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Impresionant tablou al dez- 
voltării economiei naționale a 
României socialiste in următo
rul deceniu. Tezele și proiec
tul dc Directive ale celui do-al 
X-lea Congres al partidului 
sint documente de o covirșitoa- 
re importanță pentru evoluția 
întregii noastre societăți.

I na din trăsăturile esențiale 
ale viitorului plan cincinal și 
a dinamicii economiei națio
nale pc perioada 1976—1980 re
zidă in promovarea progresu
lui tehnic și a cuceririlor re
purtate pc tărimul cercetării 
științifice. O direcție principală 
în care se vor orienta efortu
rile este creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale de producție. 
Astfel, în Directive se subli
niază că rentabilitatea produc
ției trebuie să se situeze la ni
velul dotării tehnice și al po
sibilităților pe care le oferă or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii.

Această acțiune declanșată in 
anul 1967 in industrie, pe baza 
holăririlor luate de conduce
rea de partid si dc stat, și ge
neralizată în anul 1968, este de 
natură să mobilizeze rezervele 
serioase existente în toate u- 
nitățile noastre economice. Do
meniul ca atare prezintă o ma
re extindere a cărui explorare 
atentă și punere în valoare, 
urmărită cu răspundere, poate 
determina obținerea unor efec
te economice dc anvergură.

Rezultatele obținute în ac
țiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii pe an
samblul economiei, constituie 
cea mai temeinică argumen
tare a necesității de a contri
bui și in viitor, intr-un mod și 
mai sistematic, la o cotă supe
rioară de exigență, la această 
acțiune de amploare. Ne aflăm 
încă înlr-o așa-zisă perioadă 
de „degroșare”, cînd nu este 
cazul să se facă studii prea 
meticuloase pentru a îmbună
tăți activitatea unităților eco
nomice. Sînt o serie întreagă 
de aspecte pe care „ochiul for-

mat" al specialistului le poate 
depista fără strădanii deosebi
te. Organizarea rațională a 
proceselor de producție și tre
cerea la generalizarea aplicării 
unor metode de normare care 
Să permită fundamentarea ști
ințifică a normelor de produc
ție și a normativelor sînt căi fun
damentale de creștere a gra
dului de rentabilitate.

Se cuvine — credem — să 
subliniem că aceste acțiuni sînt 
afectate de un grad apreciabil 
de utilitate și pentru că nu a- 
pelcază la fonduri de investi
ții. ci fructifică raționalizări 
care stau la îndemîna oricărui 
colectiv de specialiști, care și-a 
însușit principiile moderne de 
gestiune a unei întreprinderi.

începutul cincinalului viitor va 
găsi municipiul Petroșani fără u- 
nități economice nerentabile. Es
te o certitudine care merită să 
fie relevată cu prioritate. Dar. ar 
trebui să se acționeze cu liotă- 
rire și maximă operativitate 
în sensul creșterii gradului de 
rentabilitate a fiecărei unități 
economice în parte. Pentru a 
materializa eficient aceste pre
viziuni, pentru efectuarea unor 
studii cu caracter profund apli
cativ, o condiție sine qua non 
o implică pregătirea cadrelor 
la toate nivelele. In cursul a- 
nului 1969 se va termina ac
țiunea de perfecționare a po
tențialului cadrelor de condu
cere din întreprinderi, dar acest 
lucru nu este suficient. Se im
pune ca în anul viitor să se 
continue acțiunea pină la sta
diul general valabil al munci
torului calificat, capabil să 
prindă „rădăcini" durabile a- 
colo unde se produc valorile 
materiale.

îmbinarea Ia unison a apli
cării rodnice a studiilor în sfe
ra producției cu larga „campa
nie" de perfecționare a pregă
tirii cadrelor, conform cerințe
lor actuale și de perspectivă, 
sa crea conjunctura propice 
pentru înfăptuirea directivelor 
partidului nostru în perioada 
anilor următori.

ing. Cornel BURLEC

La eicrvescenla muncii Insu- 
ilețite din adlncurile minelor, 
de pc coclaurile bătute de vio
luri ale munților sau din halele 
trepidante ale uzinelor se co
nectează un colectiv inimos și 
vrednic, finalizând prin misiu
nea sa de mari răspunderi roa
dele dăruirii și cutezanței. Sini 
ceferiștii. Zeci, sute de oameni 
sînt prezenți la datorie zi și 
noapte, dc-a lungul traseelor 
de Her ale Văii care captează 
ca un fluviu enorm riurile de 
cărbune ce izvorăsc din adin
curile bazinului, pădurile deve
nite „masă lemnoasă" de sub 
crestele Parîngului și Reteza-

■eg

L'

la

A

Rina
a 2-a

Colocviul nostru:

La U.U.M, Petroșani 
se pregătesc glisicrc 
pentru mașinile de ex
tracție aie exploatărilor 
miniere.
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La 3ti> de grade Celsius, cuvlntul „litoral", rostit pină 
acum o lună cu oarecare nostalgie, a intrat brusc in actua
litate. Sezonul estival a început. Oare ce surprize ne rezervă 
litoralul In acest an ? Pentru a afla noutăți și a răspunde 
unei asemenea Întrebări de largă circulație, reporterul a stră
bătut din nou cel 70 km de-a lungul țărmului Intre Mamaia

I șl Mangalia. La toi pasul ne Inllmplnă pancarte mari, pe care 
* stă scris, in cîteva limbi: „Bine ați venit I". De lapt, primii
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După o întrerupere de citeva luni. Cenaclul literar 
„Meșterul Manole", afiliat recent la Asociația Brașov a 
Uniunii Scriitorilor, și-a reluat săptămîna trecută activi
tatea.

In planul de activitate, intocmit in urma discuțiilor 
purtate intre membrii cenaclului, au fost prevăzute ședin
țele de lucru precum și seri și matinee literare. întilniri 
cu cenacliști din alte centre ale județului, întilniri cu scri
itori, membri ai Asociației Brașov a Uniunii Scriitorilor, 
mese rotunde, acțiuni comune cu alte organizații ș.a.m.d. 
Astfel, la Lupeni, in data de 31 mai, cercul literar „Lira" 
a organizat la clubul sindicatelor din localitate o seară de 
poezie. O seară similară va avea loc la Casa dc cultură 
din Petroșani, in data de 14 iunie, cu concursul tuturor 
membrilor cenaclului. Ședința din 4 iulie a cenaclului va 
prilejui tinerilor creatori din Valea Jiului intilnirea cu 
scriitorii bucureșteni Victor Tulbure, Nicolac Tăutu și I. Th. 
Ilea, in cadrul unei mese rotunde cu tema „Poezia mi
litantă românească în trecut și astăzi".

In zilele de 19, 20 și 26 iulie, la Lupeni, Vulcan și Pe
troșani vor fi organizate seri de poezie închinate sărbăto
ririi a patru decenii de la greva din 1929 a minerilor din 
Lupeni. O întilnire cu cenaclul literar „Ritmuri" din Deva 
se va desfășura duminică 17 august, fiind urmată de un 
matineu literar la Casa de cultură din Petroșani. în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.

In felul acesta cenaclul petroșănean \a fi prezent la 
toate marile evenimente din următoarele luni și va pri
lejui membrilor săi o confruntare directă cu opinia mase
lor din municipiul nostru. Cele mai bune creații ale ce- 
nacliștilor din Valea Jiului vor fi publicate în coloanele 
ziarului „Steagul roșu" și ale revistei Asociației Brașov al 
Uniunii Scriitorilor, care își pregătește apariția pentru 
următoarele luni.

S-a stabilit ca următoarea ședință a cenaclului „Mește
rul Manole" să aibă loc vineri 6 iunie, ora 18, la redacția 
ziarului nostru, avind ca scop citirea și discutarea versu
rilor create in ultima vreme de Valeria Zamfir din Lu
peni, pe baza referatului intocmit de Tiberiu Spătaru.

GATA PENTRU RECEPȚIE
Munții noștri sint împin- 

ziți dc cabane in care sint 
găzduiți in condiții optime de 
confort muncitorii forestieri 
.■ exploatează aurul verde 
al pădurilor. Cea mai nouă 
■ abartă forestieră este aceea 
de la Răscoala. Terminată de 
curind, ea este compusă din

cinci dormitoare, o cameră 
pentru maistru .și o bucătă
rie. Cabana poate găzdui 40 
dc muncitori. La subsol a fost 
amenajată o pivniță și o ma
gazie. Zilele trecute a înce
put recepția, apoi in cabană 
se vor muta primii locatari.

calea eterului, mai precis repli
ca interlocutorului din Petro
șani In fa/a microfonului:

— ...în rest, Petroșaniul e-n 
ordine. Insist doar pentru su
plimentarea pe azi cu încă 60 
de vagoane...

— Bine Petroșani. Spor 
muncă 1

Ceea ce am înțeles din șe
dința la telespicherul a R.C.M.- 
ului aparținînd complexului 
C.F.R. e ritmul impetuos cu ca
re pulsează activitatea colecti
velor unităților căii ferate, stră
duința lor de a răspunde exi
gentelor, solicitărilor intense și 
ardente ale transportului fero-

(miecliiți 
la marea

efervescentă
tului — toate bogățiile ce le pun 
oamenii acestei Văi la dispozi
ția economiei țării.

Am pătruns de curind înlr-u- 
na din clădirile complexului fe
roviar Petroșani, intuind că, din
colo de iureșul locomotivelor 
și convoaielor de trenuri ce do
mină platoul acoperit cu pă
ienjenișul liniilor de metal de 
aici, din inima Văii, voi avea 
parte, în tihnă, de relatări de
taliate despre „faptele ceferiste", 

’A fost o intuiție eronată. Bl 
aici, în cabinele eu ușile ca
pitonate, m-am trezit înlr-o lu
me a efervescentei creatoare 
stăpînilă de pasiunea și inteli
genta umană.

Convorbirea ce o solicitasem 
iusese amânată, oierindu-mi-se, 
in schimb, să asist la o „șe
dință la telespicher cu direc
ția regională". Am reținui, prin
tre altele, din numeroasele de
cizii concise și indicații rigu
roase privind desfășurarea per
fectă a transportului feroviar, 
finalul convorbirilor purtate pe

viar.
După convorbirea la lelespi- 

cher am reușit să-l sustrag pe 
șelul R.C.M.-ului, ing. Ion Maier, 
secretarul comitetului de partid 
al complexului C.F.R. din preo
cupările-! multiple.

— Avem de lucru berechet. 
Pulsul bazinului, ritmurile Iul 
le simfim, le înregistrăm pe 
viu. Dinamica producției, în con
tinuă creștere din unitățile .in
dustriale ne pun în iafă sarcini 
multiple, cu mull superioa're 'ătîr- 
cantitativ- cil și calilaliv.

Exigențele, solicitările le-am 
înțeles. Mă interesau mai mult 
amănunte în legătură cu modul 
cum răspund ceferiștii din '' 
lea Jiului sarcinilor lor de 
pundere.

Afirmasem că ceferiștii 
conectați la marea eiervescen- 
lă creatoare din Valea Jiului.

Va- 
râs-

sini
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Cu „Nevestele vesele..." 
în turneu

Duminică dimineața, un 
grup de actori ai Teatrului 
dc stal „Valea Jiului" au 
plecat in turneu cu... „Ne
vestele vesele din Windsor". 
Savuroasa comedie shakes
peariană va fi prezentată in 
fața spectatorilor din Buziaș, 
Caransebeș, Oțelul Roșu, Me
diaș, Sighișoara, Govora, Că- 
limăne.ști, Olănc.ști, Tg. Jiu 
și in alte orașe și stațiuni 
balneo-climaterice. Turneul, 
cb o durată de 25 zile, se 
încheie la Brad.

Dacă \ reți să cunoașteți ex
teriorizarea autentică a stări
lor sufletești la copii, dacă 
vreți să desciirați preocupă
rile și părerile lor lipsite de 
orice prejudecată despre lu
mea din jur, vizitați o expo
ziție de desene realizate de 
copii. Tradiționala expoziție 
de desene executate de co
piii cercului de artă plastică 
din Lupeni, deschisă zilele tre
cute, este mai mult deci! edi
ficatoare în acest sens.

Aceste minunate explozii 
de culori rezultate dintr-o 
exuberantă fantezie infantilă, 
trebuie privite (anunțînd cu 
bună știință orice pretenție 
din domeniul creației artis
tice) ca pe niște gingașe și 
grațioase flori care nu oresc 
în grădina vieții decîl înlr-o 
perioadă anume.

Numai privind pereții aco- 
perițl cu mulțimea de desene 
omul adult își dă seama că de

iapt se găsește in 
nei lumi in care 
fost chemate să 
gindul și vorba in 
a toi ceea ce poate fi văzut, 
simții, constatat dar mal greu 
de explicat la virșta de 8 sau 
10 ani.

Pentru că acești copii au 
ceva de spus și spun cu toa
tă căldura sufletului lor. Li
liana Sandu (11 ani), Delia 
Străul (11 ani), Ovidiu Le
bădă (10 ani), și Ursula Fis- 
sgus (12 ani) povestesc in cu
lori vii scene din basmele pe 
care și le-au imaginat de ali
te a ori. Adi Zavada la cei 
8 anișori ai săi a tăiat in li
noleum tot ce i s-a părul mai 
interesam din jurul ei. Fra
ții Alexandru și Vili Eber- 
genyi s-au aventurat, cu creio
nul în mină, să descopere 
lumea celor mari. Alexandru, 
la 10 ani, a plecat curajos 
(cu gindul) înlr-o călătorie in-

mijlocul li
ngurile au 
înlocuiască 
exprimarea

-lerplanetară In timp ce fra
tele său cel mic, cu cei 9 ani 

■ de ^.experiență" in viață a 
descoperit (pe hirlie) fascina
ția Vestului sălbatic cunos
cut prin bunăvoința micului 
ecran. Alți frați, Ștefan și E- 
duard Regul (10 și 13 ani) 
au țesut adevărate dantele 
pe luciul linoleumului, iar 
Gabi Popescu (11 ani), Simo
na Lipan (11 ani), Violeta 
Grădinarii (9 ani), Ecalerina 
Bidea (1-1 ani) și Ev a Eross 
(13 ani) au desprins din ta
bloul diurn secvențe de o pa
tetică autenticitate cu toate 
că slîngăcia le-a fost amic 
cînd condeiul pornea timid 
pe coala imaculată de desen.

Ei sini doar cifiva dintre 
copiii orașului Lupeni care au 
slrins în buchet multicolor 
ceea ce au ia această virslâ, 
poate, mai de pref, nealterata 
lor fantezie copilărească.

