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In intîmpinarea Zilei ceferiștilor
IMPERATIVE MAJORE IN FATA MINERILOR UE LA LUPENI

reducerea mai accentuată
a consumurilor specifice

RĂSPUNSUL
♦ Continuare în pag. a 3-a

sarcinilor ce decurg din documentele ple-

Planul poate fi

laproductivității muncii planificate cu 1,4

cu

cu

avut loc 
adunarea

cheltuielilor de producție cu 1 500 000 lei ; 
cheltuielilor pe 1 000 lei producție marfă cu

municipal 
Martine///.

executiv 
Uniunii

beneficiilor planificate cu 1 200 000 lei ; 
consumului specific de lemn de mină la 
de producție cu 1,5 mc/1 000 tone ; 
planului valoric ia investiții cu 1 000 000 lei; 
de economii la cheltuielile de deviz în va-

producției marfă cu 4 175 000 lei; 
conținutului de cenușă din cărbune cu 0,2

Lupeni a 
februarie,

i reprezentanților sa- 
In prezenta tovară- 

prim-se-

Adunări generale ale salariaților

în

declarate, pentru bunele rezul-fost

• Gospodărie anexă• Mărțișoare

tate obținute in activitatea de producție, fruntașe in întrece
rea socialistă pe anul care a trecut. Tovarășii ingineri Ni- 
colae Răspopa și Victor Radu, au primit diplomele care 
răsplătesc eforturile oamenilor pe carc-i coordonează.

sificarea sortimentelor 
preparate din producție pro
prie.

SmL/\ -EDUCAIIE

Alaltăscară, după dezbaterile din cadrul adunării gene
rale a salariaților de la mina L’ricani, am fost martorii unui 
moment emoționant Colectivele dc muncă ale zonei I-a 
și sectorul transport au..........................................

A

îmbunătățirea calității cărbunelui,
* p 7

La mina 
marți. 10 
generală a 
lariaților. 
$ilor luachim Moga, 
cretai al Comitetului județean 
Hunedoara al P.CR. 
Negrul, prim-secretar al 
tetului 
Vasl/e 
Biroului 
tului

Clement
Corri- 

de partid, 
membru al 
al Cornitc- 
sindicatelor

di:, ramura miniera, geologie și 
energic electrică, ing. Virgil Fătu, 
director în Ministerul Minelor, 
dr. ing. Petru Roman, director 
general al Centralei cărbunelui 
Petroșani, adunarea a făcut bi
lanțul activității exploatării pa 
1969, a dezbătut sarcinile cc-i 
revin pe anul 1970 și a analizat 
posibilitățile, rezervele interne 
ce există pentru îndeplinirea 
integrală și la toii indicatorii

<i planului la producția dc căr
bune în ultimul an al cincina
lului.

Sutele de mineri, tehnicieni 
și ingineri din brigăzile, sectoa
rele și zonele minei — repre- 
zentînd conducerea colectivă la 
toate nivelele, au ascultat, cu 
legitimă mîndrie și satisfacție, 
darea de seamă a comitetului 
de direcție pe anul trecut, pre
zentată de tov. ing. Vasile Ci- 
riperu. directorul exploatării, 
înfătișînd tabloul unor frumoa
se succese obținute la princi
palii indicatori ai producției. 
Cu regretul sincer al imposi-

I. BĂLAN

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI
MUNICIPALE A SINDICATELOR

ECHIPA J 
FRL/NTAȘ

colectivului minei Lupeni 
la chemarea la întrecere 

lansată de minerii de la Aninoasa
In lumina . .. . . „

oarei C.C. al P.C.R. din 10-13 decembrie 1969, colectivul 
exploatării noastre a analizat sarcinile importante care 
ne stau in Față în ultimul an al actualului cincinal. Din 
dezbaterea cifrelor de plan ce a avut loc pe schimburi, 
raioane și zone a reieșit că sînt create toate condițiile 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, iar ca urmare adunarea de astăzi a reprezen
tanților salariaților primește cu deosebită satisfacție che
marea la întrecere lansată de colectivul minei Aninoasa 
și drept răspuns își propune a realiza următoarele obiec
tive :

depășirea 
bune ;
depășirea 
reducerea 
puncte ;
depășirea 
sută ; 
creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp 
0,2 puncte, față de realizările anului 1969 ; 
creșterea vitezelor de avansare la abatajele frontale 
20 la sută față de realizările anului 1969 ;
realizarea a 60 de ml/lună viteză medie de avansare 
in galerii ; 
reducerea 
reducerea 
4,50 lei ;
depășirea 
reducerea 
activitatea 
depășirea 
realizarea 
loare de 300 000 lei ; ,
reducerea consumului specific de lemn de mină la lu
crările de investiții cu 0,2 mc/1 milion Iei ;
reducerea consumului de ciment cu 8 kg/mc beton ; 
punerea in funcțiune a planului înclinat și circuitului 
din stratul 5, blocul II, orizontul 480-400 in trimestrul II 
1970 în loc de trimestrul I 1971.

Locomoliva D.A. 089 (Die- 
sel-eleclrică nr. 89) ieșise dc 
cîteva minute de pe poarta 
depoului. După ce a „defilat" 
prin fafa C.F.R. Petroșani, 
a „tras" în fața șirului lung 
de vagoane, încărcate cu căr
bune și lemn, spre a-l remor
ca. Peste 45 min. urma să plece 
în jos, pe defileu, cu denumi
rea — trenul 2 610.

Am urcat treptele scării 
locomotivei. Mecanicul GLI- 
GOR CRIȘAN (in foto) care 
ne-a intim piuat fh cabină, 
și-a profesai meseria 19 ani 
pe locomotive cu abur și 5 
ani pe locomotive. Diesel e- 
lectrice. împreună cu ajuto
rul mecanic IOSIF BOER, 
sint un echipaj fruntaș. în- 
deplinindu-și cu conștiincio
zitate și mult simț de răs
pundere menirea de a con
duce pe drumurile de fier 
ale țării trenuri încărcate cu 
roade ale hărniciei, roade ale 
muncii miilor de oameni.

Ieri după-ainiază la Casa de 
cultură din Petroșani s-au des
fășurat lucrările conferinței 
organizației municipale a sin
dicalelor. La conferință au 
participat 353 de delegați a- 
leși in adunările generale și 
conferințele sindicatelor din 
unitățile economice și institu
țiile sociaL culturale ale mu
nicipiului, precum și numeroși 
invitați.

La lucrările conferinței au 
fost prezenți tovarășii loan 
Cotoț, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
central al U.G.S.R., Clement 
Negruț, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, 
Glicorglie Mih&ilă, secretar al 
Consiliului județean al sindi
catelor.

Conferința a fost deschisă 
de tov Gavrila David, pre
ședintele Consiliului munici
pal al sindicatelor. După a- 
legerea organelor de lucru, 
conferința a aprobat următoa
rea ordine de zi :

1 Darea de seamă asupra

activilății desfășurate de Con
siliul municipal al sindicatelor 
de la alegerile precedente și 
pină in prezent;

2. Alegerea Consiliului mu
nicipal al sindicatelor și a de
legărilor pentru conferința or
ganizației sindicale județene.

La primul punct al ordine! 
dc zi. tov Gavrilfi David a 
expus darea dc seamă a Con
siliului municipal al sindicate
lor, iar tovarășul Sever Gava, 
membru al biroului C.M.S. a 
prezentat proiectul de hotărî- 
re. Pe marginea materialelor 
prezentate au luat cuvîntul 1G 
participanți la conferință.

In continuare, conferința a 
ales membrii și membrii su- 
pleanți ai Consiliului munici
pal al sindicatelor și delegații 
la conferința județeană.

In prima sa ședință dc lu
cru, Consiliul municipal și-a 
ales biroul executiv, compus 
din 11 membri. Președinte al 
C.M.S. a fost ales tov. Ga
vrila David, iar ca secretar 
tov. Ion Blaga.

LIV BUCHET DE REALIZĂRI

acest 
Și 
la

Realizările primei decade 
din februarie, a patra din 
acest an, confirmă incă o 
dată strădaniile ce se depun 
de către colectivele minelor 
din Valea Jiului pentru înde
plinirea și depășirea sarcini
lor de plan. Astfel, deși in 
primele zile ale lunii rezulta
tele n-au fost convingătoare, 
decada pe bazin s-a încheiat 
cu un spor de 2 385 tone de 
cărbune, față de plan. Con
tribuția de seamă la
bilanț pozitiv au avut-o 
(le astădată minerii de 
E. M. Lupeni cu un plus de 
1 795 tone. Urmează in ordine 
minele Aninoasa (4-392 tone), 
Dilja ( + 296 tone), Vulcan 
( + 227 tone), Paroșeni ( + 126 
tone) și Petrila ( + 68 tone).

Mai slab s-au prezentat la 
startul acestei luni minele 
Lonea și Uricani, deși au în
cheiat luna ianuarie cu re
zultate promițătoare. Cu atit 

mai inexplicabilă si- 
realizărilor lor, obți-

nule 
(lom 
plan 
tiv, 343 
nici un caz acoperite cu jus
tificări. Mai mult, conside
răm că în zilele care urmea
ză redresarea nu va intir- 
zia, situația prezentă fiind 
doar accidentală.

Ceea ce iese în evidență 
prin prisma acestor rezultate 
obținute de către majorita
tea exploatărilor miniere din 
Valea Jiului este drumul bun 
pe care au început să mear
gă. drumul îndeplinirii rit
mice a indicatorilor de plan. 
Important este ca acest ritm 
să fie menținut în con
tinuare, astfel ca bilanțul fie
cărei luni să fie încheiat cu 
rezultate cit mai bune, fără 
prea binecunoscutele 
turi din ultimele zile.

in 
că 
de

această decadă. Cre- 
minusurile față de 
212 tone și, respec- 
tone nu pot fi in

A Continuare in pag. a 3-a

• O nouă 
secție 
pentru 
confecții 
metalice

Pentru sporirea continuă 
a producției și diversificarea 
sortimentelor, comitetul de 
direcție al I.I.L. Petroșani a 
hotărit amenajarea unei noi 
secții pentru confecții meta
lice. Prin deschiderea aces
tei secții, în cadrul actualu
lui atelier mecanic, producția 
întreprinderii va spori cu 
peste 150 mii lei lunar.

In vitrinele magazinului 
..Foto—sport' din Petroșani 
au apărut mărțișoarele. Intr-o 
mare varietate de forme și 
culori mărțișoarele de anul 
acesta satisfac și cele mai 
exigente gusturi. O noutate : 
pentru 1 martie au fost reali
zate și felicitări tradiționale 
și atractive care pot fi cum
părate din același magazin.

Pentru asigurarea cerințe
lor consumatorilor cu carne 
și preparate de carne, 
T.A.P.L. Petroșani va înființa 
o gospodărie anexă. Prin a- 
ceastă măsură se va realiza 
o creștere a volumului de 
gustări oferite consumatori
lor, in unitățile de alimenta
ție publică, precum și diver-

Orchestra „Crișana", a Fi
larmonicii de stat din Ora
dea. prezintă marți, 17 fe
bruarie la ora 17 și la ora 
20, in sala Casei dc cultură, 
concertul de muzică populară 
„Cilu-i Bihoru’ de mare". 
Dirijează Alexandru Tăutu, 
Soliștii : Elena Hașaș, Elisa- 
bcla Pavel, Grigorc Ignat, 
Gheorghe Rada și Hendrich 
Iorga.

Atelierul de zonă 
C.F.R. Petroșani a în
cheiat anul 1969 cu re
marcabile succese în 
muncă : realizarea pla
nului de producție în 
proporție de 105,14 la 
sută, al productivității 
muncii de 122 la sută, 
reducerea timpului de 
imobilizare a vagoane
lor intrate în repara
ție cu 19 la sută. Aces
te succese au constituit 
o bază sigură de ple
care în realizarea sarci
nilor pe care colectivul 
atelierului este chemat 
să le înfăptuiască în 
anul 1970.

Dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1970 
în adunarea generală a 
salariaților din ziua de 
5 februarie a.c. a dus 
la mobilizarea întregu
lui colectiv al atelieru
lui care și-a luat noi 
angajamente cu privi
re la depășirea princi
palilor î 
producție, 
cheltuielilor, 
de economii 
talea de 
Conducerea 
a luat măsuri, sub în
drumarea organizației 
de partid, pentru orga
nizarea mai bună a 
procesului tehnologic

indicatori de 
reducerea 
realizarea 
la activi- 
productie. 
atelierului

dc reparare a vagoane
lor, întărirea discipli
nei în muncă, folosirea 
deplină și eficientă d 
fondului de timp etc.

Măsurile luate ca §1 
avîntul pe care l-a în
registrat munca colec
tivului prin aplicarea 
noului sistem de sala
rizare și majorare a 
salariilor au determinat 
încă din primele zile 
ale anului 1970 să se 
obțină rezultate bune 
in realizarea planului.

Luna ianuarie s-a în
cheiat cu realizarea 
sarcinilor de producție 
în proporție de 106,47

la sută, a productivită
ții muncii, de 124 la 
sută și reducerea tim
pului de imobilizare a 
vagoanelor intrate în 
reparație cu 32 la su
tă.

La obținerea acestor 
frumoase realizări în
chinate Zilei ceferiști
lor a contribuit între
gul colectiv al atelie
rului, iar în mod deo
sebit brigăzile de lăcă
tuși conduse de loan 
Godeanu și Aurelian 
Negru, meseriașii Ioan 
Benchea. Avram Hoca, 
Petru Mooanu și alții.

