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Colectivul
U. U. M. P
față în față cu 

sarcinile sporite ale 
actualului cincinal

ing. Ghcorghe OLARIU
directorul U.U.M. Petroșani

cincinalul care s-a în-In 
cheiat, Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani a obținut 
realizări deosebite din punct 
de vedere cantitativ și ca
litativ, ceea ce s-a materia
lizat prin dublarea produc
ției marfă de la începutul 
perioadei și pînă în prezent, 
în condiții în care an de an 
s-au marcat îmbunătățiri sub 
aspectul creșterii complexită
ții produselor.

Baza materială a uzinei s-a 
lărgit că o consecință a preo
cupării colective de utilizare 
a tuturor resurselor interne. 
S-au folosit mai bine supra
fețele de producție, extin- 
zîndu-se cele direct produc
tive. De asemenea, s-a acor
dat o atenție corespunzătoa
re utilizării mașinilor-unel.- 
te și a instalațiilor. S-a acor
dat o atenție deosebită 
acțiunilor de mică mecaniza
re, de autoutilare și de teh
nică nouă prin antrenarea în
tregului potențial 
și de execuție. In 
mai sus amintită, 
de producție s-au 
țit. s-pu creat noi 
prin eforturile proprii ale co
lectivului, s-au completat une
le dotări cu mașini-unelte și 
instalații. Astfel, printre rea- 
liză-lle mai importante cu 
privire la creșterea bazei 
tehnico-materiale cităm : mă-

fnXuL...........

conceptiv 
perioada 
condițiile 

îmbunătă- 
capacități

rirea capacității atelierului 
de tratamente termice, reali
zarea turnătoriei de fontă, 
organizarea atelierului de 
rectificări, realizarea atelie
rului de mecanică grea, re
organizarea forjei, 
rea atelierului de 
mărirea capacităților 
cărcare — depozitare 
te altele. In acest 
planul cincinal 1966 
a fost realizat și depășit la 
data de 21 octombrie 1970 
și s-au pus bazele trecerii 
susținute la o producție sub
stanțial sporită, în condițiile 
asimilării de produse noi cu 
complexitate ridicată.

In ultimii doi ani s-au pus 
bazele construirii echipamen
telor și a materialelor mo
derne de susținere minieră, 
acțiune care s-a finalizat 
prin realizarea Fabricii de 
stîlpi hidraulici din Vulcan.

Pentru cincinalul actual, 
programul de dezvoltare și 
de producție al U.U.M.P. pre
vede sarcini mobilizatoare, pe 
măsura posibilităților de con
cretizare pe care le deține co
lectivul uzinei.

La sfîrșitul cincinalului 
1971 — 1975 se va atinge o 
creștere de peste 183 la sută 
a producției de utilaj minier 
fată de planul anului 1970 și

organiza- 
modele, 
de des- 
și mul- 
context, 
— 1970

(Continuare în pag. a 3-a)
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Strungarul Balog Ladislau la mașina <le alezat
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O felie
de

istorie
II privesc pe vecinul de com

partiment din trenul de dimi
neață de Ia Petroșani spre Lu- _ 
peni. Cu pălăria-i neagră de 
catifea, cu cămașa-i albă ima
culată, cu trei nasturi la în- 
chizătoarea gulerului și cu lai- 
bărul ca la Mănăștur, face im
presia că acum l-a decupat 
cineva dintr-un tablou de Gri- 
gorescu. II privesc. De o ju
mătate de oră stă nemișcat la 
geam scrutînd cu privirea pei
sajul de afară cu tenacitatea, 
cumințenia, aerul grav și sfă
tos al țăranului ardelean.

In dreptul Coroeștinlui, ne
dumirit și dezorientat, parcă, 
mi se adresează împingînd 
un deget

— Tot
— Tot, 

economie

cu
pălăria pe ceafă, 
cătă Lupeni ? 
îi răspund cu aceeași 
de cuvinte.

• • • •
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„Diagrama (C

Azi, la ora 19, în sala de 
lectură a Casei de cultură va 
fi prezentat în primă viziona
re filmul „DIAGRAMA" reali
zat de Iosif Tellmann. Cu acest 
film cineclubul din Petroșani 
participă 
național 
aflat în

la al II-lea Festival 
al cineaștilor amatori, 
plină desfășurare.

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșanii, strada Republicii nr. 90

Telefoane redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 1 social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă
țământ — interior 41 ; administrație — 
interior 68 { prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

DE DOUA ORI 
la fiecare cinci ani

!

eu 
vo

— Mergem bine or ba ? 
mă privește bănuitor.

— Bine, zic, dar de ce ?
— Apăi vezi dumneata 

n-am mai fost pe aci de
cinci ani, ș-apăi nu mai recu
nosc locurile. Turnurile alea 
din betăn de la Petroșani, fa
brica asta, întinde arătătorul 
spre preparație, mă tem să nu 
fi luat pe alt drum.

Un țăran în vîrstă revede 
meleagurile noastre după cinci 
ani. Nefamiliarizat cu exacti
tatea rigidă a cifrelor, el mă
soară, compară prezentul prin 
juxtapunerea imaginilor. Ce i 
se imprimă azi pe retină, mîi- 
ng va fi cu luare aminte cum 
pănit și cu migală conservat în 
labirinturile conștientului. Azi 
un contur palpabil în locul 
unde ieri nu era nimic, mîine, 
la o distanță de drum de tren, 
altul, poimîine altul, și asa 
pînă iară trec cinci ani și se 
formează o nouă felie de isto
rie. Istoria celor care și-o fău
resc cu mîinile lor și veghează 
atent cu privirea ca imaginile 
întipărite să fie cît mai au
tentice. Doar au nevoie de ele 
cei care vor veni mîine.

Tiberiu KARI’ATIAN

II 1 I I I

Artificierii
in... sesiune
De curînd, la unitățile mi

niere ale Văii Jiului a înce
put reexaminarea tuturor ar
tificierilor, în conformitate cu 
noua reglementare privind ma
nipularea explozivilor. Acțiu
nea este inițiată de Inspecto
ratul pentru protecția muncii, 
în colaborare cu organele C.C.P.

Nou aparat medical în dotarea
Spitalului unificat Petroșani

In dotarea Spitalului unifi
cat din Petroșani a intrat, a- 
cum două zile, un modern a- 
parat — narcoză circuit în
chis, utilizat la anestezia ge
nerală în intervențiile mari chi
rurgicale. Construit în Capitală, 
noul aparat medical — narcoză 
circuit închis — dă o siguran
ță mai mare în intervenții, si- 
tuîndu-l pe bolnav în afara 
oricărui pericol. Același aparat

se folosește și pentru respi
rația artificială de durată, în 
cazul unor grave accidente.

Pe verticală

La Clubul sindicatelor din Lupeni

CERCUL DE ARTE PLASTICE
„rodește" noi și noi talente

Constructorii vulcăneni au în
ceput anul 1971 cu forțe spo
rite desfășurate pe un larg front 
de lucru. In prezent se lucrea
ză Ia terminarea în roșu a blo
cului G 10 cu 119 garsoniere, 
și Ia blocurile 16 C și 16 D cu 
cite 20 de apartamente. Tot în 
microraionul III A, s-au început 
săpăturile la fundațiile blocu
rilor 16 A și 16 B, se glisează 
blocul B 1, etajul al patrulea, 
și se execută planșeele 
ton la blocul glisant B 
comitent cu executarea 
lucrări constructorii de
fierul nr. 3 lucrează la canali
zări și canalele termice și e- 
xecută balastarca străzilor A și 
B care deservesc acest micro- 
raion.

Noi avantaje turismului
Din nou aflăm cîteva vești 

de Ia O.N.T., privind varie
tatea de excursii ce se orga
nizează, la cererea amatori
lor, pentru vizitarea țărilor 
vecine. Experimentate în anul 
1970 doar pentru turiștii au- 
tomobiliști, excursiile con
tractate prin sistemul de pla
tă anticipată a serviciilor Vor 
oferi în acest an și altor ca
tegorii de turiști posibilitatea 
de a vizita țările învecinate

avînd ca mijloc de transport 
trenul sau avionul. Aseme
nea excursii — cu plata an
ticipată pentru toate serviciile 
— se organizează la cerere 
pentru vizitarea Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Ungariei, R.D. 
Germane, Poloniei și U.R.S.S.

Turiștii care optează pen
tru transportul pe cale fe
rată pot efectua pe tot tim
pul excursiei întreruperi ne
limitate. Alte amănunte — la 
filiala O.N.T. Petroșani.

l

1950—100; 1955—278; 1960— 
585; 1965—1 300... iată dina
mica creșterii producției glo
bale a industriei constructoa
re de mașini, consemnată de 
anuarele statistice, în anii 
dezvoltării planificate a eco
nomiei noastre naționale. Da
tele preliminare arată că și 
în 1970, la capătul recentu
lui cincinal încheiat, indica
torul amintit este, de ase
menea, de peste două ori 
mai mare. Așadar, fiecare 
plan cincinal, înfăptuit în ța
ra noastră în anii construc
ției socialiste, a însemnat 
pentru industria constructoa
re de mașini dublarea pro
ducției.

Ritmul înalt de dezvoltare 
a acestei ramuri este rezul
tatul politicii științifice mar- 
xist-leniniste, de industriali
zare a țării, promovată de 
partid, politică întemeiată pe 
concepția dezvoltării cu prio
ritate a industriei grele și, 
în primul rînd, a mijloace
lor de producție.

Semnificativă pentru o ase
menea concepție este întrea
ga perioadă de dezvoltare 
planificată a economici și 
îndeosebi cea a ultimilor cinci 
ani — 1966—1970, cînd rit
mul mediu anual de creș
tere a producției, de 15,8 la 
sută, a fost superior atît pre
vederilor planului cincinal 
pentru această ramură, cit și

celui pentru întreaga indus
trie. In anumite subramuri 
moderne — electronica, elec
trotehnica, mecanica fină, 
optica, producția de mașini- 
unelte și de instalații com
plexe — chemate să-și a- 
ducă o mai mare contribuție la 
automatizarea proceselor de 
producție, la ridicarea pro
ductivității muncii și compe
titivității produselor, ritmul 
de creștere a fost și mai 
înalt. Realizările constructo
rilor noștri de mașini din ul
timii ani, rod al directivelor 
mobilizatoare stabilite de 
Congresul al X-lea al parti
dului, marchează evidente 
salturi nu numai de ordin 
cantitativ, ci și calitativ.

Ce poate oglindi mai eloc
vent aceste realizări, decît 
faptul că în prezent construc
ția de mașini realizează 25 
la sută din producția indus
trială a țării, acoperind a- 
proape 70 la sută din ne
voile de înzestrare tehnică 
ale tuturor ramurilor econo
miei noastre naționale, față 
de numai 5 la sută cît satis
făcea în 1938.

