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N.1REA GENERALA A 
O N U. PRIVIND NEC E- 
SITATKA CONVOCĂRII 
UNEI CONFERINȚE
MONDIALE DE DEZAR
MARE
Intervenția reprezentan
tului României, Nicolae 
Ecobescu

încheierea convorbirilor oficiale românodugoslave
Micrcuri, 24 noiembrie, au 

continuat, la sediul Comitetu
lui județ can-Timiș al P.C.R., 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general sl Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
ci; Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito. pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri, din partea ro
mână, au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Paul N'iculcs- 
cu-Mizil. membru al Comitetu
lui Executiv. al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., llie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi

diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Emil 
Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului do Miniștri, președintele 
părții române în Comisia Mixtă 
româno-iugoslavâ de colaborare 
economică, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad. șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Florescu. șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Mi tea, consilier la C.C. 
al P.C.R., Vasile Sandru, am
basadorul României la Belgrad, 
și Gheorghe Colț, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au parti
cipat tovarășii Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Dragoslav Marko- 
vici. președintele Adunării R.S. 
Serbia, membru al Prezidiului 
R.S.F.I., Stane Dolanț, președin
tele în funcțiune al Biroului

Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Mirko Tepavaț, secretar fede
ral pentru afacerile externe, 
membru al Prezidiului U.C.I., 
Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia Mixtă de colaborare 
economică iugoslavo-română, 
Marko Vrhoneț, șef adjunct al 
Cabinetului Președintelui Repu
blicii, Iso Njegovan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești, Miloș Milovski, consi
lier al președintelui republicii 
pentru afacerile externe, Giuro 
Vucolici, director la Secreta
riatul Federal pentru Afacerile 
Externe, și Murat Agovici, con
silier la Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe.

Cea de-a doua zi a convor
birilor a fost consacrată discu
tării unor probleme actuale 
ale situației internaționale. Păr
țile au constatat cu satisfacție 
că punctele de vedere ale Ro-

mânici și Iugoslaviei sînt iden
tice sau foarte apropiate în a- 
precicrca evenimentelor care au 
loc în viața internațională.

Cei doi președinți au apreciat 
acțiunile menite să contribuie 
la convbcarea Conferinței în 
problemele securității europene, 
exprimîndu-și convingerea că 
trebuie impulsionate pregătirile 
în vederea acestei conferințe.

In cadrul convorbirilor, au 
fost abordate, de asemenea, 
problemele situației din Bal
cani, subliniindu-se necesitatea 
întilnirilor la diverse niveluri, 
și sub toate formele, între ță
rile balcanice.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme privind întărirea 
unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a forțelor 
rialiste.

Convorbirile s-au 
înlr-o atmosferă de 
cordialitate, deplină 
și încredere reciprocă.

Dineu oierii de tovarâșul Nicolae Ceaușescu 
in onoarea tovarășului iosip Droz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a ofe
rit miercuri un dineu în o- 
noarea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, în sa-

Ioanele hotelului Continental.
Au participat tovarășii Ion 

Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lc-scu-Mizil, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Mihai Telescu, 
Corneliu Mănescu, Vasile Vlad, 
Vasile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, și alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Gc- 
mal Biedici, Dragoslav Marko-

viei. Stane Dolanț, Mirko 
pavaț, Dușan Gligorievici, 
Njegovan, ambasadorul Iugo
slaviei la București, și alte per
soane oficiale iugoslave.

La dineu au participat, de 
asemenea, conducători ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice

din Timișoara, ziariști români 
și iugoslavi, corespondenți ai 
presei străine acreditați in țara 
noastră, numeroși trimiși spe- •• 
ciali ai presei și radiotele- ; 
viziunii din diferite țări.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordia
lă. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au rostit 
toasturi.

tovarășe Tito. 
tovarășe Biedici. 

tovarăși

Dragă 
Dragă 
Dragi

îmi pare rău că timpul pe ca
re ați stabilit să-I petreceți in 
România se apropie de sfîrșit. 
Am însă satisfacția să pot spu
ne că aceste două zile au fost 
deosebit de folositoare. In pri
mul rind. v-ați putut intîini 
cu zeci de mii de oameni ai 
muncii. Ați putut constata că 
oamenii muncii din Timișoara ca 
întregul nostru popor, știu să-și 
primească bine prietenii, doresc 
să dezvolte relații de prie
tenie cu vecinii iugoslavi, ca 
de altfel cu toți vecinii. Ați 
putut vedea — desigur in 
treacăt — și cite ceva din mun
ca muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din Timișoara. 
Ați avut posibilitatea de a ve
dea că ceea ce v-am informat 
în legătură cu preocupările 
poporului nostru de construc
ție socialistă constituie o rea
litate De aceea, cred că. 
din acest punct de vedere, vi-

zita — deși scurtă — a 
deosebit de utilă.

In al doilea rind, am discu
tat un cerc foarte larg de pro
bleme. In ce privește relațiile 
bilaterale, am constatat cu sa
tisfacție că ele au înregistrat 
o dezvoltare foarte puternică 
și am ajuns la concluzia unani
mă că există o bază trainică 
pentru ca ele să cunoască in 
viitorii ani un progres conti
nuu. Este și natural să fie așa, 
deoarece sîntem vecini și în
totdeauna intre popoarele noas
tre au fost relații de priete
nie, nu a existat nici o proble
mă care să întunece aceste re
lații. Nu o dată în decursul is
toriei, popoarele noastre au 
luptat împreună pentru elibera
rea lor națională și socială. 
Construim cu succes socialis
mul și noi și dumneavoastră: 
sîntem interesați să realizăm 
asemenea forme de dezvoltare 
a relațiilor care să asigure bu
năstarea și fericirea ambelor
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cel 
dv.

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși.

Vă mulțumesc in modul 
mai deosebit pentru toastul
Vă mulțumesc foarte mult pen
tru primirea atit de ospitalieră 
Pe care ne-ați făcut-o aici, în 
aceste două zile.

Mulțumesc prin dv. tuturor 
locuitorilor care s-au aflat zile 
întregi, și chiar noaptea, pe stră
zile Timișoarei pentru a ne sa
luta, exprimind cea mai grăi
toare dorință pentru dezvolta
rea unor relații bune, așa cum 
trebuie să existe intre două ță
ri vecine. Cred că populația a- 
cestuj oraș nu s-a înșelat în do
rințele și speranțele sale, pen
tru că noi am lucrat în spiri
tul lor: am in vedere, în pri
mul rînd, dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor noastre de 
colaborare multilaterală. Pe de 
altă parte, populația acestui 
oraș știe că noi nu ne-am în- 
tilnit pentru a discuta numai 
despre relațiile noastre bilate
rale, ci că am fost interesați să

discutăm și despre relațiile in
ternaționale și, desigur și des
pre acele relații internaționale 
care nu sînt bune. Dorința po
poarelor noastre ne obligă deci 
să acționăm și mai mult, să 
depunem și mai multe eforturi, 
să fim și mai prezenți pentru 
calmarea acelor situații care pot 
amenința omenirea.

Sînt total de acord cu cele 
spuse de tovarășul Ceaușescu în 
toastul rostit aici, de aceea nu 
aș dori să intru in detalii. Aș 
dori să subliniez doar cîteva 
probleme, în primul rînd aceea 
a situației din această zonă a 
Balcanilor. Nu aș putea spune 
că este vorba de o zonă nevral
gică. Ar trebui să acționăm mai 
mult, să facem în așa fel îneît 
situația din Balcani să aibă in
fluențe pozitive și asupra situa
ției mai largi, internaționale. 
Un Balcan ferm, realizat în a- 
cest sens, poate să constituie o 
importantă contribuție la în-_ 
făpluirea dorinței noastre mai
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Primire entuziastă făcută înalților oaspeți 
ta uzina Electromotor și întreprinderea 

industria linii din timișoara
In cursul după-amiezii de 

miercuri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
vizitat Uzina Electromotor și 
întreprinderea industria linii 
— importante unități industria
le timișorene.

In vizita prin aceste unități 
industriale, cei doi președinți 
au fost însoțiți de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Mihai Telescu. 
de alte persoane oficiale 
române, de tovarășii Gc- 
mal Biedici, Dragoslav Mar- 
kovici, Stane Dolanț, Mirko Te
pavaț, Dușan Gligorievici, de 
alte persoane oficiale iugo
slave.

Timișoara, străveche urbe din 
câmpia Banatului, important 
centru al științei, tehnicii și

culturii românești, a cunoscut 
în anii construcției socialiste, 
alături de multe alte localități 
din țară, o puternică dezvoltare 
economică. Au fost construite 
importante uzine și întreprin
deri noi, care de la un an la 
altul și-au cîștigat prin produ
sele lor prestigiu atit în țară 
cât și peste hotare, au fost dez
voltate întreprinderile existen
te. In unitățile industriale ti
mișorene se realizează astăzi o 
gamă foarte variată de mașini 
și utilaje, produse electrice și 
electrotehnice, mobilă, produse 
chimice, ale industriei ușoare 
și alimentare.

O pondere importantă în in
dustria municipiului Timișoara 
o are cunoscuta Uzină Electro
motor, prima unitate vizitată

de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei 
sînt salutați la intrarea în în
treprindere de ing. Marin Tă- 
nase, directorul uzinelor, de 
sute de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, care fac oaspeților 
o primire entuziastă. Se scan
dează .Ceaușescu — Tito“, 
„Ceaușescu — P.C.R.1*) se
ovaționează pentru prietenia 
frățească româno-iugoslavâ. 
Oaspeților li se oferă buchete 
de flori

La intrarea în uzină, pe o 
mare pancardă, era înscrisă în 
limbile română și sîrbă urarea 
„Bine ați venit, dragi oaspeți !'.

Vizita începe în principalele 
sectoare ale fabricii de motoa

re a uzinei — sculărie, bobi- 
naj, montaj. Construită și dez-: 
voi tată pe vatra unor ateliere 
manufacturiere, Uzina Electro
motor aduce astăzi o contribui 
țic de seamă la industrializa
rea socialistă a patriei. Motoa
rele electrice produse aici, în1 
peste 60 de tipodimensiuni, sînt. 
livrate în prezent în 37 de țări, 
întreprinderea produce și o ga
mă largă de bunuri de consum 
destinate populației: aspiratoa
re, ventilatoare de masă sau de 
geam, radiatoare cu ventilator 
pentru încălzire, executate în se
rii anuale de sute de mii de 
bucăți.

Muncitorii, tehnicienii și in- ■ 
ginerii aflați în halele de pro-
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S-au împlinit două 
luni de and la mina 
Poroșeni o începui sâ 
prindă viața hotărîrea 
luata de conducerea 
do porlld șî de stal — 
in spiritul luminos al 
directivelor Congre
sului ol X-lea al P.C.Ra 
- privind introducerea 
programului de lucru 
de 6 orc în subteran. 
Tmâra exploatare mi
nieră a avut cinstea 
do a realiza premiera 
experimentării schim
bului redus de muncă 
in Valea Jiului.

Recenta investigare 
înlreprinsă in rindurile 
colectivului mineresc 
de aici ne-a dezvăluit 
o serie de loturi inte
resante ale manierei 
in care se materiali
zează programul de 
măsuri tehnico-organi- 
zotorice preconizat, 
sub îndrumarea comi
tetului de partid, de 
către conducerea mi
nei pentru o orgoni- 
zare a producției a- 
decvată noului regim 

lucru, ne-a contu- 
specle inleresan- 
pilduitoare, ale 

modului cum sint în
țelese. cum sint însu
șite toate coordonate
le noii structuri, de la 
cele de ordi

pină la cele de ordin 
social.

Vom încerca să vi 
la înfățișăm in mate
rialul de față. și in 
allele cîteva core vor 
fi publicote in coloo-

timp să
mult cu muncitorii ți 
in afara locului de 
muncă, sâ ne consul
tăm cu ei. sâ le pă
trundem mai in adine

„SÎNTEM MAI ODIHNIȚI, 
AVEM TIMP MAI MULT

Pe inginerul Radu 
Tomescu, șeful secto
rului I, l-am găsit ga
ta echipat să intre in 
schimbul II : „Care 
sint constatările mele, 
de pină acum, legate 
de introducerea pro- 

redus de 
subteran ? 

Oamenii

gramului 
muncă in 
Favorabile !
sint mai odihniți, deci 

randament mai

frămintarile, gindurile, 
preocupările. Nimeni 
nu se mai poate plinge 
că n-are răgazul să 
meargă la un film, să 
citească o corle, să 
participe la acțiunile 
de club...

Dar, ce vreau să 
spun, respectarea ce
lor 6 ore de activitate 
la front, adică fiecare 
om-minut la punctul 
de luciu, iată faptul 
deosebit de prețios, 
mă refer îndeosebi la 
schimbul IV. Aici sint

Pe șantierul
Petroșani

Pentru crearea de noi fron
turi de lucru formațiunilor de 
constructori în perioada de iar
nă, în aceste zile conducerea 
șantierului Petroșani a luat mă
sura deschiderii lucrărilor la 
noi obiective care fac parte din 
planul anului viitor. Astfel, pe 
strada Republicii, prin demo
larea parțialii a clubului Con
structorul, sc deschide ampla
samentul unui nou bloc, B 1 a, 
cu 10 etaje și 66 apartamen
te, care va fi ridicat prin me
toda modernă a enf.-nipJor gli
sante.

In apropiere, pe valeu pîrîu- 
lui Slătinioara. alături de clă
direa nouă a liceului, se va 
construi un complex de învă
țământ pentru Liceul indus
trial, cuprinzând cantină, sală 
de gimnastică, cămin cu 300 
locuri etc. Aici, avînd planu
rile sosite și amplasamentul a- 
sigurat, se atacă mai întîi con
strucția căminului școlar, 
care deja se face trasarea 
teren, urmând ca și celelalte 
biective să fie puse treptat 
lucru.

