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Tovarășul

Nicnlae
Ceaușescu 
a primit 

pe ziarista

Președintele Insip Ifroz Tito 
va face n vizită de prietenie 

in țara noastră

ANUL XXVIII Nr. fi 858 I JOI 18 NOIEMBRIE 1971 chiliana
Virginia

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, pj-eședintcle Consiliului 
dc Slat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ce.lUȘoscu, 
președintele Republicii SociaMs- 
te Federative Iugoslavia, pre-

șcdinfoJe Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Ti to, 
va face o vizită de prietenie In 
Republica Socialistă România, 
începlnd cu data de 23 no
iembrie 1971.

CINCINALUL 1971-1975

ELECTROTEHNICA
Un îndreptar programatic inestimabil 

al activității de perfecționare 
a conștiinței socialiste

Vidai

A Ii comunist presupune a fi un om cu multiple cunoștințe științifice 
și culturale, care se ocupă continuu de lărgirea orizontului său spiritual, 
de însușire a tot ce este mai înaintat în epoca sa.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
dc Stat, a primit pc ziarista 
Virginia Vidal, de la .El Slftîo". 
ziarul Partidului Comunist din 
Chile, care face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
ziaristei chiliene Un interviu.

La primire a participat Con
stantin Mitea. consilier la C.C. 
al P.C.R.

Plecarea spre patrie a Alteței- 
Sale Regale, prințul Bernhard 

von Lippe-Biesterfeld 
al Olandei

După o vizită prietenească 
întreprinsă în țara noastră. In 
invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Alteța-Sa Regală, 
prințul Bernhard von Lippe- 
Biesterfeld al Olandei, a pă
răsit miercuri la amiază Ca
pitala. îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus

de Emil Bodnaraș. vicepreședin
te a! Consiliului de Stat, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior. George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, George Elian, 
ambasadorul României în O- 
landa.

Au fost dc față Pieter Veec- 
ken Putman-Cramer. ambasado
rul Olandei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Și in acest cincinal, trăsă
tura definitorie a politicii 
partidului nostru de edificare 
a unei economii moderne 
multilateral dezvoltate o con
stituie promovarea consec
ventă a progresului tehnic în 
toate ramurile producției ma
teriale. Un accent deosebit se 
pune Pe dezvoltarea in con
tinuare. in ritm susținut, a 
producției industriei construc
toare dc mașini și in cadrul 
ei. a electrotehnicii și elec
tronicii, subramuri moderne 
care au un efect decisiv in 
accelerarea progresului teh
nic- Prin dezvoltarea cu pre
cădere a acestor sectoare se 
asigură nu numai echiparea 
cu tehnica modernă a tuturor 
ramurilor economiei naționa
le, valorificarea superioară a 
resurselor materiale și uma
ne. ci se creează condiții ca 
țara noastră să-și intensifice 
participarea la circuitul eco
nomic mondial de valori ma
teriale.

Astfel, planul cincinal sta
bilește că valoarea producției 
industriei electrotehnice și e- 
lectronice va atinge. in 
1975, circa 29.5 miliarde lei. 
reprczentînd o creștere de 2,5 
ori față de cea realizată in 
cincinalul 1966—1970.

Se va realiza o producție 
sporită de aparate electrice de 
măsură și control, mijloace 
de automatizare și ale tehni
cii de calcul, motoare electri
ce. locomotive Diesel și elec
trice magistrale, radiorecep
toare. televizoare. frigidere 
etc.

In ce privește electronica, 
din indicația conducerii su
perioare de partid. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini a elaborat un studiu 
pentru dezvoltarea suplimen
tară a acestui sector. Măsu
rile luate in sprijinul realiză
rii lui urmăresc creșterea 
ponderii de producție electro
nică. industrială și profesio
nală, avîndu-se în vedere sec
toarele mai importante ca : a- 
paratură electronică de la
borator. medicală, pentru ra- 
dio-comunicații. elemente e- 
lectronice de automatizare și 
instalații complexe de auto
matizare. mijloace electronice 
de calcul, elemente și dispo
zitive pentru cuplarea la pro
cese tehnologice a calculatoa
relor electronice, echipamente 
pentru culegerea de date, u-

nități de vizualizare și echi
pamente pentru calcul de 
birou. echipamente pentru 
transmisia de date dc televi
ziune in circuit închis, pentru 
comanda-program numerică a 
mașinilor-unelte etc.

Sint sarcini mobilizatoare 
pentru îndeplinirea cărora se 
conjugă, pe de o parte, efor
turile muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din aceste 
sectoare, iar pe de altă parte 
cu eforturile materiale ale 
statului. Fondurile de inves
tiții alocate sînt de 1.5 ori 
mai mari decit cele consuma
te in cincinalul anterior. Ele 
vor fi utilizate in principal 
pentru înființarea dc între
prinderi și secții. Din cele 45 
de întreprinderi noi ce ur
mează a se construi pe an
samblul industriei construc
toare dc mașini, 21 vor fi 
destinate electrotehnicii și e- 
Icctronicii. In felul acesta, 
paralel 
ducției, 
tinuatâ 
circ a 
versificării producției, se cre
ează condiții pentru asimila
rea de noi produse. Se preve
de astfel ca nomenclatorul de 
produse să crească de la cir
ca 20 000, în 1970, Ia 25 OOD. 
in 1975.

Această amplă acțiune se 
bazează în principal pe acti
vitatea proprie de cercetare- 
proiectare. Se are, de aseme
nea, în vedere diversificarea 
tehnologiilor sub licențe a- 
chiziționate în cincinalul an
terior. creșterea volumului de 
utilaje realizat prin autoutila- 
re și sporirea eficienței între
gii activități economice.

In vederea realizării aces
tui program, ministerul de 
resort a luat măsuri pentru 
asigurarea cu cadrele necesa
re de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și alți specialiști, 
pentru dezvoltarea. în acest 
scop, a rețelei de școli profe
sionale și licee industriale.

Toate prevederile planului 
de stat și măsurile luate pen
tru realizarea Iui oglindesc 
din plin grija conducerii 
partidului pentru satisfacerea 
necesarului intern de produse 
electrotehnice și electronice, 
precum și crearea unor dis
ponibilități și competitivități 
sporite pentru export.

cu sporirea 
va putea fi 
acțiunea de i 
specializării și

pro- 
con- 

adîn- 
i di-
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Să transformăm perspectiva 
în realitate vie

Am citit și recitit cu adincă 
emoție și motivată mîndrie ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recețta plenară a 
C.C. al P.C.R. Am încercat 
să-mi definesc cit mai bine, în 
lumina direcțiilor fundamentale 
ale activității partidului și sta
tului, direcțiile pc care trebuie 
să-mi axez activitatea mea vi
itoare, împletită cu a semeni
lor, să-mi analizez propriile 
realizări, atît pe individual cit

și pe planul colectivului de 
muncă din care fac parte.

Inginer fiind, mi-am pus în
trebarea dacă în activitatea 
tehnică și în activitatea poli
tică mi-am însușit marxism- 
leninismul în mod creator, da
că apreciez just realitățile zi
lei de astăzi și dacă sînt ca
pabil să determin cerințele ge
nerale ale zilei de mîine. Și, 
pe fondul acestei meditații, stă
ruiau ca un leit-motiv cuvin
tele pline de miez ale secre
tarului general al partidului 
nostru ! „Trebuie să avem per
manent în vedere că generalul 
se realizează și se confirmă 
prin particular..."

Da, cred că am înțeles. Atît 
la sensul generai cît și la sen

sul particular, acesta din urmă 
fiind sensul muncii mele și a 
fiecărui comunist și cetățean 
care-și analizează activitatea de 
zi cu zi.

Am înțeles că în această u- 
riașă acțiune în care partidul 
antrenează întreaga națiune, în 
scopul îmbunătățirii activității 
ideologice, este foarte necesar să 
pornesc, iniția] de la mine și 
să-mi determin cerințele indi
viduale de perfecționare a pre
gătirii politico-ideologice.

Ing. Octavian ȘTEFAN 
propagandist, șeful serviciului 

tehnologic — E. M. Dîlja

(Continuare in pag a 3-a)

UIT1CAM :
IN CENTRUL 

PREOCUPĂRILOR : 
ASIGURAREA LINIEI 
DE FRONT VIITOARE

Pregătirea capacităților de 
producție ale anului care vi
ne constituie unul dintre 
cele mai de seamă obiective 
ale coleotivelor miniere ale 
Văii Jiului. Iată un exem
plu i în blocul III, sectorul 
I E. M. Uricani s-au execu
tat nu de mult lucrările de 
extindere a transportului cu 
benzi de cauciuc pe o lungi
me de 250 de metri. Prin a- 
ceasta, colectivul care își des
fășoară munca aici urmăreș
te să realizeze o creștere a- 
preciabilă a ritmului de exe
cuție a pregătirilor ce se fac 
în blocul respectiv — recent 
deschis — și care au o im
portanță deosebită în asigu
rarea liniei de front a sec
torului pentru perioada tri
mestrului I 1972.

O.M.K.T.-2 SE PREGĂTEȘTE 
SA IA DRUMUL

ADINCULUI
La aceeași mină se desfă

șoară pregătiri intense în ve
derea introducerii în subte
ran, în cursul lunii decem
brie a. c., a unui complex de 
abataj de tipul OMKT-2. Vi
itorul loc de funcționare a 
modernei instalații de tăiere 
și susținere mecanizată j blo
cul V/3, stratul 15, sectorul 
III. In cadrul atelierului are 
loc, în prezent, instruirea 
personalului care va asigura 
deservirea utilajului chemat 
să contribuie în mod substan
țial la creșterea productivită
ții muncii.

Pentru plămădirea 
omului nou, 

a omului viitorului
Cuvintarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu la plenara din 3—5 
noiembrie 1971 constituie un 
document politic de o excepțio
nală importanță teoretică și 
practică din conținutul căreia 
fiecare comunist, fiecare om al 
muncii, desprinde idei perene, 
însuflețitoare pe linia activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative, a lărgirii orizontului 
de cunoaștere a maselor. Am 
învățat din cuvintele secretaru
lui general al partidului să fim 
mai exigenți, mai fermi, mai 
principiali, am desprins îndem
nul de a înfiera fără cruțare 
tendințele de parazitism, de in
diferență față de marile aspi
rații și eforturi ale poporului și 
am înțeles că fiecare, la locul 
nostru de muncă, trebuie să ne

aducem într-o și mai mare mă
sură aportul la realizarea sar
cinilor deosebite care ne revin.

In ansamblul instituțiilor cul
turale și de educație socialistă 
din Valea Jiului, Muzeul mine
ritului ocupă un loc distinct, 
bine conturat. In sălile acestui 
muzeu oamenii muncii de toate 
vîrstele și de cele mai diferite 
grade de pregătire au posibili
tatea să urmărească, prin inter
mediul unor exponate autenti
ce, lupta de decenii a minerilor 
de pe aceste meleaguri, sub

Prof. Ion POPOROGU 
directorul Muzeului mineritului 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

F.S.II. Vulcan: Ing. șef adjunct Sofronie Sîrbu, șeful compartimentului dc calitate Ioan 
Filip și maistrul Francisc Machiuș consultînd un plan de operație.

Acjiuni patriotice 
la F.S.H.

După cum ne informează 
secretarul comitetului U.T.G. 
de la Fabrica de stîipi hi
draulici Vulcan, ing. Ion Cre- 
țu, tinerii de la această mo
dernă unitate economică sînt 
angrenați în susținute ac
țiuni patriotice. Majoritatea 
eforturilor au fost concentra
te pe șantierul de amenajare 
a unui club propriu. Zilnic, 
după orele de serviciu, ute- 
ciștii au participat la dife
rite lucrări de demolare, con
strucții, degajare a molozului, 
zugrăvirea unor încăperi.

Demnă de remarcat este dă
ruirea tinerilor pe acest mi- 
croșantier, dorința lor de a 
finaliza cît mai repede un 
obiectiv care le va aparține. 
S-au detașat, grație hărniciei 
lor, Aurel Ionescu, Constan
tin Dascălu, Carol Simonis, 
Ion D. Ioana, Gheorghe Cim- 
peanu.

In paralel, la F.S.H., tot 
prin muncă patriotică se con
tinuă amenajarea incintei fa
bricii și colectarea fierului 
vechi.

La locul unde apele Volgăi 
întîlnesc Oca, cneazul Iuri Vse- 
volodovici din Vladimir, a ridi
cat in 1221, în amintirea unei 
bătălii cîștigale, o așezare că
reia i-a dat numele de Nijni 
Novgorod. De-a lungul secole
lor în locul izbelor risipite, aici 
a răsărit un adevărat oraș; si
tuat pe malul Volgăi. drumul 
de ape pe unde se scurgeau 
lotcile încărcate ale negusto
rilor ruși spre piețele Orien
tului, Nijni Novgorodul a de
venit, în scurt timp, principa
lul centru comercialo-meșteșu- 
găresc ai Rusiei, situat pe tra
seul marelui drum comercial

în activitatea cercurilor științifice studențești:

SUBSTANȚIALE CREȘTERI
Desfășurată in partea a doua 

a săptămînii trecute, la Institu
tul de mine din Petroșani, sub 
directa îndrumare a comitetului 
dc partid și rectoratului, și sub 
patronajul Consiliului Asocia
ției Studenților, cea de-a Xl-a 
Conferință națională a cercuri
lor Științifice studențești — sec
ția mine, geologie și metalur
gie — a constituit o prestigioa
să manifestare științifică, de 
înaltă ținută, o încununare a 
activității depuse de cercurile 
științifice studențești.