T. KARPATIAN

turiști din tară șl de peste hotare au șl debarcat pe lito
ral, zilele trecute. Grupuri masive vor sosi In curind. Sînt 
așlepta/l numeroși oaspefi din Anglia, Austria, Belgia, R. S. 
Cehoslovacă, Danemarca, Franța, Finlanda, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, R. P. Polonă, Suedia și din alte (ărl.

lulă-ne mal întii pe terasa Parc-Holel admlrînd splen
dida Mamaia cu „Peria", cii „Select", cu „Dacia", „Flora", 
„Doina", „Victoria" și celelalte perle. In actualul sezon, Ma
maia se descoperă însă sub un peisaj mult mai dens decit 
cel pe care-l cunoaștem. Fantezia arhllecților materializată 
în linii suple și Ingenioase, a dat naștere unor noi și mo
derne construcții, pe care nu le poți trece cu vederea. Edilii, 
la rîndul lor nu mai puțin ingenioși, le-au botezat cu nume 
desprinse din mitologie : ,,Apollo", „Juplter", „Junona". Nu
mai 1n aceste trei noi hoteluri s-au creat Încă 1 000 de locuri 
pentru cazare, la care se adaugă un nou camping. Astfel, cu 
cele 22 000 de locuri de care dispune acum, Mamaia poate 
găzdui in actualul sezon circa 300 000 de oaspefi.

La Eforie Nord se profilează un nou șl impunător com
plex hotelier. Noutate e și grupul de căsuțe prefabricate. Ne 
abatem către stațiunea tinerelului de la Coslineștl. Și aci 
descoperim cîteva creații ale anului 1969: o nouă tabără, 
un nou camping.

Cele mai multe surprize ne așteaptă însă la celălull 
pol al litoralului românesc, la Mangalia-Nord. Deși ținură, 
cerlilicalul ei de naștere dalînd din actualul cincinal, noua 
stațiune tinde să rivalizeze cu Mamaia. Și nu s-ar puica 
spune că este vorba de o pretenție nejustificală. In scurtul 
nostru popas preeslival aflăm că alături de „bălrinele" ho- 
țeluri — „Decebal", „Troian", „Delta", „Dobrogea", — anul 
acesta vor ii inaugurate alte 15: „Ponlos", „Callalis", „Cori- 
na", „Egreta", „Dalia", „Tismana", „Cozia" și altele.

La capătul acestui „tur de coastă", din dalele înscrise 
în carnetul de reporter să conturăm noutățile litoralului din 
acest an. Capacitatea hotelurilor sporește cu 15 000 locuri. 
Circa zece restaurante și baruri noi, un complex comercial 
de mari proporții, un centru meșteșugăresc ce oferă o largă 
varietate de servicii, o cherhana, parcuri și grădini însumînd 
300 de hectare, nenumărate chioșcuri cu fructe, răcoritoare, 
alimente, ziare și cărți, articole de plajă se adaugă celor 
existente în intenția satisfacerii prompte a cererilor atit de 
largi și de pretențioase...

Dar, înainte de a ne despărți de mare și de farmecul ei, 
ne atrage atenția una din nenumăratele cărți de impresii. Ci
tim, cu acea curiozitate reportericească însemnările olande
zului Raymond Steenen :

„Mamaia... A fost cea mai frumoasă vacanță din viața 
mea"...

Privim încă o dală în clipă despărțirii, litoralul și impre
sionantele sale construcții, ieșite parcă din spuma mării. In
tr-adevăr e magnific. Subscriem întru toiul la spusele d-lul 
Steenen. Pe litoralul nostru, unde își dau întilnire ultravio
letele, briza, valul mării, nisipul fin și fantezia arhitecților 
pofi petrece astăzi o vacanță de neuitat...

N. SIMION

PE ȘANTIERULECOU
LA ARTICOLUL VALEA JIULUI SUPERIOR

I w

care se desfășoară lucrările de investiții de la șantierul Va
lea de Pești.

Publicăm integral răspunsul primit in dorința de a elu
cida unele probleme specifice muncii pe acest șantier, 
de a se cunoaște in amănunt raportul dintre centrală și șan
tier.

„Referitor la convorbirea a- 
vută de tov. Nicolau Ștefan cU 
redacția ziarului „Steagul ro
șu" publicată in nr. 6 036 din 
23 martie 1969, considerăm ne
cesar a veni cu cîteva preci
zări. EJc se impun cu atit mai 
mult cu cît convorbirea tov. 
ing. Nicolau Ștefan, șeful șan
tierului Valea Jiului superior, 
a avut loc la numai cîteva zi
le după numirea sa în acest 
post, timp în care dînsul nu a 
putut să-și însușească toate 
problemele șantierului, cu atit 
mai mult cu cît complexitatea 
lucrărilor la 
I.L.HS., este

In această 
rătăm :

această unitate a 
deosebită.
ordine de idei a-

a) Dinamica planului de pro
ducție pe anul 1969 a fost fi
xată ținînd cont de natura lu
crărilor, de stadiul intempe
riilor caracteristice zonei în 
care se desfășoară activitatea, 
precum și de asigurarea unui 
echilibru între costuri și reali
zări.

Prin această prismă, ponde
rea trimestrului I 1969 a fost 
stabilită la 15,6 la sută din pla
nul anual, punct de vedere în
sușit de conducerea C.S.A. ca 
urmare a caracteristicilor teh
nice și economice ale acestui 
șantier.

în consecință. pregătirea 
fronturilor de lucru pc timp 
friguros s-a făcut in lumina

acestei planificări, care a fost 
realizată în proporție de 96 la 
sută. Nerealizarea de 4 la sută 
se datorește condițiilor excesiv 
de grele impuse de intempe
riile trimestrului I 1969 care, 
așa cum se .știe au depășit toa
te prevederile.

In ceea ce privește dinami
ca planului pe celelalte trimes
tre, ea a fost fixată astfel :

Trim. II Total sem. I
28.80/„ M,4»/0

Trim III Trim. IV
38.2% 17.4%

Se poate reține din datele 
de mai sus că la finele tri
mestrului III 1969, șantierul 
nostru trebuie să realizeze 82,6 
la sută din sarcina de plan, 
realizare care, așa cum am 
mai spus, ține cont de posibi
litățile de dezvoltare a lucrări
lor în trimestrele II și III ale 
anului precum și de greutățile 
ce le întimpinăm în trimestrul 
IV 1969 prin natura lucrări
lor și influența intemperiilor.

b) Concluziile dinamicii pla
nului au rezultat ca urmare a 
întocmirii graficelor tehnologi
ce, acțiune începută imediat ce 
s-au primit cifrele de plan pc 
anul 1969. în baza acestor in
dicatori. s-au întocmit grafi
cele dc execuție cu toate deta
liile necesare privind asigura
rea factorilor de producție pen-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■!

la primele sale produse

In urmă cu cîteva săptămîni primul tub dc presiune 
din beton armat precomprimat tip „PREMO" fabricat in 
județul nostru, a „văzut lumina zilei" la Fabrica de prefa
bricate din beton Cristur — Deva. Evenimentul s-a desfășu
rat intr-un cadru festiv în prezența tov. ing. Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei materialelor de construcții și a 
consemnat dc fapt intrarea în probe tehnologice a fabricii. 
Au fost prezenți la această primă „zămislire" și construc
torii Șantierului 503 (aparținînd Trustului 5 construct ii-mon- 
laje Brașov) — făuritorii edificiilor fabricii, instalatorii în
treprinderii I 10 .și reprezentanți ai beneficiarului.

Așa a fost primul început.>■■■

Istoria acestui prim tub se scrie de fapt dc... aproape 
doi ani in urmă, din toamna anului 1967, o dată cu începerea 
construcției Fabricii dc prefabricate din beton — Cristur. 
Cei ce au semnat acest prolog au fost o mină dc oameni har
nici din cadrul Trustului 5 Brașov. In acea toamnă, intre 
Deva și Hunedoara, în lunca riului Cerna și a piriului Ursu, 
pc o suprafață întrecînd 10 hectare, constructorii au prins 
să transforme in fapt hotărirca partidului ca în inima jude
țului Hunedoara să ia ființă o modernă și importantă fabri
că de prefabricate.

Rind pe rind, au început să iasă din pămint — fundate 
de blocuri masive dc beton armat — zvelte și sigure, estetice

și armonioase — șiragurile de împliniri in beton, oțel și 
sticlă alo edificiului viitoarei fabrici : hala Premo, atelierul 
dc armături, hala dc prefabricate, centrala termică, stația 
compresoare + post trafo, castelul dc apă, silozurile dc ci
ment, depozitul de produse finite, estacadele pentru conducte 
ctc.

Toate aceste făptuiri, au însemnat peste un milion do 
ore-muncă, zeci dc mii dc metri cubi dc pămînt săpați și 
transportați, mii dc metri cubi de balast, nisip și pietriș 
consumați, mii dc tone dc elemente prefabricate montate, 
mii de kilograme de utilaje și conducte ori mii dc metri dc 
cablu aerian sau subteran montat, milioane dc kilograme de 
ciment utilizat, sute de mii dc kilograme dc oțel și oțel 
beton pus in operă. .

In fața complicatelor instalații automate ale liniei de 
„600" care înfășoară armătura tensionată, ori ccntrifughează' 
betonul proaspăt turnat în formă, ori execută torcrctul, cei 
prezenți trăiesc sentimente deosebite. Constructorii, 
dincolo dc forma tubulară a primului produs văd 
geneza construcțiilor pc care le-au făurit.

Inginerul Petru Răpișcă, cu toți cei 26 de uni abia împli
niți, e șeful lotului nr. 1 ul șantierului 503, lot cure avea in 
sarcină, printre altele, și construcția viitoarei secții Premo 
și a atelierului de armături. Acest prim tub nu poate să

Ing. Ion MARGINEANU

(Continuare jn pag. a 3-a)
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)n municipiul Petroșani, pc lingă o activitate econou kS 
susținută, pulsează intens pt mai multe planuri, < amplă 
viațfi spirituală. In acest context., invățămîntul dt ionic tra
ck Ic ocupă un loc de seamă in creșterea și educarea tinerei 
gtncrații. Cele șase licee — dintre care unul cu profil in- 
duslrial-minier — pregătesc specialiștii di miinc. »•■«<'.iri. 
inginer», profesori, avocat», artiști, tehnicieni <u ■ im.HA 
calificare-, meniți să ducă mai departe realizările de j-înă 
nrum. Nu peste multă vreme, un nou eșalon de ba< alaurea- 
ți var bate la porțile universităților, in vreme ce alți elevi 
'or lua locul in băncile clasei a Xll-a. Poate ca nicăieri in 
a'tă parte, in școală urcușul de pe o treaptă pc alta este 
« ■■ ident de la un an la altul, fiecare elev trăind tu emoție 
clipele despărțirii de o clasă și ale trecerii pragului celei
lalte

De < n. \.;i Zile, sule de absolvenți ai liceelor susțin < xa- 
mcnul <*♦’ bacalaureat caro încununează activitatea lor din 
d< cursul anilor de școală. Pentru ceilalți elevi a mai rămas 
doar o scurtă perioadă pină la sfirșitul anului școlar și înce
putul binemeritatei vacanțe de vară. Prilejul se dovedește 
a fi potrivit pentru a arunca o privire de ansamblu mai 
ales asupra a două momente esențiale în viața școlilor : pre
gătirile în vederea concursului de admitere în licee și a 
examenului de bacalaureat.

La finele anului, cît mai 
multi promovafi

REDACȚIA: Rezultatele tri
mestrului al doilea la învăță
tura n-au fo^t pc deplin satis
făcătoare. Ce ați preconizai ca 
la ifîrșitul anului școlar nu
mărul promoi aților sâ fie cît 
mai marc ?

SIMION PARÂLAM . In
tr-adevăr, procentul de «‘6 u 
sută promovați la finele tri
mestrului al doilea, obținut de 
liceu) din Petroșani este, după 
părerea mea. foarte mic față 
de posibilitățile reale. .Aceasta 
cu atît mai mult cu cit aproa
pe jumătate din numărul ele
vilor cu rezultate necorcspun-
zătoare sînt eorigenți la o sin-
gură materie, situație care■, cu
puțin efort din partea ele’vilor
ar fi putut fi evitată.

La aceasta se adaugă și fap-
ă unii elevi, speciiilind
? mari obținute in tri-

mestrul I. au refuzat să se mai
prcgătească sistematic și conș
tiincios în cel de-al doilea, ob- 
ținind de această dată note sub 
limita calificativelor de pro
movare. Alți elevi au subapre
ciat importanța educației fizice 
și a desenului și cu toate că 
au obținut note de promovare 
la celelalte discipline au rămas 
eorigenți numai la aceste dis
cipline.

DORIN COSTEA: Tn cadrul 
consiliului pedagogic de anali
ză a activității depuse în tri
mestrul 11. s-a indicat ca în 
cursul trimestrului TIT tovară
șii profesori să pună in conti
nuare accentul principal pe 
calitatea lecțiilor, pe folosirea 
unui’ bogat material didactic. 
Cu elevii râmași în urmă la 
învățătură la diferite obiecte 
s-au organizat ore de meditații 
și consultații, la care participă 
numai elevii eorigenți. S-a In
dicat. de asemenea, ca elevii 
eorigenți sâ fie folosiți mai 
puțin în diferite acțiuni ob

ștești. sportive sau cultural- 
artisticc.

SIMION PArAIANV : Bi
lanțul rezultatelor la învăță
tură obținute de devii noștri 
îl apreciem ca fiind ncsatisfâ- 
eâtor și ca atare au fost inițiate 
o serie de măsuri din care a- 
mintim : analiza rezultatelor 
in consiliu) profesoral, in șe
dințele colectivelor claselor și 
in ședințele comitetelor de pă
rinți : organizarea de meditații 
săptămînale cu participarea 
tuturor elevilor eorigenți sau 
amenințați la cori gen ță la ma
teriile : matematică, chimic, fi
zică și limba latină, pretum 
și ore de pregătire suplimen
tară cu elevii eorigenți la e- 
ducație fizică; vizite ale pro
fesorilor diriginți la domici
liul elevilor râmași în urmă 
la învățătură și fixarea unui 
orar de audiențe al profesori
lor diriginți pentru a primi vi
zita părinților elevilor : ridica
rea calității predării, acordarea 
unei mai mari atenții elevilor 
rămași în urmă la învățătu
ră. notarea ritmică, planifica
rea din timp a tezelor etc.

GH. ANTOCE: Pentru opti
mizarea procesului educativ 
din școală, colectivul didactic 
și-a propus: sporirea eficien
ței lecției prin fertilizarea și 
solicitarea mobilității gîndirii 
creatoare a elevilor; determi
narea unui conținut modern 
bine selecționat, structurat po
trivit cu logica disciplinei ș» 
disponibilitățile elevilor de o 
înaltă valoare formativă, in
formativă și aplicativă. Am 
căutat, de asemenea, să dezvol
tăm elevilor priceperea și de
prinderea de muncă intelectua
lă independentă, adîncirea e- 
fortului de învățare pc sca
ră cit mai largă a tehnicii au- 
dio-vizuale.

Nota reflectă întotdeauna 
cunoștinței reale ale elevului?
REDACȚIA : In ce măsură 

nota reflectă adevărata valoare 
a elevutui sau dacă vreți, re
prezintă nota, punctul real de 
convergență al cunoștințelor ?

