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0 victorie 
reconfortantă

Minerii afirmă în unanimitate

Recunoștința noastră fierbinte 
față de grija partidului 

o vom dovedi prin fapte 
de muncă, de dăruire

Zilele acestea, au fost pre
date dc către colectivul In
stitutului de cercetări și pro
iectări miniere pentru huilă, 
unele studii de primă impor
tanță pentru treptele pe care 
trebuie să le urce mineritul 
Văii Jiului în actualul cin
cinal. Intre studiile efectuate, 
menționăm pe cele care tra
tează, recurgînd la soluții cît 
mai eficiente, metode dc ex
ploatare cu productivitate 
mărită pentru stratul 3 (coor
donator dc problema: ing. 
Constantin Dascălii), meca
nizarea tăierii și a încurcării

Studii si

Reducerea prețurilor la aparatele 
de radio și la televizoarele 

din producția internă

O MĂSURĂ
CU SEMNIFICAȚII MAJORE
Noi avantaje oferite cumpărătorilor

Breviar

Minerii Văii Jiului se aflu din 
nou în fața unei dovezi eloc
vente a grijii partidului și a 
statului nostru pentru îmbună
tățirea condițiilor lor de mun
că și de viață: introducerea 
regimului dc lucru de 6 ore. 
Este un act cu implicații eco
nomice și sociale majore dar. 
mai presus de toate, o expresie 
a spiritului de generozitate, a 
umanismului socialist — tră
sătură definitorie a politicii par

tidului nostru; este un act a că
rei realizare a devenit posibilă 
in condițiile societății socialiste, 
ca o încununare a luptelor dc 
decenii a minerilor, a întregu
lui popor, pentru condiții dc 
viață și dc muncă mai bune, 
mai demne, mai omenești. Și, 
ca întotdeauna, dovezilor dc 
grijă ale partidului, minerii 
Văii Jiului răspund cu aceeași 
generozitate: prin fapte dc

dăruire pc frontul cărbunelui, 
prin hotărirca fermă și una
nimă dc a spori rodnicia mun
cii lor, de a-și onora cu demni
tate marile sarcini în înflorirea 
patriei socialiste. Acestei hotă- 
riri i-au dat glas interlocuto
rii noștri, mineri ai Văii Jiu
lui, cu prilejul dialogurilor pe 
care le-am purtat în legătură 
cu trecerea la programul dc 
lucru redus.

proiecte 
finalizate

In dorința de a pune în lu
mină această acțiune în pleni
tudinea semnificațiilor sale, am 
solicitat cîțiva veterani ai mi
neritului Văii Jiului să-și îm
părtășească gîndurile privitor la 
însemnătatea reducerii zilei de 
rnnncâ.

Am muncit 42 de ani în 
suwit-ran — ni se destăinuia 
minerul pensionar ADOLF 
SMJTZ din Vulcan. Deși eram 
tînăr, deși iubeam viața, sincer 
să fiu, nici să țin socoteala o- 
relor lucrate nu mai avem cum. 
De fapt pe cine-1 interesa cu 40 
de ani în urmă cite ore lucrau 
minerii ? Pe patroni în nici un 
caz. Ei știm una și bună: să 
dea o normă cît mai mare po
sibil. Dacă o făceai bine, dacă 
nu, nu te plăteau. Cînd am a- 
juns la grupă, știu că aveam o 
normă de 10 tone de cap de 
miner. Ca s-o realizăm în con
dițiile de atunci, cu utilajele 
rudimentare, cu aprovizionarea 
deficitară, eram nevoiți să ră- 
mînem și 10—12 ore în mină 
pentru a ne asigura salariul de 
mizerie cu care ne plăteau ca
pitaliștii. După închiderea mi
nei Vulcan am lucrat la Ani- 
noasa. Timp de 12 ani am făcut 
drumul peste dealuri de la Vul
can la Aninoasa și înapoi. Mai 
puteam face atunci socoteli ci
te ore lucrez și cîte ore îmi 
râmin pentru timp liber ?

— Nu, nimeni nu te întreba 
nici cit lucrezi, nici cum lu
crezi, își amintește un alt pen- 
sionar-miner, CAROL CSATO. 
Atîta știu că de la 14 ani am 
lucrat in mină pînă la extenua
re. Putea fi altfel cînd acasă 
mai aveam 8 frați mai mici și 
cu salariul nu o scoteam la 
capăt nici cum ? Da, am avut și 
„timp liber*. _ în anii crizei, 
cînd abia prestam cîte 2-3 pos
turi pe sâptămînă. Mă mir și 
azi cum am putut supraviețui 
cu acele cîteva posturi plătite 
și ele in batjocură. Apoi a ve
nit războiul și militarizarea mi
nelor. Ne așteptau alte „bucu- 
rii“ î După munca extenuantă 
din mină, cînd totuși nu am 
realizat preliminarul, am fost 
duși direct la carceră, ca în 
schimbul următor sâ fim obli
gați să ne întoarcem din nou 
în mină. Da. Astea au fost rea
litățile pe vremea tinereții

noastre. Acum, deși sîntem pen
sionari, vestea că minerii de 
azi vor lucra doar 6 ore ne bu
cură ca și pe ci pentru că ve
dem în această măsură reali
zarea unui vis de-al nostru, de 
acum cîteva decenii. Ce să mai 
spun ? Urez minerilor de azi 
mult succes: să pună umărul 
și să răspundă prin fapte 
grija ce le-o poartă

— Ceea ce văd eu 
rea la programul de 
6 ore, ne-a declarat 
tul ANTON ȘCOLNIC. vechi 
participant la mișcarea munci
torească. este realizarea unei 
năzuințe vechi a minerilor, din 
anii ilegalității. Atunci luptam

ia 
partidul ! 
în trece- 
lucru de 
comunis-

pentru respectarea regimului 
de lucru dc 8 ore care, deși 
legiferat, ca și alte drepturi 
cîștigate de clasa muncitoare, 
nu a fost niciodată respectat, 
constituind una din revendi
cările luptei minerilor, unul din 
obiectivele contractelor dc 
muncă. Condițiile de mun
că vitrege, salariile mizere 
ne obligau să lucrăm întotdea
una cu mult peste programul 
de lucru cîte 11—13 ore și 
chiar mai mult. Eram la che
remul patronilor; și pentru a

I. DUBEK

în abatajele cu front lung în 
stratclc groase din bazin (co
ordonator ; ing. loan Lop- 
șanschi), filtrarea șlamului 
brut la preparai ia Petrila în 
vederea utilizării acestuia la 
termocentrală, realizat de că
tre un colectiv condus de ing. 
Elena Șuiei.

Conducerea I.C.P.M.H. ne-a 
mai pus la curent cu faptul 
că, tot recent, au fost finali
zate și înaintate proiectele de 
execuție referitoare la meca
nizarea operațiunilor în de
pozitul de materiale din ca
drul E. M. Dîlja, la amplifi
carea stației de compresoare 
din incinta principală a E.M. 
Uricani, precum și cel care 
rezolvă circuitul dc la ori
zontul 300 al puțului auxi
liar est E. M. Livezeni, o- 
biectiv de seamă inclus în 
măsurile luate pentru intra
rea în producție, în cursul a- 
nului viitor, a celei dc a 
zecea mine a Văii Jiului.

Expresie grăitoare a consec
venței cu care se transpune în 
viață programul elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
recenta Hotărire a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind reducerea, cu începere de 
la 1 decembrie 1971, a prețuri
lor cu amănuntul la aparatele 
de radio din producția interna 
in medie cu 22 la sută, iar la 
televizoare in medie cu 18 la 
suid, se înscrie in contextul 
preocupărilor multilaterale ale 
partidului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă a ni-

udului de trai al oamenilor 
muncii.

In dorința de a face cunos
cute publicului din Valea Jiu
lui unele amănunte semnifica
tive privind avantajele oferite 
prin noua Hotărire, am adre
sat cîteva întrebări tovarășului 
DUMITRU POENARU, directo
rul O.C.L. produse industriale 
Petroșani.

• Pc magistralele ferovia 
re Fillași — Tg. Jiu - Min
tia. — Caransebeș — Timi
șoara — Arad, Adjud — Ci- 
ceu. Cluj — Alcșd — O- 
radea și Făgăraș — Voila uu 
fost terminate lucrările dc 
centralizare elect rod inamică 
a numeroase stații. Totoda
tă, pc anumite porțiuni de 
pe aceste trasee s-a introdus 
blocul dc linie automat. E- 
chipamcntul tehnic a fost 
furnizat în întregime de în
treprinderi electrotehnice din 
țară, printre care „Electro
magnetica" și Uzina de ca
bluri și materiale electroizo- 
latoarc din Capitală.

a studenților politehnicii. A- 
telierul-școală este proiectat 
de cadre didactice de spe
cialitate. din mai multe fa
cultăți ale Institutului poli
tehnic timișorean, și urmează 
să fie dotat cu mașini. In
stalații tehnice și aparatură 
de precizie. El va dispune 
de anexe, care vor permite 
organizarea întregii activități 
după modelul proceselor teh
nologice din întreprinderile 
industriale.

Interviu consemnat dc 
II. CORNEL

(Continuare in pag. a 3-a)

• In cadrul Facultății de 
mecanică, a Institutului po
litehnic din Timișoara, a în
ceput construcția unui mare 
și modern atelier-școalâ și 
de prototipuri, destinat ac
tivității științifice și practice

• In apropierea muntelui 
Păpușa, ]>c malul Rîului Tir- 
gulul, a fost inaugurat com
plexul turistic „Voina“. Noul 
edificiu, situat într un fru
mos cadm natural, dispune 
dc un hotel cu 150 locuri, un 
restaurant și un bar de zi. 
Complexul turistic „Voina" 
constituie un punct de ple
care spre crestele înzăpezite 
ale munților Iezer și Păpușa, 
precum și 
practicarea 
iarnă.

o bază pentru 
sporturilor de

(Agerpres)

ÎN ORAȘUL VULCAN

Sporește zestrea 
de apartamente

Apropierea sfârșitului aces
tui an este întîmpinată de 
harnicul colectiv al șantieru
lui Vulcan, cu noi succese. 
In aceste zile, el pregătește 
pentru recepție și predare 
blocul B 1 cu 10 etaje și GG 
apartamente. Acestea se a- 
daugă la cele 265 de aparta
mente predate pînă acum, 
cuprinzind blocurile : G 10 
cu 119 apartamente, B 3 cu 
GG apartamente și blocul 1G 
cu patru tronsoane (a b c și 
d). fiecare cu cîte 20 dc a-

MULȚUMIRE SINCERĂ
Mărturisesc sincer că sint 

foarte mișcat sufletește • de a- 
ceastă nouă hotărire a Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. prin care se reduc pre
țurile la aparatele de radio și 
la televizoarele din producția 
noastră. Cuvintele mele nu au 
forța necesară de a exprima 
satisfacția și bucuria pc care a 
simțit-o întreaga mea familie, 
cînd a văzut că, pe lingă te
levizorul ce l-am cumpărat, 
m-am întors acasă și cu alte 
daruri cumpărate din diferența 
de preț care mi-a rămas, toc
mai datorită reducerii despre 
care toată lumea a luat cunoș
tință.

O dată cu mine și alți or
taci de muncă și-au cumpărat

televizoare, ori și-au propus ca 
în zilele următoare să-și cum
pere, pentru a avea în casă a- 
cest modern mijloc de infor
mare și educare în spiritul 
ideilor care stau și la baza a- 
cestci măsuri luate de partidul 
și statul nostru.

Ințclegîndu-i semnificațiile în 
sensul concluziilor desprinse de 
la ultima plenară a partidului 
din 3—5 noiembrie a. c., con
sider că este de datoria mea 
să depun toate eforturile la 
locul meu de muncă pentru 
realizarea exemplară a sarci-, 
nilor de plan, mai ales că, în 
curînd, vom face bilanțul pri
mului an din acest cincinal.

Petru COLDA 
mecanic E. M. Lonea

CU AUTOCARUL 
LA PORȚILE DE FIER

In dorința dc a face cunos
cută tinerilor Hidrocentrala 
de la Porțile de Fier, obiec
tiv care în prezent funcțio
nează la întreaga capacitate, 
organizația U.T.C. din cadrul 
sectorului XIII de la E. M. 
Lupeni a organizat în zilele 
de 20 și 21 noiembrie a. c. o 
excursie pe meleagurile unde 
apele bătrinului Danubiu au 
fost stăvilite, transformate 
într-o adevărată marc a e- 
nergiei electrice.

Printre tinerii fruntași în 
producție participanți la a-

ceaslă frumoasă excursie cu 
autocarul se numără Aurel 
Oaneea, Nicolae Crișan, Sil
via Bczugleac și alții. Cu pri
lejul excursiei au fost vizi
tate și orașele Turnu Severin. 
Timișoara, Arad și Deva pre
cum și străvechea dar me
reu mai moderna stațiune 
balneo-climaterică Herculane. 
Tinerii și-au exprimat dorin
ța de a se organiza cît mai 
des asemenea excursii.

