
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane/ redactor șef — 16 38;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centralii — 1220 (1221); viața de partid 
— Inferior 71 ; social — interior 74 ; 
economica — interior 32 ; culturii—învfl- 
țăniint — interior 41 ; administrație — 
interior 08 ; prin Centrala cărbunelui — 
269 După ora 10, telefon de serviciu — 
1003.

SEMICENTENAR Realizări de prestigiu în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor

LUCRĂRILE UNOR COMISII 
PERMANENTE ALE

MINA LUPENI MINA VULCAN

DEZVOLTAREA
INDUSTRIALĂ A ȚÂRII 
expresie a justeței 
politicii partidului

Colectivul minier fruntaș 
pe ramură, cel a vrednici
lor mineri de la Lupeni, a 
îndeplinit cu 4 zile înainte 
de termen sarcinile planului 
de producție Pe primele pa
tru luni din acest an, cinstind 
astfel cu o nouă și valoroasă 
realizare apropiata aniversare 
a 50 de ani de la crearea 
partidului. Din abatajele mi
nei au fost extrase, peste 
plan, de la începutul anului 
27 000 tone de cărbune, în-

de tone au
de întrecere ma

de mineri pină

de realizări ies 
in evidență e-

trecind cu 2 000 
gajamentul 
jorat, asumat 
la 8 Mai.

Din bilanțul 
de asemenea
conomiile la cherestea de 0.8 
mc/1 000 tone producție, eco
nomiile la prețul de cost de 
228 000 lei, precum și bene
ficiile realizate peste plan in 
valoare de peste un milion 
de Iei, pe care colectivul mi
nei Lupeni le-a obținut in tri
mestrul 1 al acestui an.

In preajma semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân minerii de la Vulcan 
au dobindit tin nou și pres
tigios succes in muncă. Ieri, 
in schimbul 1, cu două zile 
mai devreme, colectivul lor 
și-a realizat sarcinile de plan 
la producția de cărbune pe 
perioada primelor I luni.

Minerii Vulcanului au ex
tras în această perioadă un 
volum de producție ce între
ce cu peste 11 000 tone de 
cărbune prevederile planului, 
realizind și depășind angaja-

meniul luat piuă la 8 Mai. 
Sectoarele IV. V, II și III 
iar din cadrul acestora brigă
zile de mineri conduse de 
Gh. Enache, Dumitru Milea 
și Vespasian Cătană au con
tribuit in cea 
măsură 
colectiv 
nomiile 
valoare 
ducerea 
lei/1 000
realizate Pe primul trimestru 
al anului, se înscriu de ase
menea in rindul bunelor rea
lizări.

mai însemnată 
la succesul întregului 
al exploatării. Eco- 
la prețul de cost in 
de 450 000 lei și re- 
cheltuielilor cu 0,56 
lei producție marfă,

MARI! ADUNĂRI NAȚIONALE

Partidul Comunist Român a 
Acordat și acordă o deosebită 
atenție dezvoltării economiei na- 
tioale și in cadrul ei a indus
triei, ca bază a progresului în
tregii societăți. Creșterea impe
tuoasă a forțelor de producție, 
lărgirea Ș> perfecționarea bazei 
tehnice-materiale a socialismu
lui — fundamentul trainic al 
dezvoltării armonioase, in ritm 
susținut a întregii economii na
ționale și a creșterii bunăstării 
celor ce muncesc — constituie 
conținutul principal al activi
tății partidului. Congresele al 
IX lea și al X-lea. Conferința 
Națională a partidului din de
cembrie 1967. au imprimat un 
puternic dinamism întregii dez
voltări a societății noastre so
cialiste. In vastele programe 
stabilite de partid s-a prefi- 
g'”->t progresul rapid al Româ
niei pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. crearea unei economii mo
derne. capabile să asigure avin- 
tul continuu al forțelor de pro
ducție. utilizarea cu rezultate 
maxime a resurselor materiale 
interne si a forței do muncă, a- 
propierea și ajungerea din ur
mă de către patria noastră a 
țăr i-r dezvoltate din u”n«i «le 
vp 'ore economic

Pornind de la necesitatea •>- 
biectivă a creării unei baze 
tehnico-materiale dezvoltate, 
F.C.R a pu« in centrul între
gii opere de construire a noii 
orîndu'ri, industrializarea so
cialistă, crearea unei puternice 
industrii grele. Pentru România, 
care a moștenit de la capitalism 
o bază tehnico-materială insu
ficient dezvoltată și repartizată 
nerațional din punct de vedere 
teritorial crearea unei puternice 
industrii constituia o necesitate 
vitală. Tocmai de aceea, indus

trializarea a devenit linia gene
rală a politicii economice a 
partidului, ca factor fundamen
tal și hotărîtor al ridicării Ro
mâniei socialiste pe cele mai 
înalte trepte ale civilizației și 
progresului. Prin înfăptuirea 
politicii de industrializare parti
dul asigură punerea in valoare 
a resurselor materiale și de 
muncă ale țării și, pe această 
cale, ridicarea nivelului de trai, 
extinderea relațiilor economice 
externe, participarea crescîndă 
a României la circuitul mondial 
al valorilor materiale și spi
rituale.

Caracteristica principală a 
industrializării României >> 
constituie ritmul înalt de 
dezvoltare a tuturor ramurilor 
de producție. Țărilor capita
liste le-au trebuit 100—150 de 
ani pentru înfăptuirea industri
alizării. Țara noastră, ca și al
te țări socialiste, parcurge a- 
ceastă etapă într-un timp mult 
mai scurt. Este Și firesc acest 
lucru deoarece la baza orindu- 
irii noastre se află proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de 
producție care pune in slujba 
poporului întregul potențial al 
țării. Oamenii muncii, in ca
litatea lor de proprietari ai 
mijloacelor de producție și de 
principali făuritori ai bunurilor 
materiale și spirituale care au 
devenit pentru prima oară și 
pentru totdeauna sub condu
cerea gloriosului partid comu
nist stăpini ai patriei lor sint 
profund interesanți în propă
șirea societății noastre socialis
te. Acest lucru este pe deplin 
dovedit și de rezultatele obți
nute in înfăptuirea politicii par
tidului de industrializare in a-

N. DRÂGOTESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Seară 
închinată 
partidului

Zilele trecute comitetul U.T.C 
de la F.F.A. „Viscoza” Lupeni 
a organizat o seară închinată 
partidului. Cu acest prilej, tov. 
A. Pascu, vechi membru de 
partid, a vorbit uteciștilor fa
bricii despre numeroasele bătă
lii de clasă desfășurate de po
porul nostru muncitor sub con
ducerea partidului comuniștilor 
împotriva exploatării și asupri
rii. pentru instaurarea puterii 
populare și făurirea societății 
socialiste pe pămîntul patriei. 
Expunerea a fost urmărită cu 
un deosebit interes prin faptul 
că \ i mrul a redat numeroase 
evenimente trăite de el însuși 
dc-a lungul anilor. \ urmat o 
seară de poezie închinată parti
dului ; tinerii uteciști G. Turlea 
C. Popescu, T. Boncină, și alții 
au recitat poezii de Xicolae Tă- 
utu, Victor Tulbure. Eugen 
Frunză și Dragoș Vicol.

M. BLENDEA 
tehnician F.F.A. Viscoza
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„Vîrsta de aur“
Ieri seara Ia Casa de cultură 

a sindicatelor a acut loc spec
tacolul muzical-coregrafic „Virs- 
ta de aur“ prezentat de ansam
blul artistic al Institutului de 
mine Petroșani. Spectacolul a 
fost dedicat glorioasei aniver
sări a semicentenarului P.C.R.

In cadrul actualei sesiuni a 
Mirii Adunări Naționale. Co
misia economico-financiară, Co
misia pentru agricultură și sil
vicultură, Comisia pentru consi
liile populare și administrația 
de stat și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale s-au 
întrunit în ședințe de lucru, 
sub președinția tovarășului 
Aurel Vijoli, președintele Co
misiei economico-financiare.

Comisiile au examinat și dis
cutat Proiectul de lege privind 
acordarea unor scutiri și redu
ceri de impozit pe veniturile 
realizate de gospodăriile agri
cole aparținînd membrilor coo
perativelor agricole de produc- 

ȚTb și producătorilor agricoli 
individuali și Proiectul de lege 
privind organizarea și dezvol
tarea activităților industriale, 
de prelucrare a produselor a- 
gricole, construcții și prestări 
de servicii, în unitățile aparți
nînd consiliilor populare, coope
rației agricole, meșteșugărești 
și de consum, prezentate în fața 
comisiilor de tovarășul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor.

Reunite sub președinția to
varășului Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură, Comisia 
pentru agricultură și silvicul
tură, Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat și Comisia juridică au ana
lizat și dezbătut Proiectul de 
lege pentru organizarea, admi
nistrarea și folosirea pajiștilor, 
loturilor zootehnice și semin- 
cere, precum și a stațiunilor 
comunale de montă. Proiectul 
de lege a fost înfățișat membri
lor comisiilor de către tovară
șul Angelo Miculescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare. Silviculturii și .Apelor.

Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat, prezidată de tovarășul 
Dumitru Balalia. președintele 
comisiei, a analizat și dezbă
tut Proiectul de lege privind 
cantinele-restaurant pentru sa- 
lariați, care a fost prezentat de

tovarășul Nicolac Bozdog, mi
nistrul comerțului interior. Pro
iectul de lege u fost exami
nat. de asemenea, de Comisia 
economico-financiară și de 
comisia juridică.

In cadrul discuțiilor, la care 
au participat numeroși depu- 
tați, au fost date explicațiile 
cerute și s-au făcut propuneri 
de îmbunătățire a textelor pro
iectelor de legi, acceptate du 
inițiatori.

★

Comisia pentru agricultură și 
silvicultură, prezidată de tova
rășul Dumitru Coliu. a dezbă
tut rezultatele analizei efec
tuate de Comisie, din însărcina
rea Consiliului de Stat, cu pri
vire la modul cum Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor or
ganele agricole județene și 
conducerile unităților agricola 
socialiste au organizat în ulti
mii 2—3 ani exploatarea tere
nurilor amenajate pentru iri
gații.

La ședință au participat to
varășul Angelo Miculescu, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor. reprezentanți ai conduce
rii Băncii pentru agricultură și 
industrie alimentară, ai Minis
terului Finanțelor, precum și ai 
unor organe agricole județene 
și unități agricole de producție.

Deputății și invitații care au 
participat la discuții au subli
niat realizările obținute de nu
meroase unități agricole în ex
ploatarea terenurilor amenaja
te pentru irigații și au făcut) 
observații critice și propuneri, 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea activității în domeniul 
folosirii cu eficiență economică 
sporită a investițiilor realizate 
și a celor care se asigură în 
continuare agriculturii pentru 
extinderea' irigațiilor.

Concluziile și propunerile 
comisiei urmează să fie înain-1 
tate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Știința Comisiei 
pentru politico citcrnâ

I „Gindirea
se înalță și se matu- 
oamenii. Noul ciștigă 
sigure poziții, moder- 
e la ea acasă și atitea

si efortul
eficace

I
I

trebuie să
ne carac
terizeze“
Mina Lupeni — cea mai 

mare din bazin, deținătoarea 
titlului de fruntașă pe ramu
ră — înregistrează de la an 
la an realizări tot mai fru
moase in activitatea nobilă de 
extracție, pentru țară, a bo
gățiilor subterane. Cresc ca
pacitățile de extracție, se ex
tinde mecanizarea și automa-

ti zarea, 
rizează 
tot mai 
nizarea 
și atitea relatări — știri, re
portaje, anchete — au adus 
in coloanele ziarului mărturii 
incontestabile in această pri
vință.

