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Colectivele unităților eco
nomice din municipiul nos
tru, angajate într-un efort 
plenar pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pri
mului an al cincinalului, au 
pășit în etapa finală a aces- 
ci bătălii. Ne aflăm la înce
putul trimestrului ultim și 
nu peste mult timp vom în
cepe numărătoarea inversă i 
pină la sfîrșitul anului au ră
mas... zile ! Cum am intrat 
in această etapă — finală și 

tării' are — se știe. Pe an
samblul economiei munici
piului, rezultatele sînt bune, 
'îteva date sînt edificatoare 
n acest sens: în cele trei 
trimestre încheiate s-a obți
nut un spor la producția glo- 
oală industrială de peste 27 
milioane lei, iar la produc
ția marfă vîndută și încasa
tă de 12,1 milioane lei. In
dustria extractivă din muni
cipiu a livrat peste plan e- 
ronomiei naționale 78 160 tone 
■ărbune net-față de 70 000 
•ane angajament anual. Re
ul tate bune s-au obținut în 
reșterea productivității nr-m- 

•ii valorice, reducerea chel
tuielilor la 1000 lei produc
te marfă, realizarea de eco

nomii suplimentare la prețul 
de cost și beneficii peste 
)ian. In domeniul investiți
lor, planul pe cele trei tri

mestre s-a realizat în propor- 
ție de 101,7 la sută, dîndu- 
se în folosință 605 aparta
mente noi, față de 545 plani
ficate.

Dar, acestea sînt rezultate 
de ansamblu. O analiză mai 
atentă arată că în spatele 
unor date de ansamblu, ge
nerale se ascund deseori 
multe deficiențe generate de 
stări de lucruri negative care

OII RODNICĂ 
LA PREPARA- 
TIA LUPENI
Activitatea Preparației căr

bunelui Lupeni, in ziua ds 
11 octombrie 1971, s-a re
marcat prin rezultate ce au 
întrecut cu mult cotele zil
nice obișnuite. S-au recepțio
na’ 10 171 tone cărbune brut, 
provenit de la cele trei ex
ploatări miniere din vestul 
bazinului — Lupeni, Uricani 
și Bărbăteni — evidențiindu- 
se in mod deosebit E.M. Lu
peni, care a dat o producție 
de 7 567 tone, rezullînd un 
plus față de planul zilei de 
1 721 tone.

Datorită acestei avalanșe 
de cărbune brut trimis la 
..ziuă* de harnicii mineri, 
s-au înregistrat 20 de ore de 
funcționare a spălătoriei, care 
s-au materializat în obținerea 
unei producții nete de 6 617 
tone, din care 3 250 tone căr
bune special pentru cocs.

Succesul în preluarea aces
tui virf de producție a fost 
asigurat, în primul rînd, ds 
buna funcționare a aparatelor 
de concentrare, fapt oglindit 
de altfel în obținerea unei 
recuperări globale dc 79.1 la 
sută și a recuperării în spe
cial de 39.4 la sută. In al do
ilea rînd. la obținerea roa
delor frumoase au concu
rat din plin reviziile și 
reparațiile de bună calita
te efectuate în ziua de 10 oc
tombrie. ca și rezețarea în 
bateria de zețaj nr. 1 a căr
bunelui spălat în bateria nr. 
2, concasarea intermediarului 
rheo 40—80 mm în circuit 
închis și funcționarea irepro
șabilă a bateriei de floiare 
nr. 4.

întregul colectiv de prepa
ratori s-a dăruit total în 
muncă, pe toate schimburile, 
în acea zi de activitate neo
bișnuit de rodnică.

Victoria TOMESCU 
planificatoare 

demonstrează convingător e- 
xisfența unor mari posibili
tăți nevalorificate.

Este vorba în esență dc re
alizarea inegală, neritmică a 
planului producției de cărbu
ne brut, cu serioase conse
cințe în salarizarea minerilor. 
In trimestrul III Centrala 
cărbunelui Petroșani a înre
gistrat un minus de 75 000 to
ne la producția de cărbune 
brut extras datorită rămîne- 
rii sub plan în lunile august 
și septembrie a exploatărilor 
miniere Dîlja, Aninoasa, Pa- 
roșeni. Uricani. Bărbăteni, 
Lonea și Lupeni. De ce ? Re
ținem dintr-o analiză făcu
tă recent la nivelul munici
piului : productivitatea mun- 

. cii fizice a C.C.P. s-a realizat 
în proporție de numai 98,6 
la sută datorită în principal : 
1) nefolosirii din plin a com
binelor de tăiere, mașinilor 
de încărcat și echipamentelor 
de susținere; 2) nerealizării 
planului lucrărilor de pregă
tiri pe centrală (minele Uri
cani, Lonea. Petrila, Dîlja, 
Aninoasa și Vulcan nu au 
realizat nici planul de des
chideri !), 3) existenței unor 
numeroase lipsuri în aprovi
zionarea tehnico-materială și 
in sfîrșit 4) persistenței unor 
lipsuri privind disciplina sub 
toate aspectele ei.

Nu ne-am gîndit că enu- 
merînd aceste cîteva stări de 
lucruri vom spune o noutate. 
Ele sînt în general cunoscute 
și sînt mai mult sau mai pu
țin bine sintetizate în ana
lizele care s-au făcut în ul
timul timp la diferite nivele. 
Ceea ce ne determină să le 
reamintim este tocmai faptul 
că deși sînt cunoscute de că
tre factorii core sînt datori

PAT RIO TISMLL
PERMANENȚA EDUCAȚIONALA

care sînt legați in mod direct 
toți cetățenii patriei.

In acest sens ne puteți spune 
cum contribuiți dumneavoastră 
prin materia pe care o predați, 
la educația politico-ideologică, 
patriotică a elevilor?

C. Pantelimon, profesor ' de

Un Ioc de seamă în progra
mul elaborat de Congresul al 
X-Iea al Partidului Comunist 
Român îl ocupă dezvoltarea în- 
vățămîntului,științei și culturii, 
factori de mare importanță in 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. Avînd in vedere acest 
program și perspectivele des
chise. înțelegem mai clar pre
ocupările permanente ale parti
dului și statului nostru privind 
îmbunătățirea activității politi
co-educative, locul important pe 
care îl are în societatea noastră 
activitatea de educare și pro
cesul formativ al omului de 
tip nou, constructor al socialis
mului și comunismului.

..Poporul — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
activeze conștient pentru rezol
varea tuturor problemelor ce se 
ridică in procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, să-și făurească 
mod conștient viitorul".

Un rol deosebit în formarea- 
acestei conștiințe revine școlii, 
implicit cadrelor didactice, de 

Foto I I. LEONARDO panoramă nouă a Petroșaniului.

(mai precis obligați) să le re
zolve, de persistă și aceasta 
ridică cu acuitate problema 
responsabilității. Responsabi
litate nu numai din partea 
minerului care a întîrziat de 
la șut 10 minute sau a me
canicului care a uitat să 
strîngă un șurub (desigur, nu 
trebuie tolerate nici aseme- 
neă stări de lucruri) ci d:n 
partea tuturor, pe măsura 
funcției, atribuției, încrederii 
acordate fiecăruia. Din păca
te (fără a generaliza, fireș
te, și fără a considera aceas
ta ca un fenomen caracteris
tic), se întîlnesc cazuri cînd 
tocmai unii oameni cărora li 
s-au încredințat responsabili
tăți importante în conducerea 
unor procese de muncă, a 
unor sectoare sau chiar u- 
nități nu răspund cu toată 
promptitudinea solicitărilor 
ce li se pun în față, nu-și 
respectă cuvîntul dat, mani
festă ușurință în rezolvarea 
unor sarcini de serviciu, do
vedesc îngăduință exagerată 
față de persoanele din su- 
bordinea lor. care nu-și înde
plinesc conștiincios îndatori
rile.

Iată de ce, pășind în etapa 
finală a muncii pentru înde
plinirea sarcinilor primului 
an al cincinalului se impune 
o înaltă responsabilitate fa
ță de sarcini, dublată de o 
exigență mult sporită față de 
tot ceea ce este negativ, ur
mată de tragerea la răspun
dere a tuturor acelora care 
nu înțeleg să organizeze co
respunzător procesul de pro
ducție, care nu țin seamă de 
cererile și propunerile sala-.

(Continuare în pag a 3-a)

MASĂ ROTUNDĂ 
la Liceul de cultură generală Petrila

limba și literatura română i 
„Urmașilor mei’ Văcărești 
Las vouă moștenire
Creșterea limbei românești 
Ș-a patriei cinstire 1"

Cuvinte spuse odată, de mult, 
tare de mult. Cuvinte care și 
astăzi au o rezonanță deosebită 
pentru toți iubitorii neamului 
românesc, ai pămîntului stră
moșesc. Fiecare lecție de litera
tură, fiecare lecție de gramati
că, este un prilej de a cinsti 
patria. Moștenirea lăsată de 
Văcărescu a dăinuit peste ani,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amîazâ. pe mi
nistrul comerțului exterior al 
Italici, Mario Zagari, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

A fost de față Niccolo Mosca
to, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate pro

Din inițiativa Consiliului 
.popular al comunei Bănița, 
în ziua de 10 octombrie a.c., 
a avut loc în localitate o fru
moasă manifestare cu scopul 
de a reliefa minunatul port 
de pe aceste meleaguri. Im- 
brăcați în frumoasele costu-

Parada 
portului 
popular 

la Banița 
me specifice locului, și-au dat 
întîlnire elevii școlilor gene
rale din Bănița, Crivadia și 
Merișor, tinere și tineri din 
comună. Sub îndrumarea ca
drelor didactice. pionierii, 
purtînd stegulețe roșii și tri
colore, au străbătut comur.a 
cîntînd cîntece de slavă parti
dului și patriei iubite. A fost 
o adevărată paradă a portu
lui local întregită de un bo
gat program cultural-artistic 
prezentat de elevi și, potrivit 
unui străvechi obicei local, 
a urmat o nedeie cîmpene'as- 
că.

Petru CRIȘAN 
corespondent

trccînd prin furtuni, călăuzind 
mereu pașii celor care au dez
văluit cu pasiune și dăruire tai
nele minunate ale artei româ
nești. Iubind pe Eminescu, «-pe 
Creangă, pe Sadoveanu, pe Ar- 
ghezi, pe toți cei care alcătu
iesc cultura națională, îți iu

bești țara. Și ce e mai frumoi 
decît să sădești în sufletele ti
nere acest sentiment, să le în
veți ce înseamnă mîndria na
țională ? Aceasta e munca das
călului de română, scopul ore
lor de română. Să cultivi limba 
românească, să o faci să atingă 
culmi nebănuite, să faci ca ele
vul să fie cuprins de o năvală 
de sentimente de. admirație și 
îneîntare Și atunci vei putea să 
aduci „a patriei cinstire".

Prof. Constantin Isverceanu s 
La prima vedere, s-ar părea 

bleme privind stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării 
schimburilor comerciale, ale co
operării economice și tehnice 
româno-italiene. S-a subliniat 
că. în planuri multiple, relațiile 
dintre România și Italia se dez
voltă favorabil și s-a exprimat 
dorința comună ca acestea să 
înregistreze în continuare un 
curs pozitiv, în interesul am
belor state, al colaborării și 
progresului general.

Au fost discutate, dc aseme
nea. unele aspecte ale situației 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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POLUAREA ATMOSFEREI | 
un rău necesar ?

Greva conducătorilor de la 
metroul parizian a adus în 
actualitate, pe lîngă alte im
plicații sociaie, și problema 
poluării aerului. Privați de 
metro, zeci de mii de parizi
eni și-au scos autoturismele 
sau au asaltat transportul pu
blic auto. Aceasta a determi
nat o creștere bruscă a ema
națiilor de gaze de mașină și 
o poluare periculoasă a at
mosferei marii capitale. Dc 
altfel, zilnic agențiile străine 
de presă transmit vești des
pre creșterea procentului de 
poluare a aerului nu numai 
în marile metropole ale lu
mii, ci și în orașe și localități 
— uneori necunoscute — 
transformate peste noapte, de 
rapida revoluție tehnică pe 
care o trăim, în centre indus
triale.

Pentru că, este lucru de a- 
cum stabilit, pericolul princi
pal în' domeniul poluării îl 
reprezintă industria și unul 
dintre cele mai noi produse
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că biologia, pe care o predau, 
nu se pretează într-o măsură 
așa de mare la educația patrie 
tică. Pătrunzînd în conținutul 
obiectului, nu trebuie uitat că 
pe lîngă plante și animale, se 
studiază corpul omenesc, ana
tomia și fiziologia acestuia, 
funcțiile organismului uman.

Cînd am spus fiziologie, am 
spus destul de mult, în sensul 
că am arătat că omul face parte 
dintr-un grup de viețuitoare, 
că este pus în legătură cu me
diul. In funcție de mediu el 
divizează activitatea celorlalte 
viețuitoare și întreține relapî 
cu toți oamenii de pe glob. 
Toate acestea se fac conștient. 
Știința fără conștiință nu este 
decît ruinarea sufletului, iar 
noi dascălii trebuie să dezvol
tăm la elevi conștiința dragos
tei de patrie, de popor, 
partid, față de tot ce-i al 
tru.

întregul obiect, dacă se 
cont de cele arătate mai

de 
nas-

țne 
șus,

Mina Lupeni. Se face o ultimă revizie a combinei OMKT-2 
ce va deservi complexul și care curînd va lua drumul spre 
abataj.

ale sale • automobilul. Boli
dul pe patru roți a levenit 
un pericol deosebit pentru om 
nu numai în clipele în care 
se află la volanul său, nu nu
mai în acele fragmente de se
cundă în care se angajează 
în traversarea unei străzi viu 
circulate, ci și atunci cînd, 
izolat în apartamentul pro
priu. e invadat de gaze ema
nate de eșapamente. Exem
ple ? O sumedenie : New 
York, Londra (oraș in care 
atmosfera cețoasă concentrea
ză impuritățile în păturile 
joase ale atmosferei). Paris. 
Tokio etc.

