
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVA I

Tovarășul
a primit pe

In cursul dimineții de 
miercuri, 19 ianuarie 1972, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu, secretar 
general al Partidului Comuni: t 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, au 
primit pe I. I. lakubovski, co- 
niandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante ln Tratatul de ln Var-

ANUL XXIX Nr. 6 910 4 pagini 30 bam

o obligație ce se cere
integral onorată!

Scrutind

cu încredere

— Cum ați reușit să onorați, 
in anul care a trecut, comen
zile de export ?

Unele dintre brigăzile dc 
mineri ale E. M. Vulcan cu 
realizări constant bune în cel 
dinții an al cincinalului, con
tinuă fi in această primă lu
nă din 1972 să se mențină 
pe pozițiile care H se potri
vesc cel mai bine... Adică 
printre fruntași. Astfel, in ca
drul sectorului II. fn blocul 
li. pe stratul 13, se pot în- 
tilni ortacii vrednici conduși 
cu pricepere dc brigadierii 
Vespasian Catană fi Grigorc 
Cojocarii. Primii, lucrind fn 
abatajul frontal din panoul 
1 vest, realizaseră — după 
decada 1 — sarcinile de plan 
încredințate in proporție de 
105.6 la suta, cu o depășire 
medie de randament de 0,5 
tone/post. Ortacii lui Cojo- 
caru, care ffi desfășoară ac
tivitatea in abatajul cameră 
pilier din același panou, ffi 
onoraseră norma în propor
ție de 105,3 la sută, cu un 
spor de productivitate similar.

In sector nici pregătirea 
fronturilor dc lucru viitoare

EXEMPLU 
DEMN 

DE URMAT
nu c neglijată. La frontul ga
leriei de bază, panoul cen
tru. activează spornic briga
da Iui Dumitru Sănăuțeanu 
care știe bine că la începutul 
trimestrului III a. c. va tre
bui să intre fn funcțiune un 
frontal prevăzut să fie dotat 
cu echipament modern de 
susținere fi taiere. Gradul de * 
conștiinciozitate pe care-' 
vedesc in munca de zi cu zi 
ortacii lui Sănăuțeanu e su
gerat și de proporția de rea
lizare, pină in prezent, a sar
cinilor de plan, care depă
șește 110 la sută.

>1 do- I 
cu zi I

I 
I vzșie vio ia sura. .

Din cadrul sectorului UI I 
remarcăm activitatea rodnica J 
a minerilor conduși de Vaier I 
Danilă fi loan Șinca. la „ca- ' 
merele* 4 fi 5, din stratul 3, » 
blocul III. In ciuda unor con
diții destul de grele de zăcă- I 
mint, cu program special de * 
lucru de îndeplinit, ultima I 
formație a reușit să obțină, | 
totuși, un spor de peste 0,5 i 
tone pe post la randament. I 
In primele zile ale lunii care . 
vine se preconizează intra- I 
rea in producție a unui fron- • 
tal pe stratul 7. țață de ce I 
minerii harnici, "sub ochiul I 
atent al șefului de brigadă I 
Mihalache Milea, se străduiesc | 
să avanseze cit mai mult cu ■ 
frontul galeriei direcționale I 
dc cap, de la orizontul 480.
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Onorarea sarcinilor dc export pentru oricare din între
prinderile care realizează produse pentru alte țări, înseamnă 
creșterea prestigiului statului nostru peste hotare, a prețuirii 
talentului și priceperii poporului nostru. Pentru cxccutanți 
realizarea acestor produse este o sarcină de cinste, e do
vadă dc încredere în competența colectivului.

Cunoscînd că I.I.L. este una din întreprinderile muni
cipiului care produc pentru beneficiari din străinătate, 
ne-am adresat tov. ing, EUGEN STANESCL', inginerul șef 
al întreprinderii :

— In planul anual am avut 
prevăzut pentru export realiza
rea a 20 000 bucăți schelete ta
buret, model .1 500“. Sarcina a 
fost onorată integral. Am reu
șit să ne încadrăm în terme
nele de livrare, iar din punct 
de vedere calitativ nu am pri
mit reproșuri nici din partea 
beneficiarului, al cărei reprezen
tant ne-a vizitat, nici din par
tea ILEXIM-ului București, cel 
care întreține relații contrac
tuale „cu partenerii străini. In 
plus, pentru a ajuta I.I.L. O 
răștie. am confecționat, fără 
plan, scărițe pentru bazine de 
apă turnate din fontă și sub- 
ansamble executate la strung 
pentru piese ce se livrează, dc 
asemenea, peste hotare.

tul pentru a crește renumele 
.mărcii fabricii”. Comuniștii Io
sif Niary, Zaharia Munteanu, 
Sabin Marian, Ileana Eva care, 
plasați în posturile cheie, înce- 
pînd de la pregătirea materia
lului lemnos în boxe, verifica
rea calității acestuia, continuînd 
cu croirea elementelor și fixa
rea acestora, depun eforturi 
mari pentru a nu pierde acre
ditivul față de export.

Educarea lucrătorilor, majori
tatea tineri, se face atît în sec
ție, prin munca de zi cu zi, 
cît și în școala de calificare de 
scurtă durată, fără scoaterea din 
producție.

— Ce perspective se deschid 
și care-i sprijinul solicitat pen
tru a vă menține intr-un ritm 
Optim de lucru ?

— Care sînt cifrele de export 
ale anului 1972, ce măsuri în
treprindeți pentru păstrarea ca
lificativelor ?

— Sîntem consecvenți în pro
ducerea scheletelor taburet, par
tenerii solicitîndu-ne în acest 
an 25 000 bucăți; continuăm să 
lucrăm și produse din metal. 
Am acumulat o valoroasă ex
periență care ne va ajuta să 
răspundem exigențelor sporite 
din punct dc vedere calitativ. 
Avem și oameni destoinici, ca
dre de nădejde. Cel mai ca
pabil maistru, Victor Oliver, 
conduce și controlează direct 
producerea scheletelor taburet, 
împreună cu C.T.C.-ul, repre
zentat prin Ion Iliuță. treo prin 
mina sa toate aceste scaune. 
Iirfluxul tehnologic sînt Incluși 
șefi de echipe foarte buni, cu 
experiență, cu pasiune în efor-

— Preconizăm contractarea u- 
nor comenzi de produse meta
lurgice, confecții și piese tur
nate. îmbunătățirea activității 
noastre este însă condiționată 
de procurarea materiei prime 
prin I.T.A. Deva. Nu primim 
întotdeauna fagul de calitatea 
cerută pentru export și micro- 
emailul alb corespunzător. In 
același timp, continuăm să pri
mim de la Trustul dc construc
ții Deva comenzi de binale, u- 
nicate sau de serie mică, ce ne 
obligă să lucrăm cu randamen
te foarte scăzute, consumînd e- 
fcctive exagerat de mari și în- 
greunînd realizarea indicatorilor 
financiari.

Stăruind în îmbunănățirea 
conlucrării între diferitele 
compartimente sperăm să ob
ținem rezultate valoroase 
în noul an.

Interviu consemnat
A. HOFFMAN

Și

de

I I $
I I
Ș iut de curînd au fost făcut i 
ș pași însemnați înainte în intă- 
Ș rirea rîndurilor și afirmarea pu- 
b terii de mobilizare a organiza- 
§ ț iilor de partid din Valea Jiu- 
§ lui. In atenția organelor și or- 
Ș ganizațiilor de partid din mu- 
$ nicipiul nostru a stat, în per- 
Ș manență, ca un obiectiv pri- 
Ș mordial, întărirea rîndurilor, 
Ș creșterea numerică și calitativă 
Ș a efectivelor organizațiilor de 
Ș bază, grija deosebită față de 
Ș calitățile moral-politice și pro- 
Ș fesionale ale celor care au so- 
Ș licitat primirea în partid, preo- 
b cuparea pentru a acorda înaltul

In anul pe care l-am inche- titlu de comunist celor mai îna
intați oameni ai muncii.

In 1971 s-au inițiat măsuri 
multiple pentru îmbunătățirea 
continuă a conducerii muncii 
de primire în partid, de ridi
care a nivelului de pregătire 
politico-ideologică a comuniști
lor, de educare a lor în spiri
tul unei înalte responsabilități 
față de sarcinile încredințate. 
Drept urmare, în anul ce a 
trecut, organizațiile de partid 
din Valea Jiului au primit în 
rîndurile lor 815 noi membri 
— număr sporit față de anul 
precedent. Din totalul celor pri-

fondul locativ de stat?

C. IIOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

seamă de lipsuri. In acest 
e necesar să arătăm că

In aceste zile, în toate localitățile municipiului nostru 
desfășoară instruirea anuală a secretarilor de partid, 
instruire participă secretarii comitetelor de partid din

casa scărilor din fiecare bloc 
s-au efectuat prin contribuția 
locatarilor reparații generale, 
lucrări de văruit, tencuieli și 
vopsit. S-a îmbunătățit ilumi

Aipcni ln ura dintre schimburi.
Foto: Ion LEONARD

Cum gospodărimInstruirea secretarilor 
de partid

se
La _______ r------- ------------------- ------------ *
întreprinderi și instituții, ai organizațiilor de bază din 
secții, sectoare și loturi de construcții precum și ai orga
nizațiilor de partid direct subordonate comitetului mu
nicipal.

Programul de instruire cuprinde expunerile pe urmă
toarele teme i Eficiența — obiectiv de bază al întregii ac
tivități economice; Conducerea de către organele și orga
nizațiile de partid a acțiunilor legate de îndeplinirea sar
cinilor economice: Calitatea de membru al Partidului Co
munist Român — trăsăturile politico-ideologice și moral- 
profesionale ale comuniștilor, drepturile și îndatoririle mem
brilor de partid: P.C.R. — centrul vital al întregului nos
tru sistem social; Organizațiile de bază — forțe dinami
zatoare a fiecărui colectiv de muncă; Sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid privind conducerea muncii de pro
paganda și politice de masă.

Programul instruirii prevede și consfătuiri ale secre
tarilor de partid în legătură cu activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid privind elaborarea și controlul înde
plinirii hotărîrilor, și activitatea organelor și organizațiilor 
de partid în domeniul muncii de primire în partid, confir
marea membrilor de partid, luarea și scoaterea din evi
dență. modul de aplicare a măsurilor disciplinare.

De asemenea, secretarii de partid vor participa la o 
dezbatere ideologică pe tema „Societatea socialistă multila
teral dezvoltată”.

Exploatarea în bune condiții 
și gospodărirea cu pricepere și 
răspundere a fondului locativ 
de stat, conservarea cu grijă 
a acestuia, păstrarea în perfec
tă stare a părților și instalați
ilor comune din clădiri, sînt 
sarcini de mare însemnătate și 
răspundere pentru înfăptuirea 
cărora legea a investit cu largi 
atribuții, competențe și îndato
riri asociațiile de locatari.

Datorită preocupării acestor 
organe, blocurile proprietate de 
stat, sînt din ce în ce mai bine 
gospodărite. In acest domeniu 
o seamă de rezultate frumoase 
a obținut în anul 1971 asociația 
de locatarilor nr. 1 din cartie
rul Aeroport Petroșani. Spriji
nită de comitetele de cetățeni, 
deputați și consiliul popular, a- 
ceasta a reușit să rezolve o se
rie de probleme majore pe li
nia gospodăririi și conservării 
fondului locativ. Se cuvine să 
amintim, de pildă faptul că la

Pe teme 
urbanistice

natul electric și menținerea cu
rățeniei. Îmbunătățiri s-au a- 
dus instalațiilor de încălzire și 
distribuire a apei calde, in 
funcție de cerințele existente.

Cu toate acestea însă, trebuie 
să spunem că în activitatea a- 
cestei asociații, s-au manifestai

și o 
sens 
unele lucrări executate pentru 
întreținerea blocurilor, nu se 
ridică la nivelul așteptărilor și 
a fondurilor cheltuite. Iată un 
exemplu i pe strada Păcii și 
Viitorului, au fost reparate u- 
șile de la intrarea în casa scă
rilor și s-au înlocuit geamu
rile sparte. Era deci de aștep
tat ca, în urma acestei lucrări, 
situația să se prezinte mai bine 
decit înainte. Dar faptele de- 
mostrează contrariul. Un con
trol sumar, la blocurile de pe

Nicolae Ceaușescu
mareșalul I

șovia, mareșal nl Uniunii So
vietice.

Mareșalul I. I lakubovski 
a fost însoțit dc șeful Statului 
Major a) Forțelor Armate Unite 
alo slaldor participante la Tra
tabil de la Varșovia, general 
de armată S. M. Stcmenko, și 
do ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Droz
denko.

