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ÎN ÎNTÎMPINAREA SEMICENTENARULUI
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
VIE, SUSȚINUTA, PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA ANGAJA-

MENTELOR PE ANUL 1971
Anul 1971, care marchează și 

începerea unui nou cincinal, 
pune în fața colectivelor de 
muncă obiective și sarcini spo
rite, solicită și mai mult mobi
lizarea forțelor creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii pen
tru punerea în valoare, cu efi
ciență sporită, a resurselor ma
teriale și umane ale economiei 
noastre naționale.

In acest context, un rol deo
sebit îl are întrecerea socialis
tă prin care sindicatele trebuie 
să angreneze pe toți salariații, 
cu angajamente și obiective 
concrete, într-o emulație largă, 
susținută pentru a obține roa
de cît mai substanțiale în cin
stea sărbătoririi aniversării 
partidului. Direcțiile principale 
ale activității sindicatelor, ale 
eforturilor colectivelor de mun
că sînt precizate în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie. Din 
această amplă expunere se 
desprinde cu deosebită clari
tate necesitatea angrenării to
tale a sindicatelor în mobiliza
rea colectivelor la 
obiectivelor majore 
creșterea și modernizarea pro
ducției, ridicarea eficienței în
tregii activități economice, îm
bunătățirea calității produselor, 
dezvoltarea bazei materiale, ri
dicarea indicilor de utilizare a 
mașinilor și a timpului de lu
cru, întărirea disciplinei și a 
răspunderii materiale.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, sindicatele din Va
lea Jiului au dobîndit o expe
riență bogată în organizarea 
întrecerii socialiste. In anul ce 
a trecut majoritatea colective
lor și formațiilor și-au realizat 
angajamentele, pe municipiu 
obținîndu-se o producție globa
lă în valoare de 30 900 000 lei, 
o producție marfă vîndută și 
încasată în valoare de 42 900 000 
lei, iar economiile 
zate se ridică la 
lei. In lupta pentru < 
acestor succese s-au

GAVRILA DAVID, 
președintele Comitetului 
municipal al sindicatelor 
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întrece-

și rea- 
anul 

a mer-

au

realizarca
privind

peste 8 000 fruntași în 
rea socialistă.

Experiența dobîn.dită 
lizările colectivelor pe 
trecut, hotărîrea lor de
ge înainte și a dezvolta succe
sele de pînă acum se confir
mă și în acest an atît prin în
cheierea cu succes a planului 
pe luna ianuarie a.c. cît, mai 
ales, prin obiectivele cu care 
s-au angajat colectivele noastre 
în întrecerea declanșată în 
cinstea mărețului eveniment din 
luna mai : sărbătorirea semicen
tenarului partidului.

Recentele analize care
avut loc în cadrul conferințe
lor și adunărilor de dare de 
seamă ale sindicatelor și a a- 
dunărilor generale ale salaria
ților au evidențiat unele nea
junsuri. au subliniat răspunde
rea cu care trebuie asigurate 
baza materială și condițiile 
pentru realizarea angajamente
lor asumate în cadrul întrece
rii socialiste. S-a accentuat, 
de asemenea, necesitatea înlă
turării cu toată hotărîrea a as
pectelor de formalism care s-au 
manifestat în cadrul unor uni
tăți, secții și sectoare în orga
nizarea întrecerii socialiste, 
mai ales, lipsa de operativita
te în ținerea evidenței și in
formarea salariaților asupra 
stadiului îndeplinirii angaja
mentelor. Se impune o preocu
pare mai mare pentru generali
zarea experienței bune a co
lectivelor, brigăzilor, echipelor, 
sectoarelor, secțiilor și loturi
lor care, prin folosirea de me
tode avansate, 
rea superioară 
răspunderea cu 
cit, s-au situat
în fruntea întrecerii socialiste. 
Așa de exemplu, merită o a- 
tenție mai mare generalizarea 
experienței bune a colectivelor 
minelor Lupeni, Petrila și Paro-

șeni, a unor sectoare și brigăzi 
din cadrul minelor Aninoasa, 
Dîlja, Paroșeni, a unor exploa
tări forestiere din cadrul 
U.E.L., a unor șantiere și bri
găzi din cadrul Grupului II de 
șantiere al T.C.H. și Șantierul 
Valea Jiului al T.C.M.M., a 
lucrătorilor fruntași de la 
C.F.R., din comerț etc. care au 
dovedit răspundere și inițiativă 
în îndeplinirea sarcinilor.

Se poate aprecia că în cadrul 
fiecărui colectiv sînt oameni și 
formații ale căror metode și 
experiență valorificată va con
tribui la dezvoltarea realizări
lor întregului colectiv și creș
terea nivelului de organizare a 
producției și a muncii. Așa 
de pildă, în minerit, experien
ța brigăzilor care au realizat 
randamente și viteze de avan
sare sporite, au rezultate în ex
tinderea înlocuitorilor lemnu
lui și perfecționarea proceselor 
tehnologice, experiența brigă
zilor din construcții în creșterea 
gradului de industrializare a 
lucrărilor, reducerea consumului 
de materiale, scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune

In cinstea semicentenaru
lui creării partidului, comite
tul U.T.C. pe comuna Ani
noasa, în colaborare cu co
mitetul U.T.C. al exploatării, 
au organizat sîmbătă, în sala 
clubului din localitate un 
concurs „Cine, știe cîștigă" 
pe tema „Partidul Comunist 
Român în ilegalitate".

La concurs au participat 
5 concurenți. Cu acest prilej 
au fost prezenți cca. 100 de 
tineri care au aplaudat Ia 
scenă deschisă răspunsurile 
bune date de concurenți.

Primii trei concurenți au 
fost elevul Viorel Anton (90 
de puncte), lăcătușul Petru 
Iorga (75 puncte) și tînăra 
Iuliana Popa (60 puncte).

Cîștigătorilor li s-au acor
dat premii în obiecte.

VASILE RUSU, 
secretarul comitetului U.T.C.

E. M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 3-a)
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SCHELE

Adunări ale repre
zentantilor salariaților

PE PRIMUL PLAN!CALITATEA MUNCII

s-a 
as- 
co-

de

Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate pe 1970, pre
zentată în cadrul adunării ge
nerale a reprezentanților sala
riaților de la E. M. Dîlja, 
axat — cu precădere — pe 
pectele critice ale muncii 
lectivului,

Neintrarea la timp (sau
loc...) în funcțiune, conform ter
menelor prestabilite, a unor 
importante capacități de pro
ducție, productivitățile neco
respunzătoare consemnate, în
deosebi/ în stratele subțiri, lip
sa de ritmicitate în realizarea 
planului, atît lunar, cît și pe 
schimburi, neasigurarea condi
țiilor necesare funcționării ma
șinilor de încărcat la pa^ame-

tril proiectați, lacunele exis
tente în sensul calificării oame
nilor, fluctuația ridicată, aba
terile de la disciplina tehnolo
gică și de la normele protec
ției muncii din subteran, iată o 
parte a negativului din „filmul1* 
activității de zi cu zi a colec
tivului mineresc al Dîljei, „de
rulat11 de darea de seamă.

In ciuda acestor specificări, 
nu trebuie să ne formăm o 
impresie eronată despre mun
ca depusă, în anul 1970, la 
mina Dîlja, Dacă... proiectăm 
„filmul" despre care am 
bit mai sus pe „ecranul11 
vărului obiectiv, dăm fără 
de zăcămîntul de lumină,

substanța bogată de fapte cu
mulată cu sîrg și migală, cu 
pricepere și perseverență, de 
muncitorii, inginerii și cadrele 
tehnice de aici. Mai întîi tre
buie subliniată realitatea îm
bucurătoare că anul 
trecut, de încheiere 
naiului 1966—1970, a 
mul an din viața de 
a minei cînd sarcinile de plan 
la producția brută au fost ono
rate, și încă realizîndu-se un 
spor care depășește 2 500 de 
tone de cărbune. Participanții 
la dezbateri și-au exprimat, pe

care a 
a cinci- 
fost pri- 
extracție

ANGAJAMENTELE
colectivului Preparației cărbunelui Petrila 

la chemarea la întrecere adresată 
de Preparația Lupeni

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al Pre- 
parației cărbunelui Petrila, a- 
nalizînd sarcinile de plan pe 
anul 1971 precum și posibi
litățile de a participa la în
trecerea socialistă inițiată de 
Preparația cărbunelui Lupeni

pentru îndeplinirea exempla
ră a planului pe acest an 
și de a obține noi și frumoa
se succese în munca de pre
parare a cărbunelui în cin
stea semicentenarului creării 
P.C.R., răspunde cu căldură 
la chemare, asumîndu-și ur
mătoarele angajamente i
PÎNA
LA 8 MAI

PE ÎNTREGUL
AN 1971 /

Urcăm spre șantierul de 
construcții nr. 3 din Vulcan, 
sus pe coasta dealului Cor- 
nei, unde se înalță microra- 
ionul III A. Adierea vîntu- 
lui aduce răcoarea zăpezilor 
din munții proiectați pe 
zare, într-o strălucire ireală. 
Pămîntul dezghețat ne în
greunează deplasarea

blocul G. 10 cu 119 garso
niere, unde lucrează lotul 
condus de maistrul prin
cipal Petru Cosma. Aici, ma
caraua uriașă își plimbă ne
contenit brațul deasupra zi
durilor înălțate pînă la eta
jul patru, unde echipele con
duse de Marin Vulpe și Ma
rin Ivan au înțeles să lucreze 
în schimburi prelungite pen
tru terminarea și predarea 
obiectivului înainte de data 
xîxată inițial. !

Pe maistrul Petru Cosma îl 
cunoscusem înainte în biroul 
șefului de șantier. El a contri
buit într-o mare măsură la 
realizarea planului șantieru
lui pe 1970, construind un nu-

măr impresionant de aparta
mente. Lucrările executate de 
lotul lui sînt 
litate. Meseria 
tor o cunoaște 
pectele sale 
ganizeze ca 
punctele de

I-am spus 
să vizităm locurile de 
că de pe șantier. S-a 
rat și ne-a invitat sincer; 
„Vă aștept la blocul G 10 
pe care vrem să-l 
cît mai curînd“.