La București, circa un sfert 
din volumul emanațiilor po
luante este reprezentat de ga
zele de eșapament ale vehicu
lelor. Și, deși, astăzi, capita
la țării noastre numără la 
mia de locuitori numai 42 
autovehicule cu motoare cu 
carburant, tendința de tri
plare a acestui număr în a- 
cest deceniu este evidentă. 
Tendința aceasta este vizibi
lă, o știm cu toții, și în ce
lelalte orașe din țară, unde 
situația nu este, încă, acută.

Cei care fac „poliția11 im- 
purificării aerului, urmăresc, 
statistic, influența noxelor a- 
supra stării de sănătate a 
populației, creșterea — în 
principal — a concentrațiilor 
de oxid de carbon peste li
mita admisă : 6 miligrame la 
un metru cub de aer. Aceas-

CICLU DE FILME 
PENTRU TINERET

Ținînd seama de rolul e- 
ducaliv al filmelor inspirate 
din lupta poporului român și 
a partidului nostru pentru 
libertate, organizațiile U.T.C. 
din raza orașului Lupeni au 
organizat vizionarea în colec
tiv a unui ciclu de filme. E- 
levi de la liceu, școlile ge

OCHII COPIILOR
M-au fascinat întotdeauna 

ochii copiilor. Sînt ca niște 
porți ale universului. Intr-o 
zi, intoreîndu-mă spre casă, 
in autobuz un ține de vreo 
patru ani avea următorul 
dialog cu mămica lui:

Copilul; Mămică, unchiul 
Marin se mănincă cu bani ?

Mama : Ia mai slăbește-mă, 
de, unde ai mai scos-o și pe 
asta ?

Copilul: Păi n-a spus tata t 
L-am prăjit aseară pe nea 
Marin cu 100 de lei ?

Mama : Taci din gură, că te 
pleznesc !

Și in mintea mea s-a năs
cut întrebarea: cum parti
cipă unii părinți la efortul 
educativ care trebuie exerci
tat abupra copilului ? Cum 
ii satisfac setea de cunoaș
tere, cum ii dezvoltă limba
jul și, concomitent, gindirea ?

Problemele educării copilu
lui sînt esențiale pentru for
marea lui, pentru dezvolta
rea lui. Și la această stră
danie educativă se cu
vine să participe ambii pă
rinți. Tatăl trebuie să con
tribuie in aceeași măsură ca

..poliție* este întreprinsă 
Institutul de igienă și fili-

tă 
de 
alele sale din întreaga țară.

In țâra noastră principalul 
factor de poluare îl consti
tuie — cum pretutindeni în 
țările aflate în plin progres 
— industria. Ultimele două 
decenii au fost o adevărată 
epocă de aur a industriei ro
mânești. S-au dezvoltat ra
muri importante de produc/ 
ție : siderurgia, construcția de 
mașini, chimia — cu mifti- 
plele sale subramuri — in
dustria materialelor de con
strucție. a crescut o adevăra
tă pădure de termocentrale ! 
Și factorul acela „secundar11, 
amintit la începutul articolu
lui, este tot o rezultantă fi
rească a procesului de indus
trializare. De asemenea, creș
terea volumului de mărfuri 
a amplificat transporturile — 
mai ales pe acelea cu mijloa
ce auto grele, iar creșterea 
standardului de viață a diis 
la mărirea, pe o curbă veș
nic ascendentă, a numărului 
de autoturisme. Și. bineînțe
les, dublarea populației de la 
orașe — în unele zone densi
tatea atinge 200 locuitori pe 
kmp! — tot procesului de 
industrializare o datorăm.

Astfel s-a ajuns ca protec
ția aerului împotriva poluă-

Ștefan ZAIDES

(Continuare in pag. a 3-a) 

nerale, profesională, tineri 
din întreprinderi și instituții, 
au vizionat filmele „Asediul", 
„Valurile Dunării" și „Secre
tul cifrului". Asemenea ac
țiuni comune ale organizați
ilor U.T.C. și conducerii cine
matografelor se vor organiza 
și în viitor.

și mama. De comportamentul 
lor, de relațiile stabilite intre 
ei va depinde imaginea pe 
care și-o va fixa toată viața 
ca „model".

...Eram intr-o zi in casa 
unui prieten. Familia respec
tivă ’ ’ avea o fetiță de șapte

ani care mergea la școală in 
clasa a doua. La un moment 
dat tatăl vrea să convingă 
fetita să meargă la culcare și 
ii spune ;

Tatăl! Liliana, dacă ești 
cuminte și mergi să te culci 
am să-fi spun o poveste cu

i „Wl
I rur\ 
I dsnr 1 i 
| Of LA I 
I
I I
. Oare cifi cititori știu că ■ 
I turnătoria este prima verigă |

I1 dintr-un complex proces teh- I 
nologic in care se elaborea- I 
ză semifabricatele necesare '

I prelucrării 'de către celelalte I 
• secții ale uzinei ? De fapt. | 
I toate piesele turnate sin» ro- i 
I dul unei cooperări, care In- I 
Icepe in secția de modelărie, ■ 

unde bucățile de lemn și pla- I

Icaj se dimensionează și iau J 
forma d<’s<*uului de pe plan- |

■ yă. In mîinile modelorilor ’ 
I ideile proiect anților așternute I 
I pe hirtia heliografiră prind I 
I contur material și devin rea- I 
I litate. Datorită acestei meta- | 
I morfoze, meseria de modelor . 
I este foarte frumoasă dar ina- I 
I iute de aceasta este preten-
| țioasă și grea. Proiectantul I 
■ desenează piesa pe hi r tie yi I 
I stabilește dimensiunile ei. I 
I Modelorul trebuie să o reali- | 
I zeze însă pentru prima dată < 

așa cum aceasta va fi in rea- I 
litate. Și fiindcă toate mode- J 
lele confecționate aici se vor I 
turna in oțel sau metale ne- I 
feroase, modelorul trebuie să I 
găsească soluția pentru des- ' 
compunerea lor in bucăți ca- I 
re să permită turnarea in | 
formele de pămint. Modelo- | 
rul trebuie să aibă, prin ur- I 
mare, o deosebită imagina- ■ 
ție. să vadă obiectele in spa- I 
țiu. in toate dimensiunile lor. •

O discuție cu tovarășul I 
/uliu Visnyovszky, secretarul I 
organizației de partid al sec- I 
ției de modelărie din cadrul I 
U.U.M.P. purtată in atmosfe- ■ 
ra laborioasă de aici, ne dez- I 
văluie cite va aspecte deose- ' 
bit de interesante din acli- I 
vitatea și preocupările colec- I 
tivului de modelori. „Acum I 
lucrăm pentru telescaunul din | 
masivul Paring și avem foar- i 
te multe piese de executat | 
— ne spune interlocutorul ■ 
nostru. Cea mai mare parte I 
din ele sînt lucrări noi, pe 1 
care secția noastră nu le-a I 
confecționat pină acum. Dar 1 
in mîinile tinerilor Vasile | 
Popa, loan Iov, Emeric K.c- | 
lemen. Daniel Folovegy și ale ■ 
multor altora, modelele se I 
conturează cu precizie. Con- • 
ducerea uzinei pune un ac- I 
cent deosebit pe această In- I 
crare de mare importanță și I 
utilitate, așteptată cu viu in- | 
teres de amatorii de drumc- i 

sP°rturi montane. Să I 
afirmăm numai că o vom e- ■ 
xecuta la timp, ni se pare I 
prea puțin. Dar. ce să mai 1 
vorbim. Oamenii vor vedea I 
rezultatul".

Pornind pe urmele modele- I 
lor executate ajungem in sec- | 
ția de turnătorie, unde alte ■ 
miini pricepute formează ti- I 
parul acestora in pămintul [ 
special, iar oțelarii toarnă din I 
metal piesele propriu-zise. In I 
această secție se produc pes- I 
te 3 000 de tipuri de piese de | 
schimb pentru utilajele mi- i 
niere, la care se adaugă a- | 
cum și cele destinate' tele- ! 
scaunului din Paring. Pe o I 

I platformă întinsă, zeci de ti- ’
pare de pămint așteaptă ofe- I 
Iul lichid pentru turnare. In I

J fața cuptoarelor încinse topi- * 
■ torii care elaborează oțelul I 
I — Nicolae Bojiță, Gheorghe | 
■ Glăvan și Dumitru Curcă — ■ 
| pregătesc șarja. Din cînd in | 
Icind, toți trei privesc prin | 

sticla de cobalt în zona de I
I ardere a cuptorului. Oțelul I 
I se topește încet, lăsind să se ' 
I ridice zgura. Totul pare o | 
’ baie de culori ca intr-o vi- . 
I ziune fantastică, dantescă. I

Cornel 1IOGMAN |

I (Continuare in pag. a 3-a) I

orice ?

un motan năzdrăvan care-pu
tea să facă orice.

Fetița : Chiar
Tatăl: Da.
Fetița : Putea 

rachetă ?
Tatăl: Ți-am 

fii cuminte, 
povestesc, 
pereche de cizme cu care merr 
gea atit de repede că nu pu
tea să-l ajungă nimeni.

Fetița : Putea să întreacă 
pină și viteza cosmică ?

Tatăl i Cred că da.
Fetița : Și ajungea pe orbi

tă ? Tăticule, dar ce viteză 
au rachetele cînd intră pe 
orbită ?

Tatăl: Să știi că nu-ți mai 
spun nici o poveste. Te rog 
să taci. Așa. Cum spuneam, 
intr-o zi, motanul se gîndea, 
la ce crezi ?

Fetița : La imponderabilita
te. Adică atunci cînd devii 
așa de ușor, că poți să zbori 
ca un balon.

să facă și o

mai spus să 
’. Altfel nu-ți mai 

Mocanul avea o

Costin ILIESCU
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< ORI’SPOADEATĂ 
intre dorinfă și împlinire

Nerăbdătoare și grăbită, 
imphvată generos in pasul 
sigur și accelerat al pietoni
lor care — deja — nu se mai 
plimbă, în cortegiul zdrențuit 
al frunzelor triste .și sângerii, 
In mirosul dc nicrc brumate, 
de struguri cu bobul cît nu
ca și-n monumentele dc go- 
goșarj cărnoși din piață, 
toamna îmi urmărea. în di
mineața aceea fără pic de 
soare, promenada prin Vul
can și, poale pentru că mi-a 
ghicit tăinuita intenție dc a-i 
forța limitele, mi-a trimis in 
ânlfmpinare un vini sever 
și cu multă putere dc convin
gere... Sconta un efect care, 
dc altfel, s-a și produs. Mo
mentele extatice in fața pri
veliștilor citadine se cereau 
scurtate, și iotă-mă pășind 
pragul Școlii generale de 10 
ani nr. •’ din Vulcan. Direc
torul, profesorul Mircea Poe- 
naru, amabil cum îl știu dc- 
atîția ani, s-a oferit să-mi 
dezvăluie noutățile instituției 
școlare pe care-o conduce. 
.Am fost introdus în Jnbora-

\_________________

i.i‘. pio.ispât amenajat, eu mo- 
bi i( r CC străliKeșlc â | t- 
doamnă |a minuțioasă cerce
tare, în verhinl atelier dc lă- 
călușeric, în care, cu interes 
și atenție spu-ită, maistrul 
Nicolae Bogățan se ocupa dc 
instruirea tehnico-producth î 
a unui grup dc elevi, numai 
ochi și urechi, vădit frămân
tați, abia așteptând să n< ca
pă lucrul—

„Începutul noului an șco.ar 
ne-a găeit suficient de bine 
pregătiți. Avem un eoleci v 
didactic bun. competent, că
ruia — dacă vreți, te-nș ru
ga să notezi — nu i-uș cerc 
decit mai multă coeziune și 
promptitudine în îndeplini
rea tuturor sarcinilor, lini ex
prim ferma convingere că 
dacă în continuare, se va 
munci pe linia începută, bu
nele rezultate nu ne vor o- 
coli”.

Nu știu cîlâ angajare, com
plexă și consecventă poate 
să înglobeze în el un înce
put dc bun augur, dar încerc

t-o și-alunci cînd mă aflam 
față in față cu proaspătul di
re: (ij|- a| imci.i dintre cele 
mai mari școli din Vulcan 
(peste 1 000 de elevi) — ta 
înlătur o ipoteză, transparen
tă in atîtea declarații sforă
itoare, vi/.înd frazeologia ne- 
ncoperilă dc perspective, .și 
cunoscînd deosebita putere 
de muncă a profescifuluj Mu
rea l’oenaru. să întrevăd tn 
lung șir de succese...

Când am părăsit alclieiiii- 
șvoaJă dc lăcătușerte, călă
uza și, în același timp, inter
locutorul meu și-a indrcpt.il 
pașii spre ieșirea din spate 
a localului — poarta elevilor. 
„Vino, m-a invitat. Vino sâ 
vezi surpriza. Dacă nici des
pre asta mi merita să se 
scrie 1..."

Am ieșit în curte (..O vom 
împrejnmi cu plasă de sîrmă. 
Nu vom mai da prilejul lo
catarilor din blocurile acelea 
să-și construiască pete i prin 
curtea noastră. Cînd vom a-

vea, probabil, un uleiie.- de 
sudură, în primăvară... totul 
va fi alifel...") nc-am depla
sat spre „laterala* stingă a 
acesteia. Acoîo, ziduri, mate
riale dc construcții, mortar 
și oameni. Nu m-am zbă’irt 
prtM mult in nedumerire. 
„Știi ce va fi aici? Un mare 
atelicr-șviială Nu ne putem 
lăsa mai prejos! Sc lucre.tză 
zi și noapte. Privește-i I Sini 
după orele lor de șut. Sânt 
părinți ai elevilor noștri, sa- 
iariați ai FM. Vulcan, ai 
șantierului dc construcții, ai 
F.S.ll.-iihii și preparației Co- 
roc.ști, oainc.ti care s-au ofe
rit să ne «’onstruiască, în 
minimum de timp posibil, un 
atelier-școalâ cu patru spa
țioase încăperi și. deasupra, 
cu o... casă a corpului didac
tic. (.’e zici ? Uite, sînt a- 
proiipc de planșeu...* li pri
vesc îndelung pe cei care din 
marc, din foarte mare dra
goste pentru lumina c 'piiîor 
lor s-au angajat într-o trea
bă neremunerată și se țin de

ca. \flu, ulterior, că inedita 
inițiativă a primei școli a 
Vulcanului (in aensul așeză
rii ei în oraș I) a primii de
plina aprobare a t>>mitetulin 
orășenesc de partid, că pri
marul orașului, tovarășul Pe
tru Bnrbu, se interesează în
deaproape și sprijină nemij
locit acțiunea, eA elevii, în 
uncie ore afectate practicii 
și. dc multe ori, după orele 
dc cursuri, cu entuziasm ți 
dăruire iși ajută părinții, sti- 
vuiesc. urcă pe si-hele cele 
necesare, curăță cărămizile 
provenite din dcrfiolărî...