I. lakubovski
Ln întrevedere au participai 

general dc urinată Ion loniță, 
ministrul Forțelor Armate alo 
Republicii Socialiste România, 
și gcncrol-coloncl Ion Glicor- 
ghc. pcitn-locțiitor n| ministru
lui Forțelor Armate, șeful Ma
relui Sfat Major,

întrevederea s-n desfășura* 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

CO MB AIN IERUL

De unde ai venit Vespasian 
? Catană ? Lingă vatra casei in 

care te-al stabilit pe Crivldia 
in sus, mai încoace de Dealul 
Bobii, om stat cu inima în
clinată la vorba aspră in înțe
les, dar atît de caldă în felul 
de a fi modulată, a nevestei 
tale, dar, tot nedumerit îs. 
Ea-ml spunea să mă uit înspre 
partea Ardealului, pe unde vă 
e obîrșia, „c-acolo tăt Vespa- 
zieni există", dar mie îmi părea 
prenumele tău o raritate, șl-mi 
plăcea să cred atunci, în a- 
cele clipe neobișnuite prin soa
rele cuprins înăutrul lor, că in
tr-un loc anume din Cuioșul 
natal, dintr-o rădăcină rămasă 
cîndva-n adîncul pămîntului 
strămoșesc, s-a ivit tulpina, cea 
cu două ramuri (și o mlădiță...), 
pe care o om înaintea ochilor. 
„Noi, acas’, fașem de mînca- 
re, nouă ni-i bine, la bărbați 
li-i mai greu... Do' nu gindesc

la rău. De cînd ne-am trezit, 
de cînd ni-s noi așa pe lume, 
nu nl-i de urît și de frică. O- 
riunde poate să se-ntimple 
moarte... Tăt așa cum am 
venit, așa ne-am duce. 
Da' el (te priveam, n-o ascul
tai, ți-ero fruntea ingindurală) 
habar n-are cu de-astea șl 
mie și Iul ni-i treabă cu altele... 
Do' crezi că noaptea doarme 
cînd ore lucru greu, cînd n-are 
rînduit ocolo, jos ?... Parcă-ocu' 
iară sună ceasu' și iară-i ple
carea..." La un moment dat 
am avut impresia că ești a- 
tent la spovedania femeii cu 
chipul senin, cu ceva demn, de 
neclintit, in licărul privirii, dar, 
probabil, că ți se păreau toa
te atît de firești, incit simțeai 
nevoia să te îndepărtezi puțin. 
Iml, povestea că acum clțiva 
ani, and a fosl să introduci 
cu ortacii, pentru întiia oară 
în mină, combina „mi-l șod și 
mie cum i se zice" (era vorba 
de 2K 52...), care avea doar 
„tambure" de jos, că se tăia 
numai sub mușăr, trebuia să 
fie pus in funcție utilajul fără 
pierdere de cărbune, „...el, și 
treșe schimbu', vine sora, ol 
meu nu-î și nu-i, ies in poartă 
și-ntreb un ortac - tocmai 
merjea acas' — că unde-i,

d-opoi câ șe fașe. O zis: ..Ehei, 
du-l dormeza, că la noapte 
nu-țl vine I... Da' ș-are ? în
treb......Ș-o găsit una pe schim-
bu‘ trei I..." Glumea, ca omu' 
tiner... O stat trei șuturi, unu' 
după altu'... O venit tare obo
sit ți flămind, „Și mort, da' 
trebuia s-o pun la rind", mi-o 
zîs. D-opol, pin’ n-are rîndult, 
acolo jos..." Stăm in fața cu
getului ei cel drept șl cel 
mindru pe care umbra nefiril 
nu l-a tulburat niciodată, șl-am 
vibrat in tăcere, străbătut par
că din tălpi pînă-n creștet 
de-o sevă nevăzută urcind din
spre bulgării simțiți undeva 
sub picioare... In dimineața a- 
colel zile de pomină, in vre
me ce tu ai pus, într-un lirzlu, 
capul pe pernă șl ai adormit 
cit oi clipi din geană, combina 
montată mușca din miezul ne
gru, lacomă, fără odihnă. A 
fost un lucru „ca pentru mine", 
cum ai obiceiul să te exprimi. 
Dacă moi ții tu minte - și-au 
trecut ani buni de atunci - 
cite necazuri dar și cile satis
facții ți-a dat, „Aicovul, vas'

Traian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

miți 640 sînt muncitori, iar 175 
ingineri, tehnicieni, cadre didac
tice, studenți și alți intelectuali.

Demn de relevat e și faptul 
că organizațiile de bază și-au 
concentrat activitatea în vede
rea pregătirii și primirii în 
partid mai ales din acele sec
toare de activitate unde pon
derea comuniștilor din totalul 
salariaților era mai mică. Se pot 
evidenția în această direcție 
preocuparea susținută a organi
zațiilor de partid din cadrul 
F.S.H. Vulcan, unitățile de pa-

(Continuare in pag. a 3-a)
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SCflALA
EDUCAȚIE

1
O problemă mereu actua
lă : CUM INVAȚÂM A- 
casa

In formarea viitorului ce
tățean : OPTAM PEN
TRU UN FRONT CO
MUN INTRE TOȚI FAC
TORII EDUCAȚIONALI

Pe la începutul secolului 
XVI, un memorialist mongol 
își declara credința că legen
dara puritate a cerului Orien
tului nu aparține decit acestui 
oraș. Frapantă pentru orice vi
zitator, transparența și lumino
zitatea atmosferei Kabulului 
rămin o inefabilă decanta
re a climei excesive a munți
lor Ilinducuș și vastelor pla
touri aride ce-1 asediază din 
toate părțile.

Statul a cărui capitală este Ka
bul s-a constituit, spre deosebire 
de altele vecine, abia la sfir- 
șitul secolului XVIII. Situarea 
Iui central asiatică a făcut rind 
Pe rind obiect de cucerire pen
tru persani, Alexandru cel 
Mare, arabi, huni, mongoli. 
Introdus în secolul IX, islamis
mul va imprima un caracter 
mai unitar vieții statale, dar 
in același timp a impus Afga
nistanului o lungă izolare ex
ternă, caracterizată prin sîn- 
geroase dispute interne pentru 
putere între numeroase dinas
tii feudale.

Antichitatea budistă a edifi
cat, la numai 60 km nord de 
capitală, marele oraș Begram, 
ale cărui monumente se mai 
văd și astăzi. Distrugerea, la 
1150 a primei capitale afgane, 
Ghazni, u conferit Kabulului 
o pondere politică și economi-

că de prim ordin. In epoca 
ceririi lui Tamerlan, așezarea 
este centrul unui principat, iar 
în veacul al XVI-lea, este un 
important centru militar a) 
imperiului Mongol. Mormîntul 
primului împărat, mogul, Ba
bur. adăpostit dc

nument in formă de moschee, 
se află pe panta unei coline a 
a orașului. O scurtă perioadă 
după formarea Afganistanului 
reședința suveranilor a fost la 
Kandahar, situat la circa 500 
km sud-est, după care prima
tul a revenit Kabulului.

Ultimii aproximativ 
au adus cu sine mari 
ale fizionimiei inițiale 
In cursul primului 
afgano-englez din 1810,

131) ani 
alterări 
a urbei, 
conflict 
trupele

britanice au distrus complet 
vechiul bazar, inlocuit astăzi 
de unul mai mare și mai func
țional. Represaliile din 1879 au 
dus și la dflrimarea vechii for
tărețe a orașului. Bela Hissar. 
Actualul cartier Dar el-Funun, 
legat de Kabul printr-o șosea, 
era destinai, in planurile emi
rului Amanullah (1919—1928), 
să devină centrul unei noi și 
moderne capitale. După 1945, 
autoritățile au considerat mai 
avantajoasă amenajarea vechiu
lui oraș, obiectiv căruia i-au 
fost consacrate evidente efor
turi. Rețelele sanitare de cana
lizare și electricitate au fost 
extinse considerabil. Păstrind 
liniile esențiale ale arhitectu
rii tradiționale, clădirile, atît 
cele oficiale cît și cele de lo
cuit, s-au dispensat de fragile
le materiale de construcția 
vechi, adoptind pe cele moder
ne.

In ciuda amplei reamenajări, 
orașul nu a pierdut nimic din 
pitorescul său grav și particu
lar. Acesta e susținut in conti
nuare de miile de oameni din 
diferite regiuni ale țării, apar- 
ținind grupelor nomade sau

Iile VASILE

(Continuare in pag. a 3-a)
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învățarea temeinică, în cadrul 
școlii, nn poate fi înțeleasă fără 
o îmbinare rațională între efor
tul în colectiv, îndrumat și < on- 
<his de profesor la lecțiile din 
clasă, și efortul personal, de a- 
dlncirc și lărgire a cunoștințe
lor. de nphi.ire a lor cu prilejul 
rft'ctuării temelor pentru acniA.

Metodica pregătirii, a efectu
ării temelor este diferită în 
funcție de conținutul și caracte
rul temei, de nivelul de pregă
tire al elevilor etc. In această 
privință nu existA ,.r* țetc", .șa
bloane", cum — de altfel — n- 
ccstca nn trebuie să-și găseas
că loc în întregul proces de in
struire și educație. Practica șco
lară pozitivă a desprins însă 
unele indicații concrete care 
pot constitui un sprijin serios 
In activitatea elevilor.

Temele pentru acasă se pot 
Împărți în două categorii prin
cipale : orale și scrise. Indife
rent de natura și caracterul te
melor de acasă, o cerință esen
țială <.c trebuie respectată în 
pregătirea lor este aceea de a 
line scama de gradul dificultă
ții lor. O greșeală pe caro o 
face majoritatea elevilor constă 
In aceea că ei își fac temele in 
ordinea orarului, fără să țină 
seama de greutatea lor. Un fe
nomen destul de frecvent este 
acela că elevii încep munca de 
acasă cu efectuarea temelor 
mai ușoare, considerînd că este 
necesar un .timp de adaptare" 
pentru temele mai dificile. In 
felul acesta, efectuarea temelor 
moi grele, care cere eforturi 
mari, este lăsată la sfirșitul pre
gătirii, cînd elevul este obosit 
și, deci, ritmul de muncă mai 
scăzut

O altă greșeală este aceea că

unii elevi își fac intii temele 
sorise, rezolvă problemele și c- 
«crcițHle și apoi trec la studi
erea materialului teoretic. In in- 
vățarea lecțiilor. Un astfel de 
pioccdcu este profund greșit 
I te știut faptul că temele pen
ii u acasă decurg, în general, In 
mod organic din cunoașterea 
materialului pentru temele ora
le. Temele orale ea, de exem
plu, să povestească conținutul

ză-le ; citește lecția n doua oa
ră, în gînd, pe fragmente ; du
pă citirea fiecărui fragment, în
chide cartea și povestește ce oi 
aitit ; povestește burată in în
tregime.

Cele spuse cu privire la stu
dierea lecției din manualul do 
geografi* sînt valabile și pen
tru alte obiecte, ca istoria, ști
ințele naturii ele. Această calc 
parcurge insflși etapele pîndirii

ceea de a învăța pe de rost, me
canic conținutul lecției. Un ase
menea mod de învățare deficita
ră dă uneori elevului falsa impre- 
si* <-A el «unonște lecția și deci, 
i ’ parc nrjustificatfi aprcci- 
«i .i negativă a profesorului a- 
tunci cînd, examinat, <1 dove
di ște o însușire mecanică a 
materialului. Se desprinde, deci 
necesitatea ca elevii — pe orice 
treaptă de vîrstă școlară s-ar

O problemă mereu actuală
CUM ÎNVĂȚĂM ACASA
lecției din mnnual, să răspun
dă la anumite întrebări, să me
moreze In mod conștient reguli, 
definiții, teoreme etc. condițio
nează aproape întotdeauna cali
tatea efectuării temelor scrise.

Dar vum trebuie să se folo- 
scascfl elevii de mnnual în pre
gătirea lecțiilor și temelor? In 
pregătirea lecției de acasă, ele
vii se limitează, adeseori, la 
lectura obișnuită din manual 
fără să aprofundeze cele citite 
și fără să le expună oral.

Calitatea cunoștințelor obți
nu le printr-o astfel de pregăti
re va fi slabă și va influența 
negativ asupra efectuării teme
lor. Din practica școlară pozi
tivă, de pildă, în legătură cu 
studiul textului manualului de 
geografic de către copiii de vîr
stă școlară mai mică, se des
prind astfel de indicații : citește 
toată lecția din manual, cu voce 
tare, folosind harta și ilustra
țiile ; împarte lecția în fragmen
te logic închegate și intitulea-

nnalilico-sintclice, folosită și în 
procesul predării.

In legătură cu rezolvarea u- 
nor probleme de aritmetică din 
manual să citească problema 
cu glas tare ; să se gindească l.i 
datele ci, să repete datele fără 
manual : să-și îndrepte atenția 
asupra a ceea ce se cere să fie 
aflat.

Studierea de către elevi a lec
ției din manual înseamnă, de 
fapt, deprinderea lor cu sesiza
rea ideilor esențiale, cu siste
matizarea cunoștințelor expuse. 
Elevii trebuie să se obișnuiască 
treptat să-și alcătuiască planul 
lecției pe care o învață. In a- 
cest sens, un ajutor important 
și un exemplu de urmat este 
însuși planul expunerii de către 
profesor a lecției în clasă.

Referindu-ne la importanța 
studierii sistematice a textului 
din manual, atragem atenția a- 
supra unei situații care se întîl- 
nește în practica unor elevi i a-

afl.i , să se obișnuiască să în
vețe în mod conștient, să des
prindă ideile principale ale tex
tului citit, pe care să le poată 
roda apoi.

Succesul muncii independente 
do acasă a elevilor In pregătirea 
hinclor depinde și de condiți
ile în care lucrează ci acasă, 
de regimul lor zilnic de mun
că. Elevii trebuie să se deprin
dă să lucreze întotdeauna in o- 
re fixe, să alterneze in mod 
rațional munca cu odihna, să 
prețuiasefi fiecare minut, să-și 
organizeze cu sprijinul părinți
lor un loc al lor de muncă.

O problemă asupra căreia se 
poartă discuții este aceea dacă 
pregătirea lecțiilor și a teme
lor pentru acasă trebuie făcută 
în ziua în care ele au fost date 
sau în ajunul lecției următoare.

Practica școlară ne arată că 
pregătirea acestora numai în 
ajunul lecției nu dă aceleași re
zultate pozitive ca în cazul cînd 
elevii încep să și le pregătească

chiar din ziua In care s-a fă
cut predarea. Trccînd prea 
mult timp ptnă In pregătirea 
temei, elevii uită adeseori une
le părți din conținutul lecției 
ce li s-a expus în clasă, ceea 
ce necesită o muncă în plu3. Pe 
de altă parte, revăzînd mate
rialul chiar în ziua predării Iul, 
elevii au posibilitatea sfi-șl dea 
mai bine scama de ceea ce au 
reținut din expunerea profeso
rului, în ce măsură tema In an
samblu le este mai clară, să-și 
pună la punct notițele, să se 
gindească asupra materialului 
ajutător care le este eventual 
necesar pentru a se pregăti mai 
temeinic.

In ceea ce privește efectua
rea temelor scrise, există situa
ții diferite. Ele trebuie rezol
vate în mod deosebit, in funcție 
de conținutul șl caracterul te
melor, de particularitățile de 
vlrstă ale elevilor

Cind elevii sînt mai mici și 
ar putea — eventual — să uite 
indicațiile date de profesor sau 
învățător cu privire la modul 
de efectuare a temei scrise, a- 
ccasta trebuie îndeplinită chiar 
in ziua predării. Același lucru 
este posibil și la clasele mai 
mari, cînd tema dată nu ridică 
probleme deosebite, nu cere un 
timp mai îndelungat de prelu
crare a aspectelor ei principale. 
Sînt cazuri, de pildă, cînd pen
tru efectuarea unei compuneri, 
a unui referat sou lucrări prac
tice, elevul trebuie să mediteze 
mai mult, să consulte și mate
rial auxiliar etc., ceea ce, evi
dent, presupune eforturi mai 
susținute și timp mai îndelun
gat.

