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Program de investiții
capabil să asigure o dinamică

ascendentă dezvoltării
economice si sociale

EDUCAȚIE
Programul de educație comunistă adoptat de partid

Un apel vibrant la autnperlecținnarea morală, la 
dezvoltarea multilaterală a personalității umane

Președintele Consiliului do 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, miercuri dupâ-amiazâ, pc 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Francesco De 
Martino.

La întrevedere au luat parte 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Slâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

z\u participat Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București, Roberto Ducci. am
basador, directorul general al 
afacerilor politice din Ministe
rul Afacerilor Externe al Ita
liei, Aldo Conte Marotta, mi
nistru plenipotențiar.

In cadrul convorbirii cafe a 
avut loc între președintele Con
siliului de Stat al României și 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Italici a fost rele
vată, cu deosebita satisfacție, 
evoluția pozitivă, în planuri 
multiple, a relațiilor bilaterale, 
relații întemeiate pe o indelun-

Dineu

g îlâ tradiție de prietenie între 
poporul român și poporul ita
lian. pe înțelegere și respect 
reciproc. S-a exprimat hotărî- 
ren comună de a dezvolta în 
continuare legăturile dintre cele 
două țări, apreciindu-se că exis
tă multiple posibilități pentru 
diversificarea și dezvoltarea co
laborării româno-ltallene, pen
tru ridicarea ei pe o treaptă 
superioară, în interesul celor 
două popoare, al cooperării și 
înțelegerii internaționale.

Totodată, au fost abordate u- 
nole probleme internaționale de 
Interes comun, evidențiindu-se 
dorința României și Italiei de 
n-și aduce și în viitor contri
buția la stabilirea unor rapor
turi de buna conviețuire între 
statele europene, realizarea se
curității pe continentul nostru, 
la promovarea colaborării între 
popoare și instaurarea unul cli
mat de pace, de încredere și 
cooperare în lume.

întrevederea a avut loc in
tr-o atmosferă de cordialilat? 
și prietenie.

oficial
Comunistul trebuie să 

fie cinstit, curajos, demn, 
să lupte cu ardoare pen
tru adevăr, pentru drep
tate și libertate. El tre
buie să iubească munca, 
să depună eforturi și să 
se preocupe continuu 
pentru dezvoltarea pro

prietății socialiste de stat 
și cooperatiste, să pună 
pe primul plan interesele 
poporului muncitor, înțe- 
legînd că între interesele 
personale și cele genera
le ale întregii societăți 
nu există nici o contra
dicție, ci, dimpotrivă, e-

Idei izvorîte din caldul
umanism

xistă o strînsa unitate dia
lectică, că buna stare per
sonală este strîns legată 
de bunăstarea întregului 
popor, că asigurînd dez
voltarea generală a țării 
asigură ridicarea și a ni
velului său de trai.

ideile lu-

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Francesco 
De Martino, împreună cu so
ția, au oferit, miercuri seara, 
un dineu în onoarea prim- 
vicepreședintelul Consiliului de

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ilie Verdeț, și a 
soției sale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(A ger preș)

COORDONATELE PERFECȚIONĂRII 
PROCESULUI DE APROVIZIONARE

Dezbaterile, care au avut loc 
receni in Marea Adunare Națio
nală pe marginea proiectului le
gii de adoptare a planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale în anii 1971-1975 precum 
și materialele publicate în 
presă sau difuzate la radio 
ți televiziune ,au relevat am
ploarea programului de edifica
re a societății noastre socia
liste precum și adeziunea en
tuziastă a întregului nostru 
popor la acest măreț și realist 
program.
' Municipiul Petroșani care in 
anii socialismului a cunoscut 
un intens proces de întinerire 
și dezvoltare, va înregistra și 
de acum înainte același ritm 
ridica’, de creștere și moder
nizare pe care-1 trăiește întrea
ga țară consolidîndu-și poziția 
sa de pivot în viața economică 
și socială a județului și a țării. 
Elementul care va asigura a- 
oeastă realitate în perioada 
1971-1975 îl reprezintă dinami
ca ascendentă a dezvoltării 
industriale, cu precădere în 
ramura extracției și prepară
rii cărbunilor, și în primul 
rînd pe seama investițiilor, care 
vor reprezenta în acești ani 
peste 80 la sută din totalul 
fondurilor de investiții ce se 
Yor aloca unităților economice 
din Valea Jiului. Aceste fondu
ri vor asigura deschiderea 
și pilnerea în exploatare a ’mi
nelor noi Livezeni și Hobiceni, 
sporirea capacității de extrac
ție. la toate minele în funcțiu
ne. modernizarea și mărirea 
capacității de prelucrare la 
preparațiile Lupeni * ”
trila, extinderea 
stâlpilor hidraulici, 
și modernizarea uzinei 
utilaj minier. Creșteri de ca
pacitate în condițiile moderni
zării procesului de producție 
vor cunoaște de asemenea in
dustria firelor sintetice și in
dustria locală, tot pe seama 
investițiilor.

Corespunzător dezvoltării eco-

nomice a municipiului, progra
mul pe anii 1971-1975 cuprin
de și prevederi care se referă 
la ridicarea gradului de con
fort urban al localităților noas
tre. Pe seama investițiilor se 
va realiza în același timp un 
vast program de construcții de 
locuințe, creșc, grădinițe, școli, 
unități comerciale și de deservi
re, unități prestatoare de ser
vicii. hoteluri, cabane precum 
și de extindere și moderniza
re a dotărilor tehnico-ed iii tare.

Este semnificativ pentru an
samblul municipiului că volu
mul total al investițiilor pre
văzute a se realiza în Valea 
Jiuluj este in această perioa
dă cu 13 la sută mai mare 
decît cele efectiv realizate în 
anii 1966-1970.

Impresionează în mod deo
sebit in legea recent adopta
tă. mutațiile calitative cârc se 
întrevăd în întreg procesul dez
voltării economice, sociale și 
politice, calitatea reprezentînd 
dominanta esențială a dezvol
tării în actuala perioadă. Este 
îmbucurător în acest sens că 
o parte din sarcinile trasate pe 
linia îmbunătățirii calității în 
toate domeniile de activitate 
au trecut deja pragul dezbate
rilor generale și au primit ca
racterul concret al unor pro
grame de măsuri elaborate pe 
sectoare de activitate cu ter
mene și responsabilități foarte 
precis delimitate.

In domeniul investițiilor și al 
activității de construcții-montaj, 
Secretariatul C.C. al P.C.R. a 
elaborat și difuzat recent pro
gramul de măsuri privind îm
bunătățirea execuției lucrări
lor de construcții-montaj, creș
terea gradului de mecanizare, 
utilizarea forței de muncă, în
tărirea ordinei pe șantierele de 
construcții precum și cel pre

al comunismului

drept călăuză sigură
minoase din programul P.C.R. 
de îmbunătățire a
deologice și
vinși fiind

■ realiza mai
extragerea

muncii i- 
a cunoașterii, con- 
că astfel ne vom 
deplin sarcinile la 
cărbunelui, vom

contribui în și mai mare mă
sură la ridicarea României so
cialiste pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

lon MONDOCA 
miner, șef dc brigadă 

mina Lupeni

TEHNIGO-MATERIALA

La fel ca toți oamenii mun
cii din patria noastră, am ur
mărit, zi de zi, cu interes deo
sebit lucrările recentei 
re a C.C. al P.C.R. Ca 
rînd, ca miner șef de 
dă, găsesc poate _mai 
cuvinte pentru a putea 
ma adevăratele sentimente ce 
mi-au dominat în aceste zile 
inima și cugetul, a reda mîn- 
dria și mulțumirea din adincul. 
ființei mele văzînd cu cită 
strălucire, responsabilitate și 
limpezime științifică se preo
cupă conducătorul încercat al 
poporului nostru — Partidul 
Comunist Român, în frunte cti 
secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de rezol
varea unor necesități ale rea
lității noastre socialiste, 
profund vitale pentru viitorul 
României socialiste, pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a omu
lui nou, demn de această lu
minoasă epocă.

Din lccturarea documentelor 
de însemnătate istorica ale 
plenarei Comitetului Central 
mi-a reținut atenția că 
tot ce s-a conceput in pro
gramul P.C.R., ca de altfel în 
propunerile făcute în iulie de 
șecretarul general, își are iz
vorul în caldul umanism al co
munismului. Am înțeles încă o 
dată în plus că a fi comunist 
e foarte mult: înseamnă a fi 
om între oameni, înseamnă "a 
fi comunist de omenie'1, cum 
foarte just spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ce înțeles 
are noțiunea a fi om între 
oameni — comunist adevărat ? 
Eu înțeleg a avea mereu trea
ză în minte ideea de a ajuta 
omul de lîngă tine să se ridi
ce la înălțimea menirii ce o 
are în societate, de a acționa 
ca atare în toate împrejurări
le. Ca șef de brigadă, ca agi
tator și comunist în cadrul or-

plena- 
om de 
briga- 
puține 
expri-

ganizației de partid, ca secre
tar al organizației U.T.C. din 
sectorul IV, îmi dau bine sea
ma că îmi revine o mare răs
pundere în această muncă de 
șlefuire a pietrei prețioase ca
re este omul în societate, de 
înnobilare a lui din toate 
punctele de vedere. Din adu
narea activului de partid de 
la unitatea noastră care a 
dezbătut proiectul programu
lui dc măsuri al P.C.R. s-a 
conturat că avem foarte mult 
de făcut în direcția cunoaște
rii. Dacă mă refer numai lă 
brigada mea, avînd în vedere 
că aplicăm o tehnologie preten
țioasă, propriu-zis o inovație — 
curățirea șcarpei cu susținere 
metalică la abatajul 4 vest din 
stratul 3 — prin care rezultă 
o economie de 60-70 la sută la 
lemnul de mină folosit, este 
clar ca lumina zilei că trebuie 
sâ mă ocup de îmbogățirea 
propriilor mele cunoștințe pro
fesionale, să îndrum ortacii, in 
special pe cei tineri sau nou 
veniți în brigadă, să învețe, 
să-și completeze cunoștințele 
de cultură generală și profe
sională. De altfel, 5 ortaci din 
brigadă învață : Gh. Marines
cu și loan Șolath în clasa a 
X-a și a IX-a seral, la liceul 
de cultură generală, Gh. Ne
grea și Mihai Petru își com
pletează cursurile învățămîntu- 
lui general de 8 ani, iar Ilie 
Savu. urmează școala de cali
ficare pentru ajutori mineri. 
La inițiativa B.O.B. un număr 
de 10 tineri din sector au fost 
încadrați, începînd cu acest an 
de învățământ politic, în în- 
vățămîntul de partid avînd în 
vedere că asupra lor ne-am e- 
rientat pentru a fi pregătiți în 
vederea primirii lor în rîndu- 
rile membrilor de partid. In 
întreaga noastră activitate de 
comuniști, în munca mea per
sonală ca miner,

Pentru afirmarea
în viață a echității 
legalității socialistesi

Plenara Comitetului Central
al P.C.R. din 3-5 noiembrie, 
în centrul căreia stă expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— document programatic de 
o însemnătate deosebită — a 
dezbătut, în spirit revoluțio
nar una din cele mai comple
xe probleme ale edificării so
cietății noastre : dezvoltarea 
conștiinței socialiste, căile și 
mijloacele politico-ideologice și 
Cultural-educative menite

asigure — cum spunea secre
tarul general al partidului — 
„afirmarea tot mai puternică 
în viață a principiilor comu
niste și a învăța să muncim 
și să trăim în spiritul acestor 
principii".

Victoriile dobîndite dc po-
David MANIU, 

procuror șef 
al Procuraturii locale Petroșani

(Continuare în pag. a

In etapa actuală de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, realizarea unei 
eficiențe cît mai înalte în toa
te domeniile de activitate eco
nomică .și socială reprezintă o 
necesitate majoră.

In acest context o importanță 
deosebită revine activității lega
te de gospodărirea cu grijă a 
fondurilor fixe, de asigurarea 
unui volum cît mai mare de re
surse de materii prime și mate
riale și de utilizarea lor rațio
nală, de desfășurarea întregu
lui proces de aprovizionare teh- 
nico-materială, probleme regle
mentate prin recenta lege apro
bată de Marea Adunare Națio
nală.

Ținînd seama de relația fon
durilor fixe — aprovizionare, 
de faptul că planificarea și 
realizarea aprovizionării nu pot 
fl desprinse de modul în care 
se asigură și se gospodăresc 
capacitățile dc producție, deoa
rece realizarea producției în
seamnă și realizarea în mod co

respunzător a aprovizionării, 
legea stabilește măsurile meni
te să asigure corelarea creării 
dc noi capacități cu devol tarea 
bazei materiale respective, utili
zarea optimă și menținerea în 
perfectă stare de funcționare a 
mașinilor, utilajelor, instalați
ilor.

Cit de eficientă este o aseme
nea acțiune, o demonstrează 
faptul că, pe seama folosirii 
mai bune a capacităților de pro
ducție existentă în anul 1970, 
se va obține în actualul cinci
nal aproape un sfert din creș
terea producției industriale.