Peste cîteva ore 
colo. L-am găsit 
ghind desfășurarea 
crări pe care le 
(ierar-betoniștii 
lui Aristică Călin. Reluînd 
parcă o discuție întreruptă 
cu puțin timp înainte, mai
strul Petru Cosma vorbește 
despre oamenii săi. „Am 
șefi de echipă buni, toți 
sînt vrednici și oamenii îi 
ascultă. Tuturor muncitorilor 
li s-au creat condiții bune 
de muncă și de viață. Mulți 
dintre ei învață la școală pen
tru completarea studiilor sau 
se specializează într-o anume 
meserie. Francisc Filipesm 
urmează clasa a X-a la lice 
ul seral, Octavian Mand și 
Aladar Chiș sînt elevi la 
școala populară de artă"

Am urcat pe schelele blo
cului, acolo unde zidarii zo
resc cu lucrul. Fiecare își 
vedea de treabă la locul său 
de muncă. Din cînd în cînd 
glasul șefului de echipă răsu
nă ca o comandă: mortar... 
cărămidă... Și deasupra noas
tră, a tuturor, brațul macara
lei se rotea ca bagheta unui 
maestru nevăzut, dirijînd în
treaga încordare a oamenilor 
de pe schele.

de 
de 
sub 
știe 

nimeni 
lucru, 
atunci că

bună ca- 
construi 
toate as 
să-și or- 

altul

dorim 
mun- 
bucu-

terminăm

eram a- 
suprave- 
unor lu- 
executau 

din echipa

Cornel HOGMAN
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Dîlja răspunde chemării cu următoarele obiec-

500 tone

65 lei/salariat 260 lei/salariat
0,25 t/muncitor 1 t/muncitor/an

0,30

DIN REALIZĂRILE
CINCINALULUI ’66-70

PÎNA
LA 8 MAI

vor- 
ade- 
greș 

de

Ing. Traian MULLER

cheltuielilor de

50 mu lei

55 mii Iei

puncte 0,1 puncte

cu :
producție mar-

planului de pro- 
huilă cu 

productivității

colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri 
de la E. M. Dîlja la chemarea la întrecere 

lansată de către colectivul E. M. Petrila
Alături de întregul popor, colectivul minei Dîlja, în 

frunte cu comuniștii, se angajează cu toate forțele în în
trecerea socialistă, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C.R.

Analizîndu-și rezervele și posibilitățile umane și ma
teriale de care dispun, pentru transpunerea în viață a sar
cinilor sporite din primul an al actualului cincinal, colec
tivul E. M. Dîlja răspunde chemării cu următoarele obiec
tive :

PE ANUL

îmbunătățirea indicelui de 
recuperare cu
reducerea cenușii în cărbu
nele preparat cu 
depășirea planului de 
chete cu 
îmbunătățirea coeziunii 
chetelor 
economii la preț de cost 
beneficii peste plan 
ÎN URMA REALIZĂRII 
se va depăși producția mar
fă calculată Ia 
decontare cu 

vor reduce 
cost la 1 000 
marfă cu 
crește productivitatea pe 

milion lei mijloace

0,1 puncte

0,2 puncte0,2 puncte
bri-

800 2 000 tonetone
bri-

puncte

prețul de
lei100,8 mii30,6 mii lei

lei2,362,51 lei

792,08 lei/an201,16 lei/an

Iei 
lei

cheltuielile 
lei/produc-

0,8 puncte
100 mii
500 mii

0,8
35 mii Iei
165 mii lei

ANGAJAMENTELOR

0,1 puncte

Concursul
de artă reve-

fotografică

lupenî71
lucrări

avea
lu-

cercul din care 
Participarea la 
este condiționată 
fel de taxă de 
concurentul tre-

parte
A.A.F.

9 Depășirea 
ducție Ia

• Depășirea 
valorice pe exploatare cu:

— și a productivității fizice 
cu : 
Reducerea 
producție : 
la cărbune 
la 1000 lei 
fă cu : 
Obținerea unor economii 
suplimentare la producția 
de cărbune în valoare de : 
Realizarea unor beneficii 
peste plan în valoare de : 
îmbunătățirea calității pro
ducției, prin reducerea nor
mei interne la cenușă cu 0,1

După cum am anunțat și 
cu alte prilejuri, clubul sin
dicatelor din Lupeni a inițiat, 
în cinstea semicentenarului 
P.C.R., concursul de artă fo
tografică „Lupeni ’71". Sîn- 
tem în măsură acum să fa
cem cunoscut regulamentul 
concursului pentru fotoama- 
torii dornici să participe la 
această confruntare.

Concursul și expoziția sînt 
deschise temelor : omul, fău
rar al noii societăți; minie
ră. Se primesc lucrări reali
zate prin oricare din proce
deele fotografiei artistice în 
alb-negru. Nu vor fi însă ad
mise reproducerile și lucră
rile colorate. Fotografiile vor 
avea latura mare de 40 cm, 
iar latura mică de cel puțin 
15 cm. Fiecare concurent va

2 000 tone

lei/t 0,50 lei/t

putea trimite un număr de 
patru fotografii din fiecare 
grupă și patru diapozitive de 
24 x 36 mm. Fotografiile se 
vor trimite nemontate și ne
înrămate, acest lucru 
nind organizatorilor.

Fiecare fotografie va 
înscris pe spate: titlul
crării, numele concurentului, 
adresa sa, 
face parte, 
concurs nu 
de nici un 
participare, 
buind să aparțină însă, unui 
cerc foto sau <ă facă 
din una din filialele 
din România.

Cele mai valoroase 
vor beneficia de premii, pre
mii speciale, mențiuni, diplo
me.

Ultimul termen 
re a lucrărilor este 
rie 1971. Intre 25 
și 1 martie juriul 

rezultatele

de primi- 
22 februa- 
februarie 

va delibe- 
ra, rezultatele comunicîn- 
du-se în perioada 1—8 mar
tie. La 15 martie va avea 
loc, 1a Lupeni, vernisajul ex
poziției cu lucrările admise 
în concurs. Expoziția va fi 
redeschisă la Petroșani între 
1—10 aprilie.

Restituirea lucrărilor se 
face în termen de o lună de 
la închiderea expoziției. Or
ganizatorii își rezervă dreptul 
de a reproduce în presă foto
grafiile primite.

BILANI $1
pp

Pădurea, acest neprețuit re
zervor de resurse pentru eco
nomia națională, acoperă cu 
superbele sale mantii de co
nifere și viguroasele cuvertu
ri de fag, carpen, stejar și 
alte specii circa 27 la sută 
din teritoriul țării, plastnd 
România, sub raportul volu
mului de masă lemnoasă, pe 
locul al patrulea în Europa. 
Anual, din codrii Carpaților 
se exploatează importante 
cantități de lemn, se recol
tează mii și mii de tone de 
fructe de pădure, ciuperci, 
plante medicinale, carne, piei 
și blănuri provenite din vî- 
nat. Pădurea îndeplinește în 
același timp funcția de pro
tector al apelor și al solului, 
ea se dovedește un admirabil 
loc recreativ pentru turiști. 
Pădurea oferă omului îndea
juns de multe foloase.

Ce oferă la rîndul lor oa
menii, pădurilor ? Silvicultu
ra, cu toate preocupările sa
le, este expresia serviciilor 
reciproce pe care omul înțe-

lege să Ie întoarcă pădurii.
Așadar, ce-au oferit silvi

cultorii întinselor noastre pă
duri, în anii cincinalului re
cent încheiat și ce le vom 
oferi în următorii cinci ani ? 
La această întrebare răspun
de ing. Filip Tomulescu, spe
cialist în silvicultură.

In perioada cincinalului 
1966—1970 silvicultorii au ob
ținut succese remarcabile în 
toate compartimentele gospo
dăririi raționale a resurselor 
forestiere. A fost împăduri
tă o suprafață de peste 
268 000 ha, au început lucră
rile celei de-a treia perioade 
decenale de revizuire a ame- 
najamentelor fondului fores
tier, preconizîndu-se un ritm 
mediu anual de peste 600 000 
ha. Starea fitosanitară a pă
durilor a fost menținută Ia 
nivelul corespunzător și s-au 
efectuat lucrări de îngrijire 
a culturilor și arboretelor pe 
întreaga suprafață planifica
tă de 1500 000 ha.

Prin elaborarea și aplica
rea unor concepții și soluții 
noi, au fost executate, în 
bune condiții tehnice, lucrări 
de ameliorare a terenurilor 
degradate și de corecție a to- 
renților — atit în cadrul fon
dului forestier, cit și în afara 
lui, îndeosebi în marile ba
zine de interes hidroenerge
tic și social, ca Porțile de 
Fier, Bistrița, Lotru, Argeș, 
Vrancea, Ampoiul. S-au ob
ținut, de asemenea, progrese 
însemnate in domeniul valo
rificării superioare a produ
selor accesorii ale pădurii 
(fructe, ciuperci etc.), precum 
și ale economiei cinegetice și 
salmoniculturii. Trebuie su
bliniat, totodată, că în peri
oada ultimilor cinci ani, țara 
noastră s-a 
factor activ
ternaționale în domeniul sil
viculturii, în cadrul F.A.O. și 
al altor organisme internațio
nale.

Bilanțul pozitiv al activită
ții desfășurate în cincinalul 
expirat constituie o impor
tantă premisă favorabilă pen
tru înfăptuirea unor noi și 
însemnate sarcini, înscrise în 
prevederile actualului plan 
de cinci ani.