De ce cred că tot ceea ce 
ș .ni pus in gând să reușeas
că cei de la Școala generală 
nr. 5 Vulcan va fi încunu
nat neapărat de succes? Pen
tru că sânt prea convins că r 
corespondentă exemplară în
tre dorință și împlinire nu 
poale fi decît urmarea dăru
irii. a voinței unanime, a 
lipsei de preget in muncă.

V. TEODORESCU

In colțul unei -irozi, Ungă 
stația de autobuz termina. 
din cartierul Aeroport, un 
puști traversează strada a- 
plerat. Imitați, vrem să-i a- 
tragem atenția să fie af-'ni. 
că nu e frumos să mirgâ- 
lea.s d asfaltul cu creta, > ă..

Ne oprim la timp, căci in 
spațiul desenat pionierul 
scrie cu litere mari: „TRE
CERE PIETONI !"

Centura și diagonala, în
treaga ținută îngrijită piuă 
la

„agent

re

SUGESTII
PENTRU ACTIVITĂȚILE PIONIEREȘTI

D povestire 
și 30 de finaluri 

(concurs de creație, 
de imaginație)

Mai multă sau mai puțina, 
mai îndrăzneață sau mai pu
țin îndrăzneață păstrind mai 
multe sau mai puține legă
turi cu realitatea, cu mai 
multe sau mai puține ele
mente creatoare, fiecare elev 
are fantezie care, stimulată 
și orientată eficient, ne poate 
sprijini in munca de educare 
și instruire.

Sugeram un concurs avînd 
ca punct de plecare o poves
tire : științifico-fantastică, de 
aventură, spionaj, detect ivis- 
tâ, un basm etc. Citiți-o in 
întregime. Renunțați apoi la 
final și dați posibilitate ele
vilor. fie că au sau nu ta
lent literar, să o termine, dar 
cu alt final.

Pe lingă alte valori, un a- 
semenea joc-exercițiu este și 
un interesant și folositor 
psihologic.

lui. Cu acest prilej, după ce 
pionierii din detașament vor 
povesti cum și-au petrecut 
duminica, vor 
pentru petrecerea 
viitoare. Drumeții, 
întreceri sportive, 
vizionări de spectacole, ac
țiuni social-utile și alte acti
vități vor prinde contur, vor 
fi pregătite din timp și se 
vor înscrie ca o permanență 
in activitatea detașamentu
lui

face planuri 
duminicii 
excursii, 

expediții,

Știm să alegem 
cadouri, să facem 

daruri ?

test

Cetățean 
al orașului

Adevărul este că pionierii 
și școlarii nu se prea descurcă 
atunci cînd sfnt puși în situa
ția de a cumpăra cadouri și 
de a face daruri sau nu în
drăznesc, nu se pot hotărî 
ușor. Adeseori ei apelează la 
sfaturile celor virstnici sau 
ale colegilor, dar așa surpriza 
iși pierde din farmec.

Să-i ajutăm organizând dis
cuții pe această temă la care, 
de ce nu, este bine să invi
tăm specialiști din comerț, 
oameni pricepuți. Așa rezol
văm o problemă 
pentru destui

spinoasă 
virstnici chiar.

PATRIOTISMUL
(Urmare din pag. 1)

Mii de pionieri și școlari 
participă, alături de virstnici, 
la acțiunile de înfrumuseța
re a localității, întreținerea 
parcurilor, spațiilor verzi și a 
terenurilor de sport, îngriji
rea monumentelor -Și la alte 
acțiuni social-obștești.

Toți pionierii sini mândri 
de orașul (localitatea) lor, il 
prezintă in culori frumoase, 
și il doresc prosper.

Iată cîteva argumente care 
pledează pentru activități cu 
tema de mai sus, in care pio
nierii să se manifeste și să 
se simtă drept cetățeni ai o- 
rașului, cu drepturi și obli
gații depline.

Dacă Ia asemenea activități 
participă ca invitați tovarăși 
cu muncă de răspundere în 
aparatul politic și adminis
trativ local, acțiunea câștigă 
în eficiență.

Memoria vacanței 
(jurnal vorbit)

Ce facem duminica?
Vă propunem, pierind de 

la această întrebare, o con
sfătuire săptămânală. lunea. 
Ia inițiativa colectivului de 
conducere al detașamentului 
și in prezența comandantu-

Este adevărat, puțini sînt 
pionierii care țin Ia zi un 
jurnal intim sau un jurnal 
de vacanță. Dar, cum in
tr-un detașament sînt cel pu
țin 20 de pionieri care și-au 
petrecut vacanța in diferite 
locuri și moduri : in tabere, 
excursii și expediții, la bunici 
sau prieteni, împreună cu alți 
colegi, la școală sau în car
tier — fiecare detașament 
poate avea 20 de jurnale sau 
măcar sinteza acestora.

In acest scop se poate or
ganiza, Ia inițiativa coman
dantului sau a președintelui 
de detașament un concurs de 
compuneri avînd ca 
memorarea vacanței 
nor întâmplări, o 
cu materialele 
strînse in 
insectare, 
re, 
etc.) 
loc : 
trai 
canței".

Prof. Gligor I1AȘA

temă re- 
sau a u- 
expoziție 
obiectele 
(ierbare.

Și 
vacanță 

colecții mineralie- 
muzcistice, etnografice 
sau toate acestea la un 
un jurnal vorbit și ilus- 
cu tema „Memoria va-

se pretează la educarea patrio
tică a elevilor.

— Indiscutabil că educarea 
patriotică a elevilor se face in 
toate ocaziile și prin toate ma
teriile in decursul desfășurării 
activității instruct iv-cducative 
din școală. Cum realizați acest 
lucru prin intermediul istoriei ?

T. Gagyi, profesor de istorie i 
Consider că dintre toate știin

țele sociale care se predau în 
școală, istoria este aceea -care 
trebuie să dea valențele cele 
mai mari in educarea sentimen
tului patriotic la elevi.

Lecția de istorie capătă un 
patos deosebit atunci cînd îi 
adăugăm pagini din literatură, 
care sînt de o eficacitate mure 
în crearea unei stări emoționa
le puternice la elevi. Reușesc 
totdeauna să captez atenția ele
vilor, sâ le înflăcărez imagina
ția, in momentele cînd citesc, 
de pildă, minunatele pagini din 
opera lui Bălcescu privitoare la 
unul din momentele cruciale 
ale istoriei patriei.

Literatura națională oferă 
minunate lecții de isto. ;e prin 
paginile de o inegalabilă fru
musețe ale lui Sadoveanu, Emi
nescu, Arghezi.

Urmăresc m mod deosebit cu 
în cadrul lecțiilor de istor.e u- 
nivei'sală (atit antică, cit și 
medie) să arăt elevi’or perma
nența luptei poporului român 
pe aceste păminturi, aportul lui 
deosebit, original, la civilizația 
Europei și a lumii. Realizez a- 
cest lucru printr-o prezentare 
cît mai vie a faptelor istorice, 
printr-o continuă comparare și 
prezentare a istoriei poporului 
român în contextul luptelor 
pentru libertate duse de cele
lalte popoare.

Nu uit să fac permanente re
feriri și trimiteri la istoria con
temporană a patriei, arătînd că 
partidul este rezuita'ui firesc 
ai mersului înainte al popuiu- 
lui nostru, .că el a preluat șta
feta progresului de la acei fii 
ai poporului care au luptat 
pentru mai bine.

— Dar prin intermediul altor 
materii

Prof. C. Isverceanu: In pre
darea obiectului zoologic nu 
am neglijat să scot în evidență 
rezultatele obținute de crescă
torii de animale români, care 
au obținut rase noi cu o pro
ductivitate crescură. N-am ne
glijat nici prestigiul de care se 
bucură savanții români peste 
hotare atit în trecut, cît și azi. 
Propunerea lui Grigore Aniipa, 
în ce privește folosirea terenu
rilor inundabile, in care in ca
drul unui sistem complex să se 
alterneze culturile agricole cu 
cele piscicole, a stîrnit un ’-iu 
interes în rînduriie elevilor prin 
actualitatea ei. Nume ca Gheor- 
ghe Marinescu, C. 1. Parhon, 
Grigore Benetato sînt tot atîtea 
prilejuri de a fi mândri că sîn- 
tem locuitori ai acestei țări, că 
avem obligația să ducem mai 
departe făclia partită de ei.

— Sentimentul dc patriotism 
nu apare singur. El trebuie să 
fie stimulat de o profundă și 
reală cunoaștere a tot ce e în 
legătură cu patria.

I. Popescu, profesor de istorie:
In fruntea tuturor discipline

lor pe care elevii le studiază 
în școală se află i&loria. Dorind 
să aflu la un moment dat care 
sînt evenimentele istorice cc au 
impresionat mai mult elevii a- 
nului IV, in anul școlar 197C— 
1971, am constatat că 90 la su‘ă 
din marile evenimente ale pa
triei noastre au fost asociate de 
vizionarea unor filme, lectura 
unor cărți, vizitarea unor mo
numente sau muzee istorice, 
studierea unor documente rare. 
De asemenea, am observat că 
lecția clasică se cere completa
tă cu activități pionierești și

de U.T.C., prin vizite la muzee, 
monumente și case memoriale, 
vizionări de filme și piese isto
rice, întâlniri cu mari persona
lități care interpretează sugestiv 
o pagină din istorie, lectura u- 
nor cărți beletristice, audierea 
unor emisiuni radiofonice, sau 
recitaluri de poezie Și muzică 
patriotică. Colțul numismatic 
înființat nu de mult la liceu 
mi-a fost de un real folos în 
prezentarea unor momente din 
istoria patriei noastre.

Unul din cele mai eficiente 
daruri pe care Ministerul învă
țământului le poate face școlii 
este prezentarea istoriei patriei 
noastre pe bandă magnetică și 
peliculă. Prezentarea unor ma
teriale la lecțiile „România în
tre 1923—1933“ și „Luptele gre
viste de la Lupeni din 1929", a 
unor documente din arhiva lo
cală Petroșani privind activi
tatea comuniștilor din Lupeni 
.și Vulcan a dat o puternică di
mensiune afectivă faptelor dis
cutate. Emoția copiilor a , fost 
adâncă. Pe orice cetățean al pa
triei noastre îl încearcă un sen
timent de mîndrie cînd aude 
versurile lui Eminescu, intuind 
istoria.
Eu ? îmi apăr sărăcia și nevoile 

și nemnul I

N-avem oști, dar iubirea' de 
moșie e un zid"

De un vibrant mesaj patriotic 
s-a dovedit lecția „Unirea Ță
rilor Române sub Mihai Vitea
zul" atunci cînd din N. Bălces- 
cu s-a citit „Acel veac nu ară
tase ‘ în istorie o asemenea ar
mie, nici un asemenea general. 
In toate părțile se zicea că Mi
hai a cuprins Transilvania în 
unsprezece zile și Moldova nu
mai în opt. Toți dușmanii săi 
se îngroziră. Ei se încredințară 
că singuri nu pot face nimic 
împotrivă-i, că numai coalizîn- 
du-se toți împreună". Poporul 
nostru a cinstit întotdeauna pe 
eroii său, pe acei luptători și 
comandanți de oști care au pus 
mai presus de orice apărarea 
gliei strămoșești și înălțarea 
patriei. Mihai Viteazul lămu
rea într-o scrisoare către regii 
și împărații apusului rostul po
porului nostru în istoria lumii :

... puteam rămâne în bună 
pace cu sultanul, plătind tribu
tul cerut, dar n-am făcut-o. Anr 
ridicat această țară săracă a 
noastră ca să fac un scut între
gii lumi..."

— Cum reușiți să dezvoltați 
sentimentele patriotice prin pre
darea unei științe, aparent mai 
inaccesibile, ca geologia?

C. Isverceanu. Prin interme
diul obiectului în discuție, ele
vii reușesc să cunoască minera
lele Și rocile aflate în subsolul 
țării noastre, învață să le loca
lizeze pe hartă (deci și cunoaș
terea localităților) și să facă 
comparație cu rezervele dc care 
dispun alte state. Acest lucru 
îi face să capete convingerea 
fermă că statul nostru merge 
cu pași siguri spre progres, a- 
vînd la dispoziție tot ceea ce ne 
trebuie, urmînd ca la baza ma
terială existentă să fie adăuga
tă munca conștientă și activă a 
fiecărui cetățean român.

„Creșterea limbii românești 
ș-a patriei cinstire!“ Da! A- 
cesta este scopul urmărit, de 
către sistemul nostru educațio
nal. Despre însemnătatea lui 
s-uu spus multe -Și totuși sim
țim nevoia revenirii, căci nicio
dată nu vom reuși să redăm 
toate sentimentele care ne ani
mă, toate gîndurile noastre de 
bine pentru pămîntul ce ne-a 
născut și crescut, pentru CEL 
care s-a întrupat în noi și e 
îndrumătorul drumurilor noas
tre.

Osmoza Patrie — Partid — 
Popor e garanția vremurilor 
viitoare.