Ion CR1ȘAN 
corespondent

(Continuare în pag. a 3-a)

Pornind pe urmele fagilor 
și brazilor tăiați din pădu
rile de pe valea Aușelului 
și a Voievodului ajungem în 
depozitul gaterului de Ia Lo
nea.

îndată ce camionul cu re
morcă se oprește lingă ram
pa de descărcare, muncito
rii lui Ioan Rusu și Teodor 
Bohneanu iau în „primire" 
buștenii, rostogolindu-i pe 
platformă. Aici, aceștia sint 
sortați și stivuiți cu grijă, 
după dimensiuni și sortimen
te.

Dar 
bine ( 
cînd ( 
zionare 
conduse 
Și 
cep să introducă buștenii în 
hală unde gateriștii Ioan 
Bocșe, Dumitru Cârpă și a- 
jutorii lor Petru Terchea și 
Cristian Szalay îi secționea
ză la pendulă. Acum proce
sul metamorfozării bușteni-

lor in produse semifinite 
— cherestea, traverse, doa
ge sau celuloză — se desfă
șoară în eînleeul fierăstraie- 
lor de la gatere și circulare,

A

/ff cîntec

film
dedicat

CONFIDENȚE 
DE 

BUN 
AUGUR

Masă rotundă
la redacție

1

I

nici nu se stinge 
ecoul descărcării lor, 
echipele de aprovi- 

din schimburile 
de Rada Haidu 

Emilia Asmarandei în-

fierăstraie
a cojitoarclor și drujbelor. 
Bușteanul „înhățat" de ghea
ra de fixare este împins u- 
șor în gura lacomă a pîn- 
zelor cu dinți, bine ascuțiți, 
a dispozitivului de cherestea. 
Timp de cîteva minute trun
chiul rotund al fagului se 
„scurge" ușor prin dispozitiv

tară, ca ochiul nedeprins cu 
viteza pinzelor sâ poată ob
serva secționarea Iui în fîșii 
paralele. Abia cînd sunetul 
care exprima îndărătnicia 
materiei încetează, vizitato
rul înțelege că asistă la o 
„schimbare la față" a lemnu
lui. Uneori, pinzele fierăstra- 
ielor de la gater se rup și a- 
tunci dispozitivul de cheres
tea trebuie oprit. Dar e'e se
înlocuiesc cu mare grabă și zz ~ - .....
procesul de fabricație își reia » , ?>"“ “e7?br'> Cln«'u-
fluxul Ichnologic obișnuit. » bulur Amafilm din Lupeni au

Astfel, zilnic sule do bu- « tur"at m""c fllm' «' <*- 
șteni din fag și brad se rac,er cducn,lv. cu privire la
scurg într-un șuvoi continuu Si respectarea N.D.P.M.-ului și de 
pentru a se transforma în popularizare a celor mai pito-
diferite produse pc care sa- » rești privelișli din Valea Jiu-
terul de la Lonea Ie livrează $< . . T . , .
diferitilor beneficiari. După ȘS lub ,ndemnul comitetulu, o-
ce cheresteaua se netezește a rășenesc Lupeni al U.T.C., ti-
Pe țoale marginile este înre- S$ nerii cineamatori au început să
gistrată de Susana Păscută, lucreze la un film dedicat săr

bătoririi a 50 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Co
munist. Deci, în curînd un nou 
scurt-metraj realizat de tineri 
pentru tineri.

C. II.

(Continuare în pag. a 3-a)

ȘCOALA
parlamente. Prin aceasta to
talul apartamentelor predate 
în acest an se ridică la 331, 
iar pînă la sfirșilul anului se 
va mai preda blocul 13 a, 
cu 22 apartamente, planul pe 
acest an însumind totalul de 
353 apartamente.

Realizarea de către con
structori 2 planului pe acest 
an va duce la rotunjirea 
zestrei de apartamente noi a 
orașului Vulcan la 4 000 a- 
partaincnte, plus numeroase 
școli, cămine muncitorești, 
zeci de magazine etc.

In același timp, construc
torii șantierului Vulcan fac 
pregătiri intense pentru în
ceperea noilor lucrări care, 
pentru anul 1972, vor cu
prinde încă alte cca. 500 a- 
partamente confortabile în 
blocuri cu mai multe etaje.

I 
î 
I
8
I
I 
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îlnire
In dimineața zilei de 30 

noiembrie, peste 100 do ti
neri de la F.S.H. s-au intil- 
nit, la clubul din Vulcan, cu 
tovarășul ing. Emilian Tomu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului popular municipal Pe
troșani- Cu acest prilej tova
rășul Tomulescu le-a vorbit 
tinerilor despre dezvoltarea

economică și socială a Văii 
Jiului în cincinalul trecut și 
despre perspectivele mărețe 
ale municipiului nostru în 
actualul cincinal. Intîlnirea 
se înscrie printre acțiunile 
inițiate dc comitetul orășe
nesc U.T.C. cu scopul de a 
populariza realizările orîn 
duirii noastre socialiste.

INSIHIIMIM 1.1 IIIIICIIIII tlllllllISII
Sintem martorii și - mai ales făuritorii 

nent, structural de primenire și modernizare a tuturor 
relor de activitate, de înfăptuire plenară a programului deosebit 
de îndrăzneț — dar în același timp realist — care își propune 
transformarea României intr-o țară prosperă, multilateral dezvol
tată, preconizat de Partidul Comunist Roman. Acest proces, de 
o amploare și o profunzime nemaiintîlnite, nu poate fi înfăp
tuit fără cadre bine pregătite, educate în spiritul devotamentu
lui nețărmurit pentru patria noastră socialistă, pentru partid, in 
spiritul dragostei pentru muncă și interesului față de activita
tea întregului popor. In această privință, școlii românești ii re
vin sarcini deosebite pe care le poate îndeplini numai printr-o 
continuă și rapida adaptare la necesitățile tot mai mari ale so
cietății noostre, numai printr-un efort susținut de modernizare a 
tuturor „angrenajelor" sale. Expunerea de o deosebită profunzi
me și claritate, rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plena
ra Comitetului Central al partidului din 3—5 noiembrie, cuprin
de indicații prețioase privind

CONSTANTIN MARINA, 
maistru instructor Liceul 
ricani :

Vă rog să-mi dați voie 
să mă refer pentru început lei 
acțiunea legării învățământului 
de cerințele practicii. Problema 
aceasta ne-a preocupat și pe 
noi, cei de la Liceul Uricani, 
în cel mai înalt grad. In anii 
din urmă, din cauza unor de
ficiențe ale noastre și ale fac
torilor care puteau să
sprijine să organizăm un ate
lier propriu bine utilat n-am 
reușit însă pe deplin să ne 
punem Jn aplicare inten

U-

ne

- unui proces perma- 
sectoo-

sporirea rolului școlii ca factor

țiilc. In prezent avem un ast
fel de atelier școlar, prevăzut 
cu cele necesare activității 
practice. Am și obținut deja 
unele rezultate frumoase în 
practica elevilor, datorită fap
tului că nu am redus pregăti
rea lor numai la ciocan și pilă, 
ci am căutat să creăm în rîn- 
dul acestora o atmosferă cît 
mai propice interesului și pre
ocupării pentru munca utilă 
societății. Acum doi ani cînd 
am ridicat problema procurării 
unui strung pentru atelierul 
nostru, lucrurile nu se puneau 
cu acuitatea de acum. Vă spun

principal de educație a tinerei generații. „Fiecare educator, în
vățător și profesor din intregul sistem de invățâmint - sublinia 
secretarul general al partidului - trebuie să fie atit un bun spe
cialist in domeniul său, cit și un bun educator comunist. Numai 
imbinind aceste două calități, cadrele didactice își vor putea 
îndeplini in bune condițiuni sarcina de înaltă responsabilitate 
și onoare pe care o au in formarea tinerei generații".

In Valea Jiului își desfășoară astăzi activitatea peste 1 500 de 
cadre didactice in zeci de școli de toate gradele și de diferite 
profiluri și peste tot cuvintele secretarului general au stîrnit e- 
couri profunde, materializate în succese din ce in ce mai sem
nificative.

Maso rotundă inițiotă și găzduită de redacție — Io care portici- 
pă cadre de răspundere, oameni ai școlii cu o bogată experi
ență - și-a propus să reliefeze tocmai aceste preocupări, modul 
în care s-a înțeles și se aplică indicațiile partidului, deficiențe
le care mai pot fi întilnite în transpunerea In viață a acestor in
dicații.

cinstit că nici eu nu prea fă
ceam pregătire tehnică pc a- 
tunci și aceasta datorită și pro
gramei defectuos întocmite. Să 
recunoaștem, a fost o greșeală. 
Cînd am vorbit de necesitatea 
procurării strungului, direc
torul școlii s-a cam mirat în- 
trebînd cum am putea să fa
cem noi î-ost de o asemenea 
mașină ?! Am insistat, am fost 
chiar pînă la Hunedoara la 
Combinatul siderurgic, am vrut 
să luăm de acolo un strung dar 
a fost prea distrus. Totuși, nu 
ne-am dat bătuți, am arăta* 
dezideratul nostru la Inspecto-

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
I

ralul județean și la municipiu 
și, cu sprijinul organelor com
petente, am reușit să obținem 
un strung. Din momentul în 
care am instalat acest strung 
elevii au început să lucreze 
altfel, să fie interesați de ceea 
ce se putea obține cu ajutorul 
acestei mașini. Fiecare dorea să 
treacă pe la strung și, bineînțe-

Masă rotundă 
consemnată de

C. MAGDAL1N și 
C. PASCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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r
Jn urmă cu două sflptămi- 

ni. pionerti clasei o VI-o, din 
cadrul Herulul de cultură 
pent rolă din orașul Petrila, 
rXphmîndu-fi dorința de a 
continua frutnoaselt trudifii 
muncitorești a!e părinților 
lor, au cerut di fie con^titu- 
iți in primul dftayament dc 
preparatori cart să preia 
schimbul dc mîin* al prepa- 
roției Petrila, una din cele 
mai imporlau/c «t mai vt*« hi 
unități economic de pe rn- 
zu orașului.

De unde a tzroril această 
Hiițuilivă atit dc densă in 
semnificațiile ci? Răipun-ul 
l-am găsit discutind cu pio
nierul Ionel Colda. coman-

~pli cal vrmiltwirelv 
sulul lunii noiembrie.

Jtului. Acesta a fost numai 
începutul. Un început entu
ziast ca Vîrsta pionierilor 
hotărțți să continue profesio 
părinților lor.

Ce a urmot după cons
tituirea primului detașament 
de preparatori am putut 
eonsfula fn ziua de 2C noiem
brie la preporafia Petrila, 
rînd pionierii clasei a Vl-a 
A au făcut prima lor vizită 
din cadrul unui program ju
dicios întocmii in scopul cu
noașterii și inițierii in mese
ria de preparatori.

însoțiți de comandantul — 
instructor, prof. Tibcriu Ga

mercialteabilc, după nevoile 
industriei de astăzi. In con
tinuare, muncitorul flotator 
loan Giurgiu, fruntaș fn pro
ducție, le-a împărtășit pio
nierilor citcva din frumuse
țile meseriei, explicîndu-le 
mm a înțeles cl sentimentul 
datoriei față de muncă.

Pionierii nu S-nu lăsat mai 
prejos și prin corintul co
legului lor Ionel Colda au mul
țumit comitetului U.T.C. și 
conducerii preparnției pen
tru primirea făcută, asigu- 
rindu-i că toți pionierii din 
detașamentul preparatorilor 
vor învăța și vor îmbrățișa

ie-a O inițiativă încărcată 
de valențele eticii comun iste

•noiembrie am adresat invita
ția tînăndui inginer Nicolae 
Haneș, șeful xcclorului de 
preparare și secretarul comi
tetului U.T.C. al preparației 
Petrila. care a răspuns eu 
multă amabilitate invitației 
noastre. Ascultindu-l vorbind 
despre oamenii care înnobi
lează cărbunele scos cu tru
dă din adincul păminiului. 
noi, pionierii ani hotărât să 
ne constituim intr-un deta
șament de preparatori. De 
fapt ideea aceasta fncolțise 
în mintea noastră mai înain
te, dar atunci am exprimat-o 
prima dată.