Ramură cu rol determi
nant pentru menținerea dina
mismului industrial și mo-

Mircea S. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cercul de arte plastice de la 
Clnoui sindicatelor din Lupeni 
este cel mai vechi de acest fel 
din Valea Jiului, fiind înființat 
cu ani în urmă de artistul 
plastic Iosif Tellmann, neobosit 
animator al 
tistice locale, 
tenței sale, 
mulți artiști 
între care amintim numele lui 
Hegedurș, Guinea, Ocrogli.ci, 
Pîs și alții care s-au impus 
prin lucrări interesante, origi
nale, realizate în cele mai di
verse tehnici și maniere. De 
anul trecut, conducerea activi
tății plasticienilor amatori din 
Lupeni a fost preluată de Da- 
finel Duinea, el însuși f 
pînă nu de mult, membru 
cercului.

Am făcut zilele trecute o 
zită la acest cerc, în orele 
zervate inițierii celor mai tine
ri plasticieni din oraș : pionie
rii și școlarii. Așezați în fața 
șevaletelor, opt copii încercau 
să surprindă pe hîrtie, pînză, 
sticlă diferite peisaje, scene din

vieții cultural-ar- 
In decursul exis- 
cercul a reunit 
amatori dotați,

fost,
al

vi- 
re-

basme, compoziții cu subiect isto
ric ori din activitatea lor școla
ră. Unii își terminaseră lucră
rile și se preocupau să le im
prime în tehnica monotipului. 
Alții mai migăleau încă la e'e, 
amestecînd cu grijă culorile, a- 
tenți la fiecare trăsătură de pe
nel, la fiecare detaliu. Pentru 
cei care nu cunosc, voi relata 
pe scurt în ce constă această 
tehnică a monotipului. Mai în- 
tîi se realizează subiectul dorit 
în n'ei pe sticlă. Deasupra pic
turii astfel obținute se așează 
o foaie de hîrtie peste care se 
netezește cu un instrument spe
cial pentru a se imprima bine 
fiecare nuanță. Apoi, se des
prinde cu grijă hîrtia impri
mată și... monotipul e gata. Da
că însă culorile sînt prea tari, 
prea stridente se poate reali
za prin același procedeu și al 
doilea exemplar din lucrarea 
respectivă, autorul urmînd să 
aleagă exemplarul cel mai re
ușit. Mărturisesc că in' mîna 
micilor creatori din Lupeni re
zultatele acestui procedeu ac-

cesibil oricui erau dintre cele 
mai interesante. Iată, de .pildă, 
lucrarea elevului Vasile 
„Răscoala", o compoziție 
și inspirat dozată în care 
rul, în vîrstă de 10 ani, 
țișează un grup de țărani a- 
vînd figuri înnegurate, cu coa
se și sape în mîini, gata să por
nească împotriva celor care-i 
exploatau. Colegul său, Edmond 
Regul, de aceeași vîrstă dar 
cu... îndelungate „state de ser
viciu" la cerc, se dovedește, în 
monotipurile „Peisaj de iarnă" 
și „Case la țară", un foarte bun 
colorist. De altfel, el este — 
după cum ne-a precizat conducă
torul cercului — și foarte ta
lentat la modelaj. Am văzut a- 
poi conținutul unei mape în 
care se păstrează alte lucrări 
ale copiilor și am reținut cîte
va dintre 
Ion Cail,a
Vasile) și

Caila, 
atent 
auto- 
înfă-

ele, semnate de 
(fratele lui

Sorin Angheluș,

(Continuare
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Joi, 21 ianuarie 1971. O zi 
ca oricare alta. O zi, însă, 
încărcată cu semnificație a- 
parte pentru cei care pără
sesc, acum, băncile amfitea- 
trelor, pentru cei care, ani 
de-a rîndul, s-au format ca 
viitori specialiști în domeniul 
mineritului. Și-n aceste clipe 
solemne și pline de nostal
gie, gîndurile absolvenților 
prind 
către 
care-i 
anilor 
sesc pregătiți să pășească în 
viitor, alături de colegii lor 
mai mari, sînt gata să în
frunte greutățile și să gus
te din cupa satisfacțiilor pe 
care le oferă domeniul de 
activitate ales. Ne amintim 
cu cită sfială — și mîndrie 
în același timp — am audiat 
intîiul curs al facultății, ne 
amintim și de ultimele sune
te ale clopoțelului care au 
vestit că sîntem așteptați 
de o activitate nouă, în mij
locul oamenilor care smulg 
bogățiile adîncului pentru 
țară. Ne-am ales o meserie

6ÎNDURI 
DE ABSOLVENT

aripi care se întind 
piscurile noii vieți 
așteaptă. Studenții 

V de Ia I.M.P. se gă-

VESTIGII ANTICE,
de valori inestimabile, 

descoperite în comuna Peretu - Teleorman

aflată pe ogoarele cooperativei

Pe teritoriul comunei Peretu din județul 
Teleorman a fost făcută recent o importantă 
descoperire arheologică. In timp ce nivelau 
o movilă, 
agricole de producție, tractoriștii Al. Trană
și Gh. Lișu au dezgropat întîmplător, o serie 
de obiecte antice de metal. Sesizînd impor
tanța tezaurului, profesorii Petre Voievozea- 
nu și Atanasie Știrbu, de Ia Muzeul de isto
rie din Roșiorii de Vede, au cerut sprijinul 
Institutului de arheologie. Prospectînd sis
tematic perimetrul respectiv, cercetătorul 
științific Emil Moscalu a găsit piesele între
gului tezaur, alcătuit din peste 50 de obiecte 
de argint, cele mai multe aurite, printre care 
un cap de zeitate necunoscută încă 'în arheo-

logie, un coif în greutate de 750 de grame, 
cupe și paftale excepțional de frumoase, 
lucrate în maniera artei geto-tracice. La 
mică distanță de acest tezaur a fost descope
rit mormîntul unui șef de trib sau uniuni 
tribale geto-dacice, în care se aflau și armele 
folosite de acesta în timpul vieții : sulițe și 
cuțite din fier. Continuîndu-și săpăturile, 
arheologii au dat la iveală, intacte, piesele 
componente ale unui car de luptă milenar, 
primul găsit pe teritoriul patriei noastre. S-a 
stabilit că toate obiectele aflate în acest pe
rimetru datează din secolele V — IV î.e.n., 
moment cînd geții de la Dunărea de Jos sînt

(Continuare în pag. a 3-a)
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turi. de tovarășii lui loan Kuri, 
Pavel Crăciun, Alexandru Ban- 
ciu, Iuliu Bote, Nicolae Cioabă, 
Vasile Glișcă ș.a. Ionel Popa se 
simte ca între frați. Munca des
fășurată împreună atîția ani 
i-a unit și i-a legat cu fire 
trainice. Apreciat pentru sîrgu- 
ința și corectitudinea în servi
ciu el a căutat tot timpul să 
fie la înălțimea încrederii orta
cilor de muncă și a 
sector. Disciplinat și 
mulțumit cu cîștigul 
realiza, minerul Popa 
totdeauna prezent la 
conducerii exploatării 
realizarea sarcinilor de plan. 
Ințelegînd că nu poate sta îna- 
fara rîndurilor organizate ale 
tovarășilor săi de muncă, a ce
rut să fie primit în rîndurile 
comuniștilor. Primirea în par
tid a avut un rol hotărîtor a-

tea societății. Mama rămasă 
văduvă, pentru a-și putea creș
te copiii, l-a dat pe Ionel slugă 
la un măcelar din Petroșani. 
Și astăzi, după atîția ani își 
amintește bătaia fi foamea în
durate. Nu împlinise 16 ani 
cînd s-a angajat la mina Pe
trila. Era mînat de 
de acasă dar și de 
pentru muncă. Dorea 
o meserie și a ales-o

Sunăm la ușa apartamentu
lui lui Ionel Popa, miner la 
Petrila. Un bărbat mărunt, cu 
fața străbătută de o ușoară 
umbră a surprizei, ne deschide, 
invitîndu-ne să intrăm.

La mină aflasem lucruri bu
ne despre el și ne-am propus 
să-i, facem această vizită. Dis
cuția s-a legat repede și firesc 
ca între oameni cunoscuți și a 
devenit din ce în ce mai 
trenantă.

S-a născut în Petroșani 
anul 1931 dintr-o familie
muncitori mineri. Părinții s-au 
stabilit aici venind dintr-un sat 
ascuns în defileul Zarandului. 
I-au alungat de acasă sărăcia 
și greutățile. Tatăl său a lucrat 
ca miner 
nul 1936 
accident 
condițiile 
ale minerilor erau foarte grele. 
Accidentele se țineau lanț. 
Mulți mineri cădeau victime 
nepăsării și exploatării din par-

grea, bărbătească, dar care 
deține un farmec deosebit și 
acum gîndurile noastre, ale 
absolvenților, zboară 
acei care ani de-a 
ne-au îndrumat pașii 
desăvîrșire, profesorii, 
sistenții care cu 
goste și pricepere i 
format pentru a fi la nive
lul exigențelor mineritului în 
plin avînt. Ne-am străduit 
și ne vom strădui să nu în
șelăm așteptările, speranțele 
celor care ne-au ajutat să 
devenim specialiști în indus
tria minieră, celor care ne 
așteaptă în producție. Dorim 
din toată inima să fim apre- 
ciați la locurile de muncă 
unde vom fi repartizați, să 
contribuim Ia revoluția teh
nică specifică secolului nos
tru. Realitatea contemporană 
ne obligă la un bilanț și este 
vital ca acest bilanț să poar
te un singur calificativ care 
să satisfacă cerințele 
care pînă nu de mult 
deau încă cu sfială 
solvirea facultății și 
care au pus o părticică din 
viața lor pentru formarea 
noii promoții purtătoare pe 
mai departe a tradiției mine
ritului. Ne obligăm, 'noi cei 
care astăzi pășim în viață, 
că vom depune toată străda
nia pentru ca tot ce a fost 
aprofundat pe băncile facul
tății să fie aplicat acolo 
unde este nevoie de noi...

Nicolae POPA, 
student

spre 
rîndul

spre 
, a- 

dra- 
ne-au

celor 
se gîn- 
la ab
ia cei

an-

în 
de

la Petrila pînă în a- 
cînd a murit într-un 
de mină. Pe atunci 
de muncă și de viață

greutățile 
dragostea 
să învețe 
pe aceea șefilor de 

ascultător, 
pe care îl 
răspundea 
chemările 

pentru

a tatălui continuînd mineritul 
în familia sa.