Prof. dr. docent Ion BERCA
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INTRE TOȚI

Gindurile Deliei
Organizația pionierilor, prin 

întreaga serie de activități, ini
tiate in atitea și atitea domenii 
de activitate, a scos la iveală o 
serie de talente care s-nu afirmat 
ulterior pe plan municipal, jude
țean și chiar republican. Fiecare 
concurs, fiecare activitate — 
datorită modului în care au fost 
organizate — au determinat fn- 
colțirea in inimile participanți- 
lor a dorinței de afirmare, de. 
a se întrece cu ei înșiși. Așa s-a 
ajirmat pioniera Delia Stoicoiu 
de la Școala generală nr. 6 Lu- 
peni, care numai intr-un an de 
zile a reușit să obțină categoria 
a IIl-a la șah și locul 10 pe 
tară in confruntarea cu pârtiei- 
panții Ia „Căluțul de fildeș' —

competiție de șah organizată de 
către Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor.

Recent revenită fn orașul său 
natal, de la faza republicană 
desfășurată la Bran, curiozita
tea m-a determinat să port o 
discuție scurtă cu mesagera șa
hului pionieresc din Valea Jiu
lui. Discuția a alunecat repede 
spre noua ei pasiune... Cu o sa
tisfacție puerilă, micuța inter
locutoare ne-a relatat că prime
le taine ale jocului minții și 
gindirii le-a primit cu ocazia 
concursurilor organizate în ca
drul detașamentului. Nu-i plăcea 
acest joc, a învățat să se .con
centreze" destul de tîrziu, la 13 
ani, iar in 1970, deci la ctteva 
luni de la învățare, a participat 
la primul concurs municipal, or
ganizat de Casa de cultură din

Petroșani, unde a ocupat locul 1. 
Niciodată nu a fost mai bucu
roasă ca in momentul cind a 
fost declarată învingătoare ! 
Acest concurs a ambiționat-o și 
mai mult. Acasă, ii „obliga" pe 
tatăl și pe fratele său, să joa
ce... șah. Deși pierdea partidă 
după partidă, nu s-a descurajat. 
Acum, în familie nu mai are 
adversar...

„M-am înscris la „Căluțul de 
fildeș". Nu mă gindeam că am 
să cîștig seria prin coresponden
ță, dar am reușit. Așteptam 
„finala" unde știam că am să 
mă intilnesc față in față cu cele 
mai bune jucătoare de șah din 
țară. Am luat locul 10 din 40 
de jucătoare prezente in faza 
finală. Puteam ocupa un loc 
mai bun, dar lipsa unor con
cursuri de prestigiu m-a handi
capat. Totuși, sînt bucuroasă că 
intr-un an am obținut un loc 
fruntaș in șah și... categoria a 
lli-a".

Pe eleva Delia Stoicoiu o pa-

S-a scris mult despre va
lențele practicii elevilor in pro
ducție, arătindu-se importanța 
educării și creșterii tinerei ge
nerații in spiritul muncii, al res
pectului față de muncă. S-au e- 
ridențiat o serie de laturi po
zitive ale activităților depuse 
de elevi, precum și relațiile 

întreprindere, ajuto-

sionează și tenisul de masă, 
campioana clasei. Dar, in mod 
special, o pasionează matemati
ca. Este un exemplu la învățătu
ră, disciplină și dorește să facă 
parte dintr-un club unde să-și 
aducq aportul la ridicarea pres
tigiului sportiv al Văii Jiului.

C. DUMITRU
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Pe cînd un magazin pentru desfacerea
produselor atelierelor-școală ?

a invâță- 
ridică a- 

dificile 
10 ani, privind 
cu familia, aces- 

reprezentind prezențe.

Etapa actuală 
mintului general 
numite probleme, 
școlii de 10 ani, 
relația ei 
tea 
izolate e adevărat, și pentru 
clasele V — VIII. Este vor
ba in primul rind de con
cepția unor părinți ai că
ror fii nu au reușit la e- 
xamenul de admitere și sint 
obligați să urmeze clasele 
IX—X. Școlarizarea acestora 
este afectată de mentalitatea 
falsă a unor părinți, de nai
vitatea lor și de indolența 
fiilor lor. In sensul 
ta sint semnificative 
punsuri de 
să mai facă două clase de 
pomană, mai bine să stea 
acasă". ..O țin acasă și știu 
ce să fac pentru a reuși a- 
nul viitor", „l-am găsit un 
curs de croitorie*. „Mi-e ru
șine s-o țin în clasă cu cei 
care n-au reușit nicăieri* 
etc. Uneori. părinții sînt 
șantajați sentimental : -Da
că mă obligati, să știți că 
n-o sâ mă mai vedeți". Sint 
de asemenea și părinți dis
puși să plătească lunar a- 
menda maximă — prevăzută 
pentru neșcolarizare. — ră- 
mînind la liotărirea lor.

Și atunci, ce-i dc făcut ? 
Poate numai școala să răs
pundă la această întrebare? 
Bineînțeles că ea singură 
nu poate să rezolve aceste 
ecuații ale iresponsabilității 
morale și civice, manifesta
te la acest gen de părinți.

Lectoratele, simpozioanele, 
discuțiile, ședințele la ni
velul clasei și școlii cu pă
rinții, vizitele la domiciliul

genul:

aces- 
răs- 

..Dccit

elevilor sint prioritarele 
forme ale contactului șco
lii cu familia. Sînt așa zi
sele coordonate tradiționale, 
absolut necesare și eficace 
și in etapa actuală, dar lor li 
se pot conjuga și alte forme 
de natură socială. Se impu
ne, dintre acestea, in pri
mul ritid, legătura dintre 
școală și locul de muncă al 
părinților tuturor elevilor și 
in special al celor care ridi
că anumite probleme. Con
ducerea, organizația de par
tid, sindicat, adunarea ge
nerală a salariaților nu pot 
rămine indiferente față de 
viața familială a salariați- 
ior instituției sau întreprin
derii respective. Prea inulți 
sint aceia care cred că tri- 
mițîndu-și copiii la școală 
au terminat cu educația, ca
re e treaba învățătorilor Ș> 
a profesorilor, justificindu-se 
cam așa : „Eu lucrez, n-am 
timp de el, să vadă școala".

Și foarte simplu, scuzat 
față de sine însuși, își vede 
de programul său și merge 
la școală... o dată in an. 
uneori într-o zi liberă, după 
ce și-a administrat vreo 300 
grame dc... curaj !

Deci instituția sau între
prinderea, trebuie să găseas
că prilejuri potrivite pentru 
dezbaterea unor probleme ce 
vizează responsabilitatea pă
rinților față de societate, nu 
numai în calitatea lor de 
angajați, de salariati, munci
tori, ingineri, funcționari, ci 
și de părinți, ai căror fii 
vor ajunge sâ le fie mai 
tîrziu colegi sau înlocuitori 
in producție.

Uneori se constată interes

sporit din partea părinților; 
dar argumentele folosite în 
munca de convingere a co
pilului sint nocive, deforma
te, străine de concepția 
noastră despre muncă și 
semnificația ei. „Toată ziua-l 
bat Ia cap să învețe, să nu 
trudească așa ca mine, să 
pună mina pe o meserie 
mai ușoară", e o replică da
tă dirigintelui, pur și sim
plu inconștient, de părintele 
care, de altfel, oferă toate 
condițiile materiale copilu
lui său.

Sint situații cind părinții, 
abuzând de dreptul lor asu
pra copiilor, ii silesc pe a- 
ceștia să facă ceea ce școa
la |e interzice. Astfel este 
aprovizionarea cu băuturi 
alcoolice, din localuri unde 
aceștia văd și aud manifes
tări „pitorești", fiind puși in 
situații jenante de „cetățeni" 
certați pentru 
legile civilizației.

Și exemple se mai găsesc. 
Și tocmai de aici necesitatea 
realizării unui front comun 
privind munca educativ-in- 
structivă a tinerei generații, 
de sprijinire permanentă și 
eficace, responsabilă a șco
lii.

Școala este principalul 
factor de cultură și educa
ție, dar legile obiective ale 
dezvoltării societății socia
liste reclamă integrarea e- 
forturilor individuale, sin
gulare, în cadrul celor co
lective, interdependența tu
turor manifestărilor spiritu
ale și materiale.

MUNTEANU 
Șed ii generale 

1 Vulcan

Prof. M.
Directorul
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Indiscutabil că o parte din 
produsele atelierelor-școală fo
losesc unor întreprinderi care 
au comenzi ferme ; dar cum nu
mărul produselor e mare, cum 
școlile, deși bine utilate nu pot 
încă face față unor cerințe mai 
mari sau unor comenzi specia
le, multe din aceste produse 
rămîn nefolosite, însumînd în 
ele materiale și manoperă con
sumate degeaba. Unele școli 
și-au propus trimestrial, altele 
anual, expoziții cu vînzare. Dar 
și atunci cîte din produse se 
vor putea vinde dacă ne gîndim 
la scurtul răgaz în care stau 
deschise aceste expoziții, la 
publicitatea insuficentă, la... ?

In discuțiile purtate cu nume
roși maiștrii, profesori, direc
tori de școli, părinți, elevi se ri
dică tot mai acut o problemă i 
aceea a necesității unui maga
zin specializat, fie la nivel de 
oraș, fie la nivel de municipiu, 
pentru vînzareă obiectelor pro 
duse în atelierele școală.

Toți interlocutorii propti 
pe lingă acest magazin — 
magazine — (cu produse 
zale în atelierele-școală și ale 
căror prețuri ar urma să fie 
fixate de Inspectoratul școlar 
și Direcția comercială), să exis
te și o magazie cu materia
lele necesare. Pentru a se evi- 
ta stocurile supra norma live sau 
lipsa de material, ar fi indicat 
ca magazinul să reglementeze 
cererea și oferta în funcție de 
aprovizionare și desfacere. In 
felul acesta calitatea lucrărilor 
executate de elevi ar crește și

ar exista un stimulent moral 
mai mare, sumele realizate ur
mând să intre tot în fondul șco
lii după acoperirea cheltuielilor 
de transport, aprovizionare, des
facere, reclamă etc.

S-ar îmbunătăți activitatea 
atelierelor și pc calea profilării 
pe unele produse- în care școa
la, prin tradiția și experiența 
dobîndită poate satisface

mai bine și cerințele de ordin 
calitativ. La ora actuală mai 
toate atelierele de tîmplărie 
produc port-ghivece ira forate, 
cele de Jăcălușerie fac lopățele 
pentru cărbuni etc.

In fine, considerînd că e o 
problemă realizabilă, așteptăm 
deschiderea magazinului. Pe

nil dat de familie în această 
problemă, de către organiza
țiile de masă. Și totuși... Poate 
că nu s-au convins toți de 
centul care trebuie pus pe 
bîndirea unor priceperi și 
prinderi la elevi.

In cadrul F.F.A. Viscoza 
peni, au făcut practică 
trimestrul I al anului 
elevi și eleve din școlile generale 
nr. 3 și 5 din l.upeni. După cite 
sîntem informați, la începutul 
lunii decembrie, elevele repar
tizate la secția „finisaj textil" 
nu lucraseră decît de două ori 
la mașini, in rest la... operații 
simple; ales cartoane, tăiat bo
bine ș.a.

Vor putea ele deprinde cile 
ceva din tainele meseriei de bo
binatoare în asemenea condiții ? 
Poate multe din ele vor fi vii
toarele muncitoare ale fabricii.

ac- 
do- 
de-

Lu- 
in 

școlar

I. MIRCEA

roto'. i. Liciu

Grupa pionierească în ajutorul
procesului de învățămînt

Știți unde a fost florin ?
Am dat cu totul întâmplător de el, în holul 

unui bloc turn de pe strada Republicii. Stătea 
zgribulit, cu gulerul ridicat și ghiozdanul sub
suoară, lingă caloriferul din fala liftului. Ceva 
din privirea lui m-a făcut să-mi dau scama 
că nu intrase doar pentru o clipă, să se-ncâl- 
zească—

— Ce-i cu tine piciule ? — l-am întrebat.
— Aștept să mă duc la școală, îmi răspunse. 

Ne-am întins la vorbă. Și surpriza n-a fost prea 
mare. Am aflat că în limpul ăsta ar fi tre
buit să fie la școală.

Florin M. Tismănaru — căci de el e vorba 
— din clasa a II-a A a Școlii generale nr. 7 
Petroșani a înlîrziat (în 17.1.1972) dc- la școală 
și motiva că învățătorul nu-1 mai primește din 
cauza aceasta. Departe de a fj adevărat, aflăm 
tot de la el. mai apoi, că este al treilea an cînd 
repetă și că normal ar fi trebuit să fie într-a 
V-a. I-am privit carnetul de elev. E corigent 
la matematici pe primul trimestru.

_  Am avut 6 de 4, afirmă el cu seninătate, 
ca și cum ar fi avut 6 de 10.

Florin e ce) mai mic din cei cinci copii pt 
care-i are M. Tismănaru, muncitor fierar la 
E. M. Dîlja.

Știați tovarășe Tismănaru că Florin lipsit_r_________ , _ ___ a
de la școală ? Că a pierdut o oră într-un mic 
centru de piine, mințind salariata de aici că 
începe școala la ora 9. deși de acasă a plecat 
la timp pentru a nu întârzia ? Că abia la insis
tențele vînzâtoarei a plecat la... școală ?

Sini curios dacă atunci cînd l-am trimis și 
eu la școală (ora 11) nu s-a refugiat în alt bol 
de bloc. Probabil că da. Cred că în legătura 
pe care o țineți cu școala e o fisură, căci nu 
și-ar fi permis altfel acest gest, Florin. Co
pilul, isteț, după cîte ne-am putut da seama 
din discuția purtată, n-ar fi rămas repetent trei 
ani la rînd dacă ar fi fost mai mult contțplyt. 
El n-a făcut altceva decît să profite de situația 
creată, de libertatea ce i-o acordați.

Cum aveți de gînd să procedați, tovarășe 
Tismănaru pentru ca fiu) dv. să pășească ferm 
pe drumul cel bun ? Dar dv., tovarășe învăță
tor, ce veți întreprinde pentru a da curs nor
mal unui destin ce v-a fost încredințat ?

Punem aceste întrebări, cît încă nu e prea 
tîrziu. Și vom urmări, fără îndoială, răspunsul 
ce se cuvine să fie dat I

' I. Mc.

Modificările aduse structu
rii organizatorice a detașamen
telor de pionieri prin înființa
rea grupelor, reprezintă un pas 
înainte în îmbogățirea conținu
tului politico-educativ al între
gii activități pionierești.

In grupa de pionieri, acest 
mic colectiv strîns unit, se des
fășoară munca de zi cu zi a 
pionierilor; în cadrul ei pio
nierii își pot controla colegii 
la învățătură, au posibilitatea 
să-și manifeste din plin capa
citățile și spiritul de inițiati
vă, să se bucure de rezultatele 
obținute. Dacă fiecare grupă 
lucrează bine, întregul detașa
ment trăiește o viață bogată și 
atractivă.