O importanță aparte prezintă 
prevederile din lege referitoa
re la dezvoltarea bazei de ma
terii prime și utilizarea judi
cioasă a resurselor materiale. So 
accentuează în acest sens, mă
surile care trebuiesc luate cu 
privire la lărgirea și diversifi
carea bazei interne de materii 
prime, asimilarea în producție 
a înlocuitorilor care să asigura 
economisirea materiilor prime 
și materialelor deficitare, re- 
condiționarea sau regenerarea 
unor materiale ce pot fi utili
zate în procesul de producție. 
Tn asigurarea resurselor energe
tice primare, se prevede valori
ficarea cu precădere a resur
selor interne de cărbuni, ener
gie hidro și nucleară, precum 
și extinderea prelucrării in
dustriale a combustibililor supe
riori lichizi și gazoși.

Un accent deosebit se pune pe 
folosirea cu economie a resur
selor materiale, prin dimensio
narea strictă a consumului pro-

(Continuare in pag. a 3-a)

Francisc IACOB 
director Banca de investiții

Dr. D. FUNDĂTURĂ
Director general în Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-materia- 
le și Controlului Gospodăririi 

Fondurilor Fixe
și Pe- 

fabricării 
mărirea 

de (Continuare în pao. a 3-a)

IN RITMUL VREMII

ci a munci spre

din atelierele

Văii Jiului
★

cultură

I. MIRCEA
Viorel TEODORESCU(Continuare in pag. a 2-a)

Și 
în

cum a 
cadrul

generală 
la drum

fost ma- 
atelicre-

cuvinlcle dicționa- 
vieții...

Preocuparea continuă a con
ducerii de partid și de stat 
pentru educarea armonioasă a 
tineretului 
sia și în 
lor-școală, 
productivă 
dios fiind 
tă a realității obiective, a 
vîntului bazei materiale 
spirituale a poporului român.

Ne-am propus în sensul a- 
cesta un sondaj la școlile din 
Valea Jiului pentru a vedea în 
ce măsură a fost înțeleasă a- 
ceastă necesitate de către di
recțiunile școlilor, maiștrii in
structori și colectivele de con
ducere ale întreprinderilor pa- 
tronatoare 
terialîzată 
lor-școală.

își găsește expre- 
înființarea atelicre- 
pregâtirea tehnico- 
a tineretului slu- 
expresia nemijloci- 
.................. ,a- 

Și

cupețit, dotîndu-1 cu bancuri, 
mașini de găurit, fierăstraie 
manuale, tejghele de tîmplă- 
rie, piese, transformator de 
sudură electrică, polizor elec
tric etc.

Directorul liceului este mul-

școală 
ale

MINA LUPENI:
Profitind de clipele însori

te înainte de intrare în șut.

Liceul de
din Uricani a pornit 
cu forțe puține pentru a des
fășura o activitate laborioasă, 
dar E. M. Uricani și-a înțe
les menirea și i-a acordat în 
timp record un sprijin nepre-

țumit de ajutorul primit, dar 
maistrul instructor, Constantin 
Marina, încă nu pe deplin.

— Dacă termenul contrac
tual .privind înzestrarea atelie
rului nostru expiră la 1 mai 
1972, asta nu înseamnă că vom 
aștepta pînă atunci să ne vină

freza, raboteze, strungul și for
ja acționată cu motor, de care 
avem mare nevoie. Vrem să 
intrăm într-adevăr în plin, ne 
spune el. Mașina actuală dc 
găurit e destul de veche (ar 
mai trebui una, și nouă, dacă 
se poate).

— Poate ne va ajuta și Ba
rajul. Sîntem încă la perioada 
tatonărilor, intervine directo
rul.

Cu toate aceste nemulțumiri 
ale maistrului, atelierul de lă- 
cătușerie afe în lucru 20 de 
mese pentru laboratorul de 
biologie, sînt în faza de fini
sare mesele laboratorului de fi
zică, sînt gata cîteva grămezi 
de suporți pentru cablu sub
teran, mărci pentru numerota
rea vagonetelor de mină.

— Cum să nu ne placă, să 
nu ne intereseze, ripostează 
indignați la întrebarea noas
tră. Gheoorge Presecaru și Mi
hai Șiko (într-un veritabil 
duet) cînd facem pentru noi,

Am auzit pc cineva, odată, 
plcdînd sclipitor, îndelung, cu 
cuvinte alese și foarte incan
descente, despre lume și des
pre oameni. Și despre oa
meni spunea că sînt talentați. 
Toți. Literaturiza — în. fond 
— viața. încerca s-o litera
turizeze, mai precis. Nu știu 
dac-a convins pc cineva, nu 
știu dac-am țipat atunci, hi- 
enic, deranjînd, intrigând, 
poate că n-am ‘ făcut-o sau 
poate-am făcut-o numai în 
mine, lăsînd văzului colec
tiv o privire extatică, stră
punsă de săgeți severe, iar 
auzului o tăcere adincă, de 
drogat pierdut... Și mă gîn- 
deam atunci, ascultînd o nc- 
literată, la o frază citită un
deva în niște însemnări a^e 
unei literate. Zicea Gabriela 
Melinescu, cîndva, dacă-mi 
amintesc precis — nu textul, 
ci sensul — că atunci cînd 
avem nevoie de ființe și lu
cruri care se găsesc cu mare 
greutate, să vorbim mult des
pre ele pentru ca rarele să 
existe mai des... Să existe ? 1 
Dar oare nu există ? Nu se 
vede că trăim niște vremuri 
cînd se poate vorbi cu con
vingere despre triumful rea
lităților asupra cuvintelor? 
Și realitățile ne grăiesc toc
mai despre faptul că oamenii, 
azi muncesc, și muncesc mult 
și muncesc bine. Pretutindeni 
muncesc oameni, azi, la noi! 
Deși nu toți sînt talentați, 
dc-și nu trebuie să alergi, să 
scormonești locurile, spre a-i 
afla ! Și, nu știu de ce, dar,

nu pot să pricep cum de în
că nu e clar tuturor că a 
acționa ferm și hotărit este 
verbul acestor zile, e adevă
rul — încărcat de nuanțe și 
sensuri — al timpului in 
care ne e drag să trăim! 
E timpul — cred — cînd e- 
sențial nu este a te folosi de 
cuvinte spre a explica cum 

a

explica... 
rului, ale

Am stat dc vorbă, in înde
letnicirea pe care-o am, cu 
mulți oameni. Despre ei, des
pre viață, despre semenii lor. 
Și oamenilor, mi s-a părut, 
nu le mai este suficient să 
știe doar ce se întâmplă; dim
potrivă reușesc să afle, să 
gîndească și ce înseamnă a- 
ceasta.

O tînără din Lupeni. tele
fonistă la centrala minei, 
Mariana Cimpeanu — 20 de 
ani, pasionată de o mun
că reclamînd sporită a- 
tențic și încordare („Sînt a-

bia dc un an aici, dar dc-ați 
ști cît de mult îmi place a- 
ceastă ocupație!...“), subju
gată de cele 800 dc telefoane 
dar emanînd multă dezinvol
turii — îmi vorbea, cu zîm- 
bete îmbobocind întreaga-i 
făptură, despre ea și despre 
cei pe care-i servește, în
cerca să mă convingă că ca 
își face treaba, așa cum și-o 
face, adică bine, din moment 

nu s-au formulat repro- 
Și-mi mai vorbea des- 

o mulțumire a ei, o 
mulțumire mare — de parcă 
o supapă a sufletului ei can
did s-a deschis, lăsînd să pă
trundă înăuntru tone de bu
curii cotidiene — mulțumi
rea că a reușit să înțeleagă 
tot ce se întîmplă în jur, le- 
gîndu-se prin fibre nevăzute 
de oamenii minei, apreciin- 
du-le efortul... E vorba de 
un talent ? Nu. Oamenii sînt 
pasionați de munca lor. Și 
prin colecția de speranțe în 
mai bine, pe care și-o îm
bogățesc mereu, nu urmăresc 
decît să ajungi! să acțione
ze mai eficient, în ritmul 
vremii. Nu, oameni buni azi 
nu se găsesc cu greutate, nu 
trebuie să slalomăm prin 
viață spre a-i căuta și aflu, 
pentru ca apoi „vorbind des-' 
pre...” să înmulțim exem
plele pozitive. Oamenii buni 
sînt pretutindeni. Lucrează 
pretutindeni. Le simțim pul
sul. Le simțim inima. Ni-i 
simțim aproape. Și sînt u- 
proape...
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nai dc difuzare a științei și 
. uluirii, de îmbogățire .1 min
tii. dr modelare a caractere
lor și dc formar^ cetățenească

• ■ ■ < 'or generații; ci îi re
vine măreața sarcină de a for
ma omul în conformitate cu 
principiile concepției marxist- 
leniniste Procesul dc invățâ- 
mint, metodologia .și formele 
activității educaționale trebuie 
să fie concepute în așa fel 
incit elevii să dobîndcască idei 
unitare despre natură și so
cietate. opinii și criterii dc a- 
preciere a fenomenelor vieții, 
să se integreze corespunzător 
în vastul proces al producției, 
în sistemul de relații sociale. 
Prin însăși natura ci, ca orga
nizație revoluționară dc masă, 
organizația pionierilor ocupă 
un loc bine determinat, repre
zintă o verigă importantă in 
procesul dc educare politico- 
idcologică a tinerei generații. 
Ea contribuie, prin întreaga sa 
activitate, la crearea condiți
ilor necesare educării și for
mării idcologico-politice a vi
itorilor cetățeni, la formarea 
și dezvoltarea conștiinței so
cialiste. Sensul fundamental al 
contribuției ei la educarea so- 
cial-politică și cetățenească a 
elevilor este cum nu se poate 
mai bine sintetizat în deviza 
pionierilor : „Pentru gloria po-

V.WA ro,www
5

False
vorbă, in auto- 

r. 31 HD GS2, de 
•oșani — Aninoa- 
cu șoferul Horea
om deosebit de

Slnu dc 
bucul cu nr. 
pc ruta Petri 
sa și retur, i 
Trif. E un 
simplu, din cuvintele-i necău
tate, sincere, răzbate modes
tia și dorința de a face to
iul spre binele oamenilor pe 
care-i deservește. Pare, la în
ceput, stingherit de discuție. 
Parcă problemele despre ca
re e pus sâ vorbească l-ar 
depayi. dar. încurajat, iși în
vinge jena și... .Am lucrat 
jx; mai multe trasee. De cî- 
teua luni conduc autobuzul 
acesta, spre Aninoasa. Ce să 
vă spun ! ? Lucrurile despre 
care-mi vorbiți dumneavoas
tră sînt reale. Așa e! Parcă 
pe nici un alt traseu nu se 
face „blatul", cum zic ei, 
copiii, ca pe acesta : Fel de

„licențe
fel de copii. Din clusa I pi- 
nă-n clasele mari. Călătoresc 
pe diferite distanțe. N-an a- 
bbnamente. Nu scot bilete, 
dar se urca cu nerușinare in 
mașină. Am încercat pe unii 
să-i înțeleg, n-au bani, sau 
primesc puțini de acasă și 
le mai trebuie și lor de-un 
covrig. Dar am văzut cu 
ochii mei părinți care-și con
duc copiii pină-n stație, ii 
urcă in .cursă*’ și se întorc 
senini acasă. $i copiii — nu 
știu dacă li s-a spus sau nu 
să scoată bilet — nici nu se 
uită la casieriță. Și-am mai 
observat ceva. Copiii, mulți 
copii, adică elevi, nu cunosc 
care este partea drumului pe 
care au voie să circule, nu 
știu să se asigure la traver
sarea șoselei, a străzilor, am 
imnresia că nu sînt instruiți

de

Mijloace eficiente
de realizare a educației

politico-idsologice
a pionierilor si școlarilor

fi< i» țiunile voluntar-patfio- 
IVc, 'Int nUe larme prin care 
se t<-ii /cază educarea polilico- 
ideoloiJcft n pionierilor ți șen- 
Jarl).. Trrb tic înțeles -â . - 
iIiki'i i politico-ideologică r c 
o sar< mă fundamentală și - 
inancntA n mișcării pionier, r-i j 
și nu o ■anrinâ de (.împu

ții .sau împrejurări.
Nu o dală, insă, comandan

ții noșt- i consideră ca rezol
ii! y-id.-.c.^Hc dacă °cleyH 
participă spoi -irb • Ja unde 
mnnift aâf i cultural-arlastire. 
cinicul .•>' j, festivaluri

cute drepturile și îndatoririle, 
pionierii vor învăța cum să 
se comporte in societate, cum 
să-și desfășoare activitatea 
școlară, socială .și obștească.

In unitățile și detașamen
tele de pionieri din munici
piul nostru s-au conceput șl 
desfășurat acțiuni cu un pu
ternic ecou în conștiința pio
nierilor și școlarilor, dinami
zând viața dc organizație, în- 
tărindu-i considerabil influența 
educati.v-politică în rândul 
membrilor săi,sporindu-i pres
tigiul în fața opiniei publice. 
Exemplificăm in acest sens cu 
școlile generale nr. 4 Lupeni, 
nr. 5 Petroșani, nr. 2 Petrila-

Jiului, excursii la Sarmizcge- 
tusa (vatra poporului român) 
au cuprins întreaga masă de 
pionieri din municipiul nostru. 
Amintim și interesantele ex
pediții pionierești organizate 
în munții Făgăraș de Școala 
generală nr. 1 Petrila (care a 
obținut dc altfel și medalia 
dc bronz la concursul expe
dițiilor), excursiile efectuate 
dc Casa pionierilor Petroșani 
în Parâng și Retezat, ca și pe 
cele organizate de Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani, nr. 4 
Lupeni și Liceu) Uricani.