GH. ANTOCE: Acum cind 
cultura este mai accentuat for
mativă, școala fălind instru
mentul de formare a capacită
ții, nota trebuie să fie nu nu
mai indice dc volum al cunoș
tințelor. ci sâ îndeplinească un 
rol formativ. Munca de învă
țare nu trebuie privită doar 
prin note, medii, ci mai ales 
dintr-un punct de vedere larg, 
pedagogie, psihologic, sociolo
gic, care să caracterizeze am
plu și prospectiv pe elev in 
interesul societății. De aceea, 
comisiile metodice. consiliul 
pedagogic au datoria să urmă
rească mereu criteriile de no
tare folosite de cadrele didac
tice.

LI VIL GROZA : Faptul că 
elevii claselor a XII-a dc la 
Liceul Petrila au promovat in
tegra) trimestrul al JT-lea nu 
poate fi decit lăudabil. Desigur 
însă că aceste rezultate (no
tele obținute) trebuie să reflec

te cu precădere și pregătirea 
calitativă a absolvenților care, 
după părerea mea, este în ge
neral bună.

SIMION PARAIANU : După 
părerea mea nota nu reflectă 
întotdeauna întregul potențial 
intelectual al elevului. Profe
sorul trebuie «â urmărească 
îndeaproape programa anal: 
că deoarece nerc spcctarea pro
gramei poate crea neplăceri 
elevilor la examenul de baca
laureat. Ori. asimilarea dc că
tre elev in exclusivitate a cu
noștințelor cerute de programă 
este insuficientă pentru că ce
rințele la concursul de admi
tere din institutele de învăță- 
mint superior depășesc pro
gramele școlare. Astfel, un e- 
lev care stăpîneștc foarte bine 
materia după manual are de 
multe ori șansa de a fi apre
ciat cu calificative care nu-î 
permit promovarea unui ase
menea concurs. De aici apare 
oarecum explicabilă tendința 
unor părinți dc a-și încredința 
copiii spre a fi meditați de ca
dre didactice din invățămîntul 
superior.

Alegerea profesiunii 
trece prin școală

REDACȚIA : Deci față de 
bacalaureat optimism pc luai ■. 
linia. Urmează apoi primii 
pași în viață, alegerea unei 
profesiuni căreia viitorii spe
cialiști \or Irebui să i se de
dice cu încredere și pasiune, 
in acest sens contribuția șco
lii nu este de loc neglijabilă. 
V-am ruga să ne relatați mo
dul in care ați făcut din orien
tarea profesională a elevilor o 
preocupare de fiecare zi?

GH. ANTOCE: Dc la înce
putul anului ne-am străduit sâ 
asigurăm orientării școlare și 
profesionale a elevilor un ca
racter permanent, organizat și 
sjstematii utilizind o gamă va
riată de mijloace cu multiple 
posibilități formative care să-i 
pună pe eievi in contact cu 
un cerc larg de profesiuni. 
Printre aceste mijloace amin
tim : valorificarea conținutului 
obiectelor dc invățămint, in
formarea profesională în orele

de diriginție, consultații în a- 
cest scop cu elevii și părinții, 
\ izite in unități economice, in- 
tilniri cu specialiști dc diferi
te profesiuni etc. Faptul că în
că sint elevi cărora descope
rirea propriei vocații Je-a ră
mas indiferentă, neprcocupin- 
du-se de rolul profesiunii in 
societate, de aptitudinile pe 
care le presupune, condiție si
ne qua non a autodepâșirii, 
arată că încă n-am epuizat for
mele și mijloacele potrivite 
spre a nu lăsa opțiunea ele- 
x dor să plutească in apele ins
pirației sau hazardului.

SIMION PARAIANU: O 
rientarea profesională a absol
venților începe incă din clasa 
a IX-a. Profesorii diriginți iși 
fixează o scrie de teme înca
drate intr-un sistem prin care 
li se fac cunoscute elevilor 
posibilitățile ce le au in a-și 
continua studiile după termi
narea liceului. Pe măsura cu

noașterii posibilităților dc afir
mare și do dezvoltare a apti
tudinilor și înclinațiilor elevi
lor no străduim apoi să îndru
măm familia in alegere.i pro-
Ies iun ii. S-au organizat. dc ase-
nicnoa vizite Ia întreprinderi
ca $i In institutele do invăță-
mint 1superior cu ocazia ex< ur
4»i)or făcute in țară. întilniri
11» oa meni do știință. ■ilc c ul-
lurâ. scriitori, ziariști. mcrlitn,
ingineri, teiini« icni etc. Tn pro-
blcnia orientării proft i’sîonalc
an» acordat o deosebită atenție 
popularizării activității Insti
tutului dr mine din orașul 
nostru, în care scop s-a orga
nizat cu toți elevii din clasa 
a XI l-a o intilniro cu cadre 
didactice și o vizită în labora
toare și in sălile dc curs.

UI VIU GROZA : Problema 
orientării profesionale, a cons
tituit o permanentă preocupa
re și pentru cadrele didactice

DORIN COSTEA : Proble
ma orientării profesionale a 
stat in atenția conducerii li
ceului și A diriginților. Munca 
dc orientare profesională tre
buie dusă incă din clasele n»i< i 
si sâ se observe în fiecare an 
constanța dorinței elevilor de 
a deveni ceva. Această muncă 
s-a intensificat in școala noas
tră la clasa a VIII a și a XII a. 
Astfel, la clasa a XII a tova
rășa dirigintă Elena Costea a 
discutat incă la începutul a- 
nului școlar cu elevii despre 
dorințele lor. Același lucru s a 
făcut și cu părinții. In general 
s-a observat o concordanță în
tre gindurilo elevilor și dorin
țele părinților. S-au organizat 
și întilniri între elevi și cetă
țeni dc diferite profesiuni. 
Astfel, la «Insa a XI Ta s a 
organizat o întilnire între ele
vi și un inginer miner, un in-

ca : nesiguranța pregătirii lec
ției, sistematizarea cunoștin
țelor. neglijarea ■ ultivării pro
ceselor psihice, notarea nepeda- 
gogit ă, declinul momentelor 
lecției, egoismul, disciplina 
proprie pot fi înlăturate prin

aportul statornic nl pregătirii 
științifice, metodice a lecției. 
Trebuie’ sâ acceptăm ea o rea 
litatc diferențierea elevilor in 
funcție dc posibilitățile și pre
ferințele lor modclindu-nr ac
tivitatea în raport cu acestea.

Bacalaureatul - un prim 
examen major al vieții

REDACȚIA: începind de
duminică, la examenul dc baca
laureat, absolvenții liceelor iți 
confruntă cunoștințele acu
mulate in decursul celor IZ 
ani de școală, cil exigența co
misiilor examinatoare. Cum 
\ -ați pregătit in acest sens

tru bacalaureat Pină la «lata 
de. 25 mai elevii nu parcurs în
treaga programă.!/a literatura 
română recapitularea s-a făcut 
pc tratarea unor teme gene
rale. Iui matematică s-a pus 
accentul pe rezolvarea proble
melor, iar la biologie pc inter-

Invitații noștri, profesorii: Si ni ion Părăianu, Diinifrie 
Dumbravă, Gheorghe Antoce, Liviu Groza și Dorin 
Costea, directori ai liceelor din Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Petrila și Uricani.

Spcriați de dificultatea concur
sului nu s-au mai prezentat în 
sesiunea din toamnă cind ar 
fi fost, <u siguranță admiși și 
astfel locul lor a fost luai de 
elevi cu cunoștințe mult mai 
slabe.

După promovarea concursu
lui dc acltnilere, din păcate nu 
toți elevii confirmă buna pre
gătire dc care au dat dovadă 
la concurs, manifestind delăsa
re și dezinteres pentru obliga
ția dc a învăța pe «arc și-au 
asumat-o cind au intrat In 
școală. După părerea mea, in 
«lașa a VTII-a elevii iși pro
pun ca obiectiv intrarea în li
ceu și pentru aceasta depun 
un efort corespunzător, iar pă
rinți» Ic supraveghează îndea
proape activitatea. O dată o- 
biectivu) atins, la mulți elevi 
și părinți scade preocuparea 
pentru o pregătire corespunză
toare, continuă, considerind dc 
acum promovarea clasei o sim
plă formalitate. Numai așa sc 
poate explica lipsa de Interes 
pe care o manifestă foarte 
mulți părinți față dc compor
tarea elevului in școală și față 
de notele obținute. Ședințele 
cu părinții pe clase se țin do 
regulă cu 8—10 părinți in loc 
dc 30—40 cit numără efectivul 
unei clase. Aceeași situație este 
valabilă și pentru lectoratele 
cu părinții.

I.a aceasta se mai adaugă 
și faptul că in clasa a VHf-a 
mulți olovi care intenționează 
să vină la liceu neglijează stu
diul materiilor .care nu formea
ză obiectul concursului dc ad
mitere avfnd mari goluri in 
special in cunoștințele dc chi
mie și fizică unde numărul de 
eorigenți este extrem de mare 
(in acest trimestru in clasa a 
IX-a 38 de elevi au rămas co- 
rigenți la chimie și Ia fizică).

De ncexplicat apare apoi a- 
titudinea față dc învățătură a 
unor elevi ca Hiripan Valeria, 
corigentă la opt materii. Bur
lan Mariana, la șase. Konycska 
Irina și Țabrea Liviu, la cite 
5 materii. Gorgan Mariana, 
Grosu Eugenia și Popa Ecatc- 
rina, la.cile 3 materii. Aici nu 
mai poate fi vorba de un ac
cident sau de o notare nccorcs- 
punzătoare ci numai do lipsa 
totală do interes față dc obli
gațiile școlare.

DORIN COSTEA : La Liceul 
din Uricani sc prezintă, candi
dați la examenul de admitere 
dc la școlile generale din Cim- 
pu lui Neag. Uricani. Luncni, 
Vulcan. Din examenele susți
nute s-a observat că majori
tatea elevilor vin bine pregă-

iw, dar mai sînt multe goluri 
în cunoștințele lor. La limba 
română, s-a observat că nu 
pot să-și exprime in mod clar, 
organizat, logic, ideile, fac încă 
midie greșeli dc ortografic care 
cu greu pot fi remediate in 
cele citeva ore rezervate gra
maticii, in clasa a IX a. La 
matematică știu teoria, Jar în- 
timpină multe greutăți in apli
carea ci practică. Pentru că li
ceul arc un singur rind de 
clase, nu avem decit secție 
reală, și dintr-un studiu făcut 
la «lașele IX—XII am observat 
<a elevii obțin rezultate mai 
bune la partea umană Acest 
lucru s-a văzut și in cadrul 
desfășurării olimpiadelor, deși 
sintom secție reală am reușit 
să obținem un premiu If pc 
județ la limba și literatura ro
mână la clasa a XILa. Cred 
eă in școlile generale trebuie 
sâ se pună o mai marc bază 
pe formarea unei scTieri corec- 
1e a elevilor și la acest lucru 
trebuie sâ contribuie toți pro
fesorii nu numai profesorii de 
limba și literatura română.

LIVH GKOZA : Absolvenții 
școlilor dc cultură generală 
■ are reușesc in licee, prezin
tă cîtc-va probleme’ deosebite. 
Dacă la concursurile dc admi- 
t'-re se descurcă bine la limba 
română și matematică și de 
multe ori mai puțin la istorie, 
unde răspunsurile se situează 
In un nivel modest, apoi, în- 
eepind cu clasa a IX-a. sc ob- 
servă o diferență substanțială 
în raport cu mediile și cunoș
tințele din clasele V—VIII cu 
< xamenul de admitere și si
tuația școlară din clasa a IX-a. 
Efortul cerut dc programele 
și manualele din licee esțc 
mult mai compl'X decit in 
școala generală. Volumul de 
muncă trebuie să fie cu mult 
mar marc. La examenul de
admitere se obțin note mari, 
justificate de cunoștințele din 
acel moment, apoi pc parcursul 
clasei a IX-a întimpinăm greu
tăți chiar la obiectele unde 
la examen au avut asemenea 
note mari (română, matemati
că etc.). E cunoscut că pc ici 
colo se mai strecoară rîte un 
elev mai slab pregătit și ar 
fi indicat să se rezolve pro
blema circumscripțiilor licea
le cu școlile generale de unde 
elevii să fie recrutați. De ase
menea. desfășurarea examenu
lui în ncrioada cind activitatea 
organizată este mai puțină 
U9—28 iunie) e bine ca pentru 
fiecare obiect să fie cite doî 
profesori examinatori la ace
eași specialitate.

■

■■■

■
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Activitatea extrașcolară - 
auxiliar prețios 

al procesului de invățămint :
de la liceul nostru. La fel ca 
și în alte școli, formele folo
site dc noi în acest scop au 
fost: discuții cu elevii și "pă
rinții, individuale, pe grupuri, 
în colective, dialoguri sub. for
mă dc masă rotundă, ore de 
diriginție afectate acestei pro
bleme, vizite, sondaje etc. Cî- 
teva exemple: cu clasa a 
XII-a, umană : „Dialog : adul- 
ți — adolescenți'*, unde au fost 
invitați 4 tovarăși cu profesii 
deosebite și s-au dezbătut te
me ca : „Ce vreau să devin 
și de ce ?**, „Prczcnți la che
marea partidului1*, „Vreau să 
devin.»** etc. apoi vizite la 
I.M. Petroșani, la Liceul In
dustrial, în întreprinderi in
dustriale ș.a.m.d.

giner de la comitetul de stat 
al apelor și o profesoară <jlc 
matematică. O altă întâlnire a 
avut loc intr-o altă oră de di- 
rigințic cu un medic internist, 
un medic stomatolog și un teh
nician. Asemenea întilniri au 
avut loc și cu elevii claselor 
a VIII-a, Ia care au participat 
foști elevi ai școlii noastre, 
care in momentul de față sint 
absolvenți ai școlii profesio
nale de la Lupeni. S-au mai 
organizat vizite la E.M. ‘ 'Uri
cani. Termocentrala Paroșeni, 
Școala profesională Lupeni. Ba
rajul Valea de Pești, in scopul 
de a vodca condițiile dc mun
că, condițiile de învățătură și 
de a-i orienta spre profesiuni' 
productive.

Supraîncărcarea - un impediment 
în asimilarea cunoștințelor

REDACȚIA: Supraîncărca
rea elevilor este o problemă 
Ia ordinea zilei. In ce măsură 
ați încercat și, bineînțeles, ați 
reușit să evitați acest feno
men ?

SIMION PARAIANU: Da, 
supraîncărcarea este cu ade
vărat o problemă, însă nu ca 
o urmare a prea multor ac
tivități extrașcolare inițiate de 
școală sau dc organizația U.T.C., 
ci datorită volumului extrem 
de marc de cunoștințe cerut 
de programele analitice la toa
te disciplinele și uneori lip
sei dc accesibilitate a mate
rialului prezentat la unele 
lecții din manualele școlare. 
Evitarea supraîncărcării poate 
fi realizată numai prin res
tructurarea programelor anali
tice și a planului de invățămint, 
așa cum de altfel sc preconi
zează in prezent dc Ministe
rul învățămîntului, care a su
pus dezbaterii publice noul 
plan pentru invățămîntul li
ceal.