D. IOSIF

e

Febra examenelor
Ascunăe după coroanele 

brazilor, clădirile Institutului 
de mine din Petroșani ve
ghează calm, aidoma unui 
castel medieval, asupra frea
mătului neostoit al orașului. 
Nici un indiciu nu lasă să 
se intrevadă că in nenumăra
tele lui încăperi se desfășoa
ră zilele acestea un impor
tant eveniment studențesc — 
sesiunea de examene. Strada 
ce urcă lin și șerpuitor spre 
institut — și care-i poartă 
numele — cunoaște un per
manent du-te-vino al studen
ților care discută aprins... In 
interior atmosfera se meta
morfozează ca prin farmec : 
pe coridoare, ciorchini de 
fete și băieți, în uniforme, 
cu cămăși albe, iși exprimă 
intr-un fel specific febra gîn- 
durilor. Cei care „au scăpat" 
sînt bombardați cu întrebări 
de felul .cum a fost", „ce 
ți-a picat", „vai, ce baftă !". 
expresii pitorești și cu o in
dicibilă încărcătură emoțio
nală ale căror cauze nu mai 
trebuie explicitate.

Trecem neobservați pe co
ridoare, pe lingă grupuri 

• fremătînde lăsindu-ne cu
prinși treptat de emoția e- 
vcnimentului, retrăind cu 
ochii minții episoade similare 
din propria noastră studenție 
nu prea îndepărtată. Pe ușa 
unui amfiteatru tocmai ieși
se un student, literalmente 
asaltat de colegi. O studentă 
răsfoiește in pripă un caiet, 
e o ultimă și încurajatoare 
recapitulare înainte de a in
tra... Cu permisiunea exami
natorilor asistăm cîteva mi
nute la această veritabilă 
probă a muncii dintr-un se
mestru. Este examenul de 
Mecanică susținut de studen
ții anului II al Facultății de 
electromecanică. Examinator, 
tov. conf. ing. Ilie Constanti- 
nescu, prorectorul Institu
tului. In amfiteatru, atmos
fera este intr-un desăvîrșit 
contrast cu cea de pe cori
doare : tensiunea și efortul 
intelectual plutesc în aer, 
parcă materializate și ema
nate de figurile concentrate 
ale celor 10 studenți, jumă-

tate în bănci, jumătate 
fața tablelor care se dove
desc neîncăpătoare pentru ci
frele și formulele care se 
înlănțuie armonios. Dinaintea 
fascinantului dreptunghi dc 
hîrtie, biletul, memoria și 
inteligența intră intr-un ga
lop trepidant, mintea iscodi
toare veghează să nu fie ui
tat nici un amănunt prețios. 
Alături dc studentul Viorel 
Suciu, conf. ing. Ilie Constan
tin eseu ascultă felul în care 
își expune subiectul, cere pre
cizări, detalii.

— Mai ginde.ște-te! se 
aude glasul examinatorului 
care trece lingă alt student 
pentru a-i urmări demonstra
ția. Sînt concentrate în aceas
tă expresie răbdarea, calmul 
și tactul pedagogic, dorința 
de a-l ajuta pe student să 
treacă, poate, peste un lap
sus de moment.

— Să mă faci să înțeleg 
că n-ai învățat pe dinafară, 
ci că ai însușjt — este o 
nouă intervenție a examina
torului aflat acum alături de 
studentul loan Todoran. Re
comandarea are darul de a 
accentua faptul că un curs 
nu trebuie memorat în mod 
mecanic, ci că el are rostul 
de a incita gîndirea, de 
a-l face pe student să înțe
leagă si să pătrundă esența 
unor fenomene. învățămintul 
superior trebuie să formeze 
și să stimuleze gîndirea crea
toare a studentului, indispen
sabilă viitorului specialist. 
Răpim cîteva momente tov. 
conf. Ilie Constanținescu ru- 
gindu-1 să ne spună cum se 
prezintă studenții la acest e- 
xamen, gradul de dificultate 
și felul cum a fost asimilată 
materia.

— In general s-a studiat, 
lucrările de control și note
le reflectă această afirmație. 
E adevărat, examenul este 
greu : materia a fost parcursă 
la cursurile din două semes
tre în doi ani universitari, 
deci a intervenit un hiatus 
— vacanța — in continuitatea 
procesului dc învățămînt. 
Insă studenții au avut un a- 
jutor substanțial în cursul

tipărit și-n culegerile de pro
bleme litografiate. Faptul că 
materia a fost asimilată o 
dovedesc notele : de pildă stu
denții Ion Daj, Nicolae Mu- 
reșan, Ion Pop și alții, i-arrj 
notat cu 8, alții însă, citez 
pe Vasile Fedor, Barbu Giur- 
giulescu, Maria Katay, au 
dat biletul înapoi, dovada 
unei pregătiri insuficiente.

Am părăsit amfiteatrul 
dorind-le studenților (în gind, 
bineînțeles!) mult succes și 
am intrat la un alt examen, 
al unei grupe de anul I sub- 
ingineri topografi. Examenele 
anului I sînt întotdeauna mai 
dificile dar și mai elocvente : 
se observă felul în care s-au 
integrat ei în disciplina in
telectuală universitară. se 
constată dacă știu să învețe 
(pentru că in învățămintul 
superior verbul „a învăța" 
capătă nuanțe speciale, el 
nedesemnînd altceva decît 
studiul intens și aplicat). De 
aceea studenții anului I pri
mesc îndrumări și indicații 
pe tot parcursul primului 
semestru, sint ajutați de stu
denții mai mari și de cadre
le didactice. Grupa pe care 
am vizitat-o într-o astfel de 
zi hotărîtoare iși susținea e- 
xamenul la cursul de Mate
matică generală cu lectorul 
Ștefan Szabo. Am ascultat 
admirativi expuneri rapide 
ale esenței subiectului, am 
detectat în răspunsuri sigu
ranța și precizia, semnele do
veditoare ale unei pregătiri 
temeinice. Astfel de studenți 
sînt invitați de către exami
nator să treacă la subiectele 
următoare.

Emoția examenelor 1 Și mai 
ales la anul I primește unele 
aspecte comice (din punctul 
de vedere al privitorului). 
Am observat cum au luat bi
lete doi studenți. Era atîta 
febrilitate în miinile lor ce 
tremurau de emoție, privirea, 
avidă să citească „ce i-a ve-

Constantin PASCU 
Tiberiu SPĂTARU

< Continuare în pag. a 2-a.
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® Rolul organizației de partid din școală 6 Cer
curile pe probleme și locul lor • Ce filme reco
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Scurt-metraje
Varietăți

FLUVIULUI
intr-o regiune situată la 

sudul lacului Ciad, pe o 
siipiafata de aproximativ 150 
km, de-a lungul Logonei și 
Chaiiului, ale căror ape în
cep să scadă din ianuarie, 
trăiesc așa-numilii Kotoko, 
oameni ai fluviului. Un po
por fără nume, căci nu are 
nevoie de el; pentru ei este 
suficient că trăiesc și că 
se află acolo. Ceilalți, străi
nii, i-au denumit Kotoko, 
un cuvint care nu înseamnă 
nimic, care 
mic. Dacă 
sînteți?", răspunsul e 
obsedant și uniform: 
tem ai fluviului", 
este suficient.

Numele de familie 
o ciudățenie în aceste 
turi unde oamenii se 
rențiază prin denumirea rîu- 
lui sau a satului unde lo
cuiesc.

Nici prințul, conducătorul 
suprem, nu are vreun nu
me, căci se consideră că 
funcția pe care o deține este 
importantă și nu persoana 
lui. In acest mod, prințul nu 
este altcineva decit „cel care 
succede celui dinainte și 
care-1 precede pe cel ce-i 
va urma". Acesta e numele 
lui. Și, pentru ca anonimatul 
să fie definitiv, conducătorul 
populației kotoko nu poate 
fi un fiu al soției prințului 
anterior, ci al unei lemei ne
cunoscute sau străine. In a- 
ceeași grijă a preîntimpină- 
rii unor orgolii ce ar putea 
degenera în conflicte, kotoko 
refuză să vorbească o limbă 
națională; deși puțin nume
roși și instalați pe un spa
țiu restrîns, ei folosesc pes
te o duzină de idiomuri, iar 
cei care vorbesc unul iden
tic au grijă să o facă pe 
tonuri diferite, mai ascuțit 
sau mai grav, mai repede sau 
mai încet, după strada sau 
casa în care se află. Cind 
cineva se mută, își schimbă 
și dialectul, este un 
obligatoriu de polițele 
de noii vecini.

Kotoko sînt inamicii 
clarati ai minciunii și nu

nu spune ni- 
îi întrebi ..cine 

același, 
,.Sîn- 

Lor le

e și el 
tinu- 
dife-

sernn 
fată

de- 
vor

K. V.
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generala nr. 6 din Petroșani se primesc noi pio
nieri

Prof. Victor BĂDÂU 
membru ui Riroulai C' inilelului 
municipal >1 1 pfutid, inspector 
școlar județean pentru munici

piul Petroșani

organizafiei de partid

ÎDvăUmiiiHui este unul din 
domeniile vere s-au bucurat și 
se bucură dc o permanenta a- 
teoție din partea conducerii de 
partid și de stal. Profunzimea 
slitDlilică, inalta exigență și 
spiritul critic cu care conduce
ri a partidului abordează proble
mele majore ale școlii românești, 
trebuie să ne călăuzească pe 
toți cci ce avem răspunderi în 
acest sector dc activitate, în 
munca practică pentru înfăptui
rea vastului ansamblu de mă
suri elaborate de partid In ve
derea dezvoltării continue a ln- 
vățăniinlului de toate gradele.

Școala, principal factor de 
cultură și civilizație, !și reali
zează rolul într-o dinamică tra
dițională binecunoscută; an de 
an societatea preia cadre ins
truite și educate, pregătite mul
tilateral. Directivele C.C. el 
P.C.R. privind dezvoltarea îovă- 
tămintului din Republica Socia
listă România si „Legea învăță- 
miaiului* prevăd o înlănțuire 
dc măsuri <aie urmăresc ridi
carea activității școlii la nive
lul cerințelor societății pe care 
o construim.

Pentru înfăptuirea telurilor 
despre care vorbim, activitatea 
conducerilor școlilor, a organi
zațiilor de partid, a organizației 
1 'T.C.. a tuturor cadrelor didac
tice reclamă o competentă coor
donare și o conlucrare strînsă, 
principială.

Munca organizațiilor de pâr
tie. ca factor politic principal 
fn serala. se cere substantial 
îmbunătățită pe plan organiza
toric. ideologic, educativ, în pri
vința stilului si a metodelor dc 
îm-ru.

Apreciind cum se cuvine ro
lul crescînd al organizațiilor de 
partid din școlile de toate gra
dele. cel de-al X-lea Congres 
a! partidului le-a acordat drept 
de control asupra activității 
conducerii administrative în a- 
plicarea liniei politice a partidu
lui. a hotărîrilor si directivelor 
organelor superioare de partid 
Șl de stat Această măsură se 
înscrie ca o cerință firească de
terminată de stadiul actual de 
dezvoltare a organizațiilor de 
partid. Din rîndurile organiza
țiilor de partid diD școli fac 
parte cele mai bune cadre di
dactice, care se bucură de au
toritate profesională, de presti
giu politic in fata întregului 
corp profesoral și al elevilor. 
Cele mai valoroase cadre di
dactice au fost alese în comi
tetele de partid și birourile or
ganizațiilor de bază din școli, 
în felul acesta organizațiile de 
partid din -școli au posibilita
tea reală de a-și exercita 
condiții optime rolul 
ducător politic, de a 
cu competenta si cu 
răspundere, activitatea 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te de partid în domeniul învă
țământului.

Cu alte cuvinte, organizațiile 
de partid din școli au, îd noile 
condiții, posibilități dar și res
ponsabilități sporite în ceea ce 
privește modul de organizare 
și desfășurare a întregii munci 
pclitico-ideMogice și organiza
torice, în ceea ce privește cali
tatea și eficacitatea acesteia. 
Ele sînt chemate să determine 
pe această cale, o și mai mare 
efervescentă în rîndul cadrelor 
didactice, în frunte cu comuniș
tii, o preocupare mai susținută 
față de munca instructiv-educa- 
tivă. în vederea ridicării în
tregii acirvităti școlare la un 
nivel lot mai înalt, în pas cu 
evoluția societății noaslTe so
cialiste.

Acordarea dreptului de control 
organizațiilor de partid din în
vățămînt reprezintă totodată o

în 
de con- 
îndruma 
simt de 

pentru

concretizare a sarcinilor trasate 
organelor și organizațiilor de 
partid de Rezoluția Congresu
lui al X-loa al partidului, prin 
(are li se cere să asigure con
ducerea politică a tuturor sec
toarelor vieții sociale. „Nu tre
buie să i xisle nici un domeniu
— se spune în acest document
— în care să nu se exercite 
controlul și îndrumarea politică 
și ideologica a partidului".

Din prevederile programatice, 
privitoare la învățămînt se des
prinde ca primă preocupare a 
organizațiilor de partid din șco
li, sarcina de a asigura împreu
nă eu conducerile școlilor, con
tinua îmbunătățire a continu
in'.>> procesului de învățămînt, 
a gradului de pregătire și edu
care a tineretului școlar.

In acest scop se impune lăr
girea sferei de preocupări a bi
rourilor organizațiilor de bază, 
astfel incit să nu fie scăpată 
din vedere nici una din laturi
le principale ale muncii didac- 
lico-educative începînd cu pre
gătirea profesională și polilico- 
ideoloqică a fiecărui cadru di
dactic și sfîrșind cu perfecțio
narea stilului și metodelor de 
muncă ale direcțiunii școlii, ale 
organizațiilor revoluționare de 
copii și tineret — chemate să a- 
jule școala în nobila sa misiu
ne.

Pentru ca viitorii absolvenți 
să fie alil specialiști de înaltă 
calificare, cîl și oameni cu o 
concepție înaintată despre lume, 
cu o linulă morală sănătoasă, 
buni cetățeni, constructori pri- 
cepuți ai socialismului și comu
nismului, în educația comunistă 
a tineretului studios — ca parte 
Inseparabilă a procesului de în- 
vălămînt — paralel cu educarea 
în spiritul patriotismului și in
ternaționalismului socialist, a- 
tenția principală a organizațiilor 
de partid trebuie îndreptată spre 
formarea concepției materialiste 
a elevilor în lumina filozofiei 
marxist-leninisle.