F.S.ll. VULCAN 
Laboranta Pighi Bendea 
exccutind o analiză chi-

Cum te preocupi, tinere,
de

Vechi și totuși 
un plan superior, 
pările conducerii 
domeniul muncii 
Reînnoite de cerințele noi, pen
tru că, după cum spunea la re
centa plenară a C. C. al P. C. II. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
..Noi considerăm și am consi
derat întotdeauna că menirea 
istorică a socialismului este nu 
numai de a elibera omul de a- 
suprire și exploatare, de a asi
gura bunăstarea lui materială, 
ci de a făuri o civilizație spi
rituală superioară, care nu se 
poate realiza decit prin forma
rea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și .pregătire cultura
lă și profesională, cu un profil 
moral înaintat."

reînnoite, pe 
sînt preocu- 
de partid în 
de educație.

autoeducație ?
Acestei cerințe ii răspunde 

prin programul său, întreaga 
rețea a învățământului de stat 
din țară, precum și multiplele 
forme ale activității politice și 
social-culturale de masă. Rea
litatea contemporană arată con
vingător însă, că azi, ca nici- 
cînd, alături de sistemul orga
nizat al educației, un rol tot 
mai însemnat revine și autoe
ducatei. In toate publicațiile, 
de orice natură ar fi ele — zi
are ori reviste tehnice, științi
fice, sanitare, pedagogice, etc., 
în emisiunile de radio .și tele
viziune — se vorbește tot mai 
des despre educația permanen
tă, educație extrașcolară, edu
cația adulților, activități soci
al-culturale — termeni diferiți

felcare sc identifică intr-un 
cu noțiunea de autoeducație. 
In esență este vorba însă de 
unul și același lucru : formarea 
și autoformarea unui om nou, 
cu o înaltă conștiință și pregă
tire culturală și profesională, 
cu profil moral înaintat. Un 
proces greu, care continuă toa
tă viața și pentru toate cate
goriile de oameni, de toate vir- 
stele și profesiile, de orice grad 
de instruire și cultură.

De ce este necesară autoedu- 
cația ? Oameni de știință o mo
tivează în multiple feluri ; două 
mi se par argumentele științi
fice mai plauzibile. Primul —

Prof. Florica MUȘTEAN
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mai frecvente... scapo- 
rile de disciplină. Un 
exemplu : trei oameni 
de la 
cu cele 
(urilor, 
balojul 
Dumitru 
părăsit 
de muncă cu un sfert 
de oră mai înainte de 
terminoreo schimbu
lui... Un fleac ? Dar 
în ocesl răstimp se pu
tea - și chiar era ne
cesar - a se transpor
ta un vagonet de ban
daje Io front. Și o fost 
nevoie ca 
respectivă, să ți 
transporte singură 
așa s-a pierdut 
schimbul III (căci 
II au avut ce le 
buie) un metru 
înaintare... Uneori, tot 
in schimbul IV, revizia 
e necorespunzătoare. ?< 
Să zicem că se veri- >> 
fică tot, dar se „sca- C< 
pă" o turbina. Ea func- 
ționeoză in schimbul S> 
I. dar se defectează << 
(ghinion ? 1) la juma- >> 
(alea schimbului II. << 
Caută lăcătuș, caută 
electrician, ii găsești, ?<> 
nu-i găsești, oricum se 

minute „de 
Sau să sdu- zz

aprovizionarea 
necesare Iron- 
intre care a- 

brigăzii Iu! 
Crișmaru, au 

intr-o zi locul

brigoda 
le 
fl 
in

I fl 
(re
de

(Continuare 
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Accelerarea lucrărilor menite 
să asigure in subteran fron
turi de abataj și toate condi
țiile tehnico-matcriale necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan sporite la producția 
de cărbune în viitorul an al 
actualului cincinal, captează în
treaga atenție și preocupare a 
conducerii colective a exploa
tării miniere Aninoasa. Iată, în 
acest context, cîteva direcții 
spre care s-au îndreptat în a- 
ccastâ perioadă eforturile crea
toare, încununate de succes, ale 
colectivului de muncă din sec
torul de investiții al minei, ale 
vrednicelor brigăzi de mineri 
si echipe de I.V/Uiisi din sec- 
t or;

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I
8 
i 
I 
I 
I 
I 
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CULBUTOR Și LANȚ ELEVA
TOR PENTRU EVACUAREA 

CĂRBUNELUI LA PRIBOI
Unele obiective puse în exe

cuție în subteran, în cadrul 
ansamblului de pregătiri pen
tru producția anului 1972 și din 
etapele următoare ale cincina
lului, au fost realizate înainte 
de termenul fixat La orizontul 
X mediu al minei s-a încheiat, 
cu 12 zile înainte de termen, 
instalarea unui culbutor și a 
unui lanț elevator, necesare Ia 
evacuarea cărbunelui extras din 
sectorul IV Priboi. A fost fi
nalizată în acest fel o acțiune 
de vitală necesitate pentru îm
bunătățirea fluxului de trans
port în acea parte a minei. 
Pînă acum evacuarea cărbune
lui de la Priboi se făcea pe la 
orizontul IX, în condiții de 
transport deosebit de grele.

Echipele de lăcătuși ale lui 
Ion Stamate și Ion Ananie și 
maistrul mecanic Vasile Sima, 
sub a cărui conducere s-a mon
tat instalația, au merii ul ce! 
mai mare în ducerea la bun 
sfîrșit a lucrării.
LUCRĂRI MINIERE TERMI

NATE MAI DEVREME
Complexul de lucrări desti

nate a facilita evacuarea în mai 
bune condițiuni a întregii pro
ducții — cu un volum mediu 
de 700 tone cărbune pe zi — 
realizate de minerii sectorului 
IV în abatajele de pe stratul 
3. cuprinde și alte obiective — 
toate realizate înainte de ter
men. Astfel, brigada de mineri 
condusă de comunistul Adalbert 
Kovacs a finalizat, cu 12 zile 
mai devreme, execuția săpării

Constantin DĂNILĂ, 
corespondent

(Continuare in pacj. a 3-a)

Bunul simt
*

O circulație impresionantă 
are această sintagmă (atit de 
mult s-au sudat cele două cu
vinte incit au format o unita
te inextricabilă) o auzim re
petată in cele mai variate 
situații, ceea ce dovedește cu 
prisosință că a înregistrat o 
evoluție semantică spectacu
loasă. Ea vizează o zonă deli
cată a omeniei, morala, com
portamentul in societate, este 
o săgeată care se îndreaptă 
spre delicatețea, gingășia, res
pectul și modestia cuiva. A- 
tribute, care sint mai degra
bă suferinde atunci cinci au
zim : .n-are bun simț", le pu
ne sub un grav semn de în
trebare.

Socotesc că sfera de înțe
legere este mult mai largă și, 
chiar dacă n-o aplicăm ase
menea unei etichete pe un 
flacon cu medicamente, tot 
iese la suprafață aidoma ți
țeiului din apă.

lată la ce am asistat intr-o 
anume împrejurare. Mă a- 
flam intr-un grup de oameni, 
toți intelectuali prin natura 
profesiei lor. care ironizau 
cu condescendență un con
frate. El. bineînțeles, nu era

la faza teoretică la una a- 
plicativă <• a început să-și 
materializeze una dintre ele. 
Jar acest experiment se pare 
că se află fntr-o fază avan
sată, reușita lui insemnînd 
o adevărată revelație, cu va

de față. Ce să spun, toate 
ironiile acestea, care in esen
ța lor tot birfeală ordinară 
erau, apăreau îmbrăcate in 
straie foarte spirituale. Des
pre ce era vorba ? Colegul 
lor, om pe care nu-l cunosc, 
dar il stimez de atunci, se 
vede treaba că este plin de 
idei. Dar este și un expe
rimentator care a trecut de

loare însemnată in viața de 
toate zilele.

Ei bine, pentru că are mai 
multe idei, unele foarte cu
tezătoare, omul acesta e tra
tat de colegii săi drept un 
sucit, puțintel cam trăsnit — 
cum spuneau ei.

Și ce legătură are acest 
fapt cu bunul-simț ? Are. 
Acest om e preocupat, poate

chiar chinuit, de probleme 
înalte cărora le caută solu
ția. Dar amicii lui, spiritualii, 
birfitorii ? Luîndu-l peste pi
cior, ei iși declină sterilita
tea și o crudă lipsă de bun- 
simț. Un comandament etic 
interior trebuie să le șop
tească in permanență : dacă 
nu pricepi sau nu poți reali
za ceea ce face altul, nu-l 
ridiculiza, nu-i denigra mun
ca !

Binevoitorii și hazoșii ti
neri de atunci mi-am dat 
seama ulterior, că nu făceau, 
toți, unul peste altul, cit acel 
J răzuit" care, sint convins, 
n-ar fi capabil să-și subes
timeze colegii cu aceeași de
zinvoltură. Parafrazat, bunul- 
simț sună in vorbirea de toa
te zilele; „Vezi-ți lungul na
sului"

Ts. ALHAR
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Statutul cadrelor didactice 
prevede, la loc de frunte, obli
gativitate* ritmicității verifi
cării și notării volumului de 
cunoștințe al elevilor, nu de 
dracul acțiunii in rine, ci ur
mărind ca in relația profrsor- 
elev să existe o continuitate 
de emitere Ș» recepție a unor 
valori spirituale. Se asigură 
in felul acesta o deprindere dc 
muncă ordonată, planificată, 
din ambele părți, o însușire 
superioară ircatoarc a cunoș
tințelor.

Aceasta este situația »- 
deală respectată cu mult 
simț de răspundere dc 
majoritatea educatorilor noș
tri. Se intimplă insă uneori 
să găsim și realități nedorito. 
Astfel, după scurgerea a 62 
dc zile, din 83 ale trimestru
lui I, aflăm la Liceul din Pe 
trila (17 XI a.c.). in clasa a 
V-a A, la matematică, nouă 
elevi cu o notă, in timp ce o- 
bligațiilc profesionale prevăd 
ca piuă la sfirșitu) trimestru
lui fiecare elev să aibă patru 
note la oral și una la lucra
rea scrisă, deci cinci note. Ne 
întrebăm dacă o parte din cei 
nouă elevi nu vor fi corigcnți 
la sfirșitul trimestrului. In 
62 de zile li s-a dat o notă, 
urmind ca in 21 do zile sâ li 
se pună incă tTei. Nu le cerem 
un efort deosebit ? Aceeași si
tuație am intîlnit-o și la a 
VII-a A. la matematică, unde 
trei elevi aveau cite o singu
ră notă, iar la fizică șase c- 
levi nu aveau nici o notă ! Es
te cazul să amintim și situa
ția dc la anul IV U, unde la 
biologie 17 clexi nu aveau no
tă (din 33 cit este efectivul 
clasei), care vor trebui ascul
tați in următoarele patru ore. 
căci altfel se vor pune note... 
și-n vacanță. Și la geografic 
am găsit șapte elevi fără no
tă. Sintem de acord că elevii 
se acomodează greu cu școala 
după perioada vacanței de va
ră. dar de data aceasta nu mai 
este vorba de elevi, ci de unii 
profesori carp se mai cred in 
vacanță, care-și neglijează u- 
na din principalele îndatoriri 
didactice.

La Liceul industrial minier

Petroșani situația se prrzinlă 
cu latul altfel și a»ta in pri
mul rind datorită direcțiuni» 
șonlli. care a militat in perma
nență pentru o ritmicitate 
ricuroasă a verificării și notă
ri» cuantumului de t unoștkițe 
transmis elevilor. S-a întocmii 
și un plan de măsuri rare a 
fost pus în practică tu multă 
promptitudine. Distonează, to
tuși, fată de situația generală, 
faptul că în anul III C la elec
trotehnică, moi sint 22 de e-

initnii in ti'-alt ? După cile 
știm, elevul trebuie să h»K5 
minimum «le note pc un tri
mestru egal cu numărul dc o- 
re Ia materia respectivă pc o 
saptămină. tind sc pun cele
lalte ? Se va recurge la solu
ția clasică a extemporalelor 
mai numeroase ? (Să nu sc În
țeleagă că sintem împotriva 
unor asemenea verificări, sin
tem pentru, dar cu obligația 
ca în cel mult două zile să fie 
corectate, comentate și trecu-

< him ie, pentru a nu mo* vorbi 
<lc situația la matematică (cla
sa a VIII-a C) unde 16 elevi 
au doar o notă (și-ar fi tre
buit trei !), și la română (a 
VIII-a A) unde slnt tot 16 r- 
levi și fot doar cu o notă. 
Chiar dacă au existat cazuri 
de boala, sau delăsare (<a in 
situația profesorului Leon Pft- 
Irășcoiu care, știind că pleacă 
din localitate, nu s-a mai in
teresat de clasă) direcțiunea 
școlii, întregul colectiv profe-

(Urmare din pag. I) întâlnit fel de fel de oameni, 
care mă învățau, îmi arătau...' 
(C.C.). Sigur, în procesul mun
cii, tânărul sc formează per
manent sub influențele seme
nilor «ăl. „Ml-nm pits această 
problemă a 
permanente, 
realiza mare 
cum" (M.S.). 
mai de mult 
nu pot spune exact dc cînd' 
(S.I.) — înseamnă că a fost o 
preocupare sporadică ?) .In au
toeducație m-ain bazat mai 
mnlț pt îndrumările date dc 
cei din jurul meu' (F.M.); — 
depinde, dacă au fost îndrumă
rile unui profesor, instructor, 
maistru, atunci era vorba de 
instruire șl educare și nici dc- 
cum de autoeducație. „Să fiu 
sincer — ne spune (M.A.) a- 
renstă problemă a autoeduca
ției mi-am pus-o doar în a- 
nul acesta șî sînt foarte conști
ent de lipsurile pe care le am': 
— târziu, abia la 28 de ani(!) și 
totuși, decît niciodată..' 
ziați în această direcție 
dovedit și alții.

Chiar .și din aceste 
răspunsuri reiese cf

fe| îmbunătățit*. Astfel, la a 
VII-a dir» 31 dc elevi im- 
părțiți in trei grupe (doi la 
limb* germană, treisprezece 
In limba englezi, șaisprezece 
la limba franceză), întâlnim 
in<ă trei elevi fără nici o notă. 
Din rubricatură nu-ți dai sea
ma nici ce limbă străină ur
mează aceștia. La a VI-a II, l« 
matematică, 15 elevi nu au 
decît o notă, deși era cazul să 
aibă trei. La clasa a V-a A o 
un elev cu o notă (ID) dată 
în 25 octombrie, ( are este ni
velul de cunoștințe înainte și 
după această dată ? Mister ab
solut. ('a și in cazul celor doi 
elevi din amil IV C (unul 
cu o notă dc* 10 după data dc 
3 a Xl-a, celălalt tu o notă dc 
6 in 15 n Xl-a) de la Liceul 
teoretic Petroșani. La același 
liceu, anul IV I). găsim la lim
ba română 18 elevi cu o no
tă (nu trei, cum ar fi trebu
it) și doi fără nici o notă ?! 
Fizica, In același an, înregis
trează același număr dc elevi 
cu o notă sau fără, tar la chi
mie sint ti elevi fără note.