LI Vil GROZA : Dintr-un 
sondaj asupra elevilor reiese 
că aceștia trebuie să lucreze 
individual, în afara orelor de 
clasă sau a altor activități or
ganizate. cel puțin 4—5 ore pc 
zi sau mai mult — mă refer 
la majoritatea elevilor de ni
vel mediu — pentru a putea 
pregăti lecțiile de a doua zi. 
Evitarea supraîncărcării o ve
dem intr-o mai judicioasă în
tocmire a programelor școlare, 
in afectarea unui număr sporit 
dc ore la dispoziția profesoru
lui. intr-o adecvată studiere a 
temelor de casă din partea 
profesorilor.

DORIN COSTEA : Supraîn
cărcarea elevilor rămîne încă 
o problemă de rezolvat, deoa
rece, nu există deocamdată o 
cont or clanță intre programele 
dc invățămint și manualele 
școlare. J>- exemplu, la obiec
tul psihologie-logiră, Ia clasa 
a XII-;., intr-o singură oră pe 
săptâmină trebuie predat un 
volum dc cunoștințe prea mare 
pentru ca materia să poată fi

parcursă in întregime. Dc mul
te ori îndrumările Ministeru
lui Învățămîntului nu sosesc 
la începutul anului școlar, ci 
pe parcurs, după cc eventua
lele reduceri la diferite capi
tole au se mai pot face, deoa
rece peste capitolele respecti
ve s-a trecut. Este cazul redujj 
cerilor care s-au făcut in acest 
an pentru clasa a XII-a. Exem
ple sc mai pot da -și pentfu o- 
biectul fizică, unde elevilor clin 
clasa a X-a li se cere o parte' 
din materia clasei a Xl-a, iar 
elevilor din clasa a Xl-a li se 
cere materie din clasa a XII-ab 
Aceste precizări au sosit des-, 
tul de tlrziu, iar elevii nici nu' 
au manuale. Un alt elemente 
care ar duce la evitarea su
praîncărcării elevilor ar fi le-' 
gătura strinsă intre dirigintele 
clasei și clasa respectivă, in 
sensul că dirigintele să cunoas
că activitatea fiecărui elev, in 
cc munci este antrenat, ce 
sarcini are în cadrul organiza-, 
ției U.T.C.. din ce formații 
artistice sau sportive face par
te. Se observă că acești elevi 
sînt folosiți și la sport și, la 
programele artistice.

GH. ANTOCE: Un învăță
mânt de cultură generală di
ferențiat evită fenomenul de 
suprasolicitare, de supraîncăr
care a elevilor. Organizarea ți
nui regim rațional dc studiu 
pentru elevi, asigurarea unui 
invățămint formativ, evitând su
prasolicitările capacității de a- 
similare a cunoștințelor. Su
prasolicitarea sc poate evita 
prîn sintetizarea și esențializa- 
rea studiului, sistematizarea ri
guroasă a materiei.

Cred că diversificarea stu
diului în liceu, potrivit proiec
tului planului dc invățămint 
supus dezbaterii publice, va 
dii"c la evitarea supraîncărcă
rii. ingăduindu-se determinarea 
realistă a limitei pregătirii de 
cultură generală a elevilor cu 
posibilitățile efective ale ele
vilor de asimilare. Cauzele fe
nomenului supraîncărcării, nu
mite convențional pedagogice,

pentru ca rezultatele să fie cît 
mai bune ?

LIVIU GROZA: Consider ca 
bună, măsura desfășurării pre
gătirii și a examenului de ba
calaureat după structura ac
tuală. Sperăm însă că in viitor 
felul dc organizare să fie cu
noscut incă dc la începutul a- 
nului școlar, pentru a putea 
lua măsurile cuvenite. Instruc
țiunile Ministerului învățămîn
tului nr. 7 684 au fost prelu
crate și aplicate de conduce
rea liceului și colectivul de 
profesori ai claselor a XII-a. 
încă in vacanța de primăvară 
am întocmit un program al 
pregătirilor care s-au desfășurat 
în patru zile pe săptâmină cu 
numărul de orc afectat pe o- 
biectele de examen. Acum, 
aflindu-ne in ultima parte a 
pregătirilor, putem aprecia ro
lul și eficiența acestora. Este 
îmbucurător faptul că elevii au 
participat cu o frecvență de 
aproape 100 la sută la ele. To
varășii profesori și-au întocmit 
un plan tematic de pregătire 
predat conducerii școlii, iar 
noi am asigurat spațiul nece
sar bunei desfășurări a pre
gătirii.

DORIN COSTEA : In cadrul 
liceului nostru a funcționat o 
singură clasă a XII-a, iar in 
sesiunea iunie, la examenul 
dc bacalaureat se prezintă 28 
de elevi la secția reală. Pină 
Ia data de 30 aprilie. întreaga 
materie a fost parcursă cqn- 
form programelor analitice. 
Din data dc 5 mai au început 
orele de meditații și consultații 
la obiectele la care sc vor pre
zenta elevii. Astfel, s-au plani
ficat în 5 zile pe săptâmină 
meditații la limba română, 5 
ore; matematică 6 ore și bio
logie 3 orc. Pregătirile s-au făcut 
ținînd seama de programa pen-

pretarca științifică a fenome
nelor. Toți elevii au participat la 
meditațiile organizate și. li s-a 
explicat să nu se bazeze nu
mai pe aceste meditații ci să 
pună un accent deosebit pe 
studiul individual. Sperăm ca 
această primă promoție să ob
țină rezultate mulțumitoare.

SIMION PARAIANU: încă 
de la începutul anului școlar 
au fost organizate ore speciale 
de pregătire cu elevii claselor 
a XII-a pentru examenul de 
bacalaureat. Tn luna aprilie 
s-au ținut ore dc recapitulare, 
iar in luna mai s-a desfășurat 
un program de pregătire pl'in 
lecții de sinteză. Convingerea 
mea este că elevii care au reu
șit să promoveze clasa vor sus
ține cu succes examenul de 
bacalaureat și că surprizele ne
plăcute vor fi foarte puține, 
nivelul de pregătire confirmat 
de majoritatea absolvenților 
îmi dă dreptul să privesc c.u 
multă încredere acest examen. 
Țin foarte mult ca această în
credere să-mi fie confirmată și 
sper că elevii nu mă vor deza
măgi.

DIM1TR1E DUMBRAVA: In 
vederea examenului de baca
laureat s-au aplicat întocmai 
prevederile instrucțiunilor Mi
nisterului învățămîntului ca 
ultimul trimestru să fie consa
crat în întregime recapitulării 
și sistematizării materiei. Tn 
perioada 30 aprilie — 24 mai 
s-au făcut pregătiri la obiec
tele de bacalaureat prin ore 
efective, dc profesorii clasei, 
fapt ce permite adîncirea pro
blemelor principale cit și preo
cuparea pentru munca indivi
duală a elevilor care au fost 
puși în situația să rezolve a- 
casă probleme diferite de cele 
lucrate în clasă, care necesită 
cunoștințe dintr-un capitol res
pectiv.

Răspund exigențelor liceului 
elevii admiși în clasa a IX-a?

REDACȚIA : in mare deci 
absolvenții liceelor, au opiat 
către o anume profesiune. De
sigur, pe cei mai mulți baca
laureat» îi așteaptă in curjnd 
alte praguri, examenele de 
admitere in învățămintul su
perior. în școli tehnice și în 
alte forme de invățămint post 
liceale etc. care o dată trecu
te îi vor conduce către desă
vârșirea profesiunii alese. Lo
cul lor pe băncile liceelor \ a 
fi luai de allă promoție de c- 
levt cu aceleași dorințe și idea
luri. Intre aceștia se vor afla 
și absolvenții claselor a VI!I-a. 
Ținînd scama dc experiența de 
pină acum, v-am ruga să ne 
\ orbiți despre modul în care 
aceștia se prezintă la exame
nul de admitere în licee si 
despre dificultățile ce le întim- 
pinați cu elevii pe parcursul 
primelor luni 2le clasei a IX-a.

SIMION PARAIANU: In

marea lor majoritate absolven
ții școlilor ele cultură generală 
care s-au prezentat la concur
sul dc admitere, la liceul nos
tru s-au dovedit a fi bine pre
gătiți la materiile la care au 
susținut examen (limba româ
nă. istoric și matematică). Do
vada cea mai bună o "consti
tuie media limită de 6,50 cu 
care de regulă se promovează 
in sesiunea din iulie. In sesiu
nea de toamnă, este adevărat 
că s-au prezentat și uneori au 
fost admiși și elevi mai slabi. 
De aceea găsesc: ca fiind foarte 
binevenită măsura Ministeru
lui învățămîntului dc a ne da 
posibilitatea ocupării, incepind 
cu acest an. a tuturor locurilor 
planificate in prima sesiune.

Susținem» aceasta deoarece in 
anii precedent» au fost cazuri 
cind elevi relativi buni n-au 
putut fi admiși în prima se
siune lipsindu-le citeva sutimi.

REDACȚIA: Activitatea ex
trașcolară reprezintă o formă 
de completare a procesului 
instructiv-educativ, favorizînd 

dezvoltarea multilaterală a per
sonalității elevului. Atit in 
timpul anului școlar cît și in 
perioada vacanțelor, continui
tatea activității extrașcolare 
constituie o necesitate firească. 
In ce măsură. Ia liceele pe 
earg le conduceți, activitatea 
extrașcolară s-a îmbinat cu 
procesul de invățămint și 
s-a concretizat în rezultate no
tabile ?

D1M1TKIE DUMBRAVA : In 
ce privește activitatea extra
școlară, formațiile artistice ale 
școlii — de teatru, muzică 
populară, ușoară și grupul vo
cal — au participat la faza ju
dețeană din 20 aprilie unde 
au întrunit aprecierile juriului 
prin evidențieri.

în afara orașului Lupeni, pc 
versantul Oboroca, către mun
ții Retezat, elevii claselor IX— 
XI au participat la campania 
dc împădurire a munților, plan- 
tînd 800 de puicți, iar in zona 
orașului au prestat peste 2 000 
orc de muncă patriotică la cu
rățirea parcului din central o- 
rașului și amenajarea bazei 
sportive a liceului.

Tinerii poeți și prozatori din 
rîndul elevilor dc la cursul de 
zi și seral au fost îndrumați 
de profesori de limba și lite
ratura română către editorul 
unei reviste școlare, a cărui 
număr a apărut în primul tri
mestru al anului, revistă ce a 
întrunit aprecieri pozitive atît 
in raza județului nostru cît și 
în afară. în prezent se află sub 
tipar al doilea număr care va 
apare în. peste 500 de exem
plare. Darea in folosință a ba
zei sportive din parcul 6 Au
gust va contribui la călirca ti
nerilor in ramurile sportive 
îndrăgite, in handbal. volei, 
baschet, fotbal etc.

DORIN COSTEA: In privin
ța activității extrașcolare a e- 
levilor din acest an un rol 
însemnat l-a avut organizația 
U.T.C., sub îndrumarea orga
nizației de partid și a condu
cerii școlii. Activitatea s-a des
fășurat după un plan comun 
al organizației U.T.C. și al con
ducerii școlii, in care au fost 
incluse mai multe acțiuni «lin 
care s-au și realizat citeva. 
c um ar fi : pregătirea de con
cursuri cultural-artistice pc di
ferite faze, ajungrnd la faza 
județeană la care am avut e- 
levi și formații clasate pe lo
curi fruntașe, c-xcui-sii c-u au
tobuze la București. Alba lulia, 
Tg. Jiu. Sibiu etc. De aseme
nea, în cadrul municipiului, 
s-a organizat turul Văii Jiului 
vizitindu-sc’ principalele obiec
tive industriale, istorice și cul
turale. S-au inițiat acțiuni pa-

triolice pentru înfrumusețarea 
școlii și orașului. în cadrul o- 
limpiadelor am avut mai mulți 
concurcnți Ia faza județeană: 
7 elevi Ia fizică și o elevă la 
literatură romârfă care a luat 
premiul al doilea pe județ.

LIVIU GKOZA : In acest an 
școlar avem organizate un nu
măr dc șapte cercuri pe mate
rii la clasele IX—XII. Activi
tatea acestora s-a desfășurat pc 
baza unor teme întocmite din 
prima parte a anului școlar 
de către responsabilii cercuri
lor in colaborare cu elevii par
ticipant. în total la cercuri au 
participat un număr de 118 
elevi. Munca acestora urma să 
se concretizeze în olimpiadele 
pe materii organizate dc Ins
pectoratul școlar. Dacă Ia faza 
pe municipiu am prezentat 48 
elevi din care 15 au obținut 
punctajul de calificare la eta
pa județeană, rezultatele obți
nute la județ, spre deosebire 
de alți ani. au fost cu totul 
nesatisfăcătoare.

Rezultate mult mai bune am 
obținut la concursurile cultu 
ral-artistîce unde spectacolele 
prezentate Ia club s-au bucurat 
de aprecierea generală, iar la 
Deva în 20 aprilie a.c. am ob
ținut locuri foarte bune la mu
zica cultă, muzica ușoară, mon
taj literar (locul 1) etc.

SIMION PARAIANU : Din
tre activitățile extrașcolare sc 
pot aminti cercurile științifice 
de elevi la fizică, chimie, ma
tematică, limba română, limbi 
moderne, geografie etc. Activi
tatea desfășurată in aceste cer
curi a contribuit in bună mă
sură la lărgirea orizontului de 
cunoștințe al elevilor fapt care 
i-a ajutat in obținerea unor 
rezultate bune la concursurile 
din faza locală și județeană. 
Putem aminti că la faza pe ju
deț. la acest concurs liceul nos
tru s-a situat pe locul 1 nb- 
ținind două premii II și pa
tru mențiuni la limba română, 
un premiu L două premii doi 
și 6 mențiuni Ia chimic, un 
premiu IU și patru mențiuni 
ia matematică si o mențiune 
Ia fizică

■

Cinci dintre elevii noștri și 15 
imun ■■ Toniță Sorin și Tonoscu ® 
T'se <i;n clasa a X-a. Rusu Mi ■ 
ria și Varga Jana din -lașa a ■ 
> si Bara Ana din «lașa a ■ 
XH .> au participat la faza re- ■ 
publicând a acestui concurs ■ 
T a ae»';»stâ fază eleva lonescw ® 
I'se a ob*»nut mențiune soe- ■ 
(inlă. iar elevul Ioniță Sorin ® 
nien’iune. La un punctaj sa- ■ 
t^făeălnr s-nu situat, și lucră g 
rile celorlalți trei particioanți ■ 
Rezultate bune a cunoscut ac- ■ 
trxitatea cultural-artistiră, ele- J 
vii activind in formații de tea- g 
tn», dansuri, instrumentiști, cor. y 
orchestra etc. ■

Pagină realizată de :
R.SELEJAN
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Conectați la marea
efervescență

(Urmare din pog. 1)

I animație cu dublu sens .- 
in pomul tind, conectarea sc 
rcieid la misiunea transporlu- 
iui term iai de a prelua pro
dm tin bar inului și a o trans- 
p ’’>! la centrele beneficiare, 
dai mai ales, la atașarea mun
ții plinc de clan a colectivului 
ceferist la cnlu/insia competi
ție a vredniciei ce cuprinde QO-
meni

O
H 
lea.-u 
lih>t

i Văii.
lovu.