Organizațiile de bază din 
școli sprijină eforturile depuse 
de colectivul de conducere pen
tru perfecționarea procesului 
de învățămînt, urmărește să cre
eze și să mențină un climat de 
exigentă și înaltă responsabi
litate față de formarea tinerei 
generații, să promoveze spiritul 
novator, înaintat în fiecare uni
tate școlară. Tot de obiectul ac
tivității de partid țin intensifi
carea muncii de educație patrio
tică a tuturor comuniștilor, lup
ta împotriva a tot ceea ce e 
retrograd, întărirea sub aspect 
colectjv a tuturor organizațiilor 
de partid. Multe din problemele 
enumerate stau și în atenția 
conducerilor școlilor; esențial 
pentru a înlătura suprapunerile 
și paralelismele, este cum se o- 
cupă fiecare dintre ele de a- 
cesle probleme. S-a depășit pe
rioada in care organizațiile 
partid se ocupau aproape 
exclusivitate de aceleași proble
me ca și conducerile școlilor: 
analiza situației la învățătură 
sau pregătirea pentru închiderea 
sau deschiderea anului de înva- 
țămînt. Acum formele de activi
tate sini mai variate. Evident, 
comuniștii, membrii birourilor 
observind unele inadvertențe în 
crqanizarea acli'. ;1 i‘ii didactice, 
rămineri în urmă, metode în- 
vechite în predarea unor obiec
te, au datoria să sesiseze con-

de 
in

ducerile școlilor, să Ic deter
mine sîi la măsuri.

De o deosebită 
pentru reușita mum 
truire și rdu-aie în școli 
comportarea fiecărui cadru di
dactic, Kziononiia sa morala. 
Nu spunem nici o noutate aHr- 
mînd că profesorul constituie 
modelul de urmat al elevilor

Pentru aceasta este necesar 
ca organizațiile de partid să ma
nifeste, pe lînga qrija pentru 
formarea unui nucleu de ladre 
sănătos, bine pregătit. în școa
lă și exigentă față de profilul 
moral și conduita acestora.

în școlile noastre învață șl 
trăiesc împreună elevi de națio
nalitate română și de alte na
ționalități. Organizațiile de bază 
dispun de largi posibilități pen
tru intensificarea educației pa
triotice si internaționaliste a ti
neretului. pentru ca școala, im
portant focar de cultură, să în
rădăcineze în conștiința copiilor, 
Indiferent de naționalitate spiri
tul frăției și al prieteniei, al 
muncii neobosite pentru prospe
ritatea patriei lor comune, Re
mania socialistă.

întreaga muncă politică desfă
șurată cu comuniștii, cu întregul 
corp didactic trebuie orientată, 
de către organizația de partid 
a școlii spre educarea tuturor 
comuniștilor, a tuturor profeso
rilor și învățătorilor, In spiri
tul disciplinei și al unei înalte 
responsabilități profesionale. în 
această privință mai sînt încă 
multe de făcut. Respectarea în
tocmai a orei de clasă, apre
cierea obiectivă a cunoștințelor 
elevilor, existența unor relații 
morale între profesori, sint pro
bleme care trebuie să stea alît 
în atenția organizației de bază 
cîl si a conducerii școlii ca e- 
lemente importante ale procesu
lui de învățămînt. Organizația 
de partid este chemată să cu
noască în orice moment starea 
de spirit din școală, atitudinea 
cadrelor didactice fată de mun
că, metodele folosite de ele.

Organizațiile de bază trebuie 
să sprijine conducerile școlilor 
In elaborarea programelor șt în 
desfășurarea acțiunilor organi
zației U.T.C. și a Organizației 
de pionieri, astfel Incit clc să 
corespundă necesităților educării 
elevilor, să combată cu lărie 
elementele de formalism, să asi
gure aportul cadrelor didactice 
la activitățile cu caracter poli
tic, ideologic, culturaEsportîv 
etc.

Din cele arătate mai sus re
iese că mulliplele probleme ce 
se ridică în conducerea învăță- 
mîntului de stat cer din partea 
organizației de bază o interven
ție tot mai competentă, In cu
noștință de cauză. Din acest 
punct dc vedere este deosebit 
de valoroasă teza cuprinsă în 
documentele Congresului con
form căreia organizațiile de 
partid își exercită rolul de for
ță politică conducătoare nu în 
mod declarativ sau prin mă
suri administrative, de impune
re. ci printr-o amplă și susți
nută activitate organizatorică și 
polilico-ideologică. corespunză
toare colectivității în fruntea 
căreia se găsesc, și evitînd cu 
rigurozitate orice suprapunere 
sau paralelism fată de atribu
țiile conducerii administrative.

Ar fi, fără îndoială, încă mul
te de spus în legătură cu acti
vitatea organizațiilor de partid 
din școli, despre stilul. și me
todele lor de lucru. Un lucru 
este demn de retinut : organiza
ția de baza este factorul poli
tic cel mai important și nu 
poale sta pasivă față de nici o 
problemă care se petrece tn 
școală.

i a zile fn urmă, tre- 
cind prin fața cinematografu
lui „7 Noiembrie" pii'rea 
mi-o fost reținuta de un grup 
de cler i de școala generală, 
așezați doi cile doi la intrare 
și însoțiți de un profesor. O 
păcătoasă deformație profesio- 

’<) ui-o îmboldit .vi afin ca- 
e;ie filmul ce urma sii fie 
tonal de grupul elevilor 

Mărturisesc, bănuiam că e 
vorba de un film potriău virs- 
tei, educativ și cu adinei sim
boluri emoționale. In ceea ce 
privește factorul emoțional al 
filmului, nu m am înșelat de
ed in parte, și veți vedea de 
ce, in schimb in privința ce 
lorlalte bănuieli au dat-o. cum 
s-ar zice ..in bară" tie t.oi. și 
a la pentru ră aceeași defor
mați'1 pedagogicd-gnzdtă rească 
(dacă o pot numi așa !) m-a 
îndemnat să intru în sală. 
Am vii:ut. alături de școlarii 
pe care-i pomeneam, o peli-

€c filme recomandam
elevilor ?

cula intitulata „lieru și comi
sarul Son Antonio" Pe ecran, 
un Gerard Barray. isteț. eu 
de obicei, descins din unii ei - 
-ui galantelor aventuri medie
vale direct in mitologia occi
dentală modernă cu ultimele 
tipuri de arme au''-male a- 
(liieuLoare dc moarte, cu ur
măriri palpitante in limu/ine 
somptuoase și cu fele, multe 
fete al căror surîs ascunde pă
cate din rele mai grave l.;a- 
dar, vă (lăți -’ama de ce a- 
firmam că hi privința carac
terului emoțional al filmului, 
bănuiala nu m-a înșelat Bie
ții copii, au avut ce. învăța 
din filmul acesta

.N-aș vrea sa fiu un L'

moralist. Cu toții mergem, 
mai midi sau mai puțin, la 
filme de acestea care, chipu
rile, ne deconectează, dar cel 
pufin să-i cruțăm. cit e posi
bil., pe copii. Școala trebuie să 
organizeze cit mai dee> vizio
nări de filme, e> enlual urma 
le de discuții, dar. mă văd 
da tar să reamintesc unor co
dri’ didactice un truism : a- 
ceste filme trebuie să fie bine 
alese, instructive, cu pronun 
late valențe formative. Nu
mai in felhl acesta filmul va 
deveni un auxiliar prețios ol 
procesului instructiv-educații 
și nu o frină a acestuia.

C. P
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Sorin Pctrcsca, Petroșani : 
Materialul d\. despic desfășu
rarea practicii elevilor de la 
Liceul 
folosit pentru o informație in 
cadrul • • •• -
cipală".

Prol loan Al. Popescu, Pe- 
trila : Regretăm că nu am pu
tut să vă publicăm materialul 
despre Unirea Principatelor, 
dar contractasem de mai îna
inte cu un alt cadru didactic 
un material similar. Cind do
riți să ne mai scrieți .• :fcl 
de materiale, vă rugăm să nc 
înștiințați din timp Pi.nă a- 
tunci vă invităm să nc trimiteți 
fapte și întimplări din școala 
la care profesați, opinii privind 
procesul instructiv-cd’i aiiv etc.

N. A. Petroșani Rîndurile 
dv nu și-au utins s. opul. In 
momentul în care primim un 
material interesant de la un 
cadru didactic jui' ii facem loc 
în paginile ziarului.

industrial minier a fost

rubricii „Cronica muni-

CERCURILE PE MATERII
Șl LOCUI LOR

A

aceaslă orientare 
formalistă este 

de activitatea a- 
culoare a activi- 
din cadrul ccrcu- 
ei nu se simt a-

ACTIVITATfA

înființarea și existența cercu
rilor pe materii in școli se 
sprijină pe înclinațiile, aptitu
dinile, manifestările elevilor. 
Funcția lor formativă și infor
mativă este mult mai comple
xă în licee: elevii posedă cu
noștințe variate și mult adîn- 
cite, adăugindu-se faptul, de 
loc neglijabil, dimpotrivă, că ei 
își cunosc posibilitățile intelec
tuale, poale și-au fixat deja vi
itoarea profesiune in vcdcrctF 
căreia au început pregătirile. 
Și, pentru că astăzi mintea o- 
mcncască nu mai poale cuprin
de nici pe departe ansamblul 
activităților umane, au loc pro
fesionalizările, specializări în 
anumite domenii de activitate 
care debutează încă de pe băn
cile școlii. Cea mai marc parte 
dintre elevii care formează un 
anume cerc îl frecventează cu 
dorința de a afla informații mai 
adinei și de amănunt, adică ce 
nu se poate afla intr-un ma
nual. Important este ca tema
tica, programul de activitate 
al cercului să fie în așa fel 1 
concepute și întocmite incit să 
corespundă așteptărilor elevi- , 
lor, să constituie într-ade văr un 
ajutor și o călăuză.

Nu o dată se întimplă ca in 
tematica cercurilor să fie . in
cluse teme identice color din ;

manuale. Și 
didacticistică, 
reflectată și 
morfă. fără 
tâț-ii elevilor 
lui, deoarece
trași spre ceea ce nu corespun
de cu dorințele lor.

La Liceul din Lupeni există 
cercuri de limba română, de 
chimic, matematici etc. La fie
care dintre ele numărul parti- 
cipanților nu mulțumește pro
fesorii îndrumători. De pildă, 
la cercul de limba română 
condus de prof. Emilia Purdca 
sint inscriși 21 de elevi însă 
participarea lor pare a fi fluc
tuantă. Participarea la cercuri 
e liberă, arc un caracter opta
tiv. Adeziunea elevului pentru 
activitatea de cerc se face în 
funcție de tematică, ea trebuie 
să reflecte fondul psihologic și 
informațional al elevului. La 
cercul de limba română de Ia 
Liceul din Lupeni participă 
mulți elevi care manifestă o 
reală pasiune pentru literatură, 
stăpinesc o lectură bogată și 
intenționează să urmeze facul- 

-UUjea de filologie (de fapt o 
situație similară este și la cer
curile de chimie — prof. în
drumător Victoria Chipu — și 
de matematică). Temele stabili
te urmăresc și pregătirea elevi
lor pentru olimpiadă, stabilirea 
de relații între literatura ro
mână și universală, capacitatea 
de elaborare individuală. No
tăm cîteva teme : Analize sti
listice, Primele clemente de 
pastel in literatura noastră, 
Hagi Tudose și rudele sale li
terare. Noutatea romanelor lui 
Cam ii Petrescu în literatura 
noastră, etc. Concepută în acest 
fol, activitatea cercului poate 
fi interesantă, temele sunînd ca 
o invitație la lecturi din lite
ratura română și universală, c- 
levii au posibilitatea să facă 
comparații de valoare și să afle 
ce este „influența1
ră etc. totul avînd ca 
dezvoltarea gîndirii

dente. creatoare. Mai mult, se 
afirmă aptitudinile individuale, 
se conștientizează posibilitățile 
reale ale fiecăruia.

Ar mai fi nevoie, la cercul 
de limba română al Liceului 
din Lupeni (și, mutatis mutan
dis, la alte cercuri, pe diferite 
materii din alte școli) de mai 
multă atenție față do actuali
tatea literară, cea necuprinsă 
in manualele șt programele șco
lare, vag înțeleasă sau înțe
leasă fals dc către elevi. In te
matica cercului ar trebui cu
prinse discuții despre poezia 
modernă a literaturii noastre, 
care,, precum se știe, n-a apă
rut din neant, ci are anlece- 
denți remarcabili in urmă cu 
aproape un secol (ne gindim la 
Alcx. Macedonski).

Astfel de activități nu numai 
că ar face mulți poeți și poe
zii mai comprehensibile, dar ar 
atrage, probabil, un număr mai 
marc de auditori (de fapt un 
asemenea gon de prelegeri ar 
putea fi ținute pe școli, în ca
drul unor activități mai vaste. 
In asemenea cazuri scopurile 
didacticii s-ar întîlni cu dorin
țele individuale secrete ale e- 
levilor de a-și limpezi o seamă 
de noțiuni).

Desigur munca în cercurile 
școlare poate acoperi un teren 
mult mai vast, tatonat prin di
ferite modalități (anchete, dis
cuții, sondaje etc.) de către în
drumători. Tn ultima instanță 
această muncă n-are decît un 
singur scop : îmbogățirea cu
noștințelor elevilor, valorifica
rea superioară a resurselor lor 
cele mai bune, stimularea și 
formarea personalității lor. A- 
dică tocmai ceea ce formează 
sarcina de onoare a fiecărui 
pedagog.

S. TtBEKIU

in literatu- 
unic scop 
indepen-

fu privire la 
activitatea 
științifică 
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Procesul de învățămînt de
pinde nu numai de măiestria 
pedagogică a profesorului ci el 
este sprijinit în mod substan
țial de mijloace didactice au
xiliare, printre care se numără 
fotografiile, diapozitivele, 
mele, televiziunea, 
rile pe discuri și 
magnetofon.