In cursul acestui cincinal, 
a spus ing. Filip Tomulescu, 
va fi împădurită o suprafa
ță totală de 280 000 ha. Dacă 
din punct de vedere cantita
tiv o asemenea prevedere nu 
apare prea mare, în compa
rație cu 
te, sub 
cuprinde 
sebit de 
tante.
proiectate de împădurire se 
urmăresc — pe lingă menți-

realizările preceden- 
raport calitativ ea 
elemente noi, deo- 
complexe și impor- 

Astfel, prin lucrările

afirmat ca 
al colaborării

un 
in- Interviu realizat de 

Emil MARINESCU 
— redactor Agerpres —

(Continuare în pag, a 3-a) ,
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Sfeanu/ roșu mKBBOKK

VALEA JIULUI iN CINCINALUL 1966-1970
Rațiunea generalizării învățămîntului de 10 

ani în cincinalul 1966—1970. cît și a introduce
rii noii discipline privind pregătirea tehnică— 
productivă a elevilor, se află în efortul partidu
lui nostru de a apropia tot mai mult școala de 
dezvoltarea multilaterală a țării. Educarea ti
neretului prin și pentru muncă se îmbogățește 
astfel cu noi și surprinzătoare dimensiuni: ro
lul școlii în orientarea profesională a ele v: lor 
crește, li se imprimă încă de mici un adevărat 
cult al muncii, 
tură materială

ȘCOALA DE 10 ANI
COMPONENTA

dublate de o severă îndemîna-

un incontestabil

primei pro-

♦

♦

♦
de muzică și arte

♦
de artă

♦
ELEVILOR

la

1
1

ca o compo- 
de mobiliza-

imperative le răs-
10 ani din Valea 
reprezentare mai

moții de 10 ani trebuie apreciată 
nentă a acestui spectacular proces 
re și perfecționare a învățămîntului.

ca izvor al satisfacțiilor de na
și spirituală.
în care profesiunile devin tot

ÎN MUNICIPIU FUNCȚIONEAZĂ 
AZI:

învățămîntului de 10 ani este
5

succes al școlii românești, tot 
mai intim legată de i .perativeie comandamen
tului social-economic. Absolvirea

A UNUI iNVATAMÎNT MODERN Șl EFICIENT

A

f

Intr-o epocă 
mai complexe sau se interferează, muncitorului 
(luînd cuvîntul în accepțiunea lui cea mai lar
gă) îi este necesară o pregătire mai adîncă și 
mai cuprinzătoare. Acestor 
pund și școlile generale de 
Jiului, înlesnind elevilor o
largă despre munca productivă.

Particularitatea definitorie a școKî de 10 ani 
se află și în pregătirea teoretică a elevilor, 
cvasi-similară cu a învățămîntului liceal, dar 
mai ales în pregătirea practică ce capătă o notă 
mai realistă : la absolvire, s-a preconizat, ele
vii să cunoască procesul complex al producției, 
să fie capabili ca, în urma unui rapid curs de 
calificare, să se integreze în viața social-econo- 
mică. La școlile din Valea Jiului, de la Cimpa 
pînă la Cîmpu lui Neag, elevii se familiarizează 

cu diverse profesiuni. In prevederile și preciză
rile Ministerului învățămîntului sînt incluse 
inițiativa și capacitatea de organizare specifice 
colectivelor didactice. In tînărul aflat astăzi pe 
băncile școlii, întrezărim viitorul cetățean de 
mîine înarmat cu cunoștințe teoretice mai vas-9 5

te și mai adînci, 
re profesională.

Generalizarea

12 școli generale cu clasele I—IV 
de școli generale cu clasele I—VIII 
licee teoretice 
liceu industrial 
grupuri școlare profesionale 
școală profesională comercială 
școală generală 
plastice 
școală populară 
casă de copii

NUMĂRUL
ÎN ANUL ȘCOLAR 1970—1971 :

clasele I—IV : 9 335 
clasele V—X : 9 246 
licee : 1 461

25
5
1
2
1
1

lei investiții
ÎN CINCINALUL 1966—1970

AU FOST CONSTRUITE :
clă^’nea liceului din Vulcan, cu 20 
săli de clasă ;
clădirea liceului teoretic Petroșani, 
cu 16 săli de clasă ;
clădirea școlii generale nr. 6 Petro
șani, cu 16 săli de clasă ;
clădirea școlii generale nr. 5 Lu- 
peni, cu 8 săli de clasă ;
etajul al doilea al Școlii generale 
nr. 1 Vulcan etc.

Au fost efectuate reparații capitale 
mai multe școli și reparații anuale

curente la fiecare unitate școlară din 
municipiu.

Procesul permanent de primenire, de eliminare a ceea ce 
este vetust, perimat a cuprins în anii cincinalului 1966 -1970 
și învățămîntul de toate gradele și specialitățile din Valea 
Jiului. Faptul a fost posibil prin importantele investiții ma
teriale oferite de partid, prin continua perfecționare profe
sională a numerosului contingent de cadre didactice de care 
dispune în prezent învățămîntul din municipiul nostru. In 
fiecare școală există astăzi laboratoare moderne, ateliere 
bine dotate, spații de destindere și recreere, și in această 
ordine de idei menționăm în treacăt modernele laboratoare 
de la liceele din Petroșani și Vulcan, atelierele celor două 
grupuri școlare profesionale, școlilor generale nr. 2 și 3 
Lupeni și de la Casa copilului Cricani, bazele sportive de 
la Școala sportivă Petroșani, G.Ș.M.L. ș.a. Numai in ulti - 
mut timp atelierele școlare au fost dotate, cu aparate, ma
șini unelte, material didactic în valoare de 150 000 lei. Pe 
lingă fiecare școală funcționează nenumărate cercuri pe 
materii și formații artistice care întrețin o intensă activi
tate cu rezultate demne de consemnat.

Beneficiind de cadre cu înaltă pregătire profesională, de 
o solidă bază materială, de spații și materiale didactice 
suficiente, bine întreținute, invățămintul din Valea Jiului 
a pornit viguros pe calea modernizării de structură și de 
ansamblu. Viitorul va duce, fără îndoială, pe noi culmi a- 
cest proces dinamic, apropiind tot mai mult învățămîntul 
de necesitățile vieții practice.
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bună dreptate, mîndria, senti
mentul deplinei bucurii determi
nate de înfăptuirea acestei co
tituri de esență. Desigur, mai 
sînt rezerve mari în ceea ce 
privește îmbunătățirea, pe vii
tor, a întregii activități, crește
rea eficienței muncii, ridicarea 
pe o treaptă superioară a indi
catorilor tehnici și economici 
ai extracției. Stilul de a ac
ționa al comitetului de direc
ție se cere cu insistență ame
liorat in viitor. îmbinarea exi
genței eu ajutorul concret, la 
fața locului, urmărirea pas cu 
pas a concretizării intoemai a 
programelor și măsurilor luate 
— iată ce trebuie să caracteri
zeze ace) modus faciendi" ai 
factorilor răspunzători de bu
nul mers al producției, fără de 
care drumul către perfecționare 
este închis. Se impune ca or
ganizarea producției și a mun
cii să cîștige noi valențe. Dar 
această ipostază nu poate pri

mi materializarea dorită, fără 
îndeplinirea elementarei condi
ții a aprovizionării operative, 
în consonanță cu cerințele rea
lizării planului, la toate nive
lele, atît externe (de resortul 
C.C.P.), cît și interne, pentru ca 
munca tuturor formațiilor, în 
unanimitatea punctelor de lu
cru, să aibe Ioc fără poticnelile 
„de rigoare*, în spiritul exi
gențelor de azi, al nevoii, do
rinței nestăvilite a oamenilor 
minei de a da tot mai mult și 
tot mai bun cărbune. N-am 
scos în evidență, întîmplător, 
cuvintele din urmă. Preocupa
rea din ce în ce mai accentua
tă, în concordanță cu documen
tele de partid și de stat, pen
tru aspectul calitativ al mun
cii depuse, s-a desprins cu cla
ritate și putere de convingere 
din miezul viu, constructiv al 
dezbaterilor adunării. „Calita
tea Intrărilor pe care le înfăp
tuim trebuie să crească...'* 
(Traian Codreanu, maistru prin
cipal}; „să ne străduim mai

mult în scopul obținerii unei 
producții de tot mai bună ca
litate* (Vasile Sidorov, șef de 
brigadă) ; „să ne încadrăm în 
consumurile specifice, să efec
tuăm revizii și reparații ale 
utilajelor de calitate corespun
zătoare* (Șerban Neghea, con
tabil) ; „In 1971 va trebui să 
transportăm aproape un milion 
de vagonete, se cere deci să 
muncim de o asemenea manieră 
îneît rezultatele să. ne facă 
cinste" (Carol Laszlo, maistru 
principal electromecanic); „se 
cuvine să ne organizăm mai 
corespunzător munca, să întă
rim omogenitatea brigăzilor, să 
lucrăm mai bine cu noii anga
jați, să le arătăm mai multă în
țelegere, să-i acomodăm, să-i 
legăm de colectiv... Vom avea 
numai de cîștigat..." (Ștefan 
Cântic, maistru principal); 
„problema calificării muncito
rilor se impune a fi rezolvată 
cu toată atenția... îmbunătăți
rea calității lucrărilor pe care 
le executăm e o necesitate-"

BILANȚ Șl PERSPECTIVE 
ÎN SILVICULTURĂ

(Urmare din pag. 1)

nerea in producție a terenu
rilor afectate silviculturii — 
transformări treptate, dar pro
funde, in domeniul compozi
ției specifice a ansamblului 
fondului forestier, in sensul 
creșterii continue a ponderii 
pădurilor de rășinoase. Obiec
tivul de perspectivă îl con
stituie extinderea suprafeței 
de rășinoase pînă la 40 la 
sută, lață de 27 la sută, cît 
ocupă in prezent in cadrul 
fondului forestier. In acest 
scop, in cursul actualului cin
cinal, rășinoasele vor ocupa 
65—70 la sută din volu
mul împăduririlor anuale. 
Vor căpăta o amploare cres- 
cindă acțiunile îndreptate în

• direcția extinderii rășinoase-
Jor în afara arealului lor 

, natural. Va fi inclusă în pro
gramul de împăduriri, ca o- 
biectiv major, problema re
facerii treptate a pădurilor 
cu randamente scăzutep care 
ocupă actualmente circa 
600 000 ha O atenție specială 
se acordă extinderii bazei de 
materii prime necesare in
dustriei celulozei și hirtiei. 
Pină în 1975 vor fi create 
culturi silvice speciale, cu 
ciclu scurt de producție, pe 
o întindere de 100 000 ha, al
cătuite din specii de rășinoa
se (molid, pin silvestru, pin 
strob, pin negru) sau foioase 
moi (plopi euramericani, plop 
alb, salcie selecționată). Crea
rea unor asemenea culturi 
speciale de molid pentru ce
luloză este consemnată ca o 
noutate în silvicultura mon
dială

In compartimentul protec
ției pădurilor vor fi introdu
se în producție metode mo

derne de combatere biologică 
și integrată a dăunătorilor. 
Vor spori prin amploarea și 
complexitatea lor lucrările de 
ameliorare a terenurilor de
gradate și de corecție a to- 
renților, volumul lor depă
șind de aproape două ori ni
velul atins în perioada cinci
nalului anterior.