Foto : Ion L1CIUOră de istorie Ia Liceul Vulcan.
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Ipără faptul că in paginile ; I 

rului „Steagul roșu' nu apar I 
(clasamentele diviziei C la | 
fotbal, configurația clasamc>i- | 

I tutui diviziei B la handbal e 
fete (Avem și rezultate, mi I 
se laudă Nelu) și băieți, nici ’ 

| la baschet divizia B. j|
— N-am sta atit la coadă !

I la Sporlu1. !

!

circulații>

dăm seama că avem de-a/ace 
cu un membru al unui cerc 
de prieteni ai regulilor de 
circulație, cu un mic .agent 
de circulație". Siguranța pe 
care o dovedește in îndruma
rea circulației (deși șoferul 
„Pobedei" cu nr. I HD 4 89:< 
se uita cam condescendent la 
el), seriozitatea ce transpare 
din avertismentul. „tovarășe 
pieton, vă rog urcați pe tro
tuar". ne fac să intrăm in 
vorbă cu un grup de țlnt i 
care, strinși grămadă, comen
tează plini de însuflețire și 
jind fiecare gest.

— E Sandu Eilip, dinu < 
Vl-a, de la număru’ 6, ne dă 
relații un puști ca o sfir- 
lează

— Se zice cu învață bine, 
deși mai are multe de fă
cut. adaugă o „voce cu pan- 
glicuțe".

Micul .agent de circula
ție" dirijează in continuare, 
cu aceeași atenție, circulația, 
deși se pare că Una din u- 
rechi ,s-a cam mărit".

— Nene! Sinleți de la ziar 
de sinteți așa curios, mă .in
teroghează" un „nod" de vreo 
8 ani. Avînd răspunsul 
teptat. îmi spune că pe ei 
(dar și pe Sandu), mari a- 
matori de sport, ti cam su
pără faptul că in 
rului „Steagul roșu4 ....... ,...
clasamentele diviziei C la 
fotbal, configurația clasam i 
tulul diviziei B la handbal

se laudă Nelu} și băieți, nici 
la baschet divizia B.

— N-am sta atit la coadă 
la Sport u'.

Cu promisiunea că .nenea 
J de la sport n-o sa se su- 
Ipere" m-am despărțit de ei.

— Etete 1 Cit de documen-
I tați vor să fie ! Ce să-i faci ? I 
I Alte timpuri! ■
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iTRIBUNA EXPERIENȚEI DIDACTICE

Care-i garanția termenului de garanție ?
Am vizitat zilele trecute Li

ceul de cultură generală din 
Petroșani. Liceu!, dat in folo
sință cu un an în urmă, se 
bucură de spații mari, aerate, 
de laboratoare utilate la nive
lul epocii, de mobilier adecvat 
din punct de vedere estetic și 
funcțional. Dar, pentru că este

vorba de mobilier, nu putem 
trece cu vederea calitatea unei 
părți din acesta. Am văzut du
lapuri dcscleiate, cu furnirul 
umflat, crăpat. Arătau ca vi
nele cu cel puțin douăzeci de 
ani vechime. Și tind te gîn- 
dești că n-au decât un an de 
la fabricație l Care e fi ter

menul lor de garanție ? Dula
purile respective au fost păs
trate în cele mai optime con
diții, în biroul directorului ad
junct, deci nu se pune proble
ma unei folosiri extrem de in
tense.

E oare normal ca un bun 
care a depășit termenul de ga

ranție (niciodată mai mare de 
un an), un bun făcut să re
ziste cel puțin cîțiva ani, să 
arate în asemenea hal ? Ser
viciul C.T.C. de la I.I.L. Petro
șani are conștiința împăcată?
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s 
s 

$ 
i

I s s

Dezvoltarea impetuoasă a 
culturii și civilizației româ
nești este rodul concepției îna
intate despre lume și viață a 
partidului și statului nostru. 
S-a dus și se duce o perma
nentă luptă pentru creșterea 
rolului conștiinței în dezvol
tarea existenței sociale.

In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomanda : 
„Vq trebui intensificată ac
tivitatea educativă și de pre
gătire politică în școli și fa
cultăți".

Măsurile de îmbunătățire a 
planurilor și programelor de 
învățământ, luate de Ministe
rul învățământului, acordă o 
atenție deosebită predării ști
ințelor sociale.

Faptul implică o responsabi
litate sporită a profesorului de

și cum facem schema ? Și aici 
putem veni cu o gamă de for
me pentru a stârni interesul, 
pentru a satisface diferiți e- 
levi '-arc, în funcție de parti
cularitățile individuale și psi
hice, învață mai ușor după un 
procedeu ori altul. Scriem, de 
obicei, schema concomitent cu 
predarea, folosind ordonat ta
bla de la un capăt la altul. 
Ce am constatat, însă, abia 
în acest an ? Că majoritatea 
covârșitoare a elevilor nu-.și 
fac o schemă aparte după cea 
a tablei, nici măcar nu subli
niază ideile de pe tablă în ca
iete pentru a le fi mai ușoară

portante idei,- n-a Știut cum să 
le așeze pe tablă. Notația lor 
nu le diferenția de loc pe cele 
principale de cele secundare. 
Mi s-a părut curios că după 
atâția ani de învățătură, timp 
în care majoritatea profesori
lor le-tiu făcut schițe de plan, 
ci totuși n-au sesizat o anu
me notație. Atunci două-trei 
ore la rând, m-am ocupat de 
ei să învețe conspectarea a- 
cestor idei principale în or
dinea valorilor? lle-am vorbit 
despre importanța însușirii a- 
cestui procedeu de învățare și 
pentru activitatea lor viitoare. 
Acum, 75 la sută din cei inte-

lilate sporită a profesorului de 
$ . științe socia'c, care duce la S§
I s

Aspecte
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o mai vastă „corespondență" 
între el și elev.

Participarea activă 
știentă a elevilor la 
lecție, ca principiu 
vecin și parcă foarte 
trebuie să ne preocupe îndeo
sebi, deoarece realizarea lui a- 
sigură dinamismul, formează 
deprinderi și priceperi inte
lectuale, dezvoltă procese psi
hice de mare valoare în via
ță. Deși, uneori, se mai pre
tinde. poate, ca profesorii să 
respecte întocmai verigile lec
ției, se remarcă pe plan mon
dial tendința de a le sparge 
oarecum și, în cele 50 de mi
nute, să se îmbine în perma
nență ascultarea, predarea, fi
xarea. notarea, adică să se 
facă de toate. /Așadar, ora de 
activitate intelectuală variată 
se axează pe acțiuni mintale, 
complexe, toate ducind la spo
rirea eficienței lecției, la edu
carea formativă a tineretului. 
Trebuie in acest sens să-i în
drumăm pe elevi șj cum să 
învețe. Câteva procedee folo
site în predare — in acest 
scop — au aprecieri împăr
țite. De pildă, majoritatea e- 
levilor chestionați de noi (din 
clasele anului IV) au apreciat 
necesitatea și rolul unei sche
me de lecție în predare (doar 
unul singur a afirmat că 
fi bine fără schemă și ei. a- 
casă, să se străduiască să des
prindă ideile principale). Cînd

și con- 
întreaga 
didactic 
modern,

a!e modernizării
predării

științelor sociale
învățarea (reiese aceasta din 
verificarea noțiunilor și din de
clarațiile lor).

Alteori, la sfârșit, in fixa
re, se înscrie întregu] plan pe 
tablă de către profesor și a- 
tunci toți și-1 notează, îl au 
și-l folosesc in învățare. După 
ce am folosit in două ore con
secutiv acest ultim procedeu, 
in cea de-a treia oră am a- 
tras atenția cînd am început 
lecția nouă. A stîrnit interes 
acest procedeu, a mărit aten
ția și, după ce în final am as
cultat mai multe păreri, schi
țe de plan, confruntîndu-le și 
conipletindu-le, le-am scris eu, 
pe cele bune pe tablă (cele 
care coincideau cu planul lec
ției fixat de mine in preala
bil). Următoarea oră, proce- 
dînd la fel. am solicitat un 
elev voluntar să iasă pentru a 
face el planul pe tablă. Ce 
am remarcat ? Chiar dacă, sin
gur. sau ajutat de clasă, n 
reușit să scoală cele mai im-

rogați precizează că de cel 
mai mare folos le este schița 
în finalul lecției și mai ales 
făcută cu ajutorul lor; 20 la 
sulă cer ca schița să fie rea
lizată la începutul predării, iar 
restul pe parcursul ci. Moti
vațiile. deși sînt diferite, con
verg cam spre aceleași tre
buințe și țeluri urmărite și 
de mine : alcătuirea unei schi
țe la sfârșitul orei e un pro
cedeu bun deoarece presupu
ne o mobilizare a tuturor pro
ceselor psihice, mai ales a 
memoriei, atenției și gîndirii 
ajutîndu-ne și la recapitularea 
lecției.

Am încercat să-mi conving 
elevii că prezența unui plan 
pentru însușirea fiecărei lec
ții e de mare valoare și în 
pregătirea lucrărilor scrise, a 
tezelor și în cea pentru ba
calaureat și apoi pentru di
verse examene.

Aș idar, participarea activă 
elevilor pe tot parcursula

orei este posibilă, iar căută
rile noastre permanente pot 
și in acest fel să sporească 
eficiența lecției. Antrenîndu-i 
tot timpul, noi îmbinăm de 
fapt activitatea individuală cu 
cea colectivă, stimulăm mun
ca independentă, creatoare, 
formăm atitudini juste, con
știente față de muncă.

Se pare că lăsând impre
sia elevilor că sînt mai liberi 
în gândire, în exprimare și 
afirmare, că mai renunțăm u- 
neori la metode și procedee 
clasice, aceasta impulsionează 
creșterea interesului, opțiunii 
pentru obiect. Mobilizîndu-i 
mai mult și la lecțiile noi. 
valorificîndu-le mai mult cu
noștințele particulare obținute 
prin intermediul televizorului, 
filmelor, literaturii, vizitelor 
etc. le stimulăm gândirea crea
toare. imaginația reproductivă. 
îi ajutăm să-și folosească la 
timpul potrivit cunoștințele a- 
cumulate. La numeroase lec
ții de materialism dialectic 
(mai ales la -cele despre ma
terie, mișcare, legi și catego
rii dialectice) și chiar la cele 
'de economie politică capitalis
tă contemporană, ori econo
mie politică socialistă, putem 
și trebuie să folosim astfe! 
de metode și procedee active 
care să stimuleze pe elevi, să 
facă mici descoperiri perso
nale, să le solicite o activi
tate creatoare intensă.

îmi permit expunerea unei 
concluzii pe care am găsit-o 
Intr-unui din răspunsurile la 
chestionarul dat elevilor - 
„Consider că în scopul înțe
legerii obiectului predat tsie 
bine să se procedeze la o di
versificare a metodelor sau 
chiar a experimentelor în pre- 

' dare, fără însă a se ajunge 
la schimbarea prea rapidă a 
acestor metode sau la aglo
merarea lor, ceea ce ar duce 
la oboseala psihicului elevu
lui. Această complexitate a 
procedeelor duce negreșit în 
final la o comp'exitate a me
todelor de analiză, de judeca
re și corectare a diferitelor no
țiuni, idei, fenomene, la o dez
voltare multilaterală a elevu
lui*.

Prof, I'lorica MUȘTEAN 
lJceul industrial Petroșani
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județene șt 
uiești. nu
ce pot f i

reglementări privind

domiciliului in orașele mari
Noi reglementări privind stabilirea

Siluete energetice.

Marginalii

(Urmare din pag. 1)
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englezii 
teritoriul.

Acade- 
.. Atlasul

de păpuși 
realizeze un 

interesant, 
și regizoral,

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : B. D. în alertă (14—17 
act.); Republica : Regele Lear, 
seriile I și II (14—17 oct);I
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loeahwți în 
rrsare pentru 
V cel al un 
diee Toi Consiliul de Min 
le> fixează anual, pe baza pro
punerilor comitetelor executive 
pki consiliilor populare județe
ne și al municipiului București, 
numărul persoanelor calificate 
r-»resare consiliilor populare și 
umtuților subordonate ce pot 

angajate sau transferate din 
trite localități în orașele mari.

Miniștrii, ceilalți conducători 
ni organelor centrale, precum și

u 
0 
0 
o 
0 
D
0
0 
D
0
D 
0 
0
D 
D

0 substituire care
implică răspunderi

fiibdor populare ju~ 
M mnnifvpiuhii Bn- 

kiia numărului do 
lit de Consiliul de 
«probări fiominnle 
ne4c care vor fi 

transferate, pc 
•minată, asigw-fnd

pe care îi au în 
locuințe cww-

lor de familie 
nlrcținere în 
nmzâtoare.
Prin același 

airmen tute cn 
.anumite categorii de pers o'ne 

t să-și stabilească domicilii) 
localitățile deflorate orașe 

ari, în afara cnzurilor de an- 
jare sau transferare în ser
ii u. z\si<fcl, soțul care se mwtâ 

11 (.elăAnJt soț, părinții care se 
mută ia copii, și copiii care 
se mută la părinți, precum și 
minorii care se mută la per
soanele care potrivit legii au 
obligația să-i întrețină au drep
tul să-și stabilească domiciliul 
în orașele mari. în suprafața 
locali vă a persoanelor la caro 
se mută, dacă acestea au do
miciliul în orașul respectiv. 
Absolvenții instituțiilor de ttI- 
vățămînt superior își pot slo

pe b.r.’a disp»1 : ției de i cporti- 
we în producție.
Persoanele oare ou locuință 

proprietate persoiTolă în '‘ra- 
șele mori și rara, ulterior dn- 
hindu-ii proprietății și-au .sta
bilit domiciliul în alte locali
tăți, ca urmare a schimbării 
locului de muncă, pol reveni 
după încetaren raporturilor de 
muncă, dncă au asigurată ca- 
z.u-ea în locuința proprie.