Din experiența 
mi-am format opinia că prin
tre aceste mijloace, puse la dis
poziția școlii de tehnica mo
dernă, mai accesibile elevilor 
și la îndemîna oricărei școli 
sint discurile. In ultima vreipe 
Casa „Elcctrecorci" a 'lansat un

fii- .
inregistră- 

benzile de

acumulată

mare număr de discuri care, 
folosite cu discernâmînt la cla
să, pot aduce mari servicii in
strucției și educației școlare. 
Pentru a obține însă maximum 
de rezultate prin utilizarea dis- 

..cului, educatorul trebuie să 
creeze în prealabil o partici
pare emoțională a clasei. Ro
bert Lcfranc arăta în lucrarea 
sa „Les Techiques audio-visu- 

ț, ol Ies au service de 1‘ensegni- 
;ment" că ..discul nu magneti- 
zează atenț-ia ci răspunde unei 
nevoi și este datoria profeso
rului să creeze această nevoie".

La lecțiile de limba româ- 
pă, discurile izbutesc să ne 
creeze atmosfera romanelor, a 
pieselor predate, oferă modele 
de dicțiune și înțelegere a per
sonajelor. reliefează pregnant 
trăsăturile de caracter ale e- 
roilor. In ce mă privește am 
folosit acest auxiliar de cîte ori 
l-am avut la îndemînă în dis
coteca personală sau a școlii. 
Astfel, citez doar cîteva exem
ple. Pentru predarea notei bio
grafice „Dclavrancca", la clasa 
a Vl-a. m-ain servit de discul 
„Bunica", primit cu multă a- 
lenție de către elevi. La clasa 
a VlI-a lecția privind viața lui 
Mihai Eminescu a fost complo
tată prin audiția discului „Sa- 
doveanu despre Eminescu1*. Cal
da evocare făcută de regretatul 
scriitor lui Eminescu a creat 
o elevată stare emoțională în 
rîndul elevilor, aceștia dorind 
să mai asculte discul și cu alte 
prilejuri. La clasa a VIIT-a, 
pentru caracterizarea persona
jelor comediei ..O scrisoare 
pierdută1, de I. I.. Caragiale 
am folosit excelenta înregistra
re a piesei in interpretarea u- 
nor actori de mare prestigiu. 
Am amintit la inlimplare trei 
exemple dar ele pot fi înmul
țite.

Apreciind amploarea pe ca
re a luat-o în ultimii ani in
vestigația științifică in ron
durile studenților. Ministerul 
Invățâmîntului și Uniunea a- 
sociațiilor studențești din 
România au elaborat un re
gulament cu privire la orga
nizarea și desfășurarea aces
tei activități, ca parte inte
grantă a procesului instruc- 
tiv-educativ. El subliniază^, 
printre altele, scopul muncii 
de .ercetare desfășurată de 
studenți — aprofundarea și 
lărgirea orizontului lor pro
fesional — științific, cultiva
rea aptitudinilor în diferite 
domenii de activitate, dezvol
tarea capacității creatoare — 
și precizează că acei care do
vedesc aptitudini deosebite 
pol fi primiți în colectivele 
de cercetare ale cadrelor di
dactice universitare.

Alte prevederi stabilesc că 
lucrările merituoase realiza
te în cadrul cercurilor știin
țifice studențești vor fi pre
zentate în sesiuni special or
ganizate, iar cele mai bune, 
premiate și aplicate în pro
ducție, pe baza convențiilor 
și contractelor de colaborare 
încheiate între instituțiile de 
învățămînt superior și uni
tăți beneficiare. (Agerpres)
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nil", nu mai înregistra nimic 
altcevâ. Uitau să spună cum 
se numesc și plecau cu ochii 
fixați 
scrise 
dc la 
Szabo 
bune
emoției evidente, că studen
ții s-au pregătit cu o serio
zitate remarcabilă. Astfel, 
Gheorghe Cîrlănescu a luat 
9, Toan TanczcJ — 8 și enu
merarea s-ar putea îmbogăți. 
Teșind din sală după studen
ta Marcela Barbu care tocmai 
răspunsese, i-am cerut să ne 
spună cîteva cuvinte despre 
examene și perspectiva sesi
unii. Liniștea 
i se instalase 
imediat după 
coridor.

— Sînt din 
venit astăzi cu inima strîn- 
să: era cel mai greu exa
men. La cel precedent am 
luat 9. iar la acesta nupaai 
7. Dar sînt mulțumită...

Se făcuse ora 13- Unele 
examene se terminaseră, alte
le erau pe sfîrșite. Pe cori
doare studenții erau din ce 
în ce mai rari. In fața cite 
unei uși treceam pe lingă cîte 
doi-trei băieți care mergeau 
nervoși, în pas gimnastic: 
le venea rîndul să-și expună 
calitatea și cantitatea color 
studiate.

— Studenții facultății noas
tre — ne spunea tov. *conf. 
dr. ing. Tiberiu Iliaș. prode
canul Facultății de exploatări 
miniere — pînă. acum, deci 
după 8 zile dc examene, au 
rezultate mulțumitoare. Tată, 
în 8 și 9 februarie anul II 
a dat examen la geologie cu 
tov. prof. dr. Emil Pop, cu
noscut prin exigența și, se
veritatea sa. Notele dovedesc 
cunoștințe temeinice. mai 
ales la studentele Maria 
Preda și Lucreția Suciu din 
grupa 1166; care au primit 
nota maximă. Q secție foarte 
bună este prepararea — toți. 
au promovat examenele de 
pînă acum. Lucrurile se des
fășoară bine, cxccptînd doar 
anul 1TT undo am constatat 
un îngrijorător fenomen : se 
amină cîte un examen pentru 
a le putea pregăti pe cele
lalte mai bine. Evident, fap
tul nu e condamnabil in 
sine, iar studenții, trebuie să 
știm, își au și ei planurile 
lor. Totuși, noi va trebui să 
luăm măsuri și să preîntâm
pinăm asemenea situații de
oarece important este ca toa
te examenele planificate să 
fie susținute și promovate in
tegral și la timpul potrivit. 
Pînă acum situația este ur
mătoarea : 70 la sută promo
vări la facultatea noastră și 
71 la sută lâ Facultatea de 
electromecanică. Diferența 
este formată din amînări și 
neprezentări, mai puțin din 
coi respinși.

Știam că studenții anului 
V își susțin ultima lor sesi
une de examene, urmînd

au

■■

prof. Doina Ș1CLOVAN»
Școala generală nr. 1 Petroșani
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în cele cîteva rînduri 
pe bilet... Am aflat 

tov. lector Ștefan 
că notele obținute sînt 
și reflectă. în ciuda

binefăcătoare 
subit pe fată 
ce-a ajuns p?

Lupeni și am

să-și execute in lunii'1 utniâ- 
toare proiectele, apoi să mear
gă la diferite exploatări mi
niere unde să aplice practic, 
in producție, ceea ce
studiat. Tov. conf. dr. ing. 
Wilhelm Kces, decanul Fa
cultății de electromecanică, 
ne-a oferit cu amabilitate 
cîteva detalii asupra exame
nelor studenților din anul V.

— Referitor la absolvenți 
mai întii o exemplificare. In 
4 februarie grupa 2124 —
iau o grupă la intîmplare — 
a avut examen la cursul d<' 
Tehnologia construcțiilor și 
reparațiilor utilajului minier 
cu tov. prof. dr. docent Tsai? 
Niculescu. Tată doar cîțiv i 
cei mai buni, însă care ilus
trează și nivelul general al 
grupei : Arpad Fabri, cu ne
ta 10. Mircea Herban, Elisa- 
beta Panek. Puiu Cornel, toți 
cu note de la 8 in sus. Este 
demn de remarcat pentru bo
gatele lui sensuri, faptul câ 
Arpad Fabri a fost muncitor. 
In timpul studenției a activat 
intens și fructuos la cercu
rile științifice studențești do- 
vedindu-se ca un pasionat 
cercetător, scormonitor dc 
noi perspective tehnico-știin- 
țificc. Munca lui a fost apre
ciată, de altfel, și la o sesi
une științifică de la Timișoa
ra unde a primit un premiu. 
Meritele i-au fost recunoscu
te și prin acordarea bursei re
publicane. La fel este și Puiu- .a 
Cornel, care are bursă republi- “ 
cană. Un fapt meritoriu este 
că toți studenții cxcepționa’’ 
au și o bogată și diversă ac
tivitate* obștească. Examenele 
do la anul V mărturisesc 
pregătirea adincă, manifestă 
gîndirea și maturitatea inte 
lectuală a tînărului inginer 
care tratează subiectele în 
mod analitic și cu o pers
pectivă științifică superioară

— Dar anul T, coi aflați 
pentru pruna oară în 
rigorii examenelor 9

— Primul examen 
avut 'a desen tehnic și 
metric descriptiva cu 
ing. Nicolae Almășan. Soco
tind după note, care-s numai 
de la 7 în sus și doar un 
singur căzut, pregătirea lor 
este serioasă — și cred că 
la toate cursurile la fel — și 
putem spune că. în studenție, 
oi au pășit viguros și ani
mați dc idealul studiului teh
nic de înaltă calitate.

Am 
cetate 
nicii 
maginea efortului 
întipărit pe figurile studenți
lor din amfiteatre, a cadrelor 
didactice 'care așteaptă de la 
emulii lor însușirea tainelor 
științei spre care-i călăuzesc 
cu competentă și dăruire. 
Ziua, sălile bibliotecii găzdu
iesc studenții, oferindu-le L- 
niștea alît de necesară stu
diului, noaptea, ferestrele că
minelor sînt luminate pînă la 
ore liraii — se învață, e se
siune...

faț '

l-au 
gec- 
to-.

părăsit Institutul, 
a științei si teh- 

miniere. păstrînd :- 
spirîtual
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Nu lăsat/ elevii săr
Primim de la cîțiva părinți din Lupeni c 

sesizare in care ni se aduce la cunoștință că. 
la Școala generală nr. 4, din cartierul Ștefan, 
copiii tremură de frig 
bele de teracotă din 
foc. Nu avem de ce 
această sesizare mai 
ne-a fost întărit și pe 
insă dacă, așa cum 
scuza „nu avem combustibil** pe care o in
vocă direcțiunea in fața părinților pentru 
această stare de lucruri este întemeiată, 
ne-ani adresat tovarășului inspector școlar 
județean Victor Bădău care ne-a spus : „An,

la ore pentru că in so
ci ase nu se prea tace 
să punem ia îndoială 
ales că faptul relatat 
alte căi. Pentru a afla 
sin tem incunoștiințați.

tremure de frig I
fost chiar zilele trecute la această școală 
și am constatat că există destul combustibil 
in incintă așa că nu văd nici un motiv plau
zibil pentru ca să nu se facă foc în sobe".

Ne oprim aici (deși am mai putea conti
nua) cu cercetarea cazului convinși fiind că 
direcțiunea sedii nu va rămîne „rece“ la a- 
ceastă sesizare a părinților și va proceda în 
așa fel incit să se facă foc și în sobele din 
clase nu numai la cele din cancelarie. Nu 
de alta dar, cel puțin pe trimestrul acest.i 
să merite nota zece lu conduită.

P. CONSTA NTÎN

I

I

I
I
i
I
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biliiătii prezentării întregnhri 
ansamblu de realizări, punctăm 
citeva din remarcabilele suc
cese raportate in adunare ; pla
nul anual le elti<ir|ia cărbu
nelui cocslficflbil - depășii cu 
63 772 lone; ia lucrările dc in- 
ve<ti|ii miniere, planul fizic n 
fost depășit cu t 008 metri, iar 
la planul valoric realizările în
trec cu 3 000 000 Ici sarcinile pre
văzut ; planul la pregătiri a 

depășit cu 761 metri lu- 
minîere; importante suc- 

au fost obținute la indica, 
planului tehnic: 26 666 lo

calizate peste prevederi la 
ne extrasă 

producția

4»lă), deficiență rcflec- 
om zile 

3 476 ab- 
zile om 
zile om 
acel den-

De la o deeadu la alta

Nelămurire
In 25 ianuarie a.c,, Florin 

Grcuraș din Vulcan, împre
una cu soția și cei doi copii 
•» lor. au călătorit dc la Vul
can la Petroșani cu aulobu- 
s.u! 31 HO 135. Soțul și soția 
su plătit, cum era normal. 
Filete de 5 lei. Pentru copilul 
♦le fi ani. taxatoarea Ileana 
Surd le-a dat bilet pe jumă
tate. respeeth de 2.50 lei. 
iar pentru copilul do 2 ani nu 
Iv-a pretins bilet. Deci, pînă 
•ici. e în ordine. La intoar 
cerea spre Vulcan, aceeași ta
xatoare a pretins bilet întreg 
și pentru copilul de fi ani și. 
In plus s-a purtat necuviin
cios cu călătorul respectiv, a- 
tribuindu-i epitete pe care 
hîrtia nu le suportă. Dar 
1-6.C Petroșani cum suporta 
tn serviciile sale asemenea 
lucrătoare care îi pătează 
prostisiul ? Călătorul Florin 
Grcuraș e în dilemă : Cînd 
s procedat bine taxatoarea? 
Cine face prețurile și cine nu 
Te respectă ?

Propunere
Școala generală nr. 5 Petri- 

la se află la o distanță de 
circa 100 metri de magazinul 
alimentar cu autoservire din 
localitate. In pauza mare a 
elevilor, de la ora 10. maga
zinul este inundat de copii 
veniți să-și cumpere de min- 
care. Se produce îmbulzeală, 
au loc discuții între cumpără
tori. mulți copii pleacă fără 
a fi serviți deoarece, termi- 
nîndu-se pauza, trebuie să 
intre la clasă. Cititorul Florea 
Emil propune conducerii 
O.C.L. Alimentara să studieze 
posibilitatea ca în timpul pau
ze» mari să se deplaseze la 
școală o \înzătoare (eventual 
* elevă practicantă din ma
gazin) cu o cantitate de dul
ciuri. biscuiți, bomboane, co
vrigi. cornuri etc. Ar fi 
atît in folosul elevilor cit 
și al alimentarei. Ne 
facem ecoul propunerii citito
rului nostru.