întâlnirea cu activiștii de 
partid și de stat, activitățile 
cultural-artistice, ateist-științi-

ceasta înțelegere simplista 
creează discontinuitate în 
munr.i educativă, alimentează 
formalismul, denaturează va- 
'"•i'c.i ivîtăților pionierești.

In lumina măsurilor adop
tate dc conducerea partidului 
nostru, consider necesar să in
formăm pionierii asupra rea
lizărilor poporului nostru, ale 
celorlalte țări socialiste, asu
pra aspectelor semnificative 
ale vieții oamenilor muncii din 
țările capitaliste, a luptei a- 
cestora pentru o viață mai 
bună, să popularizăm bogate
le tradiții 'le luptă ale po
porului nostru.

Traducerea în practică a a- 
ccstor sarcini reclamă cunoaș
terea temeinică a politicii 
partidului nostru de către toți 
coi ce lucrează

Autopregătirea ___
fecționarea să constituie obiec
tul permanent al preocupări
lor noastre pentru a găsi și 
dezvălui noi perspective și po

rcoi izare optimă 
ideologico-politîce

cu pionierii, 
■și autoper-

sibilități de 
a educației 
a pionierilor și școlarilor, de 
îndeplinire a directivelor și 
măsurilor luate- de partidul 
nostru, asigurând în acest fel, 
din ce în ce mai bine, pregă
tirea multilaterală a celor ce 
vor fi schimbul de mîine.

Prof. Lucreț ia BELDIMAN 
activist în cadrul 

Consiliului municipal 
al organizației pionierilor 

Petroșani

NSEMNARE La clubul
de politică externă

comportament
erseze doar prin mar- 

destinale trecerilor 
pietoni sau, rine știe,

să tract 
cajele 
pentru 
nu vor...

Cele aflate de la șoferul 
Horea Trif — adăugindu-se 
altor sesizări prin care eram 
înștiințați de reprobabilele a- 
bateri ale școlarilor din A- 
ninoasa și care ne-au pus pe 
drumuri, spre cercetare — 
s-au întărit cu unele proprii 
constatări. Intr-adevăr, lu
crurile stau așa. Și nu stau 
bine. Faptul că o serie de 
elevi (pentru că am văzut 
și școlari — modele de con
duită pe stradă și-n autobu
ze) — nu puțini — iși per
mit să nesocotească regula
mentele transportului in co
mun, circulînd gratuit, negli
jează legile scrise și nescrise

ale străzii, nu denotă decit 
carențe vizibile pc circuitul 
familie — școală. Dacă exis
tă încă părinți pentru care 
educația multilaterală a copi
ilor lor e o problemă mino
ră, aflată pe un plan secun
dar, ’ . ' . 
influența pozitivă a școlii, 
educatorilor, asupra 
turnantului elevilor 
țara coridoarelor 
de învățămint, se 
de mult așteptată ! 
nu un răspuns in

nu înțelegem cum de

eompor- 
lor in a- 
instituției 
lasă atit 
Așteptăm, 
scris din 

partea conducerii' Școlii gene
rale Aninoasa, ci un răspuns 
cu urme puternice în viitoa
rea comportare a elevilor a- 
cestei școli, o radicală modi
ficare in bine a conduitei 
cetățenești a elevilor anino- 
seni.

SUGESTII FM ACTIVITĂȚI PIONIEREȘTI
PRIETENI

DE CUTEZANȚĂ
întâlnirea pionerilor din lo- 

ccliuyea sau școala X cu foști 
pioneri care au săvirșit fapte 
pionereștj demne și cure acum 
se află în câmpul muncii. Dis
cuțiile purtate, relatările des
pre meseriile lor, satisfacțiile 
muncii, reconstituirea din a- 
mintiri a drumului parcurs, 
reconsiderarea din această pers- 
pcctivă a virstei cravatelor ro
șii, au o înrâurire educa‘.iv-for- 
mativă evidentă asupra pionie-

UN SPECTACOL MARE
CU ARTIȘTI MARI

ȘI MICI
La copii, cultul vedetelor es

te sincer și durabil. In ace
eași măsură se manifestă însă .și 
discern amin tul lor critic, selec
ția valorilor. Copiii sini bucu
roși să se întâlnească, să dis
cute cu vedete ale muzicii po
pulare și ușoare, ale scenei 
și ecranului.

Vă sugerăm să organizați un 
spectacol (un mic ansamblu) in 
care, alături de copii, să apa
ră vedete acompaniate, secon- 

copii. Un repertoriu 
(cintecele-șlagăre lan- 
emisîunea TV ,.Val- 

și succesul este asi
gurat. Nu cred că Gică Petres
cu, Margareta Pislaru, Doina 
Badea. Angela Moldovan, Maria 
Pietraru etc ar refuza să apa
ră în astfel de spectacole. Ini
țiativa rezolvă totul.

dale de 
potrivit 
sale de 
vîrtej")

ITALIAN — FRANCEZ
s'
(joc din „folclorul" copiilor)

Se trasează un Cerc cu raza 
de 10-12 m. La mijloc se face o 
mică groapă în care să poată 
fi introdusă mingea de oină. 
Jucătorii (in număr de 10—15— 
20) se așează împrejurul cer
cului, după ce și-au ales fie
care un nume : italian, fran
cez. indian, olandez, suedez, iu
goslav etc. Cînd conducătorul 
jocului strigă : suedez — dc 
exemplu — acesta aleargă, ia 
mingea din cerc, aruncă după 
unul din jucători. Dacă loveș
te. acesta intră în cerc, da-ă 
nu va conduce in continuare 
jocul. Același e’.ev poate să 
conducă jocul pină La sfârșit. 
In acest caz jucătorul lovit i! 
va purta in circă de la locul 
respectiv pină la cerc pe cel 
care a lovit și invers.

TOATE P1NZELE SUS
Un concurs cu public nume

ros, desfășurat pe fondul muzi
cal realizat cu melodii lansa
te de-a lungul anilor de emi
siunea ,Val-vîrtej“.

Unitatea se împarte în 2-3-4 
echipe (echipajul poate fi co
respunzător cu detașamentul). 
Fiecare echipaj se îmbarcă pe 
o navă (numele „navei" va fi 
ales de pionieri : „Belgica", 
«Victoria", „Viteaz", ,Fram“ etc).

Din vreme se indică biblio
grafie pentru concurs axată pe 
tema stabilită : O călătorie ce
lebră, exploratori celebri. Că
lătoria imaginară pe mări și o- 
ceane, îi va pune pe naviga

tori și în situații dificile (probe 
de istețime) calcularea azi
mutului, cunoștințe din dome
niul matematicii, astronomiei, 
geografiei aplicabile).

Un asemenea concurs, pe 
lingă valorile instructiv-eduea- 
tive, este de-a dreptul capti
vant pentru echipaje și specta
tori.

I

:■

Se înțelege că sugestiile noas
tre rezumate nu epuizează bo
găția de elemente ce pot fi a- 
dăugale din imaginație și fan
tezia creatoare a pionierilor u- 
nei asemenea activități, care 
prin specificul și conținutul ei 
satisface dorința de aventură 
a copiilor.

Prof, Gligor HAȘA

Elevii Liceului din Petrila, 
au dezbătut, în cadrul clu
bului de politică externă, câte
va teme de mare aotualilate și 
interes științific înscrise in 
programul de activitate al clu
bului. Printre subiectele abor
date in discuție, .Personalitatea 
lui Nicolae Titulescu — di
plomat ilustru pe arena politi
că; internațională" (prezentată 
del Nicolae-Caraconcea) și .Ac
tivitatea revoluționarilor ro
mâni în sprijinul tinerei puteri 
sovieti.ee" (prezentată de Tibe- 
riu Gagyi) au trezit un viu 
interes în rândul tuturor mem
brilor prezent.i. In încheierea 
dezbaterilor tovarășii profesori 
Tiberiu Gagyi, membru al bi
roului comitetului orășenesc

U.T.C., ing. Nicolae Haneș, pre
ședintele comisiei orășenești 
de educație politico-ideologică 
și ing. Gheorghe Biro, preșe
dintele comisiei tineretului 
muncitoresc, au vorbit elevilor 
uteciștj despre Programul de 
educație socialistă adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971
dului de a trăi și munci 
chip comunist. In 
tor dezbateri 
vează în
politică externă 
să devină mili'tanți 
Lui nostru pentru 
principii ale eticii 
socialiste 
transpuse

Aninoasa : Școala generală.

DIRIGINTELE 
îndrumătorul 
politic n r. 1

Unu) din comandamentele 
care mobilizează amplu efortul 
întregului corp didactic, fără 
excepție, pentru formarea la 
tineri a atitudinii înaintate față 
dc muncă, a spiritului de răs
pundere, a normelor de convie
țuire proprii societății socialis
te, îj constituie accentuarea ca
racterului formativ aj procesu
lui instructiv-educativ în între
gul său.

Dirigenția, ca activitate sis
tematică, face din diriginte un 
organizator, îndrumător și co
ordonator al tuturor influențe
lor educative, care nu poale fi 
înlocuit de nimeni. Neîndoiel
nic, educatorul trebuie sâ pă
trundă in sufletul tuturor ge
nerațiilor. pe care le călăuzește 
de la neștiință spre cele mai 
înalte culmi ale cunoașterii a- 
mane. Educatorul comunist tre
buie să se călăuzească în acti
vitatea sa după concepția mar- 
xist-Icninistă despre lume și 
viață, pentru a putea cultiva o 
asemenea concepție. In același 
timp, el trebuie să posede con
vingeri comuniste profunde 
pentru a putea forma astfel de 
convingeri la iri. Educatorii’ 
nu este un funcționar care lu
crează mai mull sau mai puțin 
după ce clopoțelul a anunțat 
sfîrșitul zilei dc curs. .Făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate presupune o intensă 
activitate pentru transformarea 
conștiinței oamenilor. In acest 
sens tovarășul Nicolae 
Ceaușcseu arăta că omul nou 
trebuie ....să acționeze in mod 
conștient, stăpîn pe destinele 
sale, pentru făurirea societății 
socialiste".

Un rol însemnat în formarea 
acestei conștiințe revine școlii. 
Pornind dc la planificarea ac
tivităților educative pe clase 
(rezultate din analiza situațiilor 
concrete existente), de la darea 
unor chestionare elevilor. se 
fac cunoscute interesele față de 
anumite probleme ale formației 
lor. ariile dc simpatie în colec
tiv. precum .și activitățile extra- 
școlare |a care ar dori să parti
cipe. Acțiunile educative între
prinse de profesorii clasei, de 
organizația de pionieri și 
U.T.C., trebuie să fie cunoscute 
și îndrumate nemijlocit de di
riginte. Este binecunoscută 
contribuția ce o aduce în for
marea conștiinței elevilor conți
nutul procesului de învățămint 
în ansamblul său și, îndeosebi, 
conținutul orelor educative.

Temele propuse dezbaterii în 
aria acțiunilor educaționale 
trebuie să aibă ea rezultat dez

voltarea multilaterală, prop* ie 
concepției marxiste. In temati- 
cile unor diriginți de la școa
la noastră găsim o îmbinare a 
interesului pentru studierea fe
nomenelor sociale și orientarea 
etică a personalității elevilor. 
Așa procedează diriginți ca 
Panlelimon Cornelia. Bubur Do
rina. Zikeli Angelica. Roan- 
gheși !-»n și alții. Ei au cuprins 
in tematica orelor de dirigenție 
dezbateri de Jocumente de 
partid și de stat, ore dedicate 
eticii contemporane, socialiste. 
Organizarea colectivului, îndru
marea lui politică, cultivarea 
spiritului colectiv depind. in 
mare măsură de perspectiv.) pe 
care elevii o au de atins. E de
parte de a considera suficient 
doar . ea în fața elevilor a 
viitorului, fără a determina co
lectivul să lupte activ pen Ini 
realizarea lui.

In discuția angajată între 
conducătorul adult și elevul a- 
dolescent un rol deosebit îl are 
convorbirea etico-politică. im
portant procedeu a) educației 
morale folosit pentru realizarea 
convingerilor. Dirigintele tre
buie să creeze în clasă o stare 
de maximă receptivitate față de 
semnificația și conținutul ideal 
al temei puse în discuție. De la 
discuții în cadrul orelor de di- 
rigenție se trece la acțiuni. Aș 
cita în acest sens acțiunile în
treprinse frecvent de școala 
noastră, ca, organizarea de vi
zite la muzee și monumente, 
excursii la locuri istorice mese 
rotunde la care sînt invitați 
specialiști din diferite domenii, 
întâlniri cu activiști de partid 
și participanți la diferite ac
țiuni ale clasei muncitoare ctri 
Tată numai cîleva din posibili
tățile ce stau la îndemîna diri
gintelui în coordonarea intere-» 
selor elevilor. Participarea la 
orele educative sau la alte ac-» 
tivități în afara clasei mi-a 
dezvăluit multitudinea și. în
semnătatea O'--dilemelor care-I 
frământă pe elevi, dorința Ier 
de a participa la soluționarea 
unora dintre ele. ca manifestare 
a interesului lor pentru inte
grarea în viață socială.

