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La inceputul acestui an, co
lectivul de mineri, ingineri și 
tehnicieni de la sectorul IV al 
Exploatării miniere Lupeni 
angajat să extragă 
1971 cu 6 000 
cărbune decit 
nul. Jumătate 
cantitate urma 
nată in cartea de 
torului pinâ la 8 Mai.

Apropierea semicentenarului 
Partidului Comunist Român a 
impulsionat puternic activitatea 
colectivului sectorului. Pe baia 
realizărilor obținute in primele

i-a 
in anul 

tone mai mull 
prevedea pla- 

din această 
sâ fie consem- 

rizitâ a sec-

luni, angajamentul anual a 
majorat la 10 000 de tone 
care numai in primele patru 
luni 6 000 tone). In aceste con
diții brigăzile conduse de Pe
tre Constantin, Vasile Caila, 
loan Solomon și altele au găsit 
resurse suficiente de a trans
pune in fapte noul angaja
ment, dovedind că cifra pro
pusă poate fi realizată. Cu pri
lejul decernării drapelului de 
unitate fruntașă pe ramură mi
nei Lupeni, o serie de comu
niști din colectivul sectorului 
și-au manifestat dorința de a 
suplimenta angajamentul cu 
incă 1 000 de tone, lată insă 
că, în dimineața zilei de 20 a- 
prilie, am fost informați asupra 
îndeplinirii acestei îndrăznețe 
tentative. Cu 8 luni și 10 zile 
înainte de termen, grație spori
rii eficienței muncii depuse de 
minerii din abataje și a celor din 
brigăzile de pregătire conduse 
de Alexandru Condoiu, Nicolae 
Aeftincăi, loan Mandoacă, A- 
lexandru Olteanu, care au asi
gurat in permanență front de 
lucru, marți dimineața depăși
rea planului de producție al 
sectorului a atins cota a 11 010 
tone. Minerii sectorului IV s-au 
angajat ca pinâ Ia 8 Mai să 
adauge noi cantități de cărbu
ne extrase peste plan în pal
maresul minei.

Rodul hărniciei
al dăruirii în muncă

Strungarul Martin Ambruș 
de la U.U.M.P., care in ulti
ma vreme și-a înscris in pal
maresul activității numai rea
lizări frumoase, surprins in 
timp ce execută o roată din
țată pentru cutia de viteze 
a T.R. 2.

Razele soarelui cădeau a- 
proape perpendicular, imbră- 
țișind pămintul intr-o săru
tare pătimașă, laolaltă cu tot 
ce se ajla in jur: vagonete 
goale ce așteptau să fie in
troduse in mină, bolțari abia 
descarcați din tren, oameni 
in haine de lucru ce-și ve
deau liniștiți de treabă. Ve
nisem la Dilja pentru a scrie 
despre succesele celor ce 
muncesc aici. Mi-a fost re
comandat sectorul de investi
ții. Cum schimbul nu ieșise 
incă din mină, m-am adresat 
inginerului șef de sector, Tra
ian Codreanu.

Lună de lună oamenii 
flați in subordinea sa 
realizat și depășit planul 
producție la toți indicatorii. 
E lucru lesne de înțeles că 
bunul mers al lucrărilor de 
deschideri și pregătiri asigu- 

inceperea la timp a ex-

(i- 
au 
de

ploalării substanței minerale 
utile, influențind direct rea
lizarea planului de extracție.

Din lunga listă a celor e- 
vidențiați am ales doar ci- 
teva nume. In cadrul lucră
rilor de deschidere s-au re
marcat brigăzile conduse de 
Gheorghe Grigoroaie și Gri- 
gore Kadar, prima excavînd 
in cursul lunii trecute 439 
mc de substanță, ceea ce re
prezintă o realizare a sarci
nilor de plan in proporție de 
117,7 la sută, iar a doua, lu- 
crind la lărgirea și betona- 
rea suitorului de aeraj și 
rambleu hidraulic nr. 2 din 
cadrul blocului 4, a realizat 
norma in proporție de 118,1 
la sută, terminind suitorul 
in numai 23 de zile. Brigada 
condusă de Gabor Levay, lu-

Ion Lucian BOLUNDUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

după-amiază, la Petro
șani a avdt loc ședința comi
tetului de direcție al Cabine
tului municipal de organizare 
științifică a producției și mun
cii. Membrii comitetului de di
recție au salutat prezența la

Cu autostopul...

dimineață, brigada ar- 
a Casei de cultură din 

(compusă din
tistică
Petroșani (compusă din Gh. 
Negraru. Gh. Sereș, Gh. Velica, 
Porumbița Belgun. Stela Badea 
și Lidia Hisem). împreună cu 
formația de muzică ușoară 
..Atlas" (acompaniamentul mu
zical) au plecat la București. 
Datorită calităților textului „Cu 
autostopul prin Petroșani" (Gh. 
Negraru) și interpretării, ea a 
cîștigat locul I la faza zonală 
și a fost invitată să participe 
la spectacolul de gală, pe ca- 
re-1 susțin finalistele concursu
lui brigăzilor artistice de 
gitație, ce va avea loc la 
aprilie.

ședință a tovarășului Gheorghe 
Feier, secretar al Comitetului 
municipal de partid.

După o succintă informare a- 
supra activității din 
rioadă a cabinetului 
de tov. ing. Mircea 
lectorul cabinetului, 
duse la cunoștință 
și sarcinile activității 
în noul cadru concret, eficient 
— stabilit prin H.C.M. nr. 
1324/1970 — în care își desfă
șoară în prezent munca cabi
netele de organizare științifică 
a producției și muncii.

Ședința a dezbătut, de ase
menea. unele măsuri organiza-' 

■ torice, a aprobat cooptarea u- 
nor noi membri în comitetul 
de direcție al cabinetului.

ultima pe- 
prezentată 
Felea, di-i 
au fost a- 
programul 

viitoare

A fost instalat 
in inelul stato

rului, rotorul 
penultimului 
hidroagregat

Miercuri, la Centrala elec
trică de la Porțile de Fier 
a fost instalat în inelul sta
torului, rotorul penultimului 
hidroagregat component al a- 
cestui obiectiv. Montarea ce
lor peste 12 000 de piese ale 
subansamblului respectiv, ca
re cîntărește mai mult de 
650 000 kg, a fost executată 
la un bun nivel calitativ și 
în avans față'de prevederile 
din grafice, ceea ce creează 
condiții ca acest hidroagregat 
să fie pus în funcțiune mai 
devreme față de prevederi.

(Agerpres)

înfăptuirea insurecției 
de la 23 August 1944 
întregii țări stătea sar-

în primele rînduri

refacerea economiei

armate 
în fața 
cina refacerii economiei națio
nale distruse de război. Pre
luarea conducerii acestei ac
țiuni de către Partidul Comu
nist Român căpăta în acel timp 
semnificații deosebite. Prin re
facerea economiei naționale se 
creau condițiile pentru reali
zarea sarcinilor care stăteau în 
fața revoluției populare, se în
tărea regimul democrat-popular, 
se creau premisele trecerii la 
revoluția socialistă.

Analizînd situația creată, Par
tidul Comunist Român s-a a- 
dresat minerilor din Valea Jiu
lui, principalii furnizori de căr
buni din țară, cerîndu-le să de
pună toate eforturile pentru a 
asigura cărbunii necesari trans
porturilor și uzinelor prelucră
toare din țară. In adunările 
populare și sindicale, de cîte 
ori era prilejul, comuniștii 
arătau sarcinile deosebit de im
portante legate de necesitatea 
sporirii producției de cărbune. 
Urmărind același scop, minerii 
conduși de comuniști au înlă
turat elementele reacționare din 
conducerile întreprinderilor mi
niere și au instalat controlul 
muncitoresc asupra producției.

„Comisiile de control și per
fecționare a producției" insti
tuite cu ocazia vizitei condu
cătorilor de partid în Valea 
Jiului au reușit să adopte mă

suri care în scurt timp au dus 
la sporirea producției. Printre 
alte măsuri luate de aceste co
misii merită să fie amintită și 
aceea de a se introduce schim
bul la locul de muncă. îndru
mați de comuniști și respingînd 
atitudinea unor elemente care 
au făcut agitații împotriva a- 
cestei măsuri, marea majoritate 
a minerilor, în ziua de 3 ia
nuarie 1945, la Lupeni, Lonea, 
Vulcan și Petrila, în adunări 
generale au aprobat introduce
rea schimbului la locul de mun
că. Urmarea acestei acțiuni și 
a muncii pline de abnegație a 
minerilor a fost că pînă la sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1945 produc
ția de cărbune s-a dublat față 
de luna precedentă.

Pe măsura adîncirii procesu
lui revoluționar, controlul mun
citoresc s-a extinș tot mai mult. 
După instaurarea regimului de
mocrat-popular, ca și în alte 
părți ale țării, au apărut co
misii de control și combatere 
a speculei. Sub îndrumarea co
muniștilor, în cadrul 
telor, la Petroșani au 
ință comisii care s-au 
la diferiți comercianți 
găsit mărfuri dosite.
produse de primă necesitate au 
fost confiscate și predate or
ganelor locale spre valorificare, 
iar celor vinovați li s-au dre
sat acte de trimitere în jude
cată pentru speculă. Prin ac
tivitatea lor, aceste comisii au 
exercitat un control tot mai

Ș ȘCOALA— 
Ș EDUCAȚIE

eficace și în sfera desfacerii 
produselor de primă necesitate.

Pentru industria extractivă 
din Valea Jiului, ca și pentru 
economia întregii țări, de alt
fel, un rol deosebit l-a avut 
Conferința națională a P.C.R. 
din octombrie 1945. Făcînd o 
analiză profundă a situației e- 
conomice în care se găsea țara. 
Conferința a stabilit că sarcina 
principală a partidului, a în
tregului popor era de a se ac
ționa cu hotărîre pentru refa
cerea 
cadrul 
re a 
punea
pe industria grea ca pivot în 
jurul căruia urma să se dez
volte întreaga economie națio-

nală. Aplicînd creator învăță
tura marxist-leninistă 
re la rolul industriei 
dezvoltarea economiei 
le, Partidul Comunist 
pleca de la premisa 
noastră dispunea de 
prime de bază necesare 
astfel de dezvoltări.

In acest context un rol 
sebit revenea minerilor 
Jiului. Conferința națională a 
trasat ca sarcină imediată re
facerea principalelor centre in
dustriale ale țării. „Urmările 
realizării acestui plan vor in
fluența întreaga evoluție a eco-

privitoa- 
grele în 
naționa- 

Romăn 
că țara 

materiile 
unei

Expresie 
a prețuirii

Prețuirea și grija pe care 
partidul și statul nostru so
cialist le acordă oamenilor 
muncii se reflectă sub dife
rite aspecte. Printre ele se 
numără și concediile de odih
nă plătite. Deși încă nu ne 
aflăm în sezonul estival, to
tuși, peste 70 de preparatori 
din Petri la au fost deja la 
odihnă sau tratament în di
ferite stațiuni. Printre aceș
tia se numără Octavian Mi- 
clăuș, Liviu Pop, Petru Zarif, 
Ioan Stoica. Gheorghe Iorgu- 
lan. loan Cozma, Alexandru 
Kirmaier și alții. In curînd 
vor pleca în stațiuni Vasile 
Paul, Elena și loan Sitea, 
Miron Horga, Tstrate Popescu 
și alți preparatori.

30 de tineri uteciști de la 
secția de bobinaj din cadrul 
U.U.M.P. au participat, zile
le trecute, la o acțiune colec
tivă de strîngere a fierului 
vechi. Cu acest prilej au fost 
colectate peste 15 tone de 
fier vechi pe care l-au predat 
centrului de colectare. Prin
tre cei care s-au remarcat 
în această acțiune se numă
ră î Rudolf Andrei, Nicolae 
Almășan, Gheorghe Coș, Li- 
viu Moldovan, Andrei Dioș 
și Nicolae Carol.

Pornind 
făcute de 
Banița în 
populare, Comitetul executiv 
al Consiliului popular acordă 
o deosebită atenție probleme
lor de gospodărire și înfru
musețare a localității. In ur
ma consultării locuitorilor din 
satele aparținătoare comunei, 
organele locale și-au prevă
zut in acest an să execute 
din contribuția bănească și 
prin munca patriotică a ce
tățenilor lucrări edilitare și 
gospodărești în valoare de 
710 000 lei. Printre aceste lu
crări se numără extinderea 
rețelei de iluminat public, 
amenajarea unei baze spor
tive la școala generală de B 
ani, extinderea spațiului că
minului cultural, întreținerea 
drumurilor comunale pe o 
lungime de 10 km, construi
rea de podețe, curățirea a 
17 km de șanțuri, alinierea 
gardurilor pe întregul traseu 
turistic de la Crivadia pînă 
la Peștera Bolii, împrejmui-

rea școlilor din Botani, Me- 
rișor și Crivadia, amenajări 
de zone și spații verzi ele.

In acest sens, Comitetul e- 
xecutiv a asigurat documen
tația lucrărilor bugetare și 
deschiderea finanțării pentru 
cele contractate cu I.R.E.E. 
Deva și I.G.L, Petroșani.

Cu sprijinul deputaților, 
Consiliul popular Bănița a 
mobilizat un număr mare de 
cetățeni la acțiunile organi
zate pentru strîngerea și 
transportarea unor materiale 
de construcție: piatră, nisip 
etc. In satul Merișor au în
ceput luna aceasta lucrările 
de întreținere a drumului ju
dețean Merișor — Dealul Ba- 
bii. S-au transportat și îm
prăștiat peste 100 mc de pie
triș, s-au curățat peste 250 
ml de șanțuri pentru scurge
rea apelor. La executarea a- 
cestor lucrări au participat 
peste 100 de persoane.

Pentru extinderea spațiu
lui la căminul cultural, cetă
țenii comunei au început

strîngerea materialelor nece
sare fundației și zidăriei, ur- 
mînd ca pînă la începutul lu
nii aprilie să fie transportată 
la locul construcției o canti
tate de 190 mc de piatră și 
nisip.

Pe zi ce trece tot mai mulți 
locuitori, în special tineri, 
participă la muncile patrio
tice organizate. Astfel, de cu
rînd, 200 de cetățeni, printre 
care și elevii școlii generale 
de 8 ani din Bănița, au cu
rățat 250 ml de șanțuri, au 
nivelat pămîntul depozitat la 
marginea drumului național, 
au transportat și așternut 
180 tone pietriș de carieră 
pe drumurile comunale, au 
văruit gardurile.

Asemenea acțiuni, la care 
locuitorii răspund cu interes, 
vor fi organizate și în satele 
aparținătoare comunei.

Calitatea lucrărilor execu
tate, redarea în circulație, 
înainte de termen, a vago- 
netelor cît și economisirea de 
materiale, sînt obiective per
manente ale colectivului re
viziei de vagoane din Petro
șani. In ultima vreme s-au 
realizat aici economii însem
nate la cherestea și alte ma
teriale. Din aceste economii 
s-a luat inițiativa de a se îm- 
prejmui incinta, de a se mon
ta o conductă de aer de cir
ca 50 de metri și a se con
strui 2 cărucioare pentru 
transportarea pieselor grele. 
Inițiativa a venit din partea 
comuniștilor, dar la munca 
patriotică participă întregul 
colectiv.

Intre 26 și 29 aprilie a. c. 
va avea loc faza finală a 
lui de-al doilea Festival 
cineaștilor amatori, fază 
se va desfășura la Casa 
cultură a sindicatelor din
tești. Printre finaliști se află 
și cincamatorii din Vaiea Ji
ului care vor prezenta fil
mele „Diagrama" (Iosif Tell- 
mann, cineclubul Casei de cul
tură din Petroșani), „Sens u- 
nic" și „Reportaj la E.M. Lu
peni" (cineclubul din Lupeni), 
și „Făuritorii de coloane" 
(cineclubul Optimfilm din 
Vulcan).



2 JOI 22 APnihlE 1*71

Rezultate ■

■

K

■

fl

dispunem

edificatoare,

■ 
n 
oi

încheiat nu de mult două trimestre de muncă fruc- 
pc târîmul procesului de invățâmînt, timp în care ma

ll 
a 
o
3
3
9

a 
a
3 
■a

pe măsură 
condițiilor 
posibilităților 
de care

" --------- >4
In zilele de 24 ți 25 opri- I 

lie 1971, Io Deva, se vor des- I 
fășuro lucrările simpozionului I 
intitulot „Educarea pionierilor 
și școlarilor in spiritul drago- I 
stei față de patrie și partid, I 
a tradițiilor de muncă și luptă I 
ale clasei muncitoare". Inițial I 
de Consiliul județean al Or- | 
ganizației pionierilor și Inspec- I 
taratul școlar județeon Hune- | 
doara, simpozionul se înscrie i 
in ansamblul de manifestări I 
dedicate apropiatei aniversări

Simpozion
dedicat

CiNCI SUGESTII 
pentru o activitate

tuoasă
joritatea cadrelor didactice din Valea Jiului au dovedit o 
permanentă preocupare pentru formarea unei gindiri crea
toare, mobile și suple la elevi, pentru transmiterea prin cele 
mai adecvate metode a cunoștințelor și pentru conturarea 
in rindul „beneficiarilor* școlii a deprinderilor morale im
puse de timpurile și societatea in care trăim.

Ca urmare a strădaniilor depuse de educatoare, învăță
tori, maiștri, profesori, sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid din școli, rezultatele trimestrului al II-lea 
al anului școlar 1970—1971 sint oglindite de cifre îmbucu
rătoare, care ne îndreptățesc să credem că la finele anului 
școlar vom avea prilejul să consemnăm rezultate și mai edi
ficatoare.

Astfel, la clasele I—IV, din 9364 elevi râmași înscriși la 
sfîrșitul trimestrului, au promovat 8693, ceea ce reprezintă 
un procent de promovabilitate de 93%. La clasele V—VIII, 
din numărul de 8284 elevi cu situația încheiată, au promo
vat 6642, reprezentînd un procentaj de 80%, iar la clasele 
IX—X. din 897 elevi cu situația încheiată, au promovat 717, 
ceea ce reprezintă un procent de promovabilitate de 80%.

La liceele teoretice, din 1153 de elevi cu situația înche
iată au promovat 801 — procentaj 70% — în timp ce la 
Liceul industrial minier din totalul de 579 elevi cu situația 
încheiată, au promovat 388 elevi, în procent de 78%.

In cadrul Școlii comerciale, din cei 488 elevi cu situația 
E încheiată, au promovat 370 elevi, ceea ce reprezintă un pro- 
0 cent de 75,2%.
“ La Grupul școlar minier Lupeni, din 431 elevi — curs de 

zi — au promovat 290, reprezentînd un procent de 64,9%, 
iar la cursul seral, din 189 elevi au promovat 120, reprezen- 
tind un procent de 60%. In cadrul Grupului școlar Petroșani 
din 200 elevi, curs de zi, cu situația încheiată, au promovat 
180 ceea ce reprezintă un procentaj de 90%, la ucenicie ia 

q locul de muncă au fost 78,6% promovați, la maiștri au pro-
□ inovat 90 elevi din 99, iar la cursurile postliceale, din 22 
E elevi au promovat 17. procent 77,2%
D Procentul de promovabilitate ilustrează cu prisosință fap- 
B tul că toate cadrele didactice din municipiul Petroșani s-au 
® preocupat de pregătirea temeinică și multilaterală a elevilor 
rj având ca obiectiv principal ridicarea necontenită a calității 

invățămîntului, modernizarea procesului de predare și le-
Ej garea cunoștințelor teoretice de activitatea practică.
q O atenție deosebită s-a acordat muncii educative în școli 
g prin stabilirea unei tematici corespunzătoare cerințelor fie- 
jș cărei clase pentru orele educative, realizîndu-se în același
□ timp și obiectivele propuse in cinstea semicentenarului 
O P.C.R.
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1) .MICA ENCICLOPEDIE 

ȘCOLARA**. Clubul micilor en- 
ciclopediști sau activitatea cu 
tema de mai sus poate avea ca
racter periodic și se organizează 
cu întreg detașamentul ori cu 
pionieri din mai multe deta
șamente. Folosind ca material 
pentru documentare dicționare
le enciclopedice și de speciali
tate, manuale, tratate, reviste 
(pentru diferite domenii ale 
științei și culturii), broșuri de 
știință popularizată, pionierii, 
cu sprijinul comandanților, al 
profesorilor de specialitate și 
al părinților vor organiza pe
riodic (lunar, trimestrial sau 
chiar bilunar) discuții enciclo
pedice cu menirea de a-i in
troduce, organizat, în domenii 
in care curiozitatea de a ști 
ii face să pătrundă singuri. 
Cerul și pământul. mările, ocea
nele și munții, pădurile și de- 
șerturile, marile orașe, activi
tatea oamenilor, istoria culturii 
și civilizației, viața și activita
tea marilor personalități,~ re\o- 
luția științifică și tehnică con
temporană și multe alte mari 
subiecte pot fi cuprinse intr-o 
„Mică enciclopedie școlară*. 
Recomandăm în acest sens căr
țile din editura „Caleidoscop14.

2) AVEȚI VOINȚA? Un joc 
pentru cei mici și cei mari deo
potrivă, care, chiar dacă nu-1 
organizăm noi, este nelipsit 
din inventarul de jocuri ale 
copiilor. Președintele detașa
mentului stabilește legile jocu
lui.

_  Fiecare pionier să poarte 
permanent la el un gaj. un 
semn (o frunză presată, o anu
mită culoare la îmbrăcăminte, 
un anumit nasture etc.) Spon
tan. la rostirea unei formule, 
de către oricare dintre colegi, 
cel acostat trebuie să răspundă 
cu o anumită formulă : (Mai 
este mult pînă departe ? De
parte se află foarte aproape) și 
arată semnul. Jocul devine și 
mai interesant dacă săptămâ
nal se schimbă caracterul for
mulei. De exemplu, în prima 
săptămînă se răspunde cu cu
vinte. expresii ce se opun : foc- 
apă : cer-pămînt; sus-jos ; greu- 
ușoi-; apoi cu a doua parte a 
unui proverb, a unei zicători i 
cine se scoală de dimineață, de
parte ajunge; ziua bună se cu
noaște de dimineață etc.

Dincolo de caracterul dis
tractiv, amuzant, jocul are 
multe valori educative, dezvol
tă voința, atenția, obișnuința 
de a răsounde unor obligații 
permanenie.

Pionierul c-are nu greșește în

joc un trimestru este declarat 
„campionul voinței**.

3) CALEIDOSCOP ȘTIINȚI
FIC. Pentru pregătirea (peri
odică) a acestei activități pio
nierii primesc sarcini concrete 
în funcție de pasiunile lor pen
tru un domeniu sau altul, pen
tru anumite obiecte de studiu. 
Aici sînt prezentate ultimele 
noutăți din domeniul științei și 
tehnicii, sfaturi practice pentru 
întrebuințarea unor aparate în 
gospodărie, se dau consultații 
(de către meseriași, ingineri, 
specialiști) pentru membrii cer
curilor, pentru pârtieipanții la 
concursurile tehnice.

4) PE URMELE UNEI LE
GENDE. Interesant motiv pen
tru organizarea unei expediții 
(de cercetare, de documentare 
sau cu caracter de joacă, de 
divertisment). Cum fiecare ținut, 
fiecare localitate își are legen
da. este necesar doar startul 
pentru a porni cu detașamen
tul într-o aventură nemaipome
nită — plăcută și instructivă 
totodată.

Nu uitați că urmînd firul li
nei legende, poveștile localni
cilor, pionierii din Orăștioara 
de Sus au descoperit o cetate 
dacică, iar pionierii din Reșița 
— urmele unei cetăți medie
vale.

5) PASIUNILE NOASTRE. 
Copiii și vîrstnicii, deopotrivă, 
sînt pasionați colecționari — de 
la cele mai năstrușnice, mai 
obișnuite obiecte pînă la obiec
te de artă.

Deoarece mulți, foarte mulți 
pionieri sînt colecționari (de 
timbre, șervețele, insigne, cutii 
de chibrituri, etichete, nasturi, 
fanioane, ilustrate. autografe 
ele) și au începuturi de colecții 
sau chiar colecții bogate este 
bine să încurajăm aceste preo
cupări, mai ales că unii nu 
sînt statornici în pasiunile lor 
și nu au preocupări sistematice, 
în mod organizat

Activitatea cu această temă, 
organizată la detașament sau 
la nivelul unității, va face cu
noscută în școală preocuparea 
unor colecționari, colecțiile lor, 
îi va contamina și pe alții cu 
asemenea pasiuni și preocupări 
instructive.

Este bine să invităm cu acest 
prilej, colecționari vîrstnici, cu- 
noscuți în județ și în țară pen
tru valoarea colecțiilor lor. Pe
riodic se pot organiza expoziții 
tematice cu diferite colecții.

Prof, Gligor HAȘA

Cu toate realizările obținute, considerăm că in trimestrul 
următor va trebui să avem în atenție mai multe obiective 
între care amintim : intensificarea ritmului de modernizare 
a învățământului în toate școlile, nu numai sub aspectul 
dotării tehnice ci și sub aspectul conținutului și metodelor 
de predare; folosirea cu maximum de eficiență în cadrul fie
cărei lecții a materialului didactico-instructiv și confecțio
narea cu mijloace proprii a materialelor adecvate care nu 
există în dotarea școlilor; accentuarea laturii educative a 

g fiecărei lecții, urmărindu-se cu perseverență cultivarea sen-
■ timentelor patriotice și civice în rindurile elevilor, prin cu-
■ noaștcrca în primul rind a documentelor de partid și a ma-
■ rilor realizări ale statului nostru socialist în toate dome-
■ niile de activitate.
® Va trebui să urmărim permanent pregătirea temeinică a 

absolvenților claselor a VIII-a, a X-a și a Xll-a în vederea 
examenelor de admitere în invățămîntul postgeneral, res- 

ț pectiv a examenelor de bacalaureat și admitere in învăță- 
mîntul superior și parcurgerea integrală a materiei, afec- 

g tind un număr corespunzător de ore pentru recapitularea 
I finală.
■ Conducerile școlilor se vor preocupa să intensifice legă-
■ turile și colaborarea cu organizațiile de tineret, în vederea
■ realizării tuturor obiectivelor prevăzute în cinstea aniver-
■ sării semicentenarului P.C.R. și a organizării vacanței de
■ vară a elevilor.
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■

■

■
■

Prof. Victor BAdAU 
Prof. Petre MARCU ■
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Sub privirea atentă a maestre! Profira Popescu, elevele clasei a VH-a A. de la Școala 
generală nr. 6 Petroșani deprind tainele frumoaselor cusături populare.

Foto : E. FRITSCH

FAMILIA
Șl ORGANIZAȚIA

PIONIERILOR
Asupra educației elevului 

acționează mai mulți factori 
care contribuie la formarea 
viitorului cetățean al patriei. 
Familiei, unde copilul își pe
trece cea mai mare parte din 
timp, ii revin, pe linia educa
ției, sarcini multiple. Aceste 
sarcini trebuie corelate cu 
sarcinile celorlalți factori pen
tru ca de comun acord să se 
stabilească cerințe unice care 
să acționeze asupra subiectu
lui. Pentru aceasta familia are 
obligația de a ține permanent 
legătura cu școala, cu organi
zațiile de tineret. Dacă în ceea 
ce privește colaborarea familiei 
cu școala se găsesc mulți pă
rinți care cunosc importanța 
acesteia, care deja au găsit 
niște mijloace de colaborare 
cu un mare grad de eficiență, 
nu tot așa stau lucrurile cînd 
este vorba despre relațiile 
familiei cu organizația de pio
nieri.

O bună colaborare a părin
ților cu organizația pionierilor 
oferă o pregătire a acestora 
în vederea ajutorării reciproce. 
Părinții trebuie să cunoască 
sarcinile organizației, preocu
pările majore și direcțiile în 
care î.și are orientată activi
tatea.

S-a constatat că acolo unde 
familia a întreținut o strînsă 
colaborare cu organizația de 
pionieri, rezultatele în dome
niu) educației au fost din ce 
în ce mai bune. Organizația 
pionierilor este o școală a e- 
ducației comuniste. Ea răspun
de intereselor și preocupărilor 
copiilor, contribuie la întărirea 
disciplinei școlare, îi ajută să-și 
organizeze în mod plăcut și 
organizat timpul liber, îi pre
gătește pentru muncă.
Fiecare copil, chiar înainte de 
a deveni elev, dorește să 
treacă timpul cît mai repede 
pentru ca să ajungă la vîrsta 
pionieratului, să devină pur
tător al mult rîvniteî cravate

de pionier. De asemenea, foarte 
mulți elevi din clasele I—III 
se interesează de organizația 
< .->r mic, manifestindu-și des
chis dorința de a deveni pio
nieri. Mai toți copiii din aceste 
clase cer părinț lor să Ie vor
bească despre viața și activita
tea pionierilor, să le spună ce 
trebuie să facă pentru a deve
ni și ei pionieri. Sînt pregătiți 
părinții la astfel de întrebări ? 
Munca de pregătire nu cere 
măsuri speciale, nu-i supraîn
carcă pe părinți, ea se înscrie 
în sistemul muncii educative 
care folosește pregătirii tânăru
lui pentru viață.

Pregătirea copilului pentru 
intrarea în rîndul organizației 
pionierilor, trebuie începută în
că din perioada preșcolară, iar 
pe măsură ce înaintează în vîr- 
stă, pregătirea să se accentue
ze în raport cu posibilitățile 
lui de înțelegere. Părinții tre
buie să le vorbească despre ac
tivitatea pionierilor, să le pre
zinte diferite fapte, exemple, 
aspecte ale muncii pionierilor, 
să Ie înlesnească posibilitatea 
de a participa la acțiunile or
ganizației. In acest scop ea poa
te să folosească cu multă efici
ență lecturile, povestirile, in
formările, emisiunile radio și 
televiziune, descrierea unor ac
tivități organizate de pionieri, 
conducerea acestora la expozi
țiile pionierilor, la serbările cu 
ocazia diferitelor manifestări, Ia 
demonstrații și parăzi, la con
cursurile pionierești etc.

Părinții trebuie să pregăteas
că pe copii pentru adunarea de

primire în organizație. Se va 
lua legătură cu comandantul; 
de pionieri pentru a stabili niș
te preocupări comune. De dorii 
este ca ei să participe la adu
narea de primire, iar dacă din 
motive obiective nu pot parti-- 
cipa, cel puțin momentul primi
rii în organizație să fie marcal. 
în mod festiv acasă în prezen
ța tuturor membrilor din fa- i 
milie.

O dată primit copilul in rîn- 
dul organizației pionierilor, sar- | 
cinile familiei se schimbă într-o 1 
anumită măsură. Familia tre
buie să cultive respectul co
pilului față de organizație, săi 
cunoască activitatea la care 
este antrenat copilul, să-1 spri
jine în rezolvarea sarcinilor 
primite din partea detașamentu
lui sau unității. Trebuie să cu
noască atitudinea copilului fa-f! 
ță de organizație, față de acti
vitățile la care participă și să ia 
măsuri corespunzătoare pentru 
stimularea interesului pionieru- 
hi'. față de munca de organizațietl 
In acest scop familia trebuie 
ca în oreocupările sale să țin5( 
mai strâns legătura cu oreani-j 
zația de pionieri — prin coman-»î 
dantul unității sau detașai 
mentuluj —, să studieze presa! 
pentru- copii și presa pedagogi/ 
că: „Educa’ia pionierească* 
„Revista de mriagogie”, revise 
ta „Colocvii" etc.

Dumitru CORNEA 
activist al Consiliului municipalj 

al organizației pionierilor

scmsotuff

Profesorul — un „binevoitor al vieții"
„Mă rogi să-ți dau cîteva 

amănunte mai deosebite din 
cariera mea de dascăl ? lotă-le 
pe scurt : Am venit în Valea 
Jiului în anul 1960. In vara ace
luiași an terminasem Facultatea 
de filologie din lași, fiind re
partizat la cerere în orașul Vul
can. Aici tocmai se înființase 
liceul de cultură generală și în 
scurt timp om fost numit direc
tor ol ocestei unități școlare. 
In primii oni o fost foarte greu, 
trebuia să luăm totul de la 
început, mă pasiona însă in 
mod deosebit faptul că pășeam 
pe cărări nebătătorite, pline 
de surprize dar și de satis
facții. Am avut norocul să 
fîu înconjurat de oomeni tine
ri, porniți pe lucruri mari, dor
nici de a înfăptui multe din 
ideile deprinse de ei pe băn
cile facultăților. In rest, mun
că perseverentă, entuziastă, 
inspirată uneori".

Frazele acestea lapidare mi
au fost odresote mai zilele 
trecute de profesorul Gh. An- 
toce, directorul liceului de 
cultură generală din Vulcan. 
Era insă prea puțin pentru 
ca reporterul să se declare 
mulțumit. Știam (doar scrise
sem de otitea ort) că liceul 
dîn Vulcan este o unitote 
școlară care și-o cucerit de 
mai multi ani un binemeritat 
și solid prestigiu nu numai 
in județ dor și pe plan repu
blican și moi știam că aici există 
o atmosferă creatoare, stimu
latoare de muncă, o conti
nuă și îndrăzneață căutare a 
celor moi fericite forme și 
metode necesare bunei desfă
șurări o procesului instruc
tiv— educotiv, o mindrie bene
fică generală de suma înfăp
tuirilor de pînă ocum și de 
perspectiva celor viitoare. Și 
de asemenea mai știam că 
multe din realizările deosebite

ale liceului din Vulcan se 
datorează comunistului Gh. 
Antoce, creierul organizator 
și sufletul entuziastului colec
tiv de cadre didactice de la 
această școală. De aceea, am 
continuat de unul singur in
vestigațiile urmărind cariera 
acestui om, la primo vedere 
cu nimic deosebit de ceilalți, 
corieră legată pînă la con
topire cu „istoria" de mai 
bine de un deceniu a liceului 
din Vulcan. Am aflat astfel 
că primii ani de funcționare 
a liceului ou fost, am putea 
zice eroici. Școala iși des-

dactic al liceului, avîndu-l în 
frunte pe Gh. Antoce au 
fost cucerite de abia din mo
mentul în care școolo s-a mu
tat in sediul actual, modern, 
luminos, spațios, propice spi
ritului novator, dorinței de 
afirmare o tinerilor dascăli 
vulcăneni. Au fost realizate 
ocum laboratoarele de chimie, 
biologie, fizică, foto, labora
torul de lingvistică (unic in 
județ și printre puținele din 
țară) stația „verfix", radiofica- 
rea școlii, atelierul centralizat 
de croitorie, biblioteca etc. 
Despre toate aceste realizări

COMUNISTUL DE LA CATEDRĂ
fășura activitatea în patru 
clădiri, dintre care trei erau 
improvizate ad-hoc iar cu 
timpul, sporind populația șco
lară, din liceu s-au desprins 
treptat nu mai puțin de trei 
școli generale, fapt care a 
făcut ca liceul să se mute de 
tot otrtea ori in alte clădiri. 
In momentuT în care se părea 
că totul e pus la punct înce
pea mutorea. Alte cadre di
dactice, alți copii, altă mun
că, pentru înzestrarea liceului 
cu cele necesare, pentru o- 
mogenizarea colectivului, pen
tru dobîndirea unor bune re
zultate in procesul instructiv— 
educativ.

In anul 1964 liceul a dat 
prima promoție de absolven
ți și tot în acel an profeso
rul Gh. Antoce o fost primit 
in rindul comuniștilor, ca o 
urmare firească o strădaniilor 
depuse in decursul acelor 
primi ani, a calităților spiri
tuale și morale dovedite de 
directorul liceului. Adevărate
le izbînzi ale colectivului dî-

se pot scrie (și s-ou scris) pa
gini întregi. Meritele sint, fă
ră îndoială, ale întregului co
lectiv cate a știut să prețu- 
iască cu adevărat condițiile 
deosebite pe care partidul 
și statul nostru le-a asigurat 
școlii și slujitorilor săi. Dar, 
merite speciale revin și co
munistului Gh. Antoce care,
cu tact și perseverență, a 
știut să creeze și să întrețină 
în cadrul colectivului o stare 
de neliniște spirituală, de 
dorință de aulodepășire, de 
emulație. Profesorul Antoce a 
urmărit conturarea unei auto
rități a liceului, a unor tradi
ții valoroase de studiu și se
riozitate antrenînd pentru 
oceasto toți cei trei factori : 
profesori — elevi — familie. 
A fost însă totdeauna con
vins că personalitatea activă 
și contemplativă a profeso
rului este cea care influen
țează personalitatea elevului. 
Pentru a crea convingeri tre
buie să fii tu însuți animat de 
convingeri, să înlături orice

înțepenire in stereotipii de 
gindire și concepție. Citîndu-I 
pe Goethe, Vianu spunea că 
trebuie să fim niște „bine
voitori ai vieții". Comunistul 
Gh. Antoce știe că profeso
rul, moi mult decit oricine, 
trebuie să fie un om luminos, 
optimist, entuziast atît la cate
dră cit și în viață. El o do
vedit în nenumărate rinduri că 
pe conducător il concepe ca 
pe un om care cooperează 
permanent și elastic cu ceilol- 
ți, incercînd să le deslușească 
fizionomia spirituală, să le 
stîrnească interesul pentru 
nou. să le impună ferm, atunci 
cînd se ivește cazul linia de 
conduită. Pentru că cel care 
dă viață întregii aparaturi de 
core dispune ostăzi liceul es
te profesorul, chemat să cultive 
creativitatea gindirii și a ima
ginației elevului, a fluidității 
și flexibilității acestora într-un 
bine gindit balans al inova
ției cu tradiția.

Deși munca in școala ii 
răpește foarte multe ore din 
zi, comunistul Gh. Antoce gă
sește timp și să-și îndeplineas
că sarcinile obștești, cele fa
miliale (e tată a doi copii), 
să citească și să se instru
iască, să-și păstreze zimbetul 
neolterat. Dacă veți sta de 
vorbă cu profesorul Antoce 
sau cu oricare din colegii săi 
de Io liceul Vulcan despre 
viitorul opropiat ol acestei 
școli, să nu vă mirați de în
făptuirile îndrăznețe pe care 
și le-au propus. Intr-un stat 
în care gindirea creatoare 
și dăruirea sinceră pe planul 
muncii sint calități cultivate 
cu grijă, oameni, comuniști 
ca cei de la liceul Vulcon 
vor avea totdeauna un cîmp 
larg de acțiune și de reali
zări.

C. PASCU

De la o vreme încoace fa
ta megieș ului de apartament 
— cu niște ochi la a căror 
privire mai toți dintre noi 
ticluiam versuri stingace — 
aflată la acea periculoasă 
virstă de 15—16 ani, trece pe 
lingă mine cu alura celui 
ieșit de curind din detenți
une. Bănuiește sau știe pro
babil că am aliat și eu de 
scrisoarea aceea, despre care 
discută de cîteva zile toți 
colegii și profesorii ei, tot 
liceul.

Ce s-a intimplat de fapt ? 
Intr-o zi o colegă de clasă, 

observind că fata de care 
( Orbeam așterne rinduri por
nite din exuberanța anilor de 
școală către un licean din- 
tr-un an mai mare, sustrage 
in timpul unei pauze scri
soarea terminată și o predă 
profesorului diriginte. După 
două zile de tensiune ner
voasă maximă din partea 
tuturor celor implicați in 
-problema* scrisorii apare 
și verdictul, in aparență drept 
Și imparțial al profesorului 
diriginte, pedagogul, educa
torul, omul chemat să se o- 
cupe și cu acea parte a in
strucției care prin natura lu
crurilor necesită simț peda
gogic, tact și înțelegere pes
te limitele riguroase ale ti
parelor, ale normelor care de
limitează procesul de educa
ție propriu-zis.

Scrisoarea a fost citită de 
diriginte în fața clasei (!?), in 
public cu alte cuvinte. O mă
sură pe cit de stranie, pe 
atît de contraindicată din 
punct de vedere pedagogic.

Pentru evitarea eventuale
lor semne de întrebare, tre
buie să precizăm înainte de 
a concluziona, pe marginea 
celor intim plate, că episto
la in cauză a fost redactată 
în termeni decenți, caracte
ristici virstei și sentimente
lor expeditoarei, chiar dacă 
pe ici, pe colo cu greșeli ne
glijabile de ortografie.

Efectul citirii in public al 
unui mesaj pornit din cele 
mai intime compartimente ale

V_____________________

personalității a fost destul de 
neașteptat. O parte dintre 
colegi s-au distrat copios la 
auzul unor expresii filtrate 
cu gingășie prin pînza senti
mentelor. O altă parte insă 
din cei prezenți au urmărit 
cu fața crispată și răsufla
rea sacadată această cotrobă
ire în acel ungher al sufle
tului unde fiecare dintre ei 
avea ascuns un mugur care 
poate înflori spontan, aricind, 
pe o foaie de hirtie umplută 
cu rinduri de mărgean.

Dincolo de .șocul' de mo
ment produs de pseudoactul 
pedagogic. întimplarea rela
tată poate avea implicații 
mai adinei. In conștiința ex
peditorului și destinatarului 
scrisorii rit și în cea a între
gii clase, care a participat 
la această scenă penibilă sub 
raport etic, pot avea loc a- 
dinci, surprinzătoare mutații 
Ide scurtă sau de mai lungă 
durată) in modul cum să pri
cească colectivitatea în care 
trăiesc, viața in general și nu 
in ultimă instanță relațiile 
dintre generații (acest atît 
de mult dezbătut aspect al 
contemporaneității).

Departe de intențiile sem
natarului rindurilor de (ață 
orice gînd de a pleda prin 
cele relatate pentru trecerea 
cu vederea peste asemenea 
.ale tinereții valuri'. Nu ! 
Dar există destule căi pentru 
găsirea unor metode pedago
gice adecvate unor asemenea 
situații care să nu lezeze cu 
nimic acel și așa prea Sensi
bil sector al spiritului adoles
centin in care se decantează 
cu atît a puritate și nevino
văție eternul sentiment al 
dragostei.

O asemenea căutare a li
nei căi adecvate situației pu
tea să transforme acea peni
bilă oră de dirigenție, într
una in care tinerii să afle 
de la părintele lor pedagoga . 
lucruri pe care să nu le uite 
apoi toată viața.

T. KARPAT1AN
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Szekely a fost redat fa-

C. FRANC ISC

Alimentarea
O doleanțăcu apă

legitimăa orașului
Vulcan va fi

21,45 Emisiune literară.Semnal
critic nere

mai
la inter- 
str. Karl 
în drep- 
se depo-

Deschidcrca emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

Corespondenții 
și cHitorii 

ne scriu despre 
locolitotea lor

îmbunătățită

pri- 
po-

că do- 
fi în 
seamă, 
locuim

Amos Cristea, Ion Dicu 
și Iosif Birtalan

în-
ne-

cepționat

Ion MISTAU, 
Vasile IANC, 

Costică SOMEȘAN 
și Daru OANEASA

QSleagul roșu

noastră va 
luată îrr 
în care 

în reparații. S-au în-

Modernizarea străzii 1 Mai

RĂSFOIND
CARNETUL

DE
ÎNSEMNĂRI
Numai

Pasă

in primele rînduri ale luptei
pentru

Tot la Jiul

răs-

pv

R.PORTEI?

(ara 
con- 
plan

directă...

Ora Colegul meu
vine...

Ora 7,05. Colegul mvu tot 
nu vine...

Ora 7,10. Nici acum, cole
gul meu nu apare...

Ora 7,12. Colegul meu apa
re, fn sfirșit, giftind...

Puteți să mi sancționați... 
puteți să mă... eu, cu nu sint 
de vină.

— Dar ce s-a înffmplaf. 
Cornel ?

— Păi să vedeți : directorul 
Romoșan dc la l.G.C. era la 
cap dc linie și tot... tot

A

însemnare
druma" șoferii să plece în 
cursă, dar pe cine să „în
drume* cfnd din 24 de auto
buze .programate", doar 8 
erau pe traseu. Deci, nici mai 
mult, nici mai puțin decit 
1/3 din „parcul" programat...

— Dar ce fac șoferii ?
— Ce să facă ? Unii au 

fost la „nedei", alții-s'Spălați 
pe dinăuntru, alții .udați" pe 
dinafară și uite așa, cine să 
plece la drum dacă ei nu 
vin ?

Cele relatate mai sus s-au 
intimplat în dimineața zilei 
de 19 aprilie (luni) fn cartie
rul Aeroport, la cap de linie. 
Ca urmare, 30—35 la sută 
din salariații din aparatul 
C.C.P. au venit cu cite 10-15 
minute inlirziere luni dimi
neața la lucru. Iar colegul 
meu fi alți temerari au venit 
pe jos. Atunci se pune 
trebarea : de ce mai este 
voie de autobuse ?

— Ne obișnuim noi să 
venim și pe jos, spun unii— 

— Dar ce facem cu abo
namentul ? — intreabă alții. 

La aceste întrebări poate 
ne va da răspunsul comite
tul de direcție al l.G.C. Pe
troșani.

Miine, poimiine, colegul 
meu Cornel, vrea să-mi dea 
„Bună dimineața** la ora 6,30, 
eventual la 6.40. Dar... nu mai 
tirziu!

C. ȘTEFANESCU

J

La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
uto.

Mult e dulce și frumoa
să. Rezultat al conștiinfei 

profesionale
Adalbert Szekely locuiește pe strada Negoîu din ora

șul nostru. Are 33 de ani și este vagonetar la sectorul V 
al E. M. Lupeni. Inîr-una din zile a simțit niște dureri ab
dominale insuportabile. S-a dus la policlinică. Medicul chi
rurg Matei Partenie l-a consultat atent. Diagnosticul ? A- 
pendicită. Adalbert Szekely a fost internat in spitalul din 
localitate. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de ti- 
nărul medic Ervin Benedek. N-a Jost. de loc ușor. Era un 
apendice perforat, blocat in pelvis cu alte complicații. 
După două ore de muncă încordată operația s-a terminat. 
Numai datorită intervenției chirurgicale prompte, a fost 
salvată viața unui om. Adalbert 
miliei și societății.

Teodor Bologa este de pro
fesie moistru electrician, lu
crează Io sectorul de investiții 
ol E.M. Uricani. Domiciliază 
insă in Lupeni pe strada Tudor 
Vladimirescu. Dornic să fie Io 
curent cu problemele ce-

Pe urmele materialelor publicate

In nota „Este imposibil ?—“ 
apăruta în .Steagul roșu* nr. 
6 662 din 3 aprilie a. c. semna
lam faptul că alimentarea cu 
apă a blocului de locuințe nr. 
16, str. Republicii, Vulcan, nu 
satisface cerințele locatarilor. 
După publicarea notei, la re
dacție a sosit un răspuns din 
partea întreprinderii de gospo
dărie comunală Petroșani prin 
care se confirmă că situația 
alimentării cu apă potabilă a 
localității Vulcan, în mod deo
sebit în cartierele de blocuri 
noi, este într-adevăr necores
punzătoare. Cu privire la mă-

șurile generale și cele imediate 
luate pe plan local pentru re
zolvarea problemei, în scrisoa
rea de răspuns, semnată de di
rectorul întreprinderii, ing. Gh. 
Romoșan și inginerul șef, N. 
Clătici, se arată:

„Pentru asigurarea necesaru
lui de apă potabilă a orașului 
Vulcan cît și a celorlalte lo
calități de pe Jiul de vest, se 
construiește barajul de acumu
lare de la Valea de Pești și 
conducta de aducțiune magis
trală de cca. 24 km lungime. 
Rămînerea în urmă a lucrări
lor la aceste obiective față de 
numărul mare de blocuri con
struite în ultimii ani în ora
șul Vulcan a determinat situa
ția relatată în ziar în ce 
ve.ște alimentarea cu apă 
tabilă a orașului Vulcan.

Pentru remedierea cît
grabnică a acestei stări de lu
cruri, pînă la intrarea în func
țiune a barajului și a conduc
tei magistrale, pe plan local 
au fost luate măsuri pentru 
construirea unei captări, com
puse din priză, stație de fil-

(Urmare din pag. 1)

turistice
Pentru asigurarea circula

ției pe traseele turistice și 
drumurile județene, serviciul 
de drumuri și poduri, secția 
Petroșani, a cheltuit în peri
oada primului trimestru a.c. 
fonduri în valoare de peste 
100 000 Iei. Din acestea, 34 891 
lei au fost alocați pentru dru
mul spre cabana Rusu; 33 549 
lei pentru drumul Ia Cimpa 
și 41 107 lei pentru drumul 
Vulcan — Dealul Babii. In 
cadrul acestor cheltuieli, s-au 
transportat circa 2 000 tone de 
materiale pentru întreținere și 
amenajări. Numai pe drumul 
turistic Petroșani — cabana

Rusu s-au transportat 
tone piatră concasată și 
tone zgură și material antide
rapant ; la Cimpa s-au așter
nut 414 tone piatră concasată 
și 65 tone material antidera
pant, iar pe drumul Dealul 
Babii s-au transportat și aș
ternut 645 tone de piatră con
casată. Alte drumuri și tra
see turistice spre cabanele și 
locurile de agrement din Va
lea Jiului sînt în curs dc a- 
menajare. oferind excursio
niștilor șî iubitorilor naturii 
„cale liberă* de trecere spre 
locurile pitorești din împre
jurimile municipiului.

crind Ia pregătiri, a realizat 
tot in cursul lunii trecute 
55 de metri de înaintare in 
galeria direcțională din cul
cușul stratului 5, ceea ce re
prezintă îndeplinirea normei 
in proporție de 128 la sută. 
Lucrind in aceleași condiții, 
brigada lui Ludovic Molnar 
a obținut, in 26 de zile, 82 
metri de înaintare in gale
ria direcțională din culcușul

Rodul hărniciei 
al dăruirii 
in muncă

20,20 România în lume. In 
circuitul economie si 
tehnico-științific 
dial.

Intensificarea transportului 
rutier în orașul Petroșani a 
impus executarea unor lu
crări de îmbunătățire a con
dițiilor de circulație.

Acum cîteva zile au înce
put lucrările de modernizare 
a străzii 1 Mai care leagă 
strada Republicii din drep

tul Competrolului cu strada 
Constructorul, trecînd prin 
spatele U.U.M.P.

Executarea acestei lucrări 
edilitare contribuie la îmbu
nătățirea circulației, degajînd 
strada principală pe distanța 
Piața Victoriei — U.U.M.P.

A reînceput joaca în cartier Foto: V, IORDACHESCU

stratului 3. Aceasta înseamnă 
o realizare a normei de 115,6 
la sută.

Rezultatele sint la fel de 
bune și in prima decadă a 
lunii in curs. S-au remarcat 
brigăzile conduse de Gheor- 
ghe Grigoroaie, care a reali
zat 20 de metri de galerie 
dublă și Constantin Scutaru 
care a lărgit și betonat 13 
metri de galerie, din care 
10,5 metri galerie dublă. In 
cadrul lucrărilor de pregăti
re, brigăzile conduse de Ga
bor Levay și Gheorghe Pe
trescu au obținut înaintări 
de 29 metri in galeria trans
versală secundară a orizon
tului 517 și, respectiv, 24 de 
metri in galeria direcțională 
din stratul 7.

Toate aceste frumoase rea
lizări, rod al hărniciei și dă
ruirii celor ce scormonesc 
adincurile, sint o chezășie 
a îndeplinirii angajamente
lor luate de acești oameni 
in cinstea aniversării semi
centenarului partidului. Cu 
siguranță veți mai auzi vor- 
bindu-se despre ei.

nomiei noastre** se arăta la Con
ferința națională.

Avînd în față sarcinile tra
sate de Conferința națională, 
Partidul Comunist Român a 
acționat pentru mobilizarea tu
turor resurselor în vederea pro
movării producției. Așa după 
cum se arăta „Tot ce este activ, 
energic și competent în 
noastră trebuie chemat să 
Iribuie la realizarea acestui 
de refacere și ridicare a 
noastre".

Minerii Văii Jiului au 
puns ca un singur om chemări
lor partidului. Traducind în 
viață indicațiile Conferinței na
ționale, organele locale ale 
P.C.R. au pus în centrul aten
ției lor activitatea pentru spo-

tre și clorinare, conductă de 
transport, pe valea Morișoarei 
prin care se va suplimenta de
bitul actual cu cca. 20 litri pe 
secundă. Lucrările se execută 
de Trustul de construcții hi
drotehnice, cu termen de pu
nere în funcțiune în trimestrul 
II 1971 după care situația ali
mentării cu apă a Vulcanului 
va fi îmbunătățită1*.

Apărută în „Steagul roșu** nr. 
6 659 din 31 martie a. c. nota 
critică intitulată .Păstrați cu
rățenia'" menționa că 
secția liniei ferate cu 
Marx din Petroșani, 
tul bufetului „Oltul**", 
zitează gunoaie în stradă, iar 
serviciul de salubritate al l.G.C. 
nu le ridică operativ și nici nu 
dispune sistarea depozitării a- 
cestora Ar fi fost de dorit să 
se ia măsurile necesare, însă 
situația persistă. Gunoaiele — 
rezultate din curățirea vagoa
nelor C.F.R., cenușa, resturile 
menajere, hîrtii provenite din 
gospodăriile învecinate și de la 
bufet — sporesc, sînt luate de 
vînt și împrăștiate de-a lun
gul străzii. De aceea, ne în
trebăm din nou : cînd se vor 
lua măsuri de înlăturare a a- 
cestui sistem nepermis de de
pozitare a gunoiului într-o stra
dă cu circulație intensă.

20,50 Jocul salbelor.
Cintece și dansuri 
lare din zona de 
Banatului in interpreta
rea artiștilor amatori 
din comuna Drăgoiești.

21,05 Planeta se grăbește.
Film documentar 
montaj.

22,05 Tele-divertisment.
Selecțiuni din muzical- 
urile Romeo și Julieta 
de A. Giroveanu, Alcor 
și Mona de C. Dăscăles- 
cu și Poveste din Car
tierul de Vest 
Bernstein.

2230 Telejurnalul de noapte.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe luciul gheții (22 — 
25 aprilie) ; Republica : Ul
timul mohican (22 — 25 a- 
prilie) ; PETRILA ; Să ucizi 
o pasăre cîntătoare (22 — 23 

i aprilie) : LONEA — 7 Noiem
brie : Frumoasa Varvara (22 
— 24 aprilie) ; Minerul : Șa
rada (22 — 25 aprilie) ; ANI- 
NOASA: Corabia nebunilor 
seriile I și II (22 — 23 apri
lie) : bARBĂTENI : Mireasa 
era în negru (22 — 23 apri
lie) : URICANI: Așa am 
nit (23—24 aprilie).

rirea producției. Iată ce raporta 
Comitetul regional P.C.R. Va
lea Jiului în februarie 1946 
„Sarcina noastră de bază este 
concentrarea muncii asupra cen
trelor importante din punct de 
vedere al reconstrucției țârii, 
pentru mărirea producției In 
Valea Jiului am reușit să ri
dicăm producția de cărbune 
față de luna ianuarie cu 340 
tone, media pe zi fiind de 6 050 
t. Aceasta se datoreșle in pri
mul rind muncii de mobilizare 
a partidului nostru". Peste cî
teva luni, în iunie, producția 
zilnică de cărbune a crescut la 
6 400—6 500 tone de cărbune du
pă cum raportează același co
mitet. In același scop, al creș
terii producției de cărbune, Co
mitetul regional P.C.R. Valea 
Jiului a organizat Ia 2 iunie

1946 o consfătuire la care au 
participat toți șefii de grupe, 
de echipe, tehnicienii și ingi
nerii. Analizîndu-se situația pro
ducției, s-au discutat toate mă
surile necesare pentru spori
rea producției de cărbune.

Anul 1947 îi găsește pe mun
citorii Văii Jiului răspunzând 
chemărilor Partidului Comunist 
Român cu noi tone suplimentare 
de cărbune. Întrecerea patrioti
că în care au fost cuprinși 
minerii în cinstea zilei de 1 
Mai 1947 a adus noi sporuri 
de producție, noi plusuri ex
trase peste prevederi in folo
sul economiei naționale. La Pe
troșani și Lonea planul a fost 
depășit cu 13 la sută în prima 
jumătate a anului și cu 6 la 
sută în a doua jumătate. Media 
zilnică a producției pe întreaga

Locuim în apartamentele 
31, 32 și 33 din blocul I de 
pe Aleea Gorunului. Am tot 
solicitat sectorului I.G.L. Lu
peni să ne execute repara
țiile necesare spre a nu ne 
mai ploua în apartamente. 
Anul trecut se părea 
leanța 
sfirșit 
Blocul 
a intrat

locuit jgheaburile, s-a zugră
vit fațada, geamurile și u- 
șile au fost vopsite in exte
rior și s-au pus două rînduri 
de țiglă la marginea acope
rișului. In rest, nimic. Șar
panta acoperișului a rămas 
tot stricată așa că ne plouă 
în apartamente îneît nici nu 
are rost să le zugrăvim. A 
venit anotimpul înnoirilor și 
tare am dori să ne punem 
la punct apartamentele. îna
inte de toate trebuie însă ca 
sectorul I.G.L. să repare șar
panta. Am vrea s-o facă cît 
mai repede.

Consfătuire

auto amatori
Serviciul miliției municipiu

lui Petroșani organizează e 
consfătuire cu posesorii de 
autoturisme, motociclete și mo
torete în ziua de 25 aprilie 1971, 
ora 10, în sala mică a Casei de 
cultură dîn Petroșani.

Se vor aduce la cunoștință 
modificările intervenite în 
gislația circulației și cîteva 
abaterile comise pe linie 
circulație în anul 1970.

La această consfătuire parti
cipă conducătorii auto amatori 
din Petroșani, Bănița și Aninoa- 
sa.

Adunarea generală 
a vînătorilor 
și pescarilor 

sportivi din Lupeni
Comitetul Filialei vînătorilor 

și pescarilor sportivi din Lupeni 
anunță că în ziua de 25 aprilie, 
ora 8,30, în sala clubului sin
dicatelor din Lupeni, are loc 
adunarea generală a membrilor 
filialei.

Vale a Jiului a sporit în a- 
nul 1947 de la lună la lună, a- 
jungînd în iunie la 6537 tone 
de cărbune i>e zi.

Avînd în frunte comuniștii și 
învingînd toate greutățile, mi
nerii Văii Jiului au ridicat me
reu producția de cărbune, atît 
de necesar refacerii unei eco
nomii secătuite și distruse de 
război.

Așa cum se arăta în direc
tivele privind sărbătorirea zilei 
de I Mai 1947, comuniștii au 
fost în primele rînduri, în toa
te sectoarele vieții social-ccono- 
mice, prin mobilizarea maselor 
contribuind la refacerea eco
nomiei naționale și crearea ba
zei necesare pentru trecerea la 
etapa socialistă a revoluției 
populare din țara noastră.

Așteptăm 
o statie

încă din anul trecut 
transportarea la servi
ciu și acasă a salariați- 
lor de la E.M. Bărbăteni 
se face cu autobuzul. E 
un mijloc de deplasare 
comod și rapid. 'Ținem 
să menționăm că auto
buzele sint special în
chiriate în acest scop. 
Deci, circulă cu ele nu
mai salariații minei. 
Pentru aceasta se per
cepe fiecăruia o taxă de 
30 lei lunar reprezen- 
tind contravaloarea a- 
bonamentului. Am plă
tit și noi, dar mergem 
la șut și venim acasă tot 
pe jos. Aceasta, deoare
ce, nu avem stație de 
autobuz in apropiere.

In concluzie: solici
tăm pe această cale ca 
și pe strada noastră să 
se fixeze o stație unde 
să oprească autobuzul. 
O așteptăm cu nerăbda-

de-ar tine“

teresau, s a abonat la re/isla 
„Sport ți tehnică". Iotă inso 
că o apărut o nouă revistă - 
„Tehnium". Ținea omul mult dc 
tot să aibă ți revisto respecti
vă. De unde să o procure do- 
că nu de Io chioșcul de difu
zare a presei nr. 12, din car
tierul Braia, pe 
ce ori de cite 
serviciu.

Incepind din 
fost săptămină 
întrebe de 2-3 ori la chioșc des
pre revista respectivă. Răspunsu
rile oscilau intre o fost și s-a ter
minat sau n-a sosit încă. In 
sfirșit intr-o zi a găsit mult 
rivnita revistă. Mai rămăsese 
doar un singur exemolar. Scoa
te banii să plătească dar, sur
priză. Vinzătorul ii oferă și re
visto „Sport și tehnică", Io ca
re era abonat la domiciliu, zi- 
cindu-i :

- Amîndouă s 
na. A insistat să 
in posesia revistei „Tehnium*. 
Vinzătorul a rămas neînduple
cat.

— Două sau nici uno. Și i 
tă-l pe Teodor Bologa fără re
vistă.

Intimplarea de mai sus dă 
naștere la o intrebare. Este 
oare indicat să te oblige cine
va să cumperi șl ceea

lingă care tre- 
ori vine de Io

ianuarie n-a 
in care să nu

Duminică, intr-un autobuz 
local din Lupeni. Un supor
ter al echipei de fotbal Mi
nerul iși exprima demonstra
tiv punctul de vedere. „Va- 
săzică, azi două puncte cu 
Știința, duminica viitoare 
două cu Minerul Bocșa, le 
ciștigăm pe toate acasă, din 
alea trei meciuri în depla
sare aducem 3—4 puncte și-i 
salutăm din .B" și pe Știința 
Petroșani, și pe Vulturii Tex
tila Lugoj, și pe C.F.R. Ca
ransebeș". „Numai de-ar ți
ne" — și-a exprimat un gind 
îndoielnic omul de la volan.

După meci (rezultat 0—0), 
nu l-am mai intilnit pe res
pectivul suporter dar intim- 
plarea a făcut 
calcul la fel 
.Vasăzică, pe

să ascult un 
de optimist. 
Lupeni i-am 

păcălit de un punct mare. 
Duminică aducem două punc
te de la Electromotor Timi
șoara, apoi două de la Mol
dova Nouă, eventual două 
de la Topleț și fn penultima 
etapă două de la Tur nu Se
verin. Să le adăugăm pe toa
te șase obținute acasă și nu 
ne oprim decit in .B". Adu
narea o făcea, fără riglă de 
calcul, inginerul Petre Tu
dor, fostul portar al Științei 
Petroșani. De undeva, un glas 
șovăitor a adăugat : „Numai 
de-ar ține'.

mi-e gîndul“
Intilnire agreabilă cu Lu

dovic Talpai, talentatul fost 
fundaș dreapta al Jiului Pe
troșani. Același băiat simpa
tic, vesel, comunicativ.

— Ce-i nou, Lajoș ?
— Am terminat anul cinci 

electro la l.M.P. și acum îmi 
pregătesc proiectul de diplo-

— Și fotbalul ? L-ai aban
donat ?

— Nici gind. Dar știți, afu
risita aia de hepatită m-a 
scos pentru alita vreme de 
pe gazon. Insă nu renunț.

— La ce echipă ți-e gin- 
dul ? Se auzeau niște zvo 
nuri ?

— Oamenii vorbesc multe 
Mă gindesc numai la echipa 
logodnicei mele — la Jiul

— Pe cind revenirea ?
— Poate la toamnă. E fou> 

te grea reacomodarea la c- 
fort. Resimt lipsa antrena
mentelor, kilogramele în plus

— Te așteptăm, Lajoș!

Deunăzi, m-a oprii in pli
nă stradă un bun amic și 
„jiulist" convins.

— Ascultă, stimabile — 
îmi zice. Ce-i cu Bălănescu ?

— Păi n-ai citit in Spor
tul ?..

— Ba da. Și in .Steagul 
roșu"... Povești pentru „Noap 
te bună copii". De ce um- 
blați, mă, cu brașoave ? ! Di
ce nu spuneți lucrurilor pe 
nume?! Crezi că noi, micro 
biștii, nu știm ? !

— Ce anume ?
— Ei află că știm. Bălă 

nescu nu-i bolnav. Ar ji jos 
păcat. E in concediu fortur 
amice. O dispută încinsă <. 
tovarășul Abraham a condu 
la destituirea lui Bălănes- 
din funcție, simbăiă diminea
ța, inuintea meciului cu C.l-'.L 
Cluj. E drept că țăcuse ț 
cîteva gafe cu întinerirea 
radicală a formației de bac* 
Acum, de echipă se ocujm. 
Tilmaciu și cred că nu vom 
retrograda. Asta e, nu ?..

M-am simțit obligat să 
cunosc că așa-i.

Cum le știu microbiștii 
toate... Pe toate le știu...
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B Împăratul Etiopiei, 
Selassie, a sosit într-o 
oficială de trei zile în 
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SOFIA 21. — Corespondență 
de la C. Xmariței și Gheorghe 
leva : La Sofia au continuat lu
crările celui de-al X-lea G?n 
greș al Partidului ComUT»’8’- 
Bulgar. In cadrul dezbate™ 
pa marginea rapoartelor de 'ac
tivitate ale C.C. al P-C.B. și 
Comisiei Centrale de CohttoFși 
■Revizie și a proiectelor de do
cumente ale Congresului, au 
luat cuvîntul numeroși delegați 
care au relevat succesele obți
nute de poporul bulgar, sub 
conducerea partidului. în cons
truirea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, in dezvoltarea 
economiei, științei și culturii. 
Ei au subliniat însemnătatea

măsurilor preconizate pentru 
continua înflorire a țării, pen
tru edificarea societății socia
liste dezvoltate în Bulgaria. 
I.uind cuvîntul Ivan Bașev, mi
nistrul afacerilor externe al 

Bulgaria, a făcut o tre- 
în revistă a activității pe 
extern a statului bulgar 
pus în evidență principa-

R.P. 
cere 
plan 
și a .
lele preocupări de politică ex
ternă alo țării sale. In legătură cu 
situația din Balcani, vorbitorul 
a arătat : ..Politica bulgară în 
Balcani se bazează pe 
noașterea dreptului 
popor balcanic de a-și 
liber calea dezvoltării sale de 
a reglementa după propria sa

voință treburile sale interne, fără 
nici un fel dc amestec din afară, 
pe respectul independeței na
ționale și a integrității terito
riale a tuturor statelor balca
nice".

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
partidelor frățești. In numele 
Partidului Comunist Român a 
luat cuvin tul tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
române.

Lucrările Congresului conti
nuă.

consacrat aniversării constituirii 
Alianței forțelor naționale, 

democratice și pașnice 
din Vietnam

in
Bolivia

întrevederile parlamentarilor români atlați la 
Washington cu oficialități guvernamentale si membri 

’ ' ' " A.ai
WASHINGTON 21. Corespon- 

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Dele
gația grupului român al Uniu
nii interparlamentare, condusă 
dc președintele grupului. Mi
hail Levente, care se află in 
Statele Unite într-o vizită ofi
cială, a avut miercuri dimi
neața o serie de întrevederi cu 
oficialități guvernamentale 
membri ai Congresului.

In cadrul întrevederilor avute 
cd H. B. Scott, adjunct al asis-

și

Congresului S. U.
tontului ministrului comerțului, 
și cu Carl Albert, președinte al 
Camerei reprezentanților, 
fost discutate probleme 
dezvoltării legăturilor [ 
mentare dintre cele două țâri 
și ale contribuției pe care par
lamentarii o pot aduce la dez
voltarea relațiilor bilaterale și 
în special, la promovarea coo
perării economice. Dc aseme
nea, au fost discutate proble
me ale cooperării europene, 
care au format și obiectul dez-

VIETNAMUL DE SUD 21 
(Agerpres). — Cu prilejul celei 
de-a treia aniversări a consti
tuirii Alianței forțelor națio
nale, democratice și pașnice din 
Vietnam, Comitetul Central al 
acesteia a organizat un miting 
solemn în zona eliberată. Ia 
care au participat reprezentanți 
ai C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, ai diverselor organizații 
de masă, personalități politice, 
scriitori, profesori, artiști, uni
tăți ale forțelor armate popu
lare — informează Agenția de 
presă Eliberarea.

In cuvîntarea rostită la mi
ting, Tri )h Dinh Thao, pre
ședintele C.C. al Alianței forțe
lor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam, vicepreșe-

, au 
; ale 
parla-

baterilor recentei sesiuni a 
Uniunii interparlamentare de 
la Caracas.

La întrevederi a participat și 
ambasadorul României la 
Washington, Corneliu Bogdan.

La prînz, membrii delegației 
române și ambasadorul Corne
liu Bogdan au participat la un 
dejun oferit de senatorul John 
Sparkman, președinte al Comi
tetului bancar al Senatului și 
fost președinte al grupului a- 
merican al Uniunii interpar
lamentare.

Acord comercial 
Chileîntre

și R.P. Chineză
DE CHILE 21 
In capitala chi-

A

In Finlanda 
a început

„Luna
de acțiuni

pentru
recunoașterea
HELSINKI 21 (Agerpres). — 

In Finlanda a început marți 
„Luna de acțiuni pentru recu
noașterea R.D. Germane". Co
mitetul de organizare a adre
sat deputaților Parlamentului 
finlandez o scrisoare în care 
subliniază că stabilirea - de re
lații diplomatice normale în
tre Finlanda și R.D.G. răspun
de pe deplin dorinței poporu
lui finlandez.

Acțiuni agresive 
ale forțelor 

armate 
portugheze 

asupra 
Senegalului

DAKAR 21 (Agerpres). — In 
,cursul atacurilor lansate în zi
lele de 1, 16 și 17 aprilie de 

'unități ale armatei portugheze 
asupra satelor Kandienoun, 
•Tankanto și Karoumbou din 
Senegal, situate în apropierea 
frontierei cu Guineea — Bissau, 
au fost ucise sau rănite mai 
multe persoane din rîndul popu
lației locale și au fost distruse 
aproape 300 de case — a de
clarat ministrul senegalez al 
informațiilor, Ousmane Cama
ra, în cadrul unei conferințe 
de presă. El a menționat că 
daunele provocate de aceste a- 
tacuri se ridică la milioane de 
franci.

După cum s-a anunțat, Se
negalul a botărît să înainteze 
o plîngere Consiliului de Se- 
curiiate în legătură cu acțiu
nile agresive întreprinse de 
forțele portugheze asupra te
ritoriului senegalez. —

Sesiunea
E. C. A. F. E

MANILA 21 (Agerpres). — 
In capitala Filipinelor au înce
put lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient (E.C.A.F.E.). La sesiune 
participă 400 de delegați, repre- 
zentind 29 din cele 31 de state 
membre sau asociate la acest 
organism. Alte zece state și-au 
trimis observatori. Sesiunea va 
dura trei zile. >

Keiih Holyoake solicită 
garanții din partea Londrei
LONDRA 21 (Agerpres). — 

In cercurile economice din Noua 
Zeelandă se manifestă tot mai 
multă îngrijorare în legătură cu 
viitorul schimburilor comerciale 
ale acestei țări cu Marea Bri- 
tanie, în . eventualitatea aderă
rii Angliei la Piața comună — 
a declarat premierul Noii Ze- 
elande, Keith Holyoake. aflat 
într-o vizită la Londra. Aceas
tă problemă se va afla în cen
trul convorbirilor pe care le 
voi avea cu oficialitățile bri
tanice, a declarat premierul, 
care a ținut să precizeze că 
Noua Zeelandă întimpină cele 
mai mari dificultăți, după cri
za economică din anul 1930, în

ce privește desfacerea produ
selor sale de bază: lactate și 
carne.

Noua Zeelandă livrează pe 
piața britanică 70 la sută din 
produsele sale agroalimentare. 
In cazul aderării Angliei la 
C.E.E., acest procent va fi re
dus în mod substanțial și, toc
mai de aceea, premierul Keith 
Holyoake intenționează să ob- 

jaranții din partea Lon- 
— relevă agențiile de

presă.
După Londra, Keith Holyoake 

va sosi luni la Paris, unde va 
fi primit de președintele Geor
ges Pompidou.

SANTIAGO 
(Agerpres). — 
liană a fost semnat un acord 
între Chile și R.P. Chineză 
destinat lărgirii relațiilor co
merciale bilaterale. Acordul, 
parafat de ministrul chilian al 
economiei, Pedro Buskovic, și 
de adjunctul ministrului co
merțului exterior al R.P. Chi
neze, Ciu Hua-min, precizează 
că părțile își vor acorda re
ciproc facilități pentru impor
tul ‘ ’ * - * ‘
lor 
tă 
gherea aplicării acestui acord 
se va reuni alternativ în capi
talele celor două țări, cel pu
țin o dată pe an. Au fost în
tocmite listele de mărfuri ce 
vor face obiectul acestor schim
buri ; listele vor putea fi com
pletate, dacă părțile vor con- 
s;dera necesar.

Acordul mai cuprinde pre
vederi referitoare la coopera
rea tehnică și financiară, pre
cum și o clauză specială stipu- 
lînd respectul absolut al drep
turilor suverane ale celor două 
țări asupra apelor lor teritori
ale.

dinte al Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui dc Sud. a evidențiat succe
sele importante obținute de A- 
lianță în lupta politică pe care 
a desfășurat-o în ultimii trei 
ani în orașele sud-vietnameze 
împotriva regimului Thieu—Ky 
și a imperialismului american. 
El a subliniat, totodată, că pa- 
trioții sud-vietnamezi și-au în
tărit forța militară și politică, 
repurtînd victorii remarcabile 
pe toate planurile și extinzând 
frontul unit de luptă pentru 
salvare națională. ..Ne reafir
măm hotărîrea de a continua 
să ne unim strîns și să coope
răm cu Frontul Național dc E- 
liberare în acțiuni de perspec
tivă, în lupta pentru indepen
dența națională și pace, pentru 
o viață liberă și fericită a în
tregului popor" — a spus în 
încheiere Trinh Dinh Thao.

In cadrul mitingului, a luat 
cuvîntul. de asemenea, Nguyen 
Huu Tho. președintele Prezidu- 
lui C.C. al F.N.E., care a relevat 
contribuția Alianței forțelor na
ționale, democratice și pașnice 
din Vietnam la lupta întregu
lui popor împotriva imperialis
mului american și a regimu
lui Thieu-Ky.

L/\ PAZ 21 (Agerpres). — 
Persoane necunoscute au asasi
nat pe Alberto Larrea, fost 
ministru al economiei al Boli- 
viei, care a efectuat cercetări 
privind o seric de atentate îm
potriva unor reprezentanți mar- 
canți ai vieții publice bolivie- 
ne. In cercurile informate din 
La Paz se consideră că Larrea 
era unul din principalii mar
tori în cercetările privind in
troducerea ilegală din S.U.A. și 
vînzarea în Bolivia a unei can
tități de grîu în valoare de 6 
milioane de dolari, operațiune 
efectuată în timpul cît s-a a- 
flat la putere guvernul condus 
de fostul președinte Rene Bar
rientos.

Dezbaterile 
din Comisia 
senatorială 

pentru 
problemele 

externe a S.U.A

și exportul mărfuri
lor. O comisie mix- 

însărcinată cu suprave-

815000 ȘOMERI
Aspectul șomajului de masă 

planează din nou asupra Marii 
Britanii, pentru prima oară de 
la criza economică din anii ’30. 
In fața birourilor de plasare 
pot fi iar văzute șiruri lungi 
dc muncitori șomeri în căuta
rea unui post de muncă. Pen
tru o întreagă generație de en
glezi, aceea care considera șo
majul pe scară largă drept o 
noțiune a unui trecut aproape 
uitat, lipsa posibilității de a 
mai munci a devenit o reali
tate întunecată a zilelor prezente.

Cercurile politice, economice 
și ziaristice din Marea Britanie 
nu ascund faptul că situația 
arc un caracter destul de grav. 
Ultimele cifre oficiale, date pu
blicității de Ministerul forței 
de muncă, arată că la mijlocul 
lunii aprilie 814189 de englezi 
erau șomeri, ceea ce reprezintă 
3,4 la sută din totalul forței de 
muncă și cel mai ridicat pro
cent al șomajului din luna mai 
1940, cînd în această categorie 
au fost înregistrate 940 000 de 
persoane. Atît liderii sindicali, 
cît și oficialități guvernamen
tale nu exclud, însă, posibilita
tea ca totalul șomerilor să de
pășească cifra de un milion pînă 
la sfirșitul anului. Această con
vingere este întărită de faptul 
că șomajul pe termen lung ma
nifestă o tendință permanentă 
de creștere.

Actuala situație de pe fron
tul muncii a dus la o accentua
re a divergențelor dintre gu
vernul conservator și sindicate 
care sprijină partidul laburist. 
Furtuna politică declanșată de 
publicarea ultimelor cifre asu-

pra șomajului 
a se atenua, 
critică guvernul conservator 
pentru faptul că nu a luat nici 
un fel de măsuri în scopul a- 
sigurării unei expansiuni a e- 
conomiei, astfel îneît să fie cre
ate noi locuri de muncă. Ei a- 
cuză, de asemenea, pe conser
vatori că încurajează. în mod

este departe de 
Liderii sindicali

gXTERNĂ
deliberat, creșterea șomajului 
în scopul dc a „tempera" pe 
muncitori în revendicările lor 
privind mărirea salariilor, „Atît 
timp cît nu va fi asigurată o 
expansiune a economiei, actua
la situație critică va continua", 
a declarat Vic Feather, secre
tarul general al 
Sindicatelor 
Jack Jones, 
sindicatului 
tansporturi, 
proape două milioane de mem
bri, fiind cel mai mare 
Marea Britanie, consideră 
„guvernul a tărăgănat prea 
mult adoptarea unor măsur-i. 
Este necesar un efort intens 
pentru a se asigura noi locuri 
de muncă, a spus el, dacă se 
intenționează să nu ajungem la 
un milion de șomeri". In ce pri
vește partidul laburist, aflat în 
opoziție, acesta a declarat, prin 
intermediul fostului ministru 
al forței de muncă, Barbara 
Castle, că ultimele date privind

Congresului
Britanice (T.U.C.). 
secretar general al 

muncitorilor din 
care numără a-

din
Că

șomajul indică „prăbușirea to
tală a promisiunilor electorale 
și a politicii economice a con
servatorilor".

Pe de altă parte, guvernul 
primului ministru Heath în
vinuiește sindicatele de crește
rea șomajului, acuzîndu-le că... 
„susțin cu prea multă tărie" 
cererile muncitorilor de îmbu
nătățire a condițiilor de trai. 
Dar chiar și în condițiile actu
alei situații dificile, conserva
torii au reafirmat că nu inten
ționează să revină asupra po
liticii lor în domeniul econo
miei, apreciind că „măsurile 
eficiente" luate în trecut vor 
fi continuate. Ce înseamnă ase
menea „măsuri eficiente" esle 
însă bine cunoscut. Ele se re
zumă la accentuarea presiuni
lor pentru înghețarea salariilor 
oamenilor muncii sub pretextul 
luptei împotriva inflației și la 
urgentarea trecerii prin parla
ment a proiectului de lege gu
vernamental care urmărește 
interzicerea grevelor — princi
pala armă de luptă aflată în 
mîinile muncitorilor englezi 
pentru apărarea intereselor lor. 
Proiectul de lege a Și fost tre
cut deja prin Camera Comune
lor și, începînd de la 20 aprilie, 
el este examinat în diferite co
mitete ale Camerei Lorzilor, 
unde nu există nici o îndoială 
că va fi aprobat.

Astfel, la ora actuală, creș
terea șomajului și legea anti- 
muncitorească C.A.R.E. âu deve
nit principalul subiect al preo
cupărilor opiniei publice bri
tanice.

I. RETEGAN

Turcia Pentru o „politica națională
a petrolului”

Arestări masive 
la Seul

SEUL 21 (Agerpres). — For
țele de poliție ale arma
tei din Coreea de sud au a- 
restat în ultimele zile, zeci de 
persoane la Seul și Pusan. Prin
tre cei reținuți se află numeroși 
studenți și cadre universitare, 
care și-au exprimat opoziția 
față de regimul Pak Cijan Hi. 
Agențiile de presă relevă câ 
acestea sînt cele mai masive 
arestări efectuate în Coreea de 
sud în ultimii 25 de ani.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Comisia senatorială pentru 
problemele externe a S.U.A. a 
început marți audierile organi
zate în cadrul dezbaterilor a- 
supra celor șapte proiecte de 
rezoluții care vizează încetarea 
completă a implicării Statelor 
Unite în Indochina. In ședin
ța de marți au fost audiați se
natorii George Mc Govern și 
Mark Hatfield. „Nu există în
fața S.U.A. o sarcină mai 

răz-urgentă decît încetarea
boiului din Vietnam" a
declarat senatorul George Mc
Govern. El a arătat că .pro-

în legătură cu 
situafis din

ORIENTUL
APROPIAT
CAIRO 21 (Agerpres). — 

Guvernul Republicii Arabe U- 
nite a cerut Statelor Unite 
o explicație oficială în legă
tură cu știrile potrivit că
rora S.U.A. vor furniza Is
raelului alte 12 bombardiere 
de tip „Phantom11, anunță a- 
genția M.E.N.

NAȚIUNILE UNITE 21 (A- 
gerpres). — Reprezentanții 
celor patru mari puteri — 
Anglia, Franța, S.U.A. și 
U.R.S.S. — s-au întrunit marți 
seara la reședința reprezen
tantului permanent al State
lor Unite la O.N.U., în ca
drul celei de-a 64 reuniuni, 
pentru a examina stadiul ac
tual al situației din Orien
tul Apropiat. Nu a fost dat 
publicității nici un comuni
cat oficial în legătură cu pro
blemele examinate. S-a stabi
lit ca următoarea reuniune 
să aibă loc la 5 mai, la re
ședința reprezentantului per
manent al Franței pe lingă 
Națiunile Unite.

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Republica Arabă Yemen a in
format marți secretariatul 
Ligii Arabe că acceptă pro
punerea marocană privind 
organizarea la Alger a unei 
conferințe arabe la nivel 
înalt destinate examinării e- 
voluției situației din Orien
tul Apropiat.

Pînă în prezent, propune
rea marocană a primit ade
ziunea Algeriei, Libiei, Ku
weitului, Libanului și Iorda
niei.

AMSTERDAM 21 (Ager
pres). — Ministrul de exter
ne al Olandei, Joseph Luns, 
a părăsit marți Amsterda
mul cu destinația New York, 
unde va avea convorbiri cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în legătură cu e- 
voluția situației din Orientul 
Apropiat.

ANKARA 21 (Agerpres). — 
Un grup de experți turci e- 
laborează în prezent o serie 
de proiecte de lege în vederea 
naționalizării unei părți a 
industriei petrolului din Tur
cia, a anunțat marți Ihsan 
Topaloglu, ministrul energiei 
și resurselor naturale. Pro
iectele vor fi prezentate în 
curînd parlamentului țării, 
care va fi chemat să le exa-

mineze în primă urgență.
Topaloglu a afirmat că po

litica petrolieră de pînă a- 
cum a adus prejudicii țării, 
iar investițiile străine nu s-au 
dovedit fructuoase pentru 
Turcia. El s-a pronunțat pen
tru o „politică națională a 
petrolului", care „să reducă 
la minimum dependența de 
străini14,

Principalele companii pe
troliere străine care acțio
nează în prezent în Turcia 
sînt „Shell", „Mobil" și „Bri
tish Petroleum". Fiecăreia 
dintre acestea îi revin 30 la 
sută din veniturile rafinăriei 
de la Mersin, iar împreună 
comercializează 60 la sută 
din produsele petroliere de pe 
piața Turciei,

CAIRO 21 (Agerpres). — 
Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a trimis marți un me
saj președintelui Franței, 
Georges Pompidou, în legă
tură cu evoluția situației din 
Orientul Apropiat — infor
mează ziarul „Al Ahram". In 
aceeași zi. anunță agenția 
M.E.N., șeful statului egip
tean l-a primit pe ambasa
dorul Franței la Cairo, Fran
cois Puaux.

B La Geneva au luat sfir- 
șit lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pen
tru dreptul comercial inter
național. La dezbateri a par
ticipat șl o delegație română 
condusă de Ion Nestor, con
sultant științific al Prezidiu
lui Academiei de Științe So
ciale și Politice.

Sesiunea a reliefat necesi
tatea și urgența unificării și 
armonizării normelor care re
glementează comerțul inter
național.

B Societatea austriacă de 
arhitectură a organizat la 
Viena conferința intitulată 
„Monumente ale arhitecturii 
românești", însoțită de dia
pozitive. Arhitecții F. Achleit- 
ner, II. Puchhammer și F, 
Kurrent, care au efectuat vi
zite de studii in țara noas
tră, au prezentat valori ale 
arhitecturii românești.

B Din cauza unor dificul
tăți <le ordin tehnic, specia
liștii de la N.A.S.A. au a- 
minat cu cel puțin 24 dc ore 
lansarea rachetei purtătoare 
a unui conteincr in care se 
afla o cantitate dc 17 kg 
oxid de bariu. In colaborare 
cu specialiști vest-germani, 
N.A.S.A. proiectase pentru 
marți o experiență care con
sta in crearea deasupra A- 
mericii Centrale a unui nor 
artificial de bariu in scopul 
studierii intensității cîmpului 
magnetic terestru la mari al
titudini. Lansarea urma să 
aibă loc de la poligonul din 
Insula Wallops (Virginia).

B Președintele R S.F. Iu
goslavia, Tosip Broz Tito, a 
primit marți delegația Parti
dului Socialist “ 
Italian, condusă 
Ferri, secretar 
P.S.D.I., care se 
vizită la Belgrad. Cu acest 
prilej, menționează agenția 
Taniug, a avut Ioc o convor
bire prietenească.

B Miercuri dimineața, în 
sala de conferințe a hotelu
lui „Franței Orly“ au început 
lucrările sesiunii Biroului 
Federației Sindicale Mondi-

® ale, la care participă delega- 
— țiile sindicale din 21 de state. 
~ Sindicatele din (ara noastră 
g sînt reprezentate la această 
g sesiune de o delegație condu- 
g să de tovarășul Virgil Trofin, 
g președintele Consiliului Cen- 
g trai al U.G.S.R.

B B Intelectuali și personali- 
B lăți politice khmere, care au
■ trecut în zona eliberată a 
B țării, au dat publicității o de- 
B clarație în care condamnă in-
■ tervenția americano-saigone-
■ ză și regimul de la Pnom
■ Penh și își reafirmă hotărî- 
g rea de a participa la lupta 
IS condusă de Frontul Național 
B Unit Kampuchea împotriva a-
■ cestora.

Semnatarii declarației chea
mă toate forțele patriotice să 
se alăture 
F.U.N.K.■ luptei conduse de

B Vulcanul Etna, 
erupție încetase parțial la 
sfirșitul săptămînii trecute, 
și-a reluat din nou activita
tea. Incepînd de marți, un 
nou crater s-a deschis la o 
altitudine de 2 700 de metri. 
Lava aruncată din interior 
a distrus un vechi post de 
observație și a avariat mai 
mulți piloni ai funicularului 
situat pe pantele superioare 
ale vulcanului.

B f'i sălile muzeului Sin
ger din Laren, a fost deschi
să expoziția graficianului ro
mân Corneliu Petrescu. La 
vernisaj au luat parte N. W. 
Elsen, primarul general al 
orașului, personalități ale vie
ții cultural-artistice, precum 
și membri ai Ambasadei ro
mâne la Haga. In presa olan
deză au apărut cronici elo
gioase la adresa lucrărilor 
graficianului român, inspirate 
din pictura românească ve
che.

■

■

gramul de vietnamizare repre
zintă un program de lărgire în 
continuare a războiului" și a 
cerut Senatului să adopte pro
iectul de rezoluție prezentat, îm
preună cu alți 18 senatori, la 
27 ianuarie a.c. cu privire la 
retragerea trupelor americane 
din Indochina pînă la 31 de
cembrie și la încetarea, după 
această dată, a finanțării ori
cărei operațiuni militare în 
Asia de sud-est. Mc Govern a 
cerut exercitarea responsabili
tăților constituționale ..pentru 
a pune capăt unui război pe 
care îl considerăm nedrept".

In cursul audierii sale, sena
torul Mark Hatfield a criticat, 
de asemenea, sever politica 
Statelor Unite în Asia de sud- 
est, arătînd că ..de la începu
tul războiului, S.U.A. au arun
cat asupra Indochinei 5,5 mili
oane tone bombe, dintre care 
aproape 2,5 milioane au fost 
lansate începînd din ianuarie 
1969". Relevînd că intervenția 
americano-saigoncză în Laos a 
demonstrat falimentul progra
mului de vietnamizare, Hatfield 
s-a pronunțat pentru retragerea 
tuturor trupelor americane din 
Asia de sud-est pînă la 31 de
cembrie a.c.

La ședința de marți a Comi
siei, audierile au fost urmările 
de mai multe sute de partici
pant la demonstrațiile anti
războinice care se desfășoară 
la Washington.

Dezbaterile și audierile dm 
Comisie continuă.

B In 1970, 46 Ia sută din populația R. D. 
Germane, respectiv 7,77 milioane de locuitori 
— cu 23 400 mai mulți decît în 1969 — au fost 
cuprinși în cîmpul muncii, informează agenția 
A.D.N. Dintre aceștia 3,74 milioane sînt femei. 
După numărul salariaților, pe primele locuri se 
situează industria (2,8 milioane), ramurile ne
producătoare (1,3 milioane), agricultura (997 000) 
și comerțul (858 000),

□ B Capitala Italiei — ora- 
“ șui Roma — a celebrat mier- 
“ curi, în prezența a numeroa- 
— se personalități politice și mi- 
g litare, cea de-a 2 724-a ani- 
a versare de la fondarea sa.

g B Mai multe incendii au 
B izbucnit marți noaptea în pă- 
a durea Fontainbleau, de lîngă 
a Paris. In ajutorul pompie- 
B rilor au intervenit poliția și 
B armata. Intr-una din zonele 
0 sinistrate au fost depistate
■ 30 de focare. Cele mai multe 
B dintre ele
■ la miezul 
B continuat
B

au fost stinse pînă 
nopții dar focul a 
în alte zone.

a

B

H
B

B

B 
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a

a
A fost deschisă o anchetă 

pentru a se stabili cauza iz
bucnirii simultane a incendiu
lui de-a lungul unui front 
larg.

B Societatea națională li- 
biană de petrol a anunțat că 
va prelua în proprietatea sa, 
în baza unei hotărîri a Con
siliului de Miniștri. 12 conce
siuni petroliere străine — re
latează agenția M.E.N. Mi
nistrul libian al petrolului 
a fost investit cu prerogati
vele necesare pentru a pune 
imediat în aplicare această 
hotărîre.

B In cadrul valului de acțiuni revendicative 
ale diverselor categorii de oameni ai muncii 
din Italia, personalul civil de la comandamen
tele militare ale N.A.T.O. din orașele Nea- 
pole, Verona și Vincenza au declarat marți o 
grevă de 48 de ore. Greviștii cer, între altele, 
ca reprezentanții lor sindicali să participe la 
stabilirea salariilor și a condițiilor de muncă. 
Toate hotărîrile în aceste domenii erau pînă 
acum luate în mod unilateral de către autori
tățile militare ale N.A.T.O., uneori prin încăl
carea legislației sociale italiene.

Ultimele știri sportive
ROMA 21 (Agerpres). — Du

pă cum transmite agenția France 
Presse, jucătorii de fotbal ita
lieni, aparținînd cluburilor de 
divizia A și B, nu vor juca 
în meciurile de campionat, pro
gramate la 2 mai, asociindu-se 
astfel mișcării greviste din Ita
lia. Această hotărîre a fost 
luată la Bologna de către Co
mitetul director al asociației 
jucătorilor profesioniști italieni. 
Greva este motivată și prin re
fuzul organelor oficiale de a ac
cepta crearea unei Comisii mix
te ce urma să reprezinte inte
resele jucătorilor pe lingă liga 
italiană de fotbal.

țiuni" s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R. F. a Germa
niei, care a totalizat 95 de punc
te. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine echipele Sue
diei — 81 puncte, Olandei — 
80 puncte, Angliei — 56 puncte 
și Italiei — 40 puncte.

NOVI SAD 21 (Agerpres). — 
Ntyțieroși spectatori au urmă
rit ieri pe stadionul „Vojvodi- 
na“ din Novi Sad întîlnirea inter
națională amicală de fotbal din
tre echipele Iugoslaviei și Ro
mâniei. Evoluînd cu mult calm, 
fotbaliștii români au reușit să-și 
înscrie în palmares un meritat 
succes cu 1—0 (0—0).
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NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Au început întrecerile turneu
lui internațional de tenis de 
la Houston (Texas). In primul 
tur al probei de simplu băr
bați, cehoslovacul Milan Hole- 
cek l-a eliminat cu 7—5, 6—3 
pe englezul Mark Cox, iugo
slavul Zeliko Franulovici l-a 
învins cu 6—1, 3—6, 6—3 pe 
americanul Steve Faulk, iar ita
lianul Martin Mulligan a dis
pus cu 7—5, 6—3 de america
nul Jim McManus.

MUNCHEN 21 (Agerpres). — 
Disputată timp de trei zile în 
bazin de 50 m, la Dusseldorf, 
competiția internațională de 
natație „Turneul celor cinci na-

SCHWERIN 21 (Agerpres). — 
Miercuri la Schwerin intr-un 
meci amical de fotbal s-au în- 
tîlnit echipele de tineret ale 
R.D. Germane și României. 
Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 0—0.

SOFIA 21 (Agerpres). — As
tăzi, încep la Sofia întrecerile 
Balcaniadei de tir, la care par
ticipă sportivi din Grecia, Iu
goslavia, România, Turcia 
Bulgaria. Din lotul român fac 
parte Veronica Stroe, Ana Go- 
reti, Ion Tripșa, Marin Fere- 
catu, Virgil Atanasiu, Marcel 
Roșea și alții.

Și

Echipele de oină din Capi-

tală au desfășurat o bogată ac
tivitate în ultimele două săp- 
tămîni, participînd la două im
portante competiții : „Cupa 
U.G.S.R.“ și „Cupa României11, 
In ambele întreceri, cea mai 
puternică s-a dovedit formația 
Combinatului Poligrafic Bucu
rești, clasată pe locul întîi. Lo
cul doi a fost ocupat de echipa 
Universitatea București. Din 
rîndurile echipei Combinatului 
Poligrafic s-au evidențiat jucă
torii Ilie Dacău, Gheorghe Gru- 
ianu și Gheorghe Drăghici.

Intre 30 aprilie și 2 mai, cele 
două formații amintite mai sus 
vor lua parte la finala „Cupei 
U.G.S.R." programată la Pre
deal.

(Agerpres)

Sala Floreasca din Capitală 
va găzdui, începînd de vineri 
pînă duminică, cea de-a 14-a 
ediție a campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Ro- 
mâniei. La întreceri și-au a-< 
nunțat participarea sportivi din 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria 
și România. Din loturile Româ
niei, care se pregătesc intens 
pentru această importantă com
petiție. fac parte, printre alții, 
Felicia Dornea, Elisabeta Turcu, 
Rodica Apăteanu și Petre Mi- 
haine, Gheorghe Păunestu și 
Mircea Gheorghiu.

(Agerpres)
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