Este cunoscut că printre pre
ocupările de seamă ale organi
zației pionierești se înscrie și 
stimularea pionierilor pentru 
principala lor îndatorire — în
vățătura. Grupele, prin felul 
cum sînt constituite, răspund 
acestui deziderat, încadrîndu-se 
în mod unitar în procesul de 
pregătire al pionierilor

Noua structură organizatori
că a detașamentelor face să 
crească polul acestora în rea

lizarea acțiunilor educative. In

acest context, antrenarea pio
nierilor în conducerea activi
tăților inițiale în cadrul orga
nizației lor, este înainte de toa
te o cerință socială.

Experiența de pînă acum a 
dovedit că în cadrul detașa
mentului rămâneau inactivi 
foarte mulți pionieri. îmbună
tățirile «duse de către Confe
rința a Il-a a Organizației 
pionierilor noii structuri orga
nizatorice, au deschis calea li
nei mai mari mobilități de ac
țiune a copiilor; răspunderile 
fiind multiple, în cadru) gru
pelor se realizează o activizare 
a tuturor pionierilor. In aceste 
condiții dispar pionierii „spec
tatori", dispar pionierii „vede
tă", iar prin ducerea la înde
plinire de către fiecare pionier 
a sarcinilor, își vor putea con- 

■ centra cu toții eforturile spre 
obiectivele majore, le va spori 
răspunderea față de sarcini.

Deși nu a trecut decît puțin 
timp de la constituirea grupe
lor de pionieri în cadrul deta
șamentelor, se constată că de
ja s-a conturat într-un fel ac
tivitatea de viitor a acestor or
ganisme. Prin intermediul lor, 
organizația și-a extins zona de

influență asupra tuturor pio
nierilor în toate laturile vieții 
de organizație și, în mod spe
cia), în direcția stimulării preo
cupărilor la învățătură.

Urmărind activitatea grupe
lor de la unele școli generale 
(nr. j Petrila, nr. 2 Lupeni și 
nr. 5 Vulcan) se constatei că a- 
ceastă mică familie se strădu
iește prin toată forța de care 
dispune, de a se angaja cu pa
siunea și' priceperea colectivă, 
pentru traducerea în viață a 
programului de activități la 
care și-a dat adeziunea. La a- 
ceste școli, grupele au devenit 
principalii pivoți în acțiunile 
pionierești ale detașamentului ; 
mai mult ca oricînd răspund 
cerinței impusă de preocupă
rile diverse ale copiilor. Se a- 
nunță interesantă acțiunea gru
pelor de la Școala generală nr. 
5 Petri!a, din detașamentul cla
sei a V-a, care au lansat che
marea „Nici un repetent, nici un 
corigent în grupă". Odată lan
sată, au și pornit la lucru. Pio
nierii care ridicau probleme la 
învățătură au început să fie 
ajutați dc colegi pentru a ob
ține note bune. Grupele și-au 
orientat activitățile astfel incit

ele să fie îndreptate în direcția 
îmbogățirii nivelului de cunoș
tințe. renunțînd pentru mo
ment la unele activități cu ca
racter de divertisment.

La Școala generală nr. 2 L.u
peni, s-a creat o pasionantă 
întrecere la învățătură, datori
tă imboldurilor date dc aceste 
organisme. Din proprie iniția
tivă, grupele au declarat „răz
boi" celor care obțineau note 
slabe — îi ajută la conceperea 
temelor, la învățarea și însuși
rea conștientă a lecțiilor, îi 
convoacă prin pionierii coman
danți la școală pentru a-i as
culta. țin legătura cu familiile 
celor ..certați" cu învățătura și 
disciplina.

La Școala generală nr. 5 
Vulcan, la chemarea -In deta
șament nici un corigent", gru
pele de pionieri au fost primele 
care au răspuns la chemare. 
Au discutat cu cei care mai 
obțin note slabe, au cerut să 
facă meditații suplimentare; 
ajută permanent pe cei care 
întâmpină greutăți la învățătu
ră. Asemenea inițiative de în
trajutorare întâlnim și la alto 
școli din cadrul municipiului.

Sîntem siguri că în viitor se 
vor găsi și alte forme, alte ini
țiative ale grupelor pionierești 
care vor duce, la îmbunătățirea 
procesului de învfițămînl.

Dumitru ( URNEA 
activist la Consiliul municipal 

al Organizației pionierilor

I Deschiderea
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I... ........
Iriile din programs 

Dotarea acestor sul

I
I...........
I sorului,
I benzi sc

I
I

cabinetelor
metodice
Atelierele-•;< oală sint dr> 

pe acum, deși nu a trecut 
decît un trime.vtru <lc la des
chiderea lor, adevărate ,.u- 
ztne" ale formării caractere
lor și deprinderilor, de legare 
a teoriei de practică. Cabi
netele metodice preconizate 
să se deschidă in toate șco
lile țării vor veni și mai mult 
in ajutorul elevilor, in for
marea lor ca oameni multi
lateral dezvoltați, așa < um are 
nevoie societatea noastră.

Odată cu începerea trimes
trului al doilea, la Liceul din 
Vulcan s-au deschis cabinete 
metodice pentru toate mate- 

ia școlară. 
uicoiu, .săli, profilate 

pe specijuzul materiilor pre
date, este pe terminate. E- 
levii vor putea astfel urmări 
noua lecție nu numai prin 
intermediul expunerii profe- 

. ci și prin proiecții, 
benzi sonore, discuri, scheme, 
televiziune cu circuit închis 
și integrată etc.

Bineînțeles că rolul profe
sorului va crește pe măsură 
Ice tot acest material didactic 

va fi mai armonic conjugat. 
De la liceul din Petrila 

(aflăm că pînă la sfirșitul 
săptăminii in curs se vor des- 

| chide și aici două cabinete 
’ metodice: pentru biologie și 

pentru științe sociale.
Una din primele școliI ...... .......

I generale care au început să 
amenajeze cabinete metodice

I
I dotarea comptt 

lui de științe 
funcționează in

I Expoziții
1^ lui de cultură generală din 

Petroșani. Prosoapele mește- 
șugii împodobite, fețele de

I| ♦ O expoziție similară a .
I fost deschisă pe timpul va- I 

canței și la Școala generală ’
J nr. 1 Petroșani.
• La Școala generală nr. I
Ii Vulcan este încă deschisă | 

expoziția de artizanat patro- #

I

este nr. 1 Vulcan. Pînă la 
sfirșitul lunii se va termina 
dotarea completă a cabinetu- 

. .2 sociale care
funcționează încă de pe acum.

M 9

S-a închis zilele acestea 
frumoasa expoziție de cusă
turi de mină a elevilor liceu-

masâ, seturile pentru mobi
lier, halatele expuse s-au 
bucurat de unanima aprecie
re a vizitatorilor.

nr. 1 Petroșani.
La Școala generală nr.

nată de atelierul școlii cu 
același profil. Numeroasele 
comenzi primite demonstrea
ză că exponatele, lucrate cu 
mult simț estetic, se bucură

succes.

I
I
I
I
I
I............
I VIl-a A de la Școala gene-

Irală nr. 1 Petrila de a săr
bători zilele de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I peregrinările sale prin lume.
• Luat la armată in 1908, rd a

I
I
I
I
I
I
1
ISlL

colegului

...Interesantă și atractivă 8e 
anunță inițiativa closet a

aniversare ale 
colegilor In cadrul coleciit u- 
lui clasei. Credem că ar li 
nimerit ca și alte clase și 
școli să preia această formă 
distrnctiv-educalivă ce pro
mite mult in sensul întăririi 
colectivului.

Bunicul
povestește
nepoților

Clasele a lll-u și a //-a A 
de la Școala generală din 
Cimpa au invitat pe octoge
narul Gheorghe Curtean pen
tru a le vorbi despre viața 
lui. Acesta a povestit copiilor

străbătut numeroase fări eu
ropene yi ^asiatice, pină in 
1920, cind. in sfirșit, a reujit 
să se întoarcă in patrie. In 
tot acest timp el a fost mis
tuit de dorul după satul na
tal, dujKt țara sa.

Mulțumind bătrînului con
sătean pentru frumoasa jl 
miycătoarea le* ,'ie de patrio
tism, copiii au prezentat un 
spectacol in * tnsi i lui ;1 t-au 
făcut daruri, ru<iindu-l să oval 
revină in mijlocul lot.
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zică", primo combină Introdu
să Io mina Vulcan, pe cînd 
olții wz>ceou ca n-o să meo'gă, 
că nu știu ce...” Cum, nu se 
poote să n-oi proospătâ in me
morie intimplarea cu combina 
2 K 52, ceo cu două tombure, 
coborită Io ort pe Io sfîrșitul 
onului trecut, poică prin no
iembrie... Minerului Alecu Filip, 
core făcuse școola de mecani
zatori. i te încredințase ma
șina ■ „Știi de-ocum ce poote 
un osemenea utlio), î-o spus 
inginerul dc Io sector, so oi 
grijă de el..." „E bună, măi. e 
rognico", l-oi indemnot și Iu. 
„Om moi pușca noi și piotrâ, 
do' o să tneie"... A slot omul 
să toie cîlevo șuturi, dor opoi : 
„...nu moi lucru cu eo, ăsteo-s 
niște combine preo nervoo e de 
motor, să trecea Io rind cîne-a 
vrea..." „Cum așa, Alecule" ? 
To-al întors către el mirot.

„...Păi, sore într-uno de pe cro- 
țer, e nervoasă, nu vreo să ste
le de loc. ce, tootă riuo bună 
riuo. s-o tot ridic de cite ori 
se loslooina ? tu unul nu mai 
slou cu eo...* Și l-o luot pc 
..nu și nu" și I o ținut bine în 
brațe— Ce era so foci tu, ca 
șei de bngodâ ? Docâ omul 
n-o moi puteo suporta, n-o 
moi putea si pace... Și to ol 
dus Io inginer : ..Tovoroșu' șui, 
losați-mo pe mine, mă loc eu 
combainer...” .Do' cu Alecu 
ce-i ?" ^...i-om tot zis co de 
ce o făcut școolo docâ fuge, 
do’ refuză, ce moi...” Și te-ol 
pornit tu să toi cărbune cu 
combina ceo nervoasă... Ce-o 
fi discutol Alecu cu ceilolți du
pă oceeo, oșo-l că nici Iu nu 
preo ști ? S-o fi Iromintot, s-o 
fi întors de pe o porte pe alto, 
de n-o mai răbdot de o dot 
repede, peste două zile. Io tine 
core deveniseși combalnier fă
ră voie, Te-a fixat hotâ'ît, Șl :

.Toieu.de oz’ nointe-s comboi- 
nîer". „Bine, Alecule, (cuvintele 
țl se-necou parcă), oțo >o fie 
cum zici, că door de oiO oi 
învățoL."

Tot Io Alecu osto l-al mol 
băgot de seamă o meteahnă. 
Că el e primul om din brigodo 
core se grăbește sâ iasă din 
o bota j oforă. „Se gotă șuhi', 
loso lot și plcoco... î-om zis 
odată de Io obraz co de ce-o 
ieșit repede, de-o lăsat pe u- 
nu' cu kjmpa stinsa, c-o bijbiit 
ălo pe intunenc. . Cînd l-om 
ojuns : „Mergi și tu mal încet, 
că nu se dărîmă nimic, ce, 
aide mina ? E frumos să pără
sești pe ortocu’ ăsta, oșo, în 
drum ? Doco nu te ții de or
taci, de lot', ne loși în ploto 
domnului sou plec eu... „l-om 
loot preo tore în focuri (oi re
cunoscut și tu), om simțit o 
părere de rău după o ia, dar 
nu i-o stricat..."

Poote că, într-odevor, nu l-a

stricat, dor n-om reomintH 
spusele tole co să pun in 
cumpănă cit o fost de pedago
gică muștruluiala cu core ți oi 
„instruit” orlocul... De osteo 
se mol inbmplă prin mlno, șl 
uneori și moi șl... Am 
po urma pățaniei Iul 
pentru că cineva te-o ___
rostind cu noduf, supărat cum 
eroi, ceva__ _ ____  .
„sufăr, mo, cînd văd pe corevo 
delăsător, că să losă pe linjca- 
lă. osto să n-o văd... Fiecare, 
Io rindu’ nost’, trebuie să »*e 
facem datoria... Or, doco merg 
ortacii Io un loc. te ții de ei. 
Altfel nu se poote..."

Chior ca osto n-ar trebui să 
ți-o mărturisesc, dor o loc, lo
tuși : într-o zi inginerul Ion 
Dioconu, șeful tău, îmi spunco 
că docă or oveo in sector 
vreo trei brigodieri co tine, n-or 
moi oveo nevoie de maiștri... 
Așa o fi, Vespasian Cotonă ?

pornit 
Alecu 
oj?il

cor» nu re uită :
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Joi, 20 ianuarie

Soarele l ăsare, ia ora 7,47 
Și apune In ora 17,07. Zile 
trecute din an — 20. zi|r ră
mase — 346

I A INIMI Nn

1940 — A apărut primul 
număr al ziarului .Canadian 
Tribune", organ al Partidu
lui Comunist din Canada. 
1942 — 30 dc nni de la în
ființarea Partidului Muncito
resc Polonez (P.M.P) la 
I » XII.1948, prin unirea cu 
Partidul Socialist Polonez, 
s a format P.M.U.P

PETROȘA.M 7 Noiem
brie ; Mihail Strogoff, Repu
blica : Intllnire cu o m < u- 
noMiitâ; J’ETfULA : Omul 
orchestră; I.ONEA — 7 No
iembrie: Răutăciosul addles 
cent; Minerul ; 
seriile I—II; __ —,
Floarea soarelui, ANINOA
SA : Un loc pentru îndră
gostiți; PAROȘENI . înainte 

oi LtJPENl < ui 
(ural: Frații; URICANI 
Dnnmn.i Tu Hau. •

Muzică populară; 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Muzică u- 
șoară; 17,00 Antena tinere
tului; 18,00 Orele scrii; 20,03 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cintece populare 21,00 Re
vista Șlagăre Im-: 21,45 Din 
lirica pojxilarft — melodii >,1 
versuri; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert <lc scară; 24.00 
Buletin dc știri; 0.03—6,00 
Estrada nocturnă.

rrwmt et/etr/ 
j»

Cromwell,
VULCANi

Programul

UN NOU CABINET l)E

STOMATOLOGIE LA POLI-

s 
N

mergem

(UNICA PETROȘANI

•Fiind la marc ananghie, 
îți scriu, dragă Lac, ție, ca- 
rc-mi ești prieten dc cind nc 
ytim. Le-aș fi cerut sfat baba
cilor dar n-am fndrârnit câci 
ytii ce mutre ar face dacă ar 
afla că aici sfnt iar toți cu 
ochii pc mine. In tine am cea 
mai deplină încredere, căci 
nu o datfi ți-ai vîrtt labele 
în foc să-mi iei apărarea. Vrei 
să știi despre cc-i vorba ? Ei 
bine, chiar ieri am avut o 
ședință. Bă, ședință ca asta

masâ crra mai încolo. îmi ve
nea s-o roiesc la gindul că 
m-ar fi putut turna âluta. 
Dar mi se pare, ’mneaei a- 
vea o minte dc paișpc ca
rate, nu voia scandal, a,sa câ 
a stat tu/â. Mișto.’ Bine cu 
nu i-am aruncat o momeală 
mai acâtârii că putea ieși cu 
dandana. Așa că i-am zis în 
gind i .Ccou Și mi-am râ
sul de pocalul meu.