Acțiunea începută nu s-a 
oprit numai la faza ci .teo
retică', spectaculoasă prin 
programul cidtural-urlislic în 
care pionierii exprimau elo
gii patriei și partidului, oa
menilor muncii din Valea

gyi —, cei peste 40 de pio
nieri, au fost primiți la se
diul comitetului U.T.C. ai 
preparației unde inginerul 
Nicolae Haneș a adresat de
tașamentului de preparatori 
urarea de bun icnit fn în
treprindere, dorindu-i ca a- 
> castă primă vizită să fie de 
bun augur, pe drumul educării 
in spirit muncitoresc. A vor
bit apoi tovarășul inginer 
Sabin Florca. directorul pre
parației, care, a informat 
pionierii despre cite va date 
importante legale de prepara- 
ția Petrila. înființată în anul 
1930, fiind una dintre cele 
mai mari uzine de acest fel 
din fără și din sud-estul 
Europei. Născută din necesi
tatea separării sterilului de 
huilă, uzina produce în ace
lași timp și sortimente co-

această meserie, duci nd mai 
departe profesia părinților și 
tradiția orașului lor. Cu a- 
cest prilej, inginerul Nicolae 
Haneș a imnînat pionierilor 
cile un pliant despre Valea 
Jiului, iar detașamentului 
un jurnal in care tor fi con
semnate, începînd cu dala vi
zitei în preparație, toate e- 
rmiinentele importante lega
te de activitatea preparato
rilor. A urmat apoi prima 
vizită in întreprindere. Con- 
stituiți in țxitru grupe, pio
nierii au fost conduși de 
ing. N. Haneș. Gh. Biro. Ro
diră Marhan și maistrul de 
preparare llie Mincoff In 
secțiile: descărcare, separa
ție și spălătorie. Aici micii 
preparatori au putut obser
va procesul tehnologic de re
cepție a cărbunilor furnizați de

' > le două exploatări miniere 
— Petrila fi Lonea —, Insilo- 
zarca automată in cele 16 si
lozuri. separarea j» spălarea, 
apoi prepararea diferitelor 
sortiment'’ dc brichete A- 
coastă vizită constitui' o 
primă inițiere p» treapta cu- 
itoajterii meseriei de pre
parator. De aceea detașa
mentul preparatorilor va re
veni in intr-prindere cel pu
țin de două ori pe trimestru 
pentru însușirea și aprofun
darea altor cunoștințe pro
fesionale. Ce vor face pionie
rii in intervalul dintre aces
te vizite ? J» prințul rînd 
fiecare iți i;a Inti cini un dic
ționar al preparatorului cu 
terminologia de specialitate 
tehnică, vor invita în cadrul 
detașamentului, muncitori 
fruntași, cadre tehnice și de 
«'onduccre care să le expli
ce, pc înțelesul lor, anumi
te procese și scheme tehno
logice de funcționare a insta
lațiilor dc preparare.

Pionierii «lin detașamentul 
pre jxirat orilor vo!r construi 
machete < u secțiuni din flu
xul tehnologi' al prepara- 
ției, cu ajutorul < ărora t or 
organiza un microcabinet al 
prețraralorilor. Toate aces
te obiective le vor realiza prin 
pjăsOrarea 
nente cu 
comitetul 
ției.

lată deci o primă inițiati
vă de educare fn spirit mun
citoresc a pionierilor și șco
larilor. icvorită și aplicată 
de detașamentul clasei a 
Vl-a dc la Liceul din Petri
la.

In fața unui astfel de e- 
xetnplu grăitor și încărcat 
de valențele clicii comuniste 
nu putem devii să ne expri
măm projunda admirație in- 
demnindu-i pe toți pionierii 
de la școlile din Valea Jiului 
să urmeze detașamentul pre
paratorilor in acțiune.

I

(Urmare din pag. 1)

legăturii perma- 
locul de muncă și 
U.T.C. ol pr'-para-

Cornel 11OGMAN

etc.

Marii meșteri mici

Un concurs, organizat de 
detașament, de mai multe 
detașamente apropiate sau la

pentru activități

vc-

aici — 
nostru,

cc vedeț i 
însoțitorul 
adjunct al școlii,

SUGESTII

Cerc și muzeu de 
autografe celebre

Fiecare școală are iubitori 
și colecționari de autografe. 
Pasiunile sînt împărțite : oa
meni de scamă (personalități 
politice, militari, oameni de 
știință, artă și cultură etc.), 
vedete ale scenei și ecranu
lui, sportivi, scriitori etc.

Depistîndu-i pe pasionați 
și organizindu-i intr-un cerc, 
ei pot desfășura o activitate 
sistematică, utilă, educativă. 
Aici vor învăța pionierii să 
întocmească scrisori atente, 
politicoase, concise, se vor 
perfecționa in utilizarea lim
bilor străine, se vor informa 
temeinic într-un domeniu sau 
altul. îndrăzneala lor va fi 
cu timpul fără cuprindere și 
vor solicita autografe, înso
țite dc citcva rinduri, pă
reri intr-o problemă sau alta 
de la personalități de renu
me ale lumii contemporane : 
oameni politici progresiști, 
cosmonauți. oameni dc știin
ță, călători celebri, alpiniști, 
recordmeni, vedete

Asa se va naște în școală 
un muzeu inedit, celebru — 
muzeu de autografe.

nivelul uniații, cu probe 
indcminarc, pricepere, isteți
me și cu utilitate practică : 
amenajarea unui adăpost, a 
unui izvor, filtrarea apei, o- 
ricntarea după semne natu
rale, recunoașterea și valo
rificarea fructelor dc pădure, 
a plantelor comestibile, gă
titul mesei cu mijloace la in- 
ilemină, cusutul nasturilor, 
uscatul hainelor, trecerea u- 
nei ape fără pod etc, etc.

Am indicat doar cîteva 
probe pregătitoare pentru ex
cursii și expediții pionie
rești.

O altă categorie de probe 
ar fi sprijinirea părinților in 
gospodărie, sprijinirea C.A.P. 
si I.A.S. la diferite lucrări

Pionierul spune întot
deauna numai adevărul

O discuție cu detașamen
tul pe marginea acestei pre
vederi din statutul organi
zației de pionieri. Se poate 
porni de la un caz real — 
un pionier din detașament, 
care într-o anumită situație 
nu a spus sau a denaturat 
adevărul. Cu real folos poate 
fi utilizată literatura pentru 
copii, materialele apărute în 
revistele pentru pionieri.

Prof. Gligor HA ȘA

ies, nu j-ain oprit. Am încercat 
apoi să obținem o mașină de 
găurit și pină la urmă am pri
mit una de la mina Uricani. 
Deoarece era foarte uzată, ne
am preocupat s-o recondiționam 
astfel că acum ne putem folosi 
dc ea. Nu ne-am oprit aici. Am 
procurat in continuare un po
lizor. tin transformator pentru 
sudură electrică, scule ș.a.m.d., 
toate acestea cu destule greu
tăți și bătăj de cap. Cu ajutorul 
inspectoratului am putea achizi
ționa și alic materiale din bu
getul școlii fiindcă am reușit 
să adunăm ceva bani, făcînd 
economii dc H mii lei prin 
confecționarea pe planul școlii 
a unor bancuri dc lucru. Noi 
solicităm, și cu acest prilej, un 
sprijin sporit din partea celor 
«are pot și trebuie să ne ajute 
în această direcție.

Prof. G1IE0RG11E ANTOCE, 
directorul Liceului Vulcan :

Cele spuse mai înainte 
tovarășul Marina reflectă 
adevăr pe care l-am trăit 
noi pentru că și preocuparea 
noastră de căpetenie din ulti
mii ani a fost să obținem re
zultate superioare pe linia cre
ării -și utilării unor laboratoare 
și ateliere școlare cît mai bu
ne. Dar, aș vrea să atrag aten
ția asupra unui aspect la care 
conducerea partidului ne-a în
demnat să reflectăm și să îl a- 
vem permanent în vedere. Prc- 
ocupîndu-ne de dotarea labora
toarelor, nu e admis să scăpăm 
din vedere perfecționarea con
tinuă a profesorului, profilul 
său moral și spiritual, pentru că, 
în ultimă instanță, el și nu ma
șina este ace] care fertilizează 
gîndirea, imaginația elevului. 
In acest sens, ne sînt de mare 
folos acele îndrumări care se 
desprind din recentele docu
mente programatice de partid 
și de stat vizind educația po
li lico-ideologică și moral-cetă- 
țeneascăș și întărirea caracteru
lui aplicativ al învățămîntului. 
Există suficiente colective di
dactice care au o activitate fe
brilă de creație, atît în gîndî- 
rea -Și predarea modernă a lec
ției cît și în activitățile multi
ple pe care le desfășoară cu e- 
levij și ani fj interesați să în
vățăm din experiența lor. Tre
buie să ne preocupe, de aseme
nea, în mai mare măsură pe 
toți -orientarea școlară și pro
fesională. cunoașterea de către 
elevi și părinți a profesiunilor 
existente în Valea Jiului și în 
județ. Elevii știu, de cele juai 
multe ori, doar că trebuie sâ 
ajungă muncitori sau ingineri, 
dar nu cunosc concret profilul 
viitoarei lor profesiuni. Un as
pect neglijat, este cel vizînd 
legătura școlii cu familia și cu 
întreprinderile în condițiile 
secției serale. Noi am hotărât 
sâ acordăm o mai mare preo
cupare acestei laturi a activi
tății. Deși există hotărâri cla
re ce reglementează crearea 
condițiilor necesare frecventării 
de către oamenii muncii a cursu
rilor liceului seral, totuși, ne 
izbim destul de des de condu
cători care nu înțeleg 6ă res
pecte aceste hotărâri făcînd 
greutăți elevilor noștri seraliști.

IONEL CAZAN, secretar al 
Comitetului municipal de partid :

Sc spune pc drept cuvînt că în 
munca la catedră profesorul 
trebuie să pună multă pasiune, 
alături de pricepere, să fie un 
exemplu personal pennanent.

Gh. Antoce : In ce ne priveș
te, noi ne-am străduit să fim 
într-o alertare continuă, într-o 
căutare febrilă, intr-o con
tinuă autodepășire. Dacă e- 
levul simte la dascălul său 
o neliniște creatoare, a- 
tunci, desigur, și el — subiec
tul educației —, se va strădui 
mai cu elan, mai conștient. Ac
centuez, șlefuirea spiritului e- 
levului. atitudinea lui față de 
studiu, față de muncă, depind

de 
un

Și

in mare măsură de personalita
tea profesorului. Acesta trebu
ie să fie stăpînit de o nepoto
lita sete de cunoaștere, de auto- 
pcrfecționare.

Prof. VICTOR IAȚENCO, 
președintele Consiliului muni
cipal al Organizației pionierilor:

Aspectul acesta a) autoper- 
fecționărij are un 
politic pronunțat, 
ne străduim să acumulăm cil 
mai multe cunoștințe nu numai 
pentru noi înșine, ci pentru a 
ciește oameni utili societății. 
Sini unele cadre care conside
ră că le ajunge pentru necesi
tățile predării doar consultarea 
permanentă a unor noi lucrări 
de specialitate ignorând însă 
mai mult sau mai puțin stu
dierea aprofundată a documen
telor de partid ceea ce este cu 
totul greșit și chiar nociv.

I. Cazan : Mai intîlmm, din 
păcate, și cazuri cînd unii pro
fesori consideră că nu e treaba 
lor de a face educația politică 
a elevilor. Acești profesori se 
transformă într-un fel de func
ționari care își fac datoria — 
vorba vine — doar în orele de 
școală, iar în momentul cînd pă
răsesc instituția sînt absolviți

fundament 
Trebuie să

produsul se poate contura în
tr-un timp mult mai scurt. In 
felul acesta, elevul este mult 
mai interesat de ceea cc face și, 
dacă pînă acum doi ani mal 
aveam elevi cure plecau de la 
școala noastră, în ultimul timp 
nu s-a mai întâmplat aceasta 
deoarece au văzut că ceea ce 
realizează ci este necesar și u- 
til. Această metodă, evident c« 
corecturile care se impun, ar 
putea fi folosită și cu elevii 
școlii generale. Să se plece dc 
la simplu la complex dar un 
obiect, oricît de simplu făcut 
de niîna elevului, primește alte 
dimensiuni în mintea sa, tre- 
zindu-i dragostea pentru mun
că. îndemnîndu-J să-și aleagă o 
meserie utilă societății.

C. Marina : Aș vrea sâ conti
nui eu această idee legind-o de 
ceea ce spuneam la început. 
Cum afirmam, noi ne-am stră
duit să confecționăm cele utile 
școlii cu forțe proprii și în a- 
ceastă acțiune văd un dublu a- 
vantaj : economisim astfel, sume 
mari de bani, nervi etc., și în 
același timp trezim în rîndul 
elevilor interesul față de mun
că. Dacă vreți, aceasta este me
toda noastră în privința orien-

ȘCOALA
instrument

al educației
comuniste

de orice răspundere pedagogică. 
Pe aceste laturi trebuie să in
sistăm mult mai mult deeit 
pînă acum combătînd astfel de 
mentalități. Pentru că, mă în
treb, cum va putea un profe
sor neinarmat cu solide cunoș
tințe ideologico-politice să facă 
educația unui, sâ-i zicem, co
pil — problemă, cînd însuși ca
drul didactic în cauză constituie 
o problemă în această direcție ? 
Cu alte cuvinte, să coborîm cu 
picioarele pe pămînt, pe pămîn- 
tul pe care îl călcăm și să nu 
admitem nimănui să meargă 
în sens contrar nouă.