Va fi perfecționat sistemul 
de zonare a pădurilor, vor 
fi ameliorate criteriile de în
cadrare a acestora în unități 
funcționale de producție sau 
protecție, astfel îneît fondul 
forestier să-și exercite mai 
plenar rolul specific de regu
lator al debitelor din rețea
ua hidrografică a țării, con
tribuind Ia eliminarea peri
colelor de inundații, la stă
vilirea eroziunii și Ia dispa
riția fenomenelor stihinice 
generate prin dereglarea e- 
chilibrului care stă la baza 
coeziunii factorilor vegetație- 
apă-sol Totodată, vor fi ex
tinse plantațiile destinate 
protecției digurilor, îndeosebi 
de-a lungul Dunării, întru- 
cit, în condițiile specifice re
liefului românesc, capacita
tea de protecție a fondului 
forestier constituie unul din 
factorii de prim ordin pentru 
succesul programului națio
nal privind gospodărirea ra
țională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de iri
gații, îndiguiri, desecări și 
combatere a eroziunii solului 
în perioada 1971—1975.

In anii noului cincinal, sil
vicultorii se vor arăta mult 
mai generoși cu pădurile, 
pentru ca, Ia rîndul lor, să 
fie răsplătiți cu o și mai ma
re dărnicie de această mare 
și inestimabilă bogăție a pa
triei noastre.

Introducerea în circuitul 
subteran, la punctele cheie 
ale fluxului de producție, a 
unor utilaje și instalații, cu 
caracteristici constructive și 
de funcționare înalte, care 
să mijlocească o mărire co
respunzătoare a indicatorilor 
tehnico-economici, a devenit 
un fapt firesc, integrat mun
cii rodnice a colectivelor mi
nerești din Valea Jiului.

In cadrul minei Uricani s-a 
introdus și asimilat, în cursul 
lunii trecute, la lucrările de 
săpare a galeriei est-pilier 
căruciorul de perforat găuri

Se extinde 
asimilarea 

noului
de mină B.U.-l. La finele 
lui ianuarie constatările în 
ceea ce privește funcționarea 
noului utilaj au fost favora
bile și îndreptățesc opinia că 
extinderea acestui procedeu 
la unitatea respectivă va a- 
meliora activitatea de extrac
ție a cărbunelui, îi va spori 
eficiența. Folosirea cărucioru
lui de perforat a condus la 
creșterea productivității mun
cii cu 10 — 15 la sută (se 
avansează cîte 3 '— 4 metri 
în fiecare zi) și la eliminarea 
totală a efortului fizic la u- 
na din operațiunile cele mai 
grele ale muncii în subteran 
— perforarea găurilor de mi
nă.

Colectivul sectorului de 
deschideri intenționează — 
ținînd cont de bunele efecte 
înregistrate să introducă, cît 
mai curînd posibil, un ase
menea utilaj și la frontul 
galeriei vest-pilier.

Inspectoratul silvic Hunedoara-Deva
ANGAJEAZA IMEDIAT

— Contabil șef la centrul de prelucrare 
a fructelor de pădure Livezeni

Condiții de angajare : conform H.C.M. 914/1968, pe bază de cerere.
Adresați-vă Inspectoratului silvic Deva, str. Avram Iancu nr. 27.

(Tiberiu Bindea, inginer) ; „se 
vădesc lipsuri grave sub as
pectul calității lucrărilor pe 
care le realizăm, și ele au re
percusiuni neplăcute asupra 
procesului de producție. Se 
impune înlăturarea lor neîntîr- 
ziată..." (Nicolae Novac, mai
stru principal ; „...trebuie să se 
plaseze mai judicios grupele, 
fiecare să știe mai. bine ce are 
de făcut" (Constantin Scutaru, 
șef de brigadă). Ne: oprim aici. 
Credem că sînt argumente su
ficiente ale concepției, sănătoa
se, ale viziunii profunde asu
pra imperativelor timpului pre
zent și de perspectivă, dovedi
te, prin faptă și cuvin t, de co
lectivul minei Dîlja. Cineva, în 
adunare, a spus parcă din toa
tă ființa : „Trebuie să muncim 
mai bine. Ar fi nefiresc ca Ia 
aniversarea semicentenarului 
creării partidului să ne 
prezentăm cu rezultate sla
be.-" Am simțit căldura a- 
cestei confesiuni, ea venea- din 
inima colectivității...

A 
întrecere 
socialistă 

vie, susfinută
(Urmare din pag. 1)

a noilor obiective la parametrii 
proiectați, experiența lucrăto
rilor din unitățile comerciale 
în îmbunătățirea deservirii oa
menilor, în gospodărirea bazei 
materiale și a fondului de 
marfă sînt demne de a fi cu
noscute, generalizate. Sindica
tele, prin contribuția lor direc
tă și nemijlocită sînt chemate, 
de asemenea, să-și aducă apor
tul la dezvoltarea mișcării de 
inovații și obținerea de econo
mii suplimentare față de anii 
precedenți.

O sarcină de mare răspunde
re pusă de partid în fața sin
dicatelor este sprijinirea cu 
fermitate a organizării produc
ției și a muncii în scopul asi
gurării bazei materiale opti
me pentru realizarea ■ planului, 
a întronării în toate unitățile 
a ordinei și disciplinei, astfel 
îneît planul și angajamentele 
să se îndeplinească în mod 
ritmic.

Trebuie urmărită cu mai mul
tă exigență realizarea obiective
lor și a măsurilor din planu
rile M.T.O., angajamentele reci
proce din contractele colective 
recent întocmite pentru căre 
atît comitetele sindicatelor cît 
și' comitetele de direcție au 
responsabilități precise în fața 
colectivelor de muncă.

Imprimarea unui caracter 
concret activității sindicatelor, 
creșterea eficienței acesteia im
pune o preocupare deosebită 
pentru îmbunătățirea muncii 
grupelor sindicale, creșterea- 
puterii lor de înrîurire asupra 
tuturor salariaților și formații
lor de lucru.

Conținutul acțiunilor cultu
ral-educative organizate în clu
buri și cămine, agitația vizua
lă, întreaga muncă politico-e- 
ducativă desfășurată prin gru
pele și secțiile sindicale se cere 
orientată în sprijinul întrecerii 
socialiste.

In cadrul adunărilor lunare 
ale grupelor sindicale trebuie 
să se dezbată mai stăruitor sta
diul înfăptuirii angajamentelor, 
îndemnate formațiile de lu
cru spre a-și reînnoi angaja
mentele pe măsura posibilități
lor lor reale. Stimularea mo
rală și materială a celor cu 
activitate ireproșabilă trebuie j 
să constituie o mai mare preo
cupare pentru comitetele sin
dicatelor și conducerilor teh- 
nico-administrative.

Obiectivele majore ale. între
cerii socialiste reclamă o preo
cupare susținută pentru per
fecționarea stilului de muncă 
al sindicatelor, pentru amplifi
carea și diversificarea acțiuni
lor lor în scopul mpbiîizării tu
turor salariaților la îndeplini
rea angajamentelor asumate în 
întrecere pe anul 1971.

„Cupa de iarnă** 
dedicată 

preparatorilor
La Petrila s-au desfășurat sîm- 

bătă și duminică întrecerile e- 
tapei a doua a „Cupei de iar
nă* la șah, tenis de masă și 
popice, care au reunit repre
zentanți ai asociațiilor sportive 
Preparația Lupeni, Preparația 
Coroești și Preparația Petrila.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate :

POPICE: Preparația Petrila
— 1 384 p.d.; Preparația Corc
ești — 1 223 p.d. ; Preparația 
Lupeni — 1217 p.d. Clasamen
tul celor trei formații se pre- 
'zintă astfel : 1. Preparația Petrl- 
,.la — 2 619 p.d.; 2. Preparația
Corcești — 2 453 p.d. ; 3. Pre
parația Lupeni — 1451 p.d.

ȘAH: Preparația Lupeni — 
Preparația Coroești 4—1 ; Pre
parația Coroești — Preparația 
Petrila 2—3 ; Preparația Pe
trila — Preparația Lupeni 
0—5. Clasamentul : 1. Prepara
ția Lupeni — 8 puncte ; 2—3. 
Preparația Petrila și Prepara
ția Coroești — cîte două punc
te.

TENIS DE MASA: Prepara
ția Lupeni — Preparația Co
rcești 4—0 ; Preparația Petrila
— Preparația Coroești 4—0 ;
Preparația Petrila — Prepara
ția Lupeni 3—1. Clasamentul i 
1. Preparația Petrila — 8
puncte; 2. Preparația Lupeni
— 2 puncte; 3. Preparația
Coroești — 2 puncte.

După două etape de între
ceri, clasamentul pe asociații 
se prezintă astfel : 1. Prepara
ția Petrila — 15 puncte ; 2—3. 
Preparația Coroești și Prepara
ția Lupeni — cîte 11 puncte.

Cea de a treia etapă și ulti
ma a acestei competiții spor
tive va avea loc duminică, 14 
februarie a.c., la Lupeni.

Aurel SLĂBII

Succes 
remarcabil 
obținut de 
tenisma nul 
llie tastase

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— Tenismanul român llie 
Năstase a repurtat un stră
lucit succes internațional în- 
scriindu-și în palmares o 
nouă victorie de prestigiu. 
După ce a cîștigat Zilele tre
cute turneul de la Omaha 
(Nebraska) redutabilul cam
pion român a cucerit la Rich
mond (Virginia) în turneul 
disputat pe teren acoperit, 
trofeul importantului concurs 
denumit de organizatori : 
„Fidelity invitational tennis 
tournament". llie Năstase a 
confirmat pe deplin clasa sa, 
demonstrînd spectatorilor că 
posedă la ora actuală o for
mă remarcabilă. El l-a în
trecut în finală cu 3—6, 6—2, 
6—4 pe americanul de culoa
re, cunoscutul jucător profe
sionist Arthur Ashe.

Agențiile internaționale de 
presă subliniază în comenta
riile lor că llie Năstase a 
lăsat impresia unui jucător 
calm care știe ce vrea, mai 
ales în momentele dificile 
ale finalei. Ziariștii nu uită 
să revină în comentariile lor 
și să remarce din nou că în 
cadru] concursului de la 
Richmond (Virginia) llie Năs
tase a eliminat în acest tur
neu o serie de mari campioni 
ca Pasarell (Porto Rico), Gi- 
meno (Spania), Newcombe 
(Australia) și Arthur Ashe 
(S.U.A.), realizînd pe drept 
cuvînt o veritabilă perfor
manță.