Hui M

dă concludentă: ia o 
nali.’â comună a co- 
inisleruhii Tran&porlu- 
mduccrcti sindicalelor

ramura transporturi, două
di i < mai imporlanlc unită fi

comp lexului C f.R. Vctro-
uu Iosl declarate irurUașc

rea socialistă: Stația
cpoul C.F.R. £ un prim bi

iant semnll icallv care vorbește
di ' cia nu doar a celor
(!• mii iți ci a Întregului co-
lech \ ai <:omplcxului. Pe cc te-
D'tCi -r Pc lemeiul câ nici in
lr-t,' sectar economic sin-
erori luluror comparlimcn-
leliit aclivitate nu arc un
euvi 
rc/u

nl al .-/ de decisiv asupra 
ii de ansamblu ca la

C.F.R. Ca Intr-un marc angre
naj, toalc iot ițele transportului fo
rm iar: mișcarea, tracțiunea, în
treținerea, telecomanda — ho
tărăsc funcționarea, rezultatele 
Întregului. Și trebuie spus aici 
cd toate aceste compartimente 
luncționearâ perfect, fiecare co
lectiv o încheiat primele 4 luni 
ale anului cu realizări merito
rii. la toți indicatorii.

Din discuția cu secretarul dc 
partid am reținut cd și in ca
drul complexului C.F.R., cei ca
re au declanșat emulația pro
digioasa a colecti\ului pentru 
obținerea unor rezultate cit mai 
rodnice au fosl fot comuniștii. 
Ei au dat tonul întrecerii, ci an 
lixal ștachetele emulației în 
fiecare colectiv, ei sini anima
torii strădaniilor colective pen
tru a desfășura un transport 
prompt $1 cu o regularitate dc 
circulație foarte bund, pentru a 
utiliza cil mai rational, cu o c- 
licicnță economică maximă par
cul de transport. Șeful stafiei, 
ing. Victor llolu, nc-a vorbit 
despre pasiunea și dăruirea cu 
care-și îndeplinesc obligațiile 
turele conduse de ioachim O- 
prea, Sabin Enașcu, Constantin

Juma nea, despre strădania lor 
dc o accelera ritmul dc tncăr» 
care-dcscărcan a vagoanelor șl 
expedierea lot in timpul cel mai 
scurt șl a garanta în același 
timp regularitatea și siguranța 
circulației trenurilor. O c/lrd ca
re Ilustrează cu prisosință roa
dele lor: tonajul brut pe tre
nuri a fost depășit în primele 
4 luni ale anului cu 79 lonc/frcn. 
N'i s-a vorbit despre meritele 
șclllor de manevră Petru Ddja. 
loan Ungur, Ion David, V anile 
Făget, ale impiegat Hor dc miș
care — dlspozilori Viorel .Je
ton, Viorel Svichiu, Mihai llo- 
rcscu, ale cipcralorilor-progra- 
malorl loan Poldura și loan 
Hă Mu. despre vrednicia altor 
oameni inimoși — manevranți 
dc vagoane, revizori dc linie, 
mecanici și muncitori dc la miș
cate și întreținere, despre c- 
xcmplul însuflcfitor al comuniș
tilor fon Dascâlu și Ion Câtu- 
foiu, ton Susan și Iul iun Mora
rii și al altora. Cu toții, prin 
laptele lot. prin responsabilita
tea și pasiunea cc o dovedesc 
la posturi asigură ca spre toate 
centrele industriale ale larii să 
se reverse un lluviu bogat — 
roadele energiei umane din 
Valea Jiului, raptul că în pri
mele J luni ale anului au fost 
expciliate pc liniile dc Hor pes
te 150 000 tone mărluri peste 
prevederile dc plan, că la toți 
indicatorii sintetici — colectivul 
ccieriștilor a obținui realitate 
pozitive — constituie o antici
pație promițătoare a viitoarelor 
izbinzi pc traiectoria marii în
treceri.

VI
p 
o
R

F O T B A L
Aflate pe locuri călduțe în clasamentul cam

pionatului județean dc fotbal, echipele Construc
torul Hunedoara și Minorul Aninoasa au sus
ținut un meci do o sportivitate... amicală. Pină 
și arbitrii, conridorind meciul fără miză, și-au 
permis să nu so prezinte, ostilitățile fiind con
duse do un localnic care și-a luat în serios ro-

în condiții vitrege, 
știința a pierdut 

la limita
MIEKCI RI 4 IUNIE

Meci fara miza
Iul. Gazdele, voind să încheie campionatul cu o 
victorie, au practicai un joc rapid, cu lansări 
pe extreme, croind numeroase faze frumoase. 
De altfel, au și reușit să înscrie 3 goluri în 
poarta aninosenilor fără să primească nici unul. 
Semnatarii golurilor au fost Bartoș in minutele 
10 și 43, primul din 11 metri, și Pi treanu in 
minutul 32. Oaspeții au acționai frumos pe con
traatac dar au dovedit ineficacitate in fața 
porții.

prof. I. VLAD
Hunedoara

Mtaea numi de Im — tonii «finii
(Urmare din pag. 1)

trn întreg anul I960, acțiune 
ce a fost terminată la finele 
Junii februarie 1969.

Așa cum s-a putut reține, 
aceste grafice nu reprezintă o 
recuperare a ncrealizârilor din 
trimestrul 1, ci o eșalonare a 
lucrărilor in spiritul celor mai 
sus arătate.

c) Este adevărat că in parte 
cariera de piatră brută de Ia 
Pribeagul nu poate acoperi ne
cesarul dc piatră cerut dc ba- 
ra.iul dc arocamentc. .Acest lu
cru se datoreste și faptului că 
prin schimbarea soluției de 
etanșare a parametrului amon
te cu beton asfaltic. volumul 
umpluturilor în corpul baraju
lui a crescut cu aproape 25 la 
sulă, atingind aproape 600 mii 
nu- față de soluția inițială 
care cerca o cantitate de circa 
450 mii mc. Cu toată această 
creștere de volum, ultima so
luție adoptată apare ca mai 
sigură în exploatare și in ace
lași timp mai economică. Soluția 
se înscrie pe linia tehnicii noi, la 
nivelul unor realizări mondia
le, care trebuie să-și găsească 
rezonanță in viitoarele noastre 
lucrări.

d) întâmpinăm încă greutăți 
pe linia asigurării amplasa
telor libere de orice sarcini in 
special la beneficiarul l.G.C 
cu toate repetatele noastre in
tervenții făcute la forurile com
petente. în această situație se 
găsesc lucrările de alimentare 
cu apă Valea de Pești — Lu- 
peni, Jieț — Petroșani prin 
Maleia și lucrările do canali
zare de la grupul social Valea 
de Pești — stația de tratare.

o) întreprinderea noastră a 
întâmpinat dificultăți deosebite 
în asigurarea personalub'i T.A. 
necesar șantierului și mai ales 
în permanentizarea lui pc șan
tier. Este deajuns sâ arătăm 
că în ultimul an am fosl obli
gați să schimbăm patru șefi de 
șantier, fără sâ mai vorbim 
do fluctuațiile ce le-am avut 
in cadrul restului de personal.

Datorită acestei lipse de per
sonal. compartimentul serviciu
lui tehnic a fost insuficient 
dotat fapt ce a obligat ca o- 
biectiunile de proiecte sa se facă 
prin serviciul tehnic al între
prinderii. Obiecțjunile s-au fă
cut în termen, iar pentru ce'- 
care nu am primit aprobarea 
beneficiarului sau a proiectan
tului sînt în curs de arbitrare 
la forul tutelar. Sigur că pc 
parcursul lucrărilor au apărut

pentru îndeplinim plnnnlni

(Urinare din pag. 1)
nu-i fi amintit cum s-au bătut primii țăruși ce aveau să 
materializeze hala l’remo, hală care azi măsoară la cota ei 
cea mai înaltă peste 30 metri. In 
nădejde ca veteranul neobosit ----- . .
cci peste 50 dc ani nu-1 împiedica să fie peste tot; împre
una cu maistrul Ilie Ciungu a cohdus echipele fruntașe ale 
lui Ion Vătășcscu, Zsck Mihai, Albuț Visiriu, Teodor Bîca, 
Ion Greu neprecupețind ziua și noaptea, spre realizări pe 
măsura sarcinilor majore cc ie aveau.

are azi măsoară la cota ci 
Jurul lui a avut maiștri de 
Tosif Licbhart, pe care

■$i modificări de proiect, care 
au fost sau sint in curs de 
rezolvare conform legislației 
in vigoare. Este adevărat că 
in unele cazuri aceste rezol
vări au suferit in timp din lip
sa de operativitate a proiec
tantului sau beneficiarului, 
ceea ce ne-au cauzat blocări 
de fonduri prin producția liti
gioasă înregistrată.

f) O problemă care nu și-a 
găsit încă rezolvarea optimă 
o reprezintă randamentul scă
zut al utilajelor grele și mij
loacelor de transport ce apar
țin stației de utilaje S.U.C.T. 
din I.LRS.

Pc această linie reținem în 
special greutățile ce le resim
țim privind asigurarea meca
nicilor și conducătorilor auto 
la nivelul cerut dc parcul în 
exploatare, cit și de condițiu- 
nilc deosebit de grele în care 
lucrează aceste utilaje, dictate 
mai ales de natura lucrărilor, 
l-a aceste greutăți trebuie adău
gate cele suplimentare dato
rită intemperiilor din trimes
trul 1 1969.

în ceea ce privește restricția 
ce a existat în trimestrul I 
1969 pe linia aprovizionărilor 
locale, ca a fost impusă de va
loarea ridicată a stocurilor su- 
pranormatixe. care au fost ge
nerate dc șantiere ca urmare a 
aprovizionării neraționalc.

Măsura și-a dovedit eficien
ța. stocajul mareînd o substan
țială reducere la finele trimes
trului 1 1969. în consecință, 
situația economică rcdrcsîndu- 
sc. s-a dat șantierelor din nou 
compctințâ de aprovizionare 
locală, care sub o formă mai 
restrînsâ a existat și în trecut

★
Urmare celor dc mai sus, 

am înțeles să venim cu cîtcva 
precizări la convorbirea avută 
dc dumnevoastră cu tov. ing. 
Ștefan Nicolau în ideea de a 
sublinia cîteva aspecte ce n-au 
putut fi prinse de noul nostru 
șef de șantier în puținul ră
gaz ce i-a stat la dispoziție de 
la preluarea noilor atribuțiuni.

Cu această ocazie • vrem să 
arătăm și măsurile ce au 
fost luate de întreprindere 
pentru asigurarea îndeplinirii 
planului la nivelul fixat pe 
trimestrul îî 1969 și în conti
nuare.

^bhema șantierului a fost 
completată cu încă 20 T.A. din 
care pînă în prezent s-au com
pletat 19 posturi după cum

urmează : 4 ingineri, 9 maiștri 
și tehnicieni și G posturi dc 
pază. Parcul auto a crescut cu 
20 -camioane echivalent a 5 
tone.

S-a reorganizat atelierul de 
reparații prin montarea ate
lierului S.U.C.T. la Uricani și 
completarea cu personal de 
întreținere și reparații, acțiune 
ce este în curs dc definitivare.

Balastiera de la Rovinari a 
fost pusă in situația de a asi
gura necesarul dc agregate pe 
șantierul Valea Jiului.

S-a intervenit dc repetate ori 
la organele locale municipale 
pentru asigurarea de către I.T.L. 
a pietrei brute dc la cariera 
Sașa II fără însă ca pînă în 
prezent problema să fi fost 
rezolvată, fapt ce aduce serioa
se prejudicii realizării planului 
mai cu seamă Ia regularizarea 
Jiului. De asemenea, s-au re
petat intervențiile pentru pre
darea amplasamentelor libere 
la lucrările ce. fac obiectul 
planului pc 1969.

S-au asigurat materialele ne
cesare desfășurării lucrărilor, 
rczolvîndu-se și problema che
restelei care în ultima parte a 
trimestrului T 1969 a fost de
ficitară pe șantier.

în concluzie, se poate reține 
seriozitatea cu care s-au tratat 
problemele privind șantierul 
Valea Jiului superior și aju
torul efectiv dat acestei unități.

întreprinderea noastră se va 
preocupa și în viitor de crea
rea condițiilor cerute de buna 
desfășurare a lucrărilor, preo
cupare care trebuie să existe 
în aceeași măsură din partea 
tuturor factorilor care concu
rează la realizarea planului de 
stat

Vă mulțumim pentru atenția 
pe care ziarul o acordă lu
crărilor noastre și vă solici
tăm ca și pe viitor să găsim 
același sprijin44.

Desigur de la data publicării 
articolului în cauză o scamă 
de deficiențe au fost remediate. 
Ceea cc sc impune însă de ur
gență este intensificarea rit
mului de lucru, astfel ca la 
sfîrșitul semestrului T să se 
realizeze GO la sută din planul 
anual și nu 44,4 la sută cum 
cer prevederile direcției gene
rale. care credem, n-a fost su
ficient de exigentă cu posibi
litățile existente și necesitățile.

Rămînc doar ca colectivul 
șantierului să sc mobilizeze 
pentru îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor propuse.

Așa va fi începutul următor
Dacă constructorul a trăit’ emoția acestui eveniment ca 

o finalizare a tuturor strădaniilor lui dc pină atunci întru
chipate in realizări, beneficiarul l-a primit ca vestitor al 
unui important și semnificativ pas de început: apropiata 
intrare in producția dc scrie a fabricii, cu toate măsurile de 
pregătire ce se impun in accjșt scop.

Directorul fabricii, Carol Sabo, pare să confirme prin 
siguranța și hotărîrca cc i se citește in privire speranța că 
acest colectiv — incă in formare — al fabricii va putea ra
porta in scurt timp realizări tare să-i facă cinste.

Stînd de vorbă cu tov. ing. Pavcl Popa, șeful serviciu
lui producție-investiții al fabricii, aflam preocupările arden
te in rezolvarea problemelor oe-i' revin.

„La 1 iulie 1970, in timp dc un an — ne spunea dînsul 
— fabrica arc drept sarcină să raporteze executarea a 
75 000 mc beton elemente prefabricate, ,11 000 mc beton 
tuburi de presiune și 2 000 mc diverse clemente prefabricate'.

— Cele două secții principale ale fabricii—secția Premo 
și secția prefabricate ce categorii de elemente va produce?

— Secția Premo, prin liniile sale de „600' și de .800', 
va fabrica tuburi de presiune tip „PREMO" (cu diametrul 
de 600 și 800 mm) care vor putea fi folosite în alimentări 
cu apă, irigații, canalizări.

Secția prefabricate va produce stîlpi și grinzi dc beton 
armat pentru construcții industriale, chesoane și pisoane 
(un nou tip dc elemente pentru- acoperiș) stîlpi electrici pre- 
comprimați, fișii cu goluri pentru planșcc, șpalicri pentru 
viță de vic etc:

— Cit vor dura probele tehnologice ?
— Pină la 30 iunie a. c. Deocamdată am intrat în probe 

cu linia de .600" a secției Premo și cu stația dc compre- 
soarc. Urmează să înceapă probele la-linia dc „800' și apoi, 
rind pc rind la toate celelalte secții.