VIOREL PETRUȚA. director 
adjunct al școlii 
Lupeni :

Aș vrea să 
blcma orientării 
pomenită mai înainte. Mă gîn- 
desc că această preocupare tre
buie s-o abordăm și din alte 
unghiuri de vedere. Ar trebui 
să inoculăm la copii — și în
drăznesc să afirm că și la pă
rinți — ideea că este o cinste 
pentu fiecare absolvent a celor 
opt clase să meargă mai de
parte la școala profesională nu 
la liceu. Această orientare 
spre școala profesională se poa
te obține doar prin intermediul 
instruirii practice. Pînă anul 
tiecut, de pildă, noi făceam o 
instruire practică potrivită cu 
programa elaborată de minister, 
începînd cu operațiunile lega
te de lâcătușărie. Elevul abia 
în trimestrul al l)I-lea putea să 
vadă produsul finit al stră
daniilor sale. începînd de a- 
nul trecut însă noi am schim
bat „tactica*. Se înțelege, res
pectăm programa școlară dar, 
paralel, realizăm cu elevii vo 
serie de piese simple care ne
cesită operații puține, astfel că

profesionale

reiau pro- 
profesionale

CETATE A CUNOAȘTERII
Așezată într-un cadru pito 

rest care îndeamnă la me
ditație și cunoaștere, domi- 
nind împrejurimile cu silue
te impunătoare, Școala profe
sională din Lupeni este, de 
mulți ani, o cetate cu por
țile larg deschise tinerelor 
vlăstare însetate de cunoaș
tere.

Planșele cu profile de lu
crări miniere, schițele cu pro
blemele ridicate de aeraj 
sau funcționarea unor motoa
re însoțesc pașii noștri pe co
ridoarele cc îndeamnă la si- 
lențiozitate. Vizităm labora
torul de electrotehnică. Aici 
avem permanenta senzație 
că ne aflăm în sala de co
menzi a unei hidrocentrale, 
senzație generată de uriașul 
pupitru de comandă cu aju
torul căruia sînt urmărite și 
dirijate lucrările individuale 
ale elevilor.

— Tot 
ne spune 
directorul 
inginerul Viorel Petruța, este 
conceput și făcut de noi toți, 
cadrele didactice cu spriji
nul elevilor, pornind dc la o 
idee a inginerului Ghcorghe 
Filip.

Avem într-adevăr ce 
dea. Laboratorul este com
plet automatizat. Pînă și per
delele necesare creării ca
drului propice proiecției sînt 
ridicate sau coborâte prin in
termediul telecomenzii. Sen
timentul încrederii in cunoș
tințele celor ce vor ieși de 
pe aceste bănci devine tot 
mai plenar după vizitarea 
sălii afectate desenului, care 
ar putea fi rîvnilă și de cei 
mai exigenți specialiști in 
materie. Totuși cei dc aici 
sînt nemulțumiți, conștient i 
fiind că pot face mai mult

dorind s-o mai înzestreze cu 
noi și noi modele.

— Și în cazul acesta, ne 
informează ing. Petruța, por
nim de la același principiu 
al aulodotării și perfecționă
rii continue a ceea ce avem. 
Trebuie să arăt că în munca 
noastră zilnică sîntem spri
jiniți de E. M. Lupeni, E. M. 
Paroșeni, preparațiile Lupeni 
și Corocști, termocentrala 
Paroșeni.

Aflăm că bancurile atelie
relor de strungărie, lăcătu- 
șerie, sudură prin care tre
cem, sînt făcute de elevii șco
lii In fața unui banc din a- 
telierul dc lăcătușeric, Puiu 
Damian din anul I D își ex
primă mulțumirea în privin
ța felului cum elevii sînt ca
zați, hrăniți și înconjurați dc 
atenție și dragoste din par
tea colectivului profesoral.

Cele 50 dc promoții date 
pînă acum industriei minie
re de Școala profesională 
Lupeni oferă un suport si
gur certitudinilor noastre.

Privirile lui Vasilc Latcș și 
ale lui Costică Stanca (anul 
I C) aflați la bancurile ve
cine, ne transmit nestrămu
tata încredere pe care o au 
in ci acești tineri. încrederea 
că vor fi cineva, și-n primul 
rînd, prin munca lor.

Plecăm cu constatarea că 
dorința continuă dc perfec
ționare a cadrelor didactice 
și a elevilor este colectivă, 
aici, îh ^universitatea" viito
rilor muncitori, că încrederea 
lor in viitor are baze reale, 
generate dc sistemul nostru 
de viață și muncă.

I. MIRCEA
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tării profesionale care, deși 
capătă un alt aspect, nu se de
osebește în privința scopului 
final de cea expusă de tovară
șul Petruța. Dar, și acum revin 
la ceea ce afirmam la în
cepui, inai iDumpjnăm multe 
greutăți în acțiunea de autodo- 
tare. La mina Uricani există 
încă maiștri cu concepții foar
te înguste. Cind ne-am dus să 
le cerem cite ceva dintre cele 
trebuincioase pentru dotarea a- 
tcherului, unii maiștri ne-au 
repezit spunîndu-ne că să-j mai 
lăsăm in pace, că ne-au dat 
destul. Eu mă întreb, oare a- 
ceștia nu-și dau seama că nu 
dau din buzunarul lor, ci din 
bunu] statului la indicația ex
presă a conducerii superioare 
de partid ? Cind nu se poate, 
nu insistăm dar cînd există 
posibilități cerem să fim aju
tați. De asemenea, dorim să fim 
sprijiniți pentru a obține o 
sală la vechiul club în care 
să organizăm o secție de ma
șini unelte și o secție de con
strucții metalice. Spațiul pe 
care-l avem acum la dispozi
ție este neîndestulător, fapt ce 
dăunează activității practice de 
la școala noastră. Și încă ceva. 
Cind se întocmesc listele cu u- 
ncltele .și sculele necesare do
tării atelierelor noastre să fim 
consultați și noi.

Prof. PETRU MARCU, acti
vist al Comitetului municipal 
de partid :

Vreau să spun și eu cîteva cu
vinte în privința vastei acțiuni 
de educație comunistă, declan
șată recent de conducerea su
perioară a partidului nostru. 
Desigur, după cum reiese și 
din documentele de partid apă- 

ca 
să fie axată în mod 
Pe latura formativă a 
lui de învățămînt, pe 
patriotică în accepția 
a acestei noțiuni. Trebuie să 
deprindem pe elevii noștri să 
trăiască într-un climat sănătos 
de muncă, să nutrească dragos
te nețărmurită pentru țară, 
pentru poporul nostru harnic și 
muncitor. Trebuie să scoatem 
pe porțile școlii elemente utile 
societății și. pentru aceasta, e 
necesar să existe un front co
mun la care să se alinieze fie
care cadru didactic, cu partici
parea organizațiilor de pionieri 
și U.T.C., sub îndrumarea or
ganizației de partid din școli. 
Tncepînd de la lecție și trecînd 
prin toate verigile procesului 
instructiv-educativ să se urmă
rească necontenit problema e- 
ducației comuniste a elevilor.

Prof. VICTOR BADAU, in
spector școlar pentru munici
piul Petroșani :

In Valea Jiului există o 
frămîntare deosebită în multi
plele probleme care stau în 
fața școlii. Și, așa cum s-a mai 
amintit, există și rezultate deo
sebit de bune in unele școli. E 
o lipsă a inspectoratului că a- 
ccs’.e frâmintări, aceste iniția
tive creatoare rămîn cunoscute

rf-ar intr-un cerc restrina. Vom 
căuta să popularizăm aceste 
re/.ijJtate •• aloroa.se, bineînțeles 
și cu sprijinul ziarului „Steagul 
roșu". O problemă care a fost 
ridicată aici și pe care mi-am 
notat-o și eu a fost moderniza
rea învățămîntului in toate 
compartimentele sale. Se pare 
că multe cadre didactice înțe
leg prin această noțiune doar 
o tehnicizare a învățămîntului 
fără să se preocupe, în fapt-, 
de ceea cc este mai important, 
și anume de schimbarea stilu
lui dc muncă, a modului de a 
gîndi asupra activității zilnice. 
Sîntcm datori să curmăm ra
dical această mentalitate și să 
pornim, fiecare dintre noi, a 
acțiune fermă, permanentă 
•nutoperfecționare și autodepft- 
șire. Numai cînd vom face pași 
importanți în această direcție, 
vor avea un cuvînt dc spus și 
aparatele audiovizuale pe care 
le vom folosi Ja lecție. Conco
mitent cu munca educativă se 
ridică și problema legării cl» 
mai strânse a cunoștințelor te
oretice de practică. Nu ne este 
îngăduit să privim limitat a- 
ceaslă acțiune, ci, paralel cu a- 
menajarea unor ateliere adec
vate. să avem în vedere și spo
rirea și diversificarea perma
nentă a .zestrei* laboratoare
lor școlare care concură direct 
la întărirea caracterului aplica
tiv al învățămîntului. Trebuie 
să constat, fie și în treacăt, că 
la unii directori de școală din 
municipiu, se observă o slabă 
preocupare în acest domeniu 
deși au avut sarcini precise și 
sprijin efectiv în această direc
ție. O altă chestiune de o deo
sebită importantă, pe care tre
buie s-o avem în vedere, este 
popularizarea documentelor de 
partid. Pentru această sarcină 
trebuie să folosim orice prilej, 
fiecare lecție, fie că e de isto
rie ori de matematică, de ro
mână ori de fizică, pentru că 
la fiecare lecție — evident fără 
denaturări — se poate face și 
trebuie să facem educație po
litică elevilor noștri. O altă i- 
dee pe care aș dori s-o abordez 
este problema integrării în noua 
profesiune a absolvenților în
văț âmîn tul ui superior care ne 
sînt repartizați în fiecare toam
nă. Se pare că unii dintre a- 
ce.ști absolvenți sc acomodează 
greu cu sarcinile pe care le au, 
cu colectivul din care fao 
parte, cu disciplina în școală 
și chiar cu atitudinea față de 
n.ou-_ S*** Putlnța direcțiunii 
fiecărei școli, în care se ivesc 
astfel de probleme, de a se 
preocupa mai mult pentru cre
area unei atmosfere propice de 
lucru, de a realiza cît mai rod
nice transferuri de experiență 
de la cadrele cu rezultate bu
ne la cadrele abia intrate în 
învățămînt.

IONEL CAZAN : Aș don, in 
finalul acestei discuții, să reliefez 
cîteva din concluziile care s-au 
desprins din cuvintele rostite 
aici. După cum se poate obser
va, fiecare din cei prezent,i știe 
ce și cum trebuie făcut dar... 
mai există cîteodată ezitări, ne
înțelegeri în transpunerea sar
cinilor reieșite din documentele 
de partid Eu aș vrea să vă 
transmit un îndemn tovarăși i 
haideți să facem ceea ce e ne- 

transformăm
în 
să

rute în ultimele luni, va trebui 
atenția noastră, a tuturor, 

deosebit 
procesu- 
educația
plenară

cesar și să nu _____
niște deziderate esențiale 
simple lozinci. E necesar 
desfășurăm o intensă activitate 
concretă și fiecare dintre noi 
să ne simțim responsabili de 
felul în care educăm tînăra 
generație care ne-a fost încre
dințată s-o pregătim pentru 
viață. Cred că nu numai celor 
de față, dar și celorlalte cadre 
didactice le sînt clare sarcinile 
de mare răspundere pe care le 
au ;>entru creșterea unor oa
meni competența care vor ști 
să ridice pe trepte tot mai 
înalte progresul și civilizația din 
patria noastră. Aș vrea să în
țelegeți că partidul nu cere 
imposibilul din partea cadrelor 
didactice, ci cere ca fiecare 
să-și facă meseria cu compe
tență și dăruire. E inadmisibil 
să mai existe cadre din învă
țămînt care să nu-și apropie, 
care să nu-și însușească în spi
rit creator documentele parti
dului. care să nu transmită cu- 
vîntul partidului în rîndul ele
vilor. Să-mi fie cu iertare dar 
nu mai pot concepe că la ora 
actuală un profesor de științe 
naturale, să zicem, mai poate 
afirma că va face educația co
pilului doar la ora de dirigen- 
ție nu însă și la ora de specia
litate. Dar, nu sînt oare sufici
ente aspecte educative pe care 
le putem reliefa cu prilejui vi
nei lecții de științe naturale, 
pentru a mă limita doar la a- 
cest exemplu ?

Să ne mobilizăm și mai mult 
forțele pentru ca urmărind și 
sprijinind activitatea din cadrul 
școlilor, din cadrul organizației 
de partid din școli, a organiza
ției 
să 
lot 
al 
tru 
mare răspundere pe care 
le-a pu6 in față partidul 
fie duse la îndeplinire.