Dezinformare
In ziarul „Steagul roșu* nr.

6 2S8 din 28 ianuarie a apă- 
yut articolul „Cînd confunzi 
vigilența cu obrăznicia”. .Asu
pra lui. conducerea O.C.L. A- 
îimentara ne-a trimis un răs
puns amplu, pe alocuri iro
nic, cu învățăminte pentru 
noi (pe care le știm de multă 
vreme), pentru ca în final să 
vină cu precizarea : „Trebuie 
să menționăm că Rodica 
Gută a fost popularizată fără 
nici o vină deoarece discuția 
care s-a purtat cu clienta 
R. P. s-a desfășurat între 
clientă și indrumătoarea Po
pescu Viorica, care pentru 
atitudinea obraznică față de 
clientă a fost sancționată 
cu mustrare cu avertis
ment*. Precizăm și noi 
că, intr-adevăr. Viorica Popes
cu a împins vigilența pînă Ia 
obrăznicie și nu Rodica 
Guță, dar nouă ne-a dat re
lații gestionarul Adalbert 
Palianoș de la unitatea ali
mentară cu autoservire din 
Piața Victoriei. Petroșani, 
unde s-a petrecut scena. Nu 
înțelegem ce l-a făcut să 
«scundă identitatea Vioricăi 
Popescu in defavoarea sala
riatei Rodica Guță. Deci, de
zinformarea a fost de- ges
tionar nu de ziar

Cme-i vinovat, 
se știe

Cu privire la articolul 
„Cme-r vino\at". publicat în 
„steagul roșu' nr. 6 280 din
7 ianuarie, întreprinderea 
„Combustibilul- De\a ne 
răspunde: „Vagonul intrat m 
locație nu a fost cu lemne 
de foc, ci cu huilă spălată 
destinată aprovizionării popu
lației, instituțiilor și între
prinderilor beneficiare de re
partiții. Obligația de a lua 
măsurile impuse de situația 
creată în vederea evitării lo
cației revenea șefei depozi
tului de combustibil Lupcni, 
Ana Guiaș. Neglijența ei a 
prejudiciat întreprinderea cu 
suma de 1480 lei ; de aceea 
s-a hotărit recuperarea pa
gubei din salariul Anei Gu- 
taș".

Deci, e clar. Acum se știe 
cine-i vinovat.

fost 
crfiri 
ccsc 
tor ii 
ne n 
produc tio extrasă cu susținere 
metalică, producția realizată 
din abatajele cu susținere rne- 
lalii .î reprezenlind 78,3 la <ută 
din producția totală a abala- 
jelnr frontale (1085 000 tone); 
o depășire de 7,4 la sută la 
Încărcarea mecanică in galerii, 
iar la tăierea mecanică a căr
bunelui in abataje o depășire 
dc 10.7 la sulă: realizarea li
nei productivități pe exploatare 
mai marc cu 87 kg cărbune pe 
post față dc sarcina planificată; 
prețul de cost al cărbunelui a 
fost redus cu 1.47 lei/tonă ex
trasa, realizîndu-se 2 591 mii 
lei economii suplimentare la 
prc|ul de cost și obținerea de 
beneficii peste plan în valoare 
de 2 314 mii lei.

Succesele au fost intr-adevăr 
multe dar darea de seamă, dez
baterile- ce au avut loc s-au o- 
pril cu analiza nu atît asupra 
lor cil asupra neajunsurilor, a 
lipsurilor interne și externe ce 
au fost și mai există în activi
tatea colectivului. Ca deficiențe 
majore a căror existență a cons
tituit o frînă în obținerea de 
rezultalc economico-financiare 
și mai valoroase, pe măsura 
posibilităților reale ale minei, 
au fosl arătate : nerespectarea 
normei interne de umiditate a 
cărbunelui (un conținui cu 0.9 
puncte mai mare ca limita ma
ximă admisă) ceea ce — prin 
corectarea în minus a prețului 
de decontare — a diminuai 
beneficiile cu peste 4 156 000 
lei; realiza-rea unor viteze de 
avansare modeste (22,3 ml în 
medio pe lună față de 25,4 
m/lună sarcina) în abataje fron
tale, ceea ce a impus menți
nerea unei lungimi 
de front, un număr 
abataje In funcțiune 
realizarea volumului 
ducție planificat, din acesta re- 
zultînd un consuni mare de e- 
nergie electrică, un număr ma
re de transportoare și elemente 
de susținere menținute la fron
turile de abataj; folosirea in
completă a fondului de timp 
maxim disponibil (indicatorul 
realizat în proporție de numai

excesive 
mare de 

pentru 
de pro-

91.6 Ia 
lată și In cele 3131 
«bsențe nemotivatc, 
wnțe motivate, 90 494 
boală din care 20192 
incapacitate cauzate do 
le dc n>umk

Toate acestea ca 
ajiinsuri și lipsuri 
ne n umăr* le 
tehnologicii, 
muncii șl normele dc siguranță 
tn sub4eran, deficiențele îngri
jorător de multe privind apro
vizionare» locurilor de muncă 
iu ele necesare, neacordarra 
Inl.Tldrauna a unei asistențe 
tehnice prompte și calificate 
brigăzilor miniere pentru a-șl 
realiza tn loialitate planul, au 
I n ut obie. liil criticilor (dor 
care au luat ruxlntul in adu
nare.

In anul 1970,. sarcinile puse 
dc partid in fața minerilor din 
Lupeni sini Gmlitor sporite. Din 
abatajele lor va 
extragă 1750 000 
- cu .50 000 lone 
dc nivelul anului 
Însemnate se prevăd, 
menea, la toți ceilalți 
loi' 
șl

șl
ca.

fllle nc- 
abdterl 

de Ia disciplina 
do la disciplina

trebui să se 
tone cărbune 
mai mult (ață 
1969. Creșleri 

se prevăd, de ase- 
)a toți ceilalți indfca- 

ai pianului de producție ca 
planului tehnic.

Ifotârîrea fermă, dorința fier
binte de a face totul ce depin
de de ei pentru realizarea sar- 
(inilor sporite din ultimul an 
al cincinalului, a Ieșit In re
lief din cuvîntul minerilor șefi 
de brigadă Petru Constantin, 
Nicolae Ungureanu. loan Tomo- 
lea, Vasile Rușitoru, a lăcătu
șului mecanic Anton Duben, 
maistrului electrician Dezideriu 
Mancs, tehnicienilor loan Zuba 
și Ion Suciu, inginerilor Gh. 
Modoi, Emilian Mciuș, loan Că
runta, Aurel Mocuța, Nicolae 
Tiviq. Iulian Costescu, inginerul 
șef al exploatării. Constantin 
Năslasc, președintele comitetu
lui sindicatului și alții. Anga
jamentele mobilizatoare luate, 
analizarea temeinică și deschi
să a lipsurilor, propunerile con
sistente făcute, care la un loc 
dovedesc declanșarea unei emu
lații colective deosebit de fa
vorabilă realizării sarcinilor ce 
stau în fala colectivului ex
ploatării, dau garanția certă că 
minerii, tehnicienii și inginerii 
minei Lupeni se află pe drumul 
unei aclivilăli ce se anunță 
fructuoasă în acest an. Bazată 
pe aceste certitudini, adunarea 
salariatilor a aprobat, într-o 
atmosferă de entuziasm gene
ral si optimism, răspunsul co
lectivului minei Lupeni la che
marea la întrecere a minerilor 
dc la Aninoasa.

Multiple și amănunțite expli
cații a dat la problemele multe 
și complexe ridicate în cuvîntul 
participanților la dezbateri, re
comandări prețioase a făcut In 
adunare de felul cum să orga
nizeze pFoductia și munca la 
nivelul exigențelor sarcinilor

pionului dc sloi pe anul 1970, 
tov. Pt’lru Roman, dii 
ncral al ( enlralei 
Petroșani, punînd 
cuvînlul său pe iun 
bunălfițlrli ralilă|ii 
la minfl Lupeni, 
rnenlelor și vitezelor de nvnn- 
sare In abataje Io nivelul do
tării tehnice, gospodărirea mal 
bună și foiosircA la CBpacilale 
a ihdajelor, reducerea consu
mului specific de materiale șl 
energie lntr-nn cnvînl de 
ridicare pe noi trepte a efi
cientei economice.

în încheierea adunării r- - 
prez.cntantflor salarinților a luai 
cin intui Iov. loachim 'logo. 
Vorbitorul a felicitat culei tivul 
minei pentru -»i< < rselc ublinu- 
te in anul trecut în sporirea 
prodiu tici de c«irhune co< s»fi- 
c abil și a dat prețioase indi
cații organizațiilor de partid, 
sindicat și l’.T.C,, comitetului 
dc direcție al exploatării, con
ducerilor zonelor și raioanelor,; 
întregului colectiv al minei Lu
peni, privind modul cum sâ e- 
limine nenjunsurilo avute in a - 
livilalc, netezească calea
unor șl mai importante realizări 
in anul 1970. Pentru ridicarea 
întregii activități a exploatării 
la înălțimea exigentelor ulti
mului an al cincinalului, pentru 
pregătirea realizării cu succes 
a sarcinilor puse de Congresul 
al X-lea al partidului in fala 
maselor pentru cincinalul urmă
tor - a arătat vorbitorul 
cere îmbunătățită munca colec
tivului in toate compartimen
tele ci. incepind de la respectarea 
disciplinei tehnologice și întări
rea disciplinei muncii, folosirea 
completă și eficientă a timpului 
maxim disponibil, organizarea 
pe o treaptă superioară a lu
crului în abataje și galerii, Îm
bunătățirea aprovizionării bri
găzilor miniere, a aprovizionă
rii tehnico-maleriale a minei 
din partea Centralei cărbunelui 
și pînă la folosirea rezervelor 
de creștere mai accentuată a 
productivității muncii, la ridica
rea calitativă a producției prin 
alegerea șistului vizibil din căr
bune, 
specific (de lemn și metal în 
special), la gospodărirea cu mai 
mult spirit de răspundere a u- 

Tilajelor din dotare și, în sflr- 
șit, o mai intensă preocupare 
de concepție din partea ingi
nerilor fată de problemele teh
nice majore de perspectivă ale 
minei.

irector gc- 
ibrbnuclui 
accent în 
si lotca Im- 
cărbunelui 

sporirea ronda- 
vitezelor de

reducerea consumului

★

La Încheierea lucrărilor sale, 
adunaiea reprezentanților sala- 
riaților de la mina Lupeni a 
adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușcs- 
cu, secretar general al C.C. al

Scrisori de la cititori
Din nou despre iluminatul public

Preparatorii, cu nimic
mai prejos minerii
O Urmate din pag. l

in acest context nu putem 
trece cu vederea realizările 
bune obținute (le către colec
tivele celor trei preparați» 
din bazin.

Astfel, s-a supus preparării 
cu 3 788 tone dc cărbune 
mai mult fală dc plan, re- 
inarcindu-se toate cele trei 
preparații și in special cele 
din Lupeni și Coroești cu un 
spor de 2102 tone, respec
tiv, 1 262 tone. Recuperarea 
globală a fost depășita cu 
4,1 puncte de către prepara
ția Coroești și cu 3,5 puncic 
de către cea din Lupeni.

De remarcat faptul că pre- 
parația din Lupeni a reali
zat un plus de 8J2 tone de 
cărbune spălat pentru cocs 
față de plan. La semicocs, 
dacă in ziua dc 8 februarie 
planul era depășit cu I 561 
tone, totuși din cauza restric
țiilor de livrare decada s a in 
cheiat cu un minus de 1 170 
tone. Planul Ia sortul dc căr
bune spălat normal a fost și 
ol depășit cu 5 091 tone pe 
bazin, respectiv, cu 2 207 to
ne de preparația Lupeni. cu 
1 995 și. respectiv, 839 tone 
din cele din Petrila și Coro-

cu i. hi
iul producției nete, bilanțul 
cM« dc ademenea favorabil. 
La cele trei preparații Lu- 
peiri, Coroești, Petiila in or
dinea enumerării, au fost re
alizate plusuri echivalind cu 
3 815 tone, 3 175 tone și res
pectiv 305 tone.

Refcrindu-ne la suportul 
cestor realizări obținute 
preparații. 
pavea colectivelor 
așa după cum 
Iov. dr. ing. 
inginer șef 
C.C.P.. o importanță 
neglijabilă au avut-o 
iii care au obținut însemnate 
sporuri de producție față dc 
plan și. coca cc-i foarte im
portant. dc calitate superi
oară. Este clar deci că atunci 
cînd intre mineri și prepa
ratori există o cololjorare de
plină, rezultatei'1 no not fi 
decit bune

Ceea ce se impune in viilor 
este menținerea ritmului pri
vind îndeplinirea sarcinilor 
dc plan, respectarea întoc
mai a angajamentelor luate 
de cătro colectivele miniere 
in marea 
din acest an.

Nici un șantier (cxceplind 
cel al I.C.F.) nu și-a înde
plinit sarcinile dc plan cu
mulate de la începutul anu
lui, ceea ce s-a repercutat 
în înregistrarea pe întreg 
municipiu a unui minus de 
producție de aproape 5 mi
lioane de lei. Și acest lucru 
se întîmplu în condițiile cînd 
iarna nu încearcă decit ușor 
șantierele do construcții-mon- 
taj. •

Ritmurile planificate de e- 
xecuție sînt mici (neadmisi
bil de mici), cele realizate 
sînt și mai mici. Astfel, in 
condițiile cînd pe întreg mu
nicipiul trebuia obținută în
deplinirea în proporție de 
cel puțin 10 la sută a planu
lui anual, nici un șantier 
nu a atins măcar cifra de 8 
la sută.