Decretul dă dreptul președin
telui C'ona'cf ului F.xc’itiv al 
Conciliului popular județean 
s.iu al Mimnci|>iuiui Bncunști 
să poată aproba, de la car. la 
,..z. «tabiiirca domiciliului în 
orașele mori .și n altor persoa
ne pentru motive temeinic jus
tificate.

Noile .
stabilirea domiciliului în ora
șele mari au menirea de a a- 
sițiwa o justă corelare între 
capacitatea de cuprindere a fon
dului locativ existent și a ce
lui aflat Sn construcție, și a flu
xului dc cadre către inslitu- 
țiiie și organizațiile economice 
rituale în aceste localități.

Trimestrul îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan

riaților sau nesoc 
rile, indicațiile și 
rile organelor de 
mai îa acest fel, 
tul, elanul, v 
spune in pr 
partidului — înalte calități 
pe care minerii noștri le-au 
dovedit întotdeauna cu pri
sosință — vor găsi un larg și 
odnic cîrap de manifestare.
Organele și organizațiile 

de partid de la orașe și din 
exploatările miniere și. ur- 
mind exemplul lor. organiza
țiile de sindicat și U T.G-. 
conducerile tehnico-admmis- 
trntive să fie cît mai a pro a-

otesc mâsu- 
reco.nandă- 
parlid. Nu- 
devotamen- 

a de a tran- 
ctică hotărîrile 
înalte t 
rii noștri

pe de sectoarele de produc
ție. sâ poarte discuții direc
te cu minerii la locurile lor 
de muncă și în grupuri mai 
mari pe schimburi, să se con
sulte mai des cu salariații, 
să i-eaolve operativ cerințele 
și propunerile acestora. în
treaga activitate a acestor fac
tori să vize7e crearea de con
diții optime de muncă, prm- 
tr-o aprovizionare corespun
zătoare a sectoarelor ș. brigă
zilor cu materialele necesare, 
să se ia cele mai corespun
zătoare și eficiente măsuri 
pentru realizarea ritmică a 
planului în toate brigăzile și 
sectoarele. O cerință tzvorîlă 
din obligativitatea îndeplir.i-

rîi planului de stat, care 
o lege, impune ca în tu it 
nitățile rămase sub plan să 
se întocmească programe 
concrete care să prevadă re
cuperarea treptată și integra
lă, pînă la sfîi'șitul anulu-i, a 
tuturor restanțelor.

Să facem totul ca trimes
trul IV — trimestrul care 
ftice puntea de 'egătu.-â între 
primul și cel de-al doilea an 
al actualului cincinal — să 
fie trimestrul cel mai bogat 
în realizări, trimestru) înde
plinirii exemplare a sarcini
lor de plan și a angajamen
telor luate în întrecerea so
cialistă.

soarelui ( 
ptOrtHUi. .-b 

analul cunoscut de toți cei 
care lucrează in secție, că o- 
țelul este bun pentru tur
nare. Alunei Tudor Rusii, 
Petru Ailcnei și .Marin Ște
fan, gata pregătiți, se apro
pie al câți do ușa cuptorului 
și umplindu-și vasele cu oțe
lul lichid care, scîniciază ne
contenit după 
dreaptă 
formele de pămint și toarnă 
în tipare piesele. Mii și mili
oane de scint ei izbucnesc ca 
niște artificii, iar din formele 
pline se degajă vapori fier
binți care gîdilă ochii. In 
timpul turnării se întimplă 
ceva neobișnuit; orice altă 
mișcare străină de locul ares
ta încetează, se aude sfirii- 
tul pământului pirjolit în for
mele de tipar. Piesele odată 
turnate silit lăsate să se ră
cească, apoi, după ce Se scot 
din tipare, sînt duse la secto
rul dc curățire și tratament 
termic unde Mișu lonete, Ma
rin Buruiană și Ion Lungu Ic 
curăță de. impurități, 
dorii Lulu Sloicescu 
tru Dragoescu le fac 
toaletă.

Abia acum piesele 
intră in clasa semifabricate
lor și se repartizează pe sec
ții unde alte miini de harnici 
muncitori strungari și rabo- 
tori le finisează la dimensiu
nile și precizia proiectului.

Urmărind drumul 
de la modelarea lor 
și pînă la turnarea 
rele de pămint nu 
mine indiferent față 
colectiv de muncitori care a 
obținut in ultimele două luni 
rezultate deosebite. Producția 
de "oțel lichid a fost reali
zată in proporție de 107,6 la 
sută, cea de fontă — 165 la 
sută, iar la metale neferoa
se — 172 la sută realizînd in 
același timp importante eco
nomii. Amintim aceste rezul-

care se &i- 
cdtrc platforma Cil

iar su- 
și Pe- 
ultima

pieselor 
in lemn 
in tipa- 
poți râ
de acest

prm <'su- 
lui dc producție nu a fost tn 
întregime sati'.tăcută. Ingine- 
i ut loan Bota, șeful secției, 
n>' mărturisește ră turnătoria 
a rezolvat problemele puse 
la nivelul (.'C.P. («.Tecutind 
peste posibilitățile reafe toate 
i-oiînnzile lansate. De acer 
nu înțelegem atitudinea se 
viciului de investiții din <: 
drul C.C.P. în problema d 
tării cu utilajul tehnic nece
sar. Anul acesta secția de tur
nătorie nu a primit nici un 
utilaj tehnic solicitat prin ne
cesarul întocmit și lipsa lui 
se resimte in procesul de pro
ducție. Acestea sînt greută
țile eu care luptă colectivul 
de aici și de aceea, cu atît 
mai mult, rezultatele obținute 
constituie o mîndrie a sec
ției. Un fapt care ne îndrep
tățește să afirmăm că ,side- 
rurgiștii" din cadrul U.U.M.P. 
pot. sta cu cinste alături de 
alți oțelari cu renume

Aceștia sînt oamenii fap
tele lor. care în complexul 
proces tehnologic al uzinei 
joacă un rol primordial. De 
rnulți ani, in acest colectiv 
s-a cimentat spiritul de co
operare. munca se înscrie pe 
un făgaș ascendent rezolvînd 
probleme din ce în ce mai 
complexe., disciplina este e- 
.Tempiară., iar climatul de 
muncă se dezvoltă deosebit 
de favorabil și creator.

Meseria de oțelar, ne spu
nea ing. Gh-’ornhe Olariu, di
rectorul U.U.M.P., are carac
teristici apropiate de cea a 
minerului Nimănui nu-i este 
îngăduit sa greșească. Așa 
îmi explic . și îmbunătățirea 
calității produselor care se 
observă mai ales in ultimele 
luni. Dc aceea declar sincer, 
cu toată modestia dar și cu 
multă satisfacție că mă simt 
legat de colectivul acestei 
secții. Despre restul judecați 
și dv. Dar... aceștia sînt oțe
lar ii noștri

de Ale- 
t ot ul se 
Sică 
mari îl 
lor mai

și JOACA1'

PROGRAME L I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,00 Buletin de știri: 
10,05 Muzică populară; 10,30 
Clubu] călătorilor; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Cintece pa
triotice; 12,10 Recital de o- 
peră; 12,30 Intîlnire cu me-

18.30 La volan emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18,50 Timp și anotimp in a- 
gri cultură.

19.10 Pentru sănătatea dv. 
Regimul de viață al bol
nav ilor cardiaci.

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

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Interpretul săptăminii : 

Anca Agemolu.
20.30 Pagini de umor : „St; 

și Bran delinevenți".
21.20 Cadran internațional.
22.10 Serenade, canțonete 

arii din operete.
22,45 Telejurnalul de noapte.

lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00' Radiojurnal; 
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14,48 Melodii populare; 15,00 
Buletin de Știri; 15,05 Tribu
na radio; 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Muzică populară; 17,00 
Antena tineretului; 17.30 Me
lodii cunoscute, interpreti în
drăgiți; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Interpreți de muzică 
populară; 21,00 Revista șla
gărelor', 21,45 Muzică popu
lară; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

LONEA — Minerul : Gum am 
declanșat al doilea război 
mondial (14—17 oct.); • VUL
CAN i Prețul puterii (14—17 5 
oct.); BARBATE^ i Intîlni- | 
rea (15—17 ocL), §

Cartierul Aeroport Petroșani : 
Vin elevii de la școală...

amibia este țara unde 
o populație de 610 001) 
locuitori din care a- 
proape o jumătate <le 
milion de bantuși și 
80 UIJO <le albi (după

estimările din 1968) locuiesc 
Pe un teritoriu a cărui supra
față este aproximativ egală cu 
cea a Franței și Spaniei la un 
loc.

Primul european care a pus 
piciorul pe acest pămint a fost 
faimosul navigator Bartolomeo 
Diaz. El descoperise mai îna
inte fluviul Conga, căruia băș
tinașii ii spuneau Zair (Ma
rele fluviu). Rapoartele pe ca
re el le-a prezentat regelui 
Portugaliei în legătură cu a- 
ceastâ coastă inospitalieră nu 
au fost nici pe departe entu
ziaste și nu invitau la colo
nizare, ca în Congo sau An
gola. Alți europeni — suedezi, 
germani și chiar finlandezi — 
au sosit aici pentru a crea 
iniei stațiuni, porturi pentru 
pescuit balene, misiuni, for
turi. Ocupanții au scris chiar 
„savante descrieri" ale țării, 
de altfel, pline de erori.

Istoria Șild-Vestului african, 
de la descoperirea sa pînă la 
cucerirea de către germani, c 
compusă, <lin nefericire, din 
numeroase războaie crunte.

I’rimii locuitori au fost bo
șimanii; triburi nomade care

ln piesa „Joaca" 
xandru Davidescu, 
petrece «in joacă". 
Ică, doi pisoi mai 
necăjesc pe fratele
mic, Pisu, care, la rîndul lui
— prieten fiind cu un șori
cel, reușește in finalul piesei 
să-i îndrepte pe cei doi frați
— totul terminîndu-se intr-un 
soi de „hapy-end" pisicesc.

Scrisă pentru preșcolari și 
școlarii mici, această piesă dă 
prilej Teatrului 
alba-iulian să 
spectacol vioi, 
conceput plastic 
cu multe surprize și gaguri 
menite unui mesaj de o ți
nută artistică demnă, și edu
cativă.

Plecind de la marea elas
ticitate fizică a pisicilor, sce
nograful a creat aceste pă
puși dintr-un corp-arc, la ca
re se atașează un cap și o 
coadă făcînd . sâ vedem în

scenă o labă, o ureche, care, 
singure sau compuse, dau i- 
luzia perfectă a animalului 
ce se mișcă felin și hazliu.

Actorii minuitori — și a- 
ceștia in întregime — demon-

strează și de această dată 
talentul in interpretarea lor 
printr-o vorbire montată in
tr-o perfectă coordonare a 
mișcării păpușilor.

Regia a făcut din această 
piesă un spectacol clar, cu o 
idee precis conturată impri- 
mindu-i ritmuri diferite ce 
se desfășoară de la mișcarea 
vie, rapidă, frintă, la mișca
rea largă, descompusă, leneșă

procedeul cinematografie 
al mișcărilor filmate cu vi
teze variabile — desfășurind 
-in joacă" un crimpei din 
viața micilor școlari — (ce 
s-au amuzat și au aplaudat 
la scenă deschisă) — termi- 
nind a intr-o fabulă cu o 
morală simțită de altfel, in 
tot timpul spectacolului.

Scenografia, de- asemenea, 
s-a încadrat în concordanță 
cu regia, dind o linie elegan
tă unui spectacol de bună 
calitate artistică.

Teatrul de păpuși din Alba 
lulia a demonstrat încă o 
dată că simpatia de care se 
bucură în rindurile spectato
rilor mici și mari este cîș- 
tigată printr-o certă și talen
tată profesionalitate. Tocmai 
de aceea, acest teatru va fi 
intim pi nat întotdeauna 

venit" in Valea Ji

In cadrul măsuntar luate dc 
IRirtidul și statui nostru pen
tru construirea •>»»• <» liilii s-icia- 
liate multilateral dczvoltu’e im 
loc deosebit de import, rit- il 
ocupă ef.uturUe menite sâ asi
gure dezvoltarea armonioasă a- 
nolomo-fiziologieă spirituală și 
• d-urațlonală a întregului po
por, păstrarea in condiții op
time de sănătate a întregii ca
pacități de muncă In a.c islă 
direcție organele sanitare și ca
drele medicale desfășumă o in
tensă muncă dc profilaxie, trti- 
t imc-nl și îngrijire, pentru pre
venirea îmbolnăvirilor in eîm- 
pul muncii, combaterea bolilor 
profesionale și refacerea sănă
tății .șf a capacirății fizice. Ac
centul deosebit care se pune 
pe munca f'zică izvorăște toc
mai din rolul și valoarea edu
cativă pe care o aif munca. 
Munca fizică este un tonifiant 
pentru sănătatea morală a o- 
mului și este singurul i/\or de 
bunuri moteria'.e. Așa este fi
resc și așa trebuie inlo'csc și 
măgurile luate la nivelul C.C.P. 
de a nu 
subteran 
sănătatea 
luate atît 
tivă cît și 
în mod nemijlocit din consi
derente de ordin social și u- 
man, ele reflectă grija deose
bită manifestată pentru păstra
rea și refacerea sănătății omu
lui. a capacității sale de muncă.

In acest sens, datoria cadre
lor medicale de a veghea, a- 
tunci cînd se fac angajările 
pentru ca în rîndul ce’ur apți 

munca în subteran să 
„strecoare” și cazuri de 
celui pe care-1 relatăm, 

este un deziderat de ordin pro
fesional.