— Dc perspectivă cc preocupări aveți ?
— Fabrica să funcționeze la 1 iulie cu toți parametrii 

proicctanți — acesta ne c firul roșu in activitatea imediată 
ce o desfășurăm. Mobilizat în jurul acestei sarcini majore/ 
întregul nostru colectiv este conștient de răspunderea ce-i 
revine, folosind intensiv și extensiv timpul dc muncă. 
Acum de fapt se dă ultima „mare bătălie' pe două fronturi, 
în paralel : constructorul să-și termine și să ne predea lu
crările ce le mai arc de executat, iar noi să ne concentrăm 
;•> înc -crii r et’vî’âții în - rin. O dată începută această 
producție dc scrie, calitatea și cantitatea produselor livrate 
va constitui oglinda activității noastre și totodată reclama 
pentru toți cumpărătorii, inclusiv pentru constructorii din 
Valea Jiului.

Artiștii plastici locali să urmărească

0 permanentă legătură cu publicul

AUTOBAZA
Transporturi auto
PETROȘANI - L1VEZEN)

Angajează muncitori necalificați 
pentru curs de calificare de scurtă 
durată la locul de muncă în meseria 
de mecanic auto.

Condiții :
Bărbați cu stagiul militar satisfă

cut în vîrstă de pînă Ia 35 de ani.
Absolvenți a 7—8 clase elementare. 
Domiciliul stabil în Valea Jiului. 
Autobaza nu asigură locuința.

I Relații suplimentare Ia Autobaza
Petroșani — Livezeni.

în urmă cu 14 ani 
un grup dc absolvenți 
ai Institutului dc ar
te plaSlice din Cluj 
înființa .Ja Petroșani 
unul din primele ce- 
n.H luri ale artiștilor 
plastici din țară. De 
atunci și pînă in pre
zent, membrii . cna- 
clului au organizat opt 
expoziții in cinstea 
Zilei minorului. au 
deschis expoziții p< r- 
sonalc in Petroșani, 
Baia Mare, București 
șj Cluj, au participat 
la diferite manifestări 
artistice din străină
tate, la Moscova, ..Ge
neva, Helsinki, Riga, 
Vicna, Budapesta. Ve
neția ele., bucurindu- 
se de aprecieri din 
partea criticii dc spe
cialitate și a iubitori
lor de artă. Artiștii 
plastici din cadrul ce
naclului petro^ăncan 
au contribuit la înfru
musețarea orașelor din 
Valea Jiului, prin lu
crări monumentale

realizate in diferite 
maniere de lucru, des
fășurând in același 
timp o susținută ac
tivitate de îndrumare 
a amatorilor și de for
mare a gustului pu
blic, prin expuneri, 
pe teme dc csteiică 

istoric a artelor. Nu 
demult cenaclul a fost 
ridicat la rangul de 
Filială a Uniunii Ar
tiștilor Plastici, numă- 
rind nouă membrii 
definitivi, un membru 
stagiar și un absol
vent al facultății dc 
arte plastice.

Toate aceste fapte au 
fost rememorate suc- 
< int in referatul sus
ținut dc tovarășul 
SziJveszter la ședința 
de alegere a noului 
birou dc conducere al 
Filialei din Petroșani 
a U.A.P. Ședința s-a 
desfășurat cu partici
parea majorității mem
brilor filialei, în pre
zența graficianului 
Marcel Chîrnoagă, se

cretarul biroului de 
conducere al Uniunii 
artiștilor plastici.

In cuvfntul lor, vor
bitorii au subliniat 
succesele obținute de 
artiștii plastici potro- 
șăneni in decursul 
timpului, dar au stă
ruit și asupra unor 
deficiențe care s-au 
făcut simțite in acti
vitatea Filialei din ul
timii ani. cum ar fi : 
reducerea numărului 
de expoziții, justifica
tă doar in parte de 
inexistența unei săli 
adecvate acestui scop, 
normalizarea tuturor 
obiectivelor propuse 
pentru anul 1968, lip
sa dc preocupare pen
tru continuarea dia
logului cu iubitorii de 
artă locali etc. Inexis
tența unor ateliere a- 
dccvate, au spus vor
bitorii, constituie o se
rioasă piedică in bu
na desfășurare a acti
vității plasticienilor, 
fapt care a dus la

plecarea unor membri 
ai Filialei în alte lo
calități, unde li s-au 
oferit condiții mai bu
ne dc lucru.

Luînd cu virilul, gra
ficianul Marcel Chir- 
noagă a recomandat 
membrilor Filialei să 
folosească toate posi
bilitățile locale și ju
dețene dc expunere, 
organizind expoziții 
personale și dc grup, 
pentru menținerea u- 
nui permanent contact 
cu publicul, și să se 
străduiască să acope
re capacitatea Gale
riilor de artă din De
va cu lucrări perso
nale puse la dispozi
ția cumpărătorilor

în noul birou al 
Filialei au fost aleși 
tovarășii Szilveszter, 
Maiyas și Bianv care 
s-au angajat să ducă 
la bun sfîrșit sarcini
le cc le revin de acum 
înainte.

întîlnirca dc fotbal dintre 
echipele Minerul Ghclar și 
Știința Petroșani era aștepta
tă cu legilim interes de am
bele echipe ; prima avea o 
situație precară in clasament, 
locul 11 cu 25 puncte, iar stu
denții doreau să-ți consolide
ze poziția dc lider. în conse
cință, sc anunța o partidă 
disputată, dar pe teren dispu
ta a fost dc altă natură dorit 
cea sportivă. Venim a ilustra 
acest lucru vom reda cele pe
trecute în min. fl. fapte ce nu 
avut o influență negativă a 
supra jocului.

La o fază dc atac a gazde
lor, Izvcrnari deposedează ad
versarul de minge, acosta se 
aruncă în careu, dar studenții 
pornesc pe contraatac. Păncs- 
cu primește mingea la mijlo
cul terenului, trece de rițiva 
adversari și se îndreaptă sin
gur spre poarta adversă. Este 
ajuns și faultat în careu. în 
acest timp, o parte din jucăto
rii echipei gazdă se reped la 
arbitru] dc centru și îl brus
chează. Acesta fluieră, jocul sc 
oprește, dar nimeni nu știe 
ce decizie va da. Atunci, por
tarul ghelărean Holda, fost la 
Știința, se repede la arbitrul 
de tușă, ii ia steagul și-1 lo
vește. Un om de ordine îl lo
vește pe arbitru cu pumnul. 
Totul durează Cea. 2 minute. 
Conducătorul jocului dictează 
minge de arbitru în fața ca
reului echipei Știința, unde se 
afla el cînd a fbst bruscat.

Amenințați de gazde, arbi
trii vor facilita in continuare 
jocul dur și ieșirile nesportive 
ale ghclărenilor. fapt care pină 
la sfîrșitul meciului va duce

la accidentarea lui Pănescu, 
Izvcrnari, Pisculescu, Râsâ- 
doanu. Sc puteau întîmpla ți 
alto accidente dacă în repetate 
rinduri jucătorii de la Știința 
nu se fereau sau nu renunțau 
de bună voie la minge.

Gazdele înscriu in min. 11. 
In urma executării unei lovi
turi libere din apropierea ca
reului, unde sc produce inxâl 
mășcală, mingea, șutată dc un 
atacant, se lovește de piciorul 
lui Prier care o deviază în 
poartă, surprinzindu 1 pe Ma 
rincan plecat inițial la primul 
șut.

Pc parcursul jocului, studen
ții au combinat bine in teren, 
dar nu au putut să se apropie 
prea mult dc poartă. fiind 
mereu faultați sau deposedați 
noregulanu ntar do minge, fâră 
ca arbitrul să penalizeze gaz
dele.

Totuși, Varhonic, Știr, Mun- 
tcanu au încercat poarta de la 
distanță, destul dc perieulos, 
dar fără rezultat, iar Răsă- 
dcanu era mereu ținut eu mii- 
nile in careu de cite doi ad
versari.

După joc, spectatorii incitați 
de proprii jucători și în spe
cial de Borondel. Foca și Mol
nar au ținut sâ nu sc lase mai 
prejos dorit jucătorii și. la 
ieșirea din teren, l-au lovit pc 
un jucător de la Știința, iar 
arbitrii nu au putut părăsi 
cabina după joc docil cu aju
torul unei mașini și a organe
lor do miliție.

Slab arbitrajul brigăzii ară- 
dane condusă la centru de Ro
taru- Alexandru, ajutat de Io
sif Roșea .și Ion Szekely.

G. I-

10.90 UimhR franceză. Lccțîo 
01 (reluare).

10.30 Limba engleză. Lecția 
60 (reluare).

11,00 O-ați dori să rrvedeți ? 
Spectacol de leafni „A- 
minfirea a două dimi
neți de luni” de Ar
thur Miilor.

12.30 Varietăți pe peliculă.
13.00—15,45 Campionatul eu

ropean de box. Sferturi 
de finală. Transmisie 
directa.

17.15 Telex Tv.
17.20 Albă ca zâpada și cei 

șapte pitici (if). Prezin
tă Teatrul de păpuși al 
Palatului pionierilor din 
București.

17.35 î îmba germană. Lecția 
58.

18.00 Orizont românesc. In 
intimpinarea celui dc-al 
X-1ea Congres al P.CJR.

18.30 Telejurnalul de seară. 
Buh (in meteorologic.

19,00 Campionatul european 
dc box. Sferluri dc fi
nală (Intcrvizîunc, Euro- 
viziunc).

21,45 Reflector. I’e urmele c- 
misiunilor transmise.

22.00 Telcglob — emisiune 
dc călătorii geografice. 
Nona Zeelandă.

2,’.,20 Dialog cu telespectato
rii.

22.35 I*-citai Tcrcza Kesovia. 
Film realizat de Stu
dioul dc Televiziune.

23.00 Telejurnalul de noapte. 
2X1,15 închiderea emisiunii.

„Scmiușorul' Calistrat Cuțov 
a fost primul pugilist român 
calificat în semifinalele cam
pionatelor europene de box ca
re continuă pe arena „23 Au
gust' din Capitală. In meciul 
cu Zvonimar Vujin (Iugosla
via), un boxer tenace și rezis- 
'tent, Cuțov a trebuit să se în

trebuințeze serios pentru a ob
ține victoria la puncte. Boxerul 
român și-a confirmat valoarea, 
iar în ansamblul celor trei re
prize loviturile sale au fost mai 
precise decît ?de partenerului. 
La aceeași categorie, sportivul 
sovietic Serghci Lomakin a ob
ținut o victorie clară la puncte 
in dauna irlandezului Tracey.

Meciuri spectaculoase au fur
nizat la categoria muscă sovie
ticul Novikov și italianul Gras
so, învingător la puncte in me
ciurile cu Mirkovici (Iugosla
via), și respectiv Ncedahm (An
glia).

In limitele categoriei mijlo
cie, Horst Stumpf (România) a 
pierdut la puncte în fața bul
garului Ghcorghiev. Deși în ul
tima repriză pugilistul român 
a avut inițiativa, avantajul luat 
de Ghcorghiev în primele două 
reprize a fost hotărîtor în a- 
cordarca deciziei.

(Agerprcsî

PETROȘANI

CONCURSUL DE ADMITERE LA LICEUL 
INDUSTRIAL MINIER PETROȘANI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 1969—1970 ÎNCEPE ÎN 
19 IUNIE CURENT

Înscrierile se fac zilnic la secretariatul liceului din
Mihai Eminescu nr. 17 în perioada 1—17 iunie o.c.

Condiții : se primesc absolvenți ai școlii generale
8 ani în vîrstă pînă la 17 ani împliniți în anul 1969.

Pentru înscrierea ta concurs candidații vor prezenta 
următoarele acte :

- CERERE TIP COMPLETATA LA LICEU
- DIPLOMA DE ABSOLVIRE A 8 CLASE IN ORIGINAL
- COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE 

GINALUL
- FIȘA MEDICALĂ ELIBERATĂ DE 

SANITARA UNDE CANDIDATUL 
EVIDENȚĂ

în anul școlar 1969-1970 se primesc candidați pentru 
specialitățile :

• EXPLOATĂRI MINIERE

• ELECTROMECANICA MINIERA

sir.

de

NAȘTERE Șl OR1-

CIRCUMSCRIPJIA 
ESTE LUAT IN

Durata școlarizării este de 5 ani, curs de zi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT LUA DE LA SECRE
TARIATUL LICEULUI, TELEFON 1736

radio
JOI 5 IUNIE

PROGRAMUL It

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; G,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Odă 
limbii române; 10,05 Muzică;
10.10 Curs de limba rusă; 
10,30 Corul ansamblului „Ni- 
colae Bălccscu" din Craiova; 
10,45 Muzică populară; 12,00 
Cintă Constantin Drăghici; 
12,15 Arii din opere interpre
tate <le Ion Piso; 12,30 întâl
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,22 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 
14,00 Cintece populare; 14,30 
Album folcloric; 15,00 In di
rect de la Campionatele eu
ropene dc box; 15,10 Muzică 
ușoară: 15,30 Compozitorul 
sâptăminii, Joseph Haydn; 
16,00 Radiojurnal; 16,16 Cam
pionatele europene de box;
16.20 Din melodiile lui Aurel 
Girovcanu; 16,30 Ce e nou 
in județul nostru ? — Olt; 
17,00 Antena tineretului;
17.25 Din cele mai cunoscu
te melodii populare; 18,03 
Piese instrumentale de vir
tuozitate; 18,10 Orizont ști
ințific; 18,30 Varietăți mu
zicale: 19,00 Gazeta radio;
19.20 In direct de la Campio
natele europene de box;
19.25 Săptămîna unui melo
man: 20,05 Tableta de seară;
20.35 Pentru magnetofonul 
dv_; 21,20 Revista șlagărelor;
21.35 Sport In direct de la 
Campionatele europene de 
box; 21,45 Revista șlagăre
lor 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Ro
manțe cintate de Pușa Neicu 
și de violonistul Victor Pre- 
dcscu; 22,40 Atențiune, pă
rinți 1 0.03—5,00 Estrada noc
turnă

PROGRAMUL II :

6,10 Cintece și jocuri; 6,45 
Cintece și jocuri; 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei. Bu
letin meleo-rutier; 7J1 Din 
melodiile fanfarei: 7,30 Mu
zică ușoară; 7,45 Pe firul a- 
pclor — emisiune dc folclor;
8.10 Tot înainte (emisiune
pentru pionieri); 9,10 Curs 
dc limba rusă; 10,30 Muzi
cieni români dc azi, despre 
muzicieni români de i<r\ 
George Sbircea despre D. Po
pov ici-Bayreu Ui: 11,00 Melo
dii de George Grigoriu; 11.30 
Lecturi literare; 12,15 Muzică 
ușoara; 12,45 Concert de 
prinz; 13,50 Muzică din ope
ra „Mătușa Aurora' de Bo- 
icldieu: 14.10 Cintă Maria 
Firuh••m. Ilie Bulgara si Ion 
Zlotca: 14,30 Recunoașteți
compozitorii ? — muzică u- 
șoară: 15,00 Moment științi
fic; 16,00 Radiojurnal. Bule
tin mei- o-rutier; 16.55 Sfa
tul medicului; 17,00 Miinc, 
in emisiunile muzicale; 17.40 
Radio-publicitate: 18,00 O
melodie pe adresa dv.; 18,30 
Curs de limba rusa. Ciclul 
11. lecția a 34<i; 18.50 Melo
dii populare: 19,00 Pagini de 
muzică corală românească; 
19,3(1 Convorbirile d<- joi. Cu 
Liviu Ciulul Emisiune rea
lizată de Ion Diarănoiu;
20.10 Muzică ușoară pc ver
suri de Nina Cassian, Vlaicu 
Birna și Tiberiu Vi.uj: 21,05 
Jocuri populare; 21.15 Priete
nii mei scriitori; 22,00 Com
pozitori — intvrpr. ;i. ilu
ziei ușoară; 22,20 T. ;.lru se
rial. „12 scaune” de Ilf și 
1\trov.

filme
JOI 5 IUNIE

MINERI! Respectați normele de tehnica securității!