Credem că la alte școli, cla
se și alte materii situația este 
di totul alta, ceea ce ar fi 
de dorit. Fără să considerăm 
fnirutotul cu sondajul efectuat 
este definitoriu pentru stilul 
de muncă al profesorilor res
pectivi sau al școlii, insistăm 
pe lingă direcțiunile școlilor și 
Inspectoratul municipal să 
aibă in vedere o mai bună 
planificare a timpului de ve
rificare și notare a cuantu
mului ile cunoștințe al elevi
lor, pentru o ritmicitate spo
rită, căci numai aceasta ne 
poate da măsura respectării 
planificării materiei și a efor
tului depus de profesor in pro
cesul instructiv-educativ. doar 
așa se vor putea rezolva ră- 
mînerile în urmă și aprecia la 
justa lui valoare cuantumul 
de cunoștințe al elevilor.

E cazul ca acum, în al un
sprezecelea ceas, să se ia a- 
minte la ceea ce nu s-a făcut, 
pentru a evita pe viitor ase
menea situații necaracteristi- 
ce școlii și educatorilor noștri.

I
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I
I
I

ordin tehnic — dotei-mi nat 
implicațiile revoluției știln-

unor 
mal 
fațâ 
precum și stabilitatea în 
ne, calități care conduc spre 
un randament mai rapid țl e- 
ficace a) acțiunilor întreprin
se. In permanență, autoeduca- 
ția inlelectuală consolidează 
concepția științifică despre lu
me, materialist dialectică con
cepție însușită pe băncile șco
lii.

b) In autoeducația moral-cetă- 
țrneaseft — fie urc tînăr urmă
rește sâ-șl dezvolte trăsăturile 
moralei comuniste, manifesta
te prin patriotism și internațio
nalism socialist, prin discipli
na conștientă în muncă și-n o- 
rice împrejurare, spiritul co
lectivist. In acest sens, sînt cu 
miile exemplele valoroase din 
jurul nostru. Trebuie doar 
fnanifestăm interes față de ele, 
să le sesizăm, și să le apreciem 
ca demne de urmat. -Prime • și 
iau de la oamenii muncii lucru
rile frumoase și, comportările 
lor bune în societate1* — ne spu
ne tânărul G. Gr. ; „Condamn 
faptele urile ale unor tineri și 
iau mereu exemplele pozitra 
de la alții’ (N.S.) — iată măr
turisiri car<- etalează preocupă
rile tinerilor în autoeducația lor 
morală.

c) Dc mure actualitate este 
autoeducația politehnică și prin 
muncă precum și grija față de 
bunul obștesc. De fapt, mai 
mult ca oriunde, în procesul 
muncii practice, productive, tâ
nărul c pus in fața greutăților, 
trebuie să le rezolve, 6ă le de
pășească și astfel, zi de zi se 
autodepășcșle și pe sine însuși, 
se autoperfecționcază, se reci
clează" și singur, silit fiind la un 
studiu permanent. Se adeveresc 
tot nu î mult afirmațiile lui 
Marx și l>enin că muncitorii 
viitorului trebuie să aibă nu 
numai o pregătire culturală ci 
.și un orizont politehnic asigu
rat prin însușirea unor cunoș
tințe de electrotehnică, chimie, 
mecanică, agronomie etc. Toi 
mai mare este azi numărul ti
nerilor interesați de asemenea 
publicații ori emisiuni de radio 
.și TV, cu conținut tehnic. Edu
cația prin muncă îmbogățește 
în același timp și domeniul au
toeducației intelectuale, dezvol
tă orizontul cultural, științific 
și politic.

d) Preocupările în domeniul 
autoeducației estetice sînt parca 
și mai prezente în activitatea 
tinerilor, favorizate de I».- >e!e 
mijloace de realizare : teatru, 
cinematograf, literatură, expo
ziții ele., precum și discuțiile 
pe marginea subiectelor recet> 
tate.

e) „Preocupările în domeniul 
sportului mi le canalizez — spu
nea tânărul M.S, — și spre co
rectarea unor defecte fizice sau 
morale'. Desigur, autoeducați» 
fizică completează și ea forma
rea unor cetățeni sănătoși, cu
rajoși. cu putere de voință.

f) Preocupările în domeniu) 
cunoștințelor sanitare, pentru 
orice sex și la orice vîrstă, se 
pot îmbogăți prin intermediul 
revistelor sanitare, televiziunii, 
broșurilor, „sfatul medicului" de 
la radio etc., mijloace la înde- 
mina oricui.

Autoeducația sistematică, per
manentă, făcută pe baza cu
noașterii clare a lipsurilor din 
fiecare domeniu amintit (avind 
însă și o voință în acest sens), 
contribuie zi de zi la dezvolta
rea multilaterală, armonioasă a 
tinerilor. In acest fel întregim 
permanent măsurile pe care 
partidul, statul nostru le ia pen
tru formarea și dezvoltarea o- 
mului societății noastre noi șl 
pentru ridicarea României 'a o 
civilizație superioară.

calități ale atenției și 
ales, întărește rezistența 
de excitanțil exteriori, 

acțiu-
dc 
dc 
țifico-tehnice. Orice tânăr care 
dorește sâ se încadreze în pro
cesul muncii, în orice domeniu 
ar fi el, nu se poate rezuma 
Iu cunoștințele acumulate pe 
băncile școlii absolvite. Pentru 
a fi un lucrător conștiincios, 
care sc achită cu cinste de sar
cinile ce-i revin, pentru a fl 
apreciat cu atare în relațiile so- 
i ale, el trebuie să fie compe
tent în profesia aleasă.Or, pentru 
aceasta, trebuie să facă eforturi 
spre a selecționa din imensa 
bogăție a noutăților și infor
mațiilor publicate, ceea ce-i a- 
parține domeniului său. Altfel 
riscă să devină un rutinat, ra
tat, un depășit de vremuri, un 
om care ține colectivul său pe 
loc, îl frinează, în loc să-l sti
muleze și mobilizeze în muncă. 
Așadar, ca să poți ține pasul 
cu viața, trebuie să tc adap
tezi cerințelor ei, să te educi 
permanent.

Este necesară educația per
manentă, făcută de fiecare in
divid și dintr-un motiv social: 
trăind și muncind în colectiv, 
acolo îți manifești din plin 
trăsăturile dc caracter, atitudi
nea morală față dc putrie .și 
legile ei. față de munca, față 
de bunul obștesc, față de se
menii tăi și de line însuți ; îți 
manifești temperamentul (firea) 
și toate procesele psihice inte
lectuale (gradul dc dezvoltare 
al senzațiilor, percepțiilor, re
prezentărilor, gîndirea și lim
bajul), procesele afective (sen
timentele și pasiunile) precum 
și procesele psihice voluționale 
(voința, deprinderile, obișnuin
țele). Muncind în colectiv, azi 
nu ntai poți realiza singur ma
re lucru, dacă n-ai o mai bună 
înțelegere a lucrurilor, a to
varășilor de viață, dacă nu-ți 
simt și ei căldura sufletească, 
spiritul umanitar. Azi, doar pe 
cite un bunic îl mai auzi zi- 
cînd : ..tot înveți maică, 
înveți, nu mai 'termini ?!*. 
cu toții, tineri și vîrstnici, tre
buie sâ tot învățăm. Autoedu
cația cuprinde practic toată pe
rioada vieții și in special pe
rioada activă a acesteia. Ea es
te o necesitate și o obligație 
permanentă pentru orice om.

Cum se poate realiza autoe- 
ducația ? De cînd începe ea ? 
Ce laturi cuprinde? Ce meto
de. procedee, trebuiesc folosi
te ?! sînt lucruri care preocupă 
și trebuie să preocupe pe orice 
tânăr, pe orice om al muncii.

O minusculă anchetă în Qcest 
sens printre un grup de tineri 
muncitori — elevi seraliști, în 
pragul absolvirii liceului (la 
finele anului școlar trecut) a e- 
vidențiat frămîntările lor în a- 
cest sens, dar și destule caren
țe. Li s-au pus în față urmă
toarele întrebări ! „In ce mă
sură te preocupă autoeducația?” 
„De cînd ți-ai pus această pro
blemă ?“ „Ești conștient de lip
surile ce le ai în educație?’ 
„Cum acționezi pentru autoe
ducația permanentă ?“ „Ai re
zultate ?“ „Ce tc preocupă ca 
cetățean al țării pentru a fi 
bine încadrat în relațiile so
ciale ?“.

Multe din răspunsuri, apre
ciază că autoeducația „pot să 
spun că mă frămîntă mai ales 
de cînd am pășit pragul între
prinderii, deoarece acolo am

educațtei proprii, 
dar n-am putut 
lucru, neștiind 

„M-ri preocupat 
autoeducația, dar
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specialistFiecare cadru didactic

Prof. Mircea MUNTEAN!

levi cu o notă și unul fără 
nici una. că la mașini și uti
laj. același an, 16 elevi au 
doar o notă. Sintcin convinși 
că, după discuțiile purtate cu 
colectivul didactic și cu profe
sorii in cauză, situația ..va ri
ma" cu cea generală. Normal 
că s-au intim pi nat oarecare 
greutăți și in acomodarea e- 
levilor cu sistemul pe predare 
al profesorului, dacă aceștia 
nu le-au predat și in anul an
terior. Dar ce ne facem cu no
tarea periodică a cunoștințelor 
elevilor ? Căci n-o facem doar 
dc dragul ei, ci pentru a ur
mări felul cum se dozează e- 
fortul, cum reușesc elevii să 
acumuleze cunoștințe, să le 
filtreze prin propria persona
litate intr-o perioadă strict de
terminată. Neverificindu-i la 
timp, nu-i obligăm la un efort 
maxim înspre finele trimes
trului ? Nu-i obișnuim

te in catalog).
In acest sens un profesor de 

la școala generală nr. 1 Pctri- 
la ne prezenta niște lucrări de 
control pe care nu Ie trecuse 
cam de mult în catalog. Va 
ști elevul cum să-și îndrepte 
nota slabă obținută dacă nici 
el, nici dirigintele, nici părin
ții nu cunosc această notă la 
timp ? Și în situația aceasta, 
la clasa a V-a B, la limba ru
să, avem nouă elevi cu o notă, 
urmind s-o afle pe a doua. 
Cînd ? In preziua încheierii 
situației școlare ? înțelegem 
situația specială de la a VI-a 
A (47 de elevi) la matematică, 
dar nu putem fi de acord ca 
la a VIII-a D, la istorie, 
existe, din cei 16 elevi ai 
sei, trei fără nici o notă, 
cu faptul că cinci elevi 
clasa a IX-a nu au notă la

soral era obligat să ia atitu
dine și să remedieze situația 
in timp util.

La școala generală nr. 1 Pe
troșani situația este aproape 
identică. Pentru a nu mai a- 
minti sondajul din 16 octom
brie a.c., ne vom referi doar 
la cel din 9 noiembrie a.c. La 
clasa a V-a A erau la mate
matică 7 elevi cu o notă. La 
a VI-a Ii (matematică), din 35 
de elevi, aveau două note doar 
6. iar elevul Ghcorghe Zoltan. 
fără să aibă absențe, nu avea 
nici o notă. La a VII-a C c- 
rau la franceză 9 elevi fără 
nici o notă, iar la engleză nici 
un elev nu avea a doua notă, 
deși sînt trei ore Pe săptămi- 
nă.

Indiscutabil că din 9 noiem
brie pînă acum (24 XI a.c.) 
s-au mai pus note, ne-am 
spus Dar situația nu parc de

Prinire celt mai dificile compuneri literare din școâla 
generală de sect ani se află cea din manualul de limba ro- I] 

i VII-a intitulată „Filmul sau piesa de teă- JZ 
i ivită pentru clăsa H 

a VIII-a, sau măcar planificată în trimestrul ultim al clasei 
a VII-a. Dar ea se face in aceste zile, ori s-a făcut, și ne 
interesează pentru prezent și viitor. n

Manualul conține un plan al compunerii foarte bine U 
conceput, cu capitole și puncte, dar poate ajuta profesorul 
și elevul nu „ab initio**, ci în etapa a treia a acestei com
plexe lecții de compunere. Elevului i sc cere să comenteze 
regia, scenografia, interpretarea etc. Dar de unde cunosc 
ei toate aceste „amănunte* artistice ? Profesorul le atrage 
atenția elevilor să nu treacă peste ele, să fie atenți și la 
mesajul ce poate fi (sau nu) desprins.

Consider că e vorba de un tip special de compunere, 
care se detașează de celelalte pur literare tocmai prin asi
milarea unor date și aspecte de natură artistică teatrală și 
cinematografică în legătură cu i are îmi exprim mai jos un 
punct de vedere.

Acestei lecții îi este necesară afectarea a două ore in
dependente fără o anume legătură cu lecția anterioară de

COMPUNERILE

verificare a cunoștințelor despre creația populară orală.
Prima oră impune două părți. In prima e absolut ne

cesară comentarea particularităților specifice unui spectacol 
teatral și cinematografic. Acestea au puncte comune, dar 
și note ee le diferențiază. Elevilor trebuie să li se vorbească 
acum despre regie, scenografie, muzică, montaj, interpretare, 
despre legătura dintre textul piesei și spectacol, despre sce
nariul pentru film. După c-e ii se explică rolul acestora, 
urmează jalonarea criteriilor de apreciere, a elementelor 
din spectacol paralel cu desfășurarea acțiunii teatrale sau 
cinematografice.

Partea a doua se poate sprijini pe lecturarea de către 
profesor a doua cronici, una teatrală și una de film, mai 
accesibile nivelului intelectual al elevilor apelîndu-sc la 
.Contemporanul", „România literară'* sau la alte publicații 
culturale, acc-ste cronici avind multe puncte comune cu 
lipul dp compunere ce ne interesează.

Abia acum se poate comenta pe larg planul lecției, 
sc pot da sugestii alcgîndu-se ca punct dc plecare și spri
jin un spectacol de teatru și unul de film din cele cu
noscute de elevi pentru orientarea lor mai limpede.

O astfel dc lecție impune anunțarea ei din vreme, pen
tru ca elevii să poată urmări cu atenție spectacolul, ori 
-■minarea celei de a doua ore pinâ cînd elevii au acest 
orilej. In această a doua oră se discută compunerile gru
pate pe tema teatru si film. Desfășurarea ci este cea cunos
cută : lecturarea unui anumit număr dc lucrări si comen
tarea cu clasa.

Pentru a evita compuneri despre spectacole facile, pro- 
fr sonii are obligativitatea să îndrume elevii înspre selec
ționarea și urmărirea celor autentice, educative, pc cît po
sibil dc sorginte autohtonă, in cazul filmelor.