Desigur, .majoritatea cadrelor 
medicale se achită corect și 
conștiincios de ibiigațiile ce le 
revin prin etica profesiunii a- 
lese și prin funcțiile ce le au 
în cadru] comisiilor dc anga
jare. Totuși mai există unele 
cazuri cînd medicul de specia
litate, îndeosebi radiologul, lasă 
să-i .scape" neobservate acele 
diagnostice care fac inadmisi
bile angajările în subteran. $i 
iată faptul ue care ne-am pro
pus să-I ' “ 

loan 
Cor ben i, 
gajat în 
la E. M.

nivelul C
admite angajarea în 

a unor muncitori cu 
șubredă. Măsurile 

pe linie administra- 
i sanitară pornesc deci 
nemijlocit din

relatăm.
Vătâșescu din comuna 
județul Argeș s-a an- 
luna septembrie 1970 
Paroșeni. Comisia me

dicală nu i-a dat avizul pen
tru munca în subteran întrucît 
nu corespundea din punct de 
vedere al condiției fizice. Sus- 
ri’ mitul a încercat să se trans
fere la mina Uricani sperînd 
că acolo comisia va fi mai 
-indulgentă', dar nici a;ci nn 
a obținut avizul mcdici'or. Ce 

gîndit atunci Ioan Vătășes- 
eare ținea cu tot dinadin- 
sâ fie încadrat în subteran 
un salariu bun. pentru ca

Ion LIC1U

s-a
cu, 
sul
cu
apoi, după cîtva timp, să ob
țină pensionarea ? Aducîndu-și 
aminte că „prietenul la nevoie 
se cunoaște" a alergat la con
săteanul său Constantin \'. Di- 
nescu (domiciliat în Vulcan, 
Aleea Muncii, bloc C 12. ip. 27) 
angajat la mina Paroșeni. A- 
cesta în schimbul unor avan
suri făcute, a acceptat să se 
prezinte în locul" lui Ioan Vată- 
șes' u la examenul radiologie 
pentru angajare. In acest fel,

fiș-i medicală a celui in
a fost completată cu avizul me
dical .apt pentru munca ln 
subteran". Așa s-a reangajat la 
E. M. Paroșeni un om nc nes- 
punzător din punct de vedne 
fizic foloRindu-se de o mc’odă 
necinstită, prin substituirea per
soanei sale de către Con-tantin 
N. Dincscu. Dar Ioan Vătășrscu, 
după < um era și firesc nu a 
zistut mult la eforturile fizice 
solicitate de munca în Uza
ta j, astfel că la 
piî angajare a 
se prezinte Ia 
niteir dc unde a 
rediu medicul.
destul de t 
tratament rig 
supravegherea 
cialist, 
află și 
T.B.C.
ține că s-a îmbolnăvit In 
nâ, sînt infirmate de starea 
nălății sale anterioare. Dr 
tînd acest caz cu medici! 
comisia de angajare am rămas 
surprinși de optica 
lui specialist, care 
aliă explicație decît 
astfel de situații sînt 
de numărul mare de 
care se prezintă la _____
medical (peste o sută într-o 
singură zi) și atunci 6c mai 
„strecoară" cite unu] în locul 
altuia. Nici un reproș n-am au
zit la- adresa modului cum me
dicul Și-a făcut datoria în ca
litate de specialist în comisia 
de angajare. Din discuțiile pur
tate pe această temă am reți
nut lotuși faptul că substitui
rile sînt facilitate de absența 
unui centru medical pe mu
nicipiu care să deservească 
C.C.P in problemele angajării 
și unde sâ se păstreze fișele 
medicale ale tuturor angajați- 
lur "le la exploatările miniere 
din Valea Jiului. De mult timp 
se discută această propunere 
care pînă acum nu a fost mate
rializată cu toate că viața a 
demonstrat necesitatea acestei 
centru medical. Argumentele 
furnizate drept justificare a ca
zurilor de natura celui re ‘tal, 
nu scutesc nici pe departe de 
răspundere cadrele medicale din 
comisiile de angajări care au 
dovedit supcrfieîaHtate, neaten
ție și grabă în examinările fă
cute, precum Și absența legi
timării pe bază de buletin a 
celor care se prezintă la exa
menul radiologie.

Revenind la procedeul substi
tuirii folosit de Ioan Vătășescu 
despre a cărui comportare an
terioară am aflat numai lucruri 
negative, onsiderăm că atît or
ganele administrative ale E I.I. 
Paroșeni cit și cele medicale de 
la spitalul Vulcan trebuie să 
rcanalizeze situația angajării 
sale și în consecință să resta
bilească legalitatea în spir tul 
echității și grijii despre are 
am vorbit la început, dar ■?’ în 
spiritul legilor care sancționea
ză penal aceste procedee mes
chine. Se impune ca asemenea 
fapte reprobabile să fie depis
tate cu toată răspunderea și de
ferite justiției pentru ca cei ce 
le comit să suporte consecin
țele cuvenite, știut fiind că 
substituirea de persoană este 
infracțiune. Să fie deci tratată 
ca atare.

munca în 
puțin timp du- 
fost nevoit să 

dispensarul su- 
obțînut un cwi- 
Dar, boala lui 

veche, necesită un 
iguros și lung sub 

medicului spe- 
fnpt pentru care, se 
acum la dispensări»! 

încercările lui de a sus- 
•ă s-a îmbolnăvit în mi- 

sâ-

din

radiologu- 
n-a găsii 
faptul că 
favorizate 
solicitant i 
examenul

1

rii cu diverse impurități pro
venite fie din procese tehno
logice, fie din arderea com
bustibililor în diferite insta
lații și motoare să devină o 
problemă la ordinea zilei. Cu 
atit mai mult cu cît într-o 
țară socialistă, statului oame
nilor muncii nu-i este indi
ferent nu numai ce se pro
duce, dar și cum se produ
ce. Grija de căpetenie pentru 
ora a determinat prevenirea 
consecințelor poluării asupra 
acestuia, dar și asupra ani
malelor, plantelor, altor bu
nuri materiale care_formează 
bogăția patriei. Combaterea 
vicierii aerului este, abordatiă 
științific, coordonată în pla
nurile anuale de stat și în 
planurile cincinale și — ceea 
ce este deosebit de important

dispuneau, practic, de întrea
ga Africă australă. E imposi
bil de evaluat numărul lor in 
această primă epocă. Cert este 
că triburile boșimane nu au 
reușit să acționeze în comun 
nici pentru apărarea lor. ceea 
ce explică și situația de as
tăzi cînd populația boșimană 
se cifrează la circa 13 006 de 
oameni. Celelalte populații a- 
fricane. instalate ulterior pe 
acest imens teritoriu, se înțe
legeau mai ales asupra unui 
lucru : exterminarea prin toa
te mijloacele a boșimanilor.

Așa au făcut hotentoții, pri
mii invadatori, ale căror ori
gini sînt la fel de misterioase 
la fel ca ale bantu.șilor din 
nord. Aceștia din urmă au 
marcat sfirșitul hotentoților și 
au obligat pe boșimani să se 
retragă in regiunile cele mai 
aride ale țării, unde nimeni 
nu-i mai putea urmări.

Alți invadatori vor urma 
hotentoților, din care n-a mai 
rămas (lecit un foarte mic 
grup — ei se vor nunii ovam- 
bos, o populație pașnică de 
păstori; alții vor fi triburile 
d amara sau hereros. Iar aceas
ta succesiune de neamuri di
ferite a fost principalul mo
tiv al unor războaie care nu 
s-au încheiat decît relativ re
cent.

Europenii au fost cei care

POLUAREA ATMOSFEREI
— face obiectul unui program 
prioritar de cercetare.

Actualmente, orice ampla
sare de noi fabrici și obiec
tive industriale, sau dezvol
tare a acelor existente, sis
tematizarea orașelor se face 
numai cu avizul organelor 
competente in protejarea de 
efectele poluării. Nu numai 
că alegerea procedeului teh
nologic pentru realizarea u- 
nor produse se face ținînd 
seama și de protecția atmos
ferei, dar în fondurile de in
vestiții sînt determinate su
mele necesare și pentru con
struirea unor instalații de 
captare a noxelor.

O armată de cercetători —

-ii Institutului de igienă, in
stitute departamentale, cate
drele specializate din insti
tutele politehnice etc — in
vestighează aspectele tehnice, 
medicale, biologice, economi
ce ale poluării, fac măsură
tori de noxe în centrele cele 
mai critice, propun soluții 
care merg pînă la mutarea 
de întreprinderi și stații de 
cale ferata din centrele aglo
merate și delimitarea zone
lor industriale etc. Un orga
nism special — Comisia pen
tru combaterea poluării me
diului, de pe lîngă 
mie — alcătuiește

irselor dc poluare a atmos- 
i în România" și desfă-

șoară o amplă activitate — 
după cele mai înalte criterii 
științifice — de apărare a 
mediului înconjurător. Și nu 
ni se pare mai puțin grăitor 
faptul că, la marile saloane 
internaționale de invenții, 
creația tehnică românească 
în materie a fost răsplătită 
cu medalii de aur, de argint...

In domeniu', transporturilor 
combaterea poluării pe plan 
național are în vedere elec
trificarea și dieselîzarea căi
lor ferate, introducerea în fa
bricație de autocamioane cu 
motor Diesel, producerea de 
autoturisme a căror exploata
re corespunde normelor eu
ropene de emisie de noxe ș a.

Un ro| de seamă revine, 
în această • ’vitate, edililor i 
ei trebuie să se îngrijească 
permanent de amplificarea 
zonelor verzi — adevărați 
plămîni ai marilor orașe, ca
re sînt de un real folos în 
absor'ia oxidului de carbon. 
De asemenea, crearea de ma- 
gistrale-centuri, care să preia 
o parte din traficul auto, în 
special cel greu, reprezintă o 
soluție modernă și eficientă.

Dar ceea ce este evident 
pentru țoală lumea este fap
tul că dinamismul vieții in
dustriale românești, crearea 
a noi centre urbane trebuie 
să țină trează mereu grija 
pentru apărarea purității me
diului nostru de trai — at
mosfera. E un bun vital al 
nostru, al tuturor și grija a- 
ceasta ne revine, tocmai de 
aceea, fiecăruia dintre n

au pus capăt acestor lupte tri
bale — dar nu din rațiuni 
umanitare; dacă aceste lupte 
au devenit mai rare o dată 
cu accentuarea stăpinirii co
loniale este pentru că aceasta 
nu permitea incursiuni răz
boinice ale unui trib împotri
va altuia, traversînd „pămîn- 
turile sale". Această interdic-

Sahara, concurența pentru sud- 
vestul african a fost mică. 
Germanii care s-au instalat pe 
coastă la Swakopmund și Lu- 
deritz, au obținut un statut co
lonial, în timp ce 
sperau să anexeze
Dar guvernul englez disprețuia 
aceste „citeva pogoane de ni
sip", așa cum Ludovic al XIV-

ție a contribuit și la apariția 
altui fenomen : fărimițarea 
tribală; s-au format o multi
tudine de subtriburi, cu cit 
mai multe, cu atit mai greu 
de unificat și conciliat.

I)ar să insistăm asupra mo
mentului stabilirii europenilor. 
Țara nefiind atrăgătoare, cînd 
marile puteri au început să-și 
dispute controlul imenselor re
giuni din Africa de la sud de

lea disprețuișe „cele citeva po
goane de zăpadă," din Canada, 
și nu și-a stabilit dreptul de- 
cit asupra portului Walvis Bay 
și a împrejurimilor sale, a- 
dică o suprafață de 500 km2.

Ocupanții germani au lost 
extrem de duri cu localnicii, 
justific.nd aceasta prin dorin
ța lor de a pune capăt lup
telor tribale care mai conti
nuau și la începutul acestui

secol. bâtele erau incendiate, 
vitele furate, iar învinșii cău
tau un refugiu în deșert unde 
preferau să moară de foame 
și de sete. Pacea definitivă a 
fost stabilită aici abia după 
primul război mondial, dar 
populația de culoare mai nu
măra doar 200 000 de oameni 
și a trebuit aproape o jumă
tate de secol ca să ajungă la 
500 000,

Din 1920, teritoriul este ad
ministrat de Africa de sud, că
reia Societatea Națiunilor i-a 
atribuit mandatul organizației 
(înainte de război era un „te
ritoriu german"). In 1946, cînd 
guvernul sud-african a încer
cat să integreze acest terito
riu. Uniunii sud-africane. A- 
d una rea Generala a O.N-.U. a 
cerut ca teritoriul să fie pla
sat sub tutela Organizației 
Națiunilor Unite. Aceasta a 
fost prima din cele peste 80 
de rezoluții ale Adunării Ge
nerale consacrate problemei 
sud-vestului african.

Africa de sud a refuzat să 
plaseze teritoriul sub tutela 
O.N.U„ pretinzînd că va con
tinua să-l administreze in spi
ritul principiilor enunțate de 
mandat. Cum înțelege guver
nul rasist sud-african aceste 
principii se poate ușor ințe-

lege dir. m muloa.ele 
nunte :

54,5 la sută din populara . 
trăiește in patru rezervații in- , 
digene, situate de-a lungul < 
frontierei de nord, în timp ce < 
plantațiile aparținînd albilor < 
acoperă 47.3 la sută din teri < 
toriu, in interiorul unei re- < 
giuni numite „Police Zone" < 
Aceasta este regiunea în in- < 
teriorul căreia albii se bucură < 
de drepturi nelimitate de pro- < 
prictatc și de instalare. Afri- * 
cânii nu au dreptul aici nici * 
să se deplaseze, nici să schim- * 
be locul de muncă fără auto ’ 
rizația administrației locale; 
ei uu pot, de asemenea, să 
posede pămint. Regiunea $>■ . 
tuată în afara acestei zone . 
este cunoscută sub numele de 
Ovamboland, vecină la nord . 
cu Angola. In această regfu- , 
ne, orice proprietate și comerț < 
sînt interzise albilor. Singurii < 
albi care se găsesc în al ara 1 
zonei sînt membri ai adnii ’ 
nistrației și politiei. Evident . 
autoritățile sud-africane urmă < 
resc instaurarea unui regim < 
similar cu cel din R.S.A., in- 
clusiv apartheidul șj .bantus- 
tanele*. 1

Victor MARTALOGt

(Va urma)
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Dezbaterile generale 
de la 0. N. U.

droaie. transmite : în contlnun-

O--atia Națiunilor Unite, 
a Iun! cuvintul ministrul aface
rilor externe al BULGARIEI. 
Ivi-.. Bașev, care a dcclnrat că 
tara sa nu va precupeți nici un 
efort pentru a menține și întări 
încrederea și înțelegerea reci
proca dintre statele din Balcani 
— condiție indispensabila a 
transformării acestei rechini In
tr-o 7-onfi denuclearizalA, a sta
bilității și unei păci trainice 
Refer.ndu-se la problemele eu
ropene. vorbitorul a arătat efl 
a sosit momentul sâ se treacă.

laoțian. El a sprijinit propune
rile prezentate la Conferința de 
la Paris de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. Vorbitorul a evi

fără condiții sau rezerve. la
pregătirea practică a eonirerin-
ței general-europene, care vfi
reprezenta un important pas
înainte spre eliminarea div i zării
Europei și spre edificarea unui
sis’cm de securitate colectiivă.