După cinci ani lucrați ca va
gonetar, a fost luat în armată 
după care s-a întors în același 
loc de muncă de la sectorul IV. 
De atunci a rămas aici, în mij
locul, ortacilor săi, lucrînd la 
o grupă frontală. A urcat ho
tărât treptele meseriei, ajutor 
miner, miner, apoi șef de gru
pă pînă în 1968. Acum lucrea
ză la una din cele mai vechi 
grupe de mineri, sudată și că
lită în lupta cu cărbunele. Ală-

Cornel HOGMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

de be- 
3. Con- 
acestor 

pe șan-

CINCINALUL 1966

Șl TEHNIC
din (Valea Qialui
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Steaqu! roșu

Oră de laborator la Liceul industrial minier Petroșani

...și la practică, în atelier

REALIZARE PERSPECTIVE
Convorbire cu prof. ANTON POPESCU, 

director al Liceului industrial minier Petroșani

am „debutat" cu trei 
învățămîntul de zi și 

cel seral am ajuns as- 
avera, în total, impre-

— Vă rugăm să ne relatați pe 
scurt ce a însemnat cincinalul 
recent încheiat pentru Liceul in
dustrial minier din Petroșani ?

— Pot să vă spun într-un sin
gur cuvînt : totul. Pentru că 
în anii acestui cincinal, mai 
precis începînd cu anul școlar 
1966—1967, și-a început activi
tatea unitatea noastră de în
vățămînt, singura de acest fel 
din Valea Jiului. Dacă în pri
mul an 
clase la 
două la 
tăzi să
sionantul număr de 24 de clase, 
dintre care 19 la zi și 5 la seral.

Liceul este încadrat acum cu 
un număr de 30 de cadre di
dactice cu funcția de bază in 
școală și un număr de 8 cadre 
cu completare de catedră și 
plata cu ora, dintre care 21 
sînt profesori de cultură gene
rală, iar 14 sînt ingineri pentru 
cultură tehnică. Mai avem, de a- 
semenea, și maiștri instructori. 
Pentru facilitarea condițiilor de 
școlarizare elevii noștri benefi
ciază de haine de protecție, iar 
un număr de 225 dintre ei pri
mesc burse.

— Unde și în ce condiții se 
desfășoară activitatea practică 
a elevilor școlii ?

— In acest domeniu mai în- 
tîmpinăm unele greutăți din 
cauza spațiului insuficient care

ne stă la dispoziție. Totuși, pot 
afirma că, datorită ajutorului 
primit din partea unor unități 
de producție, activitatea aceas
ta n-a avut de suferit. Instrui
rea practică se desfășoară în 
atelierele — școală, atelierele 
U.U.M.P. și laboratoarele școlii, 
iar practica la topografie (spe
cialitatea exploatări miniere) se 
efectuează sub îndrumarea pro
fesorilor ingineri, pe teren și 
în cabinetul de topografie. De 
asemenea, anumite activități 
practice au fost realizate în 
atelierele exploatărilor miniere 
Dîlja. Petrila, Aninoasa. In ur
ma examinărilor periodice am 
constatat că elevii sînt bine 
pregătiți teoretic și practic, ma
joritatea lor obțiriînd note de 
8, 9 și 10

— In acești .ani și la școala 
dv. au existat realizări pe linia 
modernizării învățămintului. 
ne puteți spune în aoeastă 
recție ?

— Ne-am preocupat mai 
tîi — fiind o școală tînără 
să amenajăm laboratoarele și a- 
telierele necesare. Cadrele di
dactice au pus un accent deo
sebit pe asigurarea caracterului 
formativ al procesului de în
vățămînt și ca urinare, majo
ritatea
duit să studieze și să aplice în 
lecțiile

Ce 
di-

în-

profesorilor s-au stră-

predate, -cele mai noi

Grupul școlar minier Lupeni : In sala de meditație — elevi interni...

...și în sala de mese

cuceriri ale pedagogiei. Astfel, 
lecțiile de chimie se desfășoa
ră acum în laboratorul de chi
mie recent amenajat folosindu- 
se și planșele, epidiascopul etc.
Profesorii de fizică efectuează
un mare număr de experiențe 
și lucrări de laborator iar cei
de română și limbi străine au
introdus în predarea lecțiilor, 
magnetofonul, aparatul de pro
iecție, discul, hărțile biografice 
etc. Am dat doar cîteva exem
ple la intîmplare, dar practic 
fiecare cadru didactic de la 
școala noastră e preocupat de 
modernizarea în esență a pro
cesului instructiv-educativ.

— Ce posibilități de dezvol
tare a Liceului industrial mi
nier Petroșani se întrevăd în 
cincinalul în care am intrat ?

— Dacă cincinalul trecut a 
consemnat actul de naștere al 
liceului nostru, cincinalul ac
tual va însemna pentru noi, pri
ma promoție de absolvenți (a- 
nul acesta), precum și darea 
în folosință a modernei clădiri 
a liceului împreună cu ane
xele sale, cuprinzînd labora
toare, ateliere-școală, bibliotecă 
etc. Faptul acesta ne va 
mite să îndeplinim cu și 
mare răspundere sarcinile 
rite care ne stau în tartă

per- 
mai 
spo-

Convorbire consemnată de 
PASCUC.

Grupul școlar minier Lupeni.
In atelierul nr. 2 de lăcătușerie și mașini-unelte, elevii 
Gh. Metehoiu și Aurel Luca din anul I C mecanizatori 
mineri executing la mașina de găurit, un compas de trasat.

ÎNSEMNUL PRESTIGIULUI
O unitate de învățămînt pro

fesional și tehnic al cărei pres
tigiu viguros este unanim re
cunoscut — astfel poate fi pre
zentată, într-o formă succintă, 
dar reprezentativă, școala pro
fesională din Lupeni. Colectivul 
didactic de aici este legat de 
absolvenți prin firele sensibile 
ale mîndriei datoriei împlinite. 
Am reținut din spusele prof. 
Virgil Murgu, director adjunct, 
o frază care explică totul : „Ii 
dezvoltăm pe elevi în cultul 
muncii. De aceea ei urmează un 
drum mereu ascendent de îm
plinire deplină a personalității". 
Fără a mai pomeni de nume
roși foști elevi, azi ingineri și 
maiștri cu munci de răspunde
re. considerăm că e concluden
tă o precizare : dintre absol
venții promoției 1969—1970, 
aflați în Valea Jiului, în afara 
unuia, toți sînt elevi Ia liceul 
seral. Fără comentarii.

— Punctul forte al pregăti
rii profesionale în actualitate 
este instruirea practică. Acest

imperativ a impus reorganiza
rea acestui capitol din învă
țămîntul școlii noastre. In anii 
cincinalului 1966—1970 au fost 
amenajate la noi 
de electrotehnică, 
sini miniere și 
fizică și studiul

laboratoarele 
chimie, ma- 
transport, de 
materialelor, 

cabinete de protecție a muncii
și de exploatări miniere, o sală 
destinată numai pentru orele 
de desen tehnic. O mențiune 
importantă : multe au fost con
struite și utilate prin munca 
elevilor. Socotim că viitorul, 
ca și prezentul, va cere o a- 
dîncire profesională, o cunoaș
tere minuțioasă a tainelor me
seriei. Iată așadar necesitatea 
șl rațiunea existenței acestui 
sistem de laboratoare și cabi
nete, apte să familiarizeze ele
ve' <-ii tehnologia...

Examinînd roadele 
elevilor în ateliere, este 
cată intenția conducerii
de a rentabiliza procesul 
învățămînt prin producerea 
unor bunuri pentru industrie

muncii 
îustifi- 

scolii 
de

sau pentru deservirea 
lației. Se preconizează 
cepînd cu trimestrul III, să se 
execute reparații Ia iocanelc 
de abataj, defectate în proce
sul de producție la exploatările 
din Valea Jiului Și acest fapt 
este posibil : în 
s-a primit un 
și pe bancurile 
supravegherea 
maiștrilor, pot să se execute re- 
paiațiile, apoi fiino supuse 
line- verificări calitative.

Preocupate de căutarea și a- 
plicarea unor forme și metode 
noi de predare, cadrele didac
tice găsesc răgaz și pentru a 
organiza timpul liber al elevi
lor în mod plăcut și, îndeosebi, 
folositor, și aproape sistematic 
spre receptarea adecvată a 
frumosului. Fanlara, orchestre
le de muzică populară și ușoa
ră, formația de dansuri, un cor 
de 120 de persoane, un 
bine 
care 
jirea

popu- 
ca, în-

anul precedent 
motocompresor 
de prooă, sub 

profesorilor și

club 
dotat — sînt modalități 
ajută substanpal la rotun- 

personalității

NEMAIÎNTÎLNIT avînt
A

învățămîntul profesional din 
Valea Jiului, are o veche 
recunoscută tradiție. In Și 

anul 
1891 se înființa în Petroșani, pe 
atunci o comună cu aproxima
tiv 4 000 de locuitori, prima 
școală profesională menită să 
pregătească muncitori calificați 
pentru industria minieră în 
continuu avînt. In deceniile 
care au urmat, școala cunoaș
te o tot mai mare dezvoltare 
pregătind, la un moment dat, 
pe lingă meseriile miniere, și 
tâmplari, pantofari, frizeri, croi
tori etc. Dacă la înființarea sa 
școala nu avea mai mult de 100 
de elevi, în anul școlar 1938 — 
1939, perioada de vîrf a dezvol
tării capitaliste în 
școala își triplează numărul 
elevi, corespunzător crescînd 
numărul cadrelor 
auxiliare.

Dar adevăratul 
cestei instituții de

România, 
de 
Și 
Șididactice

avînt al
învățămînt

a-

profesional se înregistrează 
numai în anii noștri, cînd ea 
se transformă în grup școlar 
profesional, reunind de fapt 
patru școli în una singură. 
Astfel se face că, în cincina
lul precedent, pe lingă Grupul 
școlar minier Petroșani, func
ționau : o școală tehnică post- 
liceală și o școală de maiștri, 
iar muncitorii calificați au în
ceput să fie pregătiți atît prin 
cursuri de zi cit și prin uceni
cie la locul de muncă. Astăzi 
numărul elevilor a depășit ci
fra de 700.

Pentru a face față noilor sar
cini, clădirea G.Ș.M.P. a fost 
mult extinsă, prin construirea 
a două corpuri noi, cuprinzînd 
săli de clasă, laboratoare, cabi
nete, ateliere etc. Pentru elevi 
există azi cămin cu 400 de 
locuri, cantină, bibliotecă cu 
aproximativ 20 000 de volume, 
săli cultural-distractive etc.