Acesta e un prilej pentru formarea gustului estetic al 
elevului, de orientarea sa înspre producția dramatică și ci
nematografică majoră, cu efecte pozitive asupra personali
tății sale.

Dc fapt inițierea elevilor în tainele lecturii vizionării 
spectacolelor artistice este foarte importantă și ci trebuie 
să i se acorde o atenție specială atât în școala generală, 
cît și în liceu, școli profesionale pentru că societatea are 
nevoie de oameni pricepuți. bine pregătiți profesional, dar 
și cu un 1 re orizont cultural, spiritual, de oameni care să iu
bească munca Și frumosul.

J? Școala generală Aninoasa

TENSIUNE.'

simbol a tot ceea ce a 
•real omenirea pînă acum, so- 
ietatea socialistă impune dato- 
ia creșterii unui om sănătos 

sub aspectul moral, a unui ti- 
cu un larg orizont spi- 
înarmat cu toată expe

riența pozitivă din domeniul cu
noașterii. Preocuparea perma
nentă a partidului și statului 
nostru pentru toate formele 
cducațional-inștructive, și în 
primul rînd pentru sistemul 
școlar, s-a materializat prin am
pla bază materială a școlii ro
mânești și prin înțelepte îndiu

de
ca
ge-

mări adresate colectivelor 
educatori. Vorbind despre 
litățile acestora, secretarul 
neral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, co
reu : .Fiecare educator, învăță
tor și profesor din întregul sis
tem de invățămint trebuie să 
fie un bun specialist în dome
niul său. cît și un bun educa
tor comunist. Numai îmbinând 
aceste două calități, cadrele di
dactice iși vor putea îndeplini 
in bune condițiuni sarcina de 
înaltă responsabilitate și onoa
re pe care o au in formarea 
tinerei generații".

Pentru a fi un bun educa
tor comunist trebuie să-ți însu
șești în mod exemplar profe
siunea, să cauți permanent 
su-li îmbogățești cunoștințele și 
să le pui în practică prin pris
ma marxism-Jeninismului crea
tor. Să faci ca prin ceea ce 
dai, elevii sâ ajungă cel pu
țin la nivelul tău. A fi un bun 
educator comunist, înseamnă a 
■ duca elevii în spiritul patrio
tismului socialist și a interna
ționalismului proletar.

Pentru a afl.i opiniile și mo
dul cum este privit acest im-

portant deziderat,
dreptul atenția asupra unui co
lectiv fruntaș, acela al cadre
lor didactice dc la Liceul de 
cultură generală Vulcan. La 
masa rotundă au luat loc pro
fesorii Margareta Bal, Dorel 
Neamțu, Erich Zikcli.

— Cum realizați prin materia 
pe care o predați educarea pa
triotică a elevilor, tovarășă 
Margareta Bal ?

— Prin multiplele progrese 
realizate în secolul nostru, chi
mia oferă vaste posibilități de 
■ Jucare a tinerei generații în 
spiritul dragostei față de rculi-

oamenn
ință oferă elevilor posibilități 
pentru lărgirea și aprofundarea 
cunoștințelor privind sarcinile 
și realizările industriei noastre 
chimice, iar mie un vast perime
tru de acțiune. Alături de cele 
enumerate mai sus, studierea 
vieții și operei marilor chimiști 
români, discutarea contribuției 
lor la patrimoniul universal al 
științei îmi oferă importante 
prilejuri de educare patriotică.

— Dumnevoastră, tovarășe 
Neamțu, ce ne puteți spune ?

— Școala, unde acest patrio-

ca poziția de „drepți 
nu poale fi corectă, dacă nu 
exprimă o stare lăuntrică iden
tică.

Participarea elevilor în com
petiții organizate, în întreceri 
între clase, între școli sau chiar 
cuprinderea în jocuri distracti
ve face ca acest patriotism să 
apară, ci căutând în mod dis
ciplinat să-și apere șansele de 
cîștig, să cucerească trofeele 
puse în joc, să apere presti
giul clasei, al școlii. Dragostea 
pentru sport, atragerea elevi
lor în toate activitățile spor
tive, încrederea pusă în ei, vor

zările științei românești, față 
de patria noastră socialistă. 
Profesorul dispune de numeroa
se date menite să pună în lu
mină uriașele succese ale in
dustriei chimice. Chimia rămî- 
ne cea mai dinamică ramură a 
industriei, cunoscînd un ritm 
mediu anual de creștere a pro
ducției de 16,2—17,5 la sută. 
Un ritm mare de dezvoltare 
cunoaște și industria coloran- 
ților, medicamentelor, a mase
lor plastice și firelor sintetice. 
Teme ca sarea, petrolul, gazul 
mean, bogății naturale ale lă- 
rii noastre, vizitele )a diferite 
întreprinderi, întâlnirile organi

tism se naște și se cultivă, este 
școala patriei socialiste, școala 
nouă condusă și educată de 
partid. încă de pc băncile șco
lii. copiii învață să iubească 
pacea, s-o apere, să fie prie
teni cu toți tinerii popoarelor 
lumii.

Fiecare disciplină predată în 
școală își are rolul ei bine de
terminat in formarea conști
inței și cultivarea patriotismu
lui socialist educația fizică fi
ind și ea o disciplină morală. 
Ea caută să meargă paralel cu 
sănătatea morală, imprimînd și 
dezvoltând sănătatea fizica,

face să se întărească convin
gerile, admirația și sentimentul 
patriotic, acest sentiment pen
tru frumos, mai ales pentru 
sporturile la care deținem su
premația mondială. Nimic nu-i 
va împiedica pe elevi să aibă 
o sănătate fizică și morală dem
nă de condițiile create de 
P.C.R., de statul nostru al că
rui inimă fierbinte este el, ti
nerelul școlar.

— Un alt domeniu, al con
fruntării cunoștințelor teoretice 
cu practica, este fizica. Ce ne 
puteți reiata in sensul folosirii 
acestor cunoștințe in educația

cîleva 
nu se știe 

exact ce este autoeducația. de 
cînd trebuie să înceapă ea. ce 
laturi cuprinde

Dicționarele pedagogice defi
nesc autoeducația ca fiind o 
..acțiune educativă prin sine 
însuși, fără îndrumarea unui 
educator", „educație prin sine 
însuși”, s-au „activitatea omu
lui îndreptată spre dezvoltarea 
însușirilor pozitive ale propriei 
sale personalități".

Practic această formă de edu
cație începe atunci cînd capa
citatea omului dc a-și analiza 
faptele și de a-și propune țe
luri importante din punct de 
vedere social este formată. " 
lemente de autoeducație, 
conștientă, apar din primii ani 
de viață, sau la vîrsta copilă
riei, cînd. individul simte nevo
ia de a-și cultiva calitățile, a-și 
atenua trăsăturile negative, 
pentru a se afirma în rindul 
celorlalți colegi, prieteni. Trep
tat, apoi, acest proces, din spo
radic, devine permanent stabil, 
pe măsura acumulării experien
ței .și a cunoștințelor. Pedago
gii și psihologii încadrează în
ceputul autoeducației la sfîrși- 
tul perioadei preadolescentei .și 
la începutul tinereții.

Care este metodologia auto
educatei permanente ?

Ea cuprinde foarte multe 
menii și procedee care, 
sigur, sint și in funcție 
particularitățile psihologice 
fiecăruia. Dar. nici

do- 
de- 
de 
ale 

:i înLr-un caz, 
ea nu se reduce la vizionarea 
de spectacole, filme, presă, te
levizor, excursii, — cum ne-au 
spus tinerii I.M., F.M.. M.I. 
C'a și educația, autoeducația 
trebuie să cuprindă toate latu
rile dezvoltării personalității : 
a) Autoeducația intelectuală — 
prin care să urmărim a ne in
forma și îmbogăți mereu siste
mul de cunoștințe, priceperi, 
deprinderi. Ea trebuie canali
zată spre dezvoltarea gîndirii, 
a tuturor operațiilor ei logice i 
analize, sinteze, comparații, ge
neralizări. sistematizări : în o- 
rice împrejurare, bazîndu-ne pe 
vechile cunoștințe, priceperi și 
deprinderi să căutăm a ne for
ma altele noi, prin intermediul 
acestor operații logice. Astfel, 
ne dezvoltăm și ne îmbogățim 
noțiunile — vocabularul — ju
decățile, raționamentele. In a- 
ceste acțiuni trebuie să se îm
bogățească și inteligența, ima- 

inițîativa, 
și creatoa- 
dezvol tarea 
și limbajul 

devine mai

ginația creatoare, 
gîndirea operativă 
re. Concomitent cu 
gîndirii se dezvoltă 
(vorbirea), care 
cursiv — în urma multor lec
turi și discuții — mai clar, 
concis, rapid și corect. Autoe
ducata intelectuală contribuie 
și la formarea și dezvoltarea

patriotică a elevilor, tovarășe 
Erich Zikcli ?

— Rolul dascălului în școa
lă, este de a crea din fiecare 
elev o personalitate multilate
ral dezvoltată. Dacă în ca
drul științelor umaniste acest 
lucru se face in mod evident, 
in cadrul științelor exacte, pro
blema apare poate mai indirect. 
Inlăturînd aceste aparențe, se 
poate spune că tocmai științele 
exacte vin cu o contribuție de 
neexelus în formarea sentimen
telor patriotice ale elevilor. 
Realizările marilor fizicieni ro-

mâni C. Miculescu, Ștefan Pro- 
copiu, Emanoil Baculoglu, Di- 
mitrie Negreanu, Dragomir Hur- 
muzescu, Dimitrie Bungențeanu. 
Eugen Bădărău, Serban Țițcica 
trezesc în elevi o înaltă admi
rație față de munca acestor fii 
ai poporului nostru.

Elevii rămîn profund impre
sionați de realizările poporului 
român in domeniul tehnicii, de 
mărețele combinate și uzine ca
re folosesc procedee, legi, feno
mene fizice în realizarea unor 
aparaturi din ce în ce mai per
fecționate. Amintind de combi
natul dc aluminiu dc la Sla-

tie combinatul chiinicv- 
metalurgic de la Baia Man . de 
Institutul dc fizică atomică, e- 
Icvii vor sesiza mărețul pro
gres al științei și tehnicii ro
mâne pe scară internațională.

Privind latura melodică a 
formării conștiinței patriotice a 
elevilor trebuie să arăt că nu o 
fac în mod instantaneu, rupt 
de lecția prupnu-zisâ.

Educația patriotica nu tre
buie făcută la întâmplare; pre
zența ei trebuie să se resimtă 
întotdeauna din fiecare reali
zare a științei. Astfel elevul nu 
are senzația că .acum facem 
fizică, acum educație patrioti
că", ci cupătâ sentimentul de 
dragoste față de patrie, izvorî» 
din gîndirea sa, ca rezultat al 
expunerii sensibilizate a dască
lului.

X
Fiecare oră, fiecare lecție, fie 

de științe exacte sau umaniste, 
trebuie să dea elevului nu ou- 
mai noi cunoștințe de specia
litate, dar și o mai accentuată 
înțelegere a modulul nostru «Ie 
a trăi și gindi, o mai profundă 
angajare pentru îndatoririle pe 
care le are ca cetățean al Ro
mâniei socialisto- Trebuie in 
sensul acesta să-i transmitem 
intransigența împotriva menta
lităților vechi, de esență bur
gheză sau mic burgheză, împo
triva spiritului individualist, a 
manifestărilor de căpătuială, a 
necinstei, minciunii < uricrismu- 
lui. Doar așa școala va putea 
șlefui adevărate și puternice 
caractere in spiritul progresu
lui, al tradițiilor școlii româ
nești și al înaltelor cerințe ale 
vremurilor ce le edificăm

Masă rotundă realizată dc
M 1 BASARAB
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! udului presupune per- 
u«rca iM-uviiâțn twuiror 
k»r și organirnțidoi d.

i xrora k revine obli-

•ntil probk inele dio do- 
I dr activitate tn cane h»-

I, sâ asigure In cunoștință 
uză, o îndrumare cfilifi- 
spccifică fiecărui 

hotaiMs'. ă în hunina
cii partidului modul de 
asupra soluțiilor concrc 
teu îndop) 
•partid. In 
rea unei i 
■depinde în

clr
«ni;

prindă

il de partid de la 
i a consulta 
de comunis

directive

loarei o 
c«palele probleme dc muncă 
dc viață ale colectivului minei, 
în această consultare vfirind o 
cale sigură de îmbunătățire a 
muncii politice. Cu mult înain
tea adunărilor generale, comi
tetul de iwrttd a organizat un 
colectiv mai larg, compus din 
membrii birourilor organizațiilor 
dc bază, ingineri, tehnicieni, șefi 
<k' brigadă, lăcătuși care s-au 
deplasat la locurile de muncă 
ale sectoarelor. Pe baza con
sultării directe dc la sursă a- 
supra problemelor fiecărui co
lectiv. birourile organizațiilor 
de bază nu reușit să stabilească 
mai judicios temele adunări
lor generale, contribuind la 
creșterea eficienței adunărilor, 
la creșterea rolului organizației 
în rezolvarea problemelor mi
nei.

Deosebit dc eficientă pentru 
r-dicarea la un nivel mai înalt 
a activității dc partid s-a do
vedit a fi analiza făcută de a- 
dunarca organizației de bază 
nr. 5 privind măsurile luate 
de către birou pentru întărirea 
rolului organizației de bază pe 
sector. ridicarea competenței și 
răspunderii comuniștilor față de 
sarcinile încredințate. Dezbate
rea în adunarea generală a a- 
eestei teme a fost cu necesi
tate impusă de faptul că se 
observase o tendință de împă
care și voeoloșire a neajunsu
rilor, o prezență slabă La adu
nările generale ca și alte aba- 
-teri ca, dc exemplu, lipsa de 
Ia serviciu, ncrespeclarea pro
gramelor lucru etc. Utilita
tea analizei, competența și pro
funzimea cu care au fost dez
bătute problemele au prilejuit 
luarea celor mai corespunzătoa
re masuri care să conducă la 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale biroului în 
organizarea și planificarea mun
cii, preeâtirea și desfășurarea 
adunărilor generale, controlul 
și îndrumarea activității econo
mice, repartizarea de sarcini 
concrete membrilor de partid.

La scurt timp după această 
analiză multe probleme acute 
ale activității organizației de 
partid au fost rezolvate, reu- 
șindu-se ca azi ea să fie o or- 
ganizație puternică, combativă, 
să-și exercite rolul conducător 
politic în cadrul sectorului în 
rezolvarea diferitelor probleme 
ce le ridică activitatea poli
tică.