U.T.C. și 
reușim să 
potențialul

cadrelor didactice | 
a face ca sarcinileca

de pionieri, 
mobilizăm 
intelectual 

pen
ei® 
ni 
sâ

aloroa.se
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Respectarea principiului muncii 
colective - cerință de prim ordin

în activitatea fiecărui organ
de partid

ile generale. Chiar 
al organizației 

perioadă de

l roșa ni a a- gindirii și muncii colet live, cu
dc dare de atit mai mult, particip«rea u-

i comitetului nor membri ai acestor organe
c scamă, dis- la urmărirea și traduc•crea tn
evidențiat re- viață a hotâririlor si măsuri-
dc eomuniș- lor adoptate c^ic spui dică. In

nt șantier dc sprijinul acestei afirmi
ialc în mun- bitorul a arătat cu la umani-
urată pentru zația de partid do 1la lotul
ivului la în- Diljn luni dc-a rindul nu s-au

sarc 
ultimul an

onducerea tchmco- 
administrativâ pentru darea în 
folosință u obiectivelor și lu
crărilor dc investiții planifica
ta. îmbunătățirea calității lu
crărilor dc construcții și de 
montaj, pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și 
materiale, realizarea dc econo
mii la prețul de cost. Pc pri
mele zece luni ale anului în 
• urs, productivitatea muncii pe 
întregul șantier a fost îndepli
nită în proporție de 100.70 !a 
sulă, iar la prețul de cost s-au 
obținut economii în valoare de 
384 000 lei. Au fost puse în 
funcțiune 63 obiective care la 
predare au primit calificativul 
dc „bine* și -foarte bine'.

Atit din darea de seamă cît 
și din cuvîntul participanților. 
In discuții a reieșit preocupa
rea organelor și organizațiilor 
dc partid, a conducerii tehnico- 
administrative în vederea re
partizării mai judicioase a ca
drelor, în funcție de cerințele 
procesului dc producție: s-a ac
ționat cu mai multă hotărîre 
pentru calificarea și ridicarea 
nivelului de cunoștințe profe
sionale ale muncitorilor și per
sonalului tehnico-inginercsc.

Imprimînd un caracter dc lu
mi dezbaterilor, participanții 
și-au expus în mod critic și 
autocritic opiniile în legătură 
cu stilul de muncă al comite
tului de partid, al birourilor 
organizațiilor de bază în vede
rea creșterii rolului lor condu
cător în înfăptuirea sarcinilor 
izvorîte din hotărîrile organelor 
superioare de partid precum și 
din propriile hotăriri. In cu
vîntul său, tovarășul Vasile 
Bord ca, secretarul organizației 
dc bază de la lotul Dîlja, a 
subliniat că la nivelul comi
tetului de partid și, mai ales, 
al unor birouri de organizații 
de bază se desfășoară o mun
că sectară, elaborarea materia
lelor de analiză, măsurile ce 
re adoptă nu rezultatul

Adunarea activului
comitetului

de partid de la 
șantierul T.C.M.M

delăsare, nici unul dintre cei
lalți membri ai biroului nu a 
intervenit pentru rcvitalizarca 
vieții de partid, mai mult nici 
comitetul de partid nu a ac
ționat pentru a curma inacti
vitatea organizației de bază.

Este îndeobște cunoscut fap
tul că organizația 
își poate îndeplini 
condițiuni sarcinile 
tunci cînd organul său de con
ducere acționează colectiv, cînd 
prin activitatea sa, reușește să 
imprime tuturor comuniștilor 
răspunderea față de sarcinile 
ce le revin, cînd secretarul or
ganizației de bază organizea
ză și conduce cu pricepere, cu 
dăruire activitatea biroului, cînd 
rolul de conducători politici al 
comuniștilor se manifestă în 
fapte și nu în vorbe. Darea dc 
scamă, participanții la discuții 
au criticat faptul că unii mem
bri ai comitetului, cum sînt 
tovarășii Marin Șuță, Virgil 
Prcotu, Elvira Variaș și Petru 
Sraibăr, nu participă efectiv la 
rezolvarea sarcinilor, nu aduc o 
contribuție corespunzătoare la 
înfăptuirea holărîrilor și a mă
surilor adoptate în comitet. E- 
vidențiind carențele din stilul 
de muncă al comitetului do 
partid, tovarășii Luca Suciu și 
Iosif Dane au solicitat ca mem
brii comitetului să fie reparti
zați să răspundă de activitatea 
unor organizații de bază, să a- 
jute concret Ia pregătirea și 
desfășurarea activității acestora 
și să raporteze periodic despre

de parl.ii! 
în bune 

numai a-

.Ura

scă rA.

înșiși, 
ecra- 
spor-

(Urmare din pag. 1)

DECEMBRIE

modul 
dcplinirc sarcinile încredințate. 
S-a mni scos in evidență fap
tul ră membru de partid Ion 
Mindroa, Sabin Dclcanu, Nîco- 
lae Ncgoiță, Ghcorghe Vilcii 
Ghcorghe Chirea și alții. In r 
pelote rînduri, lipsesc dc 
adunările generale, manifestă 
pasivitate față dc lipsuri, însă 
organizațiile dc partid nu au 
luai măsuri în vederea acti
vizării lor, pentru sporirea 
combativității comuniștilor față 
de fenomenele negative, mal 
ales față dc actele do indisci
plina, risipa de materiale și de
lăsarea din unele colective de 
muncă. S-a apreciat că un ma
rc număr dc comuniști nu au 
sarcini concrete, coca ce face 
ca aceștia să nu se simtă răs
punzători față de îndeplinirea 
obiectivelor cu care organiza
ția dc partid este confruntată.

In timp ce activitatea sindi
catului și mai ales a organiza
ției U.T.C. nu se ridică la ni
velul cerințelor — arătau în 
discuții tovarășii Costache A- 
vrămiuc și loan Duca — comi
tetul dc partid nu a acționat 
în vederea remedierii neajun
surilor, rezum în du-se doar la a 
constata lipsurile. Astfel, la a- 
dunările generale alo organi
zațiilor U.T.C. sau ale grupelor 
sindicale rareori participă se
cretarul dc partid sau ceilalți 
membri ai birourilor organiza
țiilor de bază.

Pentru eliminarea neajunsu
rilor. participant» la dezbateri 
au făcut numeroase propuneri 
în vederea îmbunătățirii stilu
lui și metodelor de muncă ale 
comitetului de partid și birou
rilor organizațiilor dc bază în 
organizarea și conducerea mun
cii politico-ideologice pentru 
creșterea gradului dc conștiință 
a) comuniștilor și celorlalți 
muncitori ai șantierului în în
făptuirea sarcinilor economice 
și politice ce le revin.

Adunarea activului comitetu
lui de partid a adoptat măsuri 
complexe menite să ducă la 
Îmbunătățirea eficienței vieții 
de partid în toate domeniile 
de activitate, direcțiile princi
pale ale activității dc viitor fi
ind orientate spre perfecționa
rea formelor și mijloacelor me
nite să asigure mobilizarea e- 
fectivă a colectivelor de muncă 
la recuperarea rămînerilor în 
urmă la unii indicatori de plan 
și asigurarea tuturor condițiilor 
în vederea realizării integrale 
a obiectivelor prevăzute pentru 
anul 1972.

JOI 2 DEC EMBRIE
Emisiune in limba ma
ghiară.
Tineri soliști dc iwi(4 
populară ; Filofteia Lâ- 
t'Alușu, Florii a tngur, 
Valeria Mihăîlil, Ștefan 
Vasile.
Timp și anotimp in a- 
grkultură.
Pentru sănătatea «Iv.

Dc cc fm copiii frec
vent răceli ?"
1 001 dc seri. Lolck și 
Bolck în vacanță: 
«miorul-.
Telejurnalul dc 
Avanpremieră. 
Reflector.
Tineri despre ci 
( o mici vestiți ai 
oului in lumea... 
tutui. Pelicule antologi
ce cu Max Linder, 
Charlie Chaplin, Zigoto, 
Dodo, l.upino, Harold 
Loyd.
Mai aveți o întrebare ? 
Biografia vieții.
15 minute cu Engelbert 
Humperdinck.
Telejurnalul dc noapte.

(Urmare din pag. 1)

Recunoștința noastră fierbinte față de grija
partidului o vom dovedi prin fapte de muncă, de dăruire
ne exploata i.It mai mult, mi 
aveau scrupule. Dar minerii au 
înfruntat întotdeauna sălbăticia 
exploatatorilor, nu infrlmtat 
teroarea și amenințările. Dc 
cc ? Pentru că au crezut în 
vremuri mai bune.

<‘a vechi comunist, mă bu
cur nespus dc mult cînd vâd 
câ prinde viață o veche năzu
ință a minerilor, <ă se înfăp
tuiește o măsură atit dc radi
cală în interesul lor și n fa
miliilor lor Schimbul dc 6 orc 
va oferi prilejul colectivelor 
miniere să sporească producția, 
să-și amplifice clanul pentru a 
lucra mai bine, mai rodnic în 
folosul societății, jar pentru 
mineri să se ocupe mai mult 
dc perfecționarea profilului lor 
cultural-spiritual. Iată dc

consider trecerea la progra
mul redus un adevărat moment 
istoric pentru colectivele mini< -

ȘJ ncurn să dăm cuvîntul 
minerilor de azi, vei care vor 
benefu ia dc această importan
tă măsură luată de partid :

— E o măsură foi rtc bine ve
nită primită dc noi minerii <u 
recunoștință și entuziasm ne-a 
dc' Jarul șeful de brigadă GRI- 
GORE MOLDOVAN dc la mina 
Liipcni. Eu conduc o brigadă dc 
frontal iști dc 65 de oameni. Am 
discutat di răspundere d< spre 
însemnătatea programului re
dus, despre obligațiile cc iv re
vin In noile condiții. Faptul că 
vom lucra doar f> ore pc zi în 
loc dc 8, fără să ni sc dimi
nueze salariu), trezește în noi 
profunde sentimente dc recu
noștință față de partid, față de 
politica sa și, In același timp,

răspunderea <le a lucra mult 
mai bine, dc a folosi din plin 
timpul de lucru, utilajele, de 
a obține randamente și mai 
mari și a realiza depășiri și 
mai frumoase j a plnă in pre
zent. Noile condiții ne vor per
mite să ne ocupăm dc califica
rea și ridicarea calificării noas
tre, dc completarea studiilor, 
de pciTc< țion; ren noastră mul
tilaterală.

— Lucrez dc I I am in sub
teran, ne-a spus minerul șef de 
schimb GHEORGHE IlOMâ- 
NAȘ și știu cc însci tnnâ pen
tru un miner două orc cî.ștign- 
tc pentru timpul lui liber, ( cca 
ce e cert : Vom fi mai odihniți, 
vom fi mai mult împreună cu 
familiile noastre, vom reveni in 
abataje mai bine dispuși, < ii 
forțele refăcute și deci și roa
dele muncii vor fi mai mari.

Deci e vorba de o măsură bi
ne gînditâ. Faptul că un .schimb 
întreg va fi consacrat întreți
nerii și aprovizionării locurilor 
de muncă iar trei schimburi 
vor da din plin, va asigura 
creșterea substanțială a produc
ției, concentrarea eforturilor 
formațiilor de lucru spre folo
sirea cu maximă eficiență, la 
front, a timpului de muncă. 
Sintcm conștienți că ordinea, 
disciplina, schimbul la fața lo
cului sînt cerințe primordiale, 
hotăritoare pentru rezultatele 
dc viitor și ca atare vom face 
totul ca munca noastră să fie 
ireproșabilă. Cerem, în același 
timp, ca și cel dc-a) patrulea 
schimb să-și facă datoria ire
proșabil, să ne asigure cu ma
teriale. piese, utilaje puse la 
punct ca, cele trei schimburi 
productive să nu întîmpine nici 
o greutate. In ceea ce mă pri
vește, profitînd de cele două 
ore libere în plus, voi termina 
In acest an două clase, a 7-a 
și a 8-a. deci voi absolvi școala 
generală și, în același timp, voi 
determina și pe ortacii mei 
să-și completeze studiile.

— Eu zic câ cci care au de 
cîștigat în urma acestei mă
suri, de o deosebită importan
ță, sîntem în primul rînd, noi, 
minerii, ne-a declarat tînărnl 
șef de schimb VASILE MAR- 
GINEANU, dintr-unul din cele 
mai mari frontale ale Lupe- 
niului. Vom cîștiga două ore 
zilnic pentru a fi mai mult în 
mijlocul familiei. Mă gîndesc 
mai ales la fiul meu, elev în 
clasa 1. Mă voi putea ocupa 
mai mult dc el pentru a crește 
un om integru.

— Programul de muncă se 
va reduce la 6 ore deci și e- 
forturile noastre, dar așa cum 
nu se vor diminua salariile, nu 
vor scade nici sarcinile noas
tre, preciza șeful de brigadă 
VASILE RUȘITORU. secretarul 
organizației de bază din secto
rul VI. Datoria noastră este, 
deci, să facem totul și vom 
face — aceasta e hotărîrea co
muniștilor minei Lupeni — ca 
realizările să nu scadă, dim
potrivă să crească. Vreau să

mâ refer și Iu un alt avantaj t 
la cele două ore cc le cîști- 
găin pentru noi, pentru odihno 
și rccrcerea noastră. Pîn;i a- 
cum nu era ședință ca atunci 
rînd sc aducea \orba de obli- 
rațiile obștești, de participare 
la viața culturală să nu se re
clame lipsa dc timp. De acum 
va fi timp și -
pentru club, 
sau film și 
rea studiilor.
să ințcleagă 
Îndatorire dc 
a ține, pasul . __
Jorc ale producției și ale vieții 
și <lc a nu se pierde in nici 
un caz prin bufete și restau
rante.