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: - avara |><- Od-r; 
Republica : Pipele; PETR1- 
LA : Premiere str: : 1 
LONEA — 7 Noiembrie:
Tarzan omul mail ță; .’i- 
nerul : Rio Bravo, s ria 1 și 
11: ANINOASA : Testamentul 
pa«-i: VI l.C-\N : ? tă se. ră 
mă distrez; LI PENI — Cul
tural : 1’rinms.i: PAEOȘENI 
Falsa liră de aur; I U1CANI . 
Hombre.



MIERCURI 4 IUNIE I»«»4
STEAGUL ROȘU

IflAȚA INTERNAȚIONALĂ
Vizita delegației 

al U.T.C.
Norvegia
(Agerpres). — To-

REZULTATELE
ALEGERILOR

OIN R. P. POLONA

Președintele Nixon a plecat
spre insula Midwai

Franța in fata celui

R. P. UNGARA : La Budapesta s-a deschis ediția 1969 
a Tirgului Internațional anual. Anul acesta tîrgul are un 
pronunțat caracter industrial cu o participare de 1 400 firme 
din 34 de țâri. România are un pavilion propriu, cu expo
nate de mașini și instalații, produse chimice, materiale de 
construcții și alte produse ale industriei românești. Au fost 
remarcate: strungul Carusel SC-1 600 de mare productivi
tate și precizie, mașina de rabotat SH-425, diferite elemente 
de automatizare, motoare și transformatoare electrice, etc.

IX CLIȘEU : Vedere a standului românesc.

Seminar international cu tema 
aplicarea datelor demografice 

în dezvoltare și planificare

OSLO 3
varășul Ion Iliescu, prim-sccrc- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
care vizitează Norvegia in frun
tea unei delegații a C.C. al 
U.T.C., a fost primit in ziua 
de 2 iunie de John Lyng, mi
nistrul afacerilor externe al 
Norvegiei, cu caro a avut o 
convorbire cordială. Guvernul 
norvegian a oferit un dejun in 
cinstea ministrului pentru pro
blemele tineretului, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C . Ion Ilies
cu, la care a participat, 
partea
muncii și al organizării muni
cipale — S. Seip. In cursul a- 
ccleiași zile, delegația C.C. al 
U.T.C. a avut întrevederi și 
discuții cu conducerile organi
zației tineretului comunist și 
Uniunii Tineretului Social-de
mocrat. In seara zilei dc 2 iu
nie, ambasadorul R. S. Româ
nia la Oslo, Eduard Mczinccs- 
cu, a oferit un cocteil, la care 
au participat : secretarul gene
ral al M.A.E. norvegian. Thore 
Boyc, reprezentanți ai diferite
lor organizații de tineret din 
Norvegia, ziariști etc.

VARȘOVIA 3. — Corespon
dentul Agcrprcs, I. Dumilraș* 
cu, transmite: Comisia electo
rală dc stat a R. P. Polone a 
dat publicității un comunicat, 
în care se fac cunoscute rezul
tatele alegerilor de deputați în 
Seim și consiliile populare des
fășurate la 1 iunie. In comu
nicat sc arată că la alegeri 
au participat 97,61 la sută din 
cetățenii înscriși pe listele
lectorale, care au ales 460 de 
deputați in Soim și 165 725 
deputați in consiliile populare. 
Pentru candidații înscriși 
listele Frontului Unității 
porului au votat 20 473 1W i 
gători, adică 99,22 la sulă 
numărul voturilor valabile.

»l

e-
din

guvernului, ministrul

Noi acte
agresive

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a părăsit marți Washing
tonul incepind o călătorie dc 
o săptămînă, în cursul căreia 
se va intîlni la 8 iunie pe 
Insula Midway din Pacific cu 
președintele regimului saigonez, 
Nguyen Van Thieu.

Înainte dc a părăsi capitala 
federală, Nixon a participat la 
reuniunea comună a Consiliu
lui național al securității și a 
membrilor guvernului, consa
crată, in principal, examinării 
situației din Vietnam. In cursul 
reuniunii — a doua dc acest

fel dc la instalarea lui Nixon 
la Casa Albă — secretarul dc 
stat, William Rogers, a pre
zentai un raport asupra recen
tei sale călătorii in Asia dc 
sud-est și Orientul Mijlociu. La 
rindul său, Melvin Laird, mi
nistrul apărării, a prezentat un 
raport în legătură cu reuniunea 
ministerială a N.A.T.O. dc la 
Bruxelles.

In drum spre Insula Midway, 
Nixon va face escală la Madi
son (Dakota de sud), Colorado 
Springs (Colorado) și la San 
Clemente (California).

de-al doilea tur de scrutin

de

pe 
Po- 
alc- 
din

Disputa
irakiano-iraniană

va fi reglementată

Din nou tensiune în Malayezia

ADDIS ABEBA 3 (Agerprcs). 
— La Addis Abeba s-au deschis 
lucrările seminarului interna
țional care arc ca temă apli
carea datelor demografice în 
dezvoltare și planificare. La 
lucrările seminarului participă 
delegați din 19 state africane, 
precum și observatori ai unor, 
agenții ale O.N.U. și ai altor 
organizații internaționale. Se
minarul. care va dura 7 zile, 
este organizat de Comisia eco
nomică pentru Africa. Din da
tele prezentate la lucrările din 
prima zi a seminarului s-a a- 
rătat că in prezent ritmul me

diu al natalității pe continen
tul african este de 23 la mie a- 
nual, al doilea in lume cu ritm 
continental. In viitor se așteap
tă ca acest procent să înregis
treze o creștere considerabilă, 
ca urmare a scăderii mortali
tății. De asemenea a fost subli
niat faptul că ritmul dc creș
tere a populației urbane pe 
continentul african este cel 
mai rapid din lume și, avind 
în vedere dezvoltarea generală 
a Africii, se prevede ca el să 
înregistreze o creștere continuă 
în viitor.

împotriva

VIETNAMUL DE SUD

Unităti si fortificații
amencano-saigoneze

Cambodgiei
NEW YORK 3 (Agcrprcs). — 

Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei pe lingă Organiza
ția Națiunilor Unite, Huot Sam- 
bath, a adresat o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate în care sînt relevate noi 
acte agresive săvîrșite dc tru
pele americano-saigonczc împo
triva teritoriului cambodgian. 
Documentul arată că la 23, 24 
și 25 aprilie detașamente înar
mate americano-saigonezc au 
deschis foc de artilerie asupra 
unor localități de graniță din 
Cambodgia cînd mai multe per
soane civile au fost ucise și 
rănite și au provocat mari pa
gube materiale.

Guvernul cambodgian, șe a- 
rată in încheierea scrisorii, ce
rc Statelor Unite și regimului 
de la Saigon să pună capăt 
imediat tuturor provocărilor 
militare împotriva granițelor 
cambodgiene.

pe cale pașnică
CAIRO 3 (Agcrprcs). — An^ 

basadorul R.A.U. la Amman, 
Osman Nouri, a declarat in -ca
pitala egipteană că disputa ira
kiano-iraniană declanșată2n lc-3 
gătură cu navigația în estua
rul Shall Al Arab va fii'solu
ționată pe cale pașnică 
mătoarele zile.

Nouri a sosit la Cairo 
a informa oficialitățile
ne asupra rezultatelor acțiunii 
dc mediere întreprinse de re
gele Hussein al Iordaniei pe 
lingă șahinșahul Iranului. După 
cum se știe, recent Hussein a 
făcut o vizită la Teheran unde 
a avut intense convorbiri 
șahinșahul Reza Pahlavi.

KUALA LUMPUR 3 (Agcr- 
pros). — Intr-o informație trans
misă din Kuala Lumpur, agen
ția France Prcsse anunță că 
autoritățile malayezicne au a- 
restat luni noaptea 183 de per
soane acuzate dc apartenență 
la societăți secrete.

Pe de altă parte, un purtător 
do cuvînt al guvernului a de
clarat că știrile în legătură cu 
reizbucnirea incidentelor între 
diferite grupări etnice la Kuala 
Lumpur și în estul țării au 
creat o atmosferă de tensiune,

care ar putea genera noi cioc
niri violente. Aceste știri, ca
racterizate de purtătorul de 
cuvînt drept „alarmiste", au 
provocat „busculadă" în nume
roase puncte ale capitalei, coca 
ce a determinat autoritățile 
să ia noi măsuri de „securi
tate".

Agenția France Prcsse arată 
în încheiere că numărul total 
al persoanelor arestate după 
13 mai, dată la care au fost de
clanșate tulburările din Mala* 
yezia, se ridică la 6 044.

în Insula Curacao situația
se menține încordată

îh ur-

pentru 
egipte-

sub focul patriotilor Manevre navale ale N.A.T.O.

SAIGON 3 (Agerprcs). — In 
zorii zilei de marți, unități alo 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud au 
atacat cu rachete cartierul ge
neral al primei divizii a ca
valeriei americane de la Binh 
Duong, la 55 kilometri de Sai
gon — relatează coresponden
tul agenției France Prcsse. 
Totodată, o poziție fortificată 
a pușcașilor marini americani, 
situată la aproximativ 53 kilo
metri de fosta capitală impe
rială Hue, a fost supusă unui 
bombardament cu mortierc de 
către patrioți.

Tot în ultimele 24 de ore, 
unități ale F.N.E. au atacat un 
post al poliției saigoneze, si
tuat in apropierea orașului 
Son Tinh, la sud de Da Nang.

Lupte grele între forțele pa
triotice și unități militare a- 
mericane au avut loc și în a- 
propicre de Bong Do (ia circa 
90 kilometri de Saigon) și la 
80 kilometri nord-vest de capi
tala sud-vietnameză. In cursul 
luptelor, care au durat mai 
multe ore, au intervenit avia
ția și artileria S.U.A. Ambele 
părți au suferit pierderi.

Luni noaptea și marți dimi-

ncața, bombardierele gigantice 
americane de tip „B-52" au c- 
fectuat din nou raiduri in. re
giunea saigoneză și in zona 
platourilor înalte, mai ales în 
provincia Kontum.

O

WASHINGTON 3 (Agcrprcs). 
— Ministerul Apărării al S.U.A. 
a anunțat luni că intre 3 și 13 
iunie vor avea loc manevre na
vale ale N.A.T.O,, la care vor 
participa nave ale Statelor U- 
nite, Marii Britanii și Canadei. 
Manevrele se vor desfășura in 
Marea Caraibilor și în regiu
nea de vest a Oceanului Atlan
tic.

avia

SAIGON 3 (Agerprcs). — 
Numai în cursul lunii mai au 
dezertat din rîndurile forțelor 
armate și polițienești ale ad
ministrației saigoneze care ac
ționează in regiunea Gia Dinh 
aproximativ 300 de militari și 
polițiști, informează agenția de 
presă Eliberarea.

Se știe că numărul .tot mai 
marc al dezertorilor provoacă 
o îngrijorare crescîndă oficia
lităților de la Saigon. Mai 
multe ziare au fost suspendate 
în ultimele luni, deoarece au
toritățile au considerat că au 
fost difuzate știri de natură să 
scadă „moralul" militarilor din 
rindul forțelor saigoneze.

Dezertările atît de frecvente 
— subliniază observatorii poli
tici — constituie o nouă mani
festare a nemulțumirii crescin- 
dc a populației sud-vietnameze 
față de actualul regim.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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WASH/NGTON 3 (Ager- 
preș). — Guvernatorul sta
tului New York, Nelson Jtoc- 
keieller, s-a Înapoiat luni sea
ra in Statele Unite după con
tramandarea bruscă, la cere
rea guvernului venezuelean, 
a vizitei pe care urma să o 
facă la Caracas in calitate de 
trimis specia) al președintelui 
Nixon. Rockeieller, al cărui 
turneu latino-american a iosl 
caracterizai la Washington 
drept un „Dezastru", a decla
rat la Port-of-Spain (Trinidad), 
înaintea plecării spre New 
York, că „se aștepta la difi
cultăți” In fările lalino-ame- 
ricane, recunosclnd, totodată, 
exislenfu unor serioase pro
bleme intre Statele Unite 
America Latină. Rockeieller a 
subliniat că aceste dilicultăfi 
se datoresc, In mare măsură, 
„sperunlelor false create de 
programul de ajutor „Alianța 
pentru progres”.

La Washington, purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe a ex
primat „dezamăgirea” pentru 
faptul că cea de-a doua că-

stingă. Acum, 
parte a 

>ă se abțină, 
putea 

voturilor 
centrului și a drep- 

că o ase- 
— posibilă 

atit de 
învingă 
are in

PARIS 3 (Agcrprcs). — In 
desfășurarea pregătirilor pen
tru cel de-al doilea tur de 
scrutin, faptul cel mai remar 
cabil este hotărîrea Partidului 
Comunist Francez de a cerc 
alegătorilor săi să se abțină 
dc la vot la 15 iunie. In opi
nia observatorilor, această ho- 
lăriro este o urmare logică a 
poziției pe care partidul co
munist a adoptat-o in tot de
cursul campaniei electorale 
față dc cei doi candidați care 
s-au situat in frunte și ar ur
ma să-și dispute mandatul 
prezidențial în al doilea tur dc 
scrutin. în absența unei acțiuni 
comune a stingii, lucrurile au 
evoluat dc așa natură incit 
în cursa pentru Elysce au ră
mas doar exponenții centrului 
și ccnlrului-drcapta. După cum 
se exprima marți ziarul „L-Hu- 
manite". al doilea tur dc scru
tin se limitează la ..o simplă 
ceartă de familie" în sinul ți
nui anumit sector al vieții po
litice franceze.