Desigur față de decada pre
cedentă s-a înregistrat o 
oarecare ameliorare, în acest 
sens o notă bună revenind

pe lingă preocu 
respective 

ne-a relata 
Ion Crăescu 
adjunct

întrecere socialistă

at că vremea

Ținem să aducem la cunoș
tința redacției că lucrarea de 
reparație executată de S.D.E.E. 
Petroșani pe rețeaua de ilumi
nat electric din orașul Pctri- 
la, nouă, frumoasă, să te tot 
uiți la ea, a funcționat bine 
doar un scurt timp după darea 
in folosință. Iți era mai mare 
dragul să vezi cum ziua, noap
tea ardeau toate becurile.

Bucuria a fost însă de scurtă 
durată. După două săptămini, 
din cauza tensiunii prea mare, 
toate becurile s-au ars. Acum 
nu mai avem lumină nici 
noaptea. Pe străzile Cremenii, 
Viitorul, Zorilor domnește în-

tuncricul. Plecăm noaptea 
șut tot bîjbiind.

Situația a fost adusă la 
noștința conducerii secției 
distribuire a energiei electrice 
din Petroșani de unde am pri
mit răspunsul că pînă la 1 mai 
va fi lumină, răspuns care nu 
ne poate mulțumi și pentru 
care apelăm la sprijinul ziaru
lui cu rugămintea de a face 
lumină in această problemă, 
atît de mult dezbătută, a ilu
minatului public în orașul Pe- 
trila.

Difuzoare numai
Vă comunicăm că în dormi

toarele căminului T.C.M.M. 
din strada M. Eminescu nr. 
20/A, Petroșani sint instalate 
cinci difuzoare. Ne întrebăm 
însă pentru ce plătim abona
mentele la acestea dacă nu le 
putem folosi ? Funcționează 
bine 2—3 zile și 5—6 nu.’ Care 
este cauza nu știm.

Sesizați, cei de la stația de 
radioficare au trimis un teh
nician pentru verificare. între

D. PETRU
In numele a opt mineri,

cu numele
bat pentru ce difuzoarele func
ționează atit de prost, ne-a 
răspuns că din motive tehnice. 
Linia este veche și trebuie în
locuită. Cu atît ne-am 
Incepind cu 26 ianuarie 
difuzoarele nu mai merg de loc. 
Doar că ne uităm la ele.

Rugăm să ne ajutați 
rezolvarea acestei probleme.

JOI 12 FEBRUARIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiunea în limba ma
ghiară.

18,05 Fikn serial : Aventură 
in munți — episodul 
XI : „Punctul de îdIîI- 
nire".

18.35 Mult e dulce și fru
moasă.

19,00 Telejurnalul dc seară.
19,20 Muzică populară.
19.30 Știința și producția. 

„Ecuațiile cer transfe
rul". Aplicarea matema
ticii în calculul optimi
zării proceselor de pro
ducție.

20,00 Reflector.
20.10 Seară de teatru TV. 

„Un nasture sau abso
lutul" de Radu Cosașu.

21,40 Avanpremiera.
21,55 Telejurnalul de noapte.
22,05 Muzică ușoară pe teme 

folclorice.
22.30 Actualități literare.
22,45 închiderea emisiunii.

N. PREDESCU 
figurant topograf

F I L M E

Pe urmele lupilor in masivul Aușcl 
Foto: C. IOAN

.șantierului T.C.M.M. care a 
avansat de pe locul II pe 
locul 1 în clasamentul con
structorilor.

Totuși, semne serioase de 
alarmă prezintă situația mi
nusurilor care cresc mereu 
la Șantierul 17 C.F.R., Gru
pul de șantiere al T.CII„ 
Șantierul T.C.M.M. și la Șan
tierul I.L.ILS. Nici aceste 
ritmuri mici planificate nu 
pot să fie realizate ? Ce fac 
oare conducerile de șantiere, 
ce fac șefii de Ioturi, mai
ștrii ? Cum controlează și în
drumă activitatea de șantier 
organizațiile (le partid res
pective ?! Mîine-poimîine 
vine primăvara și pe șantie
rele noastre de construcții 
din Vale încă se... hibernea
ză !

Evidența muncii, a rezulta
telor obținute e încă defec
tuoasă, incit se ajunge la a 
se reveni asupra datelor ra
portate chiar și la organele 
municipale de partid.

Noul sistem de salarizare 
presupune introducerea și a 
unui sistem riguros (le evi
dență zilnică (chiar și acolo 
unde există unii care afir
mă : „eh. povești, nu se poa
te !“) și de informare, în am
bele sensuri cît mai perfecte, 

înseamnă perfecționarea or
ganizării pe toate treptele 
activității, înseamnă eficiență 
sporită în muncă. Și nu în
seamnă in nici un caz optica 
învechită :
la vară ! acum, iarna, ne îm
piedică condiții... obiective".

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Wjnetou in Valea mor- 
ții (12—15 februarie) : Repu
blica : Străin in casă (12 — 15 
februarie) , LONE.A — 7 No
iembrie: Colivie pentru doi 
(12—14 februarie) ; Minerul : 
Discuție bărbătească (13—15

februarie) ; ANI NO ISA : 
Noaptea generalilor, seriile I 
și TJ (12—13 februarie) : VUL
CAN : Baltagul (12—15 fe
bruarie) : LUPENI — Munci
toresc : Iluzii (12—13 februa
rie) ; URICANT : Pianele me
canice (13—14 februarie).

La concursul Pronoexpres 
nr. 7 din II februarie 1970, 
au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

■ Extragerea I-a : 41, 15, 22, 
19, 13, 20-

P. M.

VARIET
• Magnetofon liliput

O nou deProcedeu
filmelorrealizare a

de animație

t

CONDIȚII DE

deschide noi 
farmacologie.

și, totoda- 
perspective

s-a 
for-

Fond de premii : 429 323.
Extragerea a Il-a : 42. 21, 32, 

15, 14, 22, 12.
Fond de premii: 370 917.

Jasă, recuperăm

le contribui, de asemenea, la 
ameliorarea substanțială a ca- 
fității coloran/ilor 
tă, 
in

de știință de la 
Pennsylvania

ales, 
a.c.,

— 7—8 clase elementare (se pot primi și 
cu 4 clase);

— vîrsta 18-40 de ani ;
— stagiul militar satisfăcut.

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII VOR PRE
ZENTA URMĂTOARELE ACTE :
— certificat de
— certificat de 

galizatâ) ;
— copie după
— adeverință de sănătate 

circa medicală la care este in evidență. 
Examenele vor avea loc la dato de 22

Pronoexpres

rccrutcazâ candidați
Io

ADMITERE
FEBRUARIEVINERI

PROGRAMUL I :

PROGRAMUL II :

(ti
de

studii în original ; 
naștere și una copie (nele-

livretul militar ; 
eliberată

februarie 1970 la stația Petroșani. înscrie
rile se pot face incepind cu data de 9 fe
bruarie pînă la 22 februarie 1970, la stațiile 
C.F.R. Alba lulia, Teiuș, Blaj, Simeria, Hu
nedoara, Deva și Petroșani.

In timpul școlarizării elevii vor beneficia 
de drepturile prevăzute la H.C.M. 2105 
din 6 decembrie 1969.

Absolvenții vor beneficia de uniformă 
gratuită, haine de protecție, permise de 
călătorie pentru ei și membrii familiilor lor.

Informații suplimentare se pot primi de 
la șefii de stații C.F.R. și de la regionala 
C.F.R. Deva, telefon 12630 inter 152.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00; 6.00: 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20,00; 24.00; 
2 00. Programul TI : 6,05; 12,00; 
14,00; 23,00; 0,55.

□ 0 0 □
□□□□

Ieri, temperatura acrului la 
Petroșani a oscilat între zero 
grade și plus 7 grade, iar 
la Paring între minus 8 
grade și minus un grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține instabilă cu cerul 
mai mult acoperit Se vor 
semnala precipitații slabe sub 
formă de ploaie. Vînt slab 
din sectorul sudic.

Preparația Cărbunelui Coroești 
din Vulcan, județul Hunedoara
angajează imediat

© lăcătuși
• electricieni

Salarizarea îmbunătățită conform 
ii. €. «. *)14/19(>S

Filiaia olandeză a Urmei 
„Philips“ produce un magne
tofon cu casele care nu crn- 
lărește decit 345 grame. Ca
setele cinlâresc doar 7 grame 
și ele pot li montate in nu
mai citeva secunde. înregis
trarea se lace pe două piș
te, iar procesul de înregis
trare și reproducere durea
ză 20 de minute. O mini- 
baterie de 9 vol/i este sufi
cientă pentru a asigura func
ționarea magnetofonului timp 
de 6—8 ore.

Regionala C.F.R. Deva

pentru școala gr. l. l*l
(acari, frînari, manevranți, 
numai bărbați), cu durata 
de 13 săptămîni.

• Centrifugă cu ultra
sunete

Inginerii so\ ielici și ma
ghiari sînt autorii unei cen
trifuge cu ultrasunete de ma
re precizie. Particulele se
parate cu ajutorul ei se deo
sebesc între ele cu numai o 
miime de milimetru.

Cu ajutorul noii instalații, 
se va putea obține, printre 
altele, cauciuc din cel mai 
pur. Această centrifugă poa-

■6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
9,30 Memoria pămîntului ro
mânesc; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10.30 Pastel dc iarnă; 
11,05 Cinlă Yma Sumac; 12,00 
Din muzica popoarelor; 12.30
întâlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00
Radiojurnal; 13,22 Din creația 
compozitorului Gherasc Dcn-
drino; 14,00 Caleidoscop muzi
cal; 14,40 Radio publicitate; 
15,00 Roza vinturilor; 16,00 Ra

Oamenii 
Universitatea -----  ,
lucrează lo un procedeu ab
solut nou de realizare a fil
melor de animație, recurgînd 
in acest scop la mașina elec
tronică. A lost realiza! un 
„limbai al scenariului" adică 
o enumerare a diferitelor sce
ne și indicații detaliate des
tinate mașinii. Descrierile o- 
bieclivelor menite a li filma
te, a acțiunii, efectelor sono
re ele. sini codificate pe o 
bandă perforată introdusă în 
memoria mașinii. Dalele se 
transformă in [mpulsuri elec
trice înregistrate pe bandă 
magnetică și ele acționează 
un desenator automat. /Aces
ta sintetizează imaginea

diojurnal; 10,30 Tribuna radio; 
16,45 Uverturi interpretate de 
fanfară; 17,05 Pentru patrie;

Soliști de muzică popu
la,10 Revista economică; 
O melodie pe adresa dv.; 
Gazeta radio; 19,30 Săptâ- 
’unui meloman; 20,05 Ta
lie seară: 20,10 — 365 de 

Argheziană. 20,23 
21,00 A- 

!1.30 Moment 
21,35 Solistul serii — 

22,00 Radio- 
meteorologic;

dc 
Es-

nuna 
fejleta 
cintccje; 20,20 
Zece melodii preferate: 
tențiune, părinți..........
poetic,
Dorin Anastasiu; 
jurnal. Buletin
22,20 Sport; 22,30 Concert 
muzică ușoară; 0,03—3,00 
’.rada nocturnă.

6,00 Program muzical de 
mincață; 7,00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuare): 11,10 Tot înainte; 
9,00 Jocuri bărbătești; 9,10 Curs 
de limba spaniolă; 9,45 Mati-

ecranul osciloscopului și 
este filmată cu un aparat 
luat vederi de inaltă sensi
bilitate.

Experiențele au arătat că 
gratie acestui procedeu filmul 
este realizat mai repede și 
mai ieftin decit cu participa
rea unor desenatori autentici, 
vii.

® Preparat pentru tre
zirea bețivilor

In R.F. a Germuniei 
obținui un preparat sub 
mă de prafuri, care trezește 
pe bețivi in citeva minute. 
Preparatul se obține prin fer
mentația laptelui bătut cu di
ferite legume sau cu nuci 
de cocos pisate. Deocamdată 
nu s-a stabilit in ce mod a- 
cesl praf neutralizează- alco
olul.

Preparatul se mai lolosește 
pentru prevenirea obezității 
ca urmare u consumului de 
alimente grase. El poate li 
adăugat in mărgărind, carne, 
sosuri și alte produse ali
mentare.

neu teatral : „Afacerile sint a- 
faceri* de Octave Mirbeau; 
11,20 Recital de operă; 11,35 U- 
verturi, fantezii, tarantelle 12,15 
Concert de prînz; 12,35 Saecu- 
lum; 13,00 Concertul de prînz 
continuă; 13,30 Cartea științi
fică; 14,03 Melodii lăutărești; . 
14,30 Cîntecele festivalurilor de 
muzică ușoară; 15,00 Opera 
pentru toți; 15,40 Radio publi
citate: 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Literatura română și arta co
rală; 17.00 Cavalcada ritmuri
lor: 1H.30 Curs de limba spa
niolă; 1B,50 .Varietăți muzicale; 
19,25 Transmisiune de la Opera 
Română din București; 23,05 
Festivalul muzical internațional 
Flandra 1969.
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
Vizita în Kuweit

a delegației
economice

guvernamentale
romane

KUWEIT 11 (Agerpres). — La 
30 februarie, ministrul comer
țului exterior al Republicii So
cialiste România, Cornel Burti
că, și membrii delegației eco
nomice guvernamentale române 
care efectuează o vizită oficială 
în Kuweit, au fost primiți de 
Alteța Sa șeieul Sabah Al Sa
lem Al Sabah, emirul statului 
Kuweit. Din partea kuweitia- 
nă la întrevederi a asistat șei
eul Abdullah Al Jaber Al Sa
bah, ministrul comerțului și in
dustriei. iar din partea româ
nă, Ștefan Clcja, ambasadorul 
României în Kuweit. In cursul 
discuțiilor, care s-au desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ce 
privesc extinderea relațiilor c- 
conomice și comerciale româno- 
kuweitîene. precum și alte pro
bleme de interes reciproc.

In cursul aceleiași zile de
legația economică guvernamen
tală română a vizitat regiunea 
Al Ahmaddia și zona indus
trială As Shuiba. Tov. Cornel 
Burtică a avut 
cu guvernatorul 
maddia.