Analizele efectuate și măsu
rile luate de către comuniști

Revelion
fi-

(Urinare din pag. 1)
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PRIMELE SCHIȚE

ȘOSEAUA TRANSSAHARIANA (I)

;a

Foto! 1. LEONARDintrarea în

Visul vinei mari legături ru
tiere transsaharicne s-a născut

brigăzile jandarmeriei algerie
ne, dispersate însă fntr-o zonă 
de 2 milioane km2 de deșert 
(porțiunea din Sahara care face 
parte din teritoriul Algeriei).

pe 
ca
de

Andrri COI DX 
secretarul comitetului <lc partid 

al I-. M. Ion ca

in adunările generale au dus 
la vrcțirrca eom|>ctcnțci și eom- 
b.itivitâții comuniștilor in dez- 

va diferitelor probleme, 
m eonuiniști va Iov. Con- 
m Bfgu. Marin t'iulsăr. 
Porta, loan Baciu, Gneor- 

Orban, Ghoorghe Crețu, 
loan Rusu, Edmund Ecart, l’am- 

Vlaicu, Ludovic Itejiaș, 
•ghe Hagiu, Gherasim 
Dumitru Costinaș, Hrista- 
iorș, Simion Balea II. Za- 
Rălâulă și alții care dez- 
•obleinelc colectivului cu 
răspundere și vompclcn- 

ntribuic In întărirea spi- 
comhâtiv în cadrul or- 

arătam des- 
ganizații 
B, 7 C 

cu dis- 
problvmclc de ana- 

biruurile nu reușesc să 
Cască și să organizeze a- 

generale la nivelul săr
ilor actuale. In aceste or- 
nizații nu toți membrii bi

rourilor se preocupă cu simț 
de răspundere de pregătirea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale, nu există o muncă colec
tivă; numai așa sc explică slaba 
prezență a comuniștilor la a- 
dunări, uminarca adunărilor ge
nerale, slaba participare la dis
cuții, combativitatea scăzută a 
unor comuniști.

Lipsa de răspundere in or
ganizarea adunărilor generale 
in organizațiile mai sus men- 
țidnatc s-a răsfrînt negativ a- 
supra intregu acuvități politice 
șa economice a sectoarelor. Ca 
de exemplu, biroul organizației 
de bază nr. 4, in ultimele două 
luni, nu s-a mai preocupat cu 
destulă competență de coordo
narea și desfășurarea activității 
organizației. Membrii biroului, 
deși sînt capabili, cu cxpii'ien- 
ță în munca de partid, bine 
pregătiți profesional nu desfă
șoară o activitate la nivelul ca
pacităților lor, la nivelul gra
dului de pregătire pe care îl 
au. Lucrurile se petrec cam 
așa : secretarul organizației dc 
bază luci'cazâ dc unul singur, 
locțiitorul nu-1 ajută, roc-mbrii 
biroului în loc să participe La 
mobilizarea comuniștilor, la an
trenarea lor în diferite activi
tăți, ci înșiși se lasă mobili
zați pînă peste așteptări. In a- 
ccaslă situație, ducă birourile 
nu sc preocupă dc coordonai'ea 
activității de partid, dc pregă
tirea și desfășurarea adunări
lor generale, atunci să nu ne 
mire faptul că unii membri de 
partid nu participă la adunări, 
că mai există membri dc partid 
ca Ghoorghe Covaci. Aurel O- 
ros, Constantin Cristoiu, Rusa- 
lim Gornic, Ioan Cerna și alții 
care iși situează interesele per
sonale mai presus de cele ge
nerale, care au o comportare 
neprincipială în familie și so
cietate.

In spiritul programului de 
educație socialistă, elaborat de 
plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie a.c., conștient fiind de 
cerințele etapei actuale a cons
trucției socialiste, comitetul nos
tru de partid a înlreprins. și va 
întreprinde și pe viitor, măsuri 
care să ducă la creșterea ro

lului educativ șt formativ ol a- 
dunAriior generale.

Vom da atenția cuvcruiA a- 
Icgcrii problemelor ce Ic vom 
pune în dez bal crea adunărilor, 
pregătirii și desfășurării adu
nărilor, repartizăm de sarcini 
concrete comuniștilor; vom o- 
bliga â «se răspundă la pro
blemele ridksic dc comuniști 
in .ithinfirilc generale dr partid 
■'■ ii in alte împrejurări, în fața 
adunărilor generale, a plenare
lor; vom informa c-u rcgulnrj- 
tnte asupra stadiului aclivilății 
dc producție, contribuind prin 
aceasta la mobilizarea comu
niștilor. iar prin ci a tuturor 
salariaților, la participarea con
știentă pentru realizarea si de
pășirea sarcinilor dc plan. In 
conducerea întregii vieți econo
mice, politice și sociale dc la 
mina noastră.

Viața ne arătă ca rezolvarea 
problemelor ivite la fiecare loc 
dc muncă, abataj, sector, nu 
se asigură în ședințe, că prin
cipala cale dc rezolvare este 
deplasarea pe teren, legătura 
cu •' ci care dau cărbune, cu 
minerii. In programul de acti
vitate al membrilor biroului co
mitetului dc partid sînt înscri
se, ca sarcini permanente, dis
cuțiile dc la om la om la lo
cul dc muncă. în abataje, cu 
șefii dc brigadă și dc schimb, 
eu maiștri mineri, practica dis
cuțiilor dc la om la om fiind 
adoptată și dc conducerea mi
nei — director, inginer șef — 
dc membrii comitetului sindi
catului. Rezultatele obținute de 
la începutul anului dovedesc cît 
de clarvăzătoare este indicația 
dată dc conducerea partidului 
potrivit căreia ponderea muncii 
dc conducere trebuie să constea 
nu în studii, analize, ședințe, 
consfătuiri, ci, în activitatea zil
nică dc organizare și control 
a îndeplinirii hotărîrilor.

Cornii ciul nostru de partid se 
preocujxî și se va preocupa de 
perfecționarea continuă a sti
lului și metodelor lui dc mun
că, de îmbunătății'ea planifică
rii și organizării muncii, con
știent. fiind că numai astfel se 
pot crea condiții propice înde
plinirii exemplare a sarcinilor 
de plan, edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Regimul de lucru de 6 ore
atenjia generală

nem că se face to
tul, door că se... uită 
de curățenia de sub 
transportor. Și apor 
defecțiunile electrice, 
releele termice ole în
trerupătorului ontigri- 
zutos pot decupla... 
Nu durează atit repa
rația in sine cit de- 
pistorea defecțiunii. 
Pentru un releu veri
fici tot. Și așa curge 
timpul (te mai miri 
cum ? !), și se pierde 
cărbune... Sint stări de 
lucruri provocate de 
noi înșine, oparent fă
ră prea mare impor
tanță, dor consecințe
le, cu mari implicații, 
ale ocestora, fiecare 
trebuie să te vadă 
dar, mai ales, să se 
străduiască să le pre- 
intimpine".

SIMPOZION CU TEMA

Asistența medico-chirurgicală

Miercuri dimineața au înce
put în Capitală lucrările Sim
pozionului internațional cu te
ma „Asistența medico-chirurgi- 
cală de urgență", organizat de 
Ministerul Sănătății.

Participă academicieni, cadre 
didactice din Capitală și din 
provincie, medici de diferite 
specialități, precum și perso
nalități medicale din unele țâri 
europene și asiatice.

Pustiul saharian separat 
timp de secole partea de nord 
dc cea de sud a Africii, fiind 
un obstacol mai serios decît a- 
cela ridicat de oceane intre 
continente. O șosea va traver- 
sa, in curînd, acest pustiu — 
operă comună a cinci țări a- 
fricane, care și-au propus să în- 
frîngă deșertul.

La 16 septembrie J971. pre
ședintele Algeriei, Houari Bou- 
medicne, lua parte la inaugu
rarea lucrărilor de construcție 
a primului tronson al acestui 
„lung drum saharian" — El 
Golea-In Salah. In 1989 va fi 
posibilă călătoria cu automobi
lul, cu peste o sută km la oră, 
de la Alger la Tamanrasset 
și de aici spre Gao, în Mali, 
sau Agades, în Nigeria, 
autostrada transsahariană — 
re va străbate 2 000 km 
deșert.

In prezent, teama de a 
mine in pană îl determină 
șoferul care s-a încumetat 
tuși să se aventureze pe dru-

fi-

0

17. W IteMhitlrrea emisiunii
I miiimv' in limba ma
ghiară.

IH.jWt I.n i-olan — emisiune 
n> ntm conducătorii auto.

18, '.n Timp și anotimp in
gricnltură.

19.10 Pentru «ănălatca
.Ce, cum, ci 
mincfiin ?".

10^0 I 001 de «x-ri.
>9.30 Tete jurnalul «te 
20.00 ( im inabil i
20.10 .Eroul de ta
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Conferință pentru femei
Pentru a prezenta femeilor 

din orașul Pelrila aspecte din 
istoria de luptă a Partidului 
Comunist Român și despre 
rolul conducător al partidu
lui în ridicarea patriei noas- 
Ire pe cele mai înalte trepte 
ale ■ civilizației, comitetul de 
femei din localitate a inițiat 
un interesant ciclu de confe
rințe în cadrul cărora săptă- 
mîna trecută profesorul Ni- 
colae Hegyi a vorbit în fața

a peste 300 de auditoare des
pre lupta partidului, începînd 
din anii ilegalității pînă în 
zilele noastre.

Conferința a fost urmată 
de un film documentar pe 
temă adecvată. O conferință 
similară a fost prezentată și 
femeilor din Lonea.

Lenke FAZAKAS
vicepreședintă a comitetului 

orășenesc al femeilor Pelrila

Subscriem Io oceos- 
tă concluzie a inter
locutorului nostru.

l-am întîlnit, cind 
tocmai ieșeau Io su
prafață din schimbul 
I, pe șeful de brigadă 
Constantin Zaharia și 
pe șeful său de 
schimb loan Bigu, de 
la abatajul frontal 
6 159/3, cu susținere și 
tăiere mecanizotă. Și 
dinșii ne-au confirmat 
că minerii sint mai o- 
dihniți, cu toate că 
folosesc din plin cete 
6 ore de muncă la 
front, că nu se mai 
petrec întreruperi ne
dorite ale procesului 
de producție, că lu
crul de la schimb la 
schimb se preia din 
mers, transportoarele 
din abataj mergind în
continuu. Asta înseam
nă că riul de

rk * *7
' J 5

se 
un 
ce

monte negre" care 
scurge la ziuă ore 
debit din ce in 
mai constant.

„Sînlem foarte mul
țumiți in ceea ce pri
vește introducerea pro
gramului de muncă 
de 6 ore, ne-a măr
turisit minerul Ion Bi- 
gu. Scurtorea cu 2 
ore pe zi a timpului 
de lucru și creșterea 
timpului liber al nos
tru constituie cîștiguri- 
le cele moi substan
tiate, pentru care se 
cuvine să ne expri
măm, prin efort rod
nic, recunoștința față 
de partid, care se stră
duiește atit de mult 
să ne ușureze munca, 
să ne înfrumusețeze 
viața. Am trei copii, 
doi sînt la școală, in 
closete a 
IV-a. Acum

ll-a și a 
pot să mă

de urgentă"
Participant ii au fost salutați 

de Eugen Mureș, adjunct al 
ministrului sănătății, prof. dr. 
Valerian Popescu, președintele 
Uniunii Societăților de Științe 
Medicale, de prof. dr. Otto 
Mayrhoffcr, secretarul Federa
ției Mondiale a Societăților de 
anestezie și reanimare, precum 
și de conducători ai delegați
ilor străine.

In cele trei zile, cît vor duru 
. lucrările științifice, va fi abor
dată o tematică variată privind 
traumatismele toracice, șocul 
toxico-septîc, intoxicațiile acu
te. De asemenea, va fi orga
nizată o masă rotundă, în ca
drul căreia se vor 
bleme legate de 
medicală în acest

dezbate pro- 
organizarea 

domeniu.
(Agerprcs)

traseul aproximativ al viitoarei 
autostrăzi, să apese pînă la fund 
pe accelerator. Depășirea unei 
anumite viteze înseamnă însă, 
in condițiile dale, o adevărată 
sinucidere. Regiunile nisipoase 
sînt cele mai periculoase : blo
carea autovehiculului poate sur
veni în orice .moment. Există,

transportă mai ales produse a- 
limentare pentru localitățile 
izolate.

Cel ce răminc în pană poate 
fi imobilizat într-o localitate 
timp de mai multe luni. Piese 
de schimb nu se găsesc. Tu
ristul izolat care și-a propus 
să parcurgă acest traseu tre
buie să aibă totul asupra sa,

apoi așa-numitele „reg“ — tere
nuri dure, pietroase, fără a mai 
vorbi de „acoperișul ondulat” 
— zone cu denivelări de te
ren pronunțate. In sfirșit, zo
nele cu uișip foarte fin, teri
bilele .fcch-fcch--, care iți dau 
impresia că derapezi pc o ză
padă arzătoare.

Cu (oaie acestea, Sahara este 
astăzi străbătută, de bine de 
rău, de camioane grc-le care

pentru a-și dcqiana singur ma
șina. Ospitalitatea nomazilor nu 
este numai o legendă. Cu toate 
acestea, ci înșiși sînt săraci, 
produsele alimentare fiind rare 
și scumpe în toate localitățile 
și oazele sahanene. Pe de altă 
parte, o veche tradiție cere
oaspetele să aducă în dar, gaz
dei sale, alimente și nu invers. 
.Singura asistență existentă de 
fapt este aceea acordată de

Avanpremieră.
Pagini de umor : Mari 
<owi«i ai ecranului. 
Interpretul săpfăniinii : 
Hcnone Similes» li. 
Cadran internațional. 
Luminile rampei. Arii 
«lin opere <u Elîsahcfa 
Cartiș, Nicolae Florei de 
Ui Opera llomăn* din 
București, fon Budoiu. 
ilc la Opera Romănl 
'in Cluj și Vnsilc l’op 

<le ia Teatrul Miirieal 
m Galați.

local nou pentru lutul dm 
Petroșani, vechea clădire de 
pe strada Republicii nr. 79 
a fost destinată funcționării 
altor două unități (Școala ge
nerală nr. 7 (clasele I—IV) 
și Școala sportivă de eleni), 
păstrindu-și în acest fel con
tinuitatea și existența ca in- 
stiluție de invățămînt.