Numărul cadrelor didactice cu 
funcția de bază a ajuns la 26, 
la care se mai adaugă profeso
rii cu completare la catedră și 
personalul auxiliar.

După cum ne mărturisea re
cent inginerul Iosif Legrand, 
directorul grupului școlar, anii 
cincinalului precedent au echi
valat pentru această unitate 
de învățămînt cu o perioadă de 
nemaiîntîlnită efervescență. Au 
sporit acum posibilitățile mate
riale ale școlii, a crescut exi
gența profesională iar de pe 
porțile școlii au ieșit nenumă- 
rați muncitori calificați, maiș
tri și tehnicieni care astăzi se 
află în producție la exploatările 
miniere din Valea Jiului, dar 
și la cele din Rovinari, Motru, 
Baia de Arieș, Filipeștii de Pă
dure, Anina, etc. ducînd peste 
tot bunul renume al absolven
ților G.Ș.M. din Petroșani.

| Ediție specială a paginii „ȘCO AL ADEPTE AȚI E“ |

Viitorul și
pluriproîesionalizarea

O caracteristică tot mai pregnantă a învățămintului din 
(ara noastră este mai profunda cunoaștere psihologică a 
elevilor, fapt ce determină o justă și diferențiată orientare 
profesională a elevilor. Dar acest sistem complex de tes
tare a disponibilităților și aptitudinilor elevilor, uneori ne
revelate Ia timp, cîștigă teren nu numai în învățămîntul 
general ci și în cel profesional. In acest sens, am aflat 
cîteva jaloane de perspectivă de Ia inginerul Gheorghe 
Filip, director al școlii profesionale din Lupeni, merii u 
în Consiliul profesional și tehnic în Ministerul Invăță- 
mîntului.

— Viitorul, înțelegînd prin el anii următori, nu uri 
timp măi îndepărtat, rezervă și învățămintului profesio
nal un sistem modular, cu posibilități de tatonare mai 
exactă a aptitudinilor. Acest sistem modular presupună 
aceleași discipline pentru toți elevii aflați în primul an de 
învățămînt la o meserie. După acest an, un examen te<>- 
retico-practic va selecționa pe cei mai talentați, reținindu-i 
doar pe aceștia în al doilea an. La absolvire ei vor primi 
diplome ce Ie vor atesta calificarea superioară și definitivă. 
Cei care, după primul an, nu corespund, vor fi trimiși în 
producție, avînd dreptul să execute doar un număr limitat 
de operațiuni, așadar e o calificare necompletă. După un 
stagiu în producție, cîștigînd experiență, ei își vor putea 
continua calificarea în școală.

Această sporire a complexității profesionale rezec ată 
de viitor omului este oglindită chiar din acest an de i o.:a 
profesiune : aceea de mecanizator minier. La școala profe
sională din Lupeni ne-am convins că este o profesiune in
tr-adevăr nouă, care îngemănează într-un tot unitar me
seriile de miner, lăcătuș și electrician Elevii mecanizatori 
minieri execută piese de lăcătușerie a căror calitate e in
discutabilă.

— Mecanizatorul miner, opina în continuare ing. Gheor
ghe Filip, este omul de nriine al exploatării cărbunelui, 
omul capabil să conducă, întrețină și să repare utilajele 
moderne din subteran. Munca, deplasîndu-și accentul din 
planul fizic în cel intelectual, va solicita polispecializ.area. 
Acest fapt încă nu e cunoscut în toată amploarea și sem
nificația lui. Doar pregătirea complexă a elevilor din anul 
I este concludentă pentru această meserie de viitor.

Știința și tehnica se apropie tot mai mult de practica 
vieții stabilind un dialog cu efecte reciproce. Acest rațio
nament se răsfrînge și în învățămîntul profesional de la 
Lupeni, asimilîndu-se specialități cu grad de complexitate 
mai înaltă (mecanizatori mineri), mergîndu-se, astfel. în în- 
tîmpinarea imperativelor social-economice de viitor.

T. SPATARU
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Controlul obștesc în acțiune

î
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Importanța socială a con 
troluîui obștesc își găsește 
expresia în creșterea preo
cupării sindicatelor pentru 
organizarea tot mai eficientă 
a acestui instrument menit 
să vegheze asupra principa
lelor sectoare de deservire 
publică.

Urmărind activitatea des
fășurată de aceste comisii, 
constatăm o intensificare a 
controlului la unitățile co
merciale, urmărind nivelul 
calitativ al servirii și apro
vizionarea cu produse în 
vederea satisfacerii într-o 
măsură tot mai sporită a ce
rințelor populației.

Una dintre comisiile care 
activează pe raza municipiu
lui nostru este și aceea a 
comitetului sindical de la 
E. M. Aninoasa. Cuprinzînd 
30 de membri, aleși din rîn
dul celor mai buni mineri, 
maiștri și tehnicieni, apreci
at! pentru autoritatea lor 
profesională, simțul gospo
dăresc, cinstea și corectitu
dinea în relațiile sociale, co
misia de control obștesc a 
desfășurat o bună activitate 
în cursul anului care s-a în
cheiat. Formată din șase e- 
chipe. alcătuite din cîte cinci 
membri fiecare, comisia este 
repartizată pe cele 22 uni
tăți comerciale care funcțio
nează pe raza comunei Ani- 
noasa. In cursul anului tre
cut membrii comisiei au vi
zitat și controlat periodic u- 
nităfile comerciale în 
formitate cu graficul 
de activitate, 
constatările și

făcute cu acest prilej în pro
cesele verbale încheiate. 
Meritoriu pentru aceste echi
pe de control obștesc este 
faptul că ele nu s-au limi
tat numai la programările 
inițiale ci, pornind pe urme
le sesizărilor tovarășilor de 
muncă și ale cetățenilor din 
localitate, au efectuat mai 
multe controale, invesțigind 
îri cele mai potrivite mo
mente situația reală, cîști- 
gînd operativitate și prestan
ță. servind interesele bene
ficiarilor.

Consultînd documentele în
tocmite cu acest prilej con
statăm seriozitatea, compe
tența și răspunderea cu care 
echipele de control obștesc 
s-au achitat de obligațiile ce 
le revin. Observațiile și pro
punerile făcute au fost adu
se la cunoștința conducerilor 
organizațiilor comerciale res
pective, pentru a se lua mă
suri de îmbunătățire a apro
vizionării și deservirii civi
lizate a populației.

In felul acesta activitatea

con- 
lunar 

cOnsemnînd 
observațiile

a cunoștințelor
studenților

I

Sistem de verificare

Foto t JOI 21 IANUARIE

Cercul de arfe plastice
rodește** noi și noi talente (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
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Emisiuni-Iecții 
lucrătorii din a-

„Vidocq"

și în acest 
toate lucră- 

sculptură. 
cu activita-

II
Instantaneu

■Hi
..........— —.....-..............— s comercială de pe raza comu- s

nei va cunoaște o înviorare 
determinată și de activitatea 
comisiei de control obștesc. 
Comisia va trebui să veghe
ze în continuare ca toate u- 
nitățile comerțului de stat 
să fie aprovizionate cu măr
furi și produse în cantități 
suficiente, de bună calitate și 
în sortimente variate, iar bu
nurile de consum să fie vîn- 
dute în condiții civilizate, cu 
respectul necondiționat al 
cumpărătorului.

C. II.

Conducerea Institutului de 
mine din Petroșani intențio
nează să aplice experimental 
și facultativ la anumite disci
pline din procesul de învăță- 
mînt, un nou sistem de verifi
care a cunoștințelor acumulate 
de studenți de-a lungul anului 
de studii. Fiecare activitate la 
care participă viitorul inginer 
va fi notată printr-un număr 
oarecare de puncte. Punctajul 
urmează să fie stabilit de că- 

eonsiliile profesorale

facultăților în funcție de ca
racterul disciplinei, pe activi
tăți (ore de laborator, lucrări 
practice, seminarii, lucrări de 
control etc.). Studenții care — 
la încheierea cursului respectiv 
— nu realizează la o discipli
nă un minimum de 60 de 
puncte (din 100 posibile) și cel 
puțin jumătate din punctajul 
acordat unei activități chiar 
dacă ar îndeplini condiția de 
frecvență, ar urma să nu aibă 
dreptul să se prezinte la exa
mene.

de ianuarie

V. Iordăchescu 10,00—11,30
pentru 
gricultură : Cultura to
matelor (timpurii — va
ră — toamnă inclusiv 
industrializare), vinete- 
lor, ardeiului.

18,00 Deschiderea programu
lui. Emisiune în limba 
maghiară.

18,30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18,50 Viața literară.
19,20

prevede perfecționarea și ca
lificarea cadrelor tinere, în 
care sens de pe acum sînt 
asigurate o serie de măsuri.

Coordonatele programului 
uzinei de utilaj minier din 
Petroșani în actualul cinci
nal sînt trasate după impe
rativul realizării sarcinilor 
desprinse din directivele ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și prezintă garanții de 
îndeplinire și depășire a. aces
tora.

Hotărîrea unanimă a colec
tivului este de a se autode- 
păși în anii care urmează, pe 
linia creșterii continue a rea
lizărilor cantitative și calita
tive în domeniul construcției 
de utilaj și de instalații mi- 
r'ere din sectorul carbonifer.

a producției aferente de pie
se de schimb specifice în 
proporție de 145 la sută, 
într-o largă gamă sortimen
tală. Se va întări sectorul de 
concepție al uzinei, pentru 
a spori asimilarea, în pro
ducție proprie, a pieselor de 
schimb, subansamblelor și a 
unor utilaje miniere impor
tate în prezent. Secțiile 
ba ă de producție vor 
pliftaate pe măsura 
sarcini. In acest sens, 
marcă programul de 
voltare, începînd cu 
1972, 
diul
CUrS
an.

Paralel cu aceste acțiuni, se

șteptînd transpunerea în mate
rial durabil. Intre ele, mai in
teresante ni s-au părut „Îm
brățișare” și „Zburătorul", a- 
mîndouă de Dafinel Duinea. 
Prima lucrare imaginează un 
cosmonaut surprins în trăsătu
ri sumare, esențializate. stînd 
pe două fragmente de sferă și 
îmbrățișînd pămîntul. A doua 
lucrare reprezintă o siluetă a- 
vîntată, transfigurată. Ambele 
sculpturi trădează familiariza
rea cu un limbaj plastic foarte 
modern, îndrăzneala căutărilor, 
puritatea liniilor.

— Ce aveți personal pe ma
sa de lucru ? am întrebat pe 
cel care mă însoțea.

— Doresc să-mi pregătesc o

care se detașau prin prospeți
me, originalitate, siguranță.