In scurta discuție purtată 
cu tov. ing. IULIAN COS- 
TESCU, directorul tehnic al 
minei, nu am insistat asupra 
acestor aspecte. Am abordat 
unele probleme mai delicate 
ivite in ultima vreme in ac
tivitatea de producție.

— In prezent, mina este 
dotată cu Ci combine. Extin
derea tăierii mecanice in a- 
batajele frontale ar fi trebuit 
să conducă la sporuri cores
punzătoare de productivitate 
in raport cu fronturile in ca
re cărbunele se depilează prin 
împușcare. Realizările obți
nute in anul care a trecut 
in abatajele frontale cu tă
iere mecanizată sint mai mici 
cu 30 de kg față de același 
gen de abataje, dar fără me
canizare, 
ar fi...

— ...că 
cauză nu 
capacitatea ei.

— Unde vedeți punctele 
nevralgice ale procesului de 
extragere ?

— In primul rind, in jap-

O primă concluzie

dotarea tehnică in 
este exploatată la

tul că nu se creează întot
deauna și la tot locul, con
dițiile organizatorice cele mai 
propice folosirii din plin a 
combinelor. Nu s-a reușit, 
încă, o calificare suficientă 
a personalului care le ser
vesc. Vina noastră mai este 
că nu am respectat mereu 
concordanța necesară dintre 
înălțimea aleasă a frontalului 
și posibilitățile de tăiere a 
utilajului. Desigur, existența 
intercalat iilor sterile de du
ritate și grosime mari in stra
tul 5/III A, tavanul tectoni- 
zat din straiele 5/lV și III/A 
ne-au provocat destule neca
zuri, dar ele nu pot justi
fica situația necorespunzătoa
re la care majoritatea para
metrilor depind numai de 
noi, de gindirea și efortul 
eficace care trebuie să ne ca
racterizeze. Este nevoie să se 
acționeze cu mai mult inte
res și promptitudine in di
recția evitării defecțiunilor 
elactro-mecanice prea dese, 
atit ale utilajelor de tăiere, 
cit și a transportoarelor blin
date care deservesc frontu
rile
mis faptul 
unor avansări prea imjete, au

de lucru. Nu trebui/s o- 
că, din ptcicina

Convorbire realizată de
Ing. Traian DULLER

(Continuare în [Tăf. a 3-a)

OPINII Ei
Au trecut aproximativ cinci 

luni de la adunările generale 
de dări de seamă și alegeri în 
organizațiile de bază,- timp în 
care comuniștii au fost con
fruntați cu sarcini deosebite. 
La răspîntia dintre un cinci
nal și altul, pretutindeni, cu- 
vîntul de ordine a constat în 
intensificarea eforturilor pentru 
încheierea primului trimestru 
al anului 1971 cu rezultate cit 
mai bune, predîndu-se ,.din 
mers" ștafeta muncii și asigu- 
rîndu-Se un debut viguros pen
tru trimestrul următor.

Amploarea și caracterul de 
lucru ale adunărilor de ale
geri s-au vădit și prin aceea 
că noile birouri alese au deve
nit beneficiare a numeroase 
pi opuneri, sugestii, idei, obser
vații critice formulate de co
muniști cu acel prilej. Consem- 
nînd această trăsătură a adu
nărilor de alegeri, se cere să 
adăugăm că noile organe alese 
nu și-au putut îngădui momen
te de relaxare, au ..sărit" peste 
stadiul de rodaj și, în scopul 
ridicării eficacității activității 
organizațiilor respective, a re
zolvării operative a sarcinilor 
ce le reveneau, au trebuit să 
treacă de îndată la fructifica
rea bogatului fond de propu
neri formulate de comuniști. 
Așa se face că în marea ma

joritate a locurilor pot fi gă
site programe concrete de mun
că, ce stabilesc termene pre
cise și responsabilități nomi
nale pentru aplicarea fiecărei 
propuneri în parte. Dar nu a- 
supra acestui aspect, desigur, 
important al lucrurilor, ne-am 
propus să stăruim în însemnă
rile de față, ci asupra fazei 
imediat următoare a muncii le
gate de controlul insistent și 
sistematic, asupra felului în 
care sint respectate termenele 
stabilite pentru finalizarea pro
punerilor, asupra răspunderii cu 
care acționează cei investiți să 
ducă la îndeplinire această 
sarcină.

Intr-o discuție privitoare la 
această temă, cineva ne-a re
plicat : .Cred că este prema
tur ca după numai cinci luni 
de la adunările de alegeri să 
și vorbim despre felul cum sînt 
aplicate măsurile preconizate a- 
tunci. Altceva ar fi să discu
tam acest subiect după șapte- 
opt luni. Bilanțul ar fi mai 
concludent, mai bogat..."

Neîndoielnic, în parte, inter
locutorul avea dreptate : altele, 
mult mai bogate, pot fi rezul
tatele unei activități desfășu
rate pe parcursul unui an de- 
cît cele dintr-un răstimp de 
numai cinci luni. Ceea ce o- 
misese el era faptul că și un 
asemenea răgaz relativ scurt 
este destul de semnificativ pen
tru a se ilustra demarajul în 
activitate, solicitudinea și res
pectul cu care sînt tratate pro
punerile formulate în adunări, 
responsabilitatea cu care se ur
mărește finalizarea lor. Și mai 
sînt și alte aspecte asupra că
rora este util să reflectăm nu 
tardiv, cînd nimic nu mai poa
te fi îndreptat, ci din timp, 
adică atunci cînd pot fi luate 
cu prevedere măsuri corespun
zătoare. Unele din aceste as
pecte la care ne vom referi în

C. M1REA

(Continuare fn pag. a 3-a)

Ieri, Comisia pentru politică 
externă a Marii Adunări Na
ționale s-a întrunit în ședință 
de lucru, sub președinția tova
rășului Mihai Dalea, președin
tele comisiei.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat, comisia a analizat pro
iectul de Decret pentru adera
rea Republicii Socialiste Româ
nia la Tratatul asupra Antarc
ticei, precum și proiectul de 
Decret privind ratificarea Con
venției consulare dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Austria.

Din partea Ministerului de 
Externe, cele două documente 
au fost prezentate de tovară
șul Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului. Comisia a avizat 
favorabil proiectele oe Decret 
supuse dezbaterii.

La punctul următor al ordi- 
nei de zi, Comisia pentru poli
tică externă a M.A.N. a adoptat o 
declarație privitoare la program 
mul de unificare pașnică a Core^ 
ei, adoptat de recenta sesiune a 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene.

O cerință pe care 
viața o reclamă

Bazele sportive și de agrement, 
în pas cu dezvoltarea 

social-economică a municipiului

!////////✓//////✓/////////✓//✓////// / #/////////////////; \ TRENURI SUPLIMENTARE 
CU OCAZIA ZILEI DE I MAI

In vederea evitării aglome
rațiilor. precum și pentru o 
mai bună deservire a călători
lor. Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor a 
dispus ca in perioada 29 apri
lie — 4 mai, să circule, in în
treaga țară, trenuri suplimen
tare și sporirea numărului de 
vagoane clasă la trenurile c- 
xistente.

In cadrul acestor măsuri 
s-a dispus ca pe distanțele 
Craiova — Simeria — Cra
iova, să circule, in zilele de 
29 și 30 aprilie, 1 și 2 mai, 
următoarele trenuri suplimen
tare :

— trenul uccelerat nr. 241, 
partea a doua, cu plecarea 
din Craiova la ora 2,00, so
sirea în Petroșani la ora 6,00, 
de unde, după o staționare 
de 15 minute, pleacă la Si- 
meria;

— (renul accelerat nr. 242, 
partea a doua, cu plecarea 
din Simeria la ora 20,00, so
sirea în Petroșani la ora 
22,18, de unde, după o sta
ționare de 12 minute pleacă 
la Craiova.

Trenurile accelerate supli
mentare de mai sus circulă 
fără regim de rezervare a lo
curilor.

Impusă de ascensiunea con
tinuă economică și urbanistică 
a Văii Jiului, solicitată în mod 
firesc de locuitori, dezvoltarea 
bazelor de agrement, crearea 
condițiilor de destindere în 
mod civilizat — a fost 
pusă pe tapet cu prilejul 
ultimei sesiuni a Consiliului 
popular municipal. Comisia per
manentă de gospodărire comu
nală și industrie locală și co
misia permanentă de învățâ- 
mînt, cultură și sport au pre
zentat în fața deputaților un 
proiect de hotărîre privind dez
voltarea bazelor sportive și de 
agrement în municipiul nostru.

Reflectînd asupra rezultatelor 
obținuto în ultimii ani în dez
voltarea bazelor sportive și de 
agrement, dar mai ales asupra 
raportului între condițiile o- 
ferite și cerințele legitime ale 
populației, analiza făcută de 
cele două comisii permanente, 
de deputății care s-au referit 
în cuvîntul lor din sesiune la 
prevederile proiectului de ho
tărîre, au reușit să stabilească 
un program promițător pentru 
revirimentul de mult așteptat 
într-un domeniu cu implicații 
multiple în viața municipiului. 
Referindu-se la starea neco
respunzătoare a cabanelor din 
Lupeni și Vulcan, reprezentanții 
consiliilor populare din cele

două localități au criticat lipsa 
de preocupare a întreprinderii 
care tutelează rețeaua de ca
bane, respectiv I.J.B.C., pentru 
asigurarea condițiilor optimo 
de funcționare a cabanelor. 
Urmărindu-se in mod îngust doar 
rentabilitatea fără îmbunătă
țirea condițiilor de cazare, chiar 
cînd organele locale au oferit 
ajutor în acest sens, cabanele 
au ajuns într-o stare critică, 
fiind ocolite de mulți turiști. 
O dovadă a lipsei de interes 
față de condițiile de destindere 
a populației a dovedit și 
T.A.P.L. care, cu tot sprijinul 
Consiliul popular din Vulcan, 
tărăgănează amenajarea grădi
nilor de vară solicitate de popu
lația orașului.

Referitor la condițiile mate
riale pentru amplificarea miș
cării sportive, s-a arătat că deși 
în Valea Jiului există 113 baze 
sportive, acestea nu asigură 
desfășurarea optimă a competi
țiilor prin faptul că sint insu
ficiente față de numărul ma
re de sportivi (1565 legitimați 
și 7 000 sportivi nelegitimați) 
ceea ce face ca numărul echi
pelor angrenate in campio
nate să fie mic.

Foarte just a fost relevat fap-

I. DUBES

.(Continuare în pag. a 3-a)
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școlară

cu

mijloacelor 
eficace ni se

ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN ȘCOLI
nuclee puternice pe linia perfecționării procesului de învățămînt

Partidul nostru manifestă o 
grijă deosebită pentru perfecțio
narea. modernizarea procesului 
instructiv-educaliv in școlile dc 
toate gradele. Directivele C.C. 
al P.C.R. din 1968, noua lege a 
invățămintului, recentele docu
mente de partid și de stat, pri
vind pregătirea cadrelor, cu
prind sarcini, indicații, dc marc 
valoare teoretică și practică 
pentru ridicarea Ia nivelul ce
rințelor actuale a conținutului 
muncii din școli.

Apreciind rolul însemnot al 
școlii in pregătirea cadrelor 
necesare tuturor sectoarelor con
strucției socialiste, rolul și sar
cinile organizațiilor de partid 
•lin școli. Congresul al X-lea 
al P.C.R. a hotărit să acorde 
acestora dreptul <Ie control a- 
suprn activității conducerii ad
ministrative.

In perioada care a trecut de 
la Congresul al X-lea practica 
a demonstrat temeinicia acestor 
măsuri, s-a îmbunătățit simți- 

activitatea in școli, proce- 
instructiv-educativ a cunos- 

ontinuu progres, a cres- 
I comuniștilor in toate 

compartimentele vieții din scoli.
In cele 5 școli de cultură ge- 
rală și liceul din orașul Pe-

comuniști, repre/entind (UI la 
sută din totalul cadrrlor didac-

Morea majoritate u comuniș
tilor din rindul cadrelor didac
tice de la școlile din Pctriln 
desfășoară o intensă activitate, 
au o temeinică pregătire profe
sională și politică, se bucură dc 
prestigiu in rindul populației 
datorită comportării, participă
rii la diferite activități obștești. 
Cadre didactice cum sint tov. 
Lucia Daniel, Rozalia Filipini, 
Dan Cocor, luliana Moldovan, 
Eugenia Pricop, de la Școala 
nr. 1, Nicolae David, Maria 
Drulă, Ileana Fodor, de la Școa
la nr. 5. Cornelia Bâlănescu, 
Veronica Meteș de la Școala nr. 
3, Tudor Bălâncscu, Maria Mon- 
<lo de la școala nr. I, Mircea 
Sirbu, Mihai Nicuîescu, Teodora 
Albulescu dc la școala nr. 2, 
loan Popescu. Liviu Groza. 
Cornelia Pantcliinon de Ia li
ceu și mulți alții aduc un aport 
important la buna desfășurare 
a muncii di» școli, au contribu
it la obținerea unor rezultate 
pozitive in pregătirea elevilor, 
in educarea acestora pentru a 
deveni cetățeni demni ni patri
ei socialiste.

Organizațiile de bază de par
tid din școli și-au axat activi- 

pe soluționarea principa-

Irlor probleme legate dc per
fecționarea procesului dc invă- 
țăminl, pe ridicarea conținutu
lui muncii educative.

In acest an școlar in adună
rile generale alo organizațiilor 
de bazft s-au dezbătut probleme 
majore ale preocupărilor cadre
lor didactice. Amintim printre 
acestea : sarcinile ce revin ca
drelor didactice in urma trece
rii ta invățămintul de 10 ani 
(școala nr. 1J, educarea patriotică 
a elevilor (liceu), desfășurarea 
și conținutul invățămintului i- 
deologic (școala nr. 5). activita
tea diriginților privind disci
plina elevilor (școala nr. 2). Dc 
asemenea, in tonte școlile s-au 
dezbătut in adunările ge
nerale rezultatele primului tri
mestru. concluziile ce se des
prind și măsurile ce trebuiesc 
luate in scopul îmbunătățirii si
tuației la învățătură și discipli
nă.

Organizațiile de partid de la 
școlile generale nr. 1 și 5 au 
reușit să sprijine activitatea ca
drelor didactice să imprime un 
spirit de disciplină in rindul 
acestora, ceea ce se reflectă po
zitiv in rezultatele obținute de 
elevi la învățătură. Asemenea 
preocupări există și la școala 
nr. I. Ia liceu și celelalte.

Birourile organizațiilor de tin
zi din școli au dat mai multă 
atenție îndrumării activității or
ganizațiilor U.T.C., grupelor 
sindicale. muncii pionierești, 
ceea ce a condus la activizarea 
multor cadre didactice, la îm
bunătățirea muncii educative în 
rindul elevilor la ridicarea ni
velului invăț&mînlului.

Rezultatele dc pinii acum în
dreptățesc convingerea că sint 
create toate premisele in vede
rea obținerii unor rezultate și 
mai hune. Pentru aceasta este 
necesar să fie înlăturate unele 
lipsuri, deficiențe din activita
tea organizațiilor de partid din 
școlile di>» oraș. In planificarea 
muncii birourilor organizațiilor 
de bază să se evite formalismclc 
care s-au rntilniț uneori, cinil 
aceeași problemă a fost anali
zată și in adunarea generală și 
in consiliul pedagogic ; adesea 
s-a prezentat același material.

Mai multă atenție trebuie a- 
cordafă eticii profesionale, com
portării morale a cadrelor di
dactice. La Școala nr. 2 sint ca
dre didactice care intirzie de 
la ore, nu muncesc cu simț dc 
răspundere Ia liceu, la școala 
nr. 5 unele cadre didactice au 
avut abateri de la conduita 
morală, mai sint cadre didactice 
care se sustrag de la ducerea 
la îndeplinire a unor sarcini in-

E cazi»! să se ia măsurile ne
cesare pentru ca toate cadrele 
didactice să-și indeplincascA o- 
bligația profesională de h presta 
activitate exfrașcolară. La șco
lile nr. 2, 3, la liceu sint cadre 
didactice care nu desfășoară 
nici o activitate exirașcolară, 
iar conducerile școlilor, organi
zațiile dc partid tolerează ase
menea abateri, nu iau poziție 
combativă. Este necesar ra la 
liceu să se militeze mai mult 
pe linia întăririi disciplinei, spo
ririi combativității, creării unui 
climat sănătos de critică și a- 
utocritică, lucru valabil și pen
tru școala nr. 2.

Organizațiile de partid din 
școli să acorde mai multă aten
ție problemelor privind educa
rea elevilor în spiritul patrio
tismului, at dragostei față de 
muncă, orientării profesionale, 
activității practice in atelierele 
școlare.

Mai multă preocupare se ce
re <lrn parte» birourilor orga
nizațiilor dc bază de la școlile 
nr. 2 și 5 <le la liceu pentru 
întărirea ringurilor urgani/ați- 
ilor Ia toate aceste unități exis- 
lind posibilități largi.

O sarcină de seamă a orga
nizațiilor de partid din școli es
te asigurarea bunei desfășurări 
a învățămintulni ideologic, a 
muncii dc informare politică 

i conținut nu este tot<l<

una corespunzător. In cursul lu
nii martie ».c. in adunările ge
nerale ale organizațiilor <le ba
ză din școli au avut loc dezba
teri ideologice pe diferite t-n»e 
nlc politicii partidului și slu
tului nostru. I)c asemenea, s-au 
organizai astfel «Ir dezbateri eu 
toate cadrele didactice din oraș.

Se poate aprecia că aceste 
dezbateri au decurs la un ni
vel mulțumitor, au constituit un 
prilej dc aprofundare a 
probleme mai importante 
vasta sferă de preocupări ; 
ale alo partidului nostru.

Preocuparea dc seamă a or
ganizațiilor «le partid din Șf 
liîe din orașul l’etrila o consti
tuie aplicarea în viață a sarci- 
niTor privind ridicarea pe o 
treaptă superioară a nivelului 
procesului instructiv-edu< ativ, 
asigurarea condițiilor pentru în
cheierea anului școlar cu rezuU 
tale cit mai hune la invâțâ'ură 
și disciplină.

Aceste rezultate, numeroasele 
acțiuni cultural-artistice între
prinse sint închinate mărețului 
eveniment : semicentenarul par
tidului, eveniment intimpinat 
•Ic cadrele didactice din oraș, 
de toți oamenii muncii cu ho- 
lărîrea de a munci mai bine,

■ a obține noi succese în do- 
eniile lor de activitate.

unor 
*lin 

a< tu-

:n-

DIRIGINTELE
orientarea

profesională
a elevului

(11 6—• rma po-
osca in Lupeni un tinăr in- 
ățâtor: Vadim Chiseev. Cu 
tașament față de muma sa. 

curind s-a făcut apreciat de 
colectivul de cadre didactice 
iii mijlocul căruia iși desfă
șura activitatea, fiind îndră
git de tinerii săi invățăcei, 
pe care-i deprindea să dez
lege primele taine ale buchi- 
ilor.

Dar preocupările sale nu 
se limitau la îndatoririle pro
fesionale. Definind o reală 
cultură muzicală, fiind stăpin 
pe trei instrumente, incă de 
pe atunci și-a vădit o adevă
rată »ovație de descoperitor 
al talentelor artistice din rin
dul elevilor. Pe mulți dintre 
aceștia i-a 
cercurile de artă ale

rupt preocupările de sti
mulare a talentelor din ria- 
durile elevilor. Ba chiar le-a 
extins, astfel că în 1969 pune 
bazele primei orchestre de la 
Școala generală nr. 2 din Lu
peni și a unui cor pe trei 
voci, format din 130 persoa
ne. Paralel, se ocupă de in-

In clasele liceale este absolut 
necesar ca în procesul de o- 
rientare să fie inclus .și ele
vul ; în acest sens este hecesar 
să i se formeze priceperea și 
deprinderea de a se autoanaliza 
în mod obiectiv, adică rapor- 
tîndu-.și dorințele și aspirațiile 
la posibilități, iar pe acestea 
♦iin urmă eonfruntîndu-le cu 
realitatea, cu cerințele pro
fesiei pe care dorește să o îm
brățișeze. In acest fel orien
tarea va dobîndi un plus de 
realism, prin deplasarea accen
tului de la determinarea exter
nă (de către alții) a elevului 
spre o autodeterminare con
știentă și adecvată, ceea ce con
stituie idealul unei orientări 
științifice în zilele noastre.

Cunoașterea profesiilor în
seamnă dobîndirea de infor
mații cu privire la natura și 
structura lor tehnologică. Pro
cesul de informare este foarte 
complex și aproape imposibil 
de realizat în întregime. Pentru 
s i s 1 e m a t i za r eă modalității or d e 
informare vom împărți. în 
mod convențional, căile și mij
loacele de informare profesio
nală în : indirecte și directe. 
Din categoria celor indirecte 
vom aminti : conținutul proce
sului de învățămînt. întîlnirile 
<11 reprezentanții diferitelor pro
fesii. albumele profesionale, 
diafilmele. filmele și lecturile 
eu conținut profesional.

O informare profesională 
directă se realizează prin 
excursii, vizite și prin prac
tica în producție.

Nu vom insista asupra tutu
ror acestora ci ne vom opri 

acele căi și mijloace 
metodologie conside- 

este mai puțin cunos-

și să se formuleze, marginal, 
acele elemente, care vor fi puse 
în evidență în lecție.

Din categoria 
directe, cea mai
pare practica în producție. 
Insă eficiența ei este condițio
nată de reorganizarea ci prin
cipială și structurală. Așa cum 
se desfășoară astăzi, ea nu 
poate fi utilă cauzei. Pentru 
ca practica în producție să 
poată să constituie principalul 
mijloc de orientare profesio
nală este absolut necesar ca în 
repartizarea elevilor pentru 
efectuarea ei să se țină sea
ma de unele criterii psihologice 
esențiale și anume: fiecare 
elev să fie repartizat in prac
tică la acea întreprindere, insti
tuție sau cooperativă care are 
cea mai apropiată și directă 
legătură cu viitoarea sa pro
fesie. P: icedînd în acest fel, 
adică ținind seama de prefe
rințele, interesele si aptitudi
nile elevilor la repartizarea 
|or in practică se realizează 
una din cerințele de bază ale 
unei orientări științifice : con
fruntarea elevului cu profesia 
dorită, confruntarea posibilită
ților sale cu cerințele profesiei.

Organizarea practicii în pro
ducție pe baza acestor criterii 
contribuie și la formarea unei 
motivații superioare la elev, 
condiție esențială în procesul 
dc orientare profesională știin
țifică.

Festivalului cultural-art 
tic al pionierilor, reprezt 
tind cu succes apoi județul 
Hunedoara și la faza republi
cană. desfășurată în cinstea 
semicentenarului P.C.R. la 
A rad.

Dar succesele muncii sale, 
nu se opresc aici. De aseme
nea, grupul vocal de came
ră al liceului din Lupeni, 
împreună cu un duet format 
din elevele Maria Talpă (cla
sa XII-a) și Viorica l.uca 
(clasa Xl-a), îndrumate de 
tinărul profesor, au promo
vat pe primul loc in cadrul 
concursului artistic al liceelor 
și școlilor profesionale, repre- 
zentind Valea Jiului, la 
aprilie a.c.. la faza județ < 
nă, care a avut loc la Pel: 
șanL

Primele roade ale /Misiunii 
l'mărului profesor de muzică 
•lin Lupeni sint încurajatoa
re. Să sperăm că acestea nu 
se vor opri aici. Pe cînd suc
cese similare și cu formațiile 
artistice ale Casei pionierilor 
cu micii soliști și corul diri
jat de el ? Poate la anul, poa
te chiar mai repede... Ceea 
ce este cert e faptul că în 
prezent, alături de alți colegi 
de specialitate, pregătește c 
asiduitate un ansamblu cui 
tural-artistic ai pionierilor ji 
școlarilor uteciști, care se 
va prezenta in prima jumă
tate a lunii mai cu un bo
gat spectacol, cald, omagiu a- 
dus marii sărbători a 
centenarului Partidului 
munist Român.

/

îndrumai spre 
îi

A

:asi 
pionierilor sau clubului sin
dicatelor din localitate. Pu- 
nindu-și in valoare calitățile 
sale pedagogice, pe unii i-a 
reunit in mici formații mu
zicale, chiar in cadrul școlii 
unde funcționa ea învățător, 
obținind cu ei și cite va suc- 
• ese modeste, la concursurile 
pionierilor și școlarilor.

Încă de pe atunci era pre
ocupai de adincirea și perfec
ționarea muncii sale didacti
ce și artistice. Pentru aceasta 
s-a înscris la cursurile fără 
frecvență ale Conservatoru
lui ,Gheorghe Dima" din 
Cluj, pe care anul trecut l-a 
absolvit, obținind titlul de 
profesor de muzică. In anii 
de ridicare pe o treaptă su
perioară a calităților sale pe- 

ji muzicale, nu

drumarea artistică a 35 de 
elevi cu talente muzicale de 
In casa pionierilor și inii ia
să un grup vocal feminin for
mat din 15 eleve (adevărat 
cor de cameră) la Liceul de 
cultură generală < ,‘n localita
te.

Pasiunea pe cere și-a pu
s-o in îndrumarea acestor ta
lente curind iși va arăta roa
dele. Astfel, la începutul a- 
cestui an școlar, orchestra de 
muzică populară a Școlii ge
nerale nr. 2 din Lupeni este, 
promovată la faza județeană

In ceea ce privește conținu
tul procesului de învățâinini. 
considerăm că este necesar să 

ibliniem evitarea exceselor: 
fiecare lecție se pretează 

valorificată din punctul 
edere al orientării profe

sionale. ci numai acelea a că
ror conținut are suficiente 
elemente instructive și edu
cative cu privire la o profesie 
sau alta. A încerca să scoatem 
teze și concluzii cu privire la 
orientarea profes’onală acolo 
unde nu există înseamnă să 
falsificăm conținutul lecției 
<ă artificializăm procesul 
orientare școlară și 
nală. Pentru a evita 
greșeli este bine să 
ționeze în planificarea > 
tlaristică acele lecții în care 

orientare

Și 
de 

profesio- 
asemcnea 
se nien- 

calen-

Mi ini de aur... foto : I. LEONARD

Lector univ.
Ion DRAGAN

MIȘCĂRI SOCIALE ALE CORPULUI 
DIDACTIC DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 

INTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE
O adevărată cotitură în do

meniul cultural — edueativ se 
va produce în viaț-u poporului 
român după unirea de la 1 de
cembrie 1918, act deeehixător 
de noi drumuri in activitatea 
întregului popor. Acest 3VÎnt, 
rezultat al desâvîrșirii unită
ții de stat, a favorizat în ace
lași timp și dezvoltarea învă- 
țâmîntului în Transilvania, 
coastă nouă stare de 
era reclamată în mod 
dc însăși realitatea 
existentă, în condițiile 
50% din populație era analfa
betă, în care societatea și sta
tul român aveau nevoie de nu
meroase cadre pe care să le 
folosească în toate domeniile

• activitate.
înfăptuirea unității statale a 

poporului român a impulsionat 
dezvoltarea învățământului de 
toate gradele și în județul Hu
nedoara. Noua conducere a re- 
vizoratului școlar, presată de 
cerințele noii etape, precum și 
de dorințele legitime ale po
pulației, pornește o amplă ac
țiune de reorganizare a între
gului proces instructiv și de 
asigurare a unei baze materiale 

■esarc.
toate aceste măsuri și 

iri. situația învățămîn- 
era alta. Majoritatea ho- 

ărîrilor au rămas scrise pe 
îrtie fără a putea fi traduse 

în fapte. împotriva acestui de
zinteres. corpul didactic din 
județul Hunedoara s-a ridicat 
c” hotărîre.

Răsfoind paginile documen
tare ale vremii vom vedea 
cum corpul profesoral din ju
dețul nostru a făcut numeroase 
eforturi spre organizarea și an
trenarea efectivă a tuturor das- 
ălilor în frontul opoziției fa- 
ă de politica reacționară a 

guvernanților în general și 
împotriva felului cum este tra
tată și aplicată legea învăță- 
mîntului, în special. Trebuie 
de menționat faptul că formele

A- 
lucruri 

obiectiv 
istorică 
în care

de nemulțumire au fost extrem 
de xarietr. ele extmzhidu-se 
de la critico realităților exis
tente pînă In mițeerea de 
nemulțumire a profesorilor și 
chiar a elevilor.

De exemplu, iată ce serie la 
11 iunie 1922, delegatul Direc
țiunii regionale din Sibiu eu 
privire la starea materială a 
Liceului ..Aurel VIaîcu“ din 
Orăștie. ,.Pă<at că atîta bună
voință și dragoste de muncă 
nu găsește sprijinul pe care 
îl merită. Din punct de vedere 
material, școala are lipsuri 
(dulapuri pentru bibliotecă, 
hărți, table etc.)“. Aceeași stare 
de lucruri o găsim și Ia școlile 
din Petroșani, unde după ra
poartele vremii erau necesare 
o serie de lucrări ca, de exem
plu. canalizarea curților, iar 
la alte unități școlare „acoperi
șul, tencuiala lăsau dc dorit, 
numărul încăperilor. nu era su
ficient. nu existau laboratoare 
de fizică și chimie. In cadrul 
liceului din Petroșani s-a pro
gramat. imediat după 1918. să 
ia ființă două secții : modernă 
și reală. Dar din lipsa de 
elevi, profesori și condiții ne- 

arc. a funcționat doar sec
ția modernă.

Cu timpul aria relatărilor s-a 
extins, transformîndu-se în cri
tică la adresa regimului și so
cietății existente. „Viața socia
lă anormală în care trăim — 
arăta directorul Liceului 
cehal" din Deva în 1924 — nu 
este permis ca să se 
în școală../ 
e bolnav o 
tru că s-au 
vechi, tradiționale și 
din domeniul vieții 1 
intelectuale*'.

O ser e de acțiuni 
tregului corp didactic din ju
dețul Hunedoara erau 
tale spre obținerea 
nim de existență, 
scria în „Revista

răsplată fă
cu singurii 
făcut dato-

cesa

„De-

simtă
‘ Organismul social 
vedem cu toții pcn- 

răsturnat valori 
i absolute 
morale și

ale în-

îndrep- 
unui mi- 

Iaiă ce se 
în „Revista învățătorilor 

înx ățwlonrelor din județul

Hunedoara" despre această 
ch«tiune; peatFu pregătirea 
sa științifică și metodică învâ- 
țâtoFUl are nevoie de bani și 
timp „ori la cei mai mulți în
vățători le lipsesc tocmai aces
te mijloace". Lipsa unuia (tim
pul) este preeedată de ’ lipsa 
celuilalt (stare-,» materială). Al
te relatări ale acestui mizer 
context al vieții dascălului gă- 
s‘m și în alte pagini dîn ace
eași revistă. In numărul 3 din 
15 septembrie 1927 se nota că 
„Muncește (învățătorul) din 
greu cu leafă mică de mătu
rător, fără nici o 
mînînd la sfîrșit 
mîngîiere că și-a

Analizînd veniturile lunare 
ale unui învățător, revista 
..Plaiuri hunedorene" nota că 
venitul pe o zi era de 75 lei, 
iar cheltuielile ]>e mîncare, 
costau în jurul a 50 lei. La 
încheierea calcului revista 
sc întreba : „S-au gîndit vreo
dată domn:i de sus cum va 
putea să trăiască un învăță
tor cu 2 200 lei pe lună, cînd 
din ei trebuie să 
să mănînce, să se 
și cumpere cărți 
treținâ familia’*.

împotriva politicii financiare 
aplicate în domeniul învăță- 
mîntului cadrele didactice din 
județul Hunedoarei s-au ridi
cat de mai multe ori. Cea mai 
elocventă manifestare este pu
ternica demonstrație a învă
țătorilor din județ la Deva în 
10 martie 1937.

Această mișcare revendica
tivă a cuprins și marea masă 
a elevilor din ciclurile supe
rioare. încadrîndu-se și ci în 
mod organic in frontul mișcăr i 
de opoziție față de atitudinea 
guvernului burghezo— moșie

resc față de cerințele maselor. 
De exemplu, dintr-o adresă a 
Ministerului Muncii reiese că 
elevii școlilor primare din 
Vulewn — Valea Jiului — ar

se îmbrace, 
încalțe... să- 
și- să-și îiin-

fi format o organizație a tine
retului comunist afiliată orga
nizațiilor comuniste locale. 
Referatul subliniază că orga
nizația ar avea 30 de membri 
care plătesc cotizație perma
nenta și îneă, vreo Fâ sim- 
patizanți. In fruntea ei a fost 
ales elevul COZA PETRE, ar 
organizația a 
luține de le t 
din Arad și Timișoara, 
această 
regulat reviste, cărți și se dez- 
băteau pe larg teme din 
tualitatea 
rea 
Ua - 
Valea 
trebuii

Un alt document care ateslă 
legăturile învățătorilor cu miș
carea comunistă este și o notă 
a prefecturii din Deva din caro 
spîcif’Ti că comuna V”' n, 
învățătoarea duce o activita
te revoluționară în rindul 
cîetății tineretului".

Un alt 
tîlnim la 
băieți din ' 
ționar al 
părăsească 
de protest 
de personal.

Făcînd o privire retrospectivă 
asupra întregului aspect, vom 
observa că mișcarea revendi
cativă a tuturor dascălilor din 
județul Hunedoara alât’ir ată 
la avîntul revoluționar al în
tregului corp didactic din Iară, 
a contribuit la strîngerea rîn- 
durilor acestora în lupta pen
tru apărarea intereselor vita
le, a drepturilor și libertăților 
democratice.

a primit bani și 
centrele comuniste

In
organizație se citeau

ac- 
înternă In încheie- 

râpbrtului se atrăgea aten- 
că într-o serie de școli din 

Jiului se striga -Nn ne 
• rege !“.

$0-

în
de 

Deva, unde un f - 
școlii a rcTttxat să 

i clădirea î,n semn 
îmnotriva reducerii

caz de opoziție 
Școala normală

Ion Pătru ALBI' 
Muzeul Județean Hunedoara 

Deva

Nitolae WARDEGGER 
Arhivele Statului Deva
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n interpretat 
polițistă „Hipnoza 
Bcrciu. Acest fapt 
în sine destule elemente im
portante care să ]>roducă un 
adevărat proces dc conștiin
ță pentru fiecare localnic în 
parte și o analiză profundă, 
lucidă și eficientă a celor 
răspunzători de bunul mers

păpușoi
icuni două spot 
ța, țambulul și 
după motive dc basme 

ale și „Vitrina 
(ce sc inten

ționa prezentată în
sala dc apel a minei, pi 
avînd drept subiect activi 
tea de producție).

O altă latură a activității 
o constituie corul și așa-zisa 
orchestră semi-simfoniefi. For
mat din cadre didactice și 
salariați dc la mină, corul, 
dirijat de Vladimir Ureche,

... mișcării cultural-artistice 
de masă. Pentru că, punînd 
față in față tradiția artisti
că a Petrileî (se vorbește dc 
multe ori laudativ și cu nos
talgie îndreptățită despre o- 
pereiă, orchestra simfonică 
și cor) cu realitatea actuală, 
și vizînd evidenta diferență 
de nivel, prima întrebare ce 
s-ar putea formula ar fi i 
s-au schimbat oamenii ? E- 
vident, artiștii amatori de a- 
tunci au mai înaintat în vîrs- 
tă iar cei tineri n-au fost 
nici atrași, nici pregătiți sis
tematic pentru a le lua lo
cul. Și acum, totul trebuie 
clădit de la început

Promisiunea unei mișcări 
cultural-artistice diverse, vii 
și de o neîndoielnică cali
tate se află la clubul sindi
catelor din Petrila. cu o sin
gură observație : promisiunea 
se metamorfozează în fapt 
concret cu multă lentoare. 
Intr-un fel există o explica
ție. asupra ei vom reveni. 
Deocamdată în activitatea 
clubului se constată un suflu 
nou, primăvăratec. Tov. Ște
fan Naghy ne informa că s-a 
format echipa de dansuri (6 
perechi), taraful s-a comple
tat iar formația de muzică 
ușoară, nouă, face repetiții ca 
toate celelalte, îmbogățindu-și 
rejjertoriul și încercînd să sa
tisfacă apetitul muzical și e- 
xigențele celor ce-i urmăresc. 
Dacă se merge pe aceeași 
cale și în același ritm, fără 
îndoială că efervescenta ac
tivitate a artiștilor amatori 
petrileni se va remarca.

De mai mult timp aflasem 
dc intențiile de a forma un 
teatru de păpuși. Ar fi ceva 
inedit, acum, în Valea Jiu
lui. ..Au fost greutăți multe 
eu procurarea păpușilor, ne 
spunea directorul clubului,

se pregătește pentru un spec- g 
tacol în cinstea semicentena- ■ 
rului partidului. Se intențio- ■ 
nează ca orchestra senii-sim- 8 
fonică să reînvie opereta. Dar 
să lăsăm intențiile, îmbietoa
re de altfel, pentru ca ele 
să înceapă a se converti în 
fapt Ultima noutate este că 
s-au început repetițiile for
mației de teatru cu „Cînd 
aud cucul cîntînd1* (sau .Co
medie cu olteni") de Gh. Vlad _ 
montată de actorul Mircea g 
Zabalon. c

Fără îndoială că activitatea g 
desfășurată pe mai multe ■ 
planuri parc a fi bogată. Dar E 
cu ce preț ? Directorul clu- ■ 
bului este un factotum : el B 
inițiază, conduce, organized- ■ 
ză, pregătește, etc., etc. Dacă ■ 
aceste sarcini presante s-ar 
împărți rațional între mai 
mulți oameni, activitatea cul
tural-artistică dc masă ar a- 
vea de cîștigat. Și nu numai 
la Petrila, ci la toate clubu- 
rile din Valea Jiului. Clu- □ 
bul sindicatelor este și tre- n 
buie să fie o instituție de n 
cultură pentru toți locuitorii. E 
Pentru aceasta trebuie spri- M 
jinit efectiv (cu fapte, nu cu “ 
declarații) dc Cviiu«.«.k 
U.T.C. orășenești care ar tre
bui să colaboreze sistematic 
și continuu cu cluburile și 
cu fiecare comitet sindical 
în parte. Poate că în felul 
acesta cluburile vor ieși din __ 
încurcăturile organizatorice și @ 

. se va lucra eu mai multă g 
eficiență și discernă mint în ■ 
atragerea, depistarea și pre- B 
gătirea talentelor, în felul a- 3 
cesta existînd certitudinea u- ® 

01 
nor mai multe și mai consis- s 
tente satisfacții în activity- ■ 
tea de fiecare

comitetele ■ ®
a
B
■

mcialistc. Nivc- 
voltarca indus- 

ială a țării este reflectat «le 
piui <ft in ultimul a» al <in- 

inalului recent încheiat, o pro
ducție echivalentă cu cea n 
întregului an 1938 s a realizat 
In numai 22 de zile, iar în li
nele ramuri industriale intr- 
un interval și mai scurt : 5 zi
le in chimie, 6 zile in ramura 
energici electrice și termice, 

zile in construcția de mașini, 
I zile în metalurgia feroasă. 
Aceste realizări marchează 

dezvoltarea puternică a bazei 
energetice și de materii pri
me, creșterea dinamică a in
dustriei prelucrătoare, sporirea 
ponderii produselor care înma
gazinează muncă complexă, de 
calificare superioară. S-au asi
gurat astfel noi premise pen 
tru menținerea ritmului rapid 
tic creștere a economiei națio
nale, pentru satisfacerea mai 
bună a cerințelor populației, 
pentru sporirea și diversifica
rea exporturilor, ridicarea efi-

cienței întregii activități econo-

O expresie vie a politicii 
partidului de industrializare a 
țării, de valorificare rațională 
și superioară a resurselor na
turale o constituie eforturile 
considerabile, materiale și fi
nanciare făcute de stat in anii 
construcției socialiste pentru 
creșterea potențialului industri
al nl Viii Jiului. Numai iu 
ramura extracției cărbunelui, 
datorită investițiilor masive, 
dotării cu tehnică modernă, 
perfecționării proceselor «le ex
tracție, pregătirii cadrelor ne
cesare de mecanizatori — mi
neri. tehnicieni și ingineri, pen
tru «are statul a cheltuit sume 
importante s-a reușit 
tragă an de an, o 
sporită dc cărbune.
1 684 000 tone extrase din 
s-a ajuns la 3 milioane tone, 
in 1951, ca in 1970 să se reali
zeze peste 8 milioane tone.

Dezvoltarea industrializării 
rămine în continuare unul din 
obiectivele fundamentale ale 
politicii partidului și statului.

(Urmare din pag. 1)

continuare, țin de o anumită 
manieră a organizării contro
lului îndeplinirii propunerilor.

A devenit o practică curentă 
a multor organizații ca, folo- 
sindu-se de prilejul fiecărei a- 
dunări generale, secretarul or
ganizației de bază să informeze 
adunarea despre felul în care 
au fost duse la îndeplinire pro
punerile, măsurile preconizate 
anterior. In numeroase cazuri 
însă o atare informare se limi
tează la trecerea evistă a

unor măsuri, arătîndu-se care 
din ele au fost și care n-au 
fost îndeplinite, întîrz.ierea față 
de termenele scadente în alte 
cazuri... N-ar fi oare mai in
structiv, maj educativ și, fireș
te. mai eficace ca asemenea in
formări să fie prezentate în 
fața comuniștilor tocmai de că
tre cei cărora le-a fost încre
dințată răspunderea nominală 
a finalizării propunerilor ? N-ar 
determina aceasta creșterea 
simțului lor de răspundere, mai 
multă operativitate în soluțio
narea problemelor, eliminarea 
cazurilor de tergiversări? Cine 
trebuie să cunoască cel mai 
bine și să răspundă primul în 
fața organizației de felul în ca
re și-a îndeplinit sarcina dacă 
nu tocmai ce) căruia i-a fost 
încredințată în mod expres 1 ?

Jn contextul acesta ne-am re
feri și 1a altă situație. A fost 
îndreptățită și judicioasă măsu
ra luată ca la adunările de 
dare de seamă și alegeri să 
participe ca invitați cadre com
petente din conducerea tehni- 
co-organiza lorică a unităților, 
membri ai comitetului de par
tid și ai comitetelor de direc- 

alți factori de răspundere, 
'impui dezbaterilor, ei au 

n putința să recepteze nu- 
observații, propuneri, 
unele și le-au notat 

în carnete, urmînd să 
în atenție, altele au

BAZELE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

INDUSTRIALA A ȚARII
După cum sc subliniază in do
cumentele recente ale partidu
lui, una din cele mai importan
te caracteristici ale actualului 
(bicinal este asigurarea in con
tinuare a unui înalt ritm dc 
creștere economică. Aceasta ex
primă dinamismul puternic al 
economiei noastre socialiste, u- 
riașele sale resurse, asigură ac
celerarea procesului de ridicare la 
un nivel superior a întregii e- 
conomii, inscriindu-se in exi
gențele impuse dc revoluția 
tehnico-științifică contempora
nă. Actualul cincinal orientea
ză economia noastră spre o 
creștere mai rapidă a eficien
ței în vederea realizării unui 
spor mai mare «le venit națio
nal, ceea cc se va reflecta po
zitiv in ridicarea nivelului «le 
(rai al , populației.

In actualul cincinal eforturile 
se vor îndrepta nu numai spre 
dezvoltarea cantitativă a indus
triei ci se va pune totodată un 
deosebit accent pe laturile

lifntive alo procesului de indus
trializare, pe modernizarea 
structurii producției, pe reali
zarea de produse cu un înalt 
grad «Ic tehnicitate care să în
globeze munca «le complexitate 
superioară. In acest scop par
tidul orientează concentrarea 
eforturilor spre ramurile care 
asigură valorificarea superioară 
a resurselor și contribuie la 
promovarea procesului tehnic in 
întreaga economie — electronica 
și electrotehnica, mecanica 
fină, mașinilc-unelte, petrochi
mia, metalurgia oțelurilor și a 
laminatelor speciale.

In înfăptuirea acestor sarcini 
de mare însemnătate industria 
extractivă a Văii Jiului are un 
rol însemnat in asigurarea căr
bunelui cocsificabil necesar sa
tisfacerii cerințelor sporite ale 
industriei metalurgice precum 
și a cărbunelui energetic desti
nat producției de energie elec
trică.

înfăptuirea vastului program 
de dezvoltare economică stabi
lii de partid pentru acest cin-

cinai, in care ridicarea gradu
lui de industrializare ocupă un 
loc esențial, necesită mobiliza
rea eforturilor întregului popor, 
participnrea conștientă a fiecă
rui cetățean. Realizarea acestui 
obiectiv măreț cere organizați
ilor de partid sindicat și U.T.C., 
tuturor organizațiilor de masă 
și obștești cadrelor din econo
mie să-si perfecționeze conti
nuu activitatea, să-și sporească 
răspunderea, să-și intensifice 
eforturile.

Apropiata aniversare a semi
centenarului gloriosului nostru 
partid — promotorul politicii 
de industrializare a țării de 
dezvoltare continuă a economiei 
naționale și de ridicare ne a- 
ccastă bază a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc — însuflețește pe comu
niști, pe toți oamenii muncii 
din municipiul nostru In o ac
tivitate creatoare, tot mai rod
nică pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin în 
înfăptuirea programului de dez
voltare culturală și înflorire a 
patriei noastre socialiste.

patinoare, construirea de săli 
sportive în Petroșani, Petrilă

prevede 
terenuri 
școlilor,

tul că o dală cu dezvoltarea 
social-economică a municipiu
lui se vor lărgi și mișcările 
sportive turistice și culturale, 
prin creșterea numărului de 
participanți la aceste activități. 
In acest scop se prevede îm
bunătățirea bazei materiale a 
mișcării sportive prin constru
irea și amenajarea a 31 de nui 
baze sportive, din care 16 în 
școli, 5 pe lingă întreprinderi, 
13 pe lîngă instituții ; reamena- 
jarea a peste 45 baze sporti
ve vechi. Pentru a oferi condi
ții optime de relaxare și forti
ficare a locuitorilor s-a subli
niat necesitatea ca pe lîngă fie
care loc de agrement să fie în
ființate baze sportive simple 
pentru jocuri de volei, handbal, 
tenis, iar pentru dezvolta
rea mișcării sportive de masă, 
în fiecare localitate a munici
piului, să fie amenajate noi te
renuri de sport, iar cele exis
tente să fie reamenajate cores
punzător. S-a făcut propunerea 
să fie urgentate lucrările la 
Valea dc Pești și motelul Gam- 
brinus, în Paring să fie constru
ită o cabană și un schilift; 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de acces la cabanele din îm
prejurimi. s-a cerut moderniza
rea drumurilor spre cabana 
Rusu și hotelul Valea de Pești, 
iar I.G.C. să asigure transpor
tul la cabanele preorășenești 
pe baza unui program corespun
zător. Sini necesare măsuri și 
pentru marcarea traseelor tu
ristice din munți, pentru îmbu
nătățirea propagandei turistice. 
Se cere o preocupare mai sus
ținută pentru atragerea mai 
multor participanți la serbări
le cîmpenești. ceea ce reclamă 
îmbun ălățirea a pro v i zi on â r ii
punctelor de alimentație publi
că precum și a manifestărilor 
cultural-artistice și sportive.

îmbucurător e faptul că pe 
baza hotărîrii adoptate în sesiu
ne, prin lucrările prevăzute 
a fi executate, anul 1971 se 
poate considera, anul dezvoltării 
bazelor sportive și de agrement. 
Iată cîteva argumente pe care 
le notăm cu satisfacție. In ba
za hotărîrii sesiunii, se prevede 
construirea în acest an a 3 ștran
duri la Petroșani și Vulcan (e 
mai mult decît o... promisiune, 
unul din ștranduri cel de la 
Aeroport, se află deja în curs 
de belonare), 
ștrandului Petrila 
celui din Uricani, 
a 5 noi terenuri de sport în 
Petroșani. Vulcan, Petrila. Lu- 
peni și Aninoasa. a unui pa
tinoar artificial la Petroșani, a 
unor zone de agrement în Pe
troșani Vulcan și Lupeni. De 
asemenea, sesiunea a aprobat 
planul de dezvoltare a bazelor 
sportive pe anii 1972—1975 ca
re prevede amenajarea de ștran
duri. de terenuri de sport, de

și Uricani și a unei popică rii 
la Uricani. 
amenajarea 
sportive în 
precum șj a 
joacă și solarii 
în toate cartierele, 
tensificarca 
se prevede impulsionarea lucră
rilor la hotelul Valea de Pești, 
repararea capitală a cabanei 
Vulcan, construirea schiliftului 
în Paring, amenajarea zonei 
cabanei -Peștera Bolii* prin 
construirea a 5 campinguri pre
cum și repararea drumurilor 
de acces la toate cabanele și 
asigurarea transportului în co
mun în perioadele de sezon 
la cabanele preorășenești. Hotă
rîrea obligă comitetele executi
ve să urmărească aproviziona
rea optimă a cabanelor, deser
virea civilizată a turiștilor, in
tensificarea propagandei turis
tice. Sc prevede de asemenea, 
îmbunătățirea mediului din lo
calități prin amenajarea dc noi 
zone verzi șj scuaruri pe o su
prafață de 5.4 ha. amenajarea 
zonei de agrement din pădurea 
Institutului de mine. începînd 
din acest an.

Prevederile sînt în măsură 
să inspire optimism. înfăptuirea 
lor impune însă cîtevă conside
rații. Hotărîrea a prevăzut des
chiderea de conturi curente la 
sucursalele C.E.C. pentru co
lectarea fondurilor rezultate 
din valorificarea deșeurilor de 
hîrtie, textile, sticlă și metal 
de către organizațiile dc masă, 
obștești și cetățenești instituții 
și întreprinderi — fonduri ca
re vor fi folosite pentru reali
zarea obiectivelor propuse. Tot 
în acest 
și o 
plan 
Dar.
cum 
ziile 
livelor propuse ne>« 
parea directă a maselor «le ce
tățeni Ia acțiunile vnluntar-pa- 
triotiee pe șantierele obiective
lor propuse, contribuția sub
stanțială a organizațiilor de ma
să și obștești — mai ales a 
U.T.C., sindicatelor, organizați
ilor sportive și de femei, a 
școlilor și tot atunci corelarea 
eforturilor unităților economice 
pentru realizarea în termen a 
lucrărilor prevăzute. In locul 
tînguielilor, a nemulțumirilor, 
a sosit timpul acțiunii concrete ! 
Sc conturează obiective «le mult 
reclamate. Dar ele nu vor ajun
ge realitate, realizarea tor re
clamă depășirea inerției, a apa 
tiei și o prezență activă, efer
vescentă a cetățenilor, mni ales 
a tineretului, mobilizarea de 
organizațiile de masă și obștești, 
de deputați, de școli pe șan
tierele muncii voluntar-patrie- 
ticc pentru dezvoltarea multila 
terală a municipiului.

Hotărîrea 
de noi 
cadrul 

j terenurilor 
pentru 

Pentr 
mișcării turistice,
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18.00 Deschiderea emisiunii. 
— Emisiune in limba 
maghiară.

18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii a- 
uto.

18,50 Viața literară.
„Bluze albastre" și im
perativele literaturii de 
actualitate.
Cronica literară : Nico- 
lae Balotă — „Labirint". 
Ion Pillai — 80 de ani 
de la naștere — Evo
care filmată.

19,20 1 001 de seri — emisi
une pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,20 România în lume (II). 
Film documentar c 
montaj.

de

scop vor fi folosite 
parte a beneficiilor pesîe 
obținute pe plan local, 
mai mult ca orieînd. așa 
s-a subliniat și în conclu- 
sesîunii. realizarea obiec- 

■lă part ici-

20,45 Planeta se grăbește 
film documentar 
montaj.

dedreptul de a fi înștiințați la 
timp despre soarta acestora, 
după cum și cei ce trebuie să 
le urmărească, să le înfăptuias
că, au datoria de a raporta 
despre acest lucru. Tocmai de 
aceea se procedează bine în a- 
cele locuri unde factorii invi
tați să participe la adunările 
de alegeri se reîntîlnesc cu co
muniștii și îi informează asupra 
a ceea ce au întreprins în acest 
răstimp, asupra măsurilor pe 
care le-au luat, ca și asupra 
celor față de care au rămas e- 
ventual datori, reslanțieri.

Au trecut cinci luni de la 
adunările generale de dări de 
seamă și alegeri. Un răstimp 
bogat de activitate, încărcat cu 
numeroase fructe ale muncii. 
Propunerile, măsurile inițiate a- 
tunci au fost întregite pe par
curs cu altele noi. Gîndul la 
ele, la planurile de măsuri în 
care sint cuprinse îți sugerează 
imaginea unei vitrine încărca
te eu eșantioane prețioase, fie
care dintre ele reprezenlînd un 
efort creator înnobilat o idee, 
o sugestie, o aspirație spre per
formanțe superioare. Aceste e- 
șantioane nu pot fi păstrate ea 
simple piese decorative „sub 
cheie". Ele se cer a fi valo
rificate. prețul lor real estimîn- 
du-se de abia după ce au in
trat în circuitul de valori, du
pă ce s-a materializat în rezul
tate certe, palpabile. în indici 
cantitativi și calitativi de mun
că.

Accesul la această vitrină tre
buie să aparțină tuturor după 
cum și eșantioanele aflate în 
ea trebuie să ne reprezinte pe 
fiecare în parte.

21,20 Teledivertisment '71 
Mihaela Mihai.

22,30 Teleglob — Japonia.

Vremea

cu

termoficarea 
și mărirea 
amenajai ea

In următoarele 48 de ore» 
vremea se va răci mai ales 
în jumătatea de nord a țării, 
unde cerul va fi mai mult 
noros șj vor cădea ploi lo
cale. mai ales sub formă de 
averse. In restul țării cerul 
v» fi variabil, iar ploile vor 
avea caracter izolat. Vîntul 
va sufla slab pină la potri
vit. Temperaturile minime 
vor Fi cuprinse între 2 grade 
și 12 grade, iar maximile în
tre 10 grade și 20 grade, 
mai ridicate in sudul țării.

(Urmare din pag 1)

surpări în abatajele fron- 
apoi nu se respectă în

totdeauna — din păcate — 
monografia de armare, flu
xurile tehnologice impuse. 
Jncă nu se plasează 
mea toate abatajele, 
zile sint dispersate 
mari de front, ceea ce pro
voacă lucrări suplimentare 
care solicită un consum ex
cesiv de forță de muncă.

— Pentru anul in curs, pro
ductivitatea cunoaște creșteri 
7a toate nivelele, chiar in 
straiele subțiri unde ponde
rea straielor neproductive e 
mai mare față de perioadele

meroase 
idei. Pe 
cu grijă 
le aibă 
primit răspuns pe loc. Au fost 
revăzute oare însemnările de a- 
cunt cinci-șase luni ? S-au înde
plinit parte din ele sau peste 
ele s-a așezat uitarea ?

.Autorii propunerilor făcute în 
adunările dc

efortul eficace trebuie
precedente. Ați întreprins — 
bănuim — măsuri speciale în 
s/ opul asigurării productivi
tății planificate...

— Da, și perseverăm, în 
special, pe extinderea susți
nerii metalice și a tăierii me
canizate. Fiecare abataj, cu 
întregul complex de lucrări 
care-l servesc, este necesar 
să fie dotat cu piese de re
zervă utile înlocuirii celor a- 
variale, atit pentru transpor
toarele TR-3 cit și pentru tă
ierea mecanică. Se impune ca 
reviziile care se execută la 
transportoarele blindate, ia 
benzile de cauciuc și la uti
lajele de tăiere mecanică să 
se țacă pe bază de progra-

mare, cu responsabilități pre
cise. Diminuarea cu pină la 
30 la sută a salariului ace
lora care se fac vinovați de 
întreținerea și exploatarea 
nerațională a utilajului din 
dotare nu va conveni Ia unii... 
Intenționăm extinderea me
todei de exploatare cu aba
taje orizontale susținute me
talic, cu un singur preaba- 
taj, in stratul 3, blocul II, 
3 li. In acest fel se va reduce 
la jumătate numărul postu
rilor folosite la săparea prea- 
batajelor, contribuind, pe de 
o parte, la creșterea produc
tivității in cărbune și, pe de 
altă parte, la eliberarea u- 
nor oameni care pot fi folo-

si/i in abataje. Ca urmare a 
creșterii volumului producției 

frontalele cu susținere 
zată 

la 
un 
de

din frontalele cu susții 
metalică și tăiere mocani1, 
de la 738 164 de tone 
927 190 de tone rezultă 
spor de productivitate 
149 kg/post, ceea ce echiva
lează cu o reducere de 21 
de posluri/zi. Experimentarea 
susținerii mecanizate in stra
tul 13, extinderea transpor
tului continuu al producției, 
a degazării in stratul 5, con
stituie obiective a căror rea
lizare va contribui — fără 
doar și poate — la mărirea 
randamentelor.

— Ce ne puteți spune des
pre asigurarea necesarului de

cadre calificate in viitor ?
— In vederea ridicării gra

dului de calificare al oame
nilor minei, ținînd seama de 
exigențele in creștere ale pro
ducției, pe lingă muncitorii 
calificați prin școala profe
sională, in cadrul școlii de 
calificare de pe lingă exploa
tare, in anul curent v 
calificați peste 300 de 
citori, dintre care 20 de mi
neri mecanizatori, 
ști să folosească și 
ducă plugul și combina, 
egală măsură... E ceva 
totul nou, și merită atenția, 
întregul interes...



- Steagul roșu
JOI 29 APRILIE 1971

X XRȘOVIA 28 — Cores
pondentul Agerpres, Iosif Du
mitrescu transmite : In ca
drul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea semicentena
rului Partidului Comunist 
Român, la Poznan a avut loc 
o conferință consacrată Ro

mâniei. I. Mielcioiu, consilier 
al Ambasadei Române din 
Varșovia, a vorbit despre 
succesele obținute de popo
rul nostru in construirea so
cialismului. sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

„Ziua Okinawei"
TOKIO 28 — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Pentru a marca „Ziua 
Okinawei", miercuri, in întrea
ga Japonie au avut loc mari 
demonstrații și manifestații ale 
forțelor progresiste grupate în 
jurul partidelor comunist și so
cialist și al centralei sindicale 
Sohyo. După mitingul din par
cul Yoygi din Tokio, la care 
au participat aproximativ 
100 000 de persoane, coloanele

de demonstranți s-au îndreptat 
spre piețele Shibuya, Ebisu și 
Shinjuku, pentru a-și exprima 
protestul împotriva adminis
trării arhipelagului Ryu-Kyu de 
ctitre S.U.A și pentru retroce
darea insulelor către Japonia, 
fără bazele nucleare și unită
țile militare speciale ale for
țelor americane.

Un alt miting pe nave n fost 
organizat la jumătatea distan
ței dintre Okinawa și Kyushu.

VESTI DIN
9

MA'/M SOCI/ILISJE

Acțiuni revendicative 
în Italia

MOSCOVA (Agerpres), 
— Pe riul Nurcii s-a încheiat 
construcția unor tuneluri, cu 
lungimea totală de 30 km, 
care fac parte din sistemul 
centralei hidroelectrice Nu- 
rek. Tunelurile au destina
ții diferite : unele din ele au 
fost construite pentru aduc- 
țiunea și evacuarea apei de 
la turbină, iar altele pentru 
a permite autobasculantelor 
de marc capacitate accesul la 
barajul de 300 metri înălți
me, care se construiește in 
munți.

dar cu un ritm de dezvoltare 
accelerat in R. P. Bulgaria. 
Intr-un singur deceniu, intre 
anii 1960—1970, numărul în
treprinderilor bulgare care 
folosesc tehnică electronică 
a sporit de la 2 la 68. In 
Bulgaria astăzi se produc a- 
parate de radioemisie, apa
rate electronice de calcul, 
centrale telefonice automate, 
semiconductor i. Printre pro
dusele industriei electronice 
bulgare se numără și stații 
de radiolocație, diversă apa
rate electronice de uz indus
trial, scheme integrate etc.

ROMA 28 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Aproximativ 2 milioane 
<de oameni ai muncii din Italia 
au participat miercuri la o se
rie de acțiuni revendicative cu 
caracter economic și social. Cei 
186 000 de salariați de la uzi
nele Fiat au încetat lucrul pen

tru 24 de ore. De asemenea, au 
intrat in grevă, pentru o peri
oadă similară, 50 000 de munci
tori de la Concernul Monteca- 
tini-Edison, iar personalul din 
transporturile feroviare națio
nale a întrerupt lucrul pentru 
90 de minute.

Rezultatele alegerilor 
din R. D. Vietnam

PEKIN 28. — Corespon
dentul Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite: Presa din 
R. P. Chineză informează că 
muncitorii din Șanhai, cel 
mai mare centru industrial al 
țării, unde iși desfășoară ac
tivitatea cîteva mii de între
prinderi de capacități și pro
file diferite, au repurtat noi 
și importante victorii în pro
ducție. Valoarea totală a pro
ducției industriale a fost cu 
29 la sută mai mare față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

SOFIA 28 (Agerpres). — 
Radioelectronica este o ra
mură industrială relativ nouă,

BERLIN 28 (Agerpres). — 
In ultimii 4 ani, cei 50 000 
de lucrători ai șantierelor na
vale din R.D.G. au reușit 
să ridice cu o treime tonajul 
vaselor construite. Un loc de 
frunte pe plan mondial ocu
pă constructorii de vase de 
pescuit maritim.

Din 1967 pînă in prezent 
au părăsit calele șantierelor 
din R.D.G. peste 500 de vase 
maritime, din care aproxi
mativ 90 la sută au luat ca
lea exportului. In 1970, șan
tierele navale ale țării au 
realizat 120 vase cu o .capa
citate totală de 342 523* tone.

U.R.S.S. : La începutul acestui an.. a fost dat în folosință un nou și modern magazin 
alimentar cu autoservire. Pe lîngă alte asemenea magazine, noul centru comercial avind o 
suprafață de 1 200 mp va satisface cerințele zilnice ale locuitorilor din raionul Kuibișev 
(Moscova).

In folo : Interiorul noului magazin „Universamm".

Premiul „Herder" 
lui

ZAH ARIA STANCU

HANOI 28 (Agerpres). — Co
misia electorală a R.D. Viet
nam a dat publicității miercuri 
comunicatul cu privire la rezul
tatele alegerilor pentru cea 
de-a patra legislatură a Adu
nării Naționale, desfășurate la 
11 aprilie. In comunicat se su
bliniază că, la vot, au partici
pat 98,88 din cei înscriși pe 
listele electorale. 99,36 la sută 
din voturile exprimate au fost 
declarate valabile. Cei 420 de 
deputați în Adunarea Naționa
lă au fost aleși din rîndul

unui număr de 529 de candi
dați. Cei aleși au întrunit între 
99,93 și 61,66 la sută din vo
turile exprimate în circum
scripțiile lor.

Rezultatele satisfăcătoare ale 
alegerilor, scrie comunicatul, 
demonstrează unitatea politică 
și morală a societății, atașa
mentul profund al poporului 
față de socialism, încrederea 
diferitelor pături ale populației 
în Frontul Patriei din Viet
nam, în conducerea Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.

Noi 
incidente

in
Iordania

„Sierra Leone va promova 
o politică de neangajare“

FREETOWN 28 (Agerpres). — 
'Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la proclamarea independen
ței statului Sierra Leone, pre
ședintele Siaka Stevens a ros
tit la postul de radio Freetown 
o cuvîntare în care a anunțat 
că în timpul mandatului său 
prezidențial, va acorda o deo
sebită atenție dezvoltării in
dustriei și agriculturii. In le

gătură cu aceasta, el a precizat 
că guvernul elaborează în pre
zent un plan economic pentru 
viitorii cinci ani, în baza că
ruia autoritățile vor acorda a- 
gricultorilor credite pentru a- 
chiziționarea de unelte agricole 
și îngrășăminte.

Pe plan extern, președintele 
a precizat că Sierra Leone va 
promova o politică de neanga- 
jare.

AMMAN 28 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt mili
tar iordanian, citat de postul 
de radio Amman, a anunțat 
că, în cursul dimineții de 
marți, fedainii au bombardat 
cu mortiere satele Al Hala
wa și Tall Deir din provin
cia Irbid. El a precizat că in
cidentele au continuat timp 
de ci te va ore.

La rîndul său, un purtător 
de cuvînt palestinian a de
clarat că trupele iordaniene 
au deschis focul marți seăra 
asupra pozițiilor deținute de 
fedaini în regiunea Sakeb, 
din nordul țării. De aseme
nea, a spus el, armata gu
vernamentală a atacat cu ti- 
ruri de mitraliere grele ba
zele fedainilor din sectorul 
Al Halawa.

CAIRO 28 (Agerpres). — 
La Cairo a avut loc marți o reu
niune a cabinetului egiptean 
prezidată de premierul Mah
mud Fawzi. Ministrul infor
mațiilor al R.A.U., Moham
med Fayek, a declarat presei 
că, în cadrul reuniunii, mi
nistrul afacerilor externe, 
Mahmud Riad, a prezentat 
un raport asupra ultimelor 
aspecte ale evoluției situației 
din Orientul Apropiat, pre
cum și a convorbirilor prile
juite de recenta sa vizită în 
U.R.S.S. și de contactele pe 
care le-a avut cu alte perso
nalități politice străine.

BONN 28. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar
căș, transmite: Fundația 
vest-germană „Freiherr von 
Stein" a hotărît marți să a- 
corde premiul „ Herder" pe 
anul 1971 scriitorului Zaha- 
ria Stancu. In fiecare an 
fundația vest-germană acor
dă premiul „Herder" în a- 
inintirea celebrului inițiator 
al mișcării preromantice 
..Sturm und Drang", Gottfried 
von Herder, unor personali
tăți de frunte ale vieții lite
rare, în scopul promovării 
relațiilor culturale internațio
nale. Premiul „Herder" pe 
anul 1971 urmează să fie în- 
mînat la 5 mai, Ia Viena, 
scriitorului român și altor 6 
personalități marcante ale 
vieții culturale din Iugosla
via, Polonia, Cehoslovacia, 
Grecia, Ungaria și Bulgaria.

Stsas’e îSe urgență ess câteva
©rase din Columbia

BOGOTA 28 (Agerpres). — 
Autoritățile columbiene au de
cretat starea de urgență în o- 
rașele Bogota, Popayan și Cau- 
ca, în urma ciocnirilor dintre 
studenți și poliție. Cursurile u- 
niversitare au fost întrerupte 
pe o perioadă nedeterminată.

După cum s-a mai anunțat,

în centrele universitare din Co
lumbia au izbucnit săptămîna 
trecută grave incidente. Stu
denții au cerut excluderea din 
universități a reprezentanților 
diferitelor fundații din S.U.A., 
aplicarea unor reforme și eva
cuarea universităților ocupate 
de armată.

La Sofia s-a anunțat ofi
cial că, în urma convorbirilor 
care au avut loc la Buenos 
Aires între ambasadorii 
Bulgaria și Ecuadorului, 
nele celor două țări au 
de acord să stabilească 
diplomatice la nivel de 
sade.

R. P. 
guver- 
căzut 

relații 
amba-

prim-

Reuniunea miniștrilor de finanțe 
din țările Pieței comune
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BONN 28 (Agerpres). — Re
uniunea de două zile a miniș
trilor de finanțe din țările Pie
ței comune, încheiată la Ham
burg, a avut un deznodâmînt 
neașteptat. Franța, relevă agen
ția Reuter și-a surprins parte
nerii din C.E.E. printr-o pro
punere privind creșterea prețu
lui aurului ca o măsură de 
combatere a fluxului de dolari 
în Europa occidentală.

Propunerea franceză a pro
vocat o nouă răbufnire a con
tradicțiilor dintre ..eei șase11 pe 
această temă. In timp ce R.F. 
a Germaniei, Italia. Belgia.

Olanda și Luxemburg s-au pro
nunțat pentru menținerea flexi
bilității ratei de schimb a dola
rului american (ceea ce ar în
semna existența pe mai departe 
a dublei piețe a aurului), Gis- 
card D’ Estaing a precizat zia
riștilor că poziția Franței ră- 
mîne neschimbată, ea opunîn- 
du-se acestei flexibilități.

Intrucît nu s-a ajuns la nici 
un acord, dezbaterile pe aceas
tă temă vor îi reluate la 10 
mai. la Bruxelles, unde se va 
întruni Consiliul Ministerial al 
Pieței comune.

R. P. BULGARIA : In Stara Zagora a fost inaugurată recent noua clădire a Operei. 
Echipată cu cele mai moderne aparate acustice și instalații de scenă, această operă este 
una din cele mai reprezentative din țară.

In foto : Clădirea Operei Naționale din Stara Zagora.

CONFERINȚA
Consiliului Nordic

STOCKHOLM 28 (Ager
pres). — La Stockholm s-a 
încheiat conferința bianuală 
a țărilor membre ale Con
siliului Nordic, la care au 
participat miniștrii de exter
ne ai Suediei, Danemarcei, 
Norvegiei. Finlandei și Islan- 
dei.

In comunicatul dat publi
cității la încheierea conferin
ței se reafirmă adeziunea gu
vernelor celor cinci țări nor
dice față de memorandumul, 
prezentat la 10 mai 1969, de 
guvernul finlandez în legă
tură cu convocarea unei con
ferințe în problemele securi
tății europene. De asemenea, 
în comunicat se subliniază 
necesitatea continuării politi
cii de destindere. Participan- 
ții la conferință au exprimat, 
în numele guvernelor lor, 
sprijinul față de recunoaș
terea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. Co
municatul relevă, de aseme

nea, necesitatea soluționării 
crizei din Orientul Apropiat, 
pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
1967. In ceea ce privește si
tuația din Indochina, miniș
trii do externe ai țărilor nor
dice au subliniat că „numai 
o soluție politică, bazată pe 
dreptul tuturor popoarelor la 
independență, poate aduce 
Indochinei pace, stabilitate și 
reconstrucție11.

Abordînd problema poluă
rii apelor mărilor și ocea
nelor, conferința de la Stock
holm a elaborat un plan în 
această direcție și a invitat 
țările membre ale Conven
ției asupra pescuitului în 
nord-estul Oceanului Atlan
tic, sa participe la o confe
rință ce va avea loc între 
28 septembrie și 1 octombrie 
la Oslo, pentru a examina 
modalitățile de cooperare în 
acest domeniu.

©■ Ministrul israelian al 
transporturilor și comunicațiilor 
Schimon Peres a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că autoritățile de la Tel A- 
viv au hotărît să construiască 
în curînd un aeroport civil la 
Sharom El Cheikh.

Cîteva cuvinte 
despre Japonia

TOKIO 28 (Agerpres). — 
Populația Japoniei a crescut 
in ultimii cinci ani cu 
5 445 000, ajungind in luna 
octombrie 1970, la 103 720 000 
de locuitori, arată datele sta
tistice date publicității in ur
ma recensâmintului efectuat 
la sfirșitul anului trecut. Din 
1920 (data precedentului re- 
censămint), populația Japo
niei a Crescut cu 187 la sută.

Numărul locuitorilor Insu
lei Okinawa, care urmează 
să fie retrocedată Japoniei 
iu 1972, este de 945 000. In 
felul acesta, populația totală 
a arhipelagului nipon se ci
frează la 1O1GG5OOO

Tokio este, potrivit rezul
tatelor aceluiași recensămint, 
cel mai mare oraș din lu
me, numărind 11 410 000 de 
locuitori. El este urmat, in 
ordine, de orașele Osaka 
(7 620 000 de locuitori), Kana- 
gava (5 470 000), A i c h i 
(5 390 000) și Hokkaido 
(5 180 000).

In ceea ce privește densi
tatea actuală a populației, a- 
ceasta se ridică la 280 de lo
cuitori pe km pătrat.

Urmări...
RIO DE JANEIRO 28 (A- 

gerpres), — Ca urmare a a- 
lunecărilor de teren și ploi
lor torențiale, 18 persoane 
și-au pierdut viața și cîteva 
sute au rămas fără adăpost 
în orașul Salvador din nord- 
estul Braziliei.

® Radenko Grigorov, 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Bulgaria, a 
sosit la Belgrad. In capitala 
Iugoslaviei, el va avea convor
biri cu Iakșa Petrici, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F.I., cu 
privire la problemele actuale 
ale relațiilor iugoslavo-bulga- 
re — precizează agenția Ta- 
niug.

© La Roma a luat sfîrșit 
reuniunea Consiliului Național 
al Partidului Socialist Demo
cratic Italian (P.S.D.I.), care a 
ales pe Mario Tanassi in func
ția de președinte al partidului.

Președintele Republicii A- 
rabe Unite, Anwar Sadat, a pri
mit delegația Uniunii comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă 
de Nianz Dizdarevici membru 
al biroului Executiv al Prezi- 

> diului U.C.I., care se află. în- 
tr-o vizită la invitația Uniunii 
Socialiste Arabe.

© Adunarea Națională Fran
ceză a adoptat in cursul nopții 
de marți spre miercuri, cu 376 
de voturi contra 92, proiectul 
de lege privitor la sprijinirea 
îuvățămintului particular.

# La Rabat a fost semnat 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe 1971 între R.P. Chi
neză și Maroc, informează a* 
genția China Nouă.

© împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, care se află intr-o vi
zită oficială de patru zile în 
Spania, a avut marți o întreve
dere cu șeful statului spaniol, 
generalul Franco.

O La Moscova s-a deschis 
reprezentanța permanentă a 
firmei italiene „Rest-Ital", par
teneră permanentă a mai mul
tor întreprinderi sovietice de 
comerț exterior — anunță 
genția T.A.S.S.

a-

Qi Noul director al Adminis
trației Naționale pentru Aero
nautică și Cercetarea Spațiului 
Cosmic, dr. James Fletcher, a 
depus marți jurămîntul în fața 
președintelui Nixon. El il suc
cede în funcție pe Thomas Pa
ine. care și-a prezentat demi
sia in luna septembrie anul 
trecut.

© Corespondentul Agerpres, 
Mircea Moarcăș, transmite : Co
mitetul de organizare al Tîrgu- 
lui internațional de la Hanovra 
a anunțat prezența unor dele
gații oficiale de specialiști 
țări socialiste europene.

din

for- 
din 
de-

© Comitetul unificat al 
țelor patriotice neutraliste 
Laos a dat publicității o 
clarație în care condamnă cu
hotărîre autoritățile de la Bang
kok, care continuă să trimită 
trupe tailandeze în Laos, anun
ță agenția V.N.A.

„OFENSIVA
DE PRIMĂVARĂ0

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
— In capitala S.U.A. au con
tinuat demonstrațiile antirăz
boinice din cadrul „ofensivei 
de primăvară" pentru pace în 
Indochina. Grupuri de demon
stranți au manifestat în fața 
oficiului de recrutare în arma
tă din Washington. Reprezen
tanți ai demonstranților au fost 
autorizați să pătrundă în clă
diri și să remită un memoran
dum cuprinzînd revendicările 
mișcării pacifiste din S.U.A.

Nouă participant la o de
monstrație care a avut loc in 
birourile liderului fracțiunii re
publicane din Senat, Hugh 
Scott, au fost arestați.

O acțiune de protest a fost 
organizată în curtea reședinței 
ministrului apărării al S.U.A., 
Melvin Laird, dintr-o suburbie 
a Washingtonului. Demonstran
ții au arborat un drapel al 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud la 
poarta reședinței.
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„In Chile a început un proces revoluționar menit să modifice structurile
ROMA 28. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: La sediul Asocia
ției presei străine din Roma a 
avut loc o conferință de presă 
a secretarului general al P.C. 
din Chile, Luis Corvalan, ca
re a vorbit despre situația din 
Chile și politica guvernului 
Frontului Unității Populare. 
„Noi, comuniștii, la fel ca și 
alte partide care alcătuiesc coa
liția guvernamentală, a spus 
Luis Corvalan, sintem convinși 
că în Chile a început un proces 
revoluționar menit să modifice 
structurile și instituțiile și al 
cărui scop final este construi
rea socialismului".

Vorbitorul s-a referit apoi la

și al cărui
relațiile dintre Chile și celelal
te state latino-americane, ară- 
tind că, în cadrul Organizației 
Statelor Americane, țara sa a- 
doptă o poziție critică. El a 
menționat că „Chile nu va în
treprinde nici o acțiune pen
tru a ieși din O.S.A., nici un 
gest care să poată provoca 
izolarea țării de celelalte state 
latino-americane".

Noi considerăm că fiecare 
popor al Americii Latine — a 
arătat în continuare secretarul 
general al P.C. din Chile — 
va rupe, mai curind sau mai 
tirziu și potrivit particularită
ților fiecăruia, lanțurile impe
rialismului și va merge spre 
socialism. In procesele revolu

ționare există asemănări și di
ferențieri. Am spus și repet ca
tegoric că nu dorim să oferim 
altora un „model chilian".

Răspunzind la o întrebare pri
vind relațiile între Frontul U- 
nității Populare și Partidul de- 
mocrat-creștin din Chile, vor
bitorul a subliniat că P.C.D. se 
află în opoziție și nu a renun
țat la speranța de a reveni la 
guvern. Cu democrat-creștinii, 
a menționat Corvalan, avem re
lații de luptă, de conflict po
litic, de dispută în multe pro
bleme concrete.

La întrebarea dacă va fi mo
dificată Constituția Republicii 
Chile, Luis Corvalan a răspuns 
afirmativ. El a declarat că pro-

•! construirea
gramul Unității Populare pre
vede modificări substanțiale in 
ceea ce privește instituțiile. De 
pildă — a spus el — vrem să 
creăm un parlament unicame
ral, care să reflecte mai bine 
voința populară. Vrem să In
troducem în Constituție princi
piul ca Tribunalul Superior de 
Justiție să fie ales de Parla
ment (astăzi, de fapt, el se au- 
todesemnează). De asemenea, 
dorim să sancționăm incompa
tibilitatea intre anumite acti
vități private și sarcina de mi
nistru. In esență, dorim să creăm 
un stat nou, mai democratic, 
mai modern, mai eficient.

Corvalan a arătat apoi că, in 
60 de ani, monopolurile nord-

socialismului"
americane au scos din Chile bo
gății mai mari decît valoarea 
capitalului național, decit tot 
ceea ce a construit mina omu
lui in țară timp de secole. Tre
buie să recuperăm întreaga 
bogăție națională, a spus vor
bitorul. Nu naționalizăm cuprul 
pentru a crea greutăți S.U.A., 
ci pentru că aceasta servește 
poporului nostru. Nu vrem să 
înrăutățim relațiile noastre cu 
S.U.A., dorim ca acestea să cum
pere cuprul nostru. Dorim să 
realizăm reformele propuse în 
condiții de pace, fără amestec 
străin in treburile noastre in
terne, a subliniat Luis Corva
lan.
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Clasament
PARIS 28 (Agerpres). — 

Franța ocupă în prezent lo
cul al treilea în lume în ce 
privește construcția de nave, 
după Japonia și Suedia. A- 
cest clasanient a fost stabilit 
de către „Lloyds Register of 
Shipping".

Deces
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Joi a decedat Ia Chichester 
(Sussex) Charles Frederick 
Portal, viconte de Hunger
ford, fostul șef de stat-major 
al aviației engleze (R.A.F.) 
între anii 1940—1945. Direc
tor al organizării forțelor ae
riene engleze, din 1937 pînă 
în 1939, în timpul ultimului 
război mondial, el a fost u- 
nul dintre cei mai importanți 
consilieri militari ai lui Win
ston Churchill.

Alunecări de teren
ATENA 28 (Agerpres). — 

Comunicațiile rutiere și fero
viare între Atena și partea 
de apus a Greciei au fost 
întrerupte, ca urinare a unor 
puternice alunecări de teren 
Alunecările de teren au înce
put luni dimineața în apro
pierea orașului Patras și ele 
continuă. Șoseaua națională 
dintre Atena și Patras, pre
cum și linia de cale ferată au 
fost acoperite cu pămint pe 
o porțiune de circa 400 de 
metri.

Specialiștii au apreciat că 
lucrările în vederea redării 
în circulație a șoselei și căii 
ferate vor dura aproximativ 
20 de zile, timp în care va 
fi evacuată o cantitate de 
peste 100 000 metri cubi de 
pămint și piatră.
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] „CUPA ROMÂNIEI"

la fotbal

I Miercuri, în Capitală și la
Timișoara, s-au disputat me- 

Iciurile primei „manșe" a 
sferturilor de finală ale „Cu- 

Ipei României" ia fotbal, în
cheiate cu următoarele rezul
tate : Dinamo București — 

I Progresul Brăila 4—1, Steaua
București — Cri.șul Oradea 

15—0, Metalul București —
C.F.R. Timișoara 4—0 și Po- 

Ilitehnica Timișoara — „U“
Cluj 1-3.

H Retururilo acestor meciuri 
fl se vor disputa la 2 iunie.

Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 39d