CALENDARUL 
competițiilor sportive pe anul 1971, 

etapele municipală și județeană
ATLETISM

Campionatul 
(seniori).
MUNICIPALA
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican individual 
(juniori II).
MUNICIPALA (Petroșani) : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican de cros 
(juniori și seniori).
MUNICIPALA (Petroșani) : 
JUDEȚEANĂ :
Concursul republican individual (copii).
ETAPA PE ASOCIAȚIE: 
MUNICIPALA (Lupeni) : 
JUUDEȚEANA : pină
Campionatul republican de tatratlon 
(scoli generale).
MUNICIPALA :
Campionatul republican (licee).
MUNICIPALA (Petroșani) : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican (școli 
profesionale).
MUNICIPALA (Lupeni) : 
JUDEȚEANĂ :
Crosul tineretului (juniori si seniori).
ETAPA PE ȘCOLI SI ÎNTREPRINDERI 
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Concursul republican de pentatlon 
atletic școlar.
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :

republican individual

(Petroșani) :

BASCHET
Campionatul de 
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul de 
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ : 
Criteriul republican 
a ll-a).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ : 
Criteriul republican 
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :

calificare (seniori).

(juniori categ.

(copii).

BOX
Campionatul republican individual 
(seniori).
MUNICIPALA (Lupeni) : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican individual 
(juniori mici si mari).
MUNICIPALA (Lupeni) : 
JUDEȚEANĂ :

FOTBAL
Campionatul municipal. 
RETURUL 1970 - 1971 :
TURUL 1971 - 1972 :
Campionatul județean
RETURUL 1970 - 1971 : 
TURUL 1971 - 1972 :
Campionatul republican 
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
profesionale).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
generale).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :

GIMNASTICĂ

(licee).

(școli

la

8.
11.

1.
11.

11.
12.

Vt. 
VII.

XI. 
VH.

VI. 
IX.

V. 
V.

22.
30.

15. VII.

23.

11.
16.

16.
25

11.
20.
2.

23.
23.

25.
14-16

18.
30.

V.

V. 
V.

V.
VI.

V.
V.

VI.

IV.
V.

IV.
V.

IV.
V.

21.
21.

ii.
iii.

31.
15.

t. 
III.

28.
8 - 14.

21.
1-8.

II.
III.

II.
III.

9.
3. X.

V. -6. 
- 14.

7. III
15. VIII -

VI. 
XI.

- 30. V. 
28. XI.

1. IV - 10.
30.

V. 
V.

15. III - IV.15.
19. IV

1. IV - 15. V.
30. V.

Campionatul republican individual 
si pe echipe (juniori).
MUNICIPALA : pină
JUDEȚEANĂ : pînă
Campionatul republican individual 
si pe echipe (gimnastică modernă). 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul individual
(copii).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
(școli generale).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
JUDEȚEANĂ :

pină
și pe echipe

pe echipe

la 
la

10. X.
24. X.

la 10.

18.
25.

XI.

IV. 
IV.

24.
1.

individual (licee)
3.

I. 
II

V.

MUNICIPALA : 28
JUDEȚEANĂ : pînă la 14.
Camp.:.râtul republican individual (junlo , 
mici șr mari).
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican individual (școli 
profesionale).
MUNICIPALA :
ETAPA DE ZONA :

NAVOMODELISM
Campionatul republican 
autopropulsate, machete 
si seniori).
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
hidroglisoare 
niori).
JUDEȚEANĂ (Petroșani) : 
ETAPA FINALA (Petroșani) :

, ' - î de
și seniori).

28.

H. 
IH

II. 
14. III.

24. I. 
14. III.

de navomodelism - 
și teleghidate (juniori

de
și aeroglisoore

19 - 20. Vif
nc.oruouelism - 
(juniori și se-

Campionatul republican 
veliere (juniori
JUDEȚEANĂ :

29. - 30 V.
11 - 13. VI.

navomodelism -

28 - 29. VIII.

Campionatul 
niori).
MUNICIPALA

NATAȚIE
republican copii

(Lupeni) :

PATINAJ

(juniori și se-

18. Vil.

Campionatul republican de patinaj viteză (copii, 
juniori și seniori).
MUNICIPALA (Lupeni) : 8 t
JUDEȚEANĂ : pînă |a șoi h
„Cupa cutezătorii" la patinaj pe rotile (copii și 
pionieri).
JUDEȚEANĂ :

POPICE
15. VIII.

Campionatul de calificare.
MUNICIPALA :
Campionatul republican individual și 
(juniori si seniori).
ETAPA i-c ASOCIAȚIE :
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ :
ETAPĂ MUNICIPALA SI TURUL ETAPEI JUDeicNE
............... DE CALIFICARE 1971 -

19. IX - 26. XII. 
sportive „Voința".

20. VI.
26. VI - 11. VII.

SCHI-BOB

PENTRU CAMPIONATUL 
1972 :
Campionatul asociațiilor 
ETAPA PE ASOCIAȚIE : 
JUDEȚEANĂ :

i. ii

i. vi - 30. VII. 
1 - 30. VIII.

3 - 5 IX.

Campionatul republican (juniori si seniori).
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican (copii).
JUDEȚEANĂ :
Olimpiada de iarnă a elevilor.
MUNICIPALA (Straja—Lupeni) : 1

7. II.

31. I.

- 21. II.

, ȘAH
Campionatul republican de calificare pe echipe 
mixte.
MUNICIPALA : pină la 1. IV.
JUDEȚEANĂ : 15. IV - 1. VI.
Campionatul republican individual (masculin).
MUNICIPALA : 1. II. - 1. V.
JUDEȚEANĂ : 1. VI - 15. VIII.
Campionatul republican individual (feminin).
JUDEȚEANĂ : 11. III - 15. VIII.
Campionatul republican individual (juniori).
MUNICIPALA s ‘ . ...................
JUDEȚEANĂ :
Concursul elevilor.
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :

TENIS DE CÎMP
Campionatul republican 
I-).
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
a ll-a).
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
MUNICIPALA r 
JUDEȚEANĂ :

pină la 1. III.
15. III - 15. VI.

individual (seniori, cat.

1. VI - 31. VI. 
1 - 15 VIII.

individual (seniori, cat

1. V. - 30. VI. 
1-15. VIII, 

individual (juniori).
3. V. - 13. VI. 

14. VI - 18. VII.
Campionatul republican individual (copii). 
MUNICIPALA : 1-31. V.
JUDEȚEANĂ : 1-27. VI.

’ENIS DE MASĂ

PRODUSE
INDUSTRIALE

Campionatul 
(juniori).
MUNICIPALA 
JUDEȚEANĂ : 
Campionatul 
(seniori).
MUNICIPALA 
JUDEȚEANĂ : 
Campionatul 
profesionale). 
MUNICIPALA

HALTERE
individualrepublican

republican

republican

individual

școli

25.
28.

28. III.
25. IV.

II.
III.

Campionatul republican individual (seniori).

21. XII.

ETAPA PE ASOCIAȚII : 3.IV - 13. IX.
MUNICIPALA (Lupeni) : 12. IX.
JUDEȚEANĂ : 25 - 26. IX.
Campionatul de calificare.
MUNICIPALA .- 1. IV - 1. XII.
Campionatul republican individual (junioi i>.
MUNICIPALA : 15. iii.
JUDEȚEANĂ : 27 - 28. IV.
Campionatul republican, individual copii).
ETAPA PE CENTRE : pină la 15. VI.
Campionatul asociațiilor sportive „Voința «
ETAPA i*c ASOCIAȚIE pină la 14. ut.
JUDEȚEANĂ : 21. III -( 11. IV.

Campionatul
JUDEȚEANĂ :

HANDBAL
de calificare (seniori), 

pină

TURISM-ALPINISM

Angajează urgent
— Șef magazin pentru magazinul nr. 72 Uricani
— Șef magazin pentru magazinul nr. 69 Lupeni
— Șef magazin pentru magazinul Mic Gross Petroșani

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in H.C.M. nr. 914/1968 și reglementările în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de la birou] personal al întreprinderii, str. Republicii 
nr. 90 Petroșani, telefon 1804.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem 

brie: Ultimul drum (8—10 fe
bruarie) ; PETRILA : Păsările 
(7—9 februarie); LONEA — 
Minerul : Așteaptă pînă se în

tunecă (8—10 februarie); VUL
CAN : Intîlnire la vechea 
moschee (8—10 februarie) ; 
BARBATE^ : Noaptea gene
ralilor, seriile I și II (9—10 
februarie) ; LUPENI — Mun
citoresc : O scrisoare pierdută 
(9—10 februarie).

angajează pentru cariera Meri
— maiștri
— maiștri energeticieni
— excavatoriști
— mecanici utilaje
— mecanici auto
— lăcătuși
— sudori
— contabili

mecanici

Se asigură cazare și salarizare în conformitate cu H.C.M. 
914/1968.

Angajarea maiștrilor se face de către I.I.P.C. București iar a mun
citorilor de către cariera Meri.

nr.

I
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la 1. III-
Campionatul de calificare (juniori și școlari).
-------------... pînă [a 2, V.

II).
JUDEȚEANĂ :
Concursul republican (juniori 
MUNICIPALA :
Campionatul republican 
profesionale).
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Campionatul asociațiilor
ETAPA PE ASOCIAȚIE : 
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
MUNICIPALA :

1. VI.
(școli

11. IV.
19. IV 

sportive „Voința".
6. VI.

13. VI. - 5. VII.

28. III -

(juniori).
1. X. 1971 - 1.

HOCHEI
Campionatul republican (juniori).
MUNICIPALA : 
JUDEȚEANĂ : 
Etapa județeană - Etapa județeană 
1971 - 1972 începe la 1. XI.

JUDO
Campionatul republican individual
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican pe echipe
ETAPA INTERCLUBURI :

LUPTE GRECO-ROMANE
Campionatul republican
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican 
mici și mari).
JUDEȚEANĂ :

LUPTE
Campionatul republican
MUNICIPALA :
JUDEȚEANĂ :
Campionatul republican

VI 1972.

28. II. 
15. III. 

a ediției

(seniori).
6-7. II.

(seniori). 
12 - 13. XI.

individual (seniori), 
pînă la 16. 

individual (tineret), 
pină la 14. 

individual (juniori

pină la 14.

LIBERE

V.

III.

III.

individual (seniori).
25. 

pînă la 2. V.
individual (tineret).

IV.