Datorită prestigiului <i>ti- 
gat de-a lungul anilor pre
cum și poziției sale cent role, 
in această clădire a luat 

părăsit, 
spațiul 
primit 

munici-

ocup moi mult de ei, 
om moi mult timp 
pentru educoție, pen
tru îndrumarea lor Io 
învățătură, pentru o-i 
convinge să se poorte 
frumos cu învățătorii, 
cu colegii lor, cu oa
menii mai în virstă. 
Soția e ocupată cu 
curățenia, cu gătitul, 
nu prea are răgaz să-i 
supravegheze pas cu 
pas. Mă bucur că pot 
s-o ojut in datoria 
asta mare de a crește 
și de o educa pe ur
mașii noștri. Cind Iu- 
crom 8 ore și eram in 
schimbul III trebuia să 
stau mai mult în pot, 
regulat adormeam cu 
ziarul in mină, după 
citeva rinduri. Acum 
mă odihnesc moi bi
ne, toiul e altfel și-s 
foarte mulțumit".

in(ă și Casa corpului didac
tic.

Cu alte cuvinte, lăcașul a- 
cesta din care și-au luat zbo
rul zeci de generații de ab
solvenți, nu a fost 
ci, valor ițîcîndu-se
rămas disponibil, a 
noi valențe in viața 
piului nostru.

Dar un lucru nedumirește 
astăzi pe toți trecătorii și ce
tățenii orașului. Dacă aici iși 
desfășoară activitatea trei (!) 
instituții, de ce nu există nici 
o firmă care să atenționeze 
acest lucru ? Căci este vor
ba, in definitiv, nu de o sim
plă reclamă, ci de renumele 
lor. Știm, se va spune că 
toate trei instituțiile sînt .lo
catari" noi in această clă
dire și totuși a trecut sufi
cient timp de la începerea 
anului școlar pentru ca pro
prietarii localului să-i avize
ze pe cetățeni în legătură cu 
prezența lor aici. Nu ar mai 
fi atunci atit de stingher nici 
bustul clasicului care a scris 
atit de frumos, despre școală 
și, poate că s-ar schimba pu
țin și aspectul exterior, și 
curtea școlii unde părinții iși 
așteaptă copiii, iar cadrele 
didactice se intilnesc pentru 
activitățile pedagogice. Să 
sperăm că problema aceasta 
nu ca fi „pasată" de la o 
conducere la cealaltă și cu- 
rind vom putea citi pe fron
tispiciul clădirii „cărțile de 
vizită" ale celor trei insti-

TENIS DE MASA
Uniunea județeană a coope

rației meșteșugărești, în cola
borare cu consiliile asociați
ilor sportive „Voința" din în
tregul județ, a organizat un 
campionat de tenis de masă, 
pe echipe și individual, la ca
re iau parte jucători aparți- 
aînd asociațiilor sportive „Vo
ința" din Brad, Deva, Hune
doara. Orăștie, Hațeg, și Pe
troșani. Pînă în prezent s-au 
disputat două etape, în ca-

FII IU IM
PETROȘANI — 7 Noiem- 

orie : Start la moștenire (25— 
28 noiembrie); Republica : 
Întoarcerea sfîntuluj Luca 
(25—29) : LONEA — 7 Noiem- 

încă în vremea dominației co
loniale. In 1879, inginerul fran
cez Duponchel elabora un prim 
proiect — părăsit însă, din cau
za lipsei mijloacelor materiale.

Dacă proiectele nu au lip
sit, singura realizare efectivă 
a acestei perioade se datorește 
intereselor capitalismului vest- 
curopean. Astfel, în Maroc, ex
ploatarea minelor de mangan 
de la Bou Arfa a impus, în

4- JOSIF VUCULKtC, PE
TROȘANI. S-a dovedit <ă cele 
relatate dc dv. în wrisoarea 
adresată redacției sini reale. 
Conducerea l’.IJ.M. Petroșani 
ne-a informai că nu v-a întoc 
mit carnetul dr muncă, pînă 
la plecarea dv. din unitate, din 
lipsa dc imprimate. Problema 
s-a rezolvat prin completarea, 
la I noiembrie a. c., a carne* 
tuliii dc muncă scria I. D. nr. 
0191702.

+ V. P. PETROȘANI Indi
cațiile date de organele de stat 
sînt ca în sectoarele dc acti
vitate care au ca specific vîr- 
furi de lucrări in anumite pe

se organizeze astfel 
personalul cu munca

în 
se 
cu 
în

rioade să 
lucrul ea 
normată să nu presteze orc 
pi intentare. Orele efectuate 
zilele de repaus sâptămlnal 
vor compensa obligatoriu, 
timp corespunzător 
cursul următoarelor 
mini.

Jibcr
2 săplă-

4 JON SUC1U. I 
Conducerea întreprind 
gospodărie locali vă 1 
ne-a informai că lucra 
pre care nc-ați scris,

REPERE lUmSIICt
In aceste zile. Filiala Petro

șani a Oficiului județean dc tu
rism a definitivat un larg pro
gram dc excursii și acțiuni tu
ristice cu care să vină în în
tâmpinarea cerințelor celor do
ritori de recreere în ambianța 
reconfortantă 
naturale ce ne înconjoară 
și excursii pe 
lungi.

frumuseților 
j ă, ca 

itincrarii mai

Tabere școlare
Pentru petrecerea vacanței de 

iarnă a elevilor în mod cît mai 
plăcut și instructiv, se orga
nizează tabere școlare în două 
serii: 24—30 decembrie 1971; 
3—9 ianuarie 1972. Aceste ta
bere, unde sc vor putea prac
tica diverse sporturi dc iarnă 
(schi, săniuțe) se vor organiza 
la cabanele din munții Paring, 
Sebeș și Retezat.

Petrecerea unei serii la ca
banele Voievodul, Lunca Florii, 
Buta, Gura Zlata și Gura Apei, 
costă 215 lei de elev; la ca
banele Straja, Vulcan. Bahia. 
Pietrele și Prislop — 236 
iar la cabanele “ 
Neag, Costești

lei, 
lui

Se primesc 
liala Petroșani 
petrecerea 
bane. Astfel, pentru cabanele 
Voievodul, Baieia și Pietrele, 
prețul este de 115 lei de per
soană, la cabana Bula — 87 
lei, la cabana Cîmpu lui Neag 
— 123 lei, iar la Gcoagiu băi 
120 lei pe zi. Alte informații 
asupra plecării și mijloacelor 
de transport, la filială.

Se organizează diverse ex
cursii pentru elevi în cursul 
săptămînii. Acestea sînt ex
cursii scurte, de o zi sau chiar 
o jumătate de zi și ele se fac 
cu autocarul, la un preț redus.

Astfel, se fac excursii de o 
jumătate de zi la Tg. Jiu — 
12 lei; Sarmizegetusa — 15 lei; 
turul Văii Jiului — 11 lei. Ex
cursii de o zi au loc la Tg. 
Jiu — Tismana — 21 lei; Hu- 

drul sistemului tun 
desfășurare a competiției. Re
cent, după cum ne informea
ză corespondentul nostru din 
Hațeg, Nicu Sbuchea, parti
cipant la aceste întreceri, e- 
chipa Voința Petroșani a pier
dut cele două întîlniri (tur- 
retur), disputate în compania 
echipei Voința Hațeg, cu sco
rurile de 5—2 și 5—1. Punc
tele învinșilor au fost .jnar- 
' a te" de Acs (2) și Barabaș.

brie: \ mă toarca de vrăjitoa
re (25—27) ; Minerul ; Asediul 
(25—28); VULCAN : Sâptă- 
mîna nebunilor (25—28); 
BÂRBĂTENI : Vrăjitorul (26- 
28); URICANI: Căpitanul 
Florian (26

construirea unui 
tronson feroviar Oujda — Bou 
Arfa, prelungit, opt ani mai 
lîrziu, pînă la Bcciiar și Ke- 
nadsa.

După cel de-ul doilea război 
mondial, necesitatea multiplică
rii schimburilor materiale și 
culturale a fost înțeleasă de 
statele africane independente 
ca un element decisiv al pro
gresului și unității lor. In 1964. 
răspunzând la o recomandare a 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Africa, la Alger a avut loc 
o conferință a guvernelor afri
cane interesate în realizarea 
acestui proiect. Cu acest pri
lej, a fost recunoscută necesi
tatea construirii unei legături 
rutiere transsaharicne și a fost 
creat un comitet special._ format 
din reprezentanți ai Algeriei. 
Nigerului. Tunisiei și Republi
cii Mali. însărcinat cu elabo
rarea studiilor preliminare a- 
supra finanțării și executări: 
proiectului.

(Va urma)

CITITORILOR
executată. Drjcâ nu cale așa, 
s»i ir’i ne din nou

♦ VASJLE RUSU, PETRO
ȘANI. Potrivjt prcvederiloe 
HCM nr. 882/105!) și hotărfrii 
nr. 1 O6I/JD50, muncitorii re
comandați dc întreprinderi pen
tru a urma cursurile școlilor 
tehnice de maiștri, fiind iruniși 
pentru școlarizare In inbiT<Mil 
producției, drepturile dc o- 
larii ce li se cuvin pe perioa
da examenului dc admitere tde 
la plc< arca la examene și pînă 
Ia înapoierea lor) sînt acelea 
acordate salariaților trimiși în 
delegații.

4 UN GRUP DE .MUNCI
TORI, E. M. DÎLJA. Conduce
rea O.C.L Alimentara Petro
șani ne aduce la cunoștință că 
n luat măsuri, ca chioșcul ali
mentar din incinta minei, să 
fie aprovizionat cu mărfurile 
solicitate de cumpărători.

< ALEXE MORARU, BAR- 
BATF.7H. In conformitate cu ar
ticolul 6 din Decretul nr. 
15’1/1954 sumele primite drept 
ajutor de boolă sini impoza
bile.

nedoaru — Deva — 22 lei: O- 
râștie — Aurel Vlaicu — 23 
Ici: Orăștie — Geoagiu Băi 
26 lei; Deva — Brad — 
bea — 29 Jci. La cerere, se 
organiza excursii și pe alte 
nerarii

Țe- 
|Wl 
iti-

Sejur peste hotare
Pentru amatorii dr excursii 

scurte sau... lungi peste hotare, 
filiala Petroșani a O.J.T. . al
cătuit un program bogat Ast
fel. cu plecare din Petroșani 
(sau Deva) se fac excursii scorie 
cu 1 renul la Budapesta — 2 
zile — 405 lei. iar de 3 zile — 
561 Ici: cu autocarul la Cer
năuți sau Chișinâu 5 zile — 
585 tei: tot cu autocarul la 
Cracovia 7 zile 1 200 Ici, iar 
6 zile .și jumătate la Buda
pesta si Bratislava — 832 tei 
pe cînd la Berlin — Leipzig
— Dresda 11 zile cu trenul — 
2 140 lei. Înscrierile se fac pînâ 
la 1 ianuarie 1972. La toate 
excursiile menționate se acor
dă valută corespunzătoare.

De asemenea, în trimestrul 
I și luna aprilie 1972 se aplică 
prețuri reduse la o seamă de 
excursii nreanizate în U.RJ5.S. 
ruta — Moscova — Leningrad
— Kiev — Odesa — Alma Ata
— Samarkand — Soci etc.; 
R.D.G. rula—Berlin — Potsdam
— ’eipzig — Dresda: R.S.C. 
rn’ ■ - Praga — Karlovy Very
— Brno — Bratislava: R.P.U. 
rui;. — Budapesta — Es-ztergom
— Debrecen: R.P.B. ruta — So
fia — Varna — Plovdiv — 
Ruse; R.P.P. ruta — Varșovia
— Cracovia, ca și excursii în 
Franța și Italia.

belonării garajului de loco
motive de mină de la orizon
tul X mediu. Cu același avans 
de timp colectivul brigăzii lui 
Ion Cîrlan a terminat de săpat 
suitorul colector între orizon
tul X mediu și orizontul X. Se 
apreciază în cercul specialiști
lor din conducerea minei că a- 
cest suitor prezintă o impor
tanță deosebită pentru sectorul 
IV Priboi, pentru că în el se 
poate colecta producția extrasă 
din stratul 3 și asigura astfel 
continuitatea tăierii cărbunelui 
și a celorlalte activități în a- 
bataje și în cazul unei even
tuale lipse de vagonete goale 
la punctele de încărcare, a u- 
nor defecțiuni la liniile ferate 
subterane sau la locomotivele 
de mină.

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualilați; 7,00 Ra- 
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferata: 9,00 Bule
tin de știri: 9,30 Odă limbii 
române: 10,00 Buletin dc 
știri; 11,15 Din țările socia
liste; 12,00 Muzică ușoară;
12.30 IntîJnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Cînleeul e pretutindeni: 14,40 
Melodii populare; 15,00 Bu
letin de știri: 15,05 Tribuna 
radio: 15,25 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de 
estradă; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Cîntă Marica Pitu, Pe
tre Petrușe și Luca Novac; 
17,00 Antena tineretului: 17.30 
Succese pe meridiane: 18.00 
Orele serii: 20.05 Zece me
lodii preferate: 20,40 Viorel 
Costin, un tinăr interpret al 
cintocului popular maramu
reșean: 21,00 Revista șlagă
relor; 21,30 Recital de opere
tă- 21,45 Din lirica populară; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22,55 Moment 
;> < ’i- : 23,00 Concert de sca
ră (continuare); 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6.00 Estrada 
nocturnă.
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Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Toastul tovarășului
IOSIP BII07 TITII Viața internațională

noastre popoare. Dc aceea exh- 
lă <> bază foarte puternică pen
tru o largft cooperare in toate 
domeniile de activitate.

,\>n discutat. de asemenea, 
multe probleme internaționale 
— si este de înțeles aceasta 
pentru că construind socialismul 
in țările noastre, dorim să a 
vom condiții de pace, spre a 
ne puica consacra eforturile in 
această direcție. In același 
timp, ințclcgcni că nu se pot 
realiza progrese fără o largă 
colaborare cu toate statele — 
atit cu țările socialiste, cit și 
cu celelalte țări.

Sintem interesați ca in Bal
cani să sc realizeze o zonă a 
păcii și cooperării. Dorim va 
zona Balcanilor să nu mai 
poată fi niciodată manevrată 
de forțele imperialiste, ci, dim
potrivă. să devină un puternic 
centru al cooperării și păcii.

De asemenea, sintem intere
sați in realizarea securității in 
Europa. Considerăm că sini con
diții favorabile pentru a sc a- 
Jungc la o conferință europea
nă. pentru a se pune bazele 
unor relații noi pc acest con
tinent, care să excludă folosirea 
forței sau amenințarea cu for
ța in raporturile dintre state, 
să asigure deplina egalitate in
tre toate statele, respectul in
dependenței și securității tutu
ror națiunilor, și, totodată să 
creeze condiții pentru o largă 
cooperare economică, științifică 
și culturală, fără nici o îngră
dire. știm că realizarea se
curității europene corespunde 
nu numai intereselor statelor 
de pe acest continent, dar și 
cauzei cooperării și păcii in în
treaga lume.