Un ilnâi lăcătuș, VASILE 
VULPE, do la Vulcan, ne-a de- 
cJarat următoarele :

— Pentru noi. tinerii, redu- 
■ crea programului de lucru re
prezintă ceva deosebii. Eu am 
i--rminat liceul seral și sînt ho
tărî t să-mi continui studiile. 
Mă bucur nespus de mult că 
pentru aceasta, prin grija parti
dului pentru viața minerilor, 
voi avea condiții deosebit de 
favorabile, câ după știi voi pu
ica învăța sâ devin un om bine 
pregătit

In orice caz, mă gîndcsc si 
la obligațiile mele profesionale. 
Lucrez ca lăcătuș la întreți
nerea utilajelor din două fron
tale complet mecanizate. Pen
tru ca în schimburile de pro
ducție abatajele să dea randa
ment maxim, sînt conștient de 
marca răspundere ce ne revine 
nouă celor de la întreținere și 
sînt hotârît să lucrez, mult mai 
bine, ca cele două combine, 
transportoarele din abataje 
funcționeze fără defecțiuni.

— E vorba de o măsură 
o excepțională însemnătate 
care o primim cu bucurie, sa
tisfacție și recunoștință, precum 
și cu Hotărîrea fermă de a 
munci mai bine, mai judicios, 
fără a pierde nici un minut 
o'e lucru și a obține randamen
te maxime, nc-a spus șeful de 
brigadă CONSTANTIN BER- 
CEA. secretarul organizației de 
partid din sectorul V al minei 
Petrila. Vom răsplăti deci grija 
partidului prin fapte, prin roa
de și’ mai bogate în muncă. 
Dar, reușita trecerii la noul re
gim de lucru reclamă, cu ne
cesitate. ca și conducătorii pro
ducției să lucreze mai bine. 
Solicităm, mai ales, remedierea 
deficiențelor în aprovizionarea 
cu materiale, piese de schimb', 
adică un transport ritmic, asi
gurarea Drcparaiici cu vagoane 
C.F.R. Si încă o problemă i 
transportul în comun — îndeo
sebi după schimbul III. între 
orele 0—2 atit spre Petroșani 
cît și spre Lonca — să se des
fășoare ireproșabil. Grija orga
nelor locale să fie deci pe mă
sura grijii partidului față de 
condițiile de lucru și de viață 
ale minerilor. Iar noi vom lu
cra din prima zi cu rezultatele 
scontate 1

pentru odihnă, 
bibliotecă, teatru 
pentru completn- 
Important c insă 
fiecare această 
a se cultiva, de 
cu cerințele ma-

să

de 
pe

12,30 Intilnire c 
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal; 
13,27 Cintecul e pretutindeni; 
14,40 Cintece populare: 15.00 
Buletin de știri: 15,05 Tribu
na radio: 16,00 Radiojurnal; 
16,30 Radiocabinet de infor
mare și documentare; 17,00 
Antena tineretului; 18,00 Ci
rcle scrii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Din înregis
trările Marioarei Tănasc; 
21,00 Revista șlagărelor; 21.30 
Pagini orchestrale din ope
rete; 21,45 Din lirica popu
lară — melodii și versuri; 
22,00 Radiojurnal; 22.30 Con
cert de seară: 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de sea
ră (continuare); 24.00 Bule
tin de știri: 0,03—6.00 Estra
da nocturnă.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de 
știri; 11,15 Din țările socia
liste; 12,00 Discul în foile-

unitatea nr. 37 Bănifa
sînt cele prevăzute 
în vigoare.

(Urmare din pag. 1)

să informe/, cititorii zia- 
pe cumpărători, că rcdu- 
de prețuri, pe tipuri de

bucată, res- 
E 59" de la 
Ici, la ,Cla- 
4 525 Ici la 

fără

După lecția deschisă 
prezentare merceologică 
confecțiilor de sezon și a mi- 
nulurilor culinare, organizată 
recent de Școala comercială 
din Petroșani, o nouă acțiune 
instructiv-educativâ vine să 
completeze programul de ma
nifestări publice inițiat de 
conducerea acestei instituții 
d - invățămînl. De data a- 
ccasta este vorba despre Ex
poziția de prezentare cu vîn- 
zare a produselor alimenta
re, care a avut loc în ziua 
de 28 noiembrie in cadrul 
magazinului cu autoservire 
.Victoria" din Petroșani.

Cu acest prilej elevii anu
lui I A, l C și II A de la 
cursurile de zi și serale ale 
școlii comerciale, îndrumați 
cu atenție și stăruință de 
profesorii secției alimentare, 
au executat o deosebit de in
genioasă expunere a mărfu
rilor pe gondole, rafturi, pi
ramide și alte modalități de 
prezentare.

Subliniem în mod aparte 
faptul că la deschiderea ex- 
poziției. elevii școlii s-au pre
zentat intr-o ținută remarca
bilă avînd un comportament 
civilizat, ceea ce a determi
nat nu numai reușita expozi
ției organizate, ci a condus 
la exprimarea dorinței pu
blicului consumator de a ve
dea organizate noi asemenea 
acțiuni și la alte magazine.

Se cuvine să menționăm și 
ajutorul prețios pe care ele
vii și cadrele didactice ale 
școlii l-au primit din partea 
conducerii O.C.L. Alimentara, 
a șefului de unitate, Victor 
Gavriș, și a întregului colec
tiv de la magazinul cu auto
servire .Victoria", a vitrinie- 
rului Silviu Ovc-gcr, care îm
preună cu maistrul instructor 
Estera Zaharie au asigurat 
acțiunii elevilor suportul ma
terial și îndrumarea de spe
cialitate corespunzătoare.

ÎNTREBARE: Luind cunoș
tință de Hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., ce 
puteți comunica cumpărătorilor 
legat de aplicarea reducerilor 
dc prețuri la aparatele de ra
dio și la televizoare ?

RĂSPUNS : Ne bucurăm sin
cer de recenta măsură deoa
rece datorită acesteia, un nu
măr și mai mare de cetățeni 
din Valea Jiului, beneficiind de 
avantajele oferite, au acum po
sibilități sporite de a-și cum
păra aparate de radio și tele
vizoare, iar noi, lucrătorii din 
comerț, dc a ne spori realiză
rile.

Pot 
rului, 
cerile ... 
aparate, sînt deosebit de sub
stanțiale. Spre exemplu, dacă 
inițial un televizor lip E 47 
costa 4 000 Ici, după o redu
cere dc prețuri anterioară a- 
ccsla a ajuns la 3 400 lei. in

urma actualei reduceri de pre
țuri, un astfel de televizor costă 
numai 2 800—3 0(10 lei, după ti
pul de fabricație. La televizoa
rele cu ecran mare, reducerile 
sini și mai substanțiale — do 
cca. 1 000 Iei pe 
pectiv, la „Miraj 
4 335 lei la 3 460 
sic E 59“ de la
3 530 lei, la ..Lux E G5‘‘, 
stativ, de la 4 950 lei la 3 960 
lei.

I : Ce măsuri ați întreprins, 
imediat pentru aplicarea Hotâ- 
rlrii ?

R : La toate unitățile specia
lizate in vînzarea acestor a- 
parate, am făcut inventarierea 
produselor care intră in redu
cerea de prețuri anunțate. S-au 
afișat la toate tipurile de a- 
paratc radio și televizoare pre
țurile vechi și cele noi, au 
fost confecționate reclame co
respunzătoare iu magazine și in 
orașele municipiului. S-a făcut 
instruirea întregului personal 
de la aceste unități privind des-

apoi se încarcă pe cărucioare 
și sc transportă din hală în 
depozit unde echipele în ca
re lucrează Maria Brînzan, 
Justina Obăgeanu, Ioana Mu- 
tu ș.a. le stivuiesc pe calități 
și sortimente. Tot ele sînt\ 
acelea care încarcă materia
lul semifinit pentru a fi 
expediat la I.LL. și la gara 
mică din Petroșani. Operați
unile acestea simple, dar atit 
de importante și de necesare 
intr-o astfel de unitate, an
trenează în muncă un marc 
număr de bărbați si femei 
care lucrează in două schim
buri Pe zi. Unul din aceste 
schimburi condus de mais
trul de fabricație Vasile Pop 
a realizat în cele 10 luni ale 
anului depășiri substanțiale 
la cherestea de rușinoase și 
doage, iar la celelalte sorti
mente planul de producție 
este îndeplinit la zi T 
aceste succese obținute 
colectivul gaterului de 
Lonca dovedesc că muncito
rii dc aici lucrează cu al 
(ie și operativitate, cu pi
pere și răspundere. Deși 
tilajele gaterului sînt vp 
ei știu să nrodueă cherestea 
de «alitate. exeeutind cu 
multă inițiativă comenzile 
speciale din planul de sorti
mente. Nici asprimea iernii 
și nici greutățile provocate 
prin frecventele întreruperi 
de curent electric, nu frînea- 
ză elanul și munca acestui 
colectiv inimos, plin de în
țelegere și răspundere prin 
mîinile căruia trunchiurile de 
fag și brad din pădurile \u- 
șelului și Voievodului se 
„schimbă la față" in 
cui fierăstraielor.

organizarea unui concurs pentru
ocuparea a cinci posturi vacante
de maiștri mineri.

Concursul va avea loc in ziua de 4 decembrie 1971, ora 
8, la sediul întreprinderii.

Salarizarea câștigătorilor concursului se va face conform 
prevederilor II.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține la biroul personal 
al întreprinderii.

facerea produselor ai cetate 
reducerea de prețuri pentru 
piicarca întocmai a hotăririi 
partidului.

Analiza activității 
fotbalistice 

din municipiu
Vineri, 3 decembrie, la sediul

C.M.E.F.S. din Petroșani va a- 
vea loc ședința de analiză a 
comisiei municipale de fotbal 
și a subcomisiei de arbitri din 
domeniul sportului cu balonul 
rotund. Cu acest prilej sc va 
analiza comportarea echipelor 
angrenate în campionatele mu
nicipal și județean, precum și 
a cavalerilor fluierului din Va
lea Jiului. La ședința de ana
liză, ce va începe la ora 18, 
vor participa membrii comi
siei municipale de fotbal, ar
bitrii, activiști sportivi.

DESCHIDEREA SAU
DETERIORAREA LAM-
Pil PORTATIVE SAU A
DETECTORULUI DE
METAN, IN MINA,
POT PROVOCA EX-
PLOZIE.

angajeaza de urgență
Șeî magazin textile,

Condițiile de angajare și salarizare 
in ll.CJVf. nr. 914/1068 și instrucțiunile

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal a] întreprinderii din Petroșani, strada Republicii 
nr. 90, telefon 1804.
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FOTBAL, DIVIZIA A
O victorie reconfortantă

JIUL - „11“ CLUJ 3=0
nu ne dădeam seama In ce 
ritm va aborda Jiul dificila 
partidă cu un i verși tarii clujeni 
m . explozie de bucurie in tc- 
i și-n tribune. Stocker „>u- 
efi* înspre careul oaspeților, c 
faultat la marginea acestuia de 
Solomon. Georgescu — specia
listul echipei în executarea a- 
ccstui gen de lovituri — expe
diază. plasat, impecabil. în col
țul sting al porții lui ștefan, 
balonul și... 1—0. Debutul ex
ploziv al meciului atrage după 
sine un deosebit aplomb al 
Jiul iști lor în fazele de poartă. 
Peste numai două minute. So
lomon. luftcază. preia l rmeș și. 
după un dribling prelungit, c 
stopat nercgulamentar de Pexa 
la 18 m, perpendicular pe 
poartă. Execută tot Georgescu, 
puternic, în celălalt colț al por- 
ț'i dar Ștefan, atent, reține cu 
dificultate. Echipierii Jiului se 
dezlănțuie. Gafele în apărarea 
oaspeților se succed cu repe
ziciune. stimulînd avida poftă 
de gol a atacanților petroșă- 
ncni. Și. în min. 8, primind o 
pasă de .marcă" de la Dodu. 
Stoian e trîntit în careu (!) de 
ultimul apărător advers. Pexa. 
arbitrul însă mută lovitura cu 
un metru în urmă, pe linia de 
16 m. Un inconvenient, o frus
trare de penalty ? Nu-i nimic ! 
Stocker vrea să dovedească, 
sieși și celorlalți, că mai poate 
fi socotit și el un specialist, 
trimițînd mingea, ca din tun, 
direct în gol. E 2—0 și. în 
tribune, spectatorii încep să cal
culeze reducerea „pasivului44 c- 
chipei lor favorite, mai ales câ 
fotbaliștii clujeni par legați de 
picioare, se zbat neputincioși 
să stăvilească atacurile în trom
bă ale jiuliștilor... Asistăm, în 
această perioadă, la un joc ex
celent al Jiului. în angrena- 
ji'il căruia Georgescu și Ștockcr 
evoluează ireproșabil, Cotor
mani și Dodu desfășoară un 
travaliu laborios la mijlocul 
terenului iar în față Stoian și. 
în special, Mulțescu se avîntă 
în acțiuni ofensive construite 
cu cap și intuiție. Arbitrul «ți
ne" meciul în mînă, e intransi
gent în fața abaterilor de la 
fair-play, nu tolerează durită
țile. La .U" se „vede", prin- 
tr-un ioc complot și bine o- 
rientat, doar internaționalul 
Dan Anca. Ocaziile de a majo
ra scorul se înmulțesc pe neaș
teptate dar renunțăm să lc in
ventariem, curind. mulțumindu- 
ne cu consemnarea celor mai 
favorabile dintre cele... atit de 
favorabile. In min. 19, Mul- 
țescu îl pune în cursă pe Stoian 
caro 1 depășește ușor pe Pexa 
dar trage în... portar; în min. 
20. Dodu își trimite «cuvenita 
ghiulea44 spre portarul advers. 
Ștefan scapă balonul în prima 
fază dar revine...; în min. 25, 
prima excelentă centrare de pe 
partea stingă a lui Naidin îl 
«găsește” pe Cotormani care, 
cu capul, pasează lui Stoian, 
demarcat în careul mic, și a- 
cesta înscrie : 3—0. Continuăm 
lista ocaziilor: în min. 29, un 
„un-doi“ reușit, între Naidin și 
Mulțescu e destrămat, în ulti
ma instanță, de goal-queperul 
clujean; în min. 30, în urma 
unei faze de mare spectacol 
semnată de Mulțescu, Stoian e