— Cum ați reușit să obțineți 
rezultate atît de promițătoare 
cu copiii ? îl întreb de Dafinel 
Duinea.

— Unii dintre aceștia aveau 
vagi noțiuni- de desen din fami
lie, din școală dar, se înțelege, 
era prea puțin pentru ce ne 
propuneam noi. Atunci, am în
ceput să-i inițiez pe toți în tai
nele desenului, trecînd după 
un timp la gravură, acuarelă și 
monotip in ulei. Pentru a le dez
volta simțul proporțiilor am con
siderat că este potrivit să fa
cem împreună exerciții de mo
delaj. Cine știe ? Poate vom 
descoperi printre ei și vreun 
sculptor. Trebuie să precizez 
că acesta nu este unicul nucleu 
de mici plasticieni din Lupeni. 
Nuclee similare activează de a- 
nul trecut și în cadrul Casei 
pionierilor din oraș și a sec- 
*iei locale a Școlii populare de 
artă. Astfel, putem spune că 
de pe acum există premise ca 
dintre toți copiii care activea
ză în aceste cercuri să se ridice 
în scurt timp cîteva elemente 
mai talentate, în stare să ducă 
mai departe prestigiul plastici- 
enilof amatori din Lupeni.

— Cu toate că membrii ma
turi ai cercului nu sînt aici, 
văd peste tot lucrări de-ale 
lor. Ce ne puteți spune în pri
vința preocupărilor lor ?

— Actualmente avem nouă 
membri maturi în cadrul cer
cului care abordează cu egală 
plăcere pictura în ulei, linogra- 
vura. desenul în cărbune și 
chiar sculptura. Deși începă
tori. cîțiva dintre ei. între ca
re amintesc pe Maria Pop, 
Viorica Jeler, Ionel Mureșea- 
nti, Nicolae Rîpan, Tiberiu 
Schmidt, au realizat deja cîteva 
lucrări 
aceste 
pentru 
tică a 
răm să prezentăm lucrări dem
ne atenție, în tehnici șl 
maniere diverse. Dacă reușim 
să obținem marmură vom reali
za cîteva sculpturi în acest ma
teria' De asemenea, n° pre
ocupăm să turnăm, tot pentru 
b'-0""1”1 mai multe lucrări în 
bronz.

Tnsoțit de Dafinel Duinea, 
am coborît la subsol, unde s-a 
amenajat de cîteva luni un a- 
telier de sculptură. Mai multe 
lucrări, modelate deocamdată 
In argilă, se aflau risipite pe 
mese, pe stative, pe podea, a-

expoziție personală 
scop îmi revizuiesc 
rile de grafică și 
Mai sînt ocupat și 
t'-a de îndrumător al cercului și
de aceea îmi rămîne practic 
puțin timp pentru sculptură, 
adevărata mea pasiune. Totuși, 
am pe masa de lucru trei lu
crări de sculptură în afară de 
cele pe care le-ați văzut și 
vreo cinci de grafică. Doresc 
să •’ ’ 'in eu t"c'A la bienală.

Cele văzute și aflate la cercul 
de arte plastice din Lupeni 
nc-au întărit convingerea că 
sămînța sădită cu ani în urmă 
de atît dc talentatul și neobo- 
S'tul Iosif TePmann nu a ră
mas fără urmări, r dul pîrgu- 
indu-se pe zi ce trece.

începînd 
în conformitate cu 

tehnico-economic 
de elaborare în

de 
fi am- 
noilor 
se re- 

dez- 
anul 
stu- 

în 
acest

21,30

trei fete, 
de umor.

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Maramureș — țară ve
che — emisiune de fol
clor.
Film serial :
(VII).
Revista cu 
30 de minute
muzică ți dans cu Me
lania Cîrje, Liliana To- 
mescu și Stela Popescu 
secondate de Mihai Fo- 
tino, Sandu Sticlaru, 
Radu Zaharcscu și Ma
rius Zira.
Teleglob. Oslo — repor
taj filmat.
Cărți ți idei.22,00

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Închiderea emisiunii.

l

cu- 
de 

ieșit

foarte interesante. In 
zile ne pregătim intens 
bienala de artă plaș- 

amatorilor la care spe-

ales în 
volei și 
au avut 
sportivă

1 în camioionatul 
aceste rezultate, 
prețioasă a adus 
voluntar loan

Minerul
de

poate fi mai bună

(Urmare din pag. 1)

activității viitoa-

(Urmare din pag. 1)

(Deiiiqit

menționați 
Herodot și

Potrivit
arheologică de la Pcretu are o importanță 
deosebită pentru istoria patriei noastre. Ea 
aduce o mare contribuție Ia studiul societă
ții geto-dace. permițînd o individualizare mai 
strictă a acesteia, în contextul etnic al Penin
sulei Balcanice din secolele V — III î.e.n., 
precum și asupra rolului geților în evoluția 
istorică a omenirii. Descoperirea aruncă o 
lumină nouă și asupra artei geto-dacice. Obi
ectele găsite dovedesc un mare rafinament 
și o tehnică desăvîrșită a meșterilor autoh
toni, a căror artă este comparabilă cu cea a 
celților, sciților, grecilor și perșilor și supe-

pentru prima oară în lucrările lui 
Hecateu din Milet.
părerii specialiștilor, descoperirea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

La A. S. Minerul 
Vulcan activitatea

Asociația sportivă 
Vulcan și-a analizat 
rînd activitatea pe un an 
zile. Cu acest prilej au 
In evidență atît rezultatele 
bune cît și carențele existente 
încă în unele ramuri sportive. 
Secția cea mai activă a fost 
cea de popice care a obținut 
locul II în campionatul muni
cipal, locul I pe județ, rezulta
te bune în ..Cupa 30 Decem
brie" și în „Cupa primăverii". 
A fost remarcată munca depu
să de președintele acestei sec
ții, Bella Șuier. Rezultate mul
țumitoare au obținut și secțiile 
de tenis de masă și fotbal. Cu
vinte bune s-au spus și la 
adresa echipelor de copii și ju
niori ale secției de fotbal care, 
în campionatul 1969—1970 au 
obținut locul 
Județean. La 
o contribuție 
Instructorul 
Brînză.

Dar atît darea de seamă cît 
și discuțiile au scos la iveală 
și unele carențe mai 
activitatea secțiilor de 
de handbal care, deși 
la dispoziție o bază

nouă, s-au retras din competi
țiile în care au fost înscrise. 
Este de datoria membrilor 
c::nsi’ii lui asociației sportive 
de a se ocupa mai mult de a- 
ceste secții ca și de celelalte 
care au avut rezultate mai bu- 
r V rbitorii au subliniat că 
este necesar să se facă sport 
.de dragul sportului, să fie an
grenată la exercițiile fizice și 
ie.șjț’iie în aer liber întreaga 
ma'șâ de salariați și în mod 
deosebit tinerii care-și aduc o 
contribuție submediocră la ac
tivitatea sportivă de 
blu a orașului Vulcan.

Tovarășul Gheorghe 
secretarul comitetului 
tid pe mină, a subliniat că ac
tivitatea sportivă Ia Vulcan 
poate fi îmbunătățită printr-o 
muncă colectivă și perseveren
tă. rolul principal în această 
direcție revenind organizațiilor 
U.T.C. cărora sindicatul trebuie 
să le nună la îndemînă echi
pamentul sportiv și baza ma
terială necesară. Au fost adop
tate unele măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea activității 
de viitor.

Tudor MUCUȚA

ansam-

Săcăluș, 
de par-

sportive"
In editura „Fizkultura i 

Sport" din Moscova a apărut o 
interesantă carte consacrată ac
tivității unor renumiți spor
tivi din țările socialiste.

Sub semnătura unor cunos- 
cuți ziariști din țările respec
tive, este înfățișată activitatea 
unor valoroși sportivi ca Lev 
Iașin, Ludmila Belousova și 
Oleg Protopopov, 
Ncdved, Maria Gigova, 
Kulcsar, 
Gheorghe 
Zbigniew 
Raska și

Cartea 
în limba 
„Stele sportive".

Belousova
Aleksandr 

Gyorgi 
Gustav Adolf Schur, 
Gruia, Lia Manoliu, 
Pietrzikowski, Jiri 

alții.
★

amintită a apărut și 
română sub titlul

MICA PUBLICITATE

Cu profundă durere, Olv-i 
soție, Maria fiică și colecfi- 
vul secției bobinaj U.U.M.P. 
anunță încetarea din viață a 
scumpului și 
Olaru Teodor, 
rea : az 
orele 16.

neuitatului 
Inmormînta- 

ianuarie,

Exploatarea minieră

angajează, de urgentă,
prin transfer

ȘEF BIROU
FINANCIAR
Condițiile de salarizare și studii : cele prevă

zute de H.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal al unității.

mie, îi
•
cartier 

Popa a

multe ori insigna de 
în gospodărirea orașe-

Petrică e 
cuminte și 
Și

pe terenul uno<r 
comparații. Pe pil- 
sută din sporul de 
realizat în perioa-

s-au schimbat în viața

Am cunoscut un om obișnuit
supra vieții și
re.

La mină se cereau eforturi

antiee.
rioară altor culturi apărute atunci în lume. La 
aceasta se adaugă perfecțiunea armelor, pre
cum și numărul mare al obiectelor din te
zaur, de o mare valoare pentru acele tim
puri, care demonstrează forța economcă, 
politică și militară a geto-dacilor, faptul că 
ei se situau în rîndul celor 
popoare din lume.

Cercetările în zona Peretu 
arheologii sperînd să scoată la 
tigii antice.

Datorită valorii lor inestimabile, piesele 
găsite, care vor forma obiect de studiu pen
tru istorici, vor fi expuse în Muzeul de isto
rie a României, care își va deschide porțile 
anul acesta la București.

(Agerpres)

vor continua, 
iveală noi ves-

mai civilizate

susținute pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite și grupa la 
care lucra el, sub conducerea 
minerului Carol Szabo trebuia 
să scoată zeci de tone de căr
bune pe șut. Munca în abata
jul frontal nu este ușoară, pu- 
nînd în fiecare zi alte probleme 
de rezolvat.

Cuvîntul șefului de grupă era 
lege pentru el. I-a plăcut și îî 
place să-și facă printre primii 
datoria. Așa l-au caracterizat 
mulți petrileni care-1 cunosc de 
peste 23 de ani.

Viața personală, de familie, 
ne-o rezumă în cîteva cuvinte.