Este necesar ca profesorul, 
indiferent de specialitate, să fie 
un îndrumător permancn', un 
sfătuitor apropiat, să orienteze 
prin munca și exemplul său, 
dictate de înalta conștiință a 
educatorului comunist, întreaga 
sferă de interese a elevilor.

Prof. Liviu GROZA 
directorul Liceului de culturi 

generală Pcfrila

cod al mo- 
in 

urma aces- 
.elevii care acti- 

cadrul clubului de 
angajat 

partidu- 
înaltele 
echității 

și comuniste să fie 
în viață.

s-au 
ai 
ca 
și

Foto : Ton LICIUTranspunere...

DESFĂȘURAREA PREGĂTIRII TEHNICO-PRODUCTIVE
(Urinare din pag. 1)

pentru cei ce vin după noi ?
— Ne credeți, prea necopți, 

prea nuștiucum punîndu-ne a- 
ceastă întrebare ? adaugă Mi
hai.

★
întâmpinați cu amabilitate 

de cei doi directori ai Casei 
de copii din Uricani, trecem 
prin încăperile destinate ate
lierelor. Dacă la croitorie se 
lucrează intens pentru retu
șuri, transformări și reparații 
ale bunurilor școlii și a bunu
rilor proprii, dacă la bucătă
rie întâlnim gospodinele, la a- 
telierul de lăcălușărie încă se 
mai finisează interiorul.

Alte realizări ale școlii (în 
alte domenii) privind crearea 
condițiilor de studiu și viață 
ale elevilor ne dau garanția 
unei intrări în termen record 
— timpul fiind înaintat — la 
darea totală in folosință a a- 
cestui atelier, ca și a celui de 
tini plărie.

— Ajutorul primit de la ex
ploatare este real, ne infor
mează directorul adjunct.

★
Dacă sînt însă întreprinderi 

care au înțeles rolul lor in 
crearea atelierelor-școalâ ca 
I.l.L. Petroșani, cooperativa

...Jiul", U.U.M. Petroșani, E.M. 
Uricani, nu putem spune ace
lași lucru despre exploatarea 
minieră Bărbătcni.

Sîntem în deplin acord cu 
factorii răspunzători ai acestei 
mine că pe primul loc stau 
sarcinile de plan, că aici e- 
xistă o situație oarecum mai 
grea creată prin mutarea u- 
nui complex și trebuie depus 
un plus de efori în acest sens, 
dar nu putem înțelege practi
ca amânării de la o zi la alia 
(26, 29, 31 octombrie, apoi 2, 5 
noiembrie) a realizării unor 
prevederi contractuale cu .școa
la generală nr. 5 Lupeni.

Ca intr-un joc cu mingea, 
sarcinile privind dotarea ate
lierului de lăcătușerie au fost 
pasate de la un cadru de con
ducere la altul, ajungînd în 
ultimă instanță să fie rezol
vate de un maistru.

— Recunoaștem că nu ne-am 
îndeplinit promisiunile și asta 
poate, (nu o spun ca o scuză), 
din cauza faptului că am fost 
„prinși" cu .j serie de proble
me mult mai directe pentru 
noi, ne spune inginerul Iureș, 
secretarul comitetului de par
tid ul E.M. Bărbăteni. Vom 
„onora" promisiunile in timpul 
indicat de noi ultima dală i 
5 noiembrie a.c.

Pe de altă parte exista co
moditate (Hai. să-i spunem 
numai așa!) și din partea di
rectorului școlii, profesor A. 
Horhoianu și a maistrului in
structor C. Morar.

Atelierul de lăcătușerie nu
mai a ce se vrea nu arată. în
trebați fiind dc ce nu insistă, 
insistență legitimă, pe lîngă 
E. M. Bărbâtcpi, maistru) și 
directorul școlii aduc argu
mente. Pe lingă cel al ..pasă
rii" de la mină, ni se vorbeș
te de cei 4 kilometri și de no
roi (C. Morar), de faptul că 
nu vor să meargă mereu „cu 
cerșitul" (A. Horhoianu). Din 
această avalanșă de justificări 
și scuze din partea celor două 
cadre didactice răspunzătoare 
nu se desprinde de fapt decit 
slaba lor preocupare, interesul

stituții.

scăzut pentru punerea la punct
a atelierului școlii.

Considerăm că întreprinde-
rcașiș^uala au datoria imedia-
lă dc a pune capăt aceslei si-
tuații intolerabile, pe.atru că
din această „partidă" au de
pierdut școlarii, nema ivorbind
de prestigiul celor d ouă in-

maistrului Gheorghe lacob,

★
Deși orele ue ale lier s-au

terminal demult, iin jurul

forfotesc cîțiva elevi cimpeni. 
Tocmai au adus de la E.M. 
Lonea alte cîteva utilaje ne
cesare completării zestrei ate
lierului complex de tîmplărie, 
lăcătușerie și fierărie.

— E cam mic spațiul. Ne 
va trebui și o magazie pentru 
materiale, spune directorul șco
lii, Petru Eana, dar ne vom 
descurca noi. Sîntem sprijiniți 
cu multă dragoste, adaugă mai 
apoi maistrul.

Nu ar strica, credem noi, 
ixirnind de la frumoasele tra
diții cimpene, să se încerce și 
deschiderea unui atelier de ar
tizanat. _

★
Doi meșteri cit un „nod“. a- 

șează eu multă atenție tablă 
pe locul unde va fi montat 
generatorul pentru sudură.

— Prichindeii ăștia sînt 
prietenii mei. răspunde, pai că 
puțin încurcat, maistrul Ro
mulus Pavel. Au rămas după 
ore să-mi ajute.

— Vrem să învățăm mai re
pede să sudăm, ne spune în
fipt unul din ei- Școala noastră 
— nr. â Petrila — va produce 
lucruri de care veți auzi, și 
ne arată niște cuiere Și supor
turi de flori din fier forjat.

★
Deocamdată . izila noastră 

în universul nou. al muncii

împletite cu studiul, al teoriei 
legate nemijlocit de practică, 
se termină. Strădaniile între
prinderilor, ale școlii, maiștri
lor, în primul rînd ale elevi
lor ne dau un sentiment ste
nic, de convingere că „schim
bul de mîine" a cărui afirma
re începe azi, aici, va duce 
mai departe ștafeta progresu

lui. Plecăm și cu inima puțin 
îndoită din cauza unor aspec
te nedorite, dar cu speranța 
că în viitorul imediat vom a- 
vea prilejul sublinierii, și in 
aceste cazuri, a unei rodnice 
colaborări și preocupări intre 
școală și întreprindere, întru
pate în rezultatele atelierelor 
școlare.

...și de la secția de croitorie

sovieti.ee
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Pentru afirmarea in viață a

w dc va -■ liste pnlilic.î- 
eduui'.ivâ dc-fă>uratfi dc par
t'd indeofobi după Congrerol 
rd lX-iea. cri re a dat un im- 
Fuls puternic aUei «. tiviUili.

Cn trate acatiea, așa cum 
subV Lit |a plen. • î, a șt 

in d'. Iwerca de fnnsă a „te- 
zefor din ale secixStaru-
lui general, mutica poHVfco-i- 
dmlogiiă de formare a conști
inței s'icialisle a rămas în ur- 
jnâ față de dezvoltarea cene- 
riiîă a societății. Unii membri 
m societății noastre _  sub in-
tîuenț,) tarelor morale ale mo- 
•dului dc viață burghez — ma- 
«i'festă atitudini înapoiate față 
dc muncă, chiar tendințe de 
fxu-azitism social, precum și 
fotă de avutul obștesc — în 
•unele cazuri, ca cele de sus- 
Iraqeri, cxistînd chiar o atitu
dine contrarevoluționară. De 
asemenea, sînt destul dc frec
vente abaterile de la regulile 
dc conviețuire, de la principi
ile moralei și echității socia- 
•3‘rte, dc la disciplina muncii 
fx-ecum și actele antisociale in 
forma cea mai brutală dc în
călcare a legii : infracțiunile.

Asemenea manifestări ar fi 
fost însă mult mai puține da- 
<ă în activitatea polilico-ideo- 
logicâ și cultural-educa ti vă nu 
a» fi lipsit combativitatea, 
spiritul de răspundere, și dacă 
r>-ur fi existat formalismul și 
un anumit spirit funcționa iese, 
util în activitatea organelor 
dc partid cît și celor de 
slat. Acestea din urmă au dat 
dovadă, în unele cazuri, de în
găduință mic-burgheză și de 

-operativitate necorespunzătoa- 
re în aplicarea legii pentru 

sjperîrea și sancționarea in
fracțiunilor contra avutului 
obștesc și a manifestărilor de 
parazitism social. Sub acest 
ultim aspect. împărtășim pă
rerea exprimată la plenară, 
dc a se introduce în lege 
principiul obligativității mun
cii pentru cei capabili dc mun
că. dîndu-se astfel expresie ju
ridică principiului de echitate 
socialistă • .cine nu muncește, 
ou mănîncă*.

Propaganda fuiidkă. deși 
m ii bin. cn u.mizată și mai c-

șit să cuprindă Intre ra popu- 
i.vic, cxistînd încă destui ce
tățeni care nu cunrw legile

Mijloacele de influențare 
obștească, specifice organului 
judiciar ea și altor orga ne, nu 
nu fost folosite în suficientă 
măsură, iar conținutul politic 
al unor dezbateri judiciare a 
fost necorespunzător — pre- 
zentînd deseori un caracter 
tehnicist — ceea ce a redus e- 
ficiența preventiv-eduvativă n 
acestor dezbateri.

In legătură cu explicarea 
tuturor acestor lipsuri, ca și a 
unor atitudini negative în com
portarea oamenilor, trebuie 
combătută eu toată vigoarea 
teza despic .rftmfncrea în ur
mă a conștiinței față dc dez
voltarea vieții materiale". Așa 
cum spunea la plerferă tovară
șul Nîcolae t'eaușcscu: ..Noi 
comuniștii studiem legile so
ciale obiective nu pentru a a- 
dopta o poziție fatalistă față 
de acestea ci. dimpotrivă, pen
tru ca înțclegînd sensul lor, 
să putem acționa în interesul 
progresului social...

Dezvăluirea deschisă, cura
joasă a tuturor carențelor din 
munca politico-educativă. dia
logul permanent cu propria 
noastră conștiință, caracterul 
militant și spiritul revoluțio
nar în combaterea unor men
talități și comportări incompa
tibile cu climatul nostru so
cial, sînt cerințe obiective ole 
etapei în care am pășit și în 
care organizarea vieții sociale 
pe baza principiilor comunis
te ale echității și legalității 
socialiste este un imperativ 
major de actualitate și de 
perspectivă pentru înfăptuirea 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Numai acționind in acest fel. 
cu spirit dc responsabilitate 
și perseverență, cu convinge
re revoluționară nestrămutată 
și încredere deplină in politi
ca partidului nostru, ne vom 
îndeplini datoria dc comuniști 
și vom dovedi că sîntem ex- 
punenții a tot ce este înaintat 
în epoca noastră.

Vn splendid asfințit, pe Plaiul mic.
Foto : ștefan KOSZT1N

Program de investiții 
capabil să asigure o dinamică 

ascendentă dezvoltării 
economice și sociale

(Vrmare din țwg. 1) 

vind îmbunătățirea activității 
în construcția de locuințe, între
ținerea și exploatarea fondului 
locativ.

Fără să încerc o recenzie a 
•acestor programe, doresc să evi
dențiez unele măsuri care con
sider că merită a fi mențio
nate aici, ca de exemplu :
• asigurarea planificării și 

realizării în trimestrul 1 ai 
fiecărui an. începînd chiar din 
19Î2, a cel puțin 20 la sută 
din planul anual dc construc- 
ții-montaj și în semestrul 1 a 
cel puțin 35 la sută din numă
rul anual al capacităților și o- 
bieetivelor ce se pun în func
țiune :

9 asigurarea pînă la 31 de
cembrie a.c. a tuturor proiec
telor de execuție ale lucrări
lor din planul pe anul 1972 și 
a tuturor studiilor tehnico-eco- 
nomice ale lucrărilor prevăzute 
să înceapă în anul 1.973; înce
pînd cu anul 1972 contractarea 
utilajelor și instalațiilor princi
pale se va asigura înainte de 
începerea lucrărilor de cons
trucții ;

@ volumul e’ementelor pre
fabricate, gata finisate, va tre

bui să ajungă in anul 1973 la 
45 la sută și în 1975 la 70 la 
sută, iar mecanizarea in care 
se execută astfel dc prefabri
cate să ajungă în 1972 la 00 
la sulă ;

9 pînă la finele anului în 
ours va fi simplificată și îm
bunătățită metodologia salari
zării în acord global, asigu- 
rîndu-se condițiile necesara ca 
în anul 1972 numărul lucră
torilor de pe șantiere care lu- 
orează în acord global să repre
zinte 60-80 la sută din tota
lul efectivelor de constructori.

O serie de alte măsuri vi
zează perfecționarea și îmbună
tățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, gospodărirea raționa
lă n materialelor de construc
ții, îmbunătățirea calității lu
crărilor de construcții-montaj 
etc.