Rezultate tehnice
CR1ȘUL — POLITEHNICA 0—0
U.T.A. — ,U“ CRAIOVA (se dispută azi)
A.S.A. — F. C. ARGEȘ 3—0
DINAMO — STEAUA 1—0
FARUL — P.APID 2—2
C.FR. — PETROLUL 1—0
STEAGUL ROȘU — S. C. BACAU 2—0
JIUL — „U“ CLUJ 3—0

Etapa viitoare (5 decembrie)
„U" Cluj — Farul: Rapid — A.S.A.; Politehnica — 

Steagul roșu ; ,1" Craiova — Crișul; Steaua — C.F.R.; F. C. 
Argeș — Jiul: Petrolul — U.T.A.; S.C. Bacău — Dinamo.

PARIS

Sesiunea 
a 3-a 

a Zilelor 
juridice 

româno- 
franceze

•PARIS l (Agerpres). — La 
Paris au luat sfirșit lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Zile
lor juridice pomâno-franceze, 
consacrate unor probleme de 
actualitate din domeniul drep
tului penal, civil și internațio
nal. Delegația română, partici
pantă la lucrări, a fost condusa 
de prof. dr. docent Ion Ce- 
terchi, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și po
litice a Republicii Socialiste 
România, iar cea franceză de 
prof. Maxime Le Tourneur, 
președintele Societății de le
gislație comparată din Franța. 
Sesiunea s-a desfășurat în ca
dru! acordurilor de colaborare 
culturală româno-franceză. 

pe punctul dc a marca, din 
nou. Insă ezită; în min. 37, 
Mulțescu își „pierde* pe drum 
adversarii, ajunge în tușă, lin
gă poartă, și... nu observă că 
alături nre doi coechipieri care 
așteaptă nerăbdători, remnreîn- 
du-1 favorabil pc.. Pexa. Re
marcăm, în continuare, apetitul 
de spv< tacol al lui Stockcr, pu
ternic susținut dc majoritatea 
colegilor dc echipă, mai puțin 
dc Naidin și Urmcș, jocul pe
riferie, csențialmcnte dcstructiv 
al clujenilor, îndemnînd ]>c jiu- 
liști spre o ofensivă perpetuă, 
cu goluri plutind în aer...

La reluare, oaspeții apar în 
teren într-o formulă dc apă
rare modificată. Solomon cămi
ne l.i cabine. Rcmus Cimpeanu 
îi ia postul in primire, fundaș 
sting fiind introdus Mihăilă.

$i, după ce. în min, 46, Mul- 
țcscu il driblează pe portarul 
din Cluj, acesta însă revenind 
curajos și reținînd, oaspeții, 
treptat, încep să pună stăpînirc 
pe joc, Lică își face simțit ta
lentul, cuplul median Anca — 
Fane Lazăr devine excesiv dc 
combativ, «responsabilii44 atacu
rilor jiulistc se menajează (sau 
își termină resursele fizice). Ur
marea : printr-un suprem efort 
de voință... apărarea Jiului, în 
frunte cu Stockcr, rezistă, re
zistă. rezistă... Antrenorul Ior- 
dachc face o modificare (Co
tormani — Mihai Marian) fără 
urmări favorabile.

Notăm, totuși. în continuare : 
în min. 60. Urmcș se decide 
greu asupra a ceea ce arc do 
făcut și irosește nonșalant o 
bună ocazie; in min. 62. Geor- 
gevici îl faultează pe Uifălcanu 
dar fără urmări: în min. 67 
debutează în A Făgaș în locul 
lui Naidin; se «înscriu11 apoi la 
„cuvînt14. cu șuturi spre butu
rile universitare, Făgaș. Stoc
kcr, Dodu, Stoian (în min. 74. 
portarul oaspete respinge dar 
nimeni nu e ..pc fază44); Uifă
lcanu trece de M. Popcscu. în 
min. 76. apoi și de Suciu dar 
trage pe lingă bară; intră Sudi 
în locul lui F. Lazăr și ulti
ma fază, cu palpitații în tri
bune, se consumă în min. 82, 
cînd Stoian trimite o minge pe 
lingă portarul Ștefan, depășit, 
și pe lingă bară.

O victorie, în concluzie, re
confortantă a Jiului, o victorie 
doar aparent facilă (pentru că, 
repetăm, în multe perioade 
oaspeții au pus probleme mari 
gazdelor), obținută totuși la ca
pătul unui meci frumos, an
trenant, o victorie utilă și... aș
teptată cu ardoare după peni
bila (în unele secvențe) evo
luție de duminică în compania 
rapidiștilor. Dacă Jiul va juca, 
în continuare, ca în prima re
priză a acestui meci, nu vom 
mai avea emoții...

Arbitrul C. Bădulescu din O- 
radea a condus corect și auto
ritar următoarele formații : 
JIUL Suciu — GEORGESCU, 
Georgevici, STOCKER, Matei 
Popescu — Cotormani (Mihai 
Marian), DODU — Urmeș, 
STOIAN, MULȚESCU. Naidin 
(Făgaș); ,U“ CLUJ : Stefan — 
Crețu, Pexa, Solomon (Mihăilă), 
Cimpeanu — ANCA, Fanea La
zăr (Sudi) — UIFALEANU, I. 
Munteane, Adam, LICA.

V. TEODORESCU 

Președintele 
Nixon 

a autorizat 
finanțarea 

operațiunile 
comerciale 

cu România
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Președintele Nixon a auto
rizat Banca de export-import 
n S.U.A. să finanțeze operațiu
nile comerciale cu România, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al Casei Albe. Intr-o scrisoare 
adresată unor lideri din Con
gres, președintele S.U.A. afir
mă i „Am decis că este în in
teresul național ca Banca să 
garanteze, să asigure, să acorde 
credite în legătură cu achizi
ționarea sau închirierea orică
rui produs sau serviciu care 
urmează să fie folosit în Ro
mânia”.

Purtătorul dc cuvînt a adău
gat că o măsură similară a 
fost luată anterior, în legătură 
cu problema schimburilor cu 
Iugoslavia și Polonia.
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EVOLUȚIA INCIDENTELOR 
INDO-PAKISTANEZE

RAWALPINDI 1 (Agerpres) 
— Un purtător de cuvînt pa
kistanez, citat de agenția Reu
ter. a anunțat că forțele indie
ne au bombardat orașul Jesso- 
re, din Pakistanul de est, pro
rocind victime in rîndul popu
lației civile.

El a informat, totodată, că, 
sub presiunea forțelor indiene, 
trupele pakistaneze au evacuat 
localitatea de frontieră Pa- 
chagarh, din regiunea Rang' 
pur-Dinajpur. Potrivit declara
țiilor sale, „noi efective milita
re indiene au fost trimise în 
această regiune, unde s-au des
fășurat lupte grele". Purtătorul 
de cuvînt pakistanez a mai a- 
nunțat că forțele indiene au 
fost obligate să se retragă din

Pe fronturile de luptâ 
din Vietnamul de sud 

și Cambodgia
VIETNAMUL DE SUD 1 (A- 

gerpres). — Unități ale Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au declan
șat în cursul lunii octombrie 
mai multe atacuri asupra tru
pelor inamice dislocate în Del
ta Mekongului. anunță agenția 
dc presă „Eliberarea41. In cursul 
luptelor, patriot ii sud-vietna- 
mezi au distrus 8 autoblindatc. 
au scufundat, sau incendiat 15 
șalupe, au doborît 25 dc elicopte
re și au capturat importante 
cantități de muniție și echipa
ment militar. De asemenea, pâ- 
trioții au scos din luptă peste 
4 000 de soldați și ofițeri ai i- 
namicului.

★

PNOM PENH 1 (Agerpres). 
— După invadarea, la 22 no
iembrie, a Cambodgiei de către

întrevedere Abba Eban — 
Edward Heath

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Israe
lului, Abba Eban, care se află 
în vizită oficială la Londra, a 
avut marți o întrevedere cu 
premierul britanic Edward 
Heath. El a conferit, de ase
menea, cu ministrul dc exter
ne britanic, Alec Douglas Home.

Delegația rămână care virileară Chile 
a last primită de președintele Allende

SANTIAGO DE CHILE 1 —
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Președin
tele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a primit delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Mihai 
Dalca, președintele Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.

La întrevedere au participat 
Jose Toha Gonzalez, ministrul 
dc interne, Jacques Chonchol 
Chait, ministrul agriculturii, și 
Sergio Insunza, secretar gene
ral adjunct a) guvernului. A 
fost prezent Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul României la San
tiago dc Chile.

Tovarășul Mihai Dalca a 
transmis șefului statului chilian, 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. un mesaj cu urări 
de noi succese în realizarea 
politicii guvernului Unității 
Populare.

Președintele Salvador Allen
de a mulțumit pentru mesajul 
președintelui Ceaușescu, subli
niind bunele relații dintre Chile 

regiunea Comilla-Chittagong, 
din Pakistanul de est. în urma 
unui contraatac lansat dc tru
pele pakistaneze.

★

DELIII 1 (Agerpres). — Agen
ția United News of India a a- 
nunțat că trei avioane militare 
pakistaneze, care au violat 
marți spațiul aerian al Indiei, 
au fost interceptate de artile
ria antiaeriană indiană și obli
gate să se retragă.

Ministrul indian al apărării, 
Jagjivan Ram, a anunțat în* 
parlament că 210 militari și 
145 civili indieni au fost uciși, 
de la izbucnire? incidentelor 
la frontiera cu Pakistanul.

noi unități americano-saigone- 
ze, patrioții khmeri din rezis
tență au declanșat mai multe 
atacuri asupra trupelor inter- 
venționiste. După ce la sfîrși- 
tul săptămînii trecute patrioții 
au declanșat — după cum a- 
preciază agenția United Press 
International — cel mai puter
nic atac de Ia noua invazie, 
provocînd unităților de tancuri 
și parașutiști ale intervenționiș- 
tilor pierderi grele, în zilele de 
28 și 29 noiembrie frontul lup
telor a ajuns din nou în apro
pierea capitalei. După cum a- 
nunță agenția A.K.T., în cursul 
luptelor ce s-au dăt în apropie
re de Pnom Penh, patrioții 
cambodgieni au scos din luptă 
70 de soldați inamici și au pro
vocat întervenționiștilor pier
deri grele în tehnica dc luptă.

Potrivit informațiilor transmise 
din Londra dc agențiile de 
presă, ministrul israelian a re
mis șefului diplomației brita
nice un memorandum cu pri
vire la preocupările pe care le 
suscită în țara sa proiectata 
aderare a Angliei la Piața co
mună. 

și.România. In continuare, pre
ședintele chilian a prezentat 
delegației române obiectivele 
de bază ale guvernului Unității 
Populare în clapa actuală.

In cadrul întrevederii, con
ducătorul delegației române, 
tovarășul Mihai Dalea, a evocat 
principalele aspecte ale con
strucției economice și principi
ile politicii externe ale țării 
noastre, exprimînd convingerea 
că relațiile dintre România și 
Chile vor cunoaște un curs as
cendent

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialisto 
România a făcut apoi o vizită 
la sediul Congresului Național, 
unde a fost întîmpinată de Fer
nando Valenzuela, președintele 
Camerei Deputaților, și Patri
cio Allwyn, președintele Sena
tului.

In cursul întrevederilor care 
au avut loc, parlamentarii chi
lieni și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu vizita delegației 
M.A.N., au relevat stima și 
înalta apreciere de care se 
bucură România în Chile.