După-amiază. 
inertului exterior a avut, de 
asemenea, întrevederi ... JJ. 
dullah Yosuf Ahmed Al Gha- 
nim. vicepreședintele Camerei 
kuweîtiene pentru comerț și 
industrie, și cu Feisal Al Mazz- 
die, președintele societății 
„Kuweit Petrochemical Fertil- 
lizer”.

Seara, ministrul kuweitian al 
comerțului și industriei a or
ganizat un saloanele hotelului 
Hilton un dineu în cinstea oas
peților români.

o întrevedere 
regiunii Ah-

ministrul co-

cu Ab-

Orientul Apropiat
• Măsurile adoptate de guvernul iordanian
• încordare la Amman
• O declarație a președintelui Organizației de 
Eliberare a Palestinei

AMMAN 11 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută presei, 
ministrul iordanian al informa
țiilor. Salah Abou-Zeid. a sub
liniat că „MASURILE ADOP
TATE DE GUVERNUL IOR
DANIAN SINT MENITE SA 
SALVGARDEZE SECURITA
TE.-\ INTERNA ȘI SA ASIGU
RE O ATMOSFERA CORES
PUNZĂTOARE PENTRU REA 
LI ZAREA Șl CONSOLIDAREA 
UNUI FRONT INTERIOR-,

După cum s-a mai anunțat, 
este vorba despre interzicerea 
folosirii armelor în interiorul 
orașelor, a dreptului de port
arma, a Stocării materialelor 
explozive in localități, despre 
suspendarea, de asemenea, a 
reuniunilor și manifestațiilor 
partidelor politice și de intro
ducerea pentru toți cetățenii a 
obligativității purtării actelor 
de identitate.

Aceste măsuri, a continuat 
el. au fost luate în urma con
ferinței de la Cairo a statelor 
direct angajate în conflictul 
cu Israelul.

Totodată, el a ținut să facă 
o scrie de precizări asupra 
conținutului hotărîrilor care a- 
nunță instituirea măsurilor res
pective, subliniind că ele sînt 
obligatorii pentru toate persoa
nele ce locuiesc in Iordania, cu 
excepția membrilor organizați
ilor populare de rezistență, care 
fac parte din armata țării.

O asemenea precizare, subli
niază France Presse, vine să 
scoată in evidență faptul că și 
membrii organizațiilor palesti
niene aflați pe teritoriul Iorda
niei sînt obligați să se confor
meze măsurilor adoptate de gu
vernul iordanian.

protestului formulat împotriva 
lor de organizațiile palestinie
ne de guerilă, la Aftlman dom
nește o stare do tensiune, care 
a determinat introducerea u- 
nor noi măsuri de securitate. 
Pe străzile capitalei iordaniene 
circulă patrule înarmate, princi
palele clădiri sini cu severita
te păzite, șl un control riguros 
al actelor se întreprinde asupra 
conducătorilor auto _și pasage
rilor.

Intrările in taberele pales
tiniene sînt. de asemenea, pă
zite cu strășnicie de unități ale 
forțelor de comando ; se men
ționează lotuși că nu a fost în
registrată nici o ciocnire între 
acestea și armata iordaniană.
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AMMAN 11 (Agerpres). — 
In urma hotărîrilor adoptate re
cent de guvernul iordanian și a

CAIRO 11 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
egiptean „Al Ahram”, Yasser 
Arafat, președintele Organiza
ției de Eliberare a Palestinei, 
a arătat că la conferința arabă 
la nivel înalt, care a avut loc 
anul trecut la Rabat, el a pro
pus spre discutare intre al
tele : Mobilizarea resurselor ță
rilor arabe și întărirea mișcă
rilor palestiniene. Șefii statelor 
arabo — a relevat el — nu au 
examinat insă decit prima pro
punere. In ce privește cele
lalte propuneri, conferința a a- 
doptat o rezoluție, conform că
reia urmau să aibă loc între
vederi bilaterale în capitalele 
arabe. „Dar aceste întrevederi 
nu au fost încununate de suc
ces total*1 — a arătat președin
tele O.E.P.

Referindu-se la problema pa
lestiniană, Arafat a declarat: 
„Noi avem două obiective prin
cipale : în primul rînd, conti
nuarea acțiunii noastre arma
te, și apoi crearea unui stat 
palestinian democratic".

Yasșer Arafat a afirmat, in 
încheiere, că toate proiectele

prezentate de marile puteri 
caro discută situația din Orien
tul Apropiat, „nu țin seama de 
punctul de vedere al poporului 
palestinian".

CAIRO 11 
înd cuvîntul 
ferințe do presă, Abdcl Mcguld, 
ministrul • adjunct al orientării 
naționale și purtătorul de cu- 
vint oficial al guvernului 
R.A.U., a declarat că „rezolu
ția O.N.U. cu privire la înce
tarea focului, adoptată in iunie 
1967 și pe care in acel moment 
R.A.U. a acceptat-o, nu a în
semnat Și nu înseamnă, după 
părerea noastră. menținerea 
stătu qou-ului pe un tcrntOn 
nedefinit1*. Amintind că rezolu
ția din iunie 1967. referitoare 
la încetarea focului, nu pre
vede retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, 
el a declarat: „Dacă obiectivul 
pe care Israelul șl S.U.A. in
tenționează să-l atingă cerînd 
respectarea încetării focului este 
menținerea statu qou-ului, a- 
tunci respectarea încetării fo
cului este inacceptabilă". In 
ceea ce privește Egiptul, a sub
liniat el, acesta continuă să 
accepte rezoluția Consiliului de 
Securitate noiembrie

(Agerpres). — Lu- 
în cadrul unei con-

ț

;■ + Urmate din pag. I

sau 
ar- 
jo-

să-și clădească viața 
sistemul politic pe vreun 
tificiu. Statul, credințele. , 
curile, pînă și planul cetă
ților sînt înălțate pc elemen
te concrete, pe adevăruri 
duale, care, prin ele însele 
au o forță de lege, dincolo 
de timp și de oameni : Omul 
șl femeia, Sudul și Nordul, 
noaptea și ziua, Soarele și 
cerul, Ptiminlul și apa. Cu 
toate acestea, populația ko- 
toko nu are mania durabilu
lui. Șase luni pe an, din 
iunie pînă la sfirșitul lui Ia
nuarie, țara lor se află sub 
ape; trăiesc atunci in pirogi, 
navigind de la o înălțime la 
alia. Țara Kotoko, invadată 
odinioară de armate venite 
din Africa sau Europa, e do
meniul orașelor distruse, pli
nă de clădiri parasite, pă- 
mînluri deșerte care nu mai 
păstrează decit urmele trans
humantei. înțelegem atunci 
de ce acești oameni simt 
nevoia să se agale de lu
cruri eterne — femeia și o- 
mul, noaptea și ziua — acea 
nevoie specifică de certitu
dini inalterabile a omului su
pus vicisitudinilor conjugate 
ale istoriei și climei.

Numărătoarea

Fenomene fiziologice interesante
observate la echipajul navei „Apollo-12“

Pe scuri Pe scurt
începe 
cu prințul
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KINSHASA. — Un monu
ment grandios va fi construit 
lingă Kinshasa in memoria lui 
Patrice Lumumba, primul pre
ședinte al guvernului Congo (K), 
anunță agenția Maghreb Arab 
Press. Monumentul, care va a- 
vea o înălțime de 172 de me
tri, va fi construit la Kinshasa 
pe autostrada care leagă capi
tala țării de aeroport. Potrivit 
agenției citate, monumentul va 
putea fi văzut de la distanța 
de 20 km. In jurul lui vor fi 
instalate ascensoare pentru a 
permite urcarea vizitatorilor 
pînă la nivelul de 172 de me
tri.

WASHINGTON. — Agenția 
TASb anunță că marți a fost 
semnat la Washington un a- 
cord între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii cu 
privire la schimburile în do
meniile tehnico-științific, cul
tural și educativ și în alte ra
muri de activitate pe perioada 
1970—1971.

VLADIVOSTOK. — Primele 
rachete meteorologice din acest 
an au fost lansate de la bordul 
navei științifice sovietice „Șo- 
kalski", care navighează în a- 
pele Oceanului Indian. Ea ur
mează să se întîlnească in scurt 
timp cu un alt vas de cercetări 
științifice sovietic — „Voeikov” 
— la bordul căruia se află o 
echipă de meteorologi.

Ordinea politică se bazează 
și ea pe același echilibru al 
unor contrarii stabile,• bă- 
trîni și tineri, țărani și mi
niștri, o dreaptă și o stingă 
care uneori sînt opuse, alte
ori se confundă sau, pur și 
simplu, fac o rocada, jucin- 
du-și fiecare același rol ne
schimbat, grație unui centru 
— prințul — care încununea
ză eșicherul definitiv, jalo
nul care confirmă, împarte 
și unește dualitatea funda
mentală a țării. Dacă prințul

dispare, orice dezordine este 
permisa. Ai dreptul să furi 
barca altui pescar, să te in- 
lîlncști cu soția vecinului, să 
ucizi și să minți. De acera, 
in același minut cînd loba 
kotoko anunță moartea unui 
prinț, se vestește șl reale
gerea succesorului. Prințul 
este marele preot, primul ju
decător, șeful armatei, stăpl- 
nul economiei. Numărătoarea 
populației kotoko se face ln- 
cepînd cu cifra 2, pentru că 
numărul I e prințul, care co
mandă lot, can înseamnă 
tot.

Dar în același timp, el nu 
e nimic. Doar entitatea an> - 
nimă a puterii. Nu are drep
tul să fie văzut ; trebuie să 
iasă in marea sală a pala- 
tului pentru a li întronat, •’ 
este învăluit cu stofe groase «■ 
și negre; trebuie să prezi- *• 
deze un consiliu sau să pri- «î 
mească un vizitator, este as- > 
cuns in dosul unui stor; nu % 
ascultă și nu vorbește decit S 
prinl-r-un Intermediar. Nu are '» 
voie să privească fluviul, .■ 
nici cerul înstelat, nici ma- 
ma pe care nu și-o cunoaș- £ 
te. Nu are dreptul să facă 
nimic decît să domnească. * 
Să domnească peste cine și 
peste ce? în realitate, el nu 
guvernează nimic. Se află a- 
colo numai pentru a ratifica 
niște rezoluții ale consilie
rilor sau sugestii ale miniș
trilor. Și pentru a pleca fără 
a rosti un cuvînt dacă, p 
drept foarte rar, un kokko 
ar intra la el și, i-ar spune, 
punindu-i în față o pereche 
de sandale de cupru : , 
nu este mulțumit".
deoarece nu mai are dreptul "• 
să iasă pe unica poartă a pa- \ 
latului, rezervată în excluși- / 
vitale conducătorului suprem, 
el scobește în grabă- zidul 
palatului pe unde se stre
coară afară, într-o lume pe 
care n-o cunoaște. Cu prima 
pirogă înlîlnită în cale fostul •, 
domnitor se îndreaptă unde 
dorește, poate deveni pescar, ji 
grădinar sau orice și nimeni £ 
nu mai poate să-l tulbure ■ 
pentru că nu mai e print.

s
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SAN ANTONIO 11 (Ager

pres). — Echipajul navei „A- 
pollo-12u a constituit subiectul 
unor fenomene fiziologice care 
nu au fost observate asupra 
altor astronauți, a declarat dr. 
Charles Berry, medicul șef al 
N.A.S.A. Potrivit afirmațiilor 
sale, Charles Conrad, Richard 
Gordon și Alan Bean au ob
servat fulgere strălucitoare in 
momentul cind închideau ochii. 
Aceste fulgere erau probabil 
provocate de razele cosmice ca
re traversau pupilele. De ase
menea, s-a putut constata că 
cei trei astronauți au avut plă-

mînii și sinusul iritați de că
tre praful lunar, in timp ce 
membrii echipajului „Apollo-U” 
nu au avut de suferit asemenea 
efecte. Se pare că însăși înfă
țișarea lor s-a schimbat în tim
pul șederii pe Lună. Potrivit a- 
firmațiilor doctorului Berry, ei 
aveau impresia că „au capul 
mai mare", ochii și fața mai 
roșii decît in realitate. Dr. 
Berry a subliniat că lipsa gra
vitației ar explica aceste im
presii. deoarece ea a favorizat 
concentrarea singelui în partea 
superioară a corpului lor.

In sfîrșit, dr. Berry a men-

ționat că numărul stafilococi- 
lor a sporit în mediul lunar, 
iar vitalitatea acestor bacterii, 
aflate pe pielea astronauților, a 
crescut. El a lăsat să se înțe
leagă că. în scopul evitării a- 
cestui neajuns, viitorii astro
nauți vor trebui să facă îna
inte de zbor o „baie specială". 
Totodată, s-a făcut cunoscut că 
o comisie a Academiei națio
nale a, științelor se va întruni 
săptămina viitoare la Houston 
pentru a studia recomandările 
N.A.S.A. privind suprimarea 
carantinei impuse astronauților 
care au vizitat Luna.

BONN. — Poliția din Miin- 
chen a anunțat miercuri iden
titatea celor trei persoane a- 
restate marți, în timpul atacu
lui întreprins asupra unui a- 
vion aparținînd companiei ae
riene „El AI“ și a unei săli de 
așteptare a aeroportului. Două 
dintre ele au cetățenie iorda
niană, iar a treia egipteană.

In urma atacului acestora cu 
pistoale și grenade de mină, 
o persoană a fost ucisă, iar 
alte 11 rănite.