Reprezentantul CUBEI, Ri-
cardo Quesada, a condamnat
războiul de agresiune dus de
Statele Unite împotriva popoa-
relor vietnamez, cambodgi an Și

ți snrkilft din America latină, 

spus el — sini hotârîtc sft eli- 

alizo.te decolonizarea economi
cii, prin tăierea firelor care loa- 
gă economiile lor de trusturile 
Și monopolurile nord-americnnc.

Reprezentantul ETIOPIEI, 
Yohanncs Tseghe, a subliniat 
necesitatea înfăptuirii universa
lității O.N.U. și restabilirii drep
turilor legitime nlc R P. Chineze 
la Națiunile Unite Convingerea 
fermă a țârii mele, a arătat 
vorbitorul, este că problemele 
majere care confruntă astăzi o- 
menirea nu pol fi rezolvate fă
ră participarea activă a repre
zentanților marelui popor chi
nez.

Rcpreze n ta n tul 1NDONE7.1 EI. 
R. Djajndininfirat, n arătat că 
tara sa consideră că „China este 
una și indivizibilă și că ca tre
buie. în consecință, să-și re
capete drepturile legitime la 
Națiunile Unite". Refcrindu-se 
apoi la situația "din Indochina, 
vorbitorul a declarat că pacea 
în această parte a lumii nu 
poate fi obținută decît prin res
pectarea aspirațiilor legitime 
ale popoarelor indochineze.

întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe al României

NEW YORK 13 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
'droaie, transmite : Miercuri, mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Comeliu Mănescu, a 
avut la New York o întrevede
re cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers. Cei 
doi miniștri au făcut un schimb 
de vederi asupra unor proble
me importante aflate pe agen
da sesiunii adunării generale 
și care concentrează atenția ma
jorității covârșitoare a statelor, 
asupra securității europene și 
pregătirilor pentru convocarea 
unei conferințe privind securi
tatea și cooperarea europeană, 
precum și asupra unor aspec
te ale relațiilor bilaterale.

★
In după-amiaza aceleiași zile, 

Cerneliu Mănescu a avut o în
trevedere cu ministrul afaceri
lor externe al Republicii Popu

lare .Albania, Nesti Nașe. Cu 
acest prilej, miniștrii român și 
albanez au discutat diverse pro
bleme internaționale aflate in 
atenția Organizației Națiunilor 
Unite și care își așteaptă re
zolvări juste potrivit principi
ilor Cartei și normelor dreptu
lui internațional, precum și 
probleme ale relațiilor bilate
rale in continuă dezvoltare din
tre cele două țări socialiste.

★
Totodată, ministrul de exter

ne al României a avut o între
vedere de lucru cu ministrul a- 
facerilor externe al Israelului, 
Abba Eban. Au fost abordate 
probleme aflate pe agenda sesi
unii. între care problema solu
ționării conflictului din Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, precum și as
pecte ale securității europene.

RELAȚIILE ROMÂNO IRANIENE
Aniversarea a doua milenii 

și jumătate de existență a su
lului iranian, sărbătorită ca 
simbol al solidarității popoare
lor, constituie un prilej de re
afirmare a prieteniei româno-i
raniene. Manifestările organiza
te în țara noastră, au e- 
vocat cursul ascendent al rela
țiilor multilaterale dintre Ro
mânia și Iran, evoluție care a 
fost marcată, ca momente prin
cipale, de numeroase contacte 
la nivel înalt și a avut ca bază 
atit dezvoltarea economică 
a fiecăreia dintre cele două 
țări, cît și pozițiile asemănătoa
re sau apropiate în probleme 
majore ale vieții internaționale. 
Faptul că atit România, cît și 
Iranul își bazează politica ex
ternă pe principiile respectării 
independenței și suveranită
ții naționale, a egalității 
în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avan
tajului reciproc, respingerea fo
losirii forței sau amenințării cu 
forța, confirmă trăinicia rela
țiilor statornicite între cele do
uă țări. Se poate afirma ca re
lațiile româno-iraniene au de
venit un model de colaborare 
și cooperare multilaterală între 
țări cu sisteme social-politice 
diferite.

Angajat cu toate energiile în 
programul de construire a soci
etății socialiste multilateral dez
voltate, poporul român este in
teresat în promovarea păcii și 
securității în lume, fapt pentru 
care România socialistă dezvol
tă larg relațiile în primul rînd 
cu toate statele socialiste, pre
cum și cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea socială.

Atenția acordată de guverne
le român și iranian instaurării 
unui climat de încredere în 
lume, pornind de la necesitatea 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a dispune în mod li
ber de destinele sale, a înles
nit apropierea dintre cele două 
țări care militează pentru solu
ționarea problemele r internațio
nale litigioase pe valea tratati

velor, pc calc pașnică. In ca
drul Organizației Națiunilor U- 
nite reprezentanții celor două 
țări au exprimat puncte de ve
dere similare în diferite proble
me stringente oare preocupă lu
mea contemporană.

Direcția cooperării economice 
dintre România și Iran este in
dicată de faptul că, în compa
rație cu anul 1965, schimburile 
româno-iraniene au fost in 1970 
de 30 de ori mai mari. Româ
nia construiește în Iran o seric 
de obiective importante : com
plexul agrozootehnic de la 
Rasht. ce] forestier de la M:i- 
zendoran. uzina de tractoare de 
la Tabriz. Este dc așteptat ca 
subcomisiile pe ramuri princi
pale de cooperare (comerț, a- 
gricultură, construcții de mașini, 
minerit, industria lemnului, pe
trochimie, energetică) să dea 
roade și să contribuie la extin
derea și diversificarea colabo
rării economice și tehnice.

In cadrul cursului ascendent 
al relațiilor româno-iraniene se 
înscrie și schimbul dc valori 
cullural-artistice, cu care fie
care popor contribuie la patri
moniul culturii universale. Cu
noașterea reciprocă pe cele mai 
diferite planuri presupune ex
plorarea vastelor posibilități 
de intensificare a colaborării bi
laterale Și în acest sens un rol 
important revine contactelor 
între persoanele de cea mai în
altă răspundere din România 
și Iran. In cronica relațiilor de 
prietenie româno-iraniene se 
înscriu vizita făcută în I- 
ran de președintele Consiliului 
de Stat. Nicolae Ceaușescu și 
vizitele făcute în România de 
Șahinșahul Iranului, Moha
mmad Reza Pahlavi, schimbul 
de vizite ale șefilor guvernelor 
român și iranian, precum și 
contactele stabilite în diferite 
domenii de activitate. Schimbu
rile de vederi și abordarea pro
blemelor bilaterale s-au soldat 
cu bilanțuri rodnice care au 
contribuit la adîncirea relațiilor 
de prietenie dintre popoarele

român și iranian. In toastul 
rostit cu ocazia vizitei din 1970 
in România a Șahinșahulul A- 
ryamehr. președintele Nicolae 
Ceaușescu a declarat i .,Faptul 
că raporturile dintre țările noas
tre sint așezate în mod trainic 
Pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, ale egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
face ca ele să devină un ade
vărat model dc conlucrare in
ternațională rodnică, întemeiată 
pe respect și stimă, un exemplu 
de materializare practică a 
postulatelor coexistenței pașni
ce*. Participarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu la aniversarea celor 
două milenii și jumătate ale 
statului iranian constituie un 
moment nou, deosebit pe dru
mul colaborării dintre România 
și Iran.

Z. FLOREA

Un interviu al vicepreședintelui 
R.D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh

HANOI 13 (Agerpres). — Du
pă cum informează agenția 
V.N.A., Nguyen Duy Trinh, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afaceri
lor externe al R.D. Vietnam, 
a acordat un interviu unui co
respondent al postului dc tele
viziune japonez ..Nihon Denpa", 
în care a arătat printre altele, 
că „politica americană de „viet- 
namizare' a războiului din Vi
etnamul dc sud" urmărește con
solidarea administrației mario
netă și mărirea armatei aceste
ia, prin ajutor american in ar
me, consilieri și personal mili
tar. precum și cu sprijinul lo
gistic și aerian al S.U.A., in 
vederea înlocuirii trupelor ame
ricane cu armata marionetă 
saigoneză, pentru continuarea 
războiului. Faptele din ultimii 
ani au dovedit că politica de 
vietnamizare a războiului a su
ferit eșecuri umilitoare, a con

tinuat Nguyen Duy Trinh. Ad
ministrația lui Nguyen Van 
Thleu este sfîșiată dc ascuțite 
contradicții interne, trecînd 
printr-o gravă criză, iar armata 
marionetă saigoneză nu poate 
nici sâ înlocuiască trupele 
S.U.A., nici să se apere pe ca 
însăși.

Poporul vietnamez — a con
tinuat el — este pe deplin con
știent că, așa cum arăta preșe
dintele Ho Și Min. ..nimic nu 
este mai prețios decît indepen
denta și libertatea'. Vietna
mul este o țară CU un teritoriu 
nu prea marc, cu o populație 
nu prea numeroasă și cu un 
potențial militar și- economic 
mai mic față de cel al Statelor 
Unite. Dar, poporul vietnamez 
este susținut de forța invincibi
lă a cauzei sale drepte și de 
lalârîrea sa de a-și alege sin
gur destinul ; lupta sa va fi în
cununată de victorie.

HGIDIlBBEiaHaDHBGDiEIHES

Vizita îd Mails a Velajaiiei wi idosă 
de minislrol miieloi', petrolului si geologiei

LA VALLETTA 13 — Tri
misul special al Agerpres, N. 
Puicea. transmite: La invi
tația guvernului Maltei, în 
capitala malteză a sosit o de
legație română, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

Delegația, însoțită de Ale
xandru Dragomirescu, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Roma, a fost pri
mită de către Sir Anthony 
Mamo, guvernatorul general

al Maltei ,iar apoi de primul 
ministru, Dom Mintoff.

Cu acest prilej, primul mi
nistru maltez a relevat că 
rezultatele obținute de Ro
mânia in dezvoltarea sa mul
tilaterală, precum și politica 
sa externă sint cunoscute și 
apreciate în Malta.

Delegația română a avut, 
de asemenea, discuții cu J. 
Micallf, ministrul . industriei, 
agriculturii și comerțului, A- 
bert Hyzler, ministrul dez

voltării, și J. Abela, minis
trul finanțelor.

Au fost trecute în revistă 
domeniile în care poate fi 
dezvoltată cooperarea econo
mică și tehnico-științifică ro- 
mâno-malteză.

In cadrul celor două intil- 
niri, s-a făcut un schimb de 
păreri privind posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor din
tre Malta și România, expri- 
mindu-se dorința intensifică
rii legăturilor bilaterale in 
diferite domenii.

0 „Săptămînă 
românească" 
la Mistelbach
VIENA 13 Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncescu, tran
smite : La Mistelbach, in i- 
mediată vecinătate a Vienei, 
are loc o „Săptămină româ
nească", grupind o serie de 
manifestări cullural-artistice.

Mărfi după-amiază, in pre
zenta ambasadorului Româ
nie la Viena, Dumitru Ani- 
noiu, a avut loc deschiderea 
ojicială a expoziției „Imagini 
din România", care înmănun
chează, intr-o reușită prezen
tare grafică, frumuseți ale 
peisajului românesc, cartiere 
noi, dezvoltate în anii socia
lismului, monumente de artă 
și cultură- Este prezentată și 
o selecție reprezentativă de 
cărți românești din cele mai 
diferite domenii, multe dintre 
ele traduse in limba germa
nă.

in cuvintarea rostită la des
chiderea expoziției, primarul 
orașului, Franz Bayer, a su
bliniat „interesul locuitorilor 
din Mistelbach de a cunoaș
te realizările poporului ro
mân prieten".

„Săptămina" de la Mistel
bach mai cuprinde o gală de 
filme artistice și documenta
re românești.

Apelul adresat poporului 
laoțian de președintele

C. C. al Partidului
Neu Iau Haksat

XIENG KUANG 13 (Ager
pres). — Cu prilejul zilei de- 12 
octombrie, cea de-a 26-a aniver
sare a proclamării independen
ței Laosului, prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al Parti
dului Neo Lao Haksat, a lan
sat un apel către poporul și 
forțele patriotice din țară. Do
cumentul arată că în prezent 
în regiunile eliberate de către 
forțele patriotice, care repre
zintă două treimi din teritoriul 
țârii, se înregistrează numeroa
se realizări în domeniiile eco
nomic, cultural-educativ, sani
tar etc., îmbunătățindu-se ni
velul de trai material și spiritu
al al populației.

In cursul celor 26 de ani de 
la dobîndirea independenței, 
forțele patriotice au scos din 
luptă peste 222 380 militari ina
mici. au doborît sau au distrus 
la sol peste 2 240 avioane, au 
capturat sau distrus însemnate

cantități de arme și muniții.
Apelul exprimă recunoștința 

poporului laoțian față de aju
torul și sprijinul prețios acordat 
de țările socialiste cauzei drep
te a popoarelor din Indochina-.

In continuare apelul adresea
ză întregii populații chemarea 
Ia întărirea unității dintre di
feritele naționalități din Laos, 
dintre Frontul patriotic și for
țele patriotice neutraliste, în 
lupta pentru aplicarea soluției 
F.P.L. privind reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene. la 
o și mai strînsă coordonare a 
eforturilor poporului laoțian cu 
cele ale .popoarelor vietnamez 
și cambodgian, pentru a pune 
capăt războiului de agresiune 
purtat de imperialismul S.U.A. 
în Indochina.