In cadru! lucrărilor conferin
ței au fost prezentate 53 de te
me, multe de un real interes 
pentru economia națională. Din 
tre lucrările premiate, atrag a- 
tenția in special cele care pri-

vesc stabilirea regimului optim 
de reactivi pentru limpezirea e- 
ficientă a apelor reziduale de la 
preparația Petrila (conducător 
.științific, conf. dr. ing. Bella 
Nagy); cercetări asupra organe
lor tăietoare ale combinelor 
(conducători științifici : prof. dr. 
ing. Ion Marian și asistent ing. 
Gavril Elczner): dispozitivul 
automat logic de modelare cu 
elemente .,NICI“ a schemelor de 
comandă a mașinilor miniere 
„Dalmena-OOr* (conducători ști
ințifici : asistent ing. Emil Pop, 
șef lucrări ing. Dumitru Cathi) 
și studiul mișcării suprafeței în 
bazinul Cimpulung cu urmare 
a exploatării subterane, cu di
mensionarea optimă a pilierllor 
de protecție a obiectivelor de

CALITATIVE
la suprafață, și a lucrărilor 
subterane.

La secția geologie, a fost a- 
preciată, pentru originalitatea 
ei, lucrarea tratînd mineraliza
ta de fier de la Pietroasa-Bi- 
hor, cercetare studențească co
ordonată de șef lucrări ing. 
Nicolae Ungureanu,

Modul propice In care au fost 
organizate lucrările conferinței, 
excursiile instructive pentru in
vitații din alte centre universi
tare ca, București, Cluj, Hune
doara, Baia Mare, Timișoara,

Asistent ing. Ioniță PĂDURE 
I.M.P,

(Continuare in pag. a 3-a)
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Integrarea
absolvenților liceului
industrial în producție

0 PREOCUPARE MAJORA
„LIPSEȘTE

CU DESÂVÎRS1RE?
CARE

Am reținut, pentru ancheta 
de față in locul obișnuitelor 
rînduri de introducere două te
meiuri din multele existente, 
în baza cărora au luat ființă 
în urmă cu cinci ani, liceele 
industriale. Primul — o sinteză 
desprinsă din mai multe lu
crări de specialitate — scoate 
în evidență faptul că apariția 
unor forme avansate ale pro
gresului tehnic, mecanizarea 
tot mai complexă, introdu
cerea pe scară largă a unor 
tehnologii bazate pe principiul 
combinării funcțiilor tehnice 
ale mașinilor și utilajelor (și 
acestea tot mai complexe) dau 
naștere la o tendință nouă de 
îmbinare a funcțiilor de lu
cru, schimbă calitativ poziția 
muncitorului in producție prin 
aceea că el se desprinde dc

o • •

pe treapta exercitării în mod 
rutinat a unei mesenii, ridi- 
cîndu-se pe o treaptă supe
rioară, aceea a aplicării con
știente a tehnicii avansate, a 
celor mai noi cuceriri ale 
științei. In aceste condiții, des
fășurarea normală a procesu
lui dc producție, progresul 
societății, impun o bună pre
gătire. o înaltă răspundere a 
muncitorului în a cărei pre
gătire profesională o ponde
re însemnată trebuie să o 
ocupe noi cunoștințe de me
canică. electricitate, automa
tică și altele care înainte for
mau domenii dc strictă spe
cialitate. Muncitorul de inli
ne — se arată în tot mai 
multe studii de specialitate — 
va trebui să posede capacita
tea de a prevedea, de a luu

înhotărîri prompte și eficace 
situații critice de lucru, fapt 
care presupune o înaltă cali
ficare, sau, chiar, policalifi
carea lui.

Cel de-al doilea temei, de
curge din modul în care, în 
țara noastră este înțeles rolul 
mereu crcscînd al clasei mun- 
oitoare, clasă conducătoare a 
societății. Aflată în raport di
rect cu dezvoltarea forțelor 
de producție, ea este intere
sată în continua sa pregătire 
politică, profesională, cultura
lă, avînd deplin acces la toate 
valorile acestor domenii, va
lori capabile să contribuie 
lu afirmarea deplină a perso
nalității omului.

Neîndoios, prin înființarea 
liceelor industriale s-a pus ca
pul unor mai vechi concep-

ții, după care liceele 
general — ar pregăti cadre 
doar pentru facilitate sau pen
tru a deveni funcționari, cre- 
îndu-se o imagine deformată, 
falsă despre acei care nu de
veneau funcționari și nici nu 
continuau pe scara pregăti
rii în învățămîntul superior, 
cum că nu și-ar găsi locul în 
societate. In acest sens, liceul 
industrial — cadrul cel mai 
optim de pregătire a munci
torului de tip nou. cu j înal
tă calificare — elimină orice 
nedumerire in privința rolu
lui absolvenților săi. accen- 
tuînd tocmai asupra covârși
toarei utilități în societate a 
muncitorilor înaintați situați 
ca pregătire profesională în 
imediata apropiere a tehni
cienilor. Mai trebuie să adău
găm desigur faptul că. acumu- 
lînd experiența practicii, absol
venților de astăzi le va fi cu 
mult mai ușor să continue pe 
scara pregătirii în învățămîntul 
superior avînd cu totul alt su
port al cunoștințelor acumu
late în școală, avînd acea ex
periență a producției, tot mai 
necesară specialistului dc 
mîine, fiindu-i deschise toate 
căile pentru afirmarea aptitu
dinilor lui, pentru a se reali
za profesional. Din practica 
vieții a reieșit, de altfel, câ 
adevărații specialiști sînt toc
mai cunoscătorii pînă în cele 
mai mici amănunte 
sului de producție, 
care — după cum 
vorbă din popor — 
nit de la șaibă".

Munca este, 
termen sinonim

ai proce- 
oamenii 

spune o 
.au por-

un 
onoa-

I. MUSTAȚĂ
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care lega regiunile baltice cu 
Răsăritul. Prosperii negustori 
novgorodeni din tablourile lui 
Repin și Nijni Novgorodul co
pilăriei lui Gorki — originar 
din acest oraș — îi îndreptă
țesc orașului faima de „buzu
nar al Rusiei11. Pînă la revo
luție, Nijni Novgorodul era un 
tipic centru de gubernie a Im
periului rus, populat cu comer- 
cianți și funcționari; lot el era 
și un centru industrial al im
periului — uzinele Sormovo, 
construite în 1848, au fost un 
adevărat leagăn ale proletaria
tului rus. tot mai prezent la 
toate marile evenimente istori
ce ale țării. Dinastia de in
dustriași Sormovo apare în nu
meroase scrieri ale lui Gorki; 
tulburările din 1905 la care s-au 
alăturat muncitorii de la Sor
movo sînt cunoscute din ro
manul „Mama*. iar anul revo
luției — 1917 — s-a simțit din 
plin aici la Sormovo unde au 
fost create primele consilii ale 
muncitorilor deputați.

Sfidind parcă trecutul și în
tr-o întrecere perpetuă cu im
punătoarele monumente ale 
vechiului oraș, Gorki de astăzi 
— din 1932 Nijni Novgorodul 
a primit numele marelui scri-

F. G.

(Continuare Fn pag. a 4-a)



2 Steagul roșu JOI ia NOIEMBRIE 1SJ1

— Pe mine mă 
cheamă Adiana.

— Tăticu meu lu
crează la mină ți pe 
mine mă cheamă Io- 
neL

— De ce vii tu 
aici. Ionele ?

— Aici, sora ne dă 
ciocolată mare a- 
vem jucării multe, in 
fiecare zi

Faptul că unul din
tre „interlocutorii" 
mei de la creșa din 
Vulcan mi-a spus că 
vine aici pentru că 
primește „ciocolată 
mare și are jucării 
mulie" nu face alt
ceva decît să confir
me, încă o dată, că 
aceste micuțe vlăsta
re se simt aici ca la 
ele acasă, că acele 
10 ore pe zi, în care 
mămica lor este Eli- 
sabeta Marton, Meri- 
șan Maria, Borza Au
relia. Wass Edit și 
Bărăsleanu Olimpia, 
ei sint hrănii i, spă- 
lați ți îngrijiți arind

la dispoziție tot ce le 
trebuie.

Și in timp ce pă
rinții lor se luptă cu 
muntele pentru a 
scoate la lumină to
nele de cărbune, ori 
sint pe șantiere-, la 
catedră, acești 40 de

fac la ore stabilite, 
după un riguros pro
gram, și de către per
sonal corespunzător. 
Nici nu punem la 
îndoială afirmațiile 
tovarășei Jacotă. 
Ne-am. convins de a- 
cest adevăr de mai

Cei mai mici „elevi"
copii intre 3 luni și 
3 ani se întrec cu ju
căriile, masa și... gă
lăgia. Sora medicală 
tovarășa Jacotă Vio
rica ne-a spits că 
personalul de aici iși 
dă tot interesul pen
tru ca totul să se 
desfășoare normal. 
A tit in ceea ce pri
vește alimentația — 
care de fapt se face 
in mod foarte rațio
nal — a continuat 
dinsa — cit și odih
na, ori diferite trata
mente necesare uno
ra dintre copii, se

multe ori, ne-au con- 
firmat-o verbal tov. 
Ion Bejenaru, Fili- 
pescu Francisc, Cri- 
șan Mariela și mulți 
alți părinți care a- 
duc copiii aici.

V izitind i ncăperile 
acestei crețe de 40 
locuri râmit surprins 
de ordinea și curățe
nia ce domnește, de 
atmosfera intimă.

La bucătărie, tova
rășa lonițaș Ileana 
pregătește zilnic me
niul necesar micuți
lor abonați, dindu-și 
tot interesul ca aces

—
(Urmare din pag. 1)

rea, un termen care prile
juiește elogii dintre cele mai 
îndreptățite, o adevărată 
„carte de vizită aurită" a 
purtătorilor ei — muncitorii
— aflați întotdeauna în pri
mele rînduri a'e procesului de 
dezvoltare a societății.

Prima promoție — 
primul succes
Liceal industrial minier d:n 

Petroșani a dat țârii prima 
sa promoție. Desigur, înainte 
de a intra în amănunte pe 

I marginea integrării absolven-
| ților săi' în producție, sîntem
| datori la o „calificare** a pro-
■ moției. La sugestia mai mul-
8 tor factori consultați (cadre

didariice. cadre dc conduce
re ale diferitelor procese de 
producție) am procedat la o 
confruntare a rezultatelor li
ceului cu ale altor școli si
milare. confruntare pe care 
am dorit-o cit mai obiectivă, 
realistă.

Din numărul totaj de absol
venți ai liceului industrial 26 
la sută au fost admiși, ca ur
mare a bunei lor pregătiri 
teoretice. în cadrul 'învăță
mîntului superior, față dc nu
mai 18 la sută admiși din li
ceele teoretice ale munici
piului. Constatarea constituie 
un prilej de a remarca, în a- 
cest sens, atit eficacitatea li
ceului industrial în sine, cit 
și preocuparea dovedită de 
colectivul profesoral, de toate 
cadrele didactice a’e liceului
— între care se află numeroși 
practicieni — de a asigu
ra elevilor o temeinică pregă
tire școlară.

Din același număr total al 
absolvenților, 34 la sută se 
aflau la data redactării aces
tor rînduri, încadrați în mun
că. Comparația care urmea
ză (din cadrul liceelor teore
tice doar 7 la sută din absol
venții neadmiși la facultate 

\_______________________________ 

s-au îndreptat înspre locuri de 
muncă direct productive) cons
tituie și ea un prilej de a re
marca un fapt semnificativ : 
legat prin multiple fire de 
practică, cu un plus de preo
cupare din partea cadrelor 
didactice și a instructorilor, 
liceul industrial a reușit să 
asigure intr-o măsură mai 
mare decît liceele teoretice 
pregătirea elevilor pentru 
muncă. Este de remarcat că 
rezultatele liceului industrial 
pot fi comparate cu fiecare 
din liceele teoretice în parte. 
Cu tot specificul propriu li
ceelor teoretice, cu toate ar- 
gumente’e care pledează in 
favoarea unei temeinici pre
gătiri ce se asigură elevilor, 
faptul că în prezent, 70 la 
sută din elevi (neadmiși la 
facultate) nu s-au încadrat 
in producție este evident în 
ce privește nivelul de pregă
tire al acestora pentru mun
că, pentru viață. Pentru a nxi 
crea confuzii, menționăm că 
nu avem în intenție de a con
testa meritele, importanța 
și rolul liceelor teoretice, ci 
de a scoate in evidență fap
tul că însăși rezultatele, prac
tica vieții, confirmă justețea 
multiplelor temeiuri avute în 
vedere la înființarea liceelor 
de specialitate, temeiuri dintre 
care am amintit doar două.

Ce calificativ poate fi acor
dat. deci, primei promoții de 
absolvenți a liceului indus
tria'. ? Poate fi ea numită o 
promoție bună ? lată o între
bare la care cifrele de mai 
sus (și nu numai ele) răspund 
afirmativ.

Pot fi admise 
justificări ?

La data redactării acestor 
rînduri, 220 de absolvenți ai 
liceelor teoretice neadmiși la 
facultate, nu erau încadrați 
nici în producție. Faptul poa
te găsi (e drept, pentru mo
ment) unele justificări sau ex

i
I Eveniment
I Cec moi frumoasă xi din 
, viata meo, xi de neuitat, a fost 
| tiua de 10 octombrie 1971. A- 
; ceasta xi înseamnă pentru mine, 
I o ti de veselie, fericire. In a- 
' ceasta frumoasă xi om fost fă- 
I cut pionier. Nu voi uita nicio- 
I dotă momentul legăminlului pe 
J care l-am depus și cravata ro- 
I șie pe care tovarășa comon- 
‘ dorită mi-a leș? l-o ximbind la 
I git. Tot in oceasi'M xi, om reci- 
» tot o poeiie frumoasă, care a 
I fost primo mea poare spusă 
J față de public. Am avut emoții. 
| Inima îmi batea in piept, de 
’ parco vroia sb inso.
I Am văxirt-o pe mama mea 

SUGESTII
pentru activități pionierești
INT1LNIRE IN ETER

In localitățile cu nini multe 
școli, sau intre două localități, 
se organizează un concurs, prin 
cmisic-recepție (în colaborare 
cu cercurile radio din șroli și 
de la casele de pionierii, con
stând dintr-o serie de probleme 
teoretice la cuie se cerc răspuns 
(emis și recepționat) și din mai 
multe norme practice care se 
verifică reciproc ulterior. Este 
un concurs inedit, complex, ca
racterizat de puțin mister și far
mec. condiționat de cunoștințe
le tehnice și... fantezie.