Nu vreau să mă mai refer 
la celelalte probleme pc care 
le-am discutat. In convorbirile 
noastre, noi am discutat și des
pre Orientul Apropiat, despre 
situația din Indochina, despre 
agravarea relațiilor dintre In
dia și Pakistan, precum și des
pre necesitatea de a se depu
ne eforturi pentru încetarea 
războiului din Peninsula Indo- 
chineză. pentru a se ajunge la 
pate in Orientul Apropiat, pen-

tril a sc rezolva toate proble
mele litigioase pc calea trata
tivelor, in interesul păcii in 
lume.

Nc-am preocupat, totodată, dc 
ax intui lupte i de eliberare na
țională, «le sprijinirea popoa
relor caic luptă pentru dreptul 
dc n trăi libero și dc a-și dez
volta patria lor, așa cum o 
«loresi. De asemenea, nc-am 
preocupat de dezvoltarea rela
țiilor intre partidele noastre, 
dc întărirea colaborării cu pnrti- 
dele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele revoluționare, 
de eliberare naționalei, antiim- 
perialistc. Fiind comuniști, sin
tem interesați în întărirea miș
cării revoluționare, n forțelor 
antiimpcrialiste, pentru ca ele 
să joace un rol tot mai im
portant în dezvoltarea omeni
rii pe calea păcii și progresu
lui

Consider că tot coca ce 
am discutat corespunde pe 
plin intereselor partidelor 
popoarelor noastre, intereselor 
tuturor țărilor socialiste, miș
cării comuniste și revoluționa
re și izvorăște din dorința sin
ceră dc 
triumful 
păcii și 
nalc. De 
prccicrc 
vizitei și 
sint, de altfel, o continuare a 
celorlalte intilniri și convorbiri 
pe care le-ani avut — și do
resc să exprim convingerea că 
ele vor fi urmate dc noi ase
menea intilniri, de adincirea 
In continuare a colaborării și 
cooperării intre partidele și po
poarele noastre.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru înflorirea continuă a re
lațiilor româno-iugoslave și să 
urez popoarelor Iugoslaviei suc
cese tot mai mari in construc
ția socialismului. Urez tovară
șului Tito. tovarășului Biedici 
și celorlalți tovarăși un căl
duros drum bun și îmi exprim 
speranța că vor duce cu ei cele 
mai bune sentimente din partea 
poporului și partidului nostru: 
le doresc multă sănătate și suc
ces in activitatea lor!

In sănătatea dumneavoastră !

ap. 1)

larsi. și anume la asigurarea se
curității europene și n păcii in
lume. Timpul tind llal< anii erau
considerați un „butoi de pul -
bere" a treent. este un timp
depășit dc noi. De aceea. Bal-
cânii trebuie sft contribuie. prin

noi 
de

și

a face totul pentru 
ideilor socialismului, 
cooperării internațio- 
accca, noi dăm o a- 
deosebită rezultatelor 
convorbirilor, — care

reglemcntarea lucrurilor din a- 
<oas|ă zonă, la evoluția intr-un 
mod pozitiv a situației din în
treaga lume.

In măsura in caro mai există 
încă tinete elemente care mai 
apar in distonantă, noi putem, 
prin eforturi, să le rezolvăm cu 
ușurință. Aceasta este dorința 
noastră, acesta este lucrul pe 
care ni-l cer popoarele noastre. 
Și această tendință a popoare
lor noastre o vom înfăptui I Așa 
cum a spus tovarășul Ceaușescu. 
in lume există încă multe pro
bleme carc-și caută soluționa
rea. Prin eforturi neîntrerupte 
insă — ale popoarelor mici și 
mijlocii, ale popoarelor mari 
fiindcă și popoarele țărilor ma
ri nu urmăresc altceva docil 
ceea ce urmărim și noi, solu
ționarea acestora— vom ajunge 
la aceste scopuri pe care le ur
mărim, scopuri dorite de toate 
popoarele, indiferent dc mări
mea lor. Popoare mici sau mij
locii, sau popoare mari au sco
pul de a trăi in egalitate, fără 
amestec din afară, de a-și re
glementa fiecare problemele sa
le așa cum dorește. Evident că 
răspunderea cea mai mare apa
să asupra marilor puteri. Dacă 
privim in urmă cu trei ani, pu
tem constata, de pildă, ce salt 
mare și pozitiv s-a realizat în 
acești ani in ce privește evolu
ția situației din lume. Aceas
tă evoluție pozitivă nu -s-a năs
cut de la sine, ea a venit in ur
ma unor eforturi neîntrerupte, 
a unor acțiuni continue, pozi
tive, care au influențat și asu
pra marilor puteri.

Evident că aceasta s-a reali
zat in cca mai mare măsură prin 
intermediul Națiunilor Unite. 
Am obținut anul acesta un lu
cru deosebit de pozitiv în di

recția transformării Națiunilor 
l oile intr-o organizație univer
sală. Inlrnrca Chinei în Națiu
nile Unite reprezintă un suc
ces deosebit dc însemnai in 
ce privește universalizarea or
ganizației; deci și structura in
ternațională s-a schimbat; for
țele progresiste sc evidențiază 
tot mai mult.

In aceste zile ale vizitei 
noastre, in România am avui, 
intr-adevăr, un program plin; 
am discutat foarte mult, am 
avut in schimb și puține clipe 
libere pentru a vizita două fa
brici. împreună cu tovarășul 
Ceaușescu, pentru a stabili con
tacte cu muncitorii dc aici, că
rora — ca și clasei muncitoare 
din intreaga Românie — le do
resc succes deplin in îndepli
nirea programului pc care il 
au dc realizat. Nc-am înțeles 
ca intre țările noastre colabo
rarea să se extindă și mai 
mult. Să colaborăm mai mult, 
nu numai in cc privește rela
țiile noastre bilaterale, ci și in 
cc privește situația internațio
nală. Cred că ne întoarcem din 
această (ară vecină, prietenă, 
cu rezultate bune. Vom avea 
cc spune popoarelor noastre, 
cărora le vom transmite sim
patia dc care nc-am bucurai 
din partea poporului dv. în a- 
ccst oraș; vom fi interpreții fi
deli, la noi, ai acestei sim
patii a orașului dv., transmi- 
țindu-lc popoarelor noastre că 
au în poporul român un prie
ten foarte bun și că perspec
tiva noastră este foarte pozi
tivă. Va trebui să facem totul 
pentru a asigura construirea 
noii orinduiri sociale în țările 
noastre.

A sosit timpul să încheiem 
totuși vizita noastră în această 
foarte ospitalieră 
luăm rămas bun 
ncavoasiră, dragi

Ridic paharul
dv., tovarășe Ceaușescu și to
varășe Maurer, în sănătatea tu
turor ! Pentru prosperitatea Ro
mâniei 1 Pentru relațiile de 
prietenie dintre țările noastre !

tară, să ne 
dc la dum- 
tovarăși.
în sănătatea

PRIMIRE ENTUZIASTĂ
(Urmare din pag. 1)

ducție intîmpină pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito cu bucurie, în inimi, cu 
multă căldură. Ei raportează 
cu mîndrie rezultatele dobîn- 
dite în înfăptuirea sarcinilor 
de plan, expresie grăitoare a 
entuziasmului și hotărîrii cu 
care colectivul de aici, ase
meni tuturor oamenilor mun
cii. traduce neobosit în viață 
politica marxist-leninistâ a 
Partidului Comunist Român.

Oaspeții iugoslavi se intere
sează de unele aspecte ale pro
cesului de producție, de carac
teristicile unor mașini și uti
laje. de activitatea pe care o 
desfășoară Comitetul oamenilor 
muncii din această întreprin
dere.

Râspunzînd întrebărilor, gaz
dele informează despre reali
zările la zi ale întreprinderii. 
Oaspeților li se prezintă în 
continuare, în cadrul unei ex
poziții organizate recent, o 
parte din cele circa 125 de 
produse de bază și derivate 
ale uzinei Se remarcă, cu a- 
cest prilej, spiritul novator al 
colectivului uzinei, căre a con-

ceput și realizat aceste produ
se. Cu ajutorul unor machete 
și grafice, se arată stadiul ac
tual de dezvoltare și perspecti
vele ce se deschid 
zine în anii viitori.

In timpul vizitei 
de producție, 
aplaudă, salută cu 
ospitalitate pe 
ședinți. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
răspund prietenește urărilor de 
bun venit.

Pe străzile orașului, în drum 
spre o altă importantă unitate 
industrială timișoreană — în
treprinderea „Industria lînii“, 
veche citadelă a mișcării mun
citorești din țara noastră, dc-a 
lungul traseului, împodobit cu 
drapelele celor două țări, ce
tățenii salută cu bucurie pc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei la aceas
tă întreprindere prilejuiește o 
puternică manifestare a senti
mentelor de prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește 
față de popoarele Iugoslaviei.

In secția de filatură, direc-

acestei Li

prin lialcle 
muncitorii 
deosebită 

cei doi pre-

torul unității, Dumitru Vinerca- 
nu, informează pe cei doi pre
ședinți că această întreprinde
re s-a dezvoltat simțitor. 
Se arată că s-a construit o 
vopsitorie nouă, s-a rcutiiat 
complet filatura de lîriă car- 
dată și pieptănată, iar recent 
a fost dată în funcțiune o nouă 
h’ală de producție pentru fila
tură, care a - dus la creșterea 
capacității acestui sector cu 
650 tone pe an. Importante lu
crări de investiții s-au făcut 
și pentru dezvoltarea sectoru
lui de țesătorie, a cărui capa
citate a crescut în ultimul an 
cu circa 1 milion mp țesături.

Oaspeții sînt invitați 
viziteze, apoi, o expoziție
produse ale industriei ușoare, 
fabricate de întreprinderile ti
mișorene, care dețin o pondere 
însemnată în producția indus
triei ușoare naționale. Sînt a- 
preciate aici varietatea con
fecțiilor fabricate de întreprin
derea „1 
realizate

să 
cu

Iunie", a țesăturilor 
de Uzinele textile,

UN VIBRANT RAMAS BUN
s-a încheiat 

în
Miercuri seara, 

vizita de prietenie făcută 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, de to
varășul Iosip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președinte
le Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Oamenii muncii din Timi
șoara — români, germani, ma
ghiari, sirbi și de alte naționa
lități—, care timp de două zile 
au întîmpinat cu căldură și 
dragoste pe oaspeții iugoslavi, 
exprimîndu-și, asemeni între
gului popor, sentimentele de 
sinceră prietenie care unesc 
partidele, țările și popoarele 
noastre, și-au luat un vibrant 
rămas bun de la solii poporu
lui iugoslav.

In gara Timișoara, oaspeții 
iugoslavi au fost conduși de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general a! Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheurghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
Comisia româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Erau, de asemenea, prezenți 
pe platoul din fața gării con
ducători ai organelor locale 
de partid și de stal, un mare

număr de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile municipiului Timișoara.

In vizita de prietenie făcută 
în țara noastră, președintele 
R.S.F. Iugoslavia a fost însoțit 
de tovarășii Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Dragoslav Marko- 
vici, președintele Adunării R.S. 
Serbia, membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Stane Do- 
lanț, președintele în funcțiune 
al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I.. Mirko Tepavaț. 
secretar federal pentru aface
rile externe, membru al Prezi
diului U.C.I., Dușan Gligorie- 
vici, membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal. președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economi
că iugoslavo-română, și de alte 
persoane oficiale.

Este ora 21,30. In vasta pia
ță a gării, împodobită cu dra
pelele române și iugoslave, o 
gardă militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat 
ale celor două țări. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito trec în revistă gar
da militară. Mulțimea prezen
tă scandează „Ceaușescu-Tito", 
,Ceaușescu — P.C.R.*.

Cei doi președinți și per
soanele oficiale care îi înso
țesc se îndreaptă spre peronul 
gării.

Tovarășul Tito și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
iugoslav- își iau rămas bun de 
la conducătorii de partid și de 
stat români. înainte de des
părțire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito se 
îmbrățișează prietenește.

In aplauzele mulțimii, trenul 
special cu care călătorește to
varășul Iosip Broz Tito pără
sește gara Timișoara, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. De la 
fereastra vagonului, președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia răspunde ură-

drum bun adresate derilor de 
cei veniți să conducă pe solii 
poporului iugoslav.

Pînă la punctul de frontieră 
Stamora-Moravița, 
Iosip Broz Tito și ceilalți oas
peți au fost însoțiți de tovară
șii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Mihai Telescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului județean—Ti
miș al P.C.R., Vasile Șandru, 
ambasadorul României la Bel
grad, precum și de Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iu-_ 
goslavia la București.

In aceeași seară, președintele 
Iosip Broz Tito a sosit la Bel
grad.

La sosire a fost salutat de 
Mialko Todorovici, președintele 
Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Krste Țrvcnkovski, vicepre
ședinte al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, de alți conducători 
de stat 
precum 
basadei

tovarășul

și de partid iugoslavi, 
și de membri ai Am- 
române la Belgrad.

★

Intîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito constituie o nouă și re
marcabilă contribuție la întări
rea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-iugoslave, pe 
multiple planuri.

Opinia publică din țara noas
tră a urmărit cu deosebit inte
res vizita în Republica Socia
listă România a solilor popo
rului iugoslav, dînd o înaltă 
apreciere spiritului de cordia
litate, deplină înțelegere și 
încredere reciprocă, care au 
caracterizat întreaga desfășu
rare a vizitei și convorbirilor.

EEflQftâi

Dezbaterile din Adunarea Generală 
a 0. N. U. privind

Intervenția reprezentantului
României,

Nicola e Ecobescu

Delegația C.C. al P.C.R. 
la Congresul al 11-lea 

al P.C German a sosit 
Dusseldorf

DUSSELDORF 24 — Cores
pondentul Agerprcs. P. Stăn- 
oescu, transmite : Delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, alcătuită din 
tovarășii Leonte Răutu, mem
bru ol Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. a sosit la Dusseldorf, 
capitala landului Renania de 
Nord — Wcstfalia. unde va 
participa la lucrările celui dc-al

Il-lc.i Congres al Partidului 
Comunist German.