Campionatul republican de orientare turistică pe 
echipe (seniori).
ETAPA PE ASOCIAȚIE : 1. III - 30. IV.
JUDEȚEANĂ : 1. V. - 15. VIII.
Campionatul republican pe echipe (juniori).
ETAPA PE ASOCIAȚIE : 1. III - 30. IV.
JUDEȚEANĂ : 1. V - 1 VII.
Campionatul republican pe echipe (copii) și 
„Cupa Roza vînturilor".
ETAPA PE ȘCOALA : tot în timpul anului.
MUNICIPALA : în vacanță.
JUDEȚEANĂ : 15-22. VI.
Campionatul asociațiilor sportive „Voința".
ETAPA PE ASOCIAȚIE : 9. V.
JUDEȚEANĂ : 14 - 23.V.

VOLEI
Campionatul de calificare (seniori).
ETAPA PE ASOCIAȚIE SI MUNICIPIU : pina 
în 23. V.
JUDEȚEANĂ : 11 - 14. VI.
Campionatul de calificare (școlari și juniori). 
MUNICIPALA : 18. IV.
JUDEȚEANĂ : 30. V.
Concursul republican de mini-volei (copii).
ETAPA PE LOCALITATI : 10. VI.
JUDEȚEANĂ : pină ia 15. VII.
Campionatul republican (scoli profesionale).
ETAPA PE LOCALITATI: ' pînă la 1. II.
JUDEȚEANĂ : 4. IV.
Campionatul asociațiilor sportive „Voința".
EiAI*A PE ASOCIAȚIE: 31. Vil.
JUDEȚEANĂ : ' 1-15 VIII.

Din calendarul sportiv complet al anului 1971, 
nu am inclus nici o serie de competiții care s-au 
consumat pină la această dată, unele competi
ții dotate cu diverse țupe, campionatele divizii
lor A, B, C și universitare, barajele de promo
vare in categorii superioare, competițiile in care 
sini angrenate școlile sportive (la nivel republi
can și școlilor profesionale (la nivel de ministere).

Dalele de programare ale acestor competiții 
sportive se află la C.M.E.F.S. Petroșani și Ia toa
te echipele angrenate în competițiile lespective.

. 
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S N

Franța

GREVA GENERALA A MINERILOR
GIN BAZINUL CARBONIFER

AL LORENEI
PARIS 8 (Agerpres). — In 

ultimele zile, în Franța s-au 
intensificat acțiunile revendi
cative ale oamenilor muncii. 
In bazinul carbonifer al Lo- 
renei continuă GREVA GE
NERALĂ A MINERILOR, 
declarată în semn de protest 
față de hotărîrea direcției de 
a închide, începînd cu 1973, 
minele de la Faulquemont, 
decizie care presupune con
cedierea unui mare număr 
de mineri. Negocierile anga
jate între reprezentanții pa
tronatului și cei ai sindicate
lor au fost întrerupte după 
șapte ore de dezbateri, fără 
să se înregistreze vreun pro
gres. Liderii sindicali au res
pins propunerile făcute de

dirccția bazinului carbonifer, 
apreciindu-le ca nesatisfăcă
toare.

In semn de solidaritate cu 
tovarășii lor de muncă din 
bazinul Lorenei, minerii din 
valea Loirei au declarat o 
grevă de 24 ore. Pe de altă 
parte, Confederația 
a Muncii a chemat 
dicate să extindă 
grevistă în 
carbonifere

Continuă 
CLARATĂ
DE LA P.T.T. Mișcări reven
dicative au fost declanșate 
și în sectorul particular. La 
Uzina Schneider din Nantes, 
muncitorii continuă greva în
cepută în urmă cu trei săp- 
tămîni.

Generală 
alte sin- 
acțiunea 
bazineletoate 

franceze, 
și GREVA DE- 

DE SALARIAȚII

Steagul roșu

Trupe saigoneze sprijinite de
aviația și artileria americană

încercarea guvernului brita
nic de a justifica livrările de 
armament către Africa 
prin referiri la acordul 
Simonstown urmărește 
o notă de „legalitate" 
tranzacții. înainte de a 
blicității Cartea albă 
poziției guvernului conservator, 
premierul Heath a dezvăluit, 
pentru prima oară, în Camera 
Comunelor o parte a obligații
lor asumate de Anglia față de 
Republica Sud-Africană ; aceste 
declarații au urmărit să șteargă 
cît de cît urmele protestelor 
exprimate la Conferința de la 
Singapore a Commonwealthului 
față de înarmarea rasiștilor de 
la Pretoria.

Mai aprigă însă decît contro
versa din cadrul Commonweal
thului se dovedește la ora ac
tuală cea transpusă în planul 
politicii interne britanice, de
oarece opoziția laburistă tăgă
duiește, pur și simplu, că An
glia ar avea vreo obligație ce 
ar decurge din acordurile de la 
Simonstown. încă premierul 
Heath a căutat să explice vii
toarele acțiuni prin promisiu
nea de a trimite piese detașate 
pentru întreținerea navelor mi
litare livrate anterior, adău
gind că „spiritul acordului de 
la Simonstown rămîne 
pertinent11, în schimb, 
opoziției, Wilson, a 
„onorabilitatea11 acestei 
Laburiștii susțin că la 
town nu a fost încheiat nici un 
fel de acord formal, ci s-a pro
cedat doar la un schimb de

scrisori, convenindu-se ca ma
rina sud-africană să primeas
că 20 de nave britanice în pe
rioada 1955—1963, dar în 1964 
guvernul laburist a.hotărît să 
respecte rezoluția Consiliului de 
Securitate asupra interzicerii 
vînzării de arme Africii de sud 
și, în consecință, navele a că
ror livrare a fost întîrziată pes
te termenul inițial nu au mai 
ajuns în porturile sud-africane... 
Totodată, însă, marina regală 
britanică și-a păstrat accesul 
la Simonstown, punct de în
semnătate strategică pe conti
nentul african, și important, 
totodată, pentru supravegherea 
căii maritime ce înconjoară Ca
pul Bunei Speranțe.

Săptămînalul britanic „Econo
mist11 afirmă categoric : „Wilson 
are dreptate cînd susține că 
Anglia nu este legată de în
țelegerea de a vinde arme...11 
Premierul Heath obiectează că 
embargoul de arme impus Re
publicii Sud-Africane se înde
părtează de acordul de la Si
monstown și lasă să se înțe
leagă că șantierele navale bri
tanice își vor onora comenzile 
pe care nu le-au efectuat pînă 
la capăt în urmă cu șapte ani. 
întreaga argumentație este, bi
neînțeles, completată cu afir
mații despre „păstrarea liber
tății navigației între Oceanul 
Indian și Atlanticul de sud", 
deși o pretinsă atentare a 
vreunui stat african la aceas
tă libertate nu poate fi susți
nută de nimeni în mod serios.

de sud 
de la 
să dea 
acestor 
da pu- 
asupraau pătruns pe teritoriul LaosuluiII
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Acord privind repatrierea
cetățenilor de origine
coreeana din Japonia

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Crucii Roșii a 
R.P.D. Coreene, Chon In Chol, 
și vicepreședintele Societății ja
poneze de Cruce Roșie, Shigeo 
Tanabe, au semnat la Moscova 
documente în baza cărora 
17 000 de persoane de origine 
coreeană din Japonia se vor 
putea repatria în R.P.D. Co-

reeană, informează agenția 
ACTC. Timp de șase luni, în
cepînd din mai 1971, între 
porturile celor două țări vor 
face curse nave cu repatriați.

Așa cum s-a arătat la o con
ferință de presă, repatrierea 
cetățenilor de origine coreeană 
din Japonia este reluată du.pă o 
întrerupere de trei ani.

SAIGON 8 (Agerpres). — 
Luni dimineața, în cadrul unei 
operațiuni de anvergură, denu
mită „Lam Son-719", peste 
20 000 de militari saigonezi, în
soțiți de detașamente de pa- 
rașutiști, formațiuni ale „bere
telor verzi", blindate, avioane, 
elicoptere de luptă saigoneze și 
americane și unități de geniu, 
au pătruns pe teritoriul Lao
sului. Această operațiune, care, 
după 
gon, 
zece zile și o lună, se desfă
șoară într-o zonă al cărei pe
rimetru este de 30—50 km în 
interiorul teritoriului laoțian.

Pătrunderea trupelor saigo
neze în Laos a fost anunțată 
luni, la ora 03,15 GMT, de șe
ful administrației saigoneze. La 
rîndul său, comandamentul 
S.U.A. la Saigon a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că acțiunile de luptă ale 
trupelor saigoneze beneficiază

de întregul sprijin al aviației, 
artileriei și elicopterelor for
țelor militare americane. Avia
ția și elicopterele americane — 
se specifică în comunicat — a- 
sigură, de asemenea, transpor
tul trupelor și materialelor de 
luptă și vor acorda orice „spri
jin suplimentar ce ar deveni 
necesar". Forțele terestre ame-

ricane dislocate în prima re
giune militară sud-vietnameză 
(la sud de zona demilitarizată) 
se află „în stare permanentă 
de alarmă". Artileria americană 
instalată în Vietnamul de sud 
va fi la dispoziția trupelor de 
la Saigon, care acționează în 
Laos, precizează același comu
nicat.

cum s-a precizat la Sai- 
ar urma să dureze între Senatorul E. Muskie declară:

„Orice operațiune declanșată în Laos 
este greșită și nu poate fi motivată

Victimele și pagubele 
provocate de cutremu
rul din localitatea ita
liană Tuscania

in nici un fer

Cuvînta rea tovarășului 
EDWARD GIEREK 

al P.M.U.P.la a 8-a Plenară a C.C.

WASHINGTON 8 (Agerpres).
— Senatorul Edmund Muskie, 
unul dintre posibilii candidați 
din partea partidului democrat 
la alegerile prezidențiale din 
anul 1972, a declarat, într-o e- 
misiune televizată, că „orice o- 
perațiune declanșată în Laos 
este greșită și nu poate fi mo
tivată în nici un fel". Muskie a 
subliniat contradicția care exis
tă între declarațiile liniștitoa
re ale administrației în legă
tură cu evoluția situației din 
Indochina și marile cheltuieli 
militare preconizate de S.U.A. 
„Asigurările președintelui pri
vind evoluția conflictului din 
Indochina sînt contrazise de 
proiectele bugetare. In locul re
ducerii sumelor 
boiului, sîntem 
creșteri continue
— a spus Muskie. El s-a pro
nunțat, totodată, în favoarea 
stabilirii de către administra
ție a unui 
tragere a 
china.