„In 1955, după ce m-am în
tors din armată m-am căsătorit. 
Mă înțeleg bine cu soția mea. 
Tot ce am realizat împreună îi 
datorez în mare măsură și ei. 
La început n-am avut nimic, 
amîndoi am făcut tot : mobilă, 
covoare, televizor, radio, aragaz 
etc. Mi-am dorit întotdeauna o 
viață de familie armonioasă, 
consolidată pe o reciprocă în
țelegere și răspundere. Fiica 
noastră cea mare, Aurelia, s-a 
căsătorit. Marioara este elevă 
în clasa a Vil-a la școala ge
nerală nr. 5; învață bine șl

practică handbalul, 
în clasa a IlI-a ; e 
ascultător. Lui, ca 
place fotbalul".

Mutindu-fie în noul 
Aeroport, minerul Ionel 
considerat că trebuie să-și adu
că aportul și pe linie cetățe
nească la rezolvarea unor pro
bleme de interes obștesc. Cetă
țenii din blocul în care locu
iește l-au ales președinte de 
comitet. In toamna aceasta îm
preună cu cetățenii din circum
scripția sa, au săpat gropi și 
au plantat pomi în .jurul blo
curilor. Acțiunile întreprinse de 
Consiliul popular m-unicipal au 
găsit în persoana sa un factor 
mobilizator de la care au pornit 
multe inițiative. Pentru această 
activitate Ionel Popa a primit 
de mai 
fruntaș 
lor.

Multe 
lui dar niciodată nu a fost ten
tat să renunțe la meseria pe 
care și-a ales-o și pe care o 

■ profesează cu pasiune și răs
pundere. In fiecare zi existența 
sa se împarte între abataj și 
casa lui primitoare.

DE DOUA ORI
(Urmare din ^pag. 1) 

dernizarea continuă a între
gii economii naționale, in
dustria constructoare de ma
șini și-a întregit, ea însăși, 
potențialul în anii cincina
lului, cu numeroase unități 
noi. Uzina de mașini grele, 
care produce turboagregate 
de mare putere, Uzina de 
cinescoape, Fabrica pentru e- 
lemente de automatizare, 
complet climatizată, Uzina de 
autoturisme, care a pus ba
zele unei noi subramuri a 
industriei constructoare de 
mașini. Fabrica de osii și 
boghiuri, indispensabilă dez
voltării producției de Aagoa- I

ne și locomotive, iată numai 
cîteva dintre acestea, la care 
se adaugă lucrările pentru 
extinderea și modernizarea 
majorității unităților existen
te din această ramură.

An de an, constructorii de 
mașini au răspuns cerințelor 
economiei naționale cu pro
duse variate de un înalt ni
vel tehnic. Peste 3 700 de pro
duse noi au ieșit, numai în 
cursul ultimului plan cinci
nal, pe porțile uzinelor de 
specialitate din țară, produse 
care s-au bucurat de o burtă 
apreciere pe piața mondială. 
Este, desigur, dificil să de
rulăm un. asemenea nomen
clator, de la rulmenți măsu-

LA FIECARE CINCI ANI
rați cu micronul, la cargouri 
de 12 500 tdw, de la trans
formatoarele de mare putere, 
la calculatoarele electronice, 
de la combinele autopropul
sate, la tractoarele de 150 
C.P., ori locomotivele ’ elec
trice de 5 100 kW — care au 
înnoit, în perioada amintită; 
baza tehnico-materială a in
dustriei și agriculturii. Subli
niem doar faptul că abeaslă 
diversificare largă a mașini
lor și utilajelor românești, 
realizată în perioada anilor 

posibil ca 
valoarea 

a acestei 
produselor

1966—1970 a făcut 
două treimi din 
producției globale 
ramuri să revină 
cu o vechime mai mică de

cinci ani, produse care con
feră economiei naționale vi
goare și multiple posibilități 
de progres. Acest rezultat re
marcabil situează România 
în imediata vecinătate a ță
rilor cu o îndelungată tra
diție industrială. De altfel, 
industria noastră constructoa
re de mașini pășește astăzi cu 
fermitate 
astfel de 
dă, 75 la 
producție
da amintită s-a obținut pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, iar sarcina de re
ducere a prețului de cost a 
fost îndeplinită mai devreme 
cu un an, pe această cale

obținîndu-se Importante be
neficii suplimentare.

Succesele enumerate, chiar 
și succint, constituie o do
vadă că industria noastră 
constructoare de mașini se 
maturizează de la un an Ia 
altul, căpătînd posibilități să 
satisfacă în tot mai mare 
măsură cerințele mereu cres- 
cînde ale construcției socia
liste din patria noastră. Cum 
va arăta industria noastră 
constructoare de ■ mașini în 
anii 1971—1975 ? După cum 
aprecia recent conducerea 
Ministerului de resort, și în 
actualul cincinal ea va purta 
amprenta aceleiași caracte
ristici — dublarea producției.

. : - ’4 ' 1; ■ 3 *1[șl
l *
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ACORD

româno-polon
livrărileprivind

Scriitorul Zanaria Stancuîntrevedere de lucru Manea Mănescude mărfurireciproce
pe anii 1971-1975 Valery Giscard d’Estaing a fost distins

In urma tratativelor, desfă
șurate într-o atmosferă de prie
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă, la 20 ianuarie a fost 
semnat la București Acordul 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Polone, privind livră
rile reciproce de mărfuri pe 
anii 1971—1975.

In baza acestui acord, "care 
prevede o creștere cu 80 la 
sută a schimburilor reciproce, 
față de perioada similară pre
cedentă, România va livra Po
loniei, printre ; 
unelte, diverse 
raj, locomotive 
și hidraulice, 
instalații pentru 
plăcuțe ceramice, mașini și u- 
tilaje pentru industria chimi
că, electromotoare, elemente

altele : mașini- 
utilaje de fo- 
Diesel-elecfrice 
macarale-turn, 

i producerea de

de automatizare, autoturisme 
de teren, autocamioane „Car- 
pați", nave maritime, produse 
petroliere, fructe și legume 
proaspete și conservate și alte 
bunuri de larg consum.

La rîndul său, Polonia 
exporta în România : 
unelte, motoare și 
Wola, traulere, motoare și e- 
chipament naval, mașini elec
trice rotative, utilaj minier, 
textil și chimic, mașini pentru 
construcții și drumuri, instala
ții pentru industria de hîrtie și 
cartoane, pentru fabrici de 
zahăr, utilaje pentru baterii de 
cocsare, laminate de oțel, cocs 
metalurgic, produse chimice, 
țesături, pește congelat și con
serve de pește și alte bunuri 
de consum.

va 
mașini- 

agregate

(Agerpres).

Acad. Henri Coandă
vizitează Anglia

LONDRA 20. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite: Acad. 
Henri Coandă, consilier cu 
rang de ministru la Consiliul 
de Stat al Republicii Socia
liste România, a vizitat între
prinderile din Bristol ale cu
noscutei firme britanice Rolls 
Royce. Savantul, care în ur-

cu șase decenii în Fran- 
la Issy Ies Moulineaux, 
desprins de la sol Ia bor- 
primului avion cu reac- 
din lume, a lucrat un

mă 
ța, 
s-a 
dul 
ție
timp Ia Bristol unde s-a aflat 
în conducerea firmei „Bristol 
Airoplane Company Ltd.". 
Aici a construit cîteva avi
oane cu elice de mari per
formanțe.

• O delegație a studenților de la Universitatea din 
Lisabona a remis unui reprezentant al Ministerului Educa
ției o petiție, în care protestează cu energie împotriva re
presiunilor polițienești la care au fost supuși, în ultimele 
zile, studenții. In petiție se cere, totodată, eliberarea tu
turor studenților arestați, redeschiderea acelor instituții de 
invățămînt superior din Lisabona ale căror cursuri au fost 
suspendate de autorități, precum și reluarea activității aso
ciațiilor studențești.

Pe scurt
♦ Walter Ulbricht, prim-se- 

v cretar al C.C. al P.S.U.G. pre
ședintele Consiliului de -Stat al 
R. D. Germane, și Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, au primit pe Le Thanh 
(Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, 
aflat în fruntea unei delegații 
economice guvernamentale 
Fl. D. Vietnam într-o 
prietenie la Berlin.

a
vizită de

conferin- 
ministru

In cadrul unei 
țe de presă, primul 
al Indiei, Indira Gandhi, s-a 
pronunțat împotriva instalării 
de baze militare străine în zona 
Oceanului Indian. Navele di
feritelor țări trec prin Ocea
nul Indian, a spus premierul 
Indira Gandhi, dar „noi sîn- 
tem împotriva construirii de 
baze militare străine în aceas
tă regiune".

primul ministru 
Fock, aflat în vi

la Helsinki, a pur- 
cu premierul

4k Marti, 
un?ar. .Teno 
zită oficială 
tat convorbiri 
Ahti Karialainen și alte ofi
cialități finlandeze, anunță a- 
genția MTT. Au fost discutate 
probleme internaționale, pre
cum și chestiuni privind ex
tinderea relațiilor bilaterale.

acord4F Conform noului 
iordaniano-palestinian, membrii 
unităților de comando care au 
revenit la Amman cu ocazia 
recentelor incidente din lor-

Suedia
nu va adera

la Piața
comună

STOCKHOLM 20 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, a rea
firmat că țara sa nu are 
intenția să adere Ia Piața 
comună. Răspunzînd unor 
interpelări în cursul dezba
terilor din Parlament privind 
politica externă și comercială 
a guvernului, Palme a decla
rat că Suedia nu poate să 
renunțe la trei principii de 
bază : „o politică fermă de 
neutralitate, cooperarea nor
dică și comerțul liber". Pri
mul ministru suedez a subli
niat că politica de neutrali
tate este incompatibilă cu a- 
derarea la C.E.E.

Guvernul de la Stockholm 
duce în prezent tratative la 
Bruxelles cu Comisia Pieței 
comune în vederea găsirii 
unei formule care să permită 
relații între Suedia și C.E.E.

PARIS 20 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, tovară
șul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, con
ducătorul delegației române la 
cea de-a treia sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale ro
mâno- franceze de -cooperare 
economică, tehnică și științifică, 
a avut o întîlnire de lucru cu 
Valery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei și finanțelor, 
conducătorul delegației franceze 
la sesiunea Comisiei mixte ro
mâno-franceze.

Cu această ocazie, cei doi co
președinți au examinat în con
tinuare principalele acțiuni de 
cooperare, care s-au degajat din 
discuțiile cu reprezentanții cer
curilor de afaceri franceze din

domeniile industriei, tehnologiei 
și financiar-bancar, în 
protocolului semnat la 
treia sesiune mixtă 
franceză de cooperare 
că.