In încheierea apelului, se ex
primă încrederea fermă în vic
toria luptei drepte a poporului 
laoțian. >

„Ziua României" în cadrul 
Tîrgului international de la Bagdad

BAGDAD 13 (Agerpres). — 
In cadrul Tîrgului internațio
nal de la Bagdad a fost'orga
nizată o „Zi a României*. Cu 
acest prilej, consilierul eco
nomic de pe lingă /Ambasada 
României în Irak, Constantin 
Roșea, și directorul pavilio
nului României, Nicolae Vra

bie, au oferit o recepție, la 
care au participat directorul 
general al Tîrgului, consilieri 
economici ai țărilor partici
pante. directori de pavilioane, 
numeroși oameni de afaceri, 
ziariști.

Totodată, televiziunea iraki
ană a transmis imagini de la

pavilionul românesc, postul 
de radio Bagdad a difuzat 
un interviu acordat de direc
torul pavilionului țării noas
tre, iar ziarele care apar în 
capitala Irakului au inserat 
în paginile lor articole despre 
comerțul exterior al Republi
cii Socialiste România.

AUSTRIA .
După 

alegerile 
parlamentare

Duminică, peste 2 milioane 
din cei 4,5 milioane de ale
gători austrieci prezență la 
urne au acordat votul lor 
candidaților înscriși pe lista 
Partidului socialist, asigurind 
in acest fel o victorie clară 
in alegeri acestei formațiuni 
politice.

Analizind rezultatele scru
tinului, presa austriacă evo
că, în context, o serie de 
acțiuni de politică internă și 
externă care au contribuit 
la determinarea opțiunilor 
corpului electoral in favoa
rea candidaților socialiști. Pe 
plan economic, cu sprijinul 
sindicatelor, cancelarul Krei- 
sky a reușit să mențină o

NOTĂ
relativă stabilitate care, se 
amintește, a fost cu atit mai 
apreciată cu cit economiile 
țărilor occidentale traversea
ză o perioadă dificilă.

Pe planul politicii exter
ne, guvernul Kreisky s-a ma
nifestat in favoarea dezvol
tării relațiilor, pe multiple 
planuri, cu țările socialiste 
din Europa, a stabilit relații 
diplomatice cu Republica 
Populară Chineză, se pronun
ță pentru convocarea unei 
conferințe general-europene 
asupra securității.

In confruntarea electorală 
de duminică, partidul popu
list a făcut încă o dată do
vada că nu a reușit să de
pășească perioada de criză in 
care a intrat o dată cu pier
derea alegerilor din 1970. Di
vergențele din partidul popu
list și lipsa unui program 
clar și coerent sint, in opi
nia comentatorilor, factorii 
principali ai insuccesului e- 
lectoral.

In legătură cu perspecti
vele noului guvern socialist, 
se apreciază că stabilitatea 
va fi condiționată, printre 1 
altele, de rezolvarea unor re- , 
vendicări ale sindicatelor. La 
recentul congres al Uniunii 
sindicatelor austriece, prece
dentul cabinet Kreisky nu a 
dat un răspuns satisfăcător 
revendicărilor prezentate dc 
sindicate in probleme privind 
ameliorarea condițiilor de 
viață ale celor ce muncesc,

Uviu MUREȘAN

D//V ȚĂRILE SOCIALISTE
havana

■* Cu cîteva zile în urmă, sa
tele din zona muntoasă a 
Cubei — Sierra Maestra — 
au trăit un eveniment de 
seamă : pentru prima dată 
în locuințele țăranilor s-a a- 
prins lumina electrică.

Măsurile întreprinse de gu
vernul cubanez pentru ridi
carea potențialului energetic 
al acestei regiuni au permis 
nu numai satisfacerea necesa
rului de energie electrică, în 
continuă creștere, al provin
ciei Oriente, ci și electrifi
carea satelor celor mai înde
părtate.

In primii ani după victo
ria revoluției, guvernul a ho- 
tărit să extindă producția de 
energie electrică ~~a estului 
Cubei și, în 1966, a intrat 
în funcțiune primul bloc al 
termocentralei „Rente", din 
Santiago de Cuba. In anii ur
mători, în provincia Oriente 
au fost construite alte 80 de 
microcentrale. Lungimea lini
ilor de transmitere a ener
giei electrice depășește acum 
1 000 de kilometri.

De asemenea, în provincia 
menționată a fost construită 
o linie de înaltă tensiune ca
re merge de la Santiago la 
Nuevitas. pe o distanță de 
300 de kilometri.

TIRANA
Oamenii muncii albanezi 

întîmpină cu noi succese în 
activitatea productivă Congre
sul al VI-lea al Partidului 
Muncii din Albania și cea 
de-a 30-a aniversare a parti

dului, evenimente ce vor avea 
loc în noiembrie. Astfel, în 
primele nouă luni ale aces
tui an, întreprinderile indus
triei petroliere au îndepli
nit planul de producție la 
țiței in proporție de 101 la 
sută și au depășit într-o mă
sură considerabilă producția 
planificată la gaze, benzină, 
bitum. Colectivele întreprin
derilor din industria extrac
tivă au realizat, în aceeași 
perioadă, în proporție dc 101 
la sută planul la producția 
de huilă și dc minereuri de 
fier și nichel și în propor
ție de 102 la sută la pro
ducția de minereu de crom. 
Planul a fost, dc asemenea, 
îndeplinit și depășit în indus
triile chimică, metalurgică și 
energetică. Rezultate bune au 
înregistrat, în primele 9 luni 
ale anului, muncitorii din sec
torul comercial, care au de
pășit cu 3 la sută planul dc 
desfacere a mărfurilor.

SOFIA
O dată cu dezvoltarea prio

ritară a ramurilor producă
toare de mijloace dc produc
ție, economia bulgară a asi
gurat și industriei producă
toare de bunuri de consum 
ritmuri înalte de creștere. In 
mod deosebit. în perioada 
cincinalului 1971—1975 voTu- 
mul investițiilor destinate in
dustriei ușoare se va dubla 
în comparație cu cincinalul 
precedent. Consecință directă 
a acestui intens proces de 
construcție și modernizare, 
producția întreprinderilor de 
industrie ușoară va spori cu 
peste 50 la sută. Cifrele puse

la dispoziție de specialiștii 
Ministerului Industriei Ușoa
re arată că se vor produce 
cu 20 la sută mai multe țe
sături de bumbac, cu 38 la 
sută mai multe țesături dc 
lină și cu 76 la sută mai mul
tă încălțăminte în 1975 față 
dc 1970. Industria de trico
taje, a articolelor dc mase 
plastice, sticlărie și porțelan 
își va mări producția de pes
te două ori.

Succesele industriei ușoare 
bulgare sînt strîns legate de 
modificările ce se așteaptă a 
avea loc în baza ei de materii 
prime. Construirea în această 
perioadă a noi uzine pentru 
fibre chimice dă certitudinea 
că sporirea producției indus
triei textile în perioada 1971- 
1975 se va realiza exclusiv 
pe baza materiei prime chi
mice. Se prevede, astfel, ca 
în 1975 fibrele sintetice ce 
se vor utiliza să echivaleze 
cantitativ pe cele naturale.

BRATISLAVA
O cantitate de peste 20 000 

tone de oxid de zinc, materie 
primă cu largi utilizări în 
industria cauciucului și a fi
brelor sintetice, ca și în do
meniul medicinei, este pro
dusă anual în uzina de la
curi și vopsele de la Koseca, 
în Slovacia centrală.

La sfîrșitul actualului plan 
cincinal, informează agenția 
CTK, se prevede ca produc
ția de oxid de zinc să creas
că cu 4 000 tone anual, spo- 
rindu-se astfel și- cota desti
nată exportului.

Termocentrala din Cioibalsan — primul mare obiectiv energetic din estul R. P. Mongole.

Record sui-generis
La filiala Bâncii americane 

de pe aeroportul Aukland s-a 
produs o explozie care a pro
vocat pagube in valoare de 
15 000 de dolari. Banca respec
tivă deține un record sui-gene
ris : din februarie 1970 au avui 
loc explozii sau incendii la 48 
de filiale ale sale.

Doi morți pe oră

In ultimii zece ani, ca urmare 
a accidentelor pe autostrăzi 
in Franța au fost afectate a- 
proximativ 2 800 000 de persoa
ne. Numai in 1970, 319 544 de 
persoane au avut de suferit de 
pe urma accidentelor de circu
lație ; 50 000 dintre acestea au 
rămas infirme pentru toată vi
ața. In prezent, potrivit datelor 
oficiale, în fiecare oră. pe șo
selele Franței mor două per
soane.
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„Comoara"... Merner
Stelan Merner, om de afaceri 

din Stockholm, anunțase că se 
află in posesia unei hărți... de 
aur. Necunoscută pină in pre
zent, harta reprezintă o porți
une din Munții Cordilieri,junde 
s-ar afla însemnate cantități de 
aur, pretindea el. Stelan Mer
ner a înființat o societate inti
tulată „Comoara Cordilierilor" 
și a reușit să vindâ 2 000 de 
acțiuni, promițind cumpărători
lor naivi dividente in proporție 
de 100 la sută. Numai că ac
ționarii nici nu au apucat să 
viseze incă la comoara din 
munți și Merner s-a făcut ne
văzut cu întreaga sumă prove
nită din vînzarea acțiunilor.

Faliment datorat 
furturilor

Potrivit unor date statistice, 
în orașele Australiei se produ
ce, o dată la 18 zile, o deva
lizare a unei bănci. O tenta
ție deosebită pentru jefuitori a 
reprezentat-o filiala Băncii
Commonwealth dintr-o subur
bie a orașului Melbourne. In 
ultimii trei ani, această filială 
a fost prădată de cinci ori, in 
pofida faptului că era prevă
zută cu instalații de alarmă 
dintre cele mai moderne. Du-'ă 
cel de-al cincilea furt, condu
cerea băncii a anunțat închi
derea filialei respective. Hotă 
rirea a nemulțumit nu numr 
pe cei obisnuiti s-o „viziteze" 
dar și pe directorii băncilor ve 
cine, care se tem acum că je
fuitorii le vor acorda o „aten
ție" mai mare.

„Phantom" prăbușit
Un avion „Phantom", apa.-ți- 

nind forțelor aeriene ale Ma
rii Britanii, s-a prăbușit in a- 
propiere ds localitatea dane
ză Sevei. In cădere, avionul a 
distrus o fermă și a provoca! 
un incendiu. Două persoane 
intre care un copil de cinci 
ani. au murit. Membrii echipa
jului s-au salvat, aruncindu-se 
cu parașuta.

ți PARIS — Marți a avut loc 
la Paris o seara culturală româ
nească organizată de Asocia
ția de prietenie Franța-Româ- 
nia, in colaborare cu ambasada 
țării noastre. Cu acest prilej, 
scriitorul francez Georges Pil- 
lement și-a împărtășit impre
siile culese în cursul unei re
cente călătorii in România. A 
urmat un recital de muzică 
populară susținut de naistul 
Gheorghe Zamfir și orchestra 
sa, care irtlreprinde un tur
neu de concerte în Franța. In 
saloanele, ambasadei a fost des
chisă și o expoziție cu tema 
„România pitorească*.

• PARIS. Directorul general 
al U.N.ES.C.O., Rene Maheu, l-a 
primit în audiență pe ambasa
dorul Valentin Lipatti, delegat 
permanent al României pe lin
gă U.N.E.S.C.O., cu ocazia ple
cării sale definitive din post. 
Cu acest prilej, au fost discu
tate aspecte privind coopera
rea dintre țara noastră și 
UrN.E.S.G.O.

vejscurt-
© LAGOS. Ministru! vest- 

german al afacerilor externe. 
Walter Scheel, a sosit miercuri 
într-o vizită oficială la Lagos, 
prima etapă a turneului pe ca
re îl întreprinde în cinci state 
africane. Convorbirile sale cu 
generalul Yakubu Gowon și cu 
alți membri ai guvernului se 
vor referi cu prioritate la pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor economice și comerciale 
bilaterale și, de asemenea, la 
posibilitatea participării R.F.G. 
la realizarea «planurilor econo
mice preconizate de guvernul 
nigerian — anunță un comuni
cat al Ministerului Informați
ilor al Nigeriei.

® PARIS. Reprezentanții in
dustriei chimice sovietice și 
franceze consideră utilă înche
ierea unor contracte de colabo
rare pe termen lung — au de
clarat presei conducătorii dele
gațiilor U.R.S.S. și Franței par
ticipante la cea de-a șasea se
siune a grupului mixt pentru 
industria chimică și construc
țiile de mașini pentru chimie.

După cum menționează agen
ție. T.A.S.S., în vederea exami
nării detaliate a diferitelor as
pecte ale colaborării, la sesiune 
s- i holărît crearea de subgru- 
puri în domeniile chimiei anor
ganice, organice și construcți
ilor de njașini pentru industria 
chimică.

• DELHI. Aproximativ 150000 
de muncitori textiliști din jra- 
șul indian Bombay au declarai 
grevă, revendiemd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Greviștii re
prezintă 80 la sută din tota’ul 
lucrătorilor textiliști aflați in 
centrul industrial Bombay.

• CIUDAD DE MEXICO. 
Peste jumătate din populația 
Mexicului suferă de subnutri
ție datorită alimentației neco- 
i^spunzătaare — se arată în- 
tr-un studiu al Institutului Na
țional de Alimentație din Me
xic, citat de agenția Prensa 
Latina.

< STUTTGART — Institu
tul pentru relații culturale din 
Stuttgart a acordat, la 9 octom
brie, profesorului dr. Cornel 
Irimie, directorul Muzeului 
Brukenthal din Sibiu, medalia 
pentru contribuția-la dezvolta
rea relațiilor culturale interna
ționale.
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