La sosirea pe aeroport, dele
gația a fost intiinplnată șl sa
lutată de Ludwig Horst, mem
bru al Prezidiului Partidului 
Comunist German, precum șl 
dp Constantin Oancea, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în R.F. a Germanici.

Seara, prezidiul P.C. German 
a oferit, in cinstea delegațiilor 
străine, un dineu.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

pantofi purtînd marca fabricii 
„Guban", a fabricii de încăl
țăminte „Victoria", produsele 
Fabricii de mănuși și ale altor 
întreprinderi.

Pretutindeni, prin toate sec
țiile vizitate oaspeții sînt 
conjurați cu dragoste și 
dură.
re

în- 
_ _ . căl-

Un grup de muncitqa- 
se apropie de tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, le oferă flori, le string 
mîinile. Oamenii își manifestă 
sentimentele de profundul in
ternaționalism de care sînt ani
mați, exprimîndu-și totodată, 
dragostea față de conducătorul 
încercat al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Se face, apoi, un popas în 
noul cartier muncitoresc „Zona 
tipografilor", unde se vizitează 
unități de desfacere a produse
lor alimentare din cadrul ma
relui complex comercial de pe 
bulevardul Leontin Sălăjan. Aici, 
oaspeții se interesează îndea
proape de modul în care este 
organizată buna aprovizionare 
a populației, apreciind varie
tatea produselor, organizarea 
vînzării.

Intîlnirea oaspeților cu colec
tivele de muncă din cele două 
mari întreprinderi timișorene, 
cu zecile de mii de cetățeni ai 
orașului, care au ținut să-i sa
lute cu bucurie și entuziasm, a 
constituit o nouă și grăitoare 
manifestare a sentimentelor de 
prețuire și stimă ale poporului 
nostru pentru popoarele Iugos
laviei socialiste. Așa cum su
blinia în toastul rostit la re
cepția de miercuri seara, tova
rășul Nicolae Ceaușescu: „Ați 
putut constata că oamenii mun
cii din Timișoara, ca întregul 
nostru popor, știu să-și primeas
că bine prietenii, doresc să dez
volte relații de prietenie cu ve
cinii iugoslavi, ca de altfel cu 
toți vecinii*.

Aceste întâlniri directe cu oa
menii muncii din Timișoara au 
îmbogățit agenda vizitei tova
rășului Iosip Broz Tito în țară 
noastră, încheiată cu rezultate 
deosebit de fructuoase.

NEW YORK 24 — Corespon
dentul Agerpres, *’ 
droaie, transmite i 
nuarea dezbaterilor din plena
ra Adunării Generale a O.N.U. 
asupra propunerii sovietice cu 
privire la necesitatea convocă
rii unei conferințe mondia’c 
de dezarmare, au luat cuvîntul 
reprezentanții Bplgici, Norve
giei, României, Vșnezuelei și 
Mexicului.

Edouard Longestaly (Belgia) 
a subliniat că în cadrul con
sultărilor preliminare pentru 
pregătirea conferinței, ce tre
buie ținută sub auspiciile 
O.N.U., este esențial să se asi
gure cea mai largă participare 
a statelor, iar dezbaterile să 
se axeze pe inițierea unor mă
suri concrete, capabile să asi
gure progresul omenirii pe ca- 

dezarmării generale și to- 
rînd, a dezor-

C. Alexan-
In conti-

lea 
tale și în primul 
mării nucleare.

Reprezentantul 
Osmund Faremo, 
pericolele mari pe care le pre
zintă continuarea cursei înar
mărilor nucleare și convențio
nale pentru pacea și securita
tea lumii, lipsa unor progrese 
concrete în dezbaterile de pînă 
acum asupra dezarmării reco
mandă conferința mondială 
pentru dezarmare drept un for 
competent să adopte măsurile 
necesare reversării acestui curs 
periculos.

A urmat la cuvânt Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, ’ care a 
salutat inițiativa Uniunii So
vietice dc a se convoca o con
ferință mondială asupra dezar
mării și a subliniat 
tea de a se da curs 
menea propuneri.

Cursa înarmărilor

Norvegiei, 
a subliniat că

nccesi ta
ri nei a se

și îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, a 
subliniat vorbitorul, constituie 
un anacronism cu repercusiuni 
grave pentru viața și m«tnca 
popoarelor, -contravine sensului 
general de dezvoltare a isto
riei. tendințelor pozitive din 
viața internaționa.’ă, pașilor în- 
treprinși s'au pe cale de reali
zare în vederea îmbunătățirii 
climatului politic și destinde
rii, a întăririi securității și co
operării statelor. Un anacro
nism, rămășiță a epocii „răz
boiului rece", îl constituie men
ținerea blocurilor militare opu
se, un faotor generator dc ani
mozitate și suspiciune, o piedi
că în calea procesului firesc dc 
conlucrare fructuoasă și de bu
nă înțelegere între națiuni. Du
pă cum un anacronism îl re
prezintă și faptul că, la aproa
pe 27 de ani de la terminarea 
războiului, continuă să sc men
țină trupe și baze străine pe 
teritoriile altor state.

Vorbitorul a arătat că inte
resele superioare ale tuturor na
țiunilor lumii, ale păcii și secu
rității internaționale. impun 
intensificarea eforturilor desti
nate înfăptuirii dezarmării. El 
a opiniat că este necesar să sc 
adopte în Adunarea Generală o 
hotărîre privind convocarea 
conferinței mondiale pentru de
zarmare și să se treacă la e- 
fecluarea pregăti ilor practice 
pentru ținerea ei.

Referindu-se la problematica 
unei asemenea conferințe, vor
bitorul a subliniat că delega
ția noastră pornește de la po
ziția de principiu a guvernului 
român, potrivit căreia nici o 
chestiune care privește soarta 
popoarelor, indiferent dc natu-

ra sa, nu poate fi rezolvată nu
mai de unele state sau de anu
mite grupuri de state. Viața a 
impus adevărul și oferă mereu 
noi confirmări că toate 
în virtutea principiului 
tații, a suveranității și 
pendenței lor naționale, 
dreptul și îndatorirea de a lua 
pante la examinarea și soluțio
narea marilor probleme ale e- 
pocii, între care dezarmarea o- 
cupă un loc central. In confor
mitate cu această poziție de 
principiu, delegația română 
consideră că la pregătirea con
ferinței mondia’e de dezarmare 
și la lucrările acesteia trebuie 
să ia parte toate țările, indife
rent dacă sînt sau nu membre 
ale O.N.U.

In centrul preocupărilor con
ferinței mondiale trebuie să se 
afle problemele cardinale pri
vind încetarea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării 
generale. în primul rînd cele 
referitoare la interzicerea și 
distrugerea armelor nucleare. 
Reprezentantul român a men
ționat interzicerea folosirii ar
melor nucleare, crearea de 
zone denuclearizate. însoțite de 
garanții adecvate, încetarea 
producției și experimentării ar
melor nucleare, reducerea și 
lichidarea tuturor stocurilor de 
astfel de arme și mijloacelor 
de transportare a lor la țintă 
trebuie să fie examinate și so
luționate cu prioritate la a- 
ceastă conferință.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că alături de celelal
te țări socialiste. alături de 
toate statele lumii. România 
își va aduce contribuția la pre
gătirea, convocarea și desfășu
rarea cu succes a conferinței 
mondiale de dezarmare.

★
NEW YORK 24 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. 
a ales, marți, membrii Consi
liului economic și social 
(E.C.O.S.O.C.), care își vor pre
lua funcțiile la 1 ianuarie 
1972. Printre membrii aleși 
figurează Chile. R. P. Chine
ză, Polonia, Uniunea Sovietică, 
Finlanda. Marea Britanie, Bo
livia și Japonia.

SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S
tările, 
egali- 
inde- 

au

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La Moscova s-au deschis, mier
curi. lucrările Sovietului Su
prem qI U.R.S.S., in prezența 
lui Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghln, Nikolai Podgornîi și 
a altor conducători sovietici. 
Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise — după cum transmite 
agenția TASS — discutarea 
proiectului planului economiei 
naționale in perioada 1971—1975. 
proiectul planului și bugetului 
de stat pc anul viitor, precum

decretelor emise

VARȘOVIA 24 (Agerprcs). — 
La Varșovia a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, care a exa
minat proiectul planului de dez
voltare a economiei naționale 
și proiectul de buget pe anul 
1972, urmînd ca documentele să 
fie supuse spre aprobare, în 
viitorul apropiat, Seimului.

Proiectele examinate, relevă 
agenția PAP, prevăd, în com
parație cu anul 1971, creșterea 
venitului național cu 65 la su
tă, a producției industriale —

și aprobarea 
de Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în perioada care a 
trecut de la ultima sa sesiune.

Raportul cu privire la planul 
dc dezvoltare în perioada cin
cinalului și Ja planul pe 1972 a 
fost prezentat de Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Ministrul finanțelor al 
U.R.S.S., Vasili Garbuzov, a 
prezentat apoi principalele pre
vederi ale bugetului pe anul

cu circa 8 Ja sută, a produc
ției agricole globale — cu 4.0 
la sută și a volumului comer
țului exterior — cu 10,6 la su
tă. Repartiția venitului națio
nal în 1972 prevede sporirea 
fondurilor de consum, conco
mitent cu o dezvoltare dina
mică a investițiilor.

Piotp Jaroszewicz, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, a subliniat carac
terul realist și mobilizator al 
prevederilor planului și al sar
cinilor suplimentare adoptate.

Todor Jivkov și a’fi conducători, 
pe șantierul centralei atomoelectrice 

din apropierea orașului Kozlodui
SOFIA 24 (Agerpres). — A- 

genția BTA informează că 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, îm
preună cu alți conducători bul
gari au vizitat șantierul primei 
centrale atomoelectrice bulgare 
care se construiește în apropie
rea orașului Kozlodui. Salutînd 
colectivul de muncitori de pe 
șantier, Todor Jivkov a amintit

că Plenara din noiembrie a 
C.C. al P.C. Bulgar a aprobat 
construirea de centrale atomo- 
c’ectrice ca direcție principala 
a dezvoltării energeticii țării. 
Todor Jivkov a sprijinit pro
punerea C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovisl de 
a adresa tineretului chemarea 
să participe activ la construcția 
primei centrale atomoelectrice 
din țară, la făurirea energetica 
atomice a Bulgariei.
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Ultimul meci al grupei I 
a campionatului european de 
fotbal inter-țări, disputat pe 
stadionul „23 August” din 
Capitală, în prezența a circa 
50 000 de spectatori, s-a în
cheiat cu un splendid succes 
al fotbaliștilor români. In 
partida care decidea pe cîș- 
tigătoarea grupei și asigura 
calificarea în sferturile de fi
nală ale competiției, repre
zentativa României a termi
nat. învingătoare cu scorul de 
2—0 (l—0) în fața selecțio
natei Țării Galilor.

După o scurtă perioadă dc 
studiu și joc de centru, 
baliștii români trec cu 
tărîre în atac și încă în 
nulul 9 deschid scorul ;

fot- 
ho- 
mi- 
Lu-

cescu execută cu precizie o 
lovitură de colț, iar Lupescu, 
venit din apărare, reia spec
taculos cu capul balonul, care 
poposește pentru prima oară 
în plasa porții apărate de 
Millington. Echipa română 
stăpînește jocul în continua
re, presează insistent și nu
mai bara porții îl salvează 
pe portarul galez (în minutul 
26) de un nou gol ce tre
buia să fie înscris de Dem- 
brovschi. La numai două mi
nute, Iordănescu este pus în 
poziție ideală de a marca, 
însă mingea expediată de el 
cu capul este interceptată de 
apărătorul buturilor echipei 
oaspete.

La reluare, inițiativa apar
ține tot fotbaliștilor români 
care continuă să creeze faze 
periculoase la poarta adver
să. Ei ratează încă două mari 
ocazii de a majora scorul 
prin același Dembrovschi 
(min. 62) și Dobrin (min. 68). 
Superioritatea echipei Româ
niei este concretizată în mi-

nutul 73, cînd căpitanul echi
pei, Mircea Lucescu, reia di
rect în plasă mingea centra
tă de Iordănescu : 2—0 pen
tru România.

Iată clasamentul final al 
grupei I a campionatului 
european de fotbal ) 1. Ro
mânia — 9 puncte (golaveraj 
11—2); 2. Cehoslovacia — 9 
puncte (11—4); 3. Țara Gali
lor — 5 puncte (5—6); 4. Fin
landa — 1 punct (1—16).

★
Echipa U. T. Arad își con

tinuă seria succeselor în com
petiția europeană de fotbal 
„Cupa U.E.F.A.". După ce în 
tururile anterioare au elimi
nat formațiile Austria Salz
burg și Zaglebie Walbrzych, 
ieri, pe teren propriu, fotba
liștii arădeni au învins în 
primul joc, cu scorul de 3—0 
(2—0), puternica echipă Vito
ria Setubal, clasată pe locul 
trei în campionatul portu
ghez.

■
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(Agerprcs)

«Tiparul — întreprinderea

R. D. GERMANA. In foto : Stadionul „Rudolf Bar
bis'* din Drcsda, numit dc localnici „stadionul Girafei" 
din cauza luminilor plasate foarte sus pc stilpi anume 
construiri. Este stadionul de antrenament al echipei de 
fotbal Dinamo Drcsda.

Ministrul de externe ai Bulgariei
și-a încheiat vizita în Italia

ROMA 24 
genția BTA .
Roma au luat sfîrșit convorbi
rile oficiale dintre ministrul de 
externe al Italiei, Aldo Moro. 
și ministrul de externe bulgar, 
Ivan Bașev. Cei doi miniștri au 
efectuat un schimb de păreri în 
domeniul relațiilor bilaterale, 
exprimîndu-și dorința de a în
cheia noi acorduri de colabora
re. In legătură cu aceasta, mi
nistrul bulgar a arătat că în 
relațiile economice dintre cele 
două țări use conturează un fe
nomen nou i îmbinarea schim
burilor comerciale cu colabora
rea tchnico-.științifică și cu co
operarea industrială’.

(Agerpres). — A- 
informează că la

și Bașev au făcut un 
de opinii și în proble-

Moro 
schimb . .
ma pregătirii conferinței euro
pene, exprimîndu-și atitudi
nea lor favorabilă față de a- 
ceastă reuniune, care „ar con
tribui la crearea unei atmos
fere de mai mare încredere și 
a unui mecanism mai slabii de 
securitate pe continent'.

Ivan Bașev a fost primit de 
Emilio Colombo, președinlelo 
Consiliului de Miniștri al Ita
liei, cu care a examinat, de 
asemenea, probleme ale relu- 
țiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, precum 
și unele probleme ale situației 
internaționale.
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