Au fost stabilite, 
măsurile practice ce 
să fie întreprinse de cele două 
părți pentru finalizarea unor 
noi acțiuni care vor duce la 
extinderea cooperării industri
ale, tehnice 
România și

Cu acest 
comunicatul 
la lucrările 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică.

baza 
cea de-a 
româno- 

economi-

totodată, 
urmează

și științifice dintre 
Franța.
prilej, s-a aprobat 
comun cu privire 
celei de-a treia

Seară culturală „Mîhai
Eminescu" la Viena

VIENA 20. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite: La sediul Asociației 
de prietenie Austria-Romania a 
avut loc, marți, o seară cul
turală consacrată aniversării 
nașterii marelui poet român 
Mihai Eminescu.

Conferențiarul universitar Va- 
sile Șerban, de la catedra de 
romanistică a Universității din

Viena, și lectorul Corneliu Nis- 
tor, bursier al fundației „Her
der", au evocat viața și opera 
lui Mihai Eminescu. La reali
zarea programului artistic ce 
a urmat și-au dat concursul 
studenți ai Institutului de ro
manistică din Viena, care au 
recitat din versurile poetului.

Au fost prezenți oameni de 
cultură și artă, cadre univer
sitare, studenți.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — Datele statistice pu
blicate la 18 ianuarie de guvernul american arată că spi
rala inflaționistă a atins în cursul trimestrului IV al anu
lui trecut cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani.

Datele relevă că, în cursul anului 1969, valoarea produ
sului național brut, exprimată în puterea de cumpărare a 
dolarului din perioada 1957—1959 — luată ca bază de calcul 
— a înregistrat o stagnare, creșterea valorii sale nominale 
cu 45,4 miliarde dolari datorîndu-se în întregime diminuă
rii puterii de cumpărare a dolarului.

Pe scurt
uania s-au întors la bazele lor 
— a anunțat un purtător de 
cuvînt al C.C. al O.E.P., citat 
de postul de radio Amman.

Poliția chiliana l-a ares
tat marți pe 
Tagle, sub i 
participat 
te la care 
sin area 
Schneider, 
șef al armatei chiliene.

Mario Montes 
acuzația de a fi 

la reuniunile secre- 
s-a pus la cale asa- 
generaluluâ Rene 
fostul comandant

4k Comitetul Central al re
zistenței palestiniene a hotă- 
rît în unanimitate, să sprijine 
orice inițiativă politică a țări
lor arabe în vederea eliminării 
urmărilor războiului din iunie 
1967 — a anunțat cotidianul 
egiptean „Al Ahram".

>

întrevedere
U Thant

La întrevedere au participat 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național al Cercetă-- 
rii Științifice, și Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României în 
Franța.

întrevederea s-ax desfășurat 
într-o atmosferă cordială .

cu premiul Herder

★

zi, tovarășul Ma- 
a avut o întîlnire 
Block Laine, pre-

In aceeași 
nea Mănescu 
de lucru cu

. ședințe director general al Băn
cii Credit Lyonaise și cu J. 
Deflassieux, director la aceeași 
bancă, cu care a purtat o dis
cuție referitoare la probleme ce 
interesează cooperarea economi
că româno-franceză. Au parti
cipat Gheorghe Cioară, Gheor
ghe Stroe, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Constantin Flitan.

VIENA 20 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, tran
smite : Rectoratul Universității 
din Viena a anunțat, într-un 
comunicat transmis presei, ho- 
tărîrea curatoriului pentru a- 
cordarea premiilor Herder 
pentru anul 1971. Printre cei 
distinși cu premiile Herder, 
care sînt acordate anual unor

personalități marcante din do
meniul științei și artei pentru 
promovarea relațiilor culturale 
între popoarele europene, se nu- 

Zaharia 
Uniunii

mără și scriitorul 
Stancu, președintele 
Scriitorilor din Republica So
cialistă România.

Inmînarea festivă a premii
lor va avea loc la 5 mai, la A- 
cademia Austriacă de Științe,

PARIS 20 (Agerpres). — Miercuri, la obișnuita ședință 
săptămînală a Consiliului de Miniștri al Franței, ministrul 
afacerilor externe, Maurice Schumann, a prezentat o expu
nere asupra lucrărilor celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, încheiate prin semnarea unui 
protocol. Guvernul francez a luat act cu satisfacție de pro
gresele realizate în raporturile dintre cele două țări, rela
tează agenția France Presse.

230 000 LUCRĂTORI POȘTALI EN6LEZI ÎN GREVĂ

1

1

Un săptămînal vest- 
german despre inflație

+ Intr-o alocuțiune rostită 
Ia 19 ianuarie în fața corpului 
diplomatic acreditat la Bonn, 
președintele R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, a decla
rat că R. F. G. va continua și 
în acest an politica de destin
dere inițiată anul trecut. El 
și-a exprimat, de asemenea, 
speranța că anul 1971 va mar
ca realizarea unor progrese in 
problema Berlinului occidental.

Luns

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Marți noaptea, cei 230 000 de 
lucrători poștali din Marea 
Britanie au declanșat o grevă 
nelimitată ca urmare a eșuă
rii negocierilor privind satis
facerea revendicărilor profesio
nale. Aceasta este prima ’ gre
vă națională care afectează ser
viciile poștale, telefonice și te
legrafice, atît interne, cît și 
externe, ale Angliei. O ultimă 
tentativă de evitare a grevei 
a eșuat marți seara, cînd re
prezentanți ai guvernului, poș
tei și ai sindicatului s-au în
trunit pentru a rediscuta cere
rile lucrătorilor poștali. „Nu s-a 
ajuns la nici un acord și nu 
s-a avansat nici o ofertă nouă", 
a declarat, după reuniune, Tom 
Jackson, secretarul general al 
Sindicatului lucrătoriloi- poștali.

Pentru atenuarea efectelor 
grevei, guvernul britanic a au
torizat, după cum s-a mai a- 
nunțat, administrația poștelor 
să apeleze la serviciile unor or
ganizații particulare în vede
rea distribuirii corespondenței. 
In felul acesta, s-a renunțat, 
cel puțin temporar, la mono
polul statului asupra serviciilor 
poștale.

La Paris a și sosit primul 
„curier pirat" britanic, care a

transportat în Franța scrisori 
de da diverși cetățeni englezi. 
S-a anunțat, că în fiecare zi, 
pe toată durata grevei, un poș
talion particular englez va tra
versa Canalul Mînecii, pentru 
a preda corespondența destina-

„serviciu pi- 
însă o taxă 

în plus față de cea obișnuită, 
pentru fiecare corespondență 
sau colet. Printr-o asemenea 
măsură, autoritățile britanice au 
dat, implicit, frîu liber specu
lei.

tă Franței. Acest 
rat“ va percepe

Lupte grele
în Cambodgia,

v PNOM PENH 20 (Ager
pres). — Lupte grele între 
forțele de rezistență popu
lară din Cambodgia și tru
pele regimului Lon Noi, spri
jinite de efective militare 
saigoneze, se desfășoară în 
prezent la 15 km sud-vest 
de defileul Pich Nil, precum 
și în regiunea Kompong 
Trach. Corespondenții agenți
ilor de presă, relatează că, 
în imediata apropiere a o- 
rașului Kompong Som, au 
avut loc, de asemenea, cioc
niri violente între grupuri ale 
forțelor patriotice și unități 
ale trupelor inamice. Portul 
Kompong Som, unde se află

cea mai mare rafinărie din 
Cambodgia, continuă să fie 
izolat de Pnom Penh, șoseaua 
care unește cele două orașe 
fiind blocată de mai multe 
săptămîni din cauza luptelor.

In același timp, patrioți-i 
khmeri au lansat un puter
nic atac asupra pozițiilor de
ținute de forțele administra
ției Lon Noi în împrejuri
mile localității Kampot.

Aviația americană a inter
venit în sprijinul efective
lor militare ale regimului de 
la Pnom Penh, dislocate în 
acest sector — informează 
agenția United Press Inter
national.

4F Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație 
în care cere Statelor Unite 
să pună capăt tuturor actelor 
care încalcă suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam. 
In declarație se arată că, la 
17 ianuarie, avioane america
ne au bombardat și au lan
sat rachete asupra unor lo
calități din zona Vinh Linh, 
precum și în regiunea Dien 
Bien Fu.

+ La invitația Prezidiului 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, la Praga a sosit, într-o vi
zită oficială, o delegație a Par- 
tiduldi Comunist Finlandez, 
condusă de Arane Saarinen, 
președintele partidului.

< In cadrul concursului in
ternațional de patinaj 
de la Inzell sportivul 
Goeran Claeson a terminat 
vingător în două probe. El 
cîștigat cursa de 1 500 m 
timpul de 2'00”l/10 (nou re
cord al Suediei) și s-a clasat 
pe primul loc în proba de 5 000 
m cu 7’27”.

viteză 
suedez 

în- 
a 

cu

< Țițeiul revărsat în mare 
în urma eșuării petrolierului 
„Oregon Standard" a invadat 
Golful San Francisco pe aproa
pe 100 km de-a lungul coastei 
Pacificului. Sute de voluntari 
participă Ia operațiunile de 
salvare a faunei și florei mari
ne din acest golf, amenințate

ade acțiunea distrugătoare 
petrolului adus de valuri.

Intr-un raport al O.N.U. 
se arată că populația Africii 
urmează să atingă în anul 
1980 cifra de 458 milioane de 
oameni.

Senatorul George McGo
vern, care și-a anunțat inten
ția de a obține învestitura par
tidului democrat la alegerile 
prezidențiale din anul 1972, a 
avertizat marți, într-o confe
rință de presă, că extinderea 
activităților americane în Cam
bodgia ar putea să atragă Sta
tele Unite într-un nou război 
de tipul celui din Vietnam.

Ministrul de interne Uru
guayan, Antonio Francese, a 
anunțat marți, într-un interviu, 
că președintele Jorge Pacheco 
Areco i-a acceptat cererea de 
demisie. Agențiile de presă re
latează că Ia Montevideo de
misia sa este interpretată ca o 
expresie a contradicțiilor din 
sînul guvernului cu privire la 
atitudinea față de organizația 
ilegală Tupamaros și obținerea 
eliberării celor trei dinlomați 
străini răpiți de 
nizație.

această orga-

de aproxima- 
hectare, apar-

O suprafață 
tiv 3 milioane de 
tinînd marilor latifundiari din 
Peru, a fost confiscată în ul
timele șase luni, a arătat în
tr-un interviu televizat minis
trul peruvian al agriculturii, 
Jorge Pagador.

♦ Citînd ziarul „Al Ahram", 
agenția MEN anunță că în pri
ma jumătate a lunii februarie, 
președintele Republicii Socia
liste Federative 
Iosip Broz Tito, va 
vizită oficială în 
Arabă Unită.