Incct-incet, mi-au ieșit din 
cap cele petrecute la ședință.

Am „cherestea" subțire, 
vocabular cizelat

FOILETON
mai rari M-au bubuit care 
mai de care, de credeam câ 
nu se mai isprăvește. Cică 
aș folosi un limba) necioplit, 
vulgar, și dracu mai știe 
cum, în con vexațiunile cu ei 
fi cu alții. Pentru asta m-au 
făcut cu ou și cu oțet. Auzi, 
eu să folosesc un vocabular 
ca ăla, cum zic ei. Mă cu
noști doar, Lăiță dragă, știi 
cit mi-s de fin : cherestea 
subțire, vorbă cizelată. Nu 
mi-au spus-o pe vremuri toți 
ăi din gașca noastră ?

Nu-l cunoști pe Fane. E 
in echipă cu mine. A cerut și 
el cuvintul. Zicea că-i timpul 
să-mi bag mințile-n cap. Dar 
ce, le am in călcii ? Ciriiala 
lui mi-a zgiriat timpanul. 
M-am simțit nasol de tot 
chiar și după ședință, așa câ 
am ușchit-o cit am putut de 
repede și m-am înfundat in
tr-un cotlon la .Trei brazi" 
ca să-mi astimpăr năduful cu 
o palincă. Sorb cu dețul, în
cep altul — fad, ce sâ văd : 
o bibilică. mA,< 
tistâ de cinema, 
la mine i

— Cit aveți, vă 
sul ?

— Cinci fără o 
rumbițo! i-am răspuns eu 
gata să-i dau o serenadă de 
parcă aș fi rnîncat sacîz.

Mi-a reușit ? Scirț Mar- 
ghioalo! Piranda a făcut o 
piruetă, eu nu ginisem câ 
bulibașa al ei o aștepta Ia o

ca o ar- 
A ciripit

rog, cea-

litră, po-

Ce schepsis sâ mai mă fi 
gindit la clc ? Sufletul! Tare 
mișto e să fii cuprins dc vra
ja zamei de prună! Naiba 
știe cum, m-a luat apoi cu 
picoteală. Cind o soileam mai 
dulce, simt pe umăr o greu
tate ca de bivol. Mâ chio- . 
răsc cit pot și-l văd pe os- , 
pătar, iar in jurul lui alte , 
giurumele. Mi-a vorbit destul , 
de politicos: „Stimabile, aici , 
nu e dormitor, te rog să pâ- < 
răseșli localul!‘ Cum, să mă < 
invite afară ? Mai lipsea < 
să-mi dea un picior. Nu știa ( 
cu cine avea de-a face. I .Ia ( 
aripa de pe mineam tu- ( 
nat către <1. $i lăzind că ( 
n-are de gind să-și ia tălpâ- < 
șița de lingă masă, i-am croit < 
o labă, știi tu cum, și i-am < 
zis: .Hait sictir!" <

Ce a urmat, nu mai țin < 
prea bine minte. <

Acum port pe cap un ban- < 
daj, un fel de turban care < 
parcă mâ face fachir. (

De ce dracu s-au înfuriat ( 
fn așa hal pe mine ? Doar le ( 
vorbisem atit de frumos! Că ( 
de, cherestea subțire, voca- ( 
bular cizelat! Ca să vezi și tu ( 
cu ce giurumele am eu de ( 
furcă la tot pasul! îmi înțe- ( 
legi acum șucărul. Trebuie sâ 4 
iau o hotărire, să ies din ha- 4 
limai. De aceea, aștept ful- x 
ger parola la, Imc dragă !

Ceau 1“
Pentru conformitate 1 

Nicolae POP 5

In dorința de a informa ci
titorii noștri în ce măsură este 
asigurat combustibilul necesar 
populației, instituțiilor și între
prinderilor, în cea de a doua 
jumătate a iernii, am vizitat 
depozitul de lemne de foc și 
cărbuni, al O.C.L. Produse in
dustriale din Petroșani.

In momentul de față, ne co
munica tovarășul L FLORESCU, 
șeful depozitului, dispunem de 
un stoc minim de aproape 160 
tone lemne de foc tăiate, care 
acoperă solicitările imediate. In 
vederea completării stocului 
la nivelul necesarului cetățeni
lor și instituțiilor (în mod deo
sebit al școlilor), pentru tri
mestrul întîi al noului an a- 
vem repartiția pentru o canti
tate de 1 500 tone lemne de 
foc, din care 500 tone pentru 
luna ianuarie. Unitatea de ex-

pioatarea lemnului Petroșani a 
și început 6ă ne furnizeze pri
mele transporturi. In măsura în 
care U.E.L. va folosi din plin 
timpul încă favorabil pentru 
scoaterea, încărcarea de la gu
rile dc exploatare și expedierea 
la depozit a lemnelor de foc, 
nu vom întîmpina greutăți în 
servirea cliehților.

Aprovizionarea depozitului cu 
cărbuni nu constituie o proble
mă. întrucît Centrala cărbune
lui ne satisface operativ soli
citările.

Rezultă că U.E.L. salisfăcînd 
repartiția de 1 500 t- lemne de 
foc destinate depozitului de 
combustibil Petroșani, cu pre
cădere cele 500 t. pe luna ia
nuarie, populația și alți benefi
ciari nu vor avea de suferit în 
satisfacerea cerințelor lor de 
combustibil.

ploalarea lemnului Petroșani
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TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI". La Lu
peni, ora 18, în sala Pala
tului cultural, 
piesa .. “ 
șatescu.

.Eseu" dc
spectacol cu 

Tudor Mu-

4 CASA DE 
PETROȘANI. La 
sala mică — Salon literar: 
Poeții transilvăneni. In sala 
dc lectură, la ora 18.30 — 
Noutăți in bibliotecă. Discu
ție pc marginea volumului 
.Țara fîntînilor" dc Ion Iorga.

CULTUR/\
ora 18, în

CLUBURI. Lupeni și 
Pctrila — joi ale tinerelului 
la ora 19, respectiv, la ora 
20. Aninoasa. In cadrul ci
clului „Oameni dc scamă*, 
prof. Ileana Sichitiu va c- 
voca figura marelui Lenin. 
Va urma un film documen
tar.

Am fost foarte veseli in acea scară cînd Moș Gerilă 
i venit )a grădinița nr. 7 din cartierul Aeroport Petroșani. 
Și toți cei 100 de copii am fost cuminți și am pregătit și 
un program artistic. El, Moș Gerilă, a venit cu un sac mai 
mare decit noi și ne-a împărțit daruri și ne-a felicitat 
pentru frumosul program artistic dat de noi și pe care l-a 
pregătit cu multă răbdare tovarășa directoare Hortensia 
Popescu și tovarășele educatoare Valentina Petrescu și 
Mihaela Stocker.

După ce ne-a împărțit darurile. Moș Gerilă ne-a în
trebat ce am dori să ne aducă anul 1972 iar noi i-am răs
puns, toți intr-un glas, că vrem mai mult mobilier și ma
terial didactic și jucării și atunci vom fi și mai cuminți 
și Moșul ne-a promis (!) iar noi am rămas la fel de veseli 
•n așteptarea celor promise...

Toți cei mici de la grădinița de copii nr. 7 
Pentru conformitate

Maria VUIA 
corespondent

Mica publicitate
Pierdut porc alb în jur de 

0 kg în ziua de 29 dr < <:m-

brie 1971. Găsitorul este ru
gat să anunțe la Boghe Ra- 
veca, str. Păcii, bloc 14, se.
1, ap. 13, Petroșani.

Răspundem 
cititorilor
• ILEANA AR ING HE — 

PETROȘANI. In legătură cu 
incidentul dintre dv. și dr. 
Dima Doina de la circum
scripția a Il-a de copii, 6-a 
efectuat, de către conducerea 
Spitalului unificat Petroșani 
o anchetă amănunțită, acor- 
dîndu-se toată atenția sesiză
rii adresate de dv. redacției. 
După cum știți deja, ancheta 
a identificat motivele discu
ției neprincipiale purtate în 
cabinetul de consultații a cir
cumscripției menționate, mo
tive determinate, aproape în 
mod egal, atît de dv. cît și 
de doctorița de serviciu. Așa 
se întimplă cînd manierele 
și vorbele ies de sub con
trolul gîndirii lucide. Pe ba
za recunoașterilor dv. și ale 
dr. Dima D. exprimate de 
ambele părți în cursul an
chetei și menționate în răs
punsul pe caic conducerea 
spitalului l-a dat redacției, 
considerăm cazul elucidat.

• ION N1ȚARU, VUL
CAN. Mazărea și fasolea sînt 
plante erbacee din familia 
leguminoaselor, cultivate pen
tru calitățile nutritive 
semințelor și păstăilor 
verzi. Se deosebesc, între al
tele. atît prin forma tulpinei, 
a frunzelor și păstăilor, cît 
și prin forma și culoarea 
semințelor. Dacă, spre exem
plu, semințele de mazăre sînt 
sferice sau colțuroase, de cu
loare galbenă ori verde, se
mințele de fasole prezintă o 
mare varietate de forme și 
culori (sferică, eliptică, alun
gită, cilindrică etc : albă, 
galbenă deschis, vînâtă. nea
gră sau cu pete etc, după 
soi), aspecte care, de altfel 
le deosebesc de cele dc ma
zăre. Așa că, deși sînt plan
te din aceeași familie, ele se 
deosebesc. De altfel, și denu
mirea lor științifică le deli
mitează în mod evident i 
PISUM SATIVUM pentru 
mazăre și PHASEOLUS VUL
GARIS pentru fasole. Deci, 
interlocutorul dv. greșește 
cînd „trage" semnul egalită
ții între semințele celor două 
plante și, sub aspectul în ca
re ele se prezintă pe piață, 
între cele două produse. Pen
tru completarea cunoștințelor 
dv. .și cu alte amănunte, vă 
invităm să consultați o lu
crare de specialitate.

(Urmare din pag. I)

ale 
lor

străzile amintite, scoate in evi
dență o serie de nereguli. Tre- 
cîndu-se la executarea lucrării, 
asociația locatarilor a dispus 
ridicarea tuturor ușilor de ia 
intrare și transpoikirea lor la 
atelier. Apoi, ele au fost uduse 
și montate din nou la blocurile 
respective. Dar. udată cu aceas
ta au început și necazurile, 
pentru că multe uși acum nu 
se mai închid, tivind zăvoarele 
fie lipsa, fie defecte. Mai mult 
decit atît, unele dintre acestea,

In Policlinica teritorială a 
Spitalului unificat Petroșani, 
camera nr. 3, funcționează, în- 
cepind din 20 ianuarie a.c., 
pentru populația din circum
scripțiile sanitare I, a ll-a (cu 
excepția cartierului Carpați) și 
o |||-a ale orașului, un cobinet 
de stomatologie.

Cabinetul va rezolva numai 
urgențele de stomatologie și 
va funcționa zilnic intre orele

♦ Petroșani 
Republicii, 
orele 
între 
tier , , ______
tra orele 7 ji.jo;... ........ ..
intre orele 8—14; Cailier Ar- 
• •rport, deschisă In zilelr dc 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, ' 
joi și .-.îmbăta ...-w 
7,30—12.30; 16.00—ifl.nn

7-22 ;
orele 

Car pa ți,

■ ni 13, sii 
des< liisă înire 

duminica — 
8—14; Car- 
dcschisă in- 

duminiră

iar marți, 
între orele

TELEFoAtllfa

17.30 Emisiunea in limba ma 
ghiarft.

18.30 Ixi volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

1850 Confruntări. Cum apli
căm legea? Azi, despre 
funcționarea ronlraetu- 
lui economic.

19,10 Pentru sănătatea dv.
19,20 1 001 de seri : „Aventu

rile celor doi căței”.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Festival Mozart. Or

chestra simfonii ă a Rn- 
dioteleviziunii. Soliști : 
laidovic Lang și Geor
ge Hamza.

20,50 Tinerii despre ei în
șiși. Studențimea și 
mișcarea revoluționară 
de tinerel.

21.25 Comici vestiți ai ecra
nului.

22.10 Mai aveți o întrebare? 
„O stea și nouă planete 
in obiectivul astrono
miei și astronauticii".

22,55 Telejurnalul de noapte.

JOI 20 IANUARIE
PROGRAMUL I. 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Oda 
limbii române; 10,00 Buletin 
de știri: 10,30 Clubul călă
torilor; 11,00 Buletin dc știri; 
12,30 Intîlnirc cu melodia 
populară și interpretul pre 
forat: 13,00 Radiojurnal: 14.40

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1)50: Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de ' ‘ -----stat — 1220. interior 42.

(al
JOI 2li IANUARIE

16,00—17,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricul
tură

Ieri, temperatura maximă 
la Petroșani a fost dc zero 
grade, iar la Paring de mi
nus 5 grade. Minimele au 
fost de minus 6 grade și, 
respectiv, minus 12 grade.

Straiul dc zăpadă la Pa 
i ing : 28 cm.

Pentru următoarele 24 de 
orc : Vremea continuă să se 
încălzească ușor. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de ninsoare.