Răspunzînd interesului ma-

A doua 
sesiune 

a Comisiei 
mixte 

hidrotehnice 
româno-ungare
BUDAPESTA 1. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintca, 
transmite : Intre 23 și 30 no
iembrie, la Budapesta a avut 
loc cea de-a 2-a sesiune a 
Comisiei mixte hidrotehnice ro
mâno-ungare. Cu acest prilej, 
s-a semnat un protocol privind 
aplicarea prevederilor conven
ției hidrotehnice dintre Româ
nia și Ungaria din 3 noiem
brie 1969, precum și regula
mentul dc apărare contra inun
dațiilor provenite din rîuri și 
ape interne.
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@ Ziarul „L- Humanite" in

formează că procurorul Tribu
nalului ordinii publice din Ma
drid a cerut condamnarea la 
18 ani închisoare și o amendă 
de 327 000 pesetas a lui Luis 
Lucio Lobato Espronceda, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania : la 6 ani în
chisoare și o amendă de 40 000 
pesetas a iui Enrique Garcia 
Crespo Și la 5 ani închisoare și 
12 000 pesetas amendă a lui 
Sanchez Hernandez, toți trei a- 
cuzați de „Asociere ilegală și 
publicarea de materiale de pro
pagandă".

©• Agenția TASS anunță că 
în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-460“. El s-a 
plasat pe o orbită avînd peri- 
geul de 520 km, apogeul de 
553 km și înclinația de 74 de 
grade. Perioada inițială de ro
tație a satelitului este de 95,2 
minute.

(ș. Luînd cuvîntul la Clubul 
economic din Detroit, ambasa
dorul Canadei în S.U.A., M- 
Cadie, a declarat că aplicarea 
de către Statele Unite a supra
taxei de 10 la sută asupra im
porturilor creează economiei 
canadiene probleme foarte difi
cile. In urma acestei măsuri 
discriminatorii, a spus el. nu
mai în decursul unui an. 90 000 
de muncitori canadieni pot de
veni șomeri. Menținerea aces
tei măsuri, a declarat ambasa
dorul canadian, ne obligă să ne 
orientăm spre alte piețe de des
facere

4- Aproape 20 000 dc profe
sori, studenți și elevi, reprezen
tanți ai unor organizații poli
tice și sindicale au participat, 
în orașul Utrccht, la o demon
strație de protest împotriva 
planurilor guvernului de a re
duce alocările destinate învă- 
•ilmîntului.

R. I’. BULGARIA : Un ma
rc complex industrial sc află 
in curs dc construire pc Va
lea Dcvnici. Fabrica de clor 
și policlorură dc vinii, care 
a fost pusă în funcțiune, va 
produce anual 18 000 tone 
clor și 10 000 tone policlorură 
dc vinii.

In foto: Fabrica dc clor 
și policlorură dc vinii dc pc 
Valea Dcvnici. 

nifeslai in legătură cu actlvlta- 
loa M.A.N., tovarășul Mihai 
Dalea a făcut o prezentare a 
conținutului și formelor activi
tății înaltului for legislativ al 
țării noastre.

După întrevederile dc la Con
gresul Național, președintele 
Senatului, Patricio Allwyn. a 
oferit un dejun în onoarea de
legației M.A.N.

în MMI DfDliii problmle etonomife 
a! Mării OeoeM a 0. H. 0.

♦ RAPORTUL CONSILIULUI CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE 

PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE
NEW YORK I — Corespon

dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Co
mitetului pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale a 
O.N.U. i-a fost prezentat ra
portul Consiliului Conferinței 
Națiunilor Unite Pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD), 
care constituie documentul de 
bază în abordarea tuturor 
punctelor aflate pe agenda a- 
cestui comitet.

Raportul relevă „responsabi
litatea esențială a statelor în 
curs de dezvoltare pentru con
centrarea tuturor eforturilor și 
resurselor umane și materiale 
proprii în direcția progresului 
lor economic".

Prezentînd situația structurii 
actuale a comerțului interna
țional. în raport se apreciază 
că ..beneficiile realizate ca ur
mare a creșterii exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare au 
fost practic anulate de presiu
nile inflaționiste din unele țări 
occidentale, care au provocat 
sporirea cu 6 la sută a pre
țurilor produselor finite pe 
piața mondială". Dacă, în I960, 
procentul de participare a sta
telor în curs dc dezvoltare la 
valoarea și volumul comerțului 
mondial era de aproape 24 la 
sută, pină în anul 1970 acesta 
a scăzut la 17,6 la sută. Rapor
tul subliniază că reprezentan
ții țărilăr în curs de dezvoltare 
își exprimă îngrijorarea față

Aproximativ 1500 000 dc 
persoane au participat, marți, 
la mitingurile și demonstrațiile 
care au avut loc în întreaga 
Japonie în cadrul celui de «al 
Tloilea val11 al acțiunilor împo
triva acordului japono-ameri- 
can privind retrocedarea Oki- 
nawci. Participanții la mani
festări, organizate dc centrala 
sindicală Sohyo și dc alte sin
dicate, sprijinite dc partidele 
comunist și socialist, și-au ex
primat holărîrca dc a continua 
lupta pentru retrocedarea Oki- 
nawei fără baze militare ame
ricane.

Mohammed Abdel-Kader 
Halem, vicepreședinte al Consi
liului dc Miniștri și ministru 
al informațiilor al Republicii 
Arabe Egipt, aflat în vizită la 
Moscova, a semnat un proto
col cu privire la colaborarea 
egipteano-sovietică în domeniul 
radioteleviziunii, anunță agenția 
TASS. In timpul vizitei, vicc- 
premierul egiptean a avut con
vorbiri cu Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Suprafața lunară produce 
mai multă căldură decît 
se presupunea pină acum

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Datele transmise pc Pămînt dc 
aparatele lăsate pe Lună dc 
astronauții misiunii „Apollo-15" 
par să demonstreze că supra
fața selenară produce mult 
mai multă căldură dccît sc 
presupunea pînă acum. Acesta 
este „cel mal tulburător rezul
tat44 al explorării lunare, a de
clarat profesorul Marcus Lang- 
seth de la observatorul geolo
gic al Universității Columbia

TlpgruJ -w întreprinderea pollsraticfi Hunedeara — Subunitatea Petroșani 40 398

încheierea lucrărilor consfătuirii 
miniștrilor afacerilor externe 

ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

VAR.ȘOV1/X 1 — Corespon
dentul Agerpres, Tosif Dumi- 
trașcu, transmite : La 1 decem
brie și-a încheiat lucrările con
sfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante 
la Tratatul dc la Varșovia.

In cursul consfătuirii, au fost 
discutate probleme legate dc 

de repercusiunile actualei cri
ze monetare occidentale asu
pra economiilor lor și se pro
nunță pentru înlăturarea barie
relor protecționiste și discrimi
natorii din calea extinderii co
merțului internațional Docu
mentul apreciază drept nesațis- 
făcător ajutorul financiar a- 
cordat statelor în curs de dez
voltare de către țările indus
trializate. Acesta nu a ajuns la 
cifra de 1 la sută din produ
sul național total al țărilor in
dustrializate. așa cum se pre
vede în programul celui de-al 
doilea deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare, ci la 
0.35 la sută în anul 1969 și 
0,33 la sută anul trecut

Subliniind faptul că proble
mele dezvoltării nu pot fi se
parate de celelalte aspecte ale 
vieții internaționale, raportul

Convorbiri rodnice
PEKIN 1 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste 
România, Cornel Burtică, și-a 
încheiat vizita în R.P. Chineză. 
In ultimele două zile, el a fost 
oaspetele orașelor Suciou și 
Șanhai. In seara zilei dc 30

•*> Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat, cu 93 de vo
turi și patru abțineri, o con
venție internațională privind 
responsabilitatea pentru dau
nele provocate dc obiectele lan
sate în spațiu. Convenția pro
clamă principiul responsabili
tății statului care a procedat la 
lansarea obiectului respectiv 
pentru eventualele daune cau
zate pc Pămînt sau unui aparat 
aflat în zbor. Valoarea pagu
belor și intereselor va fi deter
minată conform dreptului inter
național și principiilor dreptă
ții și echității.

> In urma unei furtuni vio
lente, petrolierul liberian .Ju
liana11, aflat în rada portului 
japonez Miigata, s-a ciocnit de 
un „spargeval", despieîndu-se 
în două. Din cele 20 000 tone 
de petrol aflate la bord, 4 000 
s-au scurs în mare, după ce 
șase rezervoare au fost dis
truse.

Cei 47 membri ai echipajului 
au putut fi salvați cu ajuto
rul elicopterelor.

Profesorul japonez Tsu- 
tomu Kagitani, dc la Universi
tatea din Tokio, a elaborat un 
sistem dc ardere completă, fă
ră eliminarea unor gaze toxice, 
a carburantului la automobile. 
Potrivit descoperirii sale, un a- 
mestcc de apă, metanol, for
mol și amoniac este introdus 
sub formă dc vapori in cilin
dru, în ritmul dc 20 picături 
la fiecare zece secunde. Vapo
rii dizolvă oxidul de carbon, 
ceea ce are ca efect arderea 
completă a benzinei. Sistemul 
este apreciat drept simplu și 
puțin costisitor.

din New York, care analizează 
dalele măsurătorilor efectuate 
de termometrul plasat vara tre
cută pc suprafața selenară. Pro
pagarea căldurii este de 0,8 mi
lionimi de țalorie pe secundă, 
adică aproximativ jumătate din 
valoarea înregistrată pc Pămînt. 
Profesorul Langselh a arătat că 
viitoarele misiuni selenare vor 
permite să se depună pe astrul 
nopții alte aparate dc măsură 
pentru a preciza informațiile 
obținute. 

pregătirea convocării conferin
ței general-europenc pentru 
securitate și colaborare. A a- 
vul Ioc, dc asemenea, un schimb 
dc păreri și Informații asupra 
altor probleme internaționale.

Consfătuirea s-a încheiat prin 
adoptarea unui comunicat, care 
va fi dat publicității.

arată că „focarele de încorda
re și război constituie nu nu
mai pericole grave pentru pa
cea și securitatea lumii, ci șl 
surse de instabilitate în relați
ile economice internai,iona'e, 
obstacole în calea dezvnJiăni. 
a mobilizării totale a resurse
lor naționale în folosul progre
sului economic".

Raportul pledează pentru îm
bunătățirea relațiilor economice 
dintre țările cu sisteme s rcbi'c 
diferite, pentru normalizarea 
relațiilor economice internat io- 
nale. Autorii raportului își ex
primă. de asemenea conv’rne- 
rea că viitoarea conferință a 
UNCTAD, programată la San
tiago de Chile în aprilie — mai 
1972. va aborda pe larg aceste 
probleme și va examina căile 
cele mai adecvate pentru so
luționarea lor.

noiembrie, ministrul român a 
părăsit Șanhaiul, plecînd spre 
țară.

înainte dc plecare, ministrul 
român a declarat coresponden
tului Agerpres că vizita sa în 
China sc înscrie pc linia dez
voltării continue a relațiilor de 
prietenie, colaborare și întraju
torare tovărășească dintre cele 
două țări. El a subliniat că dis-
cuțiilc pe care le-a avut cu 
vicepremierul Li Sicn nicn. cu 
Pai Sian-kuo. ministrul comer
țului exterior, și cu celelalte 
persoane oficiale chineze s-au 
desfășurat într-o atmosferă pri
etenească, sinceră, în spiritul 
de înțelegere reciprocă ce ca
racterizează relațiile dintre Ro
mânia și China. Rezultatele a- 
cestor convorbiri.-a precizat el. 
sînt deosebit de rodnice și vor 
marca o nouă creștere a schim
burilor comerciale și a cooperă
rii româno-chinezc. Ministrul 
român și-a exprimat satisfac
ția că, pe lingă majorarea 
schimburilor, s-a ajuns și la o 
diversificare a nomenclatorului 
de mărfuri și sînt perspective 
de dezvoltare continuă : s-a 
realizat, totodată, și o lărgire 
a schimburilor dc mărfuri îo 
afara protocolului convenit.

------♦------

Acordul
de la Salisbury 
în dezbaterea 

Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 1 (Ager 
preș). — Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a reluat dezbaterile 
în problema acordului încheiat 
la Salisbury intre ministrul de 
externe britanic, Alee Douglas* 
Homc, și șeful regimului rasist 
rhodesian, Ian Smith. Dcnun- 
țînd reglementarea realizată, 
reprezentantul Tanzaniei, Salim 
Salim, a acuzat guvernul bri
tanic „că a legalizai uzurparea 
puterii de către populația albă 
minoritară1'. In continuare, a 
luat cuvîntul reprezentantul So
maliei, Abdulrahim Farag. care 
a sugerat ca documentele sem
nale la Salisbury Să fie supuse 
atenției consiliului juridic al 
O.N.U., pentru a sc constata 
dacă ele sînt conforme princi
piilor Cartei. In încheiere, pre
ședintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate, Eugeniusz 
Kulaga (Polonia), a informat câ 
a început consultările pe mar
ginea propunerii sovietice dc in
vitare la dezbateri a liderilor 
mișcării de eliberare din Rho
desia, Joshua Nkomo și Nda- 
baninghi Sitholc, aflați în pre
zent în închisoare.

Următoarea ședință va avea 
loc în această dimineață (joi).