ALO, ALO. BĂIEȚI ȘI FETE

Emisiune săptăminală realiza
tă și radio-difuzată în localități
le cu stații de radio-amplificare 
locale sau sub formă de emisi
une realizată pe scenă cu pu
blic. Intr-o formă veselă un așa 
zis pirat (un pionier recunoscut, 
de întreaga unitate, comic bun) 
emite „pe un post clandestin* 
și anunță știri și fapte pionie
rești (grupate în jurul unei pro
bleme — de exemplu pionierii 
acasă sau „de toate pentru toți"). 
Interesantă, o asemenea acțiune 
periodică, stimulează, îndeamnă 
la alte și alte fapte, inițiative, 
acțiuni.

„PLANETA GIGANȚILOR*
(joc concurs de anticipație)

Un important loc în joaca 
copiilor îl ocupă jocurile broda-

ta să fie pe placul 
lor ți, in același 
timp, cit mai consis
tent in vitamine.

Aici, in lumea bas
melor, copiii se simt 
excelent. Cei mai 
mari învață să lege 
cite-un vers al unei 
poezii, ori melodia 
unui cintec hazliu; 
cei mai mici sint in- 
cîntați de mașini, că
rucioare, mingi ori 
păpuși, fiecare găsin- 
du-și cile o preocu
pare.

Periodic, medicul 
pediatru al Spitalului 
unificat Vulcan trece 
pe aici făcind con
sultații medicale, dinii 
indicații despre felul 
cum trebuie îngrijiți 
cei mici. Este o crcșă 
model, așa gindesc 
mulți Meritul este a 
celor care o deser
vesc, precum și al 
spitalului care o pa
tronează.

Iulian IORDACHE
Vulcan

plicații, asupra cărora nu ne 
propunem să insistăm. Men
ționăm doar că societatea so
cialistă acordă tineretului un 
nelimitat de larg statut de 
bunăvoință. Fiecare din cei 
220 de absolvenți înseamnă o 
anumită valoare a societății 
pentru crearea căreia s-au chel
tuit fonduri bănești, pricepe
re, timp etc. Tinerii, ,2a rîn- 
dul lor, trebuie să înțeleagă 
că de Ia o anumită vîrstă 
nu se pot prevala la infinit 
de bunăvoința acordată, de în
crederea colectivității, că au 
o anumită responsabilitate so- 
oială care constă în a returna 
(potențat) societății ceea ce 
societatea a investit în ei. Ră
mîne ca o datorie a organiza-

0 preocupare majoră 
care. . . Sipsește cu desăvîrșire'?
țiilor U.T.C., a familiei, a în
tregii societăți de a exercita o 
mai mare înrîurire asupra ti
nerilor, de a continua opera 
de educare a lor prin mun
că și pentru muncă începută 
pc băncile școlii. Repetăm, nu 
ne-am propus o tratare a a- 
cestor aspecte cu acest prilej. 
Revenim, deci, la subiect...

...Tot Ja data redactării rîn- 
durilor de față din numărul 
total dc absolvenți ai liceului 
industrial, 34 la sută nu se 
aflau nici pe băncile vreunei 
facultăți, nu erau încadrați 
nici în procesul de produc
ție. Ducă în cazul absolvenți
lor liceelor teoretice pot fi 
găsite (pentru moment, repe
tăm) unele justificări, in ca
zul liceului industrial, orice 
încercare de a justifica aceas
tă stare de lucruri este din 
capul locului de prisos, fiind 
vorba de tineri care posedă

memorabil
in bancă, și pe olți părinți, șler- » 
gindu-și lacrimile. Am inlrcbnl-o I 
pe mama de ce a plins. Mi-o ; 
răspuns că sint lacrimi de i 
bucurie și că și-a adus amin- ‘ 
te de tiua in cc a depus și j 
eo același legăm..it și a primit I 
cravata roșie. A spus mamo că * 
o retrăit prin mine acea xi fru- | 
moașă, pe care nici mama n-o » 
va uito niciodată. j

La fel și eu spun, că aceasta . 
a fost cea moi frumoasă xi din | 
vioța mea.

DMriu CONSTANTIN I 

clasa a lll-a C
Școala generală nr. 4 Vulcan | 

te ix1 subiectul și intîmplărilc 
unor romane ți aventuri științifi
co-fan Rustice, jocurile de antici
pație, proiectate imaginar intr-o 
lume miraculoasă. Serialul TV. 
„Planeta giganților". a fost ur
mărit cu pasiune de către pio
nieri Și nu intimplător un ase
menea .scria) (care pune în va
loare temeritatea, prietenia, în
trajutorarea. abilitatea și price
perea, cunoștințe tehn; o-șliinți- 
ficc temeinice) începe să fie i- 
mitat de joaca copiilor în carti
ere.

Cu sprijinul profesorilor de 
limba română, fizică, chimie și 
biologie, pe baza unui scenariu 
lucrai de pionieri, vă recoman
dăm să organizați un asemenea 
joc de durată în vacanță sau 
chiar în timpul anului școlar.

Denumirea planetei. ..stabili
rea" giganților, încercările prin 
care trec „cosmonauții" (probe 
de curaj și îndemînarc, isteți
me, dezlegarea unor „enigme*, 
șarade, experiențe de fizică și 
chimie cu mijloace simple, si
tuații neprevăzute etc.) — iată 
tot atitea tentații pentru pio
nierii noștri care în majoritate 
sînt pasionați de cosmonautică 
și astronomie și deja se văd 
„cuceritori" ai spațiului cosmic, 
descoperitori de planete. ale 
altor forme de viață.

JOCURI DE LI PTÂ. ISTORICE

Nimic nu suscită interesul, 
participarea ent^iastă pînă la 
dedublare, fantezia și inventivi
tatea copiilor, mai mult decît
jocurile de luptă, istorice.

Organizate la nivelul unități
lor școlare sau la nivelul orașe
lor (municipiilor), jocurile 
de luptă, istorice sînt a- 
devărate evocări, reconstituiri, 
a unor mari evenimente, bă
tălii ! ..Dacii și romanii*, „Căde
rea Sargedavei", „Anul 106", 
..Bătălia de la Călugăreni", ,,In- 
frîngerea lui Carol Robert la 
Posada", „Luptele împotriva 
fasciștilor la Oarda pe Mureș*, 
„Eliberarea orașului Cărei*, „In
surecția armată de la 23 August 
1944" etc.

In pregătirea și desfășurarea 
jocurilor de luptă, istorice este 
bine să consultați și să invitați 
fn calitate de consilieri : vete
rani, participant la evenimente, 
militari.

Veghind cu maximum de gri
jă la securitatea vieții copiilor, 
va trebui să asigurăm veridici
tate „jocului* de la echipament, 
organizarea militară și pînă la 
respectarea (romanțată) a ade
vărului istoric.

Un asemenea joc rămîne înti
părit pentru totdeauna în me
moria copiilor, are multiple va
lențe educativ-patriotice.

Prof. Gligor HAȘA

reale cunoștințe în domeniul 
mineritului, avînd „certifica
tul* de muncitori cu înaltă 
calificare.

Citeva cuvinte 
despre cum este 
înțeleasă, uneori, 

cointeresarea...
La mina Bărbăteni doi ab

solvenți ai liceului industrial, 
elevii Peti-u Munteanu și An
drei Fiedler, au fost angajați 
la sfîrșitul lunii iunie ca mun
citori necalificați (cu 63

lei/post). Deși erau cunoscuți 
ca fiind absolvenți ai liceului, 
pentru motivul că nu au fost 
repartizați ca atare și nici 
tinerii nu au declarat oficial 
că au absolvit liceul, nu au 
fost încadrați ca muncitori 
calificați șj nici nu li s-au 
arătat perspectivele cc Ic au 
ca muncitori cu înaltă califi
care. Toate acestea au atirnat 
în balanță atunci cînd tinerii, 
după o lună de zile, au pă
răsit mina, nefiind întrebați 
nici de ce pleacă și nici da
că vor mai reveni...

După o sumară consultare 
a evidenței angajărilor cons
tatăm că în lunile uimătoare 
au mai fost angajați peste 70 
de noi salariați — in mare 
parte tineri — între care : 
Victor Florescu (studii, 8 cla
se — încadrare, 69 lei/post), 
Ion Ceuan (studii, 4 clase — 
încadrare, 103 lei/post, ca ar-

La Liceul de cultură generală din Vulcan
Pix,g>.unul de mă uri elabo

rat de Ministerul Invjtțămînlw- 
iui. pc bazo indic ațiiloT condu
cerii dc partid și, în mod ne
mijlocit tic secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ccauțcscu, 
în vederea pcrfccț ioniiii mun
cii in*-ti iictiv-cdiicativc. urmă
rește prioritar, pe lîngfi dina
mizarea activității politico-edu
cative și ideologice in rînduii- 
lc tineretului școlar, și dezvol
tarea activităților tchnico-pro- 
ductlvc pentru legarea organi
că a școlii dc necesitățile vieții 
practice, pentru facilitarea inte
grării tineretului într-o activi
tate utilă societății. Munca, ne
cesitate stringentă, n devenit 
una din disciplinele de bază 
ale invățăminlului care fertili
zează capacitățile creative ale 
gindinii lor productive, confe- 
rindu-lc un sens, o finalitate. 
Pregătirea tehnică productivă, 
disciplină a planului dc invu- 
țănrint al școlilor generale și 
liceelor, asigură însușirea u- 
nui sistem dc cunoștințe teh
nice generale, formarea și con
solidarea unor deprinderi va
riate de muncă în vederea în
sușirii unei profesiuni, dezvol
tă dragostea și prețuirea oa
menilor muncii. Educația mo
dernă este o educație a acți
unii.

Legătura învățămîntului cu 
practica, cu munca productivă, 
aspect al funcției educativ-for- 
mative a școlii se afla în fața 
unor exigențe și răspunderi de 
o deosebită modernitate și ac
tualitate, în condițiile explo
ziei tehnico-științifice contem
porane de lărgire a culturii ge
nerale a elevilor cu însușirea 
cunoștințelor telinico-producti- 
ve și vieții moderne și in per
spectiva documentelor progra
matice ale partidului nostru 
care, prospectează societatea 
socialistă a viitorului.

In cadrul eforturilor de cul
tivare a spiritului aplicativ, 
căutarea formelor organizatori
ce de amenajare și dotare a 
atelierelor școlii, de conținut, 
a metodelor și mijloacelor va
riate și accesibile de optimi
zare a pregătirii elevilor pen
tru munca tehnico-productivă, 
care să corespundă cit mai 
bine condițiilor locale și ce
rințelor Oe instruire practică, 
s-a bucurat de solicitudinea 
colectivului profesoral, al ele
vilor și părinților elevilor.

Potrivit măsurilor preconiza
te de biroul orășenesc de par
tid și comitetul executiv lo
cal. la indicația organelor mu
nicipale și județene de partid, 
s-a trecut la asigurarea buzei 
materiale necesare dotării a- 
telierelor școlare în scopul or

tificîer), Colda Horea (studii. 
11 clase — încadrare, 69 
lei/post) și alții. Intr-un cu
vin t, este vorba de angaja
rea unor tineri cu un nivel 
de pregătire inferior absolven
ților liceului industrial, dar 
cărora li s-au încredințat lo
curi dc muncă superioare ce
lor încredințate lui P. Mun
teanu și A. Fiedler. Și, bine
înțeles, remunerate astfel in
cit trezeau cointeresarea, deter
minau permanentizarea noilor 
angajați. In aceleași luni s-au 
maj făcut angajări în posturi 
de artificieri, măsurători de 
gaze, figuranți topo și altele, 
posturi care, oricum, pretind 
un anumit nivel de calificare.

Dar, poate exemplele noas
tre nu sînt încă suficient de 
clare...

...sau, despre 
cum este 
înțeleasă 

permanentizarea 
cadrelor

Exploatării miniere Lupeni 
i .s-au repartizat cinci absol
venți ai liceului industrial. 
Numai în ’.una august la a- 
ceastă mină s-au făcut 80 de 
angajări dc muncitori necaii- 
ficuți. Oare după ce criterii 
a fost stabilită cifra de 5 ? 
In biroul tovarășului director

CADRU JUDICIOS 
ACTIVITĂȚILOR 

TEHNICO-PRACTICE
ganizării și desfășurări lucră
rilor tchnico-aplicalive. S-au 
încheiat convenții de patrona
re efectivă, generoasă cu 
(F.S.II). Fabrica dr stilpi hi
draulici Vulcan, pentru ame
najarea unuj adevărat plex 
de instruire tehnico p «iuctl- 
vfi, ținîndu-se scama de pro
filul întreprinderii patronatoa
re, cu secțiile dc prelucrare 
manuală : lăcătușeric generală, 
prelucrare mecanică a metale
lor. acoperire galvanică, bobi
nai. Pentru dotarea atelierului- 
șioală in convenția de patro
nare și programul dc activități 
dc instruire productivă sînt 
prevăzute căi multiple : auto- 
dotare (scule realizate de e- 
levi pentru completarea tru
selor, prin transfer de la uni
tăți economice a unor bunuri 
materiale pentru care există în 
prezent prevederi legale (achi
ziționarea unor utilaje adecva
te virstei și dezvoltării slatu- 
rale a elevilor și corespunză
toare ca grad și tehnicitate). 
In atenția mereu trează de do
tare (de amenajare .și îndru
mare a instruirii tehnico-pro- 
ductivc) a tovarășului inginer 
șef al întreprinderii. Crăciun 
Dumitru, este statuată preocu
parea ca elevii să-și însușeas
că o meserie la nivelul tehnicii 
moderne, mînuind tehnica mo
dernă, formarea unei persona
lități ușor adaptabile la condi
țiile unei societăți predomi
nant dinamice. Cadrele tehni
ce ale întreprinderii de stîlpi 
hidraulici ing. Crețu Ion, maiș
trii Cenușa Ion. Calistru Mihai, 
Kemeny Alexandru. Gudaș Mi
hai. Guia Mircea, Matvuș Fran
cisc. ca șî* cei ai cooperativei 
„l’aringul*. Drăghici Ion (ate
lierul de reparat radio .și tele
vizoare) Konka Ladislau (ate
lierul de compactorie), tov. 
Vitan Maria și Cucu Ion (ate
lierul de croitorie), tov. Vass 
Andrei (atelierul de artizanat 
de lemn), tov. Doboș Alexan
dru (prelucrarea lemnului), Ni- 
cula Aure] (lucrări în mctal- 
lăcătușerie) selectate și angaja- 

al exploatării, Dumitru Po- 
peanăș, după up calcul a- 
proximativ, aflăm o altă cifră 
care, credem, este mai apro
piată de realitate.

— De eîți avem nevoie ? O 
sută de absolvenți 1

Ideea despre adevăratul 
„necesar" de cadre calificate 
al exploatărilor miniere ne 
este confirmată în același 
sens și la mina Paroșeni, că
reia i-au fost repartizați tot 
5 absolvenți. Ne aflăm în bi
roul inginerului șef al minei, 
tov. Grigore Pătruică, unde la 
întrebarea noastră ni se răs
punde :

— Cel puțin 30 de absol
venți 1

Nu părăsim ideea necesaru
lui de cadre calificate (sau 
necalificate) pentru exploată
rile din bazin fără a însera 
și alte cazuri de angajări în 
perioada lunilor iulie — sep
tembrie la minele Paroșeni și 
Lupeni, ca de exemplu : Cos
tache Strungariu (studii : 4
clase — încadrare : mașinist, 
cu 76 lei/post), Traian Mol
dovan (studii 11 clase — în
cadrare 69 lei/post), Petru 
Crișan și Nicolae Trudeanu 
(studii: liceu economic (!) — 
încadrare în sector aeraj ca 
muncilor necalificat cu 63 
lei/post)

Ce se întimplă, deci, cu ab
solvenții liceului industrial? 
Adică, alți tineri cu o pre
gătire mai mult sau mai pu
țin corespunzătoare, mai mult 
sau mui puțin apropiată de 
domeniul minier, sînt angajați 
fiind remunerați astfel In

1e pentru diversificare, specia
lizare cit mai eficientă, fntîm- 
pinînd interesele și înclinați
ile elevilor, asigură asistența 
tehnică competentă, sistcmalică 
și permanentă a elevilor, trans
mit cunoștințe tehnice și for
mează priceperi și abilități 
practice de muncă potrivit cu 
aptitudinile individuale și cil 
cerințele actuale și viitoare ale 
producției. Ele oferă școlii a- 
sistența dc specialitate. < Jele 
și documentație tehnică adap
tată pentru produsele execu
tate cu elevii. Exemplul lor 
in muncă, spiritul dc discipli
nă și răspundere trezesc în 
rinduf elevilor dragostea pen
tru activitatea productivă.

împreună cu întreprinderile 
patronatoare am conceput și 
organizat alelicrul-școală ca a- 
I el ier dc producție, în care să 
fie realizate de către elevi di
ferite scule, dispozitive, mașini, 
bunuri de consum, repere din 
planul lor dc producție.

Sub îndrumarea instructori
lor dc practică, elevii învață 
să prelucreze diferite materia
le. să execute operații șj o- 
biecte diverse, iși însușesc cu
noștințe tehnologice, își conso
lidează deprinderi practice o- 
ferindu-li-se cadru propice de 
ap’icarc practică a cunoștin
țelor lor generale din dome
niul disciplinelor exacte, a u- 
nor acțiuni profesionale.

Elevii vor executa, sub în
drumarea tehnică a instructo
rilor de practică în cadrul a- 
lelierului școlar de producție, 
in condițiile respectării cu 
strictețe a normelor de igienă 
și tehnica securității și pro
tecției muncii, produse diver
sificate care vor fi folosite în 
primul rînd pentru au’.odota- 
rea școlii, iar cele ce prisosesc 
vor fi valorificate prin expo
ziții permanente cu vînzare Ș> 
prin magazine.

In programele de activitate 
ale alelierelor-școală, între 
produsele pentru autodotare, 
industriale, vandabile, pe pro
nie ale atelierului, sînt pre
văzute materiale didactice, tru
se cu unelte necesare instrui
rii tehnico-productive : galva
nizare, inelul ventilelor, supa
pa ventilului. șuruburi 6x10, 
manșon, piuliță 48, plachete 
galvanoplastice. suport pentru 
chibrituri, creioane, felinare sus
pendate, lampadare, etc ; lă- 
cătușerie generală : inele, tu
buri distanțiere, rafturi meta
lice. dulapuri-scule, suport- 
fJori, veioze cu glob, suport 
luminări, cuiere, scăunele, gră
tare ; Bobinaj: bobine, piese 
de schimb, motoare electrice, 
veioze cu umbre rotative, bo- 
jinarea transformatoarelor, so
nerii. motoare electrice, zăvor 
electric de închidere a ușilor; 
prelucrarea mecanică a meta
lelor : piulițe, scrumiere, cio
cane inoxidabile pentru carne, 
servicii talere, stative chei pen
tru butelii de aragaz, rafturi 
bibliotecă și laboratoare, vitri
ne pentru exponate, suporturi 
pentru hărți, panouri volei și 
baschet; croitorie: costume și 
cusături populare specifice zo
nei folclorice în care se gă- 

cit să le trezească cointeresa
rea, încredințîndu-li-se răs
punderea unor posturi pe o 
o'.aviatură largă, de la mun
citor necalificat și pînă la 
muncitor calificat in meserii 
ca de exemplu măsurător de 
gaze, figurant topo etc. ?

Din discuțiile purtate cu mai 
mulți tineri nerepartizați am 
dedus că nu îi caracterizează 
în ansamblu, dorința de. „a 
vegeta", de a nu se încadra 
în cîmpul muncii. Tinerii vor 
să muncească. Totodată, ex
ploatările miniere cunosc o 
reală lipsă de cadre calificate. 
Cum se face că aceste exploa
tări nu au reușit să capteze 
în întregime promoția liceului 
industrial minier ? Se pare că 
la mijloc e vorba de un pa
radox. Oare nu au avut cu
noștință de existența promo
ției ? Fără exagerare, pe par
cursul anchetei la un moment 
dat am avut impresia că ci
neva ar trebui siî aducă la 
cunoștința C.C.P. faptul că în 
Petroșani există un liceu in
dustrial minier de pe porțile

In loc de concluzii
Desigur, în realizarea unei depline integrări profesio

nale a tinerilor concură mai mulți factori — alit școala (că
reia ii revine ca sarcină să asigure o lot mai strinsă legă
tură cu unitățile economice astfel incit viitorii absolvenți 
să cunoască îndeaproape specificul lor) cit și familia (nu 
contestăm că mai sint părinți cu mentalități învechite care 
vor trebui să renunțe la un mod de a gîndi anacronic care 
nu ii ajută cu nimic pe copiii lor), și organizația U.T.C. 
(datoare să intre de urgență in cunoștință de cauză). Dar, 
socotim, unul din factorii esențiali de care atirnă această 
integrare rămîne totuși colectivul de muncă, unitatea eco
nomică. In acest sens este neadmis ca ia neajunsurile și 
așa existente, privind integrarea în microclimatul dc mun
că să fie adăugat, din capul locului, încă unul, născut din 
lipsă de preocupare, formalism, superficialitate.

Avem convingerea că lucrurile nu vor rămîne așa; că 
se vor remedia cit mai grabnic fiind vorba »le îndeplinirea 
unor elementare indatoriri de serviciu, de respectarea in
strucțiunilor și legilor elaborate tocmai in sprijinul unită
ților noastre economice.

ses<, bindcrii, carpete, corturi 
pentru tabără permanentă fn 
Retezat, perdele dc obscuriza- 
rc pentru laboratoare și sAHm 
cabinete pe specialități, hala
te de protecție pentru instiu- 
Irea tehnico-productivă a ele
vilor • compactorie : legarea
răriilor din biblioteca școlii, a 
biblioraftelor arhivei școlare, 
albume, cărți din biblioteca 
personală ; reparat radio-tele- 
vizoarc : prestații de «ervicirt 
la obiecte electrotehnice: ar
tizanat ; obiecte decorative, des
tinate înfrumusețării claselor, 
cancelariei, coridoarelor. po
doabe. veioze, suveniruri, etc,

Tn școală elevii învață ast
fel meserii necesare vieții 
tidienr : lăcătușerie. tîmplâiie, 
elefd otehni< ă. artizanat, croi
torie, compactorie, simt nemij
locit utilitatea practică a lu
crului efectuat de mîna lor.

Dc la 1 ianuarie 1972 pe ba
za unei instruiri prealabile și 
cu sprijinul tehnic și tehno
logic corespunzător al între
prinderilor tutelare se vor pu
tea executa pentru întreprin
derile patronatoare și care no 
asigură baza materială. co
menzi (sortimente, subansam
bluri) din planul dc producție. 
Astfel, elevului îi va apare e- 
videntă contribuția sa la pro
ducția socială, îi va trezi in
teresul pentru probleme spe-r 
cifice ale unui colectiv de pro
ducție industrială de care va 
deveni tot mai legat. Atari 
ac’•■i'ăti din acest debut de 
bun .iic.iir al pregătirii lehni- 
co-productive a elevilor, duc 
la formarea motivației pen^ju 
muncă prin înrâurirea conju
gată a tuturor factorilor edu
cativi — diriginte, familie, or
ganizații de masă, societate — 
au o mare semnificație pentru 
sporirea sentimentului de în
credere în sine a elevilor pen
tru dezvoltarea bucuriei, emo- 
i.L'i care încununează orice ac
tivitate practieo-productivă.

Problema educației prin mun
că și pentru muncă, trebuie 
privită printr-o prizmă mai 
largă decît numai aceea a o- 
rientârii tehnico - productive. 
Pregătirea pentru muncă. nu 
înseamnă numai pregătire în
tr-o meserie anume, nu numai 
confecționarea unor obiecte, ci 
mai mult o schimbare funda
mentală n atitudinii față de 
muncă a elevului trecut prin 
limbajul muncii instituționale. 
Formarea unei concepții de 
viată înaintată despre muncă, 
despre menirea tînărului în 
sueiet.i'.e. conștientizarea fap
tului că progresul social este 
condiționat de capabilitâțile e- 
xistente și virtuale ale omului 
de a gîndi și acționa practic, 
eficient, interiorizarea social- 
morală a muncii are o deose
bita semnificație social-politi- 
câ. esențială pentru materiali
zarea indicațiilor conducerii de 
partid privind transformarea 
școlii noastre într-o universi
tate a muncii legată de viață 
și slujind viața.

Prof. Ghcorghe ANTOCE 
directorul Liceului de culturi 

generală Vulcan

căruia». A fost, însă, doar o 
impresie. Centrala cărbunelui 
Petroșani se află în deplină 
cunoștință de cauză, numai 
că...

— Din partea C.C.P. — ne-a 
declarat tov. Anton Popescu, 
directorul liceului industrial 
— la solicitărite noastre de a 
ne sprijini în repartizarea pri
mei promoții de absolvenți nu 
am primit un necesar de ca
dre care să reflecte adevăra
tele cerințe ale producției.

Din corespondența C.C.P. — 
Liceu, desprindem clar lipsa 
de preocupare a centralei, ca
re s-a rezumat la o reparti
zare .minoră" (cîte 3—5 ab
solvenți la o exploatare) și 
la un răspuns pe care nu ne 
încumetăm să-l calificăm nici
cum : nu avem posturi va
cante (!) (Adresa nr. 10 044 J:n 
2 august a. c.)_

Ce să înțelegem ?
Cine va rezolva paradoxul 

amintit mai sus ? Cine va re
zolva lipsa de cadre calificate 
la exploatările miniere ?

I
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I
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I

J

leg%25c4%2583m..it


3«oi i« NfMF.Mnnir isii

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■bbb«bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
■ * •
■ in dezbatere publică ■

pentru un număr sporii
1
r

de, animale

■■

roiectu.1 dc lege penln 
izarea producerii și fo 
raționale a resui'scloi 

nutrețuri, f» stîm '. un 
interes In rîndul cetățenilor 
din municipiul nostru, ocupați 
întj-un Ici sau altul cu creș
terea animalelor. Acest act 
normativ elaborat la indica
ția conducerii dc partid și 
de stat vine să regiemcniczc 
în chip științific una din pro
blemele vitale pentru dez
voltarea intensivă și rapidă a 
sectorului creșterii animalelor 
din țara noastră, să între
gească cadru] legislativ pen
tru înfăptuirea întocmai a 
programului național dc dez
voltare a zootehniei și creș
terii producției animaliere 
din întreaga perioadă a a- 
nilor 1970—1980. prin pune
rea în valoare a resurselor

_ V u r ■ .
• trețuri și a bazei lehnico- 
B materiale în plină dervolta-
■ rc dc care dispune sectorul’
■ zootehnic.
■
■ cina] este prevăzut să se ob-
■ țină o producție medic a-
■ nuală de 1.6—1.8 milioane to-
■ nc came în viu, 50—60 mili-
• oane hl lapte și 3 700—4 130
■ milioane bucăți ouă. Ori pen-
■ tru atingerea acestor nive’e 
” la producția animalieră este 
? necesar ca între problemele 
E complexe ce sc cer rezolvate
• în sectorul zootehnic, hrăni- 
P rea animalelor să fie așezată.

■ țraJ
■ fapt
■ cum se arată în preambulul
■ la proiecta1 de lege : „facto- 
® rul determinant in punerea 
“ in valoare a potențialului ge

netic al animalelor, conținu
tul acestuia influcnțind di
rect nivelul, calitatea și c- 
ficiența producției zooteh
nice".

_ In economia municipiului O nostru, zootehnia ocupă un 
B loc important datorită condi-
■ 'iilor naturale deosebit de fa-
■ vorabile dezvoltării acestei
■ ramuri a agriculturii. Punînd
■ în balanță, în lumina proiec-
■ tulul de lege, posibilitățile
• naturale aie pajiștilor Văii 
B Jiului reiese că cele peste 
B 20 000 ha finețe naturale și

15 mii ha pășuni din lun
cile Jiului și din munții ce 
înconjoară municipiul oferă 
condiții de furajare pentru 
un număr sporit de animale. 
Este adevărat că în ultimii 
ani organele locale au 'uat 

_ măsuri tot mai intense și e- 
B ficiente pentru creșterea po- 
B tențialu’iuj productiv al pa-

B

■

■

■

în hrana 
anual se organi- 

zează acțiuni de îmbunătăți
re atît finanțate de lo bu
getul consiliilor populare, cît 
șl prin contribuția crescăto
rilor de animale cum sînt i 
distrugerea arboretclor dău
nătoare, a buruienilor, strîn- 
perea pietrelor etc. An de an 
se organizează fertilizarea pe 
suprafețe tot mai întinse de 
pășuni prin lîrlirc cît și prin 
imprâștiere dc îngrășăminte 
chimice, acțiuni care, matc- 
riallztndu-se într-o creștere

Proiectul de lege 
pentru organizarea 

producerii 
șl folosirii raționale

a resurselor
de nutreț

substanțială a producției de 
masă verde la hectar, contri
buie și la schimbarea com- 
poziției floristice a pajiștei. 
deci la ridicarea calitativă a 
nutrețului natural.

Sarcinile pe care partidul 
le pune in această perioadă 
în fața crescătorilor de ani
male și a specialiștilor din 
acest domeniu, cer din par
tea noastră, a tuturor celor o- 
cupați în activitatea din sec
torul zootehnic, să ne înte
țim eforturile în anii viitori 
pentru desfășurarea acestor 
acțiuni fertilizatoare pe su
prafețe de pășuni și finețe 
tot maj mari, contribuind ast
fel la creșterea producției de 
masă verde la hectar Și la 
crearea posibilităților dc creș
tere a unui efectiv mai mare 
de animale pe meleagurile 
noastre. Trebuie însă sincro
nizate mai bine aceste ac
țiuni. lichidate uncie rămî- 
neri în urmă acolo unde e- 
xistă. Dacă pe pășunile admi
nistrate de consiliile popu
lare se organizează cu regu
laritate acțiuni de îmbunătă
țire. nu în aceeași măsură se 
efectuează lucrări și pe fî- 
nețele naturale, care majo
ritatea. sînt proprietăți indi
viduale Și în prezent există

suprafețe însemnate de f:- 
nvțe ocupate de arborele dău
nătoare fără a se lua măsuri 
eficiente dc curățire a lor. 
De multe ori oceste finețe 
nu se cosesc la 'imp. atunci 
cknd valoarea biologică a lor 
este marc, iar .1 n fiind că 
sînt pâșunate pînu primăva
ra tîrziu eJc nu dau dccît o 
singură recoltă, deci produc
ții scăzute de masă verde.

In lumina -noilor reglemen
tări înmănunchiate în pro
iectul de lege, se impune ca 
organele consHii’or populare 
sâ acționeze cu maj multă 
convingere fn această privin
ță, mai ales că obligativita
tea proprietarilor de terenuri 
dc a le întreține în bune 
condițiuni este și legiferată.

Este necesar să $e livreze 
crescătorilor dc animale, con
tra cost, cantități suficiente 
de îngrășăminte chimice pen
tru terenurile jx? care le de
țin. deoarece sînt solicitări 
destul de însemnate în a- 
ceostă direcție.

Asigurarea furajelor con
centrate pentru animale este 
o problemă oare, pe plan «lo
cal, este dificil de rezolvat 
datorită suprafețelor reduse 
do terenuri arabile, propice 
culturilor furajere, producți
ilor sporite dc substanțe nu
tritive. Ori o hrânire rațio
nală este strîns legată de a- 
ccste furaje.

Propun în acest sens să se 
creeze o posibilitate crescă
torilor dc animale de a pu
tea cumpăra o cantitate mi
nimă dc porumb, tărițe etc. 
în scopul furajării animale
lor, cel puțin în raport cu 
numărul celor contractate cu 
statul, ținînd cont că noua 
lege urmărește asigurarea ne
cesarului de nutrețuri în toa
te sectoarele zootehniei atît 
în unitățile socialiste cît și în 
gospodăriile populației.

Am ferma convingere că 
proiectul de lege pentru a- 
sigurarea producerii și folo
sirea rațională a resurselor de 
nutrețuri, constituind pentru 
fiecare lucrător din agricul
tură expresia unei înalte în
datoriri patriotice și legale 
de a depune o muncă susți
nută pentru realizarea obiec
tivelor cardinale pe care 
partidul le pune în această 
etapă in domeniul zooteh
nici, va contribui cu noi im
pulsuri 
lui de 
tent, a 
carne.

la creșterea număru- 
animale și, concomi- 
producției de lapte și

in r. Elena ZEI A 
agronom principal
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Să transformăm perspectiva
în realitate vie

(Urmare din pag. 1)

Și pe măsură ce adîncesc 
naliza, constat că și modul 
care a fost organizat învăță- 
minlui de partid în cadrul ex
ploatării în care lucrez nu a 
răspuns în întregime cerințelor. 
Cred că. în determinarea a- 
ceslor cerințe nu s-a ținut sea
ma în suficientă măsură dc o 
scrie de elemente hotărîtoare. 
De exemplu :

In funcție de specificul acti
vității fiecărui comunist, care 
este standardul cunoștințelor 
poHtico-ideologîce pe care tre
buie să-l atingă pentru a des
fășura o muncă eficientă?

Cum este pregătit fiecare co
munist pentru a 
rințelor generale 
logice ale unității 
parte ?

Oare nivelul 
aptitudinilor și atitudinilor po- 
htico-ideologice ale fiecărui 
comunist cu muncă de răspun
dere într-o organizație de bază, 
a ajuns în stadiul să consti
tuie un veritabil punct de por
nire pentru ceilalți comuniști 
din sfera sa dc activitate ?

Cum se fructifică în activi
tatea .concretă plusul de com
petență al unor cadre care au 
fost școlarizate pe linie de 
partid ?

lată numai cîteva dm pro
blemele pe care consider că tre
buie să se axeze învățămintul 
polii ic în perioadele următoare. 
Pentru aceasta este necesar să 
întărim rolul organizațiilor de 
partid, se impune ridicarea șta
chetei exigențelor și față de 
noi și față de cei ce vor fi 
primiți in partid, trebuie ca 
munca noastră pulitică-ideologi- 
că să îmbrace forme cît mai 
diverse, cit mai eficiente.

Pentru aceasta este necesară 
întărirea spiritului de răspun
dere și creșterea exigenței in 
muncă. Numai așa vom impu
ne afirmarea principiilor comu
niste și vom spori, Intr-ade
văr, rolul conducător a| parti
dului.

„La baza întregului proces 
educativ dc formare a omului 
«»ou trebuie să așezăm munca,

a- 
în

răspunde ce- 
politico-ideo- 
din care face

cunoștințelor.

învățămintul, știința, ca factori 
primordiali ai activității uma
ne, ai progresului societății o- 
menești*. Muncă, invățămînt, 
știință — iată deci principalii 
factori ai progresului. Acestea 
sini pîrghiile prin care vom 
ridica patria noastră pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
pc acea culme pe care parti
dul nostru o are drept obiec
tiv «central, înaltul pisc al co
munismului.

Cum am muncit ieri, cum 
muncim astăzi și cum trebuie 
să muncim mîine ? Ce va tre
bui să fac eu în primul rlnd 
pentru a-mi ridica propria-mi 
competență în realizarea sarci
nilor de serviciu? Răspunsul 
poate fi unul singur i să-mi au- 
'.operfecționez continuu pregă
tirea profesională, prin muncă 
asiduă, pentru a ridica la un 
nivel cît mai înalt standardul 
de performanță în meseria 
mea. Acesta mi se pare răs
punsul fiecărui comunist și răs
punsul fiecărui cetățeaji al pa
triei mele, pentru a răspunde 
chemării și cerințelor 
tivei de mîine.

Ce am știut ieri, ce 
lăzi și ce va trebui 
mîine. pentru ca munca noas
tră să fie cît mai utilă socie
tății ?

întrebarea comportă o ana
liză atentă din partea fiecărui 
cetățean și un răspuns con
cret. deschis. Trebuie să știm 
bine că mîine nu vom putea 
face față sarcinilor sporite, dacă 
nu învățăm ceea ce trebuie să 
învățăm astăzi.

..Va trebui să ne gîndim la 
organizarea unei acțiuni de ma
să in vederea răspîndirii cu
noștințelor științifice; formarea 
unei concepții înaintate despre 
viată nu se poate realiza fără 
cunoașterea științei...". Iată cum 
concepe partidul nostru, prin 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, această problemă.

Nu ne rămîne decît o sin
gură hotărire de luat: să ne 
lărgim continuu și in mod per
manent orizontul cunoașterii.

.Să muncim in așa fel incit 
să transformăm perspectiva în 
realitate vie"!

perspec-

știm as- 
să știm

FBlLlME
PETROȘANI - 7 Noiembrie :

Tick... Tick... Tick... (18-21 no
iembrie) ; Republica : Și caii se 
impușcă, nu-i așa ? tlS—21) ; 
LONEA - 7 Noiembrie : 100 de 
combine (18-20); Minerul: Că-

lugărița din Monza (18-21) ; 
ANINOASA : Los Tarantos (18- 
19) ; VULCAN : O sută de do- 
lori pentru șerif (18—20) ; LU- 
PENI - Cultural : Hello Dolly, 
seriile I și II (17-21) ; BARBA- 
TENI : Șarada (19-21).

(îteva însemnări despre

IGIENA
Preocupării continue a 

lor de partid și de stolt 
ducerilor întreprinderilor 
sort — pentru co, in Valea Jiului, 
comerțul să-și însușească cit moi 
profund prerogativele modernității, 
să răspundă integral tuturor cerin
țelor, pretențiilor in continuă creș
tere ale consumatorilor — ii stau 
mărturie realizări vizibile. Pe linia 
penținerji unei igiene 
in unitățile alimentare
in rîndul acestora citit pe cele o- 
parținind T.A.P.L.-ului cit și cele

organe- 
a con- 
de re

riguro.ose 
(incluzind

Pentru plămădirea omului nou,
a omului viitorului

(Urmare din pag. 1)

conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru o viață mai bu
nă. pentru socialism. Menirea 
noastră, a muzeografilor este să 
facem ca aceste exponate să nu 
rămînă simple mărturii de epo
că, ci să le însuflețim în con
textul evenimentelor care Je re
prezintă, reliefîndu-le importan
ța și semnificația lor adevărată. 
Noi nu concepem 6ă transfor
măm expoziția de bază într-un 
fond muzeal mort, fără impli
cații educative directe, ci ne 
străduim să facem din Muzeul 
mineritului un focar efervescent 
de cultură, un punct de răspîn- 
dire a cunoștințelor politice și 
ideologice, un lăcaș în care fie
care să se poată adăpa din sub
stanța emulativă a tradiției, în 
care fiecare să învețe „pe viu* 
ce înseamnă patriotismul, dra
gostea pentru partid.

In lumina noilor documente 
de partid am purces la o vastă 
acțiune de depistare și valorifi
care adecvată a documentelor 
privind mișcarea muncitorească 
din Valea Jiului în anii regimu
lui burghezo-moșieresc, îmbogă- 
țindu-ne mereu expoziția de 
bază. Astfel, recent au intrat în 
colecțiile muzeului exponate 
valoroase între care amintim o 
fotografie reprezentînd comemo
rarea lui Marx în 1929 la Ani-

noasa, un relief în fontă cu figu
ra lui Marx, primit de formația 
artistică a minerilor din Ani
noasa în anul 1933 la Cluj cu 
ocazia comemorării marelui gîn- 
ditor, apoi documente privind 
greva minerilor din Valea Jiu
lui în anul 1941 ș.a. De aseme
nea, ținînd seama de recentele 
documente ale partidului și sta
tului, de recomandările secreta
rului general al partidului, am 
reîmprospătat întreaga muncă 
de îndrumare a vizitatorilor 
muzeului nostru. Tot în această 
ordine de idei putem aminti ci
clurile de expuneri — lecții pe 
teme de istorie locală, caravane
le muzeistice cu teme axate în 
special pe documentele recențe, 
conferințele cu caracter politico- 
ideologic și cullural-educativ pe 
care Ic inițiem periodic în toată 
Valea Jiului, precum și alte ac
țiuni ocazionate de aniversări 
și evenimente curente.

Se subînțelege, sîntem conști- 
enți de faptul că mai avem încă 
multe de făcut pentru a ajunge 
să răspundem cu toată capacita
tea noastră sarcinilor trasate de 
partid și de stal. Ne vom stră
dui să facem totul pentru a ne 
aduce din plin contribuția 13 
acțiunea de edificare a conștiin
țelor, de plămădire a omului 
nou, omul societății socialiste 
multilateral dezvoltate, omul 
viitorului.

coordonote de O.C.L. Alimentara), 
după cum ne spunea dr. Constan
tin Ardeleanu de Io Inspectoratul 
sanitar de stat, o crescut consi
derabil exigența conducătorilor de 
unități, s-o redus Io maximum 
cantitatea de produse alimentare 
alterate „scăpate" in consumul 
public, in general, față de anii 
trecuți, se observă o mare imbu- 

'nătățire a condițiilor de păstrare 
a olimentelor in magazine, se în
cearcă și o „schimbare la față" a 
curățeniei sălilor restaurantelor. 
Interesat direct in respectareo 
normelor și restricțiilor igienei u- 
nităților alimentare, colectivul de 
medici al Inspectoratului sanitar 
desfășoară o continuă act'vitate 
de observare și îndreptare a... 
„păcatelor", raidurile sale inopi
nate in magazine și restaurante 
soldindu-se de fiecare dată cu 
utile observații și, nu rareori, cu... 
sancțiuni. Din multele constotări Io 
foța locului, din esența căroro au 
fost extrase bogate învățăminte, 
om selecționat cîteva „naturi sta
tice" pe core — om vrea cu toții, 
să le vedem... urnindu-se înspre 
bine :

Farfurii murdare

Substanțiale creșteri
calitative

Bufetul „Jiul" din Petroșoni, es
te o unitele comercială cu un vad 
de invidiat. Contrar unor lesni
cioase obișnuințe, împomintenite 
de ani in multe restaurante din 
Valea Jiului, ol căror „simbure" 
constă, în principal, în a micșo
ra cantitatea... interesului și a 
preocupării sole cind clienții și-așa 
(in orice condiții) trec pragul res
pectivei unități, Io bufetul .Jiul" 
au existat și se observă destule 
străduințe pentru ca localul să 
arate mereu înte-o „haină" de 
sărbătoare, curat, luminos. Și a- 
cest lucru este lăudabil. Insă... In
să, dacă nu există pădure fără 
uscături, trebuie să existe și lu
crători din comerț — chiar în uni
tățile bine cotate — a căror com
portare să contrasteze. Bufetiera 
Rodica Caragea, de exemplu - 
deși știe ce are de făcut, e 
promptă și conștiincioasă - de
seori servește preparatele culinare, 
In farfurii insuficient spălate. De 
ce ? E moi ușor așa, efortul e di
minuat și dacă oamenii, consu
matorii, nu zic nimic, tac și... 
înghit, simțul răspunderii devine 
(brusc) foarte ușor „palpabil". Și 
cînd nimeni nu-l „accelerează", e 
firesc ca acest simț să scadă ver
tiginos. Pentru lipsurile semnalate, 
atit bufetiera în cauză cit și 
Nicolae Alexe, responsabilul bufe
tului, (pentru nesuproveghereo 
suficientă a curățeniei), au fost 
sancționați. Sancțiuneo — ustură-

(Urmare din pag. I)

Galați în scopul cunoașterii 
municipiului nostru, dovedesc 
faptul că institutul de mine a 
meritat cinstea de a găzdui o 
manifestare științifică de ase
menea anvergură.

Discuțiile care au avut loc au 
scos in evidență și unele propu
neri de viilor. Se simte, astfel, 
nevoia, unei mal mari recepti
vități din partea forurilor Je 
resort pe linia acordării ajuto
rului material în vederea exe
cutării lucrărilor de către stu- 
denți, în direcția asigurării ac
cesului în ateliere, in scopul 
executării aparalajului necesar, 
mijlocirii aplicărilor și încercă
rilor dc aparate in producție

clc. Va trebui, de asemenea, 
găsită o modalitate de finanțare 
de către C.U.A.S. a cercurilor 
științifice studențești pentru de
plasări. culegeri de date, experi
mentări.

La actuala conferință s-a con
statat o participare mare a stu
denților din anii IV, V și a ab
solvenților. Recomandabil ar fi 
ca activitatea de cercetare ști
ințifică pe specialități să se 
facă încă de la nivelul anilor 
11.

Lucrările conferinței au mai 
scos in evidență și necesitatea 
creării de cercuri științifice stu
dențești cu caracter mixt, cu 
specialități diverse reunite, pen
tru e mai vădită aprofundare 
a problematicilor.

TV
JOI 18 NOIEMBRIE

17,30

18,30

18,50

19,10

Deschiderea emisiunii. 
Emisune in limba ma
ghiară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.
Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Pentru sănătatea dv.
Ce trebuie să știm des
pre reumatismul cardio
vascular.

AdmirabM au jucat Ieri dupii- 
nmia/A elevii antrenorului Eu
gen lordache. începem această 
rroni â adresînd celor II bă
ieți, cure au îmbrăcat tricou
rile echipei .țiul, și „profesoru
lui" ' ----------- ---lor un sincer BRAVO, lată 

in fine, «lupă alîlca semi- 
cșecuri și eșecuri, victoria n 
suris și băieților noștri și, cul
mea. atunci cînd mulțl dintre 
noi eram pur și simplu cople
șiți dg pesimism. Cert Csfc că 
cea mai frumoasă victorie a 
obținul-o tistâz.i Eugen lordache, 
omul care îl pierduse subit pe 
Libardi, omul care intr-un mo
ment dc cumpănă are admi
rabilul curaj să-l suspende tem
porar pe idolul galeriei pelro- 
șâncnc, Peronescu, trimite în 
teren o formație mult întine
rită. dar totuși omogenă, va
loroasă.

Temerile noastre referitoare 
la comportarea unsprczccclui a- 
runcat în lupin dificilă cu Di
namo. echipă c-c a numărat în 
componențe sa pe cîțiva din au
torii strălucitei victorii româ
nești dc duminică, au fost spul
berate încă din primele secun
de >le întîlnirii. Din start, gaz
dele își anunță Intențiile de a 
da tatu] pentru VICTORIE. Ur- 
mcș. Mulțescu, Stoian și Nai- 
din șarjează de la început prin 
tenacea defensivă dinamovistă. 
punînd. nu o dată. în pericol 
poarta apărată dc Constantines- 
cu Cu doi mijlocași extrem 
de ’aborioși. Dodu și Cotor
mani. mereu gata să-și ajute 
colegii din prima linie dar și 
extrem de inspirați în jocul de 
deposedare a adversarului de 
balon, atunci eînd atacurile bu- 
cureștenilor erau de abia în 
faza de „inițiere" dominarea 
Jiului este de-a dreptul co
pioasă. După ce Stoian (min. 
1) obține un corner, peste nu
mai 2 minute Nelu Nunweiller 
și Dinu se opun în ultimă in
stanță unor șuturi bombă expe-

diate de Mulțescu și Dodii. In 
minutele 7 și 9 Urmeș și Nai
din își imită coechipierii dar 
de ficc.uc dotă intervine sal
vator Constant ineseu. Campio
nii nu reușesc să se găscov.'u, 
și dc oblu în min. 18 șutcază 
pentru prima oarfi pc spațiul 
porții lui Suciți.

După 20 dc minute dc atacuri 
în trombă ale gazdelor, dc mul
te ori susținute cu succes de 
Tonca și Georgescu. Dinu și 
Sâtmâreanu II reușesc rit dc 
cît să încerce uncie lansări, 
dar Lucescu și mai ales Florian 
Dumitrescu pierd duelurile cu 
cvartetul defensiv pelroșănean. 
Naidin (min. 20). Stoian (min. 
24), Doru Popescu (min. 25) 
sînt foarte aproape de gol. A 
venit însă minutul 26 și un sta
dion întreg explodează : Stoian 
este lansat excelent de Naidin. 
face cîțiva pași în careu, poar
ta era goală, șut... pc lingă ba
ră. Un moment psihologic tre
cut totuși cu succes -Je gazde 
care prin Mulțescu. Urmeș, 
Stocker și același Stoian expe
diază șuturi puternice înspre 
poarta dinamovistă. După pau
ză, aveam impresia că Dinamo 
este decisă să tranșeze victoria 
în favoarea sa. Chiar în min. 
47 Doru Popescu, excelent lan
sat de Lucescu csle 'blocat in 
ultimă instanță dc Suciu. Tot 
el, peste 3 minute ratează o 
ocazie tot atît de bună creată 
de... Stocker.

Încet, încet. Jiu) trece din 
nou la atac. Totuși cei care în
scriu sînt oaspeții. Stocker 
faultează lingă fanionul dc colț 
(victimă — Lucescu), execută 
cu precizie Deleanu și DORU 
POPESCU reia ușor cu capul, 
peste Suciu, în poartă : Jiul — 
Dinamo 0—1 (in min. 60).

Contrar așteptărilor golul nu

are un efect demobilizator, dim
potrivă. Jiu] atacă dezlănțuit și 
in min 04, Nc|u Nunweiller 
nu I poate opri decit prin fault 
pc Mulțescu. Lovitura liberă a- 
rorilafă «Ic la cea. 25 ni de 
poarta lui Oinstatiiinescu este 
executată magistral dc GEOR
GESCU (peste zid, cu efect) și 
Jiul — Dinamo I—I. Nu trec 
decit 5 minute și din nou ex
plozie In tribune Sătmurennn 
II comite un fault asupra lui 
Stoian, Tonca ridică balonul în 
careu, Georgescu prelungește 
cu capul pc partea dreaptă la 
Urmeș, o centrare impecabilă 
și COTORMANI reia cu capul 
sub bară ■ VICTORIE — Jiul
— Dinamo 2—1,

In ultimele minute Dinnmo 
încearcă egalarea, dar apărarea 
gazdelor joacă ca la carte Cei 
care rint pe punctul dc 3 ii 
scrie sini tot gazdele 1 Stocker 
(min. 76). Urmeș (min. 86). Ton
ca (min 87 — bară dc la 40 
m) și Mulțescu (min. 90).

Fe’icitări întregii echipe din 
Petroșani, cu o remarcă specială 
pentru Georgescu, Tonei. Co- 
tormani, Urmeș și Mulțescu.

Arbitrul Vasrle Liga (Galați) 
ajutat la margine de TudorcJ 
I-eca și Ionel Chiliboi au con
dus bine următoarele formații » 
JIUL: Suciu — Georgescu, 
Georgevici, Stocker, Tonca — 
Dodu, Cotormani — Urmeș, 
Mulțescu, Stoian, Naidin: DI
NAMO : Constantinescu — Che- 
ran. Nuuwelller III, Sandu Ga
briel, Deleanu (min. 77 Dobrău)
— Dinu (min. 68 Dumitrii! II), 
Sătmăreanu II — Lucescu, SA’.- 
ceanu. Doru Popescu, Fl. Dumi
trescu.

in-

Nicolae LOBONȚ

CLASAMENTUL

toare dar binevenită și meritată — 
vo mări, sintem siguri, responsa
bilitatea celor in cauză. Și poale 
și pe-a oltora...

Fără
de

echipament
protecție

Averia
„Minerul" 
cunosc îi 
do, cinstea I), corectitudinea, o sti
mează pentru solicitudinea mc- 
niiestotâ față de clienții restau
rantului. Brigada inspecției sanito- 
re o găsit-o, insă, în aforo pres
cripțiilor regulamentare: fără echi
pamentul (absolut necesar) de 
protecție. Nu cu scuze și... anga
jamente că nu se va mai înlim- 
pla și-a întimpinat... „nedoriții 
oaspeți" bormana Arvo. Știindu-se 
vinovată (intrucit echipamentul de 
protecție, halatul respectiv, ii lip
sea cu desăvîrșire), a spus adevă
rul : nu i-o fost asigurat acest 
echipament de către responsabilul 
localului, Grigore Roman. Insă, in
trucit regulamentul e regulament, 
ior încălcarea lui era evidentă, a- 
tit bormana cit și responsabilul au 
fost sancționați.

Arva e barmană la 
în Petroșani. Cei care-o 
apreciază cinstea (do,

saramura
Dădălig Maria, ajutoarea res

ponsabilului unității „Alimentara" 
nr. 8 din Petrilo, din motive lesne 
de înțeles, a făcut o recepție ne
corespunzătoare cantității de brin- 
ză de telemea intrată în magazin 
și, pentru ca „cupa" neregulilor 
să fie umplută, a schimbat sa
ramura brinzei — „procedură" 
neodmisă în ocest sector al co
merțului alimentar...

Bineînțeles, recunoscînd totul (și 
chiar daco n-or fi făcut-o, probele 
erau vădite...), a fost sancționată. 
Ce se întimplă la această unitate 
alimentară (îl întrebăm pe directo
rul O.C.L. Alimentaro, Cazimir Da- 
vidovici, de aceostă dală), pentru 
că nu este prima oară cînd sînt 
semnalate aici deficiențe în orgo- 
nizorea și desfocerea produselor ?

★

S-ar păreo că „mărturiile" din 
care-am făcut „cazuri" nu sini in 
măsură să caracterizeze „stadiul" 
actual al igienei in unitățile ali
mentare. De acord ! Nici nu am 
dorit să relevăm altceva decit că 
„excepțiile" (dacă le putem numi 
astfel, avind în vedere că nu sînt 
unicele) trebuie să disporă. Fie 
și numoi din acuta nevoie de per
fecțiune spre care tindem otita 
azi.

V. TEODORESCU

1 001 tie seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in acțiune. 
Județul Vaslui pe ma
gistralele industrializă
rii.

20,10 Concertul orchestrei 
simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. Transmisiune din 
Studioul de concerte. 
Festival Jozef Haydn. 
Comici vestiți a! ecra
nului : Charlie Chaplin. 
Cadran intemaționa 
Pagini de umor : .Cutia 
Pandorei" de V lentin 
Silvestru.
Telejurnalul de noapte.

19,20

19,30 
20,00

21,30
22,10

.45

1. U.T.A. - HI 6 4 0 22— 7 16
2. Sport club Bacău 10 5 3 2 16— 9 13
3. Steaua 10 4 5 1 13— 8 13
4. -U" Cluj 10 5 2 3 18—11 12
5. A.S.A. Tg. Mureș 10 3 6 1 8— 7 •12
6. Dinanio 10 4 3 3 15—14 11
7. Farul 10 4 2 4 11—10 10
8. Steagul roșu 10 3 4 3 9— 8 10
9. F. C. Argeș 10 5 0 5 16—16 10

10. Petrolul 10 5 0 5 6—16 10
11. „U“ Craiova 10 3 3 4 13—13 9
12. Rapid 10 4 1 5 10—12 9
13. Jiul 10 2 5 3 6— 9 9
14. Crișul 10 2 3 5 4—12 7
15. Politehnica 10 I 4 5 11—18 6
16. C.I.R. Cluj 10 0 3 7 8—19 3

Rezultate tehnice
Steaua
C.F.R. Cluj 
Cri șui
Jiul
„U“ Craiova 
Petrolul 
Politehnica
L.T.A.

Steagul rosti 
A.S.A.
Rapid 
Dinamo
!•'. C. Argeș 
„U“ Cluj
S. C. Bacău 
Farul

0—0
1— 1
1—0
2— 1
1—2
1—0
1 — 1
1—0

Rapid
S. C. Bacău 
Dinamo 
Petrolul 
Politehnica 
Steagul roșu

Cluj
F. C. Argeș

Etapa viitoare (2.S nov.)
Jiul
C.F.R. Cluj 
Crișul 
„U“ Cra 
Steaua 
A.S.A. 
U.T.A.
Farul

«mu
Petroșani

angajează de urgentă
un
un
un

sudor autogen
zidar-zugrav
mecanic auto

un 
întrefinere

lăcătuș mecanic

Condițiilc de angajare și salarizare — conform preve
derilor II.C.M. nr. 914/1968.

Să aibă domiciliul stabil in Petrila, Petroșani, Iscroni 
sau Aninoasa.

JOI 18 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I 1 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bule
tin de știri; 9,30 Odă Jimbii 
române; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Popas folcloric în jude
țul Argeș; 10,30 Clubu] călă
torilor; 11.00 Buletin de știri; 
11,15 Din țările socialiste; 11,30 
Cîntece; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul

preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14,43 Cîntece populare; 15,00 
Buletin de știri; 15.05 Tribuna 
radio; 16,00 Radiojurnal; 16,30 
la microfon Traian Uilecan 
și Radu Simion; 17,00 Antena 
tineretului; 17,30 Ritm și me
lodie; 18,00 Orele serii; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Din repertoriul lui Fănieă 
Luea; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,4.5 Melodii și versuri; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23.00 Concert de scară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri: 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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Gorki este
RSFSR, d

al treilea

Leningrad Centrului
so cu strâz i înguste.
dc case cu ziduri de
b se- -?i atîll de tipic

ndustrlală a o- 
ut de 400 ori.
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ilor orașe ruse, i f-au fl
at în ultimii ani cartic- 
moderne grupate în jurul 

"clor industriale ale ora- 
— Sormovo, pe malul 

fti cu vestita uzină de nave
și Soțgorodul pe malul Ocăi. 
cel mai tânăr orășel al con
structorilor de mașini. Istoria 
R confirmat vocația maritimă 
șl comercială conferită ornșu-

strulte tn uzina dc automobile 
din oraș. Emblema orașului 
Gorki este imprimată pc va
sele fluviale și maritime ' 
sale In apă. pe Volgt
«Krasnoe Sormovo**, uzina cen
tenară care u trecut prin nu
meroase reprofilări și moder-

Vizita la Paris a tovarășului
Corneliu Mănescu Amilcar Cabrai

—+—

Plenara
C. C. al
Partidului

Muncii

Coreea
PHENIAN 17 (Agerpres). — 

După cum informează A.C.T.C., 
la Phenian și-a început lu
crările Plenara C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, consa
crată examinării actualei situ
ați: internaționale, precum și 
sarcinilor care revin industri
ei constructoare de mașini și 
producției de bunuri de larg 
consum. Lucrările plenarei se 
desfășoară sub conducerea to
varășului Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

La primul punct al ordinii 
de zi, Kim Ir Sen a prezentat 
un raport cu privire la unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

Lucrările plenarei continuă.

m- 
dc

Edi’ii orașului vorbesc cu în
dreptățită mîndrie despre grija 
acordată sporirii nivelului dc 
trai al populației i în ultimul 
cincinal (1965—1970) pentru lo
cuitorii orașului au fost con
struite 63 000 locuințe, 20 școli, 
3 cinematografe. 177 magazine, 
cîtcva spitale. Orașul modern, 
orașul dc mi inc începe astăzi 
de pc șantierul celei mai noi 
construcții — subteranele vi
itoarei linii a metroului. Și cu 
toate că Gorki își extinde per
manent zona sa industrială — 
în prezent există în oraș, pe 
lingă unitățile amintite, uzine 
de strunguri, de motoare Die
sel. de sticlă, de instalații por
tuare — atmosfera orașului este 
tot mai curată; toate uzinele 
folosesc drept combustibil ga
zul natural.

Pc masa Sovietului orășenesc 
din Gorki se află p'anul dc 
dezvoltare a orașului pe viitorii 
zece ani. In perspectivă, fostul 
oraș negustoresc își va spori 
și mai mult zona industrială 
iar, o dată cu aceasta, va spori 
si numărul locuitorilor săi. Mii 
de noi locuințe vor fi ridicate 
în proaspetele cartiere de pe 
malurile Volgăi și Ocăi iar vi
itorii specialiști, atât de necesari 
economiei naționale, vor fi for
mați în noile institute și școli 
de specializare din oraș

Largă concordanță de vederi
asupra majorității

problemelor examinate

♦r IE
PARIS 17 (Agerpres), — La 

sfirșitul ședinței săptămînalc dc 
luciu a cabinetului francez, 
purtătorul dc cuvin t al guver
nului, 
presei, 
dintre 
«vizita 
român 
Mănescu, a prilejuit evidenție
rea unei foarte largi concordan
țe de vederi asupra majorității 
problemelor examinate, printre 
care și chestiunile privind pre
gătirea unei conferințe pentru 
securitatea europeană". Hamon 
a afirmat că această concor
danță de vederi este de bun 
augur pentru dezvoltarea co
operării economice dintre cele 
două țări. Importanța acestei 
cooperări, a spus el. a fost sub
liniată miercuri în cadrul șe
dinței cabinetului de către Va
lery Giscard d’Estaing, minis
trul economiei și finanțelor, ca
re a prezentat un raport asu
pra sesiunii Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze, 
care a avut loc recent la Bu
curești și care a reliefat «ma
rea importanță pe care cele 
două țări o acordă continuării

Leo Hunion, i 
referindu-se I 
România și 1 
la Paris a > 
de externe,

a declarat 
la re’.ațiilc 
Franța, că 
ministrului 

. Corneliu

cooperării lor economice și ști
ințifico".

PARIS 17. — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconcscu, 
transmite : In cursul întrevede
rilor care au avut loc la Paris 
intre miniștrii afacerilor exter
ne ai României și Franței, to
varășul Corneliu Mănescu a 
transmis ministrului francez 
Maurice Schumann și soției 
sale, invitația de a vizita Ro
mânia. Invitația a fost accep
tată, urmînd ca data vizitei să 
fie stabilită ulterior.

Miercuri dimineața, ministrul 
afacerilor externe al României 
a părăsit Parisul, îndrcptîndu- 
se spre provincia Alpii Mari
timi, unde va face o vizită dc 
48 de ore. Ministrul român este 
însoțit de Pierre Polen, amba
sadorul Franței la București, și 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris.

\LGER 17 — Corespon
dentul Agerpres. Constantin 
Benga, transmite : Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
Partidului African al Inde
pendenței Guineei Bissau și 
Insulelor Capului Verde, aflat 
la Alger într-o scurtă vizită, 
a făcut presei o declarație în 
care a arătat că forțele popu
lare de eliberare controlea
ză în prezent două treimi din 
aceste teritorii, iar populația 
se află intr-un susținut pro
ces de organizare și de adap
tare la noile condiții de viață 
liberă. De la cel mai mic sat 
și pînă la cele mai mari re
giuni, a spus Amilcar Cabrai, 
cetățenii, eliberați de sub do
minația colonială, își creează 
instituții sociale, administra
tive. juridice și militare pro-

prii. Amilcar Cabrai a men
ționat că formațiunile mili
tare locale sint organizate pe 
baza sistemului de aulo-apă- 
rare, în timp ce forțele de c- 
liberarc, sprijinite dc întregul 
popor, luptă pe toate frontu
rile împotriva armatei colo
niale.

Cabrai a subliniat că victo
riile obținute pe cîmpurilc 
de luptă de către forțele dc 
eliberare explică deruta cres- 
cîndă a trupelor coloniale, 
faptul că ele recurg la mijloa
ce inumane. In prezent, ina
micul se pregătește să foloseas
că mari cantități de substanțe 
toxice și ierbicide, pentru 
a distruge recoltele. „Nici o 
manevră și nici o forță din 
lume nu vor putea împiedica 
victoria poporului nostru, an-

gajul in lupta de eliberare 
națională, pentru o viață mai 
bună, prosperă, pentru con
strucția unei țări noi“.

Râspunzînd unei întrebări 
puse dc corespondentul A- 
gerpres la Alger, Amilcar Ca
brai a declarat : „Relațiile 
dintre Partidul African al 
Independenței Guineei Bissau 
și Insulelor Capului Verde 
și Partidul Comunist Român, 
dintre poporul român și po
porul nostru, aflat în plină 
luptă, sînt bune, prietenești. 
Republica Socialistă România 
și poporul român, au acordat 
și acordă un sprijin substan
țial și prețios poporului nos
tru. care, sub conducerea 
P.A.I.G.C., luptă pentru liber
tate și independență națio
nală'.

• Potrivit unui 
blicat de Corni lutul 
re a universităților, 
sută din absolvenții acestui an 
ai institutelor engleze de învă- 
țămînt superior nu au putut 
găsi de lucru. Acest fapt se da
torează, în bună parte, și rece
siunii prin care trece. în pre
zent. economia engleză.

raport p’t- 
de finanța- 
peslc 37 la

• Agențiile dc presă anun
ță că marți seara, doi soldați 
britanici au fost răniți pc stră
zile cartierului Falls Road din 
Belfast, Persoane neidenlificate 
au tras asupra lor mai multe 
focuri de armă.

Marea Baltică

• In R-P. Mongolă au fost 
obținute, în anii puterii popu
lare, succese însemnate în do
meniul ocrotirii sănătății. Astfel, 
mortalitatea Jn țară a scăzut do 
trei ori în ultimii 50 de ani. Iar 
mortalitatea infantilă — de opt 
ori. Media de viață a crescut do 
peste două ori, ridieîndu-se la 
65 de ani. iar populația s-a du
blat.

mai sărată

de calcul electronic

DIN JARILE
SOCIALISTE

Aproape

Ritmuri accelerate

electronic își deschide drumuri tot mai largi 
iugoslavă. La un simpozion pe această temă,

metalurgice și constructoare 
crescut, în primele nouă luni

putere de 3011000 kW
500 000 de hectare de

PASADENA 17 (Agerpres). — 
„Mariner-9", satelitul american 
care continuă mișcarea de rota-

devine

E
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Procesul fostului
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Tiparul — iniivpiindeiea puligiafi.ă Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 390

de pe planeta Marte

■a -
■ In preajma alegerilor generale
■ d’n Cehoslovacia s

O bogată paletă
■■
■

■

■
■

ii

de realizări
PRAG A 17 — Corespon

dentul Agerpres. Constantin 
Prisăcaru, transmite i Cu o 
largă paletă de realizări se 
prezintă la alegerile generale 
din 26—27 noiembrie, orga
nele locale ale puterii de stat 
din R-S. Cehoslovacă.

Din totalul fondurilor pre
văzute în bugetul de stat 
pentru dezvoltarea orașelor și 
satelor, comitetele naționale 
locale administrează 80 la 
sută din cele afectate învă- 
țămintului, 60 la sută din ce
le afectate culturii și 90 la 
sută din cele pentru sănătate. 
Ele gospodăresc, de aseme
nea. cea mai mare parte a 
fondurilor destinate construc
țiilor de locuințe și, integral, 
pe cele pentru întreținera 
fondului locativ. Anul aces
ta. mai mult de 
din întregul fond 
țe era administrat 
tele naționale.

In aceste zile, .
toare alegerilor, la întâlnirile 
cu candidații se face și bilan
țul lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești înfăptuite cu contri
buția bănească și prin muncă 
voluntară a cetățenilor. Se

ție în jurul planetei Marte, a 
transmis marți, în cursul celei 
de-a cincea revoluții, cele mai 
clare imagini recepționate pînă 
acum de pe suprafața planetei 
roșii. Printre cele mai reușite 
fotografii sînt acelea ale calo
tei Polului Sud. Savanții de la 
..Jet Propulsion Laboratory11 din 
Pasadena au putut să distingă 
suprafața marțiană prin norul 
de praf care pînă acum a întu
necat planeta.

Dr. Bruce C. Murray, de la 
Institutul de tehnologie din Ca
lifornia, a declarat că topogra
fia Polului Sud al planetei Mar
te este cu mult diferită de a- 
ceea a regiunii ecuatoriale. Ceea 
ce ne interesează — a afirmat 
el — este faptul că noi vom 
putea face o hartă completă pri
vind existența regiunilor înghe
țate. Se presupune că zona albă 
din jurul Polului Sud marțian 
este formată aproape în între
gime din zăpadă carbonică.

ofițer nazist, 
Friedrich

65 la sută 
de locuin- 
de comite-

premergă-

amintește că, în campania 
electorală precedentă, în Ce
hoslovacia s-a pornit o largă a 
acțiune de masă pentru auto- g 
finanțarea construcțiilor de g 
interes cetățenesc. Valoarea g 
fondurilor adunate din 1964 g 
și pînă acum pe această cale q 
se ridică la 9,13 miliarde co- □ 
roane. Din aceste fonduri au B 
fost construite cămine pen- a 
tru copii, școli de cultură “t 
generală, baze sportive și al- ■ 
te obiective de folos comun. ■

O grijă deosebită au mani- ® 
festat comitetele naționale 
pentru îmbunătățirea trans
portului în comun. De la tre- _ 
cutele alegeri, lungimea tra- g 
seelor de autobuz s-a dublat, g 
iar la rețeaua transportului g 
în comun sînt conectate acum g 
B5 la sută din totalul loca- g] 
lităților țării. De asemenea, ■ 
din 1964 alte aproape 1 000 fi 
de localități din Cehia și Slo- fi 
vacia au fost racordate la re- fi 
țeaua conductelor de apă. ■ 
Sume importante au fost fi 
cheltuite pentru lărgirea Și ® 
modernizarea bazei materiale S 
a învățămîntului, ocrotirii să- ■ 
nâtății, îmbunătățirii servici- ® 
ilor pentru populație. Ej

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres). — La un tribunal 
din Berlinul occidental se des
fășoară, începînd de marți, pro
cesul intentat fostului locote- 
nent-colonel SS Friedrich Bos
shammer. Prin funcțiile deți
nute în Serviciul central de si
guranță al Reichului, Bossham- 
mer a contribuit, direct, la u- 
ciderea, între 1942 și 1944, a u- 
nui număr de 150 000 de persoa
ne civile din Bulgaria, Italia,-
Slovacia și România. Fostul o- 
fițer nazist este acuzat, de 
curtea amintită, de asasinare 
colectivă și de complicitate la 
crimă.

Decret privind reglementarea vinzării
către cumpărătorii particulari

a produselor alimentare și industriale
Sporirea continuă a produc

ției de bunuri materiale a dus 
la creșterea fondului de măr
furi destinat aprovizionării 
populației, lărgirea și diversifi
carea sortimentelor, ridicarea 
calității acestora. In același 
timp, dezvoltarea și moderniza
rea rețelei comerciale de desfa
cere cu amănuntul a creat po
sibilități de satisfacere în con
diții din ce în ce mai bune a 
cerințelor cumpărătorilor cu 
produse de această natură.

Cu toate acestea. în unele 
cazuri, desfacerea produselor a- 
limentare și industriale se face 
în afara circuitului legal, cu 
încălcarea regulilor de comerț, 
a principiilor eticii și echității 
socialiste.

In scopul preîntâmpinării și 
combaterii acestor încălcări a 
normelor comerciale, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România a emis un decret p.-in 
care au fost stabilite unele mă-

suri referitoare la vînzarea că
tre cumpărătorii individuali a 
produselor alimentare și indus
triale.

Potrivit noului act normativ, 
desfacerea către populație a 
produselor alimentare și indus
triale de către organizațiile de 
stat sau cooperatiste, producă
toare ori comerciale, se face 
numai prin unitățile din re
țeaua comercială cu amănuntul, 
magazine de prezentare și des
facere, case de comenzi, expo
ziții cu vînzare, chioșcuri și 
alte asemenea unități comercia
le de desfacere, cu circuit des
chis și numai in spațiile anu
me destinate acestui scop, po
trivit dispozițiilor legale.

Se interzice vînzarea produ
selor aLimentarc și industriale 
către cumpărători individuali, 
direct de unitățile producătoa
re sau din depozitele acestora, 
din depozitele unităților co-

merciale de orice fel, sau 
alte condiții contrare prevede
rilor de mai sus.

In decret se precizează că 
vînzarea produselor alimentare 
și industriale cu încălcarea a- 
cestor prevederi constituie in
fracțiune de abuz în serviciu 
contra intereselor obștești și se 
pedepsește cu închisoare de la 
6 Juni la 5 ani, dacă fapta nu 
întrunește elementele unei in
fracțiuni mai grave. De aseme
nea, cumpărarea de produse a- 
limentare și industriale fără 
respectarea acestor prevederi 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 
500 la 3 000 lei, iar produsele 
dobindite pe această cale &e 
confiscă. Aceste contravenții se 
constată și se sancționează de 
primari, de inspectorii comer
ciali, precum și de ofițeri și 
subofițeri de miliție.

Barajul hidrocentralei de pe rîul Nurek, din Tadjikistan, 
atins cota 100. Această uriașă construcție, care la termi

narea ei, va avea 300 metri, va trebui să zăgăzuiască apele 
rîului, formînd un lac de acumulare cu o suprafață de 
peste 500 kmp și cu o capacitate de 11,5 miliarde metri cubi. 
In corpul barajului vor fi turnați 56 milioane metri de pia
tră și diferite anrocamente. Apelo lacului de acumulare vor 
pune în mișcare nouă turbine cu o 
fiecare și vor iriga, totodată, peste 
pămînt.

Orizont larg centrelor

Calculul 
economia 

care s-a ținut zilele acestea' Ia Zagreb și la care au luat 
parte specialiști din domc-nîile' interesate, s-a preconizat 
instalarea, în viitorul apropiat, a citorva zeci de centre de 
calcul electronic.

In cursul ultimilor doi ani, au fost create 132 centre 
de calcul electronic, așa incit, în prezent, (ara dispune de 
272 asemenea centre, înzestrate cu un număr total de 343 
mașini electronice de calcul.

Lucrările de construcție a minei „Borynia" — cea de-a 
cincea din bazinul carbonifer Kybnicki, din R. P. Polonă 
— se apropie de faza finală. Noua mină este dotată cu 
utilaj tehnic modern, toate lucrările fiind mecanizate și 
automatizate. A fost asigurat, totodată, un înalt grad de 
securitate a minelor. Mina „Borynia", care va intra în ex
ploatare la începutul lunii decembrie, va avea o capacitate 
zilnică de 10 000 tone cărbune. .

Producția industriei 
mașini a R. I’. Ungare a 
acestui an, cu 5 la sută in comparație cu aceeași perioadă 
a anului trecut. Un ritm deosebit de accelerat a fost înre
gistrat in producția de mașini și utilaje, mijloace de comu
nicație, diverse instrumente. Industria bunurilor de consum 
îndelungat a cunoscut, de asemenea, o simțitoare dezvoltare. 
In ultimele nouă luni, în Ungaria au fost produse 200 000 
de frigidere, aproximativ 250 000 de televizoare, zeci de mii 
de aparate radio, aspiratoare și magnetofoane.

Sistemul de dispecerat 
al căilor ferate bulgare

Conform programului dc modernizare a trans
portului feroviar bulgar iu perioada cincinalului 1971—1975, 
in sistemul de transporturi din R. P. Bulgaria vor fi in
troduse noi instalații pentru dirijarea și siguranța circula
ției pe căile ferate.

Prima instalație din acest sistem de dispecerat a fost 
dată în experimentare în capitală, pentru conducerea cir
culației trenurilor pe rula Sofia — Karlovo, lungă dc 
149 km.

Noua instalație asigură conducerea de la distanță a cir
culației tuturor trenurilor. Postul central din Sofia arc un 
tablou do comandă pe care sint desenate schemele lumi
noase ale traseelor dintre Sofia și Karlovo. Cu ajutorul 
acestui tablou, dispeceratul controlează întreaga circulație, 
avînd, totodată, posibilitatea să schimbe acele în toate cele 
29 de stații de pe ruta respectivă.

Prin darea in exploatare a sistemului de dispecerat al 
căilor ferate bulgare se va asigura securitatea circulației, 
sporind totodată capacitatea de transport pe această sec
vență a magistralei Sofia — Burgas de circa trei ori.

VARȘOVIA 17 (Agerpres), — 
Marea Baltică devine din ce in 
ce mai sărată, afirmă profeso
rul polonez L. Smudzinski, spe
cialist in ocrotirea mediului 
înconjurător. Pe lingă această 
realitate îngrijorătoare, care e- 
xercită o influentă negativă a- 
supra faunei marine, cercetăto
rii. științifici au înregistrat și 
apariția unor „zone deșertice"

pe fundul mării, generate de 
insuficiența oxigenului și pro
porția crescută de bioxid de 
carbon. Astfel, in regiunea clin 
jurul Insulei Gotland, aceste 
zone moarte, aflate la o adin- 
cime de 70—100 m, se întind 
pe mai mult de o mie de kmp, 
principala cauză a apariției lor 
fiind poluarea apelor mării cu 
materii reziduale.

• La baza militară din Fort 
Mc Clellan (Alabama) au avut 
loc tulburări, ca urmare a acți
unilor de protest ale militarilor 
de culoare împotriva atitudinii 
discriminatorii la care sint su
puși. In urma intervenției auto
rităților militare, au fost ares
tați 137 de soldați negri, rela
tează agenția Reuter.

Pe de altă parte, intr-un ra
port înaintat Congresului S.U.A. 
se arată că în rîndul soldaților 
negri din armată există senti
mentul că regulamentele se a- 
plică in mod diferențial, în func
ție de culoarea pielii.

® Activitatea instituțiilor gu
vernamentale filipineze a ■ fost 
practic paralizată ca urmare a 
unei greve declanșate miercuri 
de salariații acestora, după ce 
negocierile dintre reprezentanții 
sindicatului și autorități au fost 
întrerupte. Greviștii cer să fio 
incluse în noul contract colectiv 
de muncă revendicările ’lor eco
nomice. La această acțiune s-au 
alăturat și controlorii de la ae
roportul internațional din Ma
nila. determinînd autoritățile să 
închidă aeroportul.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 

46 din 17 noiembrie 1971 au 
fost extrase din urnă următoa
rele numere i

Extragerea I i 19
32.

Extragerea a Il-a i
15.

Fond general de
1 790 232 lei.

R. D. GERMANA: In 
centrul Berlinului a fost 
construită recent o clă
dire înaltă de 67 de m 
care adăpostește Agen
ția Germană de Turism, 
birourile companiei ae
riene „Interflug" și bi
rourile Casei de Comerț 
și Industrie,

In foto : Noua clădire 
din Alexanderplatz din 
Berlin.

Recent, presa italiana a a- 
nunțat că Junio Valerio Bor
ghese se află la Madrid. Pre
zența sa a fost confirmată 
de o „împuternicire" dată a- 
vocatului său prin care a- 
cesta trebuia să deschidă, in 
numele lui Borghese, o ac
țiune judiciară împotriva u- 
nui săptăminal din Milano, 
care a scris materiale „de
nigratoare" la adresa activi
tății organizației „Fronte Na- 
zionale".

Nu este pentru prima oară 
cind fondatorul organizației 
fasciste „Fronte Nazionale" 

găsește adăpost in Spania, 
această țară el a venit și 
1958, pentru a se întâlni 
vechi „colaboratori" după 
a stat patru ani in închi

soare, in urma unui proces in 
care era acuzat de „înaltă 
trădare și colaborare cu duș
manul". Borghese se făcuse 
vinovat in anul 1945, intre 
altele, in calitatea sa de co
mandant al flotei „Decima 
Mas", de moartea a 800 
subalterni.

După reintrarea sa in 
„drepturi civile", „Prințul Ne
gru", nume sub care este cu
noscut Junio Valerio Bor
ghese, înființează, in 1968, 
o nouă organizație a cămă
șilor negre — la care aderă

elementele de extrema dreap
ta. Planurile lui Borghese 
erau de a răsturna prin for
ță guvernul italian. Dar în 
decembrie 1970 pregătirile vi-

zind lovitura militară de stat 
au ejuat. Cinci luni mai tir- 
ziu, magistratura italiană 
lansa un mandat de arestare 
împotriva lui Valerio Bor
ghese, pentru delictul de 
conspirație politică și insu
recție armată împotriva sta
lului, mandat confirmat de 
Parlamentul italian și de mi
nistrul de interne, Franco 
Restivo. Ordinul nu a putut

executat, întrucît 
..Prințul Negru" a dispărut. 
Organele de urmărire au reu
șit, in schimb, după audie
rea a 200 de martori, să a- 
resteze 19 complotiști. Nu
mai conducătorul „frontului" 

.nu a apărut in fata tribuna
lului. El trecuse in „ilegali
tate". Nu se știa că el găsise 
azil la foștii „colaboratori" 
.din Spania. Este greu de pre
cizat condițiile in care Bor
ghese a trecut granița, în
trucit mandatul.de arestare 
fusese difuzat tuturor orga
nelor de poliție și de gra
niță.

Ziarul italian „L'Unita" își 
exprimă nedumerirea că gu
vernul nu a cerut incă au
torităților de la Madrid ex
trădarea autorului puciului 
fascist eșuat din decembrie 
anul trecut. Nu se știe încă 
cum va continua „procesul 
prin corespondență", — Ma- 
drid-Milano — intentat de a- 
vocatul lui Borghese împo
triva săptăminalului milanez. 
In orice caz, opinia publică 
italiană așteaptă arestarea și 
judecarea vinovaților pentru 
încercarea de lovitură de stat 
și interzicerea tuturor orga
nizațiilor neofasciste 
extremă dreaptă.
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