© informații utilitare ^informatii utilitare H
MUNCA DE PRIMIRE
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ÎN PARTID
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(Urmare din pag. l)

nificație Petroșani și Lupeni, or
ganizațiile de partid din cadrul 
unităților-comerciale; cooperația 
meșteșugărească, T.C.M.M. și 
altele. Totodată, organizațiile dc 
partid din cadrul ramurilor de 
bază ale economiei municipiu
lui s-au preocupat mai bine de 
creșterea rîndurilor partidului, 
rezultate bune obținîndu-se în
deosebi la E. M. Lupeni, Ter
mocentrala Paroșeni, Preparația 
Lupeni, E. M. Aninoasa, E. M. 
Lonca, E. M. Petrila, E. M. 
Dîlja, Preparația Coroești, 
U.U.M.P., C.F.R. Petroșani și 
altele.

Cu toate rezultatele bune, în 
ansamblu in activitatea de pri
mire în partid a cadrelor cu 
o bogată experiență profesio
nală și o pregătire politică și 
culturală corespunzătoare, unele 
organizații de partid dc la mi
nele Lupeni, Uricani, Vulcan și 
Lonca nu au acordat toată a- 
tenția pregătirii și primirii în 
partid a acelor tovarăși care 
să întrunească calități profesio
nale și dc cultură generală co
respunzătoare cerințelor mereu 
crcscînde puse azi în fața co
muniștilor. De asemenea, uncie 
organizații dc partid, cum sînt 
cele de la E. M. Vulcan, I.I.L., 
I.T.A. Petroșani, comerț Petrila 

, și Petroșani, au manifestat o 
seamă de deficiențe în ceea ce 
privește conducerea muncii de 
primire în partid în perspec
tivă, nu au acționat în perma
nență pentru pregătirea primirii 
în partid a unor oameni ai 
muncii cu reale calități profe
sionale, politice și de cultură 
generală în raport cu posibili
tățile existente. Astfel, din or
ganizațiile dc bază din muni
cipiu, 21 nu au primit în partid 
nici un membru, deși au avut 
posibilități.

Concomitent cu întărirea rîn
durilor lor, organizațiile dc 
partid au dovedit o preocupare 
susținută pentru ridicarea con
tinuă a nivelului politic, ideo
logic și de cultură generală a 
membrilor dc partid, educarea 
lor in spiritul documentelor a- 
doptate de conducerea partidu
lui cu privire la îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a mase
lor. In acest sens, adunările 
generale au luat în dezbatere 
probleme care au contribuit e- 
fecliv la întărirea răspunderii 
membrilor dc partid față de 
sarcinile încredințate, a intran
sigenței lor față de neajunsuri, 
în marea lor majoritate ele 
constituind o adevărată școală 
de educare comunistă. A cres
cut preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid în vederea 
activizării comuniștilor, încetă-

țenindu-se tot mai mult metoda 
repartizării de sarcini concrete 
comuniștilor, antrenării lor în 
.colective de studii. Periodic, în 

’ tfdunările generale membrii de 
partid sini puși să informeze 
asupra modului în care iși due
la îndeplinire sarcinii*» încre
dințate. O preocupare bună 
manifestă in acest scop orga
nizațiile de bază de Ia E. M. 
Aninoasa, E. M. Pctrila, 
U.U.M.P., Viscoza Lupeni, E. M. 
Lupeni, E. M. Vulcan și E.C.E. 
I’aroșeni.

Organele și organizațiile de 
partid s-au preocupat in mai 
mare măsură dc îmbunătățirea 
muncii de educație a membri
lor de partid prin învățămîntul 
de partid. Pe localități — s-a 
statornicit metoda ca, trimes
trial, cu membrii de partid noi 
primiți să se organizeze întîl- 
niri, consfătuiri și dezbateri pe 
diferite teme ale politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului, ale creșterii răspun
derii față de îndatoriri și sar
cini.

In pofida rezultatelor meri
torii în munca de educație a 
membrilor de partid, mai sînt 
unele organizații dc bază care 
manifestă o slabă combativitate 
și operativitate în luarea unor 
măsuri față de abaterile săvîr- 
șite de unii membri dc partid. 
Astfel, unele organizații de 
partid ca cele de la I.G.C. Pe
troșani, E. M. Paroșeni, E. M. 
Lonca, colo din unitățile co
merciale și altele nu au con
trolat și îndrumat în perma
nență activitatea membrilor de 
partid. Din această cauză unii 
dintre aceștia au manifestat pa
sivitate, lipsă de răspundere fa
ță de sarcinile de partid.

Urmare a lipsurilor ce s-au 
manifestat în activitatea unor 
organizații de bază, îndeosebi 
în ceea ce privește preintîmpi 
narea abaterilor, în cursul anu
lui 1971 au fost cazuri cînd li
nele organizații de partid au 
fost nevoite să sancționeze și 
chiar să excludă unii membri 
dc partid. Sancțiunile, cazurile 
de excludere au demonstrat că 
organizațiile dc partid au caren-

țe față de două cerințe de 
maximă însemnătate : nu dove
desc suficientă grijă și exigență 
față dc calitățile moral-politice 
și profesionale ale celor ce so
licită primirea în partid, de 
multe ori acordînd cu ușurință 
voiul lor pentru primirea în 
partid a unor oameni insufi
cient verificați iar, după aceea, 
nu fac totul pentru educarea 
------ ,. •> - . . înaltelor 

calitatea

nu fac totul 
membrilor în spiritul 
exigențe ce le impune 
de comunist.

Noul an ridică in fața 
ganelor și organizațiilor 
partid sarcini multiple a_
ror înfăptuire reclamă întărirea 
continuă a rîndurilor organiza
țiilor de partid, a competenței 
și a puterii lor de înrîurire 
în rîndul colectivelor de mun
că. Este o cerință care impune, 
o dată cu o prepcupare sus
ținută, permanentă și judicios 
orientată pentru întărirea rîn
durilor partidului, o muncă e- 
ducativâ bogată în conținut, e- 
ficientă. In acest scop, organi
zațiile de partid dispun de am
ple planuri de acțiune in ve
derea înfăptuirii programului 
de educare comunistă, elaborat 
de partid. înfăptuirea acestui 
program reclamă din partea tu
turor membrilor organelor de 
partid să participe efectiv, di
rect, eu toată experiența lor, 
la înfăptuirea măsurilor pentru 
educarea partinică a comuniști
lor.

Pentru întărirea spiritului 
partinic, militant, pentru ridica
rea combativității revoluționare 
și înlăturarea neajunsurilor, 
pentru perfecționarea activității 
politico-educative, organizațiilor 
de bază, birourilor lor, le re
vine, de asemenea, un marc rol 
în transpunerea în viață a pro
gramului dc educare comunis
tă. Ele au datoria să pună mai 
mult în valoare toate funcțiile 
educative ale muncii de partid; 
să se facă din organizația de 
bază mediul cel mai propice 
pentru formarea membrilor dc 
part'd ca mililanți revoluțio
nari, de nădejde, oameni com
bativi. cu un larg orizont poli
tic și înaltă ținută morală.

or
ei e 

că-

Cineclub
La comitetul orășenesc U.T.C. 

din Pelrila, a luat ființă. de 
puțin timp, un cerc foto și un 
cineclub. Tinerii de pe raza 9- 
rașului vor avea posibilitatea 
petrecerii timpului liber pă- 
trunzînd în tainele artei foto
grafice sau surprlnzînd pe pe
licula de celuloid imagini co
tidiene ale vieții uleciștilor pe- 
trileni.

Cum gospodărim
fondul locativ de stat ?

ridicate în perfectă stare cu 
geamurile intacte, acum au fost 
aduse de la atelier cu geamuri
le crăpate, sau înlocuite cu al
tele de dimensiuni mai mici. 
Caz concret : blocurile nr. 1 
seara I, nr. 3 scara a Il-a, nr. 
5 de pe strada Păcii, la blocul 
45 A de pe strada Viitorului și

altele, cărora, in locul repara 
țiilor necesare, s-a mărit nu
mărul de stricăciuni.

Bineînțeles că Intr-o astfel 
de situație, nu se mai poate a- 
runca vina pe cetățenii din 
blocurile amintite, neregulile 
nemaifiind cauzate de ei, ci de 
însăși asociația de locatari. Da-

Cele două cercuri au fost 
dotate cu aparate foto, un apa
rat de filmat, aparat de pro
iecție și toate cele necesare 
prelucrării filmelor (în valoare 
de peste 10 000 lei). Laboratoa
rele. în care foarte curînd vor 
fi prelucrați primii metri de 
peliculă ai filmului dedicat 
semicentenarului U.T.C. au 
fost amenajate prin muncă pa
triotică.

că asociația locatarilor a fost 
creată pentru gospodărirea ju
dicioasă a fundului locativ de 
stat, atunci cum anume trebu
ie privită superficialitatea, de 
care se dă dovadă uneori, in re
zolvarea problemelor legitime 
ale cetățenilor? Ce au de spus 
în această privință președinta 
asociației, Maria Latkulik și 
împuternicitul ucesteia care au 
patronal lucrările respective?

Cei la care ne-am referit di
rt in această însemnare, sînt

chemați sâ dea un neinlir^iat 
răspuns.

IX

JUNIORII
SE PREGĂTESC...

înființarea campionatului di
viziei de lupte libere pentru 
juniori și școlari a stîrnil un 
interes deosebit și în rîndul ti
nerilor luptători de la Școala 
sportivă Petroșani care, nu 
peste multă vreme, vor .păși' 
în această importantă compe
tiție.

Pentru © comportare cit mai 
onorabilă la această primă e- 
diție. lotul elevilor de la Școa-

Iloni — Petroșani ; categoria 52 
kg ; Petru Butuza — Deva b. 
tuș .Marin Risipitu — Petroșanii 
categoria 56 kg i Ion Șerban — 
Petroșani b. tuș Ludovic Balogh 
— Deva : categoria 60 kg : Ni
colae Table — Deva b. p. Ni
colae Cerbu — Petroșani ; cate
goria 65 kg. i Dorel Tămaș — 
Petroșani b. tuș Ernest Kiss — 
Deva ; categoria 70 kg i Gheor
ghe Baroncea — Petroșani b.

L. u p t e
la sportivă, însoțit de antreno
rul lor, prof. Gheorghe Pop, 
s-a deplasat, în ziua de 16 ia
nuarie 1972, la Deva, unde a 
susținut o înlîlnire amicală cu 
colegii lor de la Școala sporti
vă din localitate.

Deși întîlnirea s-a 
la egalitate, 20—20, ____ _
primă verificare a dat posibili
tate antrenorului Gheorghe Pop 
de a cunoaște din timp stadiul 
de pregătire a elevilor săi, pe 
care intenționează să-i utilize
ze în dificila întrecere.

Iată pe cîșligătorii întîlniri- 
lor i categoria 48 kg i Nicolae 
Roșea — Deva b. tuș Siminic

încheiat 
această

tuș Aurel Tonciu — Deva ; ca
tegoria 75 kg : Teodor Pelan — 
Petroșani b. tuș Gheorghe 
Sandu — Deva ; categoria 81 
kg : Titus Igna — Deva b tuș 
Gheorghe Durch — Petroșani ; 
categoria 87 kg : Constantin 
Roșea — Deva b. tuș Eugen 
Morăras — Petroșani ; catego
ria 4-87 kg : Gheorghe Konya 
— Petroșani b tuș Constantin 
Nica — Deva.

Duminică, 23 ianuarie a.c-, 
cele două echipe se vor întîlni 
din nou, dar de data aceasta 
la Petroșani. în sala Școlii spor
tive.

Staicu BALOI

Sandu, Emil Georgescu și Ciurea 
— la „Mureșul44 Deva!

După toate probabilitățile, in 
returul campionatului divizio
nar în curs, fotbaliștii SANDU, 
EMIL GEORGESCU și CI UREA 
de la „Jiul" Petroșani vor evo
lua în echipa „Mureșul" Deva

— aspirantă la promovarea în 
divizia B, alături de .mai ve
chii" ex-jiuliști Achim, Pop, 
Maca vei...

Poale, astfel, vom avea e 
nonă divizionară B în județ I

U L
(Urmare din pag. II

seininoinade, care, prin cele 
mai diverse mijloace de loco
moție (inclusiv pe jos, pe că
mile sau cai) trec anual prin 
Kabul. In vechile cartiere și 
in marele bazar poți negocia 
cumpărarea unui obiect (pinze- 
luri, fructe, covoare, vestitele 
piei de astrahan, lucruri arti
zanale etc) cu afgani, nomazi 
veniți din nord, muntenii ha- 
zara, fiecare aducind pe lingă 
limba vorbită diferită, un a- 
malgam de obiceiuri vestimen
tare, morale, alimentare de o 
puternică și îndelung alcătuită 
originalitate.

Acest amalgam uman, dublca 
ză, in unele perioade de inte
res comercial și religios ale a- 
nului, populația Kabulului, im 
primind orașului acea vivacita
te asiatică specifică, constituind 
in același timp un veritabil 
muzeu etnografic in aer liber. 
Cunoașterea acestui înzestrat 
popor poate beneficiu din plin 
și dv exponatele muzeului de

arheologic, plasat in 
l)ar el-Funun.

Muzeu] ilustrează elocvent 
perioadele istorice ale țării) 
primele secole ale erei crești
ne, marcate de dominația arfei 
budiste a dinastiei Kushana, 
care a fondat numeroase mă
năstiri ; epoca următoare a în
registrat o unică împletire in
tre stilul greco-roman cu cel 
budist, fenomen ce a generat 
excepționale sculpturi în stuc 
și minibasoreliefuri. Pînă la 
completa ei formare, arta afga
nă va mai primi >i alte infltr- 
ențe precum cea iraniană. și 
ulterior cele tibetană și bine- 
ză.

Săpăturile efectuate in 1938 
in regiunea Kabulului uu adus 
la suprafață tezaurul de ia 
Begraiu. Obiectele de jad in
diene, cele de sticlă și bronz 
romano-egiptene și chinezești, 
completează imaginea vieții 
materiale și artistice a regiu
nii in care se găsește capitala 
Afganistanului.

cartierul
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ȘEDINȚA PREZIDIULUI
8.S.E. IUGOSEAI/IA

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Prezidiul R.S.F. Iugoslavia n c- 
xaminnt rezultatele activității 
dc cb-borarc a rezoluției gu
vernului privind bazele politi
cii social-economi ce pe 1972 și 
planul dc dezvoltare economică 
a țării. Președintele Consiliului 
executiv Federal. Gcmal Biedici. 
a prezentat o expunere.