Vorbind 
drul unei 
senatorii John Sherman Cooper 
și Frank Church, coautorii le
gii privind interzicerea dislo
cării de trupe americane în 
Cambodgia, Laos și Tailanda, 
au cerut președintelui să „ri
sipească îndoielile provocate de 
actuala sa politică în Indochi
na, printr-o declarație — fă- 
cută în comun cu Congresul

— în care să-și afirme hotă
rîrea de a retrage complet tru
pele din Asia de sud-est, in
clusiv aviația". Reamintind că, 
în iunie trecut, Casa Albă a 
exclus posibilitatea acordării u- 
nui sprijin aerian trupelor sai
goneze în Cambodgia, senatorul 
Church a cerut președintelui 
să prezinte Congresului moti
vele care l-au determinat să 
schimbe această politică. Church 
a relevat caracterul „lipsit de 
sens și de perspectivă" al ac
tualei implicări americane în 
Indochina. ★

valid și 
liderul 

tăgăduit 
poziții.

Simons-
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ROMA 8 (Agerpres). — In 
urma violentului cutremur 
care s-a produs sîmbătă noap
tea în mica localitate italia
nă Tuscania, 18 persoane au 
fost ucise. Numărul răniți- 
lor se ridică la aproximativ 
100, iar peste 600 de locuințe 
au fost distruse.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția PAP, 
la 7 februarie, în cea de-a doua 
zi a lucrărilor celei de-a 
Plenare a C.C. al P.M.U.P., 
mul secretar al C.C. 
P.M.U.P., Edward Gierek, a 
tit o cuvîntare, în care a 
cut o analiză a crizei din 
cembrie din Polonia și a prin
cipalelor ej cauze. El a subli
niat că motivul direct al cri
zei a fost creșterea prețurilor 
la principalele produse alimen
tare, creștere care a fost efec
tuată fără asigurarea echiva
lentului necesar pentru fami
liile cu veniturile cele mai 
mici.

Apreciind evenimentele de pe 
litoral, E. Gierek a subliniat 
că manifestările muncitorilor 
au avut inițial un caracter calm. 
Nu a fost însă începută o dis
cuție sinceră cu muncitorii, și 
încordarea s-a menținut. In 
cele din urmă, evenimentele 
s-au deplasat în stradă și au 
căpătat un caracter stihinic, ne
dorit de participanții la de
monstrația muncitorească, dar 
aceștia nu au fost în stare să 
stăpînească situația. Valul de
monstrațiilor a adus în stradă 
elemente antisociale. Fenome
nele destructive din cadrul e- 
venimentelor din decembrie au 
fost definite de E. Gierek drept 
urmări colaterale ale evoluției 
evenimentelor. Folosirea forței 
ca răspuns la manifestațiile 
muncitorești nu numai că nu 
a contribuit la evitarea crizei, 
dar, dimpotrivă, a dus la ascu
țirea acesteia, a amenințat 
o catastrofă.

E. Gierek a comunicat 
în timpul evenimentelor de 
litoral, au fost uciși sau 
murit din cauza rănilor 45 
persoane și au fost rănite 1 165 
de persoane, dintre care 564 
civili, 531 lucrători ai miliției 
civile și 70 de soldați.

Continuînd să caracterizeze 
cauzele sociale și politice ale 
evenimentelor din decembrie, 
E. Gierek a arătat că principa
lul lor izvor a fost slăbirea și 
încălcarea gravă a legăturii 
dintre conducerea partidului și 
clasa muncitoare și alte pături 
ale oamenilor muncii. Vreme 
îndelungată, a crescut nemul
țumirea față de politica econo
mică și socială, metodele de 
conducere, activitatea partidului 
și a statului, nemulțumire care 
se transforma într-o criză de
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al 
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fă- 
de-
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încredere față de conducerea 
de partid și de stat. An de an, 
erau încălcate tot mai mult 
proporțiile socialmente funda
mentate dințfe creșterea pro
ducției mijloacelor de produc
ție și creșterea producției mij
loacelor de consum. Creșterea 
medie anuală a salariului real 
a reprezentat mai puțin dc 2 
la sută. Pentru unele grupe de 
oameni ai muncii, veniturile 
reale s-au micșorat chiar într-o 
anumită măsură. Toate aceste 
fenomene erau însoțite de in
tensificarea acuității altor pro
bleme sociale, mai ales a pro
blemei locuințelor. A avut loc, 
de asemenea, o slăbire a rolu
lui conducerii planificate cen
trale a economiei naționale. Gu
vernul a adoptat o poziție pa
sivă; o influență deosebit de 
negativă asupra întregii 
tici economice și sociale 
vut-o în ultimii ani lipsa 
concepții de perspectivă 
vind dezvoltarea țării. Pierzînd 
legătura cu partidul, conduce
rea impunea metode adminis
trative de activitate. Au dis
părut limitele responsabilității 
instituțiilor și ale diferitelor 
persoane. Rolul Biroului Poli
tic, al Secretariatului și al Co
mitetului Central a fost limi
tat. «Aceste organe au fost în
locuite prin așa-numita condu
cere restrînsă, alcătuită din cî- 
teva persoane.

Trecînd la calificarea' rolului 
lui Wladyslaw Gomulka, E. 
Gierek a subliniat că, pentru 
acest lucru, este necesar un ter
men mai îndelungat și că a- 
ceastă apreciere trebuie să fie 
dreaptă, în așa fel îneît să nu 
micșoreze prin nimic meritele 
sale personale față de partid 
și stat.

E. Gierek a subliniat că toa
te cauzele și izvoarele recen
telor evenimente se reduc în 
mod exclusiv la abaterile de la 
linia politică justă a partidu
lui, de la normele leniniste de 
activitate ale acestuia. Linia 
generală a construcției socialis
mului în Polonia sub conduce
rea partidului, privită din 
punct de vedere al perspectivei 
istorice a soartei poporului, ră
mîne o linie justă și de ne
clintit.

Făcînd apoi o caracterizare a 
sarcinilor de viitor, E. Gierek 
a spus că lucrul cel mai im
portant și. mai urgent este să 
se asigure dezvoltarea produc-
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10,00—11,00 Teleșcoală. Fizică
— cl. a VIII-a : Electro
magnetica. Biologie — 
cl. a IX-a : Ramificația 
la plante. Circulația se
vei brute și elaborate. 
Matematică — cl. a 
VIII-a : Fracții algebri
ce.

20,20

21,50
22,00

22,45

Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală.
Cincinalul 1966—1970 în 
cifre și imagini.
„Toate pînzele sus !" — 
emisiune pentru pio
nieri.
Publicitate.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de 
România ’71. Azi 
dețul Galați.
Seară de teatru : 
bați aleși" de 
Owen.
Telejurnalul de noapte. 
Filmul documentar : îm
potriva întunericului 
verde (II).
EXPEDIȚIA „APOLLO- 
14" : AMERIZARE ȘI 
RECUPERARE.
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ției și creșterea productivității 
muncii, și, pe această bază, 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, îm
bunătățirea situației sociale. 
Trebuie să se schimbe situația 
în domeniul salariilor. Este ne
cesar să se rezolve în mod mai 
rapid și mai eficient problema 
locuințelor. încă în 
noile apartamente 
cuprindă cu 15 000 
mult decît în anul 
mătoarea problemă 
este necesitatea de 
nătăți situația femeilor munci
toare.

E. Gierek a subliniat că în 
munca pentru om, pentru satis
facerea necesităților sale mate
riale rezidă sensul principal al 
economiei socialiste. Totuși, ar 
fi greșit să se reducă viața 
noastră personală și socială în 
mod exclusiv la consumul 
bunuri materiale. La fel de 
portante în viața fiecărui 
sînt sentimentul perceperii 
curității sociale, perspectivele 
pe care le vede în fața sa, a 
copiilor săi, a țării sale.

Prezentînd direcțiile de pers
pectivă ale strategiei dezvol
tării, E. Gierek a relevat, în 
primul rînd, necesitatea moder
nizării economiei naționale, a 
întăririi reale pe calea revolu
ției tehnico-științifice, a acce- 
celării dezvoltării mecanizării 
etc. Pentru a se imprima un 
caracter mai modern sistemu
lui de conducere, Biroul Poli
tic și guvernul vor crea un 
colectiv de specialiști mareanți, 
compus din teoreticieni și prac
ticieni din diferite domenii.

E. Gierek a acordat, de a- 
semenea, o deosebită atenție 
dezvoltării democrației socia
liste, ca o condiție a progre
sului accelerat. Este vorba, în 
primul rînd, ca formele vieții 

.democratice, a căror esență le 
exprimă ideea leninistă de 
participare a maselor la con
ducerea țării, să fie dezvoltate 
și îmbogățite în practică. Este 
necesar să fie continuată și per
fecționată practica consultărilor 
cu clasa muncitoare și alte ca
tegorii de oameni ai muncii. 
Un astfel de caracter au avut 
întîlnirile conducerii partidului 
și guvernului cu muncitorii de 
pe litoral. Ele trebuie să pă
trundă temeinic în practica vie
ții sociale din Polonia.

In partea cuvîntării privind 
problemele internaționale, E. 
Gierek a subliniat că partidul 
continuă politica externă justă 
în toate problemele fundamen
tale. In toate problemele de 
bază ale luptei pentru întărirea 
poziției și unității statelor so
cialiste și întregii mișcări co
muniste și muncitorești inter
naționale, ale luptei pentru 
securitate și pace în întreaga 
lume, P.M.U.P. colaborează cu 
P.C.U.S. și alte partide frățești.

Schimbările efectuate de cea 
de-a 7-a plenară, a spus E. 
Gierek, au pus bazele unei îm
bunătățiri radicale a politicii 
și a metodelor și stilului de 
muncă. Aceasta permite parti
dului să-și transpună în viață 
mai bine linia sa generală a 
construcției socialiste. Impor
tanța sarcinilor impune acum 
să ne gîndim la următoarea șe
dință plenară a C.C. asupra 
problemei convocării 
a celui de-al VI-lea
al partidului, a spus Edward 
Gierek.
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WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării al S.U.A. 
a confirmat participarea avia, 
ției americane la agresiunea 
trupelor saigoneze în Laos.

• La Mantova a avut Ioc 
duminică o manifestare con
sacrată dezvoltării relațiilor 
turistice dintre Italia și Ro
mânia. Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, Giani Usvardi, 
subsecretar de stat la Minis
terul Turismului și Specta
colelor al Italiei, a vorbit 
despre importanța dezvoltării 
relațiilor italo-române și, în 
cadrul acestora, a turismului.

u

Explozie violentă în 
marea metropolă 
americană

a început să execute pro
gramul celei de-a patra 

zile selenare

termen limită 
trupelor din

de re- 
Indo-

A

In Uruguay a fost creat
la rîndul 
emisiuni

lor,
televizate.
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O misiune 
comercială
japoneza 
la Pekin

TOKIO 8. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : O misiune compusă din 
trei reprezentanți ai Asociației 
japoneze pentru promovarea co
merțului internațional (Koku- 
bosoku) a plecat luni la Pe
kin. Din delegație fac parte 
Shujiro Tanaka și Takamaru 
Morita, directori ai Asociației 
Kokubosoku, și Iohiro Kimura, 
director executiv al filialei a- 
cesteia din regiunea Kansai.

înainte de plecare, Iohiro Ki
mura a declarat ziariștilor că, 
în timpul șederii lor de apro
ximativ o lună în capitala R.P. 
Chineze, reprezentanții japonezi 
vor avea convorbiri 
extinderea schimburilor 
ciale dintre cele două

Pînă la sfîrșitul lunii 
rie, urmează să plece la Pekin 
alte două delegații japoneze : 
una condusă de fostul ministru 
de externe, Aiichiro Fujiyama, 
președintele Ligii deputaților 
pentru normalizarea relațiilor 
diplomatice japono-chineze, iar 
alta formată din oameni de a- 
faceri, în frunte cu Kaheita 
Okazaki, șef al Oficiului pen
tru memorandumul comercial 
japono-chinez.

—♦
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Cea mai complicată 
problemă pentru 
guvernul chilian
SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 

gerpres). — In cadrul unei con
ferințe de presă, organizate la 
Valparaiso, președintele chilian, 
Salvador Allende, a declarat că 
reforma agrară constituie pro
blema cea mai complicată pen
tru guvernul său. Aplicarea ei 
— a spus președintele — a în- 
tîmpinat puternica împotrivire 
a latifundiarilor și a altor forțe 
ale reacțiunii. In unele regiuni 
alb țării, între care și provin
cia Cautin, situația continuă să 
rămînă încordată. Salvador Al
lende a relevat, în continuare, 
că o problemă importantă, în 
curs de rezolvare, este și șo
majul. In legătură cu aceasta, 
se prevăd numeroase lucrări de 
construcții, care vor absorbi o 
mare cantitate de forță de 
muncă.

u» FRO.VTUL 
FORȚELOR

MONTEVIDEO 8 
— In Uruguay a 
un larg Front unit 
populare. In noua 
politică au intrat partidele co
munist, socialist, muncitoresc 
revoluționar, național, creștin 
democrat, mișcarea Blanco și 
alte grupări de stînga. La șe
dința de constituire, care a a- 
vut loc la Montevideo, repre
zentanții acestor partide au de
clarat că țelul lor comun este 
lupta împotriva oligarhiei și a 
reacțiunii care mențin țara în 
înapoiere economică și socială 
și tolerează subordonarea in
tereselor ei monopolurilor stră
ine.

Crearea frontului este rezul
tatul eforturilor depuse de mai 
mulți ani pentru unirea for
țelor progresiste ale țării, în 
scopul înfăptuirii unor adînci 
transformări social-economice. 
Bazele lui au fost puse în 1962, 
cînd s-a format Frontul de e-

UNIT AL
POPULARE

(Agerpres). 
luat ființă 
al forțelor 
formațiune

liberare, de stînga, compus din 
Partidul comunist și o serie 
de grupări și organizații de 
stînga.

Comentînd constituirea fron
tului unit, ziarul „Popular11 
scrie : „Această mișcare are în- 
tr-adevăr rădăcini adînci în po
por. Ea a fost precedată de 
ani de luptă aspră, care au 
învățat masele să vorbească 
limba unității — principala ar
mă în bătălia pentru libertate, 
cuceriri economice și sociale, 
pentru un program de acțiune 
popular și antiimperialist. A- 
ceastă unitate în lupta pentru 
revendicări sociale se transfor
mă acum într-o unitate politi
că. Ea poate smulge puterea 
din mîinile bancherilor și pă
turilor privilegiate11. Ziarul sub
liniază că formarea frontului 
ar putea reprezenta începutul 
unei cotituri în istoria politică 
a Uruguayului.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
De la Centrul pentru legături 
cosmice la mari distanțe s-a co
municat agenției TASS că ve
hiculul autopropulsat „Lunohod- 
1“ a început să execute pro
gramul celei de-a patra zile 
selenare. Toate sistemele de 
bord și aparatajul științific 
funcționează normal.

La 7 februarie, relatează a- 
genția TASS, a fost stabilită 
o legătură radio între Pămînt 
și laboratorul lunar, care a du
rat aproape cinci ore. In acest 
timp, lunamobilul a transmis, 
prin sistemul său de televiziu
ne, din diferite unghiuri în ra
port cu Soarele, imagini ale u- 

. nei porțiuni a suprafeței lu
nare, considerate a fi caracte
ristice. Imaginile, realizate cu 
ajutorul telecamerelor obișnui
te, au fost dublate de vederi 
panoramice telefotometrice. 
nohod-l“ a 
ședinței de 
distanță de 
recția nord,
teren cu cratere cu diametrele 
între 30 și 40 de metri. Vehi
culul selenar a escaladat unele 
cratere, avînd pante înclinate 
pînă la 15 grade, iar pe altele 
le-a ocolit.

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— O explozie violentă, pro
dusă la una din centralele e- 
lectrice care alimentează o- 
rașul New York a lăsat, în 
noaptea de duminică spre 
luni, în întuneric, o mare 
parte a cartierului Manhattan 
și a provocat întreruperea 
programelor de radio și te
leviziune în centrul marii 
metropole americane. De ase
menea, și-au întrerupt spec
tacolele numeroase teatre și 
cinematografe și a fost per
turbată circulația trenurilor 
locale. Cauzele exploziei nu 
se cunosc încă.

Etna a reînceput 
să erupă

„Lu-
parcurs în timpul 
legătură radio o 
323 metri în di- 
trecînd printr-un

CATANIA 8 (Agerpres). — 
Etna, cel mai înalt și cei mai 
activ vulcan din Europa, a 
reînceput să erupă. Duminică 
seara, craterul de nord-est 
și-a reluat activitatea. Un i- 
mens nor de fum s-a ridicat 
din vulcan, în timp ce din 
craterul central se revărsau 
valuri 
De la 
metri, 
lavă
dreptat spre valea Bove. Fu
mul dens, care a însoțit e- 
rupția, 
la zeci 
tare.

După 
de trei 
încetat
perioadă de activitate a vul
canului este urmărită cu mult 
interes de vulcanologii 
institutul din Catania.

de cenușă și flăcări, 
înălțimea de 3 000 de 
un șuvoi enorm de 
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Astăzi, „Apollo-14“
va ameriza în

HOUSTON 8 (Agerpres). — Pe 
măsură ce se apropie de Terra, 
cei trei astronauți de pe nava 
„Apollo-1411 manifestă o stare 
de bună dispoziție și de ne
răbdare pentru reîntâlnirea 
Pămîntul. Intr-o convorbire 
vută cu Centrul spațial de 
Houston, echipajul s-a plîns 
perioada prevăzută pentru
dihnă (circa 10 ore) a fost prea 
lungă și, ca atare, fiecare as
tronaut a dormit, în medie, 
circa 4 ore. „Ne simțim bine11, 
a comunicat Mitchell, „Cum e 
vremea la Houston ?“ Și aflînd 
că acolo temperatura e scăzu
tă, a replicat ușor ironic : „îmi 
pare rău! Deplasați cumva

cu 
a- 
la 
că 
o-

Houstonul spre Polul Nord ?" 
Pentru marți, 9 februarie, după 
perioada de odihnă, programul 
astronauților prevede o even
tuală corecție a traiectoriei la 
ora 19,49 (ora Bucureștiului), ur- 
mînd ca, la 22,34, comparti
mentul motor, devenit de acum 
inutil, să fie părăsit în spațiu. 
După pătrunderea în primele 
straturi ale atmosferei terestre, 
la altitudinea de 10 000 de me
tri, „Apollo-14“, transformat în- 
tr-un bolid incandescent, va în
trerupe timp de patru minute 
legăturile radio cu 
după care viteza sa, 
pășește de cinci ori 
gravitație terestră, se

Pămîntul, 
care de- 
forța de 
va redu-

do-

Pacific
ce grație deschiderii automate 
a trei mici parașute de frîna- 
re. Apoi, la 3 km înălțime, se 
vor deschide cele trei para
șute principale, care vor per
mite cabinei spațiale să ame- 
rizeze în apele Pacificului, la 
circa 1 300 metri de Insula 
Pago Pago (Arhipelagul Samoa), 
după o călătorie spațială de 9 
zile. Cei trei astronauți vor fi 
recuperați de un elicopter mi
litar și transferați 
portavionului „New 
direct în laboratorul 
tină spațială pentru
de 21. zile. Laboratorul urmează 
să fie transferat pe calea ae
rului la Houston vineri 12 fe
bruarie.

la bordul 
Orleans", 

de caran- 
o perioadă

Elvețienele și-au 
bîndit dreptul de

BERNA 8 (Agerpres). — 
Femeile din Confederația el
vețiană au primit duminică 
drept de vot, în urma unui 
referendum național consacrat 
acestei probleme. Un număr 
de 621 403 alegători elvețieni 
au răspuns „da“, iar 323 596 
s-au opus propunerii de re
vizuire a constituției, în sen
sul includerii prevederii ca 
„elvețienii și elvețienele au 
aceleași drepturi și acelea 
datorii în ce privește alege 
rile federale". Un număr de 
15 cantoane și un semican 
ton au aprobat proiectul ue 
modificare a constituției, u> 
timp ce șase cantoane și un 
semicanton, în majoritate de 
limbă germană, s-au opus. 
Astfel, a fost întrunită ma 
joritatea necesară modifică; 
constituției. Trebuie nota; 
faptul că un referendum si
milar, desfășurat în anul 196J, 
s-a soldat cu o victorie a 
celor ce se opuneau votului 
feminin.

vot
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