Iugoslavia, 
efectua o 
Republica

luat sfîr-< La Varșovia a 
șit întîlnirea polono-olandeză 
consacrată examinării proble
melor securității europene și 
re’ațiilor dintre cele două țări, 
informează agenția PAP. In 
cursul reuniunii a fost efectuat 
un schimb de păreri asupra 
situației internaționale actua
le, a procesului de destindere 
din Europa, precum și asupra 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate 
cooperare.

+ După șase zile de la 
clanșare, greva polițiștilor 
New York, organizată în spri
jinul unor revendicări econo
mice, a luat sfîrșit marți sca
ra. fără ca greviștii să pri
mească satisfacție. Reluarea 
activității a intervenit în 
ma presiunilor exercitate 
autoritățile municipale, 
au amenințat cu intervenția 
gărzii naționale. Un tribunal 
din New York urmează să se 
pronunțe asupra revendicărilor 
polițiștilor.

La Budapesta s-a desfășu
rat un concurs internațional de 
sărituri cu schiurile la care au 
participat sportivi din Austria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia' și Un
garia. Victoria a revenit ceho
slovacului Bohumil Dolejal cu 
212,2 puncte (cele mai bune să
rituri ale sale au măsurat 73 
și 74,5 m).

NEW YORK 20 (Agerpres). 
.— Ministrul de externe al 
Olandei, Joseph Luns, aflat, 
într-o vizită oficială în Sta
tele Unite, a fost primit de- 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, cu care a trecut în: 
revistă o serie de probleme 
internaționale, îndeosebi si
tuația din Orientul Apropiat. 
Luns l-a întîlnit, apoi, pe 
reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring.

După cum precizează agen
ția France Presse, ministrul 
de externe olandez a făcut 
cunoscute, lui U Thant și 
lui Gunnar Jarring, impre
siile sale în urma recentei 
vizite pe care a întreprins-o 
în R.A.U. și Israel, unde a 
avut convorbiri cu liderii 
celor două țări. Luns a ținut 
să precizeze, însă, că turneul 
său în unele țări din Orien
tul Apropiat nu trebuie in
terpretat ca o dorință a gu
vernului olandez de a media 

’ în conflictul arabo-israelian.

I

„BĂTĂLIA PETROLULUI*
PARTS 20 (Agerpres). — „Bă

tălia petrolului" — astfel cali
fică presa franceză actuala 
confruntare dintre marile mo
nopoluri petroliere internațio
nale și țările producătoare de 
petrol membre ale O.P.E.C. A- 
ceastă confruntare a fost de
clanșată în urma cererii 
lor respective — printre 
Algeria, Iran, Irak, Libia, 
weit — de a se stabili 
prețuri la petrol, precum 
cotă mai mare din beneficiile 
obținute de companiile ce ex
ploatează aceste bogății. Mono
polurile petroliere internaționale 
obțin profituri fabuloase de pe 
urma exploatării bogățiilor pe
trolifere din aceste țări. După 
cum a precizat primul minis
tru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, țările membre ale 
O.P.E.C. obțin doar un dolar

țări-
care 
Ku- 
noi 

și o

per baril (o tonă este egală 
cu aproximativ 7 barili) din 
petrolul extras, în timp ce mo
nopolurile au un profit de 13 
ori mai mare. Tocmai de aceea, 
țările membre ale O.P.E.C. au 
formulat o serie de cereri le
gitime, printre care sporirea 
redevențelor la petrolul ex
tras.

Aceste revendicări au fost 
primite cu ostilitate de com
paniile petroliere și, în primul 
rînd, de magnații petrolului din 
S.U.A..
fost creat așa-numitul 
comun". ~ 
din cele 
re care 
comun",

Comentînd
ziarul

la inițiativa cărora a
„front 

Este semnificativ că, 
14 companii petrolie- 

au înjghebat „frontul 
zece sînt americane, 

„bătălia petrolu
lui", ziarul „l’Humanite" sub
liniază că monopolurile petro
liere americane s-au plasat în 
fruntea „ofensivei generale" de

care

Dosarul Kennedy

A

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Dosarul atentatului asu
pra fostului președinte al 
S.U.A., John F. Kennedy, a 
fost redeschis marți de pro
curorul Jim Garrison, din 
New Orleans. Garrison a pus

sub acuzare, pentru 
oară, pe Clay Shaw 
a mai fost judecat 
1969 
jur.

In
a fi

— învinuindu-l

a doua
— care 
in anul 
de sper-

1969, Shaw, acuzat de 
pregătit asasinarea pre

co-
Fi-

BONN 20 (Agerpres). — 
Primele bilanțuri economice 
ale țărilor occidentale pe a- 
nul 1970 arată că fenomenele 
inflaționiste s-au agravat, 
scrie săptămînalul vest-ger- 
man „Welt am Sonntag". Rit
mul de scumpire a vieții în 
principalele țări occidentale, 
care în 1969 oscila între doi 
și patru la sută, s-a ridicat, 
în 1970, la patru pînă la șap
te la sută. In .R. F. a Germa
niei și Elveția, subliniază re
vista vest-germană, indicele 
de scumpire a arătat o creș
tere de 4,5 la sută; în Ma
rea Britanie și S.U.A. el a 
fost de 6 și 7 la sută, iar în 
Norvegia și Islanda — de 
peste 11 la sută. In America 
Latină, procesul a fost și mai 
accentuat: în 1970, prețurile 
au crescut cu 12 la sută în 
Argentina, cu 20 la sută în 
Brazilia, cu 
Chile.

Ca 
„Welt 
ceeași 
occidentale au mărit canti
tatea de bani aflată în cir
culație. Astfel, Italia a spo
rit circulația fiduciară cu 23 
la sută, Japonia cu 19 la sută, 
Norvegia cu 16 la sută, me
dia pe ansamblul țărilor ca
pitaliste industrializate fiind 
de 8 la sută. Dar, conchide 
revista, un asemenea proce
deu provoacă creșterea pre
țurilor nu numai în țara res
pectivă, ci se revarsă, prin 
circulația mărfurilor și capi
talurilor, în celelalte țări oc
cidentale, precum apa într-o 
rețea de canale. In 1970, ca, 
de altfel, și 
multe 
buzat 
bani; 
prinse 
respective, iar între inflația 
„importată" și inflația indi
genă nu s-a mai putut face 
nici o distincție, scrie „Welt 
am Sonntag".

31 Ia sută în

un
am
perioadă

paleativ, arată 
Sonntag", în a- 

multe țări

în 1969, prea 
țări occidentale au a- 
de jocul cu presa de 
automat, au fost cu- 
de febră economiile

clanșate împotriva țărilor pro
ducătoare de petrol. Monopo
lurile respective se tem de a- 
pariția unor perturbări în li
vrările de petrol, importantă 
materie primă strategică, subli
niază ziarul. La rîndul său, 
respondentul • ziarului „Le
garo" scrie din Washington că 
Administrația a intervenit di
rect în „bătălia petrolului". 
John Irwin, subsecretar de stat 
(a doua persoană ca importanță 
în Departamentul de Stat) a 
fost însărcinat să plece la Te
heran, la reuniunea reprezen
tanților monopolurilor petrolie
re și ai O.P.E.C. Irwin va vi
zita, de asemenea, Arabia Sau- 
dită și Kuweitul unde, după 
cum apreciază ziarul „Le Fi
garo", „Washingtonul are mij
loace să exercite presiuni". 
„L’Humanite" menționează că, 
pentru a exercita presiuni a- 
supra țărilor O.P.E.C., monopo
lurile petroliere au recurs la 
șantaj, declarînd că vor începe 
să exploateze zăcămintele 
Alaska și Marea Nordului 
cazul în care țările membre 
O.P.E.C. vor insista asupra 
vendicărilor lor.

Proces deschis de
văduva Grissom

---<---

750 000
șomeri!

din 
în 

ale 
re-

LONDRA 20 (Agerpres). — In 
curînd, armata șomerilor din 
Anglia va atinge cifra de 
750 000 dacă guvernul nu-și 
va corecta politica economică 
— a declarat Jack Jones, secre
tar general al Sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
al muncitorilor necalificați. El 
a apreciat drept „catastrofală 
actuala creștere a șomajului" 
în Marea Britanie.

Statisticile britanice atestă că, 
în luna decembrie 1970, în 
Anglia . au fost înregistrați 
657 000 de șomeri, ceea ce re
prezintă cel mai ridicat nivel 
al nefolosirii mîinii dd lucru 
din ultimii 30 de ani.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Văduva astronautului Vir
gil Grissom a intentat un pro
ces împotriva constructorilor 
cabinei spațiale „Apollo", în 
care, cu trei ani în urmă, 
soțul ei împreună cu cosmo- 
nauții White și Chaffee, au 
murit carbonizați. Firma con
structoare, „North American 
Rockwell", este acuzată de 
a fi dat dovadă de neglijen
ță în fabricarea sau mon
tarea instalației electrice. Vir
gil Grissom, Edward White și 
Roger Chaffee se aflau în 
cabina spațială „Apollo" la 
27 ianuarie 1967, pentru un 
exercițiu de verificare a func
ționării costumelor lor, în ve
derea primului zbor spațial 
„Apollo" cu echipaj, pe o 
orbită terestră. Un defect in
tervenit în instalația electri
că a transformat cabina în
tr-o adevărată torță, căreia 
i-au căzut victime cei trei 
astronauți.

Firmei „North American 
Rockwell" i s-a acordat un 
termen de 20 de zile pentru 
a răspunde acuzațiilor soției 
lui Grissom.

Viscole în Kazahstan
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

— Intre 11 și 17 ianuarie. 
Siberia și Kazahstanul au fost 
teatrul unor viscole de C pu
tere cu totul ieșită din co
mun, anunță agenția TASS. 
Primul viscol s-a produs la 
11—12 ianuarie și a durat 
30 de ore, producînd nume
roase pagube. In timpul ce
lui de-al doilea, ninsorile, 
neobișnuit djc abundente, au 
blocat circulația trenurilor și 
autovehiculelor.

!

din nou redeschis
ședintelui Kennedy împreună 
cu Lee Oswald Harvey și 
David Ferrie, precum și cu 
alte persoane, a fost achitat 
pe baza mărturiilor sale că 
nu a cunoscut niciodată pe

Ferrie sau pe Oswald. Pro
curorul Garrison a anunțat 
că va prezenta martori care 
vor confirma că Shaw a fost 
văzut de mai multe ori îm
preună cu Oswald.

Tiparul

Peste un miliard
și jumătate..

...de discuri muzicale au 
fost vîndute în 1970 în în
treaga lume, s-a anunțat luni 
la Cannes, cu ocazia deschi
derii celui de-al 5-lea Tirg 
internațional al discului și 
editurilor muzicale.
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