Prezidiul — relevă ngcntln 
Taniug — a constatat un pro
gres însemnat in ceea ce pri
vește acordul republicilor și 
provinciilor în legătură cu so
luțiile privind planul de dez
voltare a țării și politica eco
nomică pc 1972. S-au apreciat 
pozitiv acordurile realizate în 
legă'urâ cu regimul comerțului 
exterior și valutar, politica și 
sistemul prețurilor și clementele 
de bază ale rezoluției privind 
politii a economică pc 1972. S-a 
tras concluzia că există toate 
condițiile pentru a se ajunge 
la o înțelegere în cadrul comi
tetelor interrepublicane compe
tente și al Comisiei dc coordo
nare a Consiliului Executiv Fe
deral, în legătură cu celelalte 
probleme. Prezidiul consideră

că acordul cu privire la bazele 
politicii social-cconomicc pc 
1972 ar trebui realizat cit mal 
curind, pentru a permite orga
nizațiilor dc muncă să-și coor
doneze hotărlrilc lor cu politica 
c onomică adoptată. Sprijinind 
linia generală n politicii dc sta
bilizare propusă dc Consiliul E- 
xecutiv Federal, Prezidiul con
sideră că o atenție deosebită 
trebuie acordată politicii pre
țurilor și măsurilor în acest 
sens. Totodată, se apreciază că 
nr trebui adoptat cît mai repe
de planul dc dezvoltare a ță
rii.

In continuarea ședinței. Pre
zidiul a examinat darea dc sea
mă a delegației Consiliului Exe
cutiv Federal și darea dc sca
ma a Consiliului dc politică ex
ternă al Prezidiului în legătură 
cu conferința celor 77 dc țări 
în curs dc dezvoltare, care a 
avut loc la Lima în noiembrie 
anul trecut, și pregătirile pen
tru participarea Iugoslaviei la 
apropiata conferință a Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare.

GREVA MINERILOR 
BRITANICI CONTINUĂ

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Liderii sindicatului minerilor 
britanici și conducerea Comite
tului Național al Cărbunelui 
(N.C.B.) s-au întilnit, miercuri, 
la Londra, într-o nouă încerca
re de a găsi o soluție grevei ge
nerale declanșate în acest sector 
la 9 ianuarie. Întrevederea, ca
re a durat două ore și jumătate 
și a fost prezidată de președin
tele Consiliului General al Cen
tralei sindicale T.U.C., George 
Smith, s-a soldat cu un eșec. 
La sfirșitul ședinței, a fost dat 
publicității un comunicat co
mun. care constată .lipsa totală 
a indicilor că între cele două 
părți sînt posibile. în prezent, 
convorbiri rodnice". Secretarul 
general al T.U.C., Vic Feather, 
care a readus delegațiile la masa 
tratativelor, a anunțat că, în 
scopul abordării tuturor modali
tăților de soluționare a conflic
tului de muncă, se va întîlni 
cu secretarul de stat pentru 
problemele forței dc muncă, 
Robert Carr.

înaintea întrevederii de 
miercuri, președintele sindicatu
lui minerilor. Joe Gormlei, de
clarase că orice negociere utilă 
trebuie să includă acceptarea de 
către conducerea N.C.B. a re-

-------♦-------
AIn urma ploilor torențiale din Indonezia

DJAKARTA 19 (Agerpres). — 
Aproximativ 100 000 de persoa
ne au fost evacuate din regiu
nea Dempek, situată în Insula 
lava, ca urmare a ruperii unui 
baraj pe fluviul See Raanng. 
Ploile torențiale căzute în ul
timele zile in această parte a 
Indoneziei au determinat o 
creștere enormă a debitului nu
rilor și fluviilor, provocind 
mari inundații. Se semnalează 
mai multe victime în trei din
tre localitățile inundate, nivelul 
apelor atingînd în acele locuri 
fioi metri. Un mare număr de 
case au fost distruse.

vcndicărilor greviștilor. Rcle- 
vind că acest lucru nu s-a pro
dus în cadrul negocierii dc 
miercuri, agenția United Press 
International apreciază că este 
puțin probabil ca greva să ia 
sfirșit în curînd. Potrivit legis
lației In vigoare, guvernul are, 
după cum se știe, posibilitatea 
de a-i obliga pe mineri să re
vină la lucru. Autoritățile nu
tresc însă temerea că aplicarea 
unei astfel dc măsuri ar declan
șa in lanț mișcări revendicative 
și dc solidaritate cu minerii.

T okio

DE
MAURICE

TOKIO 19 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Franței, 
Maurice Schumann, aflat într-o 
vizită oficială la Tokio, a ținut 
o conferință de presă, în care 
s-a referit, în special, la situa
ția din sud-estul Asiei. El s-a 
pronunțat pentru stabilirea u- 
nei zone de pace și neutralitate 
în Indochina, împotriva extin
derii conflictului din peninsulă, 
a bombardamentelor americane 
asupra teritoriului R.D. Vietnam 
Și a așa-zisei »vietnamizăriu a 
războiului. Pentru Franța, a 
spus Maurice Schumann, „Indo
china rămîne o problemă, pen
tru că războiul continuă, pen
tru că, departe de a fi reduse, 
operațiunile militare se multi
plică, pentru că teatrul acestor 
operațiuni se extinde în Laos 
și în Cambodgia, pentru că, în 
modul cd mai deplorabil, au 
fost reluate bombardamentele 
asupra teritoriului R.D. Viet
nam*. Pentru popoarele vietna
mez, laoțian și cambodgian — 
a continuat ministrul de exter
ne francez — toate acestea re-

Negocieri pentru formarea 
noului guvern finlandez

HELSINKI 19 (Agerpres). — 
Președintele Urho Kekkonen s-a 
tntîlnit marți cu liderii celor 
cinci partide de centru-stînga, 
care urmează să alcătuiască 
noul guvern finlandez. A fost
examinat proiectul programului 
guvernamental elaborat conform 
indicațiilor președintelui, în ve
derea soluționării actualei cri-
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Vreme rea 
în Europa

Vremea continuă să se înrău
tățească in Europa, mercurul 
termometrelor coborînd brusc, 
in numeroase regiuni, sub zero 
grade

In provinciile orientale ale 
Marii Britanii au fost înregis
trate la începutul săptâinînii 
temperaturi de minus 3 grade 
G.

In țările scandinave bat vîn- 
turi înghețate, care produc tul
burări in desfășurarea traficu
lui maritim. In Finlanda, tem
peraturile au scăzut pînă la 
minus 25 grade C, în timp ce 
in Laponia mercurul a coborît 
la numai minus 10 grade, con- 
semnlnd, in mod neașteptat, » 
iarnă blîndă pentru această re
giune.

Luni, la Paris a fost Vreme 
însorită, însă intr-o serie de 
regiuni din răsăritul și nordul 
Franței au fost înregistrate tem
peraturi coborîte. In zona Mării 
Mediterane au căzut ploi abun
dente. provocind revărsarea u- 
nor rîuri.

In partea de nord a Italiei, a 
început să ningă, țărmurile gol
fului venețian aflîndu-se în 
prezent sub mantia albă a ză
pezii. In Dolomiți, mercurul a 
coborit la minus 20 grade, iar 
la Triest și în regiunea de nord 
a Adriaticii bat vînturi cu o 
viteză de 100 kilometri pe oră.

ze guvernamentale. In urmă cu 
o săptămină, șeful statului a 
numit două grupuri de lucru 
cuprinzînd reprezentanți ai tu
turor celor cinci partide și a- 
vind ca sarcină realizarea unui
acord referitor la principalele 
probleme politice, economice și 
sociale ale țării. Primul grup, 
condus de secretarul Partidului 
social-democrat, Kalevi Sorsa 
a fost însărcinat cu studierea 
problemelor de politică gene
rală și a ajuns, potrivit decla
rației șefului său, la „o înțele
gere satisfăcătoare*4 în majori
tatea chestiunilor esențiale. Al 
doilea grup, condus de liderul 
Partidului de centru, Johannes 
Virolainen, a avut ca obiectiv 
aplanarea divergențelor privind 
politica agrară, care, după cum 
se știe, au dus la prăbușirea 
fostului cabinet condus de 
Ahti Karjalainen. In legă
tură cu activitatea acestui grup 
de lucru, agențiile de presă nu 
au fost în -măsură să furnizeze 
nici un fel de precizări.

După întrevederea de la Pa
latul Prezidențial, un purtător 
de cuvînt oficial a anunțat că 
toate partidele și-au dat acor
dul pentru continuarea consul
tărilor in vederea soluționării 
crizei. O nouă înîlnire a pre
ședintelui Kekkonen cu liderii 
acestor partide a fost progra
mată pentru 28 ianuarie.

încheierea Plenarei
C.C. al P.C. Italian

ROMA 19. — Corespondentul 
/Agerpres, Nicolac Puicea, 
transmite i După două zile dc 
dezbateri, ia Roma s-au în
cheiat lucrările Plenarei C.C. 
al Partidului Comunist Italian, 
care a analizat tema i .Comu
niștii față de actuala criză po
litică*. Plenara a aprobat ra
portul prezentat de Aldo Tor
torella, membru al Direcțiun i 
P.C.I., și a adoptat o rezoluție, 
în caic cheamă întregul partid, 
pe toți oamenii muncii și tine
retul să lupte uniți „pentru a 
Impune o soluționare democra
tică a crizei politice și sociale, 
grave și profunde, care frănun- 
tă țara". Rezoluția subliniază 
necesitatea de a se înfrunta cu 
hotărîre problemele șomajului, 
securității muncii, lipsei de lo
cuințe, situația învățămîntului 
și cea a agriculturii, reforma 
asistenței medicale, și alto 
chestiuni urgente.

.înapoi — se spune în do
cument — nu sc mai poate re
veni. Nu pot fi puse in discu
ție cuceririle sociale și politice 
obținute de mișcarea muncito
rească și democratică în acești 
ultimi ani. Dimpotrivă, este 
nevoie să se meargă înainte pe 
calea dezvoltării democratice, 
a reformelor, a programării e- 
conomicc, în cadrul unei poli
tici externe de pace și de in
dependență națională, de dezar
mare și de securitate. în Euro
pa și în lume*. Pentru aceas
ta — menționează rezoluția — 
este necesar să se renunțe țn

mod net la orice discriminare 
față dc forțele de stînga, de 
un guvern care să-șl asume un 
angajament precis de reînnoire 
și să realizeze un raport dc 
încredere cu marile mase.

Italia — relevă documentul 
— are nevoie de securitate de
mocratică, bazată pe dreptate 
socială, pc construcția republi
cană [>e valorile și idealurile 
antifascismului. Trebuie înfrîn- 
tc toate manifestările de vio
lență fascistă... trebuie lărgită 
și întărită unitatea antifascistă, 
care constituie pilonul de bază 
al regimului democratic și re
publican.

„Comuniștii, se spune în în
cheierea rezoluției, cheamă ma
sele muncitoare și populare să 
intervină și să lupte cu toate 
forțele și în spirit unitar pen
tru a impune, întrucit acest lu
cru este posibil, o schimbare 
hotărîtă în interesul democra
ției și națiunii italiene. Comu
niștii declară că, în lipsa unor 
angajamente clare și precise 
de reînnoire, ar fi deosebit de 
gravă și periculoasă pentru Ita
lia prelungirea unei situații de 
incertitudine și de confuzie și 
aceasta nu ar putea fi tolerată 
de către oamenii muncii. Co
muniștii sînt gata să se angaje
ze pe deplin în lupta pentru a 
se da o lovitură oricărei ten
tative reacționare și -conserva
toare, pentru a face să avanse
ze mișcarea democratică și 
populară*.

Reuniunea cabinetului francez

din jmi 
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prezintă civili și militari, morți 
și răniți, prizonieri și ruine. 
Dacă aceasta înseamnă vietna- 
mizarea războiului, atunci o 
spun deschis că resping o ase
menea idee — a continuat el. 
«Singura vietnamizare, care 
pentru Franța are sens. este 
vietnamizarea păcii*, a adăugat 
șeful diplomației franceze.

In continuare, Maurice Schu
mann s-a referit la impasul 
tratativelor cvadripartite de la 
Paris, subliniind utilitatea re
lansării acestor convorbiri și a 
studierii, în mod serios, a pro
punerilor făcute.

Singura cale spre pace este 
realizarea unui acord care să 
recunoască dreptul poporului 
vietnamez la autodeterminare și 
care, in spiritul acordurilor de 
la Geneva, să asigure stabilirea 
în Indochina a unei zone de 
pace și neutralitate.

I V MESAJ 
AL PRI^ȚOLDI 
SUFAMIJVO1VU

XIENG QUANG 19 (Aser- 
preș). — Prințul Sufanuvong 
președintele Comitetului Cen
tral al Frontului Patriotic Lao
țian, a adresat un mesaj popu
lației și forțelor armate din 
provincia Xieng Quang cu pri
lejul eliberării regiunii Thong- 
Long Chieng.

Această marcantă victorie — 
se arată în mesaj — are o sem
nificație deosebită, deoarece re
prezintă o lovitură fără prece
dent dată .forțelor speciale1* ale 
lui Van Pao. care se află sub 
comanda directă a Statelor U- 
nite. Victoria a bucurat între
gul popor laoțian, ea a întărit 
încrederea forțelor patriotice în 
victoria finală. reprezentînd 
totodată, un nou eșec al poli
ticii Administrației americane 
față de Laos și un sever aver
tisment adresat trupelor tailan- 
deze complice. Prințul Sufanu
vong a chemat forțelor arma
te și populația din Xieng 
Quang să-și mențină înalta lor 
vigilență, să acționeze tot mai 
strîns și mai coordonat cu toa
te forțele patriotice neutralis- 
te și să fie gata să dea riposta 
cuvenită imperialismului ameri
can și acoliților lui, să obțină 
victorii și mai mari.

PARIS 19 (Agerpres). — 
Marți a avut loc la Paris e 
reuniune restrînsă a cabinetu
lui francez, prezidată de Geor
ges Pompidou, președintele 
Franței. Pricipalele puncte a- 
nalizate cu acest prilej, relatea
ză agenția France I’resse. au 
fost problemele- Pieței comune 
agricole și cele legate de nego
cierile comerciale angajate în

tre C.E.E. și Statele Unite.
Scopul ședinței cabinetului a 

constat în precizarea poziției 
franceze înaintea reuniunii mi
niștrilor de externe ai „celor 
șase-, prevăzută să aibă loc la 
31 ianuarie, la Bruxelles, pre
cum și înainte de cea de-a tre
ia rundă a negocierilor comer
ciale dintre țările Pieței comu
ne.