PARIS. — Potrivit datelor oficiale publicate de Minis
terul de Interne din Franța, numărul victimelor avalanșei 
din Val d’Iscre se ridică la 39 de morți, dintre care 23 au 
fost identificați. Contrar informat iilor tr-ansmise anterior, 
nu a fost semnalată nici o dispariție.

in legătură cu accidentul care s-a produs la Val d'lsere, 
un martor ocular a făcut următoarea declarație la primăria 
din Bourg. Saint Maurice : „Tocmai urcam o scară cind am 
.simțit un suflu foarte puternic. Geamurile s-au spart și un 
uriaș val de zăpadă a pătruns în interior aruncindu-mă la 
vreo 20 de metri“.

taialiil Oirtnii
Partidului [Mijiși iiaiiaii

Perspectiva
naționalizării
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tuturor
băncilor

India
DELHI 11 (Agerpres). — La 

Nev.- Delhi s-a anunțat oficial 
că guvernul indian va emite 
un proiect de lege care să per
mită naționalizarea tuturor băn
cilor existente în India, inclu
siv a celor străine — transmite 
agenția U.P.I. Documentul ur
mează să fie prezentat Parla
mentului spre aprobare în 
cursul viitoarei sesiuni a aces
tuia. care va. începe la 20 fe
bruarie. După cum se aprecia
ză la New Delhi, proiectul de 
lege va fi. după toate probabi
litățile, adoptat. întrucît pre
mierul rndira Gandhi se bucu
ră, in ciuda scindării survenite 
în sinul partidului de guvernă
mânt. de sprijinul majorității 
parlamentare necesare.

Adoptarea legii va înlătura 
obiecțiile formulate de Curtea 
Supremă față de naționalizarea, 
la 19 iulie trecut, a 14 bănci 
importante, pe motiv că neafec- 
tînd toate instituțiile bancare 
din țară ea exercită o „acțiune 
discriminatorie".

JAPONIA i Intre 19—23 ia
nuarie a- c. muncitorii de la 
bazele militare din Okinawa 
au declarat o grevă de 120 
de ore în semn de protest 
față de concedierile efectua
te de către autoritățile S.U.A. 
și pentru retragerea bazelor 
americane și retrocedarea 
completă și necondiționată a 
insulei. Intre muncitori și 
trupele americane au avut 
loc serioase ciocniri. Uniunea 
muncitorilor militari din O- 
kinawa (Zengunro — 23 000 
de membri) intenționează să 
declare o nouă grevă.

In foto : Muncitori demon- 
strind pe 
principale 
kio, după 
miting de 
jinim
Zengunro",

una din străzile 
ale orașului To- 
terminarea unui 

sprijin „Să spri-
greva muncitorilor

!
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GAROUA. — După cum s-a 
anunțat, tentativa de soluționa
re a diferendului dintre Repu
blica Populară Congo și Repu
blica Democratică Congo, care 
urma să se concretizeze prin 
reuniunea la nivel înalt orga
nizată în localitatea camerune- 
ză Garoua, a eșuat, ca urmare, 
în primul rind, a absenței u- 
neia dintre principalele oficia
lități in cauză, generalul Mo
butu. Șefii de stat sosiți la Ga
roua, Francois Tombalbaye — 
Ciad, Albert Bongo —.Gabon 
și Marien N’Gouabi — Congo 
Brazaville, și-au exprimat, în- 
tr-un comunicat difuzat mier
curi. hotărîrca de a acționa în 
continuare, împreună cu preșe
dintele țării gazdă, Ahmadou 
Ahidjo, „in vederea instaură
rii spiritului de înțelegere și 
colaborare in Africa centrală".

c.

TOKIO 11 (Agerpres). — Ja
ponia a plasat miercuri un sa
telit pe o orbită în jurul Pă- 
mîntului, devenind a patra țară 
a lumii, după U.R.S.S.ț S.U.A. 
și Franța, care reușește acest 
lucru — transmite agenția Reu
ter. Lansarea a avut loc la 
centrul spațial Uchinoura, si
tuat in sudul Japoniei, cu a- 
jutorul unei rachete Lambda, 
de producție niponă, acționată 
de combustibil solid. A fost 
cea de-a cincea încercare de 
plasare pe orbită a satelitului, 
tentativele anterioare, prima 
datînd din septembrie 1966, e- 
șuînd ca urmare a funcționării 
defectuoase a rachetei.

TRIPOLI. — In timpul des
cărcării mărfurilor de pe nava 
sovietică „Pskov* in portul Tri
poli, o scinteie a incendiat 
benzina care se strinsese pe su
prafața apei. Flăcările au cu
prins rapid unul din bordurile 
navei și o parte a cheiului, pre- 
zentind pericol pentru un tanc 
petrolier vest-german, aflat la
8 metri de „Pskov", și pentru 
o navă americană, care încărca 
munițiile pe care trupele S.U.A. 
le evacuau de la bazele mili
tare din Libia.

Dînd dovadă de multă pre
zență de spirit, marinarii de 
pe „Pskov" au reușit să loca
lizeze in citeva secunde incen
diul, atît pe navă, cit și pe chei. 
In numai zece minute, incen
diul a fost complet stins.
9

PARIS. — La Paris a fost 
semnat marți seara un acord 
privind livrarea către Spania 
a 30 de avioane franceze „Mi
rage III". Acordul prevede ca 
industria spaniolă să participe 
la fabricarea avioanelor. Tran
zacția însumează 90 milioane 
dolari.

PARIS. — Potrivit datelor 
publicate de Institutul- națio
nal de statistică, POPULAȚIA 
FRANȚEI se cifra la sfirșitul 
lunii decembrie 
50 105 000 locuitori. Statisticile 
oficiale arată că 
este in scădere. Dacă în 1963 
sporul populației era de 18.1 la 
mia de locuitori. în anul 1969 
procentul a scăzut la 16,6.

1969 la

natalitatea

DELHI 11 (Agerprej. — Se
cretariatul Central' al Partidu
lui Comunist din India a dat 
publicității o declarație prin 
care condamnă hotărirea Curții 
Supreme de a invalida legea 
cu privire la naționalizarea a 
14 dintre cele mai mari banei 
care operează in tara. Această 
hotărire — se arată in declara
ție — a fost luată in favoarea 
intereselor monopolurilor șl 
este potrivnică politicii națio
nalizării.

Boaată în evenimente și 
evoluții interesante, săptă- 
mîna care a trecut se îns
crie printre perioadele den
se ale vieții internaționale.

In partea apuseană a con
tinentului nostru ea a înre- 
aistrat declanșarea celei de 
a 30-a crize de auvern din 
Italia Dost-belică. Demisio- 
nînd, quvernul monocolor 
prezidat de Mariano Rumor 
si-a încheiat sase luni de 
existentă provizorie. Această 
demisie a pus în mișcare me
canismul consultărilor pentru 
formarea unui nou cabinet. 
Teoretic, ceea ce trebuie să 
urmeze acum este reconsti
tuirea coaliției de centru-stîn- 
aa, pentru care există acor
dul de principiu al tuturor 
celor patru partide. Practic, 
insă, solutionarea crizei nu 
poate, în opinia majorității 
observatorilor, să intervină

decit după un timp mai în- 
delunaat. Consultările poli
tice mai sînt încă in stadiul 
primar al desemnării unui 
prim-ministru căruia i-ar re
veni sarcina de a iniția tra
tativele propriu-zise în vede
rea elaborării unui program 
de auvernare si a împărțirii 
portofoliilor. Nu este exclus 
ca acest proces să se pre- 
lunqească pînă după alege
rile administrative din primă
vară. In orice caz, este de 
așteptat ca tratativele să fie 
mult influențate de preocupă
rile electorale ale partidelor 
si eventual de performanțele 
pe care fiecare dintre ele le 
vor putea realiza în alegeri.

Intr-un context preelectoral 
se desfășoară si viata politi
că dip Anqlia. In timp ce 
partidele politice britanice - 
laburist si conservator - se

ROMA 11. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea. transmi
te : Direcțiunea Partidului Co
munist Italian, întrunită la Ro
ma, sub președinția lui Luigi 
Longo, a analizat situația și 
perspectivele politice după de
misia guvernului democrat- 
creștin, prezidat de Mariano 
Rumor. Dezbaterile au avut loc 
pe marginea__raportului prezen
tat de Enrico Berlinguer.

Intr-un comunicat dat publi
cității miercuri, Direcțiunea 
P.C.I. apreciază ca negativă 
propunerea de reconstituire a 
unui guvern cvadriparlit care, 
„pe de o parte, capătă semni
ficația unei operațiuni conser
vatoare, in contradicție fățișă 
cu orientarea și cerințele oa
menilor muncii și ale maselor 
populare iar, pe de altă parte,

apare ca o soluție îndoielnică 
și precară a crizei”.

Direcțiunea P.C.I. afirmă ho- 
tărîrea comuniștilor italieni do 
a se opune încercării de con
stituire a unui nou guvern do 
coaliție cvadripartită, subliniind 
că realitatea socială și politică 
a țării impune de urgență ne
cesitatea unui guvern orientat 
spre stingă prin programul său, 
prin formula și structura sa. 
Comunicatul face apel la toți 
militanții, „spre o manifestul» 
mai intensă a voinței populare 
pentru un guvern orientat spre' 
stingă”. „împreună cu celelalte 
forțe democratice și de stingă 
— se spune în încheiere in do
cument — comuniștii trebuie să 
dezvolte acțiunile unitare în 
rîndul maselor muncitoare și al 
organelor de conducere admi
nistrativă, pe plan local".

0 declarație a lui Walter Scheel 
cu privire la convorbirile 

polono-vest-germane
BONN 11 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al 
Republicii Federale a Germa
niei, Walter Scheel, a acordat 
un interviu televiziunii din 
Bonn în care se subliniază că 
primele convorbiri polono — 
vest-germane pe care le-a avut 
secretarul de stat Duckwitz la 
Varșovia au permis o privire 
de ansamblu asupra tematicii 
lor și au încheiat pregătirile 
necesare, astfel încit se poate 
trece acum la aprofundarea a- 
cestor teme. In „grupul larg de 
teme" abordabile, ministrul

vest-german a situat pe prim 
plan problema Oder-Neisse, 
despre care — a precizat el — 
va trebui, probabil, să se vor-, 
bească cel mai intens. In ce pri
vește tratativele economice din
tre cele doua țări, a spus 
Scheel, va trebui să se ajungă 
nu numai la o colaborare eco
nomică ci și la alte acorduri. 
Aceste tratative nu trebui le
gale de convorbirile politice, 
în plus — a adăugat el — tre
buie discutate probleme con
sulare.

evenimentelor internaționale
anqajează în escaladarea 
treptată a conflictului electo
ral, un subiect care împarte 
opinia britanică pe criterii 
nepartizane a revenit marți 
pe primul plan al disputelor. 
Publicarea Cărții Albe cu 
privire la consecințele finan
ciare ale proiectatei intrări 
a Marii Britanii în Piața co
mună (care evaluează la cir
ca 1.1 miliarde lire sterline 
prețul aderării, concretizat în 
creșterea costului vieții, de
ficite repetate în comerțul vi
zibil cu „cei sase", contribu
ții la fondurile comunitare 
etc) a exacerbat conflictul 
dintre partizanii si adversarii 
aderării. Si unii și ceilalți 
provin din toate cele trei par
tide reprezentate in Parla
ment, ale căror conduceri 
sînt favorabile aderării,

In S.U.A., apropierea ale-

aerilor din toamnă a deter
minat Partidul democrat să 
procedeze la o ofensivă 
qenerală împotriva rivalilor 
republicani si actualei admi
nistrații. Un document elabo
rat de Comisia politică a 
partidului critică sever diver
se aspecte ale politicii inter
ne si externe a guvernului. 
El denotă dorința democrați
lor de a profita de pe urma 
unor slăbiciuni ale actualei 
administrații pentru a obți
ne beneficii electorale și a 
păstra majoritatea in Con- 
qres. Deși in ansamblu este 
vaa si sărac în idei noi, a- 
cest document oferă totuși 
unele suqestii de interes, cum 
ar fi cea privitoare la nece
sitatea retraqerii întregului 
efectiv militar american 
din Vietnam in decurs 
de 18 luni. In această 
privință, documentul sublinia

ză că încetarea qrabnică a 
războiului din Vietnam ar 
răspunde intereselor națio
nale ale Statelor Unite. Ev>- 
dent. o asemenea apreciere 
ilustrează o deplasare sensi
bilă în poziția Partidului de
mocrat. deplasare ce nu este 
firește străină de amplul cu
rent de opinie contrar răz
boiului ce s-a dezvoltat în 
rîndul corpului electoral a- 
merican.

Este greu de presupus în 
ce chip vor răspunde repu
blicanii ofensivei democrate. 
Pentru moment, administrația 
rămîne imobilizată în politi
ca ei de „vietnamizare'1 a 
războiului, care semnifică de 
fapt continuarea si, in unele 
cazuri, chiar amplificarea os
tilităților. Ministrul american 
al apărării, Melvin Laird, se 
află in Vietnamul de sud toc

mai pentru a inspecta modul 
în care se înfăptuiește aceas
tă politică și a evalua șan
sele ei de reușită.

Un alt membru al quver- 
nului american - secretarul 
de stat William Rogers - 
parcurae un număr de țări 
africane pentru a explica 
punctele de vedere ale S.U.A. 
asupra diverselor probleme 
internaționale, O etapă im
portantă a acestui turneu a 
constituit-o vizita în Tunisia, 
unde șeful diplomației ame
ricane a avut prilejul de a 
aborda problemele Orientului 
Mijlociu. Aceste probleme cu
nosc in zilele din urmă o 
evoluție accelerată. Conferin
ța la nivel înalt a țărilor ara
be implicate direct în con
flictul cu Israelul a fost con
sacrată coordonării strategiei 
politice si militare a țărilor

participante. Comentatorii re
marcă cu interes faptul că 
interzicerea de către guver
nul iordanian a purtării și 
stocării armelor în centrele 
populate și celelalte măsuri 
care sporesc împuternicirile 
autorităților iordaniene au 
fost anunțate a doua zi după 
conferința de la Cairo._ Se 
apreciază că aceste măsuri 
afectează sever comandouri
le palestiniene, care se bu
curau pînă acum de un sta
tut aparte, și inaugurează o 
perioadă de criză acută in 
relațiile Iordaniei cu organi
zațiile palestiniene. Este pro
babil — afirmă unii observa
tori - că quvernul de la Am
man nu si-ar fi asumat ris
cul unei asemenea crize da
că nu ar fi avut sprijinul 
R.A.U. si al altor țări arabe.

N. RATEȘ
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