Toate aceste măsuri, corelate 
cu cele privind recrutarea, ca
lificarea și perfecționarea ca
drelor precum și cu cele adop
tate dc recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. pentru întărirea acti
vității politico-ideologice și de 
educație cetățenească, fac do
vada marilor prefaceri pe care 
societatea noastră le va cunoaș
te în anii imediat următori.

Coordonatele perfecționării procesului 
de aprovizionare tehnico-iuaterială

(Tlrnime din pag. I) 

d'.v.’liv, elaborarea și aplb-^rtsi 
de norme și normative cu fun
damentare lehnico-cconomk A 
pentru oonsumu] dc materii pri
me, materiale, combustibili, c- 
nerglc, precum și stabilirea u- 
nor norme și normative de 
stoc care să asigure continuita
tea aprovizionării .și deci a 
producției cu imobilizări mini
me materiale și financiare. Efi
ciența economică a reducerii 
ronsumurilor specifice dc mu
ierii prime și materiale, acțiu
ne promovată susținut de legea 
amintită, este evidentă ; în pe
rioada 1971 —1975 ponderea 
cheltuielilor materiale în pro
dusul social va scade dc la 
59,4 la sulă în 1970 la 54,4 la 
sută în 1975, ceea ce se va con
cretiza practic intr-o economic 
dc 40 miliarde lei. echivalentul 
venitului national nl României 
din anul 1950.

Pentru a da un impuls mai 
marc acestei acțiuni, noul act 
normativ stabilește acordarea 
de siimulcnte pentru economiile 
realizate, precum și antrenarea 
răspunderii angajaților pentru 
slaba gospodărire a resurselor 
materiale.

Aria aiît de vastă a acestui 
proces «și găsește împlinirea în 
lege prin reglementarea și a 
altor probleme privitoare la a- 
provizionarea cu mașini și uti
laje, piese de schimb, ambalaje, 
problema gospodăririi depozite
lor și alimentarea continuă a 
locurilor de muncă, organizarea 
Întregului sistem de aprovizio
nare tehnico-materială. De pil
dă pentru îmbunătățirea apro
vizionării cu utilaje și piese de 
schimb, care să asigure înzes
trarea agriculturii, a unităților 
de construcții-montaj, dezvol
tarea transporturilor și celor
lalte activități, corespunzător o- 
biectivelor înscrise în planurile 
de dezvoltare a economiei na
ționale, legea stabilește obliga

țiile și răspunderile ce revin 
în i'-c-j sens atît unităților eco
nomice producătoare cît și In
stitutelor de (crrctftri șj proiec
tări, punindu-i-c un acccxit deo* 
schit pe obținerea ca'itâții pro
duselor, intensificarea acțiuni
lor de cooperare, folosirea in- 
Icnxivă a capacităților existen
te șl ridicarea eficienței econo
mice.

Plinul de aprovizionare, ca 
parte componentă a planului 
de stat, trebuie să asigure 
concordanța din ti c resursele c- 
eonomici și nevoile dc consum 
în condițiile valorificării com
plete a potențialului Ichnic- 
producliv, dimensionării necc- 
saru’ui prin norme și norma
tive dc consum gi de stoc și 
prevederii unor rezerve econo
mi! c care să permită desfășura
rea continuă :i proceselor pro
ductive. In acest scop se sta
tuează obligativitatea elaborării 
(le balanțe pentru principa'cle 
materii prime, materiale, com
bustibili, energie, utilaje și alte 
produse botăritoare pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite 
piin planurile dc dezvoltare a 
economiei naționale.

Pentru a crea un cadru optim 
dc desfășurare a problemelor 
reflectate de lege, se stabilesc 
atribuțiile .și răspunderile ce 
revin organelor centrale do sin
teză, ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor în domeniul 
gospodăririi fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovi
zionării tehnioo-materiale, cre- 
îndu-se condiții mai bune [JCn- 
tru rezolvarea operativă a pro
blemelor ce apar ân cursul des
fășurării aprovizionării, astfel 
învii prin conjugarea eforturilor 
tuturor unităților economice an
trenate în acest domeniu și prin 
delimitarea precisă a sarcini
lor ce le revin, această impor
tantă latură a activității eco
nomice generale să se ridice 
la nivelul cerințelor etapei ac
tuale.

Sublin.iud faptul utilizarea 
judi'ioasă, cotnpletă, a fonduri
lor fixe Și a rt .surselor materia
le — componente pricipolc ale 
avuției naționale — constituie 
un factor determinant al pro- 
g rosului neîntrerupt economic 
și social al țării, legea stabi
lește măsuri dc urmărire ș> con
trol permanent a modului dc 
desfășurare a procesulttl dc a- 
provizionarc tehn.co-malerLală, 
gospodăririi eficiente a capaci
tăților de producție, precum și 
pcnkni angajarea răspunderii 
disciplinare, materiale, civile, 
«administrative sau penale.

Prin conținutul sân, prin te
matica largă și complexă pe 
rare o abordează, legea răspun
de unor cerințe de bază pentru 
a sprijini dinamismul puternic, 
ritmurile înalte de dezvoltare 
a economiei, pentru a rondure 
la multiplicarea — in condiți
ile actuale și în perspectivă — 
a efectelor favorabile, prevăzu
te pentru dimensiunile tot mai 
mari a Ttivilâțiî în toate i*a- 
muri’r. snbi imurile șj sectoa
rele (ie a livitaV" economică și 
socta’ă.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Hello Dolly, seriile T 
și 1T (11—14 noiembrie): Re
publica : Cântărețul buclucaș 
(11—14 noiembrie); LONEA 
— 7 Noiembrie: Cadavru! 
viu, seriile I și TI (11—13 no
iembrie): Minerul : Femeia să 
se teamă dc bărbat (11—14 
noiembrie); ANINOASA : Tri
mis extraordinar (11—12 no
iembrie): VULCAN : Dăi îna
inte cowboy (11—14 noiem
brie).
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pierdut ?
In urmă cu un an <lr zile, 

mai precis in luna octombrie 
197'», soldatul Constantin Voita 
dc la Unitatea de pompieri din 
Petroșani a găsit pe pasarela 
C.F.R. din apropierea l'.l-.M.P. 
un frumos inel dc aur. Nicj va
loarea in sine a obiectului și 
nici decorația acestuia (inelul 
avea aplicată o monedă veche 
turcească) nu i-au trezit lui

V. decit datoria dc a-j pre
da dc îndată organelor în drept, 
pentru a fi restituit păgubașu
lui. Dar cu toate căutările în
treprinse, păgubașul nu a fost 
găsii.

Sc cuvine o remarcă deo
sebită pentru gestul ostașului 
care face, și pc această cale, 
cinste hainei militare, unității 
sale.

Cum răiniae insă cil păguba
șul ? Deși a trecut un an de 
zile, el continuă să fie așteptat 
pentru a-și ridica obiectul pier
dut, aflat în prezent la secto
rul economic al Inspectoratului 
județean de miliție.

Prinși cu... 
cablul

JOI 11 NOIEMBRIE 1971

17,39 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18,30 Timp și anotimp in a- 
gricultură. 1 milion 250 
dc mii de hectare iri
gate ’. (prevederile Pla
nului cincinal in dome
niul îmbunătățirilor fun
ciare) Zootehnia — ce 
este, ce trebuie să fie 
(anchetă) .

18,45 Handbal masculin — re
priza a II-a a meciului 
Iugoslavia — Ungaria

(Trofeul Carpați — Ga
lați).

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 

Cincinalul în acțiune. 
Cotele înalte ale indus
triei de autovehicule.

20,00 Handbal masculin — re
priza a II-a a meciului 
România — R.F.G. (Tro
feul Carpați — Galați).

20.30 Un interpret două in
strumente Dorin Cuibă
rii (taragot și saxofon).

20.40 Pagini de umor. Stan 
și Bran — aviatori.

21.50 Cadran internațional.
22.40 Melodiile serii. Muzică 

ușoară românească în 
primă audiție cu orches
tra dirijată de Sile Di- 
nicu.

22.50 Telejurnalul de noapte.

ee
Grija manifesta dc 

care dau dovadă, in- 
toldeauna, în prag de 
iarnă, conducerile uni
tăților spitaliere, pen
tru ca cei ce-și caută 
sănătatea să nu simtă 
nici un moment că... 
i n sujicie nț a aii ment a ră 
le-ar impieta însănă
toșirea, se materiali
zează, de obicei, in 
bogata și oportuna a- 
provizionare cu produ
se agro-alimentare ne
cesare susținerii unei 
alimentații consistente 
și variate pe timpul 
iernii. După cum am 
fost informași, la Spi
talul unificat Petro
șani aprovizionarea cu

_____________

așizațdă sțLid^uL.,.
alimente pentru iarnă 
s-a făcut in cantități 
mai mult clecit satis
făcătoare, la ora actu
ală resortul adminis
trativ al spitalului pu- 
tindu-se mindri că ni
mic nu a fost scăpat 
din atenție, „cămara" 
puternicei unități de 
sănătate din Petroșani 
fiind plină...

De la Vulcan, cola
boratorul nostru, Con
stantin Dascălu, ne 
transmite știrea că și 
spitalul din localitate 
— in pofida faptului 
că in centrul atenției, 
in această perioadă, au 
stat îndeosebi proble
mele legate.de termina

rea lucrărilor pentru 
darea in folosință a 
policlinicii și irnprej- 
muirea spitalului nou 
— aprovizionarea pen
tru iarnă s-a făcut 
din timp și în canti
tăți suficiente. Au fost 
procurate, de la C.A.P.. 
uri bine cotate pe plan 
județean, mari canti
tăți de cartofi (33 to
ne) de cea mai bună 
calitate, morcovi, fruc
te, legume diverse. La 
chemarea organizației 
de partid, personalul 
spitalului a sprijinit 
acțiunea de sortare și 
insilozare, prestind pes
te 1 500 ore de mun
că patriotică. S-au e-

vidențiat în mod deo
sebit, în afara persona
lului blocului alimen
tar, lucrătoarele din 
secțiile maternitate, 
contagioase. interne. 
Iată o dovadă că, 
prin efort comun, prin 
■muncă patriotică, dra
goste fată de locul 
de muncă, și devota
ment față de cei care 
așteaptă sprijin in 
căutarea sănătății, sa- 
lariații spital'lor noas
tre au pătruns adinci- 
le semnificații ale gri
jii față de om, de să
nătatea lui. în societa
tea socialistă.

NOTE DE PE TRASEU
Așteptăm opiniile.^

0 remarcabilă realizare la Săvînești
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în sac
S-au înțeles așa : Voicu Ho

rea din Lupeni. să „opereze'*, 
iar Ârtenie Ionel, tot din Lu
peni, sâ stea de pază. Șj toiul 
a reușit ca la carte, a.>*fel in
cit, 25 de metri de cablu JSî- 
lex“ ce se găsea montat j>e ga
leria minei, au fost tăiat,i și 
trecuți urgent în sacul port- 
maScă al celui dinții. Din pă
cate, totul a ținut numai pînă 
la ieșirea din mină cînd. la con
trolul efectuat asupra lor, lu
crurile s-au dat în vileag, jar 
cei doi au fost dați jre îrdna 
miliției. Tot urgent. Și au pri
mit, Voicu Florea 2 an: închi-1 
soare, iar Artenie Ionel un sn 
și 6 luni închisoare. Tot ca la 
carie. Acum, nu se vor mai 
păzi unul pe altul. Ii vor păzi 
alții, pe amîndoi.

O toană,

_ln seara zilei de 26 octom
brie — ne scrie Ludovic Biro din 
Deva, cartierul Gojdu — am că
lătorit cu autobuzul 31-HD-3013 
pe ruto Petroșani-Uricani. La cițL 
va metri după plecarea outobu-' 
zului din stația Puțuri (Aeroport), 
cinci cetățeni, foarte agitați, ou 
început să facă semne dispera
te șoferului pentru a opri. Deși 
nu avea voie s-o focă, șoferul a 
oprit. Din umanitate, probabil. 
Taxatoarea Olgo Zilahi i-a pof
tit pe călători să scoată bilete. 
Cerința ei, justificată, o provo
cat insă, in rindul celor cinci 
„clandestini" veseli, rumoare, 
care s-a transformat urgent in 
furie. La adresa taxatoarei au în
ceput să curgă insulte, cuvinte 
periferice. La ..amenințarea" cu 
oprirea autobuzului intre stații, 
„nonconformiștii" au cumpărat, to

tuși, cîteva bilete (care nu aco
pereau insă valoarea pentru dru
mul parcurs). In autobuz cu fost 
manifestate și ceva proteste, ti
mide totuși, la adresa recalci
tranților impertinenți, inso, intru- 
cit insolența era pe cale să se 
transforme in brutalitate (un re
prezentant al opiniei publice a 
fost aproape bruscat) liniștea s-a 
așternut prea facil in „cursă" și 
necuviincioșii pasageri au coborit 
la Fabrica de produse lactate 
Livezeni, nestingheriți și impă- 
cați în cuget că au făcut ce-ou 
vrut”..,

Este adevărat, in asemenea 
situații intolerabile, opinia pu
blică este cea chemată să se mani
feste prompt și decis, sâ-și ex
prime clar oprobriul și, fără păr
tinire, să dovedească celor vino- 
vați că asemenea fapte nu pot

fi trecute cu vederea. Dacă șofe
rul nu a oprit, cum trebuia, la 
miliție, pentru ca cei vinovați, 
o dată indentificați, să-și pri
mească răsplata cuvenită, măcar 
acum, cei care au călătorit in a- 
cel autobuz și-i cunosc pe vino- 
vați, ar putea să încerce rupe
rea... reținerii inutile de care au 
dat dovadă, să-i identifice pe 
inoportunii scandalagii pentru a 
fi puși la punct.

Așteptăm ! Așteptăm nu nu
mai... numele celor vinovați ci și 
opiniile celor care au asistat la 
incident.

A. CONDOR

„BLOKUL“ 
metalul sintetic

„LUNA PREPARATELOR PROPRII"
Devenită tradițională, „Luna 

preparatelor proprii”, ce se 
des.ușoară între 1—30 noiem
brie. prilejuiește unităților de 
alimentație publică din Valea 
Jiului un cadru adecvat pen
tru a oferi consumatorilor un 
sortiment bogat de produse cu
linare, de cofetărie și patiserie. 
Preocupările intense manifesta
te in întâmpinarea acestui eve
niment au demonstrat nu nu
ni. ii răspunderea cu care orga** 
nele comerciale municipale și 
conducerea T-A.P.L, Petroșani 
s-au pregătit pentru „Luna pre
paratelor proprii*, ci și posibi
litățile reale de care dispun u- 
nîtățile de alimentație publică 
«lin Valea Jiului pentru asigu
rarea unei game variate de 
preparate și satisfacerea celor 
mai exigente și diverse gusturi 
ale consumatorilor.

Organizarea în principalele 
unități ale T.A.P.L. din munici
piu] Petroșani a unor bogate 
expoziții de artă culinară cu 
vânzare, precum și desfășurarea 
unu: valoros schimb de expe
riență la nivel județean, cu 
participarea d.rectorilor de în

treprinderi, șefilor do unități, a 
unor bucătari și cofetari, din 
Hunedoara. Deva și Brad, au 
conferit acestei acțiuni semni
ficații deosebite. Inscri’ndu-se 
totodată pe linia măsurilor lua
te de organele județene de 
partid și de stat pentru îmbu
nătățirea întregii activități co-

celelalte luni ale anului...
Vizitind expozițiile de artă 

culinară organizate la unități
le T.A.P.L. „Carpați", „Nufă
rul*, „Minerul", „Ti< -Tac", „Pa- 
ringul”, „Straja", „Curso**, „Ci
na", am constatat că cei mai 
buni maiștri bucătari și cofetari 
de pe raza municipiului Petro-

Alimentația publică 
față în față cu cerințele 

consumatorilor din Valea Jiului
merciale, deschiderea „Lunii 
preparatelor proprii** a urmărit 
să etaleze capacitatea și gradul 
dc speciali Zii re a lucrătorilor 
din unitățile de alimentație 
publică, in primul rind a bu
cătarilor și cofetarilor, să îm
bunătățească sortimentele de 
produse culinare, de cofetărie și 
patiserie, pe baza propunerilor 
și sugestiilor formulate de con
sumatori, organ iz .mea per iodică 
a expozițiilor cu vinzare și în

șani s-au întrecut în fantezia 
și pregătirea unor preparate de 
cea maj înaltă ținută gastrono
mică.

Ce s-a desprins în urma 
schimbului dc experiență și a 
expozițiilor organizate la Pe
troșani ? In primul rind așa 
cum a reieșit și din concluziile 
exprimate de tov. Olimpiu Bota, 
director adjunct în Direcția ju
dețeană comercială Deva, este 
necesar să se acorde un ajutor

mai mare tuturor unităților de 
alimentație publică în aprovi
zionarea cu materie primă, să se 
generalizeze rețetele produselor 
solicitate de publicul consuma
tor prin continuarea acțiunii 
începute, să se acorde o mai 
mare atenție deservirii popu
lației cu produse culinare, de 
cofetărie .și patiserie. Jnvățînd 
din experiența lucrătorilor frun
tași din T.A.P.L., muncind mai 
mult șj mai insistent pe linia 
pregătirii profesionale, se vor 
putea obține rezultate Și >uai 
bune în acest seotor de activi
tate. Merită a fi subliniate în 
acest sens eforturile conducerii 
T.A.P.L. Petroșani, ale tovară
șului director Constantin dolo
fan, care a pregătit cu răspun
dere și conștiinciozitate deschi
derea „Lunii preparatelor pro
prii" .și organizarea expozițiilor 
dc artă culinară. Acest lucru 
demonstrează că în Valea Jiului 
există posibilități care permit 
ridicarea gradului de deservire 
în unitățile de alimentație pu
blică la nivelul celor mai ac
tuale cerințe și exigențe ale 
consumatorilor.

C. II.

O problemă !
Nu cu multe zile în urmă 

ne-am urcat in autobuzul Lo- 
nea-Petroșani la stația U.U.M.P. 
in direcția Petroșani. Solicitind 
bilet, Elisabeta Nicolae (dacă 
numele de pe plăcuță corespun
dea cu cel al taxatoarei care 
ne-a dat biletul nr. 0613342, se
ria M) ne argumentează că, chiar 
pentru o stație cit este pină in 
Piața Victoriei, costul biletului 
este de un leu. Să fie oare așa, 
ne întrebam nedumiriți. Se poa
te dacă pină la Lonea este 1,50 
lei ? Sint proporții intre distanță 
și preț, sau nu, se mirau și alți 
pasageri urcați o dată cu noi.

— Așa avem dispoziții, ne pre
cizează taxatoarea, parcă puțin 
supărată de neîncrederea noas
tră.

A doua zi luăm cursa Ani- 
noasa-Petroșani, de la stația Car
pați în spre Piața Victoriei, tot 
pentru o stație. Biletul, seria C, 
nr. 0659344 este de 0,50 lei.

Să presupunem că distanțele 
intre A și B (U.U.M.P. - Piața 
Victoriei) și intre C și D (Car
pați - Maternitate) sint necunos
cute. Cu cît este moi lungă una 
decit cealaltă dacă $tim câ pen
tru distanța A-B biletul costă un 
leu, iar pentru distanța C-D bi
letul costă pe jumătate ?

Așa-i că este o problemă di
ficilă ? Eu n-o pot rezolva. Dum
neavoastră ? Credeți că matema
ticienii de Io I.G.C. Petroșani 
II vor găsi o soluție ?

I. M.
P. S. Sperăm că soluția nu va 

fi aceea a egalizării pe linia 
lui A-B.

La Săvînești, în modernele 
loboratoare de cercetare ole U- 
zinei de fibre sintetice, chimiș- 
tii qu creat o masă plastică cu 
însușiri fenomenale, ce înlocu
iește cu deosebit succes me
talul, ba ore chiar în plus o 
serie de însușiri superioare. Es
te o masă plastică realizată pe 
baza unei noi fibre, o poliami- 
dă extraordinar de rezistentă, 

lată, asistăm la o suită de 
demonstrații care impresionea
ză nu numai pe profani, dar și 
pe specialiști. O bucată de

dustriale de fibre sintetice Să
vinești. Cercetările și experi
mentările pentru obținerea 
„blok"-ului s-au întreprins îm
preună cu I.C.E.C.M.I.N., în ca
drul unui program de perspec
tivă care prevede obținerea 
unor mase plostice de mare re
zistență înlocuitoare de metal, 
destinate industriei construcțiilor 
de mașini. „Blok"-ul are o e- 
lasticitate foarte mo-e, o rezis
tență repetată 
și abraziune, 
ent de frecare

la șocuri 
un coefici- 

redus și

Romania socialistă 
în imagini și fapte

scump 
plătită

Foaie o fi simțit omul că fi 
este prea cald, poate s-o fi cre
zut din cale afară de frumos 
cine știe ? Ceea ce se cunoaș
te, e doar faptul că, nu cu prea 
mult in urmă. Chiraș Aurică 
din Petrila, după ce a stors 
citeva pahare zdravene de țui
că, s-a dezbrăcat gol-goluț și 
a început a se plimba, în a- 
ceastă ținută, pe stradă. Spro 
regretul său însă, nu s-a uitat 
nimeni la el. Numai miliția, 
apoi, instanța de judecată care, 
judecindu-1 după procedura ur
gentă, i-a dat 7 luni închisoare 
pentru ultraj contra bunelor 
moravuri. Va avea destul timp 
deci, să se gindcască dacă măi 
e cazul să repete asemenea bra
vuri, ori să se mulțumească cu 
cît a fost.

.țblok" este supusă presiunii și 
nu cedează decit la o apăsare 
de peste 1 000 kilograme forță 
pe centimetrul pătrat. O altă 
bară din noua poliomidă este 
supusă unei probe de rezisten
ță electrică : i se administrea
ză o masivă încărcătură de 
volți și se lasă străpunsă de a- 
bia după ce acul voltmetru- 
lui a trecut de cifra 23 000. 
Apoi bara de blok este prelua
tă de un frezor, mirat și el 
de gieulatea mică a acestei bu
căți de metal creat de om in 
eprubetă : o prelucrează cu o 
ușurință care il entuziasmează 
intr-o roată dințațâ de o ma
re precizie. Ni s-au arătat alte 
citeva roți dințate care au 
funcționat o bună bucotă de 
vreme in angrenajul unor ma
șini și arătau, ca nou-noule. 
Sînt doar citeva dintre argu
mentele care demonstreoză câ 
noua masă plastică realizată 
la Săvinești, poate înlocui cu 
succes metalele clasice, oricit 
de rezistente ar fi ele.

Despre „blok" — cum a fost 
denumit acest metal creat de 
chimiști aveam să aflăm o se
rie de amănunte la serviciul 
de cercetore al Centralei in

greutate specifică foarte mică 
in comporație cu metalele uti
lizate in mod curent in con
strucția mașinilor. In plus are 
o proprietate extrem de preți
oasă — amortizează zgomotul.

Desigur, toate aceste calități 
recomandă „blok“-ul la utiliza
rea lui in confecționarea de 
roți dințate sau a lagărelor cu 
și fără ungere. Se prelucrează 
pe mașini unelte — frezarea, ra- 
botareo, filetarea, copierea, tă
ierea, retezarea, șlefuirea exe- 
cutîndu-se cu ușurință — cu un 
comportament ireproșabil, in 
timpul prelucrării nu degajă 
goze nocive.

Procedeul de fobricație a noii 
fibre poliainidice pus Io punct, 
aici, la Săvinești permite și ob
ținerea pieselor de mari dimen
siuni — roți, elice pentru am
barcațiuni, rotoare pentru pom
pe ș.o. „Blok"-ul se poate fo
losi și in industria electroteh
nică — la aparate sau motoare 
care sint utilizate in medii cu 
temperatură înaltă, angrenajele 
și roțile dințate din acest „me
tal" sintetic s-au dovedit că au 
un lung stagiu de funcționare 
și o mare rezistență la șocuri.

N. B

Fiindcă 
a existat
un „dar”...

Nu-i vorba de superstiție și 
Boia Emil, din comuna Ba.ru, 
poale fi sigur că tot la fel ar 
fi pățit, chiar ducă nu ar fi 
fost ziua de 13. E vorba în 
fond de o faptă care, iritată 
ingeniozitate s-ar depune, nu 
poate rămlne prea mult timp 
ascunsă. Pentru câ și B. E. 
s-a dovedit destui de dibaci, 
atunci când a furat de la I. M. 
obiecte de îmbrăcăminte; a in
trat tiptil pe geam, și-a însu
șit ce a crezut de cuviință (va
loare 1 650 lei) a făcut apoi to
tul frumușel pachet, eu scopul 
de a le expedia în altă loca
litate ștergîndu-le astfel urma, 
dar... ? Ei vedeți ? Așa e în
totdeauna Cînd te aștepți mai 
puțin, apare acest „afurisit" de 
dur. De rindul acesta, nici mă
car nu a apărut singur: a u- 
dus cu sine și 2 ani și 2 luni 
închisoare. Pentru Bota Emil, 
bineînțeles.

N. GHEILGI1IN
V DAN
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Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. S. 

România a sosit la Phenian
Vizita vicepreședintelui 

Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Francesco De Martino

Primirea la tovarășul 
ION 0IIE0R6IIE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
r primit, miercuri ]a amiază, 
pe vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Frances
co De Martino.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a su
bliniat faptul că legăturile prie
tenești roroâno-italiene se dez
voltă favorabil și s-a exprimat 
dorința comună ca acestea să 
înregistreze în continuare un

Convorbiri oficiale
Miercuri dimineața, la Pala

tul Consiliului de Miniștri, au 
avut loc convorbiri oficiale în
tre prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. Ilie 
Verdeț. și vicepreședintele.Con
siliului de Miniștri al Italici, 
Francesco De Martino.

Tntr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, au fost 
jăbordate probleme privind sta

Relațiile dintre S.U.A. și partenerii 
săi occidentali tind să se 

deterioreze...
WASHINGTON — O dată 

cu declanșarea crizei mone
tare interoccidentale, și mai 
ales, după adoptarea progra
mului de măsuri protecțio- 
niste de către Administrația 
S.U.A., urmate de contramă- 
suri relativ similare inițiate 
de o serie de guverne vest- 
europene. relațiile dintre 
S.U.A. și partenerii săi occi
dentali tind să se deteriore
ze și mai mult. De data a- 
ceasta, motivul deteriorării 
este reprezentat dc acordu
rile preferențiale care ar ur
ma să fie încheiate intre Pi
ața comună lărgită și o serie 
de țări membre ale A.E.L.S. — 
Suedia, Elveția, Austria, Fin
landa, Islanda și Portugalia 
— care nu au cerut adera
rea la C.E.E.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a remis atit guverne
lor țărilor membre ale C.E.E.. 
cit și celor ale A.E.L.S. o notă 
în care apreciază acordurile

GREVĂ GENERALĂ ÎN OKINAWA
TOKIO 10 (Agerpres). — In Okinawa s-a desfășurat 

miercuri o grevă generală de 24 de ore, organizată în semn 
de protest față de condițiile de retrocedare a insulei. Au 
participat aproximativ 100 000 de persoane. La Naha, cîteva 
zeci de mii de muncitori și studenți au luat parte la un 
marș în direcția cartierului general al administrației civile 
americane din insulă.

BÂTÂIIA TARIFARĂ
A Al ANTICULUI CONTINUA

©

Orașul elevețian Lausanne a 
fost recent gazda unei importan
te reuniuni a reprezentanților 
companiilor de ovioție civilă oc
cidentale. Unicul subiect al reu
niunii a fost stabilirea tarifului 
pentru transportul aerian de pe 
un mal pe celălalt al Atlanticu
lui. Precedentul act al acestor 
negocieri s-a desfășurat în ora
șul canadian Montreal, în luna 
iulie o.c. Sistemul propus in vară 
sub titulatura de „Advanced 
Purchase Excursion" - ce preve
dea co grupurile de turiști in 
schimbul unor reduceri, să facă 
opțiuni ferme pentru bilete cu 
trei luni înainte — o fost accep
tat de toate companiile teprezen- 
tote, cu excepția celei vest-ger- 
mane „Lufthansa". Societatea 
vest-germanâ preconizo in schimb 
o reducere tarifară individuală, 
necondiționată de achiziționarea 
bileteior cu 90 de zile înainte. 
Această opoziție a făcut necesară 
o nouă reuniune pe această te
mă.

Eventualitatea nerealizării unei 
„antante tarifare" provoacă neli
niști multor guverne și companii 
aviatice. O concurență deschisă 
pe oceastă rută axială or provo
ca, in scurt timp, eliminarea din 
cursă a multora dintre companii, 
deoarece, deși intre 1965—1970 
traficul s-a dublot, ojungind în 
ultimul an citat la 311 milioane 
călători transportați, rentabilita
tea s-a înjumătățit, iar procentul 
de folosire a avioanelor a scăzut 
la 52 Io sută. Concomitent, chel
tuielile de infrastructură pentru 
securitatea zborurilor ou crescut 
fără întrerupere. Rezultatul direct 

curs pozitiv, in folosul ambelor 
state și popoare, al colaborării 
și progresului general.

După convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a reți
nut la dejun pe vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri. Fran
cesco De Martino, precum și pe 
celelalte persoane oficiale româ
ne și italiene prezente la în
trevedere

(Agerpres)

diul actual al relațiilor bila
terale și perspectivele dezvoltării 
colaborării româno-italiene pe 
multiple planuri, în interesul 
ambelor popoare al cauzei păcii 
și cooperării internaționale. Au 
fost discutate, de asemenea, u- 
nelc aspecte actuale ale situa
ției internaționale, îndeosebi 
problema cooperării și securită
ții europene.

(Agerpres)

amintite drept „periculoase 
pentru S.U.A. și alte state 
terțe care nu beneficiază de 
relațiile preferențiale*. In 
încheierea demersului Depar
tamentului de Stat este con
ținută avertizarea că S.U.A. 
„intenționează să-și apere cu 
fermitate interesele lor co- 
mercîale“. Agenția France- 
Presse relevă că, adoptînd o 
asemenea poziție, S.U.A. ar 
putea să ceară compensații 
„pentru orice pierderi comer
ciale provocate de practicile 
discriminatorii ale altor par
teneri*.

Ca o primă reacție a .celor 
șase* la acest demers, miniș
trii de externe au dat, luni, 
instrucțiuni Comisiei Execu
tive a C.E.E. sâ înceapă ne
gocierile cu țările vest-euro- 
pene ce nu candidează la Pi
ața comună, înainte chiar de 
a se pune la punct răspunsul 
ce urmează să fie adresat 
guvernului de la Washington.

al acestei situații a fost că în 
1970 companiile americane PA- 
NAM și TWA au înregistrat defi
cite de 48 și respectiv 72 milioa
ne de dolari. Dificultățile finan
ciare ale unor companii se înscriu 
in contextul mai larg al agravării 
situației economice a unor state 
occidentale. Stagnarea economi
că nord-americană a dus și la 
reducerea traficului aerian, iar 
inflația și devalorizarea de facto

rNOTA" 
EXTERNA

a dolarului au determinat creș
terea prețurilor Io bilete, carbu
ranți și întreținere. Pe de altă 
parte, previziunile dovedite prea 
optimiste ale companiilor, care 
s-au grăbit să achiziționeze apa
rate de mare capacitote, le-au 
obligat ulterior să reducă prețul 
la bilete pentru o atrage clien
tela și a-și acoperi cheltuielile de 
exploatare.

Pentru o apăra interesele com
paniilor aviatice naționale, unele 
guverne vest-europene, cum ar fi 
cel francez, ou recurs la interzi
cerea survolării teritoriului națio
nal de către aparatele societăților 
„supplementals" - de regulă de 
origine americană. Măsura ar

PHENIAN 10 (.Agerpres), — 
Tovarășul Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele părții române 
în Comisia interguvernamenta- 
lă consultativă în problemele 
relațiilor economice și tehnico- 
științifico româno-corcene, a so
sit la 9 noiembrie la Phenian 
pentru a participa Ja lucrările 
sesiunii a 2-a a acestei comisii

In întîmpinare. la aeroport, 
nu venit Zăng Zun Thek, vice
președinte al Cabinetului dc

In Europa occidentală, iarna începe .să bată la ușă'. 
Marți, ninsoarea și-a făcut apariția in Dolomiții italieni, 
Alpii austrieci și elvețieni, precum și in regiunile muntoase 
franceze. La Cortina d’Ampezzo și in Valea Aostci, stra
tul de zăpadă a atins 10 cm. Vremea rea începe să se facă 
simțită și în restul Italiei, cu toate că temperatura se men-

CAPRICII ALE VREMII ÎN 
EUROPA OCCIDENTALĂ
ține încă ridicată datorită curentului uscat Sirocco, care 
suflă din Africa de nord. In Sicilia, viteza viatului a atins 
pe alocuri peste 100 km pe oră. O furtună dc zăpadă s-a 
abătut marți dimineața și asupra Austriei, provocînd per
turbați! in circulația rutieră. Situația s-a ameliorat in cursul 
după-amiezii, dar ninsoarea s-a transformat treptat, treptat, 
intr-o ploaie măruntă.

(Agerpres)

întrevedere 

Indira Gandhi 

- Willy 

Brandt
BONN 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, care a sosit miercuri 
la Bonn, in cadrul turneului e- 
fectuat intr-o serie dc capitale 
vest-europene, a avut o întreve
dere cu cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei, Willy 
Brandt. Convorbirile au prileju
it examinarea, sub diverse as
pecte, a relațiilor bilaterale, 
precum și expunerea pozițiilor 
celor două părți într-o serie 
de probleme majore ale actua
lității internaționale.

putea avea drept scop și ciștiga- 
rea de timp pentru a putea orga
niza servicii aviatice „charters" 
proprii viabile. Făcînd apel la 
guvernul american, societățile ae
riene de peste ocean urmăresc, 
în contrapartidă, întărirea com
paniilor particulare, scăderea cit 
mai mult posibil o tarifelor, în 
scopul declarat de a-și adjudeca 
un număr de pasageri proporțio
nal cu cel al cetățenilor ameri
cani care traversează oceanul. 
Handicapate de costul de între
ținere mai ridicat cu 40 la sută 
pe tona km decît societățile a- 
mericane, cele vest-europene pre
conizează in prezent un număr de 
fuzionări. Deja în Europa occiden
tală funcționează parțial două 
societăți provenite din contopire : 
Atlas și KSSU.

„Ultima șanșă", cum a fosl de
numită întilnirea de la Lausanne, 
de ajungere la o înțelegere tari
fară pentru rula trasatlantică 
fiind pierdută, oarecare speranțe 
mai sînt legate de adunarea ge
nerală a I.A.T.A. ce se va ține la 
Honolulu, la 15 noiembrie, deși 
această reuniune nu are nici o 
competență in domeniul tarifar. 
Dacă nici întilnirea din 22 noiem
brie a țărilor membre ale comi
siei europene de aviație civilă 
(C.E.A C.) nu va iniția vreo propu
nere constructivă pentru fixarea 
prețului turistic individual, se 
poate oștepta ca o serie de state 
să denunțe — potrivit regulamen
tului, cu un preaviz de două lujii 
- vechiul acord, în speranța de 
a obține un ascendent minim 
asupra concurentelor lor.

Ilie VASILE 

Miniștri. Kon Gin The, pre
ședintele comitetului pentru re
lații economice externe, Ri Man 
Săk. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Ban Ki Yong, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alic persoane 
oficiale.

Au fosl de față, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian. A. 
Mălnășan, membri ai ambasa
dei.

Aeroportul Pochentong, situat 
la 8 km de Pnom Penh, a fost 
atacat in noaptea de marți spre 
miercuri de forțele de rezisten
tă cambodgiene care l-au su
pus unui puternic foc de ra
chete și mortiere, anunță agen
ția France Presse.

Pe de altă parte, aceeași a- 
genție informează că forțele de

NORVEGIA. Recent, studenții de la Universitatea din 
Oslo au organizat o grevă de o zi, în senin de protest față 
de fondurile insuficiente alocate Universității anul acesta.

In foto : Centrul Universitar din Oslo, pustiu, în ziua 
grevei.

HANOI
Al doilea oraș ca mărime și 

cei mai important port al R. D. 
Vietnam, Haifong, s-a transfor
mat în cursul ultimilor ani în- 
tr-un puternic centru industrial. 
Producția realizată aici T este 
destinată în mare parte meca
nizării agriculturii în zonele ru
rale învecinate. Astfel, pe lin
gă producerea de unelte agri
cole, uzinele de construcții me
canice din oraș realizează mo
toare electrice și mașini agri
cole de mici dimensiuni, pom
pe Diesel ș. a., necesare intro
ducerii pe scară largă a me
canizării și reglementării ac
cesului apei pe plantațiile de 
orez.

Ca urmare a mecanizării a- 
griculturiî, an de an se înre
gistrează recolte tot mai boga
te. Pe de altă parte, importan
te efective de forță de muncă, 
angrenate în trecut pe plan
tațiile de orez, î.și pot consa
cra în prezent eforturile în in
dustria locală și de artizanat, 
realizînd însemnate cantități de 
țesături, ceramică, obiecte de 
lemn etc.

BELGRAD
Pînă la sfîrșitul anului în 

curs, in provincia autonomă 
iugoslavă Kosovo vor fi date 
în funcțiune noi capacități in
dustriale. a căror construcție se 
află în fază finală. Astfel, în 
Kosovska Kamenița vor porni 
în zilele ce urmează convciereltt

Noulăfi privind vizita 
dc|)uta|ilor români 

în Japonia
TOKIO — Corespondentul A- 

Rcrpres, Florea Țuiu, transmi
te : Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Au
rel Vijoli, președinte al Comi
siei cconomico-financiarc a 
M.A.N. și al Grupului paria 
mentar pentru relațiile dc prie
tenie dintre România și Japo
nia, a vizitat miercuri un marc

Ploi 
abundente 

în Italia
ROMA — In ultimele 24 

de ore. asupra întregii Italii 
s-au abătut ploi abundente 
însoțite de un vînt deosebit 
de puternic. Din acest motiv, 
la Veneția, nivelul apelor la
gunei a crescut cu peste un 
metru, acoperind celebra pi
ață San Marco din centrul 
orașului. Activitatea din li
nele porturi, printre care 
Palermo, a fost paralizată, 
iar legăturile telefonice și te
legrafice din numeroase alte 
orașe au fost întrerupte.

rezistență au atacat baza mili
tară din localitatea Bammak, 
proyocind pierderi grele trupe
lor regimului Lon-Nol.

Conducătorii sindicatului do
cherilor din Baltimore, de pe 
litoralul estic al S.U.A., aflați 
de mai multe săptâmîni în gre
vă, au refuzat să execute ho- 

noii fabrici de produse cerami
ce destinate industriei construc
țiilor, avînd o capacitate anuală 
de 730 000 metri cubi mate
rial ceramic; la Strezovaț se a- 
propie, de asemenea, de sfîrșit 
construcția separației de mag- 
nezitâ, cu o capacitate de 
140 000 tone minereu brut, res
pectiv 50 000 tone de concen
trat; pînă la sfîrșitul anului, 
va produce și fabrica de elec

DIN URIIT SOCIALISTE
tromotoare din Djagovița, de 
pe benzile căreia vor ieși a- 
nual circa Un milion electro
motoare.

MOSCOVA
De pe plantațiile de bum

bac ale Stepei Ffămînde din 
Uzbekistan au fost culese pînă 
în prezent peste 500 000 tone 
bumbac, iar recoltarea este în 
plină desfășurare. In această 
toamnă, lucrările de recoltare 
au fost efectuate în proporție 
de 90 la sută cu ajutorul ma
șinilor.

In prezent, în Stepa Flă
mîndă — denumită astfel în 
trecut pentru lipsa de apă — 
sînt irigate peste 400 000 hec- 

complex industrial al grupului 
„Mitsui" din prefectura Ciba. 
Membrii delegației, însoțiți de 
ambasadorul țării noastre în 
Japonia, Iosif Gheorghiu, au 
fost informați de directorul ge
neral, Knto, asupra organizării 
și profilului diferitelor unități 
industriale și asupra legăturilor 
de cooperare pe care le au aces
te uzine cu (ara noastră.

Deputății români au vizitat 
apoi uzinele electronice ale fir
mei „Hitachi Manufacturing 
Co." din Musaski și Uzina de 
mașini-unelte Tanashl din Yo
kohama.

Apel adresat 
președintelui S.U.A.

STOCKHOLM. Un număr de 
215 deputați ai Parlamentului 
suedez, din totalul de 350, au 
semnat un apel adresat preșe
dintelui S.U.A., Richard Nixon, 
prin care cer acceptarea propu
nerilor în șapte puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
dc Sud în vederea reglementă
rii politice a problemei viet
nameze.

tărîrea tribunalului federal dc 
a rechema pe muncitori la lu
cru. Hotărîrea dc a continua 
acțiunea revendicativă a fost 
luată în ciuda pericolului în 
care se află conducerea sindi
catului de a fi urmărită de au
torități pentru necxccutarca de
ciziei tribunalului.

Un grup de lucru al Acor
dului General pentru Tarife și 
Comerf (G.A.T.T.), creat in luna 
ianuarie pentru examinarea 
problemelor comerciale ale ță
rilor in curs de dezvoltare, a 
cerut, intr-un raport publicat 
la Geneva, abolirea suprataxei 
de 10 la sută asupra importu
rilor americane, hotărită la 15 
august de Administrația S.U.A. 
Subliniind că situația comer
cială a țărilor in curs dc dez
voltare înregistrează in prezent 
„lovitură după lovitură" prin 
instituirea suprataxelor Ia im
porturi de către Statele Unite 
și Danemarca, raportul se pro
nunță pentru exceptarea expor
turilor țărilor in curs de dez
voltare de la o asemenea mă
sură, dacă ea nu va fi abolită 
in viitorul apropiat.

In cadrul vizitei sale la Pa
ris, primul ministru al Indiei. 
Indira Gandhi, a avut marți o 
nouă întrevedere cu premierul 
francez, Jacques Chaban-Del- 
mas, însoțit de ministrul dc ex
terne, Maurice Schumann. Con
vorbirile au avut ca obiect exa
minarea unor aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și ex
punerea pozițiilor Indiei și 
Franței în legătură cu unele 
probleme internaționale. După 
cum relevă agenția France 
Presse, părțile au trecut în re
vistă unele probleme privind 
cooperarea tehnică dintre ele, 
în special în domeniile utili
zării pașnice a energiei nuclea
re și cercetărilor spațiale. In 
ce privește problemele interna
ționale, a fost reafirmată poli
tica de nealiniere promovată de 

tare. Acțiunea de irigare a te
renurilor continuă în ritm sus
ținut. Terenul viitoarelor plan
tații este nivelat, se construiesc 
canale, conducte de gaze, șose
le, linii de înaltă tensiune. Di
rectivele Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S. prevăd ca pînă 
în 1975 să ia sfîrșit acțiunea 
de irigare a pămînturilor din 
Stepa Flămîndă.

VARȘOVIA
La 6 noiembrie 1951, pe por

țile uzinei de autoturisme din 
Varșovia a ieșit primul auto
mobil polonez — „ Warszawa11, 
produs după o licență sovietică. 
Cei 20 de ani de activitate, a- 
niversați recent de colectivul 
uzinei varșoviene, au oferit pri
lejul unui bilanț bogat în rea
lizări. O cifră este elocvenții 
în acest sens: dacă la înce
put producția anuală a uzinei 
era de 25 000 de automobile, 
în acest an ea s-a ridicat la 
70 000.

Uzina a produs în cei 20 de 
ani de existență circa o jumă
tate de milion de autoturisme.

ședințe a Congresului aso
ciației europene de atletism 
dc. la Oslo s-a stabilit ca la 
1 ianuarie 1972 să fie recu
noscute oficial recordurile eu
ropene actuale la juniori și 
junioare. Printre recordma
nele europene la junioare 
figurează și atleta din Ro
mânia Mihaela Peneș, care 
In anul 1964 a realizat la a- 
runcarea suliței performanța 
de 60,54 m.

•

ROMA. Turneul internațio
nal „open" de tenis, care se 
desfășoară in aceste zile fn 
orașele Bologna și Modena, 
a continuat cu disputarea 
partidelor din turul II al pro
bei de simplu bărbați.

Performerul întrecerilor de I 
la Modena a fost jucătorul 
amator italian Adriano Pa- 
natta, care l-a eliminat in trei 
seturi cu 7—6, 4—G, 6—4 pe 
profesionistul sud-african 
Fred McMillan.

La Bologna, în cea mai 
disputată partidă. Charlie 
Pasarell (Porto Rico) l-a în
trecut cm 6—2, 6—4 pe iugo
slavul Nikola Pilici. Olande
zul Tom Olclcer a dispus cu 
6—2, 6—.3 do. australianul 
Philip Dent, iar americanul 
Marly Riessen l-a învins cu 
6—2, 6—1 pe englezul Graham 
Stilwell.

•
LAGOS. In cadrul unei con

ferințe de presă ținute la 
Lagos, președintele Asociați
ilor sportive din Nigeria, 
Henry Adefore, a declarat că 
țara sa va boicota Jocurile 
Olimpice de la Miinchen in 
cazul cind Rhodesia va fi 
invitată la aceste întreceri 
sportive.

guvernul indian, ca și poziția 
cunoscută a Franței. Ambele 
părți au relevat importanța u- 
nei soluționări politice a crizei 
de la frontiera Indiei cu Pa
kistanul.

Guvernul peruan a preluat 
controlul asupra stațiilor par
ticulare de radiodifuziune „pen
tru motive de securitate și rolul 
pe care aceste mijloace de co
municare îl joacă in procesul 
educației", se anunță intr-un 
comunicat dat publicității la 
Lima. Totodată, stațiile de te
leviziune vor putea fi exploa
tate doar in asociație cu com
paniile guvernamentale de re
sort, la care statul peruan va 
participa cu 51 la sulă din ca
pital.

Purtătorul de cuvint al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație, denunțînd 
bombardarea de către aviația 
americană, în repetate rînduri. 
în decursul ultimelor două 
luni, a unor localități din pro
vinciile nord-vietnameze Quang 
Binh și Nghe An. Deosebit de 
distrugătoare, se spune în de
clarație, au fost bombardamen
tele americane efectuate la 7 
și 8 noiembrie a. e. asupra 
zonei populate din jurul loca
lității Dong Hoi, capitala pro
vinciei Quang Binh. și a unui 
număr de localități din provin
cia Nghe An. Aceste raiduri 
au făcut victime în rîndul 
populației și au distrus clădiri 
și alte bunuri.

In încheierea declarației se 
spune! Ministerul de Externe 
al R.D.V. condamnă cu fermi
tate aceste acte de război ame
ricane, care constituie încălcări 
flagrante ale suveranității R. D. 
Vietnam și cere încetarea lor 
imediată.

PEKIN
Intr-un comunicat transmis 

de agenția China Nouă se a- 
nunță că, în conformitate cu 
principiile respectării reciproce 
a suveranității și integrității te
ritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc, guvernul 
Republicii Populare Chineze și 
guvernul Republicii Liban au 
hotărit recunoașterea reciprocă 
și stabilirea de relații diploma
tice, începînd de la 9 noiembrie 
1971, urmînd ca schimbul de 
ambasadori să se facă în urmă
toarele trei luni, anunță agenția 
China Nouă.

Guvernul chinez reafirmă că 
Taivanul este o parte inaliena
bilă a teritoriului R.P. Chineze, 
iar guvernul libanez a luat notă 
de această declarație a guver
nului chinez, menționează co
municatul.

Guvernul libanez recunoaște 
guvernul R.P. Chineze ca sin
gurul guvern legal al Chinei.

BERLIN
Recent a fost dată în ex

ploatare ultima parte a noii 
autostrăzi ce leagă orașele 
Leipzig și Dresda, lungă de 
74 de kilometri. Caracteristic 
noii magistrale este faptul că, 
aproape la fiecare kilometru, 
n fost necesară și construirea 
unui pod pentru traversarea 
unor cursuri de apă, linii fe
rate sau a altor șosele.

I EȘANTIOANELE LUNARE 
| „DISTRIBUITE* SAVANȚILOft 

N.A.S.A. a anunțat că 2 200 
I <le eșantioane selenare, in gre

utate «le trei kilograme, culc- 
I se pe Lună in cursul misiunii 
I „Apollo-15", au fost remise u- 
Inui număr dc peste 700 de sa- 

vanți din S.U.A. și din alte 10 
Ițări pentru a fi examinate. A- 

ceste materiale reprezintă doar 
I patru la sută din totalul dc

77 kilograme aduse pe Păinînt 
in cadrul misiunii „Apollo-15". 

I Restul dc 90 la sulă din mos- 
I trelc selenare vor fi conservate, 
Iîn condiții apropiate mediului 

lunar, la Centrul spatial din 
(Houston, în vederea unor ana

lize viitoare.

I N.A.S.A. a precizat, cu aceas
tă ocazie, că totalul rocilor se-

. Icnare recoltate in cursul celor 
I patru misiuni .. LpoIIo* este Jc 
J 176 kilograme, din care 16' 

kilograme vor fi conservat: 
I pentru a fi supuse unor studi

amănunțite atunci cind sa van- 
Iții vor dispune de instrumente 

și cunoștlințe științifice de spe- 
| cialitate mai perfecționate.

■ UN NOU ACCIDENT AERIAN

Un nou avion de tip _Star- 
I fighter* al forțelor aeriene 
I vest-germane, staționat in 
I S.U.A., s-a prăbușit ca urinare 
I a unei pene la reactor. Pilotul 
■ a reușit să se salveze. Acesta 
I este al 141-lea avion „Star- 

fighter" pierdut de aviația mi- 
I litară vest-germană de la do- 
• tarea ei cu asemenea reactoare. 
| Se precizează, totodată, la 
I Bonn că 76 de pi'jjți au pierit 
I în aceste accidente.

POLUAREA APEI 
ÎNGRIJOREAZĂ...

J Cunoscutul explorator norve- 

I cian. Tlior Heyerdahl a averti
zat din nou. luînd cuvîntul la 

| Conferința internațională pen- 
. tru combaterea poluării ocea- 
I nelor, organizată de Congresul 

S.U.A., că păstrarea echilibru- 
I Iui ecologic natural oceanic 
1 constituie o condiție pentru su- 
Ipraviețuirea speciei umane. El 

Și-a exprimat îngrijorarea față 
I de gradul de contaminare a o- 
I coanelor, citind date și obser- 
I vații culese în timpul celor 
J două voiaje transatlantice între- 
i prinse cu ambarcațiunile de 
| papirus „RA 1’ și „RA 2". „In- 
* treaga zonă a oceanului dintre 
I cele două continente conține, 
I printre alte reziduuri, o imen- 
| să cantitate de pete foarte mici 
I de petrol care plutesc la su- 
| prafața apelor*.

„IN MEMORIAM-

IO serie de patru timbre pur- 
tind efigia generalului de 
Gaulle, emisă de ministerul

I francez al poștelor și telecomu- 
I nicațiilor cu ocazia primei co- 
I memorări a morții fostului șef 
I de stat al Franței, va fi repro- 
Idusă pe foiță de aur. Emisiunea 

de timbre va ilustra principa- 
| lele etape ale vieții generalului.

TULBURĂRI 
IN IRLANDA DE NORD 

| In Irlanda de nord continuă 
I tulburările. Marți a fost ucis 

un alt soldat britanic, numărul 
I persoanelor care și-au pierdut 

viața în cursul acestui an în 
ciocnirile din Ulster ridieîndu- 

I se la 123.

Incidentele 
de-a lungul 
granifelor 

pakistaneze și 
indiene continuă

DELIII 10 (Agerpres). — 
Incidentele și schimburile de 
focuri dintre trupele pakista
neze și indiene de-a lungul 
frontierei continuă, a decla
rat marți, în cadrul unei con
ferințe de presă, un purtător 
de cuvînt al guvernului in
dian. El a dezmințit știrea că 
efective ale armatei indiene au 
pătruns pc teritoriul pakista
nez. Potrivit agenției Press 
Trust of India, artileria pa
kistaneză a lansat în cursul 
ultimei săptâmîni aproxima
tiv 3 000 de obuze asupra 
statului indian Bengalul dc 
vest. Surse oficiale din Deliii 
arată că artileria indiană a 
răspuns bombardamentelor 
părții pakistaneze și că forțe
le indiene de securitate de 
la frontiera cu Pakistanul au 
scos din luptă. în cursul inci
dentelor. 62 de soldați pakis
tanezi.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390