Evident, abținerea electoratu
lui comunist arc o influență 
hotăriloare asupra evoluției ul
terioare a campaniei electorale 
și a șanselor celor caro aspiră 
la fotoliul prezidențial. La pri
ma vedere. Georges Pompidou, 
care și-a adjudecat încă în pri
mul tur 44 la sută din voturile 
corpului electoral, are șanse 
categorice dc a deveni viito
rul președinte al Franței. Șan
sele lui erau, oricum, foarte 
mari, deoarece el trebuia să 
mai culeagă doar ceva mai pu
țin de 6 la sută din totalita
tea voturilor pînă la majorita
tea absolută caro să-i deschidă 
porțile Elysee-ului. în timp ce 
Alain Poher trebuia să-și du
bleze numărul de voturi. Pre
ședintele interimar nu-și 
tea aduna sufragiile do care 

nevoie decît din rindul

electoratului dc 
ci nd cea mai mare 
stingii hotărăște 
singura lui speranță ar 
fi o redistribuire a 
în tabăra 
tei : greu de crezut 
menea redistribuire 
in principiu — să fio 
masivă incit Poher să 
handicapul pe care îl 
fața lui Pompidou.

..Nimeni nu poate crede — 
scrie ziarul ..l.e Figaro" — că 
Poher va putea să lichideze de
calajul de 21 la sută din vo
turi care îl separă de Pompi
dou. Dimpotrivă, totul demons
trează astăzi fă decalajul se 
va agrava la 15 iunie. Dl. Po
her arc un gest de făcut, care 
l-ar onora, acela de a se re
trage". La rindul său. ziarul 
..Paris Jour“ scrie: „Avansul 
d-lui Pompidou este de ase
menea țimploare că ar trebui 
un miracol pentru a-1 depăși... 
O asemenea situație l-ar putea 
oare convingoy pe dl. Poher să 
revină asupra hotărîrii sale de 
a-și menține candidatura ?“.

Pînă în prezent, președin
tele interimar a respins în mod 
categoric toate sugestiile pri
vitoare la o’posibilă retragere 
a sa din înfruntarea electora
lă

Aproape toate consultările 
electoralo franceze se desfășoa
ră in două tururi de scrutin. 
Primul tur oferă victoria doar 
acelor candidați care au în
trunit majoritatea absolută a 
voturilor. Al doilea tur ?*-e loc 
cînd și unde nici un candidat nu 
a obținut majoritatea absolută. 
Campania electorală in vede
rea celui de-al doilea tur de 
scrutin începe în ziua publică
rii numelui candidaților în 
..Journal Off icier1 și se încheie 
cu 36 de oro înainte do deschi
derea secțiilor de vot.

WILLEMSTAD 3 (Agerprcs). 
— După tulburările din ultime
le cinci zile, situația din Insula 
Curacao, posesiune olandeză 
din Arhipelagul Antilelor Mici, 
continuă să rămînă încordată. 
In fața pericolului unei greve 
generale, guvernul a acceptat 
să ducă tratative cu reprezen
tanții muncitorilor in vederea 
reglementării situației create. 
Capitala insulei, Willemstad, 
se află sub stare de asediu, 
toate activitățile fiind paraliza
ți'. Sindicatele au adresat un

apel populației în vederea creă
rii unui guvern interimar, pre
cum și organizarea cit mai cu- 
rînd posibilă de alegeri gene- pu-

forțelor federale ?

AKGENTINA : Activi
tate portuară la Buenos 
Aires.

Nigeria

A eșuat ofensiva

OWERRI 3 (Agcrprcs). — In
tr-un expozeu asupra situației 
militare, generalul Ojukwu a a- 
firmat că ultimele acțiuni 0- 
fensive ale forțelor federale ni- 
geriene împotriva Biafrei au 
eșuat, ele soldîndu-se cu rgrelc 
pierderi în oameni și mate
rialo. In sprijinul acestei apre
cieri, liderul biafrez a trecut 
in revistă actualul raport de 
forțe de pe diverse fronturi, 
subliniind pozițiile avantajoase 
pe care le dețin în momentul 
de față trupele sale. El a amin
tit, in acest sens, teatrele de

operațiuni din regiunile orașe
lor Onitsha și Port Harcourt. 
Situația se menține neschimba
tă în regiunea Okigwe, unde 
forțele guvernamentale au in
trat . in defensivă după cuceri
rea localității Umuahia, în timp 
ce la vest de Niger pozițiile 
biafreze au rezistat cu succes 
la numeroase contraofensive 
federale. Referindu-se la ulti
mele raiduri dc bombarda
ment, generalul Ojukwu 
a caracterizat activitatea avia
ției biafreze drept „spectacu
lară".

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt •

TEMPERATURI NEOBIȘ
NUIT DE RIDICATE au fost in- 
registrate în diferite localități 
din Pakistanul de vest, anunță 
ziarul „Pakistan Times". In lo
calitatea Djakobaban termome
trul a înregistrat 46 grade Cel
sius, la Lahore — 43 grade, iar 
in localitățile Rawalpindi și 
Peshawar — 42 grade. S-au 
semnalat victime (lin cauza in- 
solației.
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Inginerii din K.S.S. Turkme
ns proiectează AL PATRULEA 
TRONSON AL CANALULUI 
KARAKUM, care străbate unul 
dintre cele mai mari deșerturi 
asiatice. Canalul va fi prelun
git cu încă 560 km.

După construirea celui de-al 
patrulea tronson al canalului, 
suprafața 
spori cu 
lungimea 
Karakum

In Turkmenia a fost amena
jat un lac de acumulare cu ca
pacitatea de 1,5 miliarde mc.

terenurilor irigate va 
încă 400 000 ha. iar 
totală a Canalului 
va fi de 1 400 km.

Guvernul britanic a dat publicității O CARTE ALBA 
IN PROBLEMA KHODESIANA, în care iși precizează atitu
dinea țață de ultimele declarații ale premierului Ian Smith, 
după proclamarea constituției rasiste în Rhodesia. Cartea 
Albă precizează că guvernul britanic și-a făcut cunoscută 
dorința de a ajunge la o înțelegere cu autoritățile de la 
Salisbury in timpul tratativelor de pe nava „Fearless", în 
octombrie 1968, și în cursul convorbirilor ulterioare de la 
Salisbury. Guvernul britanic respinge afirmația lui Ian 
Smith, care a servit ca „argumentare" pentru proclamarea 
constituției că „partea britanică ar fi ridicat noi puncte de 
diferență". In esență este vorba de cererea britanică in ve
derea înlăturării segregației și a acordării de drepturi ma
jorității populației. Reafirmarea punctului de vedere bri
tanic in Cartea Albă nu este însoțită de anunțarea nici unei 
măsuri concrete împotriva ’ . . -
lisburv.

guvernului secesionist (le la Sa-

CZI c INDIA

■
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lălcie a lui Nelson Rockeiel
ler în America Latină a tre
buit să iie scurtată. El a a- 
dăugal că in ciuda manifes
tațiilor de protest și a inci
dentelor din fările vizitate de 
emisarul președintelui Nixon, 
guvernatorul va întreprinde, 
potrivit programului stabilit, 
ultimele două călătorii din ca
drul misiunii sale, urmind să 
plece la 16 iunie In Brazilia.

Corespondentul din Wa
shington al agenției U.P.I., 
subliniază că in cercurile o- 
iiciale nord-americane atmos
fera ostilă cu care a fost pri
mit Rockeieller în America 
Latină este calificată drept 
„nefericită” și „umilitoare”. 
„Cea de-a doua etapă a tur
neului lui Rockeieller — sub
liniază U.P.I. — a fost un de
zastru : 10 morii, sule de ră
niți, două vizite contraman
date Și una redusă la numai 
trei ore". Potrivit corespon
dentului, situația la care s-a 
ajuns este o urmare u faplu-

/ui că „marile promisiuni tă
cute de S.U.A. dărilor Ameri
ca Latine n. r.) nu au tost în
deplinite și mult lăudatul pro
gram ,,Alianja pentru progres” 
și-a redus țelurile pe măsură 
ce erau micșorate de către 
Congres fondurile alocate”.

Secretarul general al Orga
nizației Statelor Americane, 
Galo Piaza, care s-a intilnil 
luni cu Rockeieller Ia Port- 
of-Spain, a declarat că „ma
nifestațiile anliamericane ce 
au tivul loc sini simbolul ne
mulțumirii care crește zi de 
zi in America Latină și al 
amărăciunii resimțite In iafa 
progresului extrem de încet 
al dezvoltării economice și 
sociale”. Subliniind că „exis
tă in America Latină o dorin
ță profundă de a se da un ca
racter nou relațiilor cu 
S.U.A”, Galo Plaza a arătat 
că „impresia existentă pe con
tinentul latino-american este 
ca Statele Unite nu au jucat 
rolul pe care trebuiau să și-l 
asume In dezvoltarea acestei 
regiuni”.

Două avioane de luptă de ti
pul „F-104" din dotarea for
țelor aeriene ale Italiei S-AU 
CIOCNIT LUNI. Unul din piloțl 
și-a pierdut viața, iar celălalt 
s-a salvat sărind cu parașuta.

■
■
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Intr-un raport prezentat par
lamentului. primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong, a de
clarat că — potrivit (latelor 
stabilite de autorități — UNI
TĂȚILE OLANDEZE AU U- 
CIS FARA JUDECATA. DO i 
PINA LA TREI MII DE PER
SOANE IN ACTUALUL TERI
TORIU AL INDONEZIEI, intre 
decembrie 1946 și februarie 
1947. In raportul primului mi
nistru se arată : s-au petrecut 
150 de cazuri individuale de 
crime de război, ceea ce față 
de prezența a 200 000 de mili
tari olandezi in Indonezia in 
vremea respectivă reprezintă 
un procentaj mic. Crimele au 
fost comise din pricina unei 
conduceri necorespunzătoare, a 
lipsei autocontrolului și a lip
sei de răspundere, se precizea
ză în raportul guvernamental.

Cu ocazia vizitei pe care o 
întreprinde in Statele Unite, 
MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL JAPONIEI. 
KIICHI AICHI, A FOST PRI
MIT LUNI DE PREȘEDINTELE 
S.U.A., RICHARD NIXON. In 
timpul convorbirilor ce au a- 
vut loc cu acest prilej, au fost 
abordate principalele probleme 
aflate in suspensie in relațiile 
japono-aniericane, probleme ce 
vor face obiectul negocierilor 
din luna noiembrie dintre Ni
xon și primul ministru japo
nez, Eisaku Sato. In fruntea lor 
s-a aflat problema retrocedării 
către Japonia a Insulei Okina
wa. Un purtător de cuvînt al 

Albe a declarat că dis- 
în legătură cu acest su- 
„a fost constructivă, dar 
fost adoptată nici

Presa indiană informează că 
peste 6 000 DE DOCHERI DIN 
PORTUL MADRAS AU DE
CLARAT GREVA revendicînd 
majorarea salariilor. Acțiunile 
greviștilor au paralizat lucră
rile de încărcare-descărcare din 
port.

Cercurile exilaților haitieni 
din New York au anunțat că 
starea sănătății 
Francois Duvalier 
rioasă îngrijorare 
acestuia. Potrivit 
primite (lin surse 
Port-au-Prince, 
HAITIAN, CAKE ESTE BOL
NAV DE MULT TIMP DE 
DIABET. A SUFERIT LA 10 
MAI UN ATAC 
Toate dezmințirile 
ficiale haitienc, se 
aceste cercuri, nu 
decît cîștigarea de 
partizanii președintelui și întîr- 
zicrca momentului cînd va tre
bui să se anunțe oficial că 
„președintele pe viață" al na- 

> țiunii haitienc nu mai este în 
măsură să-și asume funcțiile.

Pe de altă parte, (lupă cum 
s-a anunțat la Port-au-Prince, 
un batalion al armatei haitie- 
ne a atacat o locuință situată 
în plin centrul capitalei unde 
a ucis 20 de persoane, consi
derate a fi membre ale Parti
dului comunist din Haiti.

președintelui 
inspiră o se
in anturajul 
informațiilor 
sigure de la 

DICTATORUL

DE CORD, 
din surse o- 
aprcciază în 
au alt scop 
timp pentru
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Tulburări
în regiunea
Telengana

Casei 
cuția 
biect 
nu a 
tfirîre".

o ho-

iin trist record a fost 
lit pe șoselele americane 
timele trei zile ale săptăminii 
trecute: IN ACCIDENTE DE 
CIRCULAȚIE ȘI-AU PIERDUT 
VIAȚA 543 DE PERSOANE. 
Totodată, în cele trei zile, 33 
do persoane au pierit in acci
dente de canotaj, iar 181 s-au 
înecat.

stabi- 
în ul-

Ministrul adjunct al apărării 
al S.U.A., DAVID PACKARD. 
SOSIT IN VIZITA OFICIALA 
LA SEUL, a avut o întrevedere 
cu „președintele" sud-coreeen 
Pak Cijan Iii, cu care, (lună 
cum era și de așteptat, a exa
minat problemele „întăririi for
țelor armate sud-coreene".

Prezența lui Packard la Seul 
confirmă atenția deosebită pe 
care Pentagonul o acordă Co
reei de sud transformată într-un 
adevărat cap de pod al pla
nurilor strategice americane în 
Asia de sud-est. După cum «e 
știe, anul trecut S.U.A. au alo
cat o sumă suplimentară de 100 
milioane dolari destinată în
zestrării armatei de la Seul și 
au promis livrarea unor noi a- 
vioane forțelor militare aeriene 
sud-coreene, printre care super
sonice de vînătoare-bombarda- 
ment „F-4 Phantom".

BBB

„Opinia publică americană a 
aflat cu mihnire și indignare 
că IN RĂZBOIUL DIN VIET
NAM AU MURIT MAI MULȚI 
TINERI AMERICANI DECIT 
IN TIMPUL RĂZBOIULUI DIN 
COREEA", scrie influentul co
tidian din S.U.A. „Washington 
Evenind Star". Continuînd acest 
război, remarcă ziarul, sacri
ficiile Statelor Unite le vor 
depăși pe cele (lin timpul ce
lui de-al doilea ~ ' 
dial.

Luind cuvîntul 
reprezentanților, 
William Ryan a citat o decla
rație a unui general al Pen
tagonului, potrivit căreia în a- 
nul 1969 au fost trimiși în jun
glele vietnameze cu 17 400 mai 
mulți tineri decît fusese plani
ficat.

NEW DELHI 3 (Agerpres). — 
Agențiile dc presă semnalează 
noi incidente in urma intensi
ficării activității adepților se
parării regiunii Telengana de 
statul indian Andhra Pradesh. 
Tulburările au început o dată 
cu declanșarea unei greve în 
sprijinul mișcării separatiste, 
evoluția situației la Haiydera
bad și in alte mari -orașe re- 
clamind in cele din urmă in
tervenția armatei, care s-a sol
dat cu morți și răniți din rin
dul manifestantilor. In același 
timp, poliția a operat un mare 
număr de arestări in regiunea , 
Telengana. Primul ministru al I 
statului Andhra Pradesh a fost 
chemat de urgență la New 
Delhi, unde va avea convor
biri cu premierul indian și mi
nistrul do interne asupra situa- , 
ției din Telengana.

O
război mon-

în Camera 
congresmanul

DELIII 3 (Agcrprcs). — Po
liția a deschis focul împotriva 
participanților la o demonstra
ție, organizată în localitatea 
indiană Haiyderabad in favoarea 
înființării unui stat autonom, 
cu numele de Telengana. Două 
persoane au fost ucise >i altele 
rănile.
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