Din activitatea 
statiiior interplanetare 
„Marte-2“ și „Marte-3“

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 19 (Agerpres). — 

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud și-au continuat, în 
ultimele 24 de ore, atacurile 
îndreptate împotriva a nume
roase baze și poziții întărite ale 
armatei americano-saigoneze. 
Cele mai importante lupte s-au 
desfășurat in provinciile Phu 
Yen, Binh Dinh .și Quang Nan, 
unde patrioții au atacat trupe 
ale regimului saigonez, provo- 
cîndu-le mari pierderi în oa

meni și material de război. To
todată, forțele F.N.E. au dobo- 
rît două elicoptere inamice. De 
asemenea, în provincia Tay 
Ninh patrioții au atacat o uni
tate de poliție, într-un punct 
situat la 100 kilometri de Sai
gon.

Pe de altă parte, se anunță 
că aviația S.U.A. a continuat 
bombardamentele masive asu
pra regiunilor meridionale ale 
Vietnamului de sud.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Calculul traiectoriilor stațiilor 
interplanetare sovietice .Marte- 
2* și „Marte-3* va permite pre
cizarea formei exacte a Plane
tei Marte, gradul ei de ..turtire" 
— relevă într-un articol co
mentatorul științific al ziarului 
.Sovetskaia Rossia*.

In continuare, acesta arată 
că automatele cosmice sovietice 
au furnizat date deosebit de in
teresante asupra cîmpului gra
vitațional marțian. A devenit, 
astfei, cunoscut faptul că Mar
te este turtit la poli într-o pro
porție de 1,5 ori mai mare de- 
cît Terra, situație care influ
ențează considerabil variația 
orbitelor corpurilor cerești arti
ficiale din preajma sa, elemen
tele acestor orbite modifieîndu-

se la fiecare rotație. Factorii 
care influențează traiectoriile 
sateliților lui Marte sînt aceiași 
ca și în cazul Pămîntului i 
lipsa dc omogenitate în distri
buția maselor din interiorul 
planetei, excentricitatea cîmpu
lui gravitațional, interacțiunea 
complexă a cîmpurilor de atrac
ție ale altor corpuri cerești. 
Astfel, stația „Marte-2", care 
s-a plasat inițial pe o orbită 
cu perigeul (distanța minimă 
de suprafața planetei) de 1 250 
kilometri a coborît, în mai pu
țin de o lună, cu 150 kilometri. 
Un fenomen analog a fost ob
servat și în cazul stației .Mar- 
te-3“, care evoluează însă la o 
distanță mult mai mare, pe o 
elipsă accentuat alungită.

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Serviciul american 
pentru combaterea stupefian
telor și drogurilor primej
dioase a anunțat capturarea 
unui milion de cașete de 
amphetamină, evaluate la 1.5

milioane dolari. Cașetele fu
seseră exportate de firma a- 
mericană „Strasenburgh", fi
lială a importantei societăți 
„Penwalt**, în Mexic și re
aduse apoi în mod ilegal în 
Statele Unite.

MOSCOVA. — La Uzina 
metalurgică vesl-slberiană a 
început construirea unei sec
ții de convertizoare, dotată 
cu agregate avind capacita
tea de 350 tone fiecare. Noua 
secție, care va intra in func
țiune anul viitor, va putea 
produce plită la 8 milioane 
tone oțel anual.

Pentru convertizoarele cu 
o capacitate plnă la 350 tone, 
in Uniunea Sovietică a fost 
elaborată o tehnologie nouă, 
care permite să se reducă 
timpul de topire prin intro
ducerea mai intensă de oxi
gen.

In actualul cincinal, la u- 
zinele metalurgice din Uniu
nea Sovietică vor începe să 
funcționeze cinci mari secții 
convertizoare. Prima de acest 
gen — cea de la Uzina me
talurgică din Karaganda — 
a și fost dată in exploatare. 
Dezvoltarea producției de o- 
țel in U.R.S.S. se va baza in 
special pe introducerea acce
lerată a tehnicii și tehnolo
giei avansate. Astfel, la mai 
multe întreprinderi din țară 
au fost instalate mașini elec
tronice de calcul care diri
jează toate procesele topirii 
metalului. In noile secții con
vertizoare vor fi folosite sis
teme de dirijare a producției 
care să permită realizarea 
oricăror sorturi de oțel.

La sfirșitul cincinalului, se 
prevede ca in Uniunea Sovie
tică să se realizeze o produc
ție de 150 milioane tone oțel 
anual, din care aproape o 
treime in convertizoare.

★

TIRANA. — Dezvoltarea 
industriei chimice a R. P. Al
bania a creat o bază amplă 
pentru înflorirea altor ramuri 
ale economiei In 1975, pro
ducția chimică va depăși cu 
24—28 la sută nivelul anului
1970, iar sortimentul produ
selor realizate se va dubla 
in comparație cu cincinalul 
anterior. Un loc principal in 
producția industriei chimice 
il vor ocupa ingrășămintele : 
astfel, in 1975 urmează să se 
producă cu 40 la sută mai 
multe îngrășăminte fosfatice 
și, respectiv, cu 32 la sută 
mai multe îngrășăminte azo- 
toase, decit in 1970.

★

BUDAPESTA. — Construc
ția unei noi fabrici de alu
mină — cea de-a doua din 
orașul ungar Ajka — a in
trat in faza finală. Fabrica 
va produce incă in acest an 
80 000 de tone alumină, ur- 
mind ca după terminarea ce
lei de-a doua linii de produc
ție să-și sporească capacitatea 
la 200 000 tone, iar la sfirși
tul actualului cincinal — la 
240 000 tone anual.

Industria aluminiului este 
una din ramurile cele mai 
importante ale economiei na
ționale ungare. In 1972, se va 
extrage 2,5 milioane tone bau
xită și vor fi produse 567 000 
tone alumină, 67 700 tone a- 
luminiu și 106 600 tone semi
fabricate de aluminiu. Astfel, 
industria aluminiului va în
registra o creștere de 14 la 
sută în comparație cu anul
1971.

VARȘOVIA. — Agenția 
PAP anunță că a început 
construcția magistralei fero
viare care va uni Silezla de 
Varșovia. Construcția sa re
prezintă cea mai mare in
vestiție de capital efectuată 
de căile ferate poloneze în 
perioada de după război. Sec
torul Zaverce-Radzice, în lun
gime de 143 de kilometri, va 
fi primul care va fi dat în 
folosință. Evenimentul este 
prevăzut pentru al treilea tri
mestru al anului 1974. Pentru 
început, pe sectorul, respectiv 
vor circula numai trenuri de 
marfă. După 1975, magistrala 
va fi prelungită plnă In ca
pitală. Tot atunci vor începe 
să circule trenuri de pasageri 
de cursă lungă.

Noua magistrală poloneză 
va fi utilată la nivelul teh
nicii contemporane. Ea va 
permite circulația unor gar
nituri cu o viteză de plnă la 
250 kilometri pe oră, contro
lul și supravegherea traficu
lui urmlnd să fie complet au
tomatizată.

HAVANA. — La sfirșitul a- 
nului trecut, oamenii muncii 
din industriile minieră, de 
combustibili și metalurgică au 
raportat îndeplinirea cu suc
ces și depășirea prevederilor 
planului anual de producție. 
Mari depășiri au fost înre
gistrate in producția de ni
chel, asigurindu-se astfel pen
tru export unul dintre cele 
mai valoroase produse ale 
economiei cubaneze. In 1970, 
exportul cuhczicz de nichel 
— in producția căruia Cuba 
deține locul al treilea în ie
rarhia mondială — a atins 
valoarea de peste 217 mili
oane dolari. Realizări însem
nate au fost dobindite și în 
extracția și prelucrarea co
baltului, a cuprului, cromu
lui, plumbului. De asemenea, 
producția de sare, al cărei 
volum global a atins in 1971 
cantitatea de 170 mii de tone, 
a depășit cu 50 mii de tone 
realizările din 1970 in acest 
domeniu.

SOFIA. — in anul 1971, 
valoarea schimburilor comer
ciale externe ale R. P. Bul
garia s-a cifrat la aproxima
tiv 5 miliarde leva, față de 
4,5 miliarde in anul prece
dent, a anunțat ministrul 
bulgar al comerțului exterior, 
Ivan Nedev, în cadrul unei 
conferințe de presă. Exportul, 
a precizat ministrul, a înre
gistrat un spor de 11 procen
te, in timp ce importul a 
crescut cu 17 procente.

In prezent, Bulgaria între
ține legături comerciale cu 
110 țări de pe toate continen
tele. 80 la sută din schimbu
rile externe se realizează cu 
țările socialiste, iar 55 la sută 
din acest procent se asigura 
prin schimburi comerciale cu 
Uniunea Sovietica.

In afara creșterii continue 
a schimburilor comerciale cu 
țările socialiste, ministrul bul
gar a evidențiat evoluția fa
vorabilă a relațiilor comer
ciale ale țării sale cu state 
din Occident, precum și cu 
țările .lumii a treia".

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■[!■■■■■■■■■■■■■■

U.R.S.S.. Moscova. In timpul orelor de recrecrc, numeroși copii sînt atrași la Expoziția 
realizărilor economiei naționale, unde pentru ei au fost organizate diverse jocuri distractive, 
au fost amenajate terenuri de patinaj ctc.

In foto : Pe patinoar, in fața intrării principale a expoziției.

Ultimele știri sportive

violente între student! 
poliție la Madrid

Ciocniri 
si>

MADRID 19 (Agerpres). 
Pentru a doua zi consecutiv, la
Madrid, s-au produs, marți, 
ciocniri violente între sludenți 
și poliție. Incidentele au fost 
generate de încercările poliției, 
dirijate din elicoptere, de a dis

persa pe studenții diferitelor 
facultăți madrilene, care au 
organizat, in mai multe puncte 
ale capitalei, demonstrații de 
solidaritate cu colegii lor de la 
medicină. In ultimele zile, me- 
diclniștii madrileni, care cer 
democratizarea învățămîntului,

au devenit victime ale represi
unilor autorităților și poliției. 
La demonstrații a participat 
marea majoritate a studenților 
centrului universitar din Ma
drid, care numără aproximativ 
60 000 de tineri. Poliția a ope
rat noi arestări.

i)enionstra(ie 
la Aceru

ACCRA 19 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor cotidianului 
ghanez „The Pioneer*, reluate 
de agenția Associated Press, 
unități ale armatei și poliției 
din Ghana au împrăștiat o de
monstrație îndreptată împotri
va preluării puterii de către 
militari. Aceleași surse afirmă 
că au fost arestate 11 persoa
ne care au luat parte la această 
acțiune.

După încheierea turului trei 
al campionatului național de 
hochei pe gheață, reprezentati
va țării va susține la sfirșitul 
acestei săptămini (22 și 23 ia
nuarie), pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, o du
blă intîlnirc amicală in com
pania echipei iugoslaviei. Tot la 
București, în zilele dc 29 și 30 
ianuarie, selecționata dc hochei 
a României va primi replica re
prezentativei de tineret a 
U.R.S.S. In același timp, echipa 
de juniori a țării noastre va in- 
tilni la Sofia selecționata simi
lară a Bulgariei.

o
MtlNCHEN. — Controlul an

tidoping va fi aplicat cu stric
tețe la Jocurile Olimpice de ia 
Sapporo și Miinchcn. O broșură 
cuprinzînd lista completă a sub
stanțelor farmaceutice interzise 
sportivilor va fi trimisă tuturor 
membrilor C.I.O., comitetelor o- 
linipicc naționale, federațiilor 
sportive internaționale. Lista 
antidoping, susceptibilă de a- 
dăugiri, include intre altele: 
stimulatoarele psihoinotoare (am
fetamine, derivate ale cocainei 
etc.), excitante ale sistemului 
ncuro-vegetativ (efedrina și de
rivate), stricninfi, unele analep- 
tice analgezice etc.

0
VARȘOVIA. - Turneul inter

național masculin de baschet dc 
Iu Varșovia s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei orașului 
Moscova, care a terminat ne

învinsă competiția. Pe locurile 
următoare s-au clasat in ordine 
formația Polonia din Varșovia, 
Sofia, A.Z.S. Varșovia, echipa 
orașului București, Budapesta, 
S.K.R.A. Varșovia, Helsinki, 
Lcgia Varșovia și Praga.

o
CHAMONIX. — Concursul in

ternațional dc schi de la Cha
monix s-a încheiat cu dispu
tarea probelor de slalom uriaș.

La masculin, primul loc a 
fost ocupat de austriacul Wolf
gang Metzger cu timpul do 
82**65/100. La combinată, vic
toria i-a revenit Iui Metzegcr.

Cursa feminină a fost cîști- 
gatâ dc schioara italiancă Pa
tricia Rovelli, cronometrată în 
65”34/100.

O
ZURICH. — Proba feminină 

de coborîrc din cadrul con
cursului internațional de schi 
dc la Grindclwald s-a încheiat 
cu victoria sportivei austriece 
Anncmarie Procll, cu timpul dc 
1’53**51/100.

In clasamentul individual al 
„Cupei Mondiale**, conduce 
Franțoise Macchi (Franța) cu 
187 puncte.

Clasamentul pe națiuni : 1.
Franța — 612 puncte: 2. Austria 
— 447 puncte; 3. Elveția — 
239 puncte etc.

0
VARȘOVIA. — La Lublin s-a 

desfășurat intilnirea internațio

nală amicală de șah dintre e- 
chipa Medicina București și 
formația locală Start, campioana 
Poloniei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 11,5—8,5 
puncte.

0
LONDRA. — La „Royal Al

bert Hali** din Londra au înce
put întrecerile turneului de te
nis „Rothmans**, al treilea din 
seria circuitului intcrn',t:' - ■’ pe 
teren acoperit.

In primul tur („optimi" de fi
nală) ale probei dc simplu, 
campionul român Ilie Năstase 
l-a întilnit pe sud-africanul 
Ray Moore pe care I-a învins 
in două seturi cu 6—3, 6—3. 
Ilie Năstase, cotat de organi
zatori drept favoritul principal 
al turneului, a dominat net a- 
ceastă partidă și a obținut o 
victorie clară in numai 41 de 
minute.

0
MELBOURNE. — Celebra îno

tătoare australiană Shane Gould, 
deținătoarea tuturor recorduri
lor mondiale in probele stilu
lui liber, a eșuat în tentativa 
sa de corectare a recordului 
lumii in proba de 200 in mixt. 
Cu prilejul unui concurs care a 
avut loc la Sydney, ea a fost 
cronometrată in 2’2t”4/10 (nou 
record național). Recordul mon
dial este do 2’23”5/10 și apar
ține sportivei americane G. 
Kolb.

(Agerpres)
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