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din Republica 

Socialistă România

In perioada 20 ianuarie — 15 
februarie 1972 vor avea loc a- 
dunările generale ale oameni
lor muncii din unitățile socia
liste de stat, iar între 15—29 
februarie din centralele indus
triale și unitățile asimilate a- 
cestora. Care este rolul și lo
cul acestor adunări în comple
xul angrenaj al organizării și 
conducerii economiei românești? 
înaintarea țării noastre pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, transfor
mările profunde care au loc în 
baza tehnico-materială în în
treaga viață economică și so
cială, impun îmbunătățirea con
tinuă a formelor și metodelor 
de conducere și organizare a 
economiei, pentru ca ele să 
contribuie din plin la utiliza
rea superioară a resurselor ma
teriale și umane, la punerea în 
valoare a avantajelor noii o- 
rînduiri. Partidul Comunist Ro
mân a inițiat și pus în apli
care un amplu program de mă
suri pentru îmbunătățirea acti
vității întregii societăți, pentru 
perfecționarea raporturilor so
ciale și promovarea consecventă 
a principiilor echității socialis
te. pentru adîncirea democra
ției și crearea unui cadru or
ganizatoric care să asigure par
ticiparea nemijlocită a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate la elaborarea și în
făptuirea politicii de dcz.voltarc 
a societății socialiste. Acest 
vast program caro îmbrățișea
ză toate sferele vieții economi
ce și sociale asigură ridicarea 
pe un plan-superior a întregu
lui proces de edificare a orîn
duirii socialiste în România. 
Pentru a asigura perfecționa
rea în continuare a relațiilor 
de producție în procesul făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, pentru a con
cretiza prevederile constituțio
nale cu privire la exercitarea 
de către popor a dreptului de 
a administra proprietatea so
cialistă dc stat. Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialis
te România a adoptat Legea nr. 
11/1971 cu privire la organiza-

rea și conducerea unităților so
cialiste de stat stabilind unitar 
răspunderile organelor de con
ducere colectivă din unitățile 
socialiste de stat, atribuțiile și 
rolul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii.

Conform prevederilor legii 
adunarea generală -a oamenilor 
muncii constituie forma supe
rioară a conducerii colective, 
forul prin care clasa munci
toare. masele de oameni ai 
muncii participă în mod orga
nizat la conducerea activității 
cconomico-socialc, la dezbaterea 
și soluționarea problemelor le
gate de îndeplinirea programe
lor de producție, exercită con
trolul asupra organelor de con
ducere. Expresie a democratis
mului orînduirii socialiste adu
narea generală reprezintă un 
mijloc de dezvoltare a conști
inței socialiste a oamenilor 
muncii, de întărire a discipli
nei și responsabilității lor so
ciale, de stimulare a inițiativei 
creatoare a maselor în buna 
gospodărire a avutului obștesc. 
Conducerea de partid și de stat 
a stabilit precis atribuțiile a- 
dunării generale : dezbate pla
nul cincinal și planurile anuale 
îmbunătățite precum și măsu
rile ce se impun in vederea 
mobilizării cit mai depline a re
zervelor interne: aprobă anga
jamentele colectivului de mun
că privind depășirea indicato
rilor de plan și măsurile teh- 
nîco-organizatorice care să asi
gure îndeplinirea lor: aprobă 
contractul colectiv de muncă: 
aprobă darea de seamă anuală 
asupra activității unității și or
ganului de conducere colecti
vă: alege reprezentanții oame
nilor muncii care fac parte din 
organele de conducere colecti
vă și hotărăște revocarea celor 
care nu au desfășurat o acti
vitate corespunzătoare: propune 
pe ceilalți oameni ai muncii 
care urmează sâ facă parte din 
comitetul oamenilor muncii etc., 
etc. Legea prevede ca la între
prinderile, respectiv la unitățile 
componente ale centralelor se
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Interviu cu Iov. ing. RADU ZABULICĂ, 
șeful Șantierului 71 căi ferate

Anul in care am pășit de curind, este considerat de însăși 
muncitorii, inginerii și tehnicienii Șantierului 71 C.F.R. Petroșani, 
ca un an decisiv pentru finalizarea obiectivului aflat in atenția 
colectivului de aici de cițiva ani încoace : electrificarea tronso
nului de cale ferată Filiași-Tg. Jiu — Livezeni - Petroșani - 
Subcetate - Simeria. Chiar dacă in unele momente constructo
rii feroviari au avut de intimpinat serioase dificultăți in aborda
rea unor lucrări de maximă importanță, constatăm cu satisfac
ție hotărirea acestora de a asigura, încă din acest an, 1972, 
premisele electrificării complete, a tronsonului amintit.

Am apelat așadar la amabilitatea tovarășului inginer Radu 
Zabulică, șeful șantierului, in dorința de a prezenta cititorilor 
ziarului nostru sarcinile concrete ce revin colectivului in ampla 
acțiune de pregătire pentru electrificare a magistralei feroviare 
ce va lega zona industrială a Olteniei de cel mai mare bazin 
carbonifer al țării și in continuare de noua centrală termoelec
trică de la Mintia.

— Avînd în vedere specificul 
lucrărilor executate de colecti
vul șantierului dumneavoastră 
considerăm că o primă condi-

Cronică economică ’72
A început 

construcția noului 
liceu industrial

atacate primele lucrări de să
pare pentru fundație și ca
nalizări.

Constructorii șantierului nr. 
1 din Petroșani, din cadrul 
Grupului de șantiere T.C.H. 
Valea Jiului au abordat, încă 
din primele zile ale noului 
an. o serie de obiective me
nite să completeze dotarea 
urbanistică a orașului nostru. 
In centrul atenției se situează 
noul complex de lucrări al 
Liceului industrial, situat în 
imediata apropiere a moder
nei clădiri a Liceului teore
tic, finalizată de același har
nic colectiv de constructori.

Complexul școlar al Liceu
lui industrial va consta din 
clădirea școlii, un cămin-in- 
ternat, un corp de ateliere, 
sală de gimnastică, centrală 
termică și alte clădiri afe
rente. După efectuarea lucră
rilor de trasare de către e- 
chipa de dulgheri condușii de 
Alexandru Kiss, au și fost

Se pregătesc 
noi apartamente
In microraionul 3 din ora

șul Vulcan a fost pusă piatra 
dc temelie a unui nou bloc 
(3 A) ce va cuprinde 30, de 
apartamente, în timp ce con
structori ai aceluiași șantier 
vulcănean au și ridicat, în a- 
ceste zile, 2 nivele ale blo
cului 11. S-au remarcat prin 
rapiditate și precizia execu
țiilor echipele de zidari con
duse de Marin Vulpe și Mi
hai Dudaș.

Colectivul constructorilor 
din Lupeni, a executat cu 
mult succes, într-un timp re
cord, peste 1500 metri pă- 
trați de tencuieli interioare 
la noul bloc D4.
poartă semnătura uneia din 
cele mai valoroase echipe de 
pe acest șantier, cca condu
să de Tudor Sandu.

ție a îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor ce vă stau în față în 
cel de-al doilea an al cincina
lului. o constituie «moștenirea* 
anului precedent. Cum pot fi 
apreciate rezultatele înregistra
te în 1971?

— Rezultatele obținute de co
lectivul nostru in anul care s-a 
încheiat pot fi apreciate ca bu
ne. Spun aceasta, avînd in ve
dere bilanțul final la principa
lii indicatori de plan pe care 
ii avem în atenție. Astfel, Ia 
producția globală am realizat 
un nivel de 101 Ia sută, iar la 
productivitatea muncii 104 la 
sută cu un efectiv de numai 96 
la sută din cel mediu prevă
zut. Concret, am pus in func
țiune 3 stații sistematizate. 6

(unele (4 pe tronsonul Petro
șani — Simeria și 2 pe tronso
nul Tg. Jiu — Livezeni), 3 po- 
late pe defileul Jiului, 8 po
duri, 1 clădiri pentru centrali
zări electrodinaniice. Trebuie 
menționat faptul că toate aces
te obiective au fost recepționa
te cu calificativele de bine și 
foarte bine. In anul 1971 au 
mai fost atacate toate lucrările 
de tunele pe tronsonul Petro
șani — Simeria precum și sis
tematizările dc stații.

— După cite am fost infor
mați, la timpul cuvenit, ați in
timpinat și o serie de dificul
tăți in abordarea obiectivelor 
i ■ • enumerate.

— Du așa este. De pildă nu 
am reușit, din păcate, să ex
tindem acordul global decît la 
un număr restrîns de lucrări 
(numai 14), poate tocmai dato
rită faptului că nu am fost 
capabili să convingem oamenii 
de reciprocitatea avantajului a- 
cesfui sistem, neavind întotdea
una posibilitatea asigurării e- 
chipelor de lucru cu materia
lele și utilajele necesare. O re
ușită mai deplină a activității 
in perioada pentru care întoe- 
mim bilanțul a fost stopată și 
de lipsa unor materiale absolut 
necesare, cum ar fi cele pentru 
sprijin (susținere — n. n.) și a 
unui mare număr de motocom- 
presoare. In luna august, șanti
erul nostru a fost dotat cu un

Interviu consemnat de
Nicolae LOBONȚ
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Dări de seamă anuale
ale asociațiilor de locatari

Lucrarea

Cu minerul Ion Drăghici e 
o plăcere să stai de vorbă. 
Acest miner, care de 15 ani 
scoate din adincurile minei la 
lumina zilei cărbunele, iți 
vorbește rar, gesticulind u- 
șor, astfel că un dialog pur
tat cu el devine din ce în ce 
mai interesant pe măsura a- 
dincirii discuției.

Tată a șase copii, secreta
rul organizației de partid din 
sectorul IX al minei Vulcan, 
om cu o îndelungată activi
tate în domeniul mineritului, 
ani la rind evidențiat in în
trecerea socialistă, decorat cu 
medalia .a 50-a aniversare 
a P.C.R.“ — iată motivele ca
re m-au determinat să-l pre
fer ca interlocutor.

— Spuneți-mi. tovarășe 
Drăghici, ce considerați dv. 
că stă la baza formării per
sonalității unui om ?

— Cinstea, munca și res
pectul. Poate ordinea nu e a- 
ceasta, insă acesta-i adevărul.

Am pus această întrebare 
pentru că ortacii săi, maiș
trii, șeful de sector îl carac
terizează ca r>e un meseriaș

harnic și priceput, un om sin
cer și respectuos, receptiv la 
tot ceea ce constituie nou in 
minerit, ca și în toate acti
vitățile sale cotidiene, l-am a- 
dresat această întrebare deoa
rece știam că in cei 15 ani 
de minerit el — minerul Dră
ghici — nu a avut nici o 
nemotivată, nici o sancțiune 
și nici nu a intîrziat vreo
dată. Drept rezultat al res-

Trei dintre ei sint salariafi, 
iar trei elevi. Sint sigur că 
îmi vor aduce numai mîndrie 
fi satisfacții.

— Ca secretar al organi
zației de partid, cum reușiți 
să rezolvați problemele oame
nilor muncii, ale colectivului 
din care faceți parte ?

— Tot aja cum aș proceda 
și în familie. Acolo insă, fiind 
o familie de comuniști, discu-

pectului pe care-1 dovedește 
față de muncă, lună de lună 
se găsește in fruntea tuturor.

— Ca tată a șase copii — 
doi băieți și patru fete — vă 
preocupă 
a deveni

■ lății!
— Am

formarea lor spre 
oameni utili socie-

oferit copiilor mei 
tot ce am putut. Am căutat 
să fie mereu mulțumiți, să 
simtă bucuriile copilăriei.

tăm și de zece ori o proble
mă pentru a nu lua măsuri 
pripite. Și un a! doilea răs
puns la această întrebare : aș 
vrea să arăt că am. avut ca
zuri de membri de partid 
care s-au abătut de la regu
lile de conduită socială și 
comportare în familie. Cazu
rile au fost relatate și in zia
rul nostru local. Ce-am făcut 

ti ? l-am criticat în adu-

narea generală, i-am ajutat 1 
cu sfaturile noastre. In viață | 
totul e să fii om; restul se I 
rezolvă treptat. Așa mi-a spus | 
tata, om simplu, așa ne in- , 
vață societatea socialistă in a
care trăim.

— Spuneați că familia, co- '[ 
piii, v-au adus satisfacții zi II 
de zi. Dar mina la care lu- I 
erați de 15 ani ? |]

— Oamenii, colectivul cu ( 
care muncesc, cei cu care zii- |
nic scot cărbune ? Sigur că *
da ! Cei 15 ani nu sint nici [I
mulți nici puțini, dar eu !)
m-am format aici, cu ei, țin I
la ei, oameni adevărați — |
tovarăși de viață — mă simt n
bine cu ei. Satisfacțiile mele I
cele mai mari au fost rezul
tatele in muncă ale colecti- I 
vului în care lucrez. J

— Ce doriți să realizați în |i 
mod deosebit în 1972 ? I

— Să rămîn același care j
am fost și pină acum, mun- |
cilor și obiectiv, să am 
milia sănătoasă și ortacii 
ne dispuși la muncă.

In viața asociațiilor de loca
tari din municipiul Petroșani va 
avea loc un eveniment impor
tant : începînd din ziua de 15 
ianuarie 1972, se vor desfășura 
adunările generale ale locata
rilor pentru prezentarea dări
lor de scamă anuale asupra ac
tivității comitetelor asociațiilor 
și a rapoartelor de verificare 
ale comisiilor de cenzori. Cu a- 
cest prilej se vor alege, din rîn- 
•durilc membrilor asociației 
noile comitete și comisiile de 
cenzori și se vor desemna, con

form statutului, împuterniciți i 
asociațiilor de locatari.

In cadrul adunărilor gene
rale, ce se vor desfășura pină 
la sfîrșitul lunii ianuarie, mem
brii asociațiilor, locatarii, au 
posibilitatea să se pronunțe a- 
supra problemelor puse în dez
batere și a hotărîrilor luate de 
organele asociațiilor de locatari 
pe linia gospodăririi fondului 
locativ de stat, precum și a ce
lorlalte sarcini ce revin aces
tora.

Consiliul popular al județu
lui Hunedoara, întrunit in cca 
dc-a XlV-a sesiune ordinară, 
luind in dezbatere realizarea 
planului economic și a bugetu
lui local pe anul 1971, precum 
și prevederile dc plan și buget 
pentru anul 1972. apreciază că 
sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor dc partid, oame
nii muncii din județ au obți
nut în anul care a trecut rea
lizări însemnate în toate do
meniile vieții economice Și so- 
cial-cu)turale.

Entuziasmul cu care colecti
vele dc muncă din întreprinde
rile și instituțiile locale, alături 
de întregul nostru popor au 
intimpinat gloriosul semicente
nar al Partidului Comunist Ro
mân, s-a materializat in înde
plinirea și depășirea principa
lilor Indicatori al planului de 
stat, a sarcinilor din domeniul 
edilitar-gospodăresc și social- 
cultural. contribuind prin a- 
ceasta la dezvoltarea multila
terală a patriei noastre socia
liste, la creșterea continua a 
nivelului de trai material si 
spiritual al poporului

Consiliul popular constată 
cu satisfacție și legitimă min
drie că angajamentele luate 
ca răspuns la chemarea lansa
tă de Consiliul popular al ju
dețului Neamț au fost îndepli
nite cu succes. Astfel, unitățile 
de industrie locală si gospodă
rie comunală și locativă au 
realizat, suplimentar, un volum 
de producție-prcstații in valoa
re de 86 milioane lei. angaja
mentul asumat fiind depășit 
cu 71,5 milioane Ici. A fost de
pășit volumul livrărilor de 
mărfuri la fondul pieței cu r«00 
mii lei : au fost asimilate 67 
noi produse, din caro 55 bu
nuri de consum.

Au fost puse in funcțiune 
toate obiectivele din planul de 
investiții, realizindu-se supli
mentar lucrări în valoare de 
peste 10 milioane lei, ceea ce 
reprezintă o depășire de 4.5 ia 
sută. S-au dat in folosință oa
menilor muncii 2 658 aparta
mente din fondurile statului, 
din care 40 apartamente peste 
plan și 661 apartamente din 
fondurile populației cu spriji
nul statului.

Rețelele de apă potabilă au 
fost extinse cu 21,4 km, iar 
cele de canal cu 10,4 km. au 
fost puse în funcțiune surse dc 
apă cu un debit de 500 l/s.

S-au realizat lucrări de mo
dernizări și îmbunătățiri asfal- 
tice pe o lungime de 32 km 
drumuri.

Au fost construite 32 săli de 
clasă in mediul urban.

Ca urmare a rezultatelor ob
ținute in domeniul economic și 
a unei mai bune organizări a 
execuției bugetare, veniturile 
proprii ale Consiliului popu
lar județean au înregistrat o 
creștere față de prevederi cu 
26 milioane lei.

Populația județului, mobili
zată de organizațiile de pa n 
deputați, comitete de cetățeni 
și alți activiști obștești, a con
tribuit |a realizarea, prin mun
că patriotică, a unui volum de 
lucrări gospodărești și în înfru
musețare în valoare de peste 
220 milioane lei față de 71,6 
milioane angajament inițial.

fost executate: 4 bazine de 
înot, un teatru de vară, o gră
dină zoologică, 190 km lucrări 
de îndiguiri, 37 km garduri vii, 
plantarea a 216 mii bucăți ar
bori de diverse specii și pomi 
fructiferi, au fost amenajate 
203 baze sportive, solarii ți te
renuri de Joacă pentru copii.

Consiliul popular, analizind 
multilateral activitatea desfășu
rată. în lumina hotărîrilor ce
lui de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, a 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 3—5 noiembrie- ’971, 
a indicațiilor cuprinse n 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
( eaușescu — Secretar General 
al Partidului Comunist Român, 
la prima conferință pe țară a 
secretarilor comitetelor de par
tid și a primarilor din comu
ne, precum și a Legii privind 
planul cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioa
da 1971—1975, a evidențiat noi 
posibilități de creștere a Po
tențialului economic, precum și 
pentru realizarea de noi obiec
tive cdilitar-gospodărești și 
construcții de interes local

Exprimînd dorința unanimă 
a cetățenilor județului — mun
citori. țărani, intelectuali — 
Consiliul popular al Județului 
Hunedoara adresează consili
ilor populare, tuturor oameni
lor muncii de pe întreg cuprin
sul țării, chemarea la întrece
rea socialistă pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor pre
văzute pentru anul 1972, in 
principal, la următoarele obi
ective :

I IN INDUSTRIA LOCALA, 

prin folosirea integrală a ca
pacităților de producție și a u- 
tilajelor, prin îmbunătățirea 
continuă a proceselor de fabri
cație, a organizării muncii, ge
neralizarea schimbului II și ex
tinderea schimbului III, diver
sificarea producției, valorifică
rii de noi resurse interne, re
ducerea consumurilor specifice 
și a costurilor de producție, se 
vor realiza :

— depășirea planului pro
ducției globale cu 10,5 milioa
ne lei reprezentind 2 la sută 
față de planul anual și a pro
ducției marfă vindută și înca
sată cu 9 milioane lei repre
zentind 2 la sută față de sar
cina de plan ;

— creșterea producției de 
bunuri de consum destinate 
fondului pieței, Iivrindu-se co
merțului socialist un volum 
suplimentar de mărfuri, în va
loare de un milion lei repre
zentind 1.5 la sută fată de 
plan :

— depășirea livrărilor la ex
port cu 200 mii lei valută ceea 
ce reprezintă 4,4 la sută față 
de plan ;

— asimilarea a 30 produse 
noi, peste cele prevăzute în 
plan :

— Depășirea sarcinilor stabi
lite la următoarele sortimento 
cu :

— 500 mii buc. cărămizi și 
blocuri ceramice cu o creștere 
de 4 la sută față de plan ;

fa- 
bi-

Embleme noi

pe fruntea

unui
bătrîn oraș
însemnări de Aii colac Pop

privim! unele mai de îmbunătățire

Iulian IORDACIIE

Simpozion
Vineri după-amiazâ, in 

Institutului de mine din Petro
șani va avea loc un simpozion 
cu tema „Sportivii români par- 
ticipanți la Cupa Davis“. Cu a- 
cest prilej, secretarul general al 
Federației române de tenis, prof. 
Alexandru Lăzărescu, va pre
zenta un film de lung metraj 
ce ilustrează în imagini vii com
portarea tenismanilor noștri 
Ilic Năstase și Ion Țiriac in 
finalele „Challenge-rond-ului* 
din 1969 și 1971, precum și din 
finala interzonală a «Cupei Da
vis" ce a avut loc în luna au
gust 1971, la Sao Paolo în Bra
zilia Oaspetele amatorilor de 
sport din Petroșani va vorbi 
despre strălucita evoluție a ași
lor rachetei mondiale în dife
rite competiții internaționale.

I.C.P.M.H. Petroșani. Ingi
nerul proiectant Dan Iman și 
proiectantul Ion Zaharia con- 
lucrind la elaborarea unui 
proiect privind dezvoltarea 
Văii Jiului.

Revăd pentru a nu știu cita oară urbea de la poalele Ma- 
teiașului, așezată intre muscele, pe firul de apă ce poartă nu
mele de Riul Tirgului. In ceața transparentă a dimineții, Cim- 
pulungul-Muscel - cu monumentele-i seculare, cu clădirile-i 
vechi, cochete și cu salba blocurilor noi, elegante - pare în
văluit in amintirile trecutului său de glorie peste care ii simți 
vibrațiile și pulsul de azi. Undeva, aproape, in munți se află, 
pesemne, locul consemnat in istorie sub numele de Posada, de 
care se leagă biruința repurtată acum aproape șase secole și 
jumătate de voevodul Basarab I asupra regelui ungur Carol Ro
bert de Anjou, marcind întemeierea Țării Românești ca stat 
feudal de sine stătător. Timp de treizeci și nouă de ani (din 
1330 și pină in 1369, in epoca de glorie a primilor Basarabi), 
Cimpulung-Muscel avea să fie cetatea de scaun a țării, oraș 
înfloritor, situat pe principala arteră geografică ce lega atunci 
Muntenia de Transilvania - trecătoarea Bran.

Străbat cu emoție străzile ce respiră calm parfumul legen
delor, străzile cindva atit de familiare unui Topârceanu, unui 
Camil Petrescu, savantului de renume mondial C.l. Parhon, prin
țului de odinioară al operei românești Nicu Leonard și incă 
multor alți iluștri înaintași. Un oraș cu tradiții culturale progre
siste și, deopotrivă, cu tradiții revoluționare, in ciuda unui ni
vel de dezvoltare economică cu care, nicidecum, pină in anii 
noștri nu se putea făli. Căci ce avea acum citva timp Cimpu- 
lungul-Muscel ? O fâbricuță de hirtie, o exploatare de lignit ru
dimentară, citeva gatere și niște ateliere mărunte. Printre relic
vele castrului roman de la Jidava — localitate situată la cițiva 
kilometri de oraș - s-au descoperit și cărbuni, ceea ce atestă 
vechimea mineritului pe plaiul muscelean. Totuși, deși are o 
tradiție al cărei început se pierde in negura mileniilor, bazinul 
carbonifer de la Cimpulung-Muscel e cunoscut numai de vreo 
nouăzeci de ani, fără însă a fi izbutit odinioară să-și afirme 
personalitatea, răminind mult timp in anonimat.

Și iată, din ipostaza sa aproape vegetativa, așezarea de 
pe Riul Tirgului, de la polele Mateiașului a început să renască

(Continuare in pag a 3-a)

Consiliul de Stat a emis un 
decret privind unele măsuri de 
îmbunătățire a activității de a- 
plicare .și de popularizare a le
gislației. Noul act normativ se 
înscrie în ansamblul măsurilor 
luate pentru o mai corectă a- 
plicare a legilor, însușirea te
meinică a acestora de către per
sonalul organelor și organiza
țiilor socialiste, pentru o largă 
cunoaștere a normelor legale 
de toți cetățenii țării.

Decretul prevede sarcini con
crete pentru ministere și cele
lalte organe centrale, consiliile 
populare, unitățile socialiste, de 
a asigura, fiecare în domeniul, 
ramura sau raza lor de activi
tate și potrivit competenței ce 
le revine, luarea măsurilor co
respunzătoare pentru pregăti
rea temeinică a personalului în 
atribuțiile căruia intră aplica
rea legilor și celorlalte acte 
normative. Se subliniază, toto
dată, obligația consiliilor popu
lare, județene, municipale, oră
șenești și comunale de a orga
niza și coordona acțiunile pen
tru popularizarea legislației de 
interes general în rîndul ma
selor largi de cetățeni din fie
care unitate adininistrativ-teri- 
torială. In acest context este 
relevată importanța sprijinului 
organelor și organizațiilor de 
partid, precum și organizațiile 
sindicale, de tineret și celorlal
te organizații de masă și ob
ștești.

Sînt prevăzute o serie de me

tode menite să contribuie la 
cunoașterea legilor, printre ca
re înscrierea în planurile de 
perfecționare a cadrelor a unor* 
teme corespunzătoare, introdu
cerea în programele școlare a 
unor cunoștințe privind conți
nutul principalelor legi, folosi
rea adunărilor cetățenești, adu
nărilor comitetelor de cetățeni, 
asociațiilor de locatari, comite
telor de părinți, extinderea ju
decării unor procese la fața la
cului. în organizații socialiste, 
comune sau cartiere, folosirea 
mijloacelor de informare în 
masă etc. Se precizează că in 
județele in care, alături de 
populația română, există popu
lație aparținînd naționalităților 
conlocuitoare să se acorde • 
atenție deosebită popularizării 
legislației în limbile naționali
tăților respective.

Aplicarea prevederilor decre
tului va contribui la creșterea 
simțului de răspundere a con
ducerilor organelor și organi
zațiilor socialiste pentru modul 
în care sînt respectate preve
derile legale, la îmbunătățirea 
activității de educare a cetățe
nilor în spiritul întăririi ordinii 
de drept socialiste, la dezvolta
rea unei opinii de masă în di
recția respectării legislației a 
apărării avutului obștesc, a 
combaterii oricăror manifestări 
de indisciplina și de încălcaro 
a normelor de conviețuire so
cială.

(Agerpres)
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(ulilvarca aptitudinilor
in cadrul

Certurile pe obiecte sint o 
componentă a procesului in- 
striKtiv-educntiv cu multe 
influente pozitive asupra for 
mării elevilor din școala ge
nerală. l ie realizează prelun
girea pe o treaptă superioară 
a a< umulărilor din orele dc 
i urs, prilejuind rezolvări mul
tiple de probleme cu un grad 
sporit dc dificultate și cu o 
finalitate competitivă.

Este falsă ideea potrivit că
reia membrii cercurilor trebu
ie priviți in exclusivitate cn 
viitori specialiști, tehnicieni, 
savanți, pictori, muzicieni, 
scriitori. Desigur, vor exista 
<azuri. cind activitatea de
< ere perseverentă și cu .lon
gevitate", va fi liotărdoarc in
< eea ce privește viitoarea 
profesiune a elevilor, dar ro
lul cercurilor este mai genc-

sul orientării școlare și 
ionalc, desfășurat în prin
de școală și de familie, 

este influențat (cauzal și con
dițional) dc o scrie dc factori 
motivational!, unii acționînd 
din interiorul lui, ca niște fac
tori subiectivi, intrinseci (ten
dințele, înclinațiile, aptitudini
le etc.), iar alții avînd o acțiu
ne din exterior, extrinsecă, 
(sfaturile, recomandările, în
demnurile etc.), exercitată de 
către părinți, profesori, radio. 
T.V., presă ctc.

In cele mai multe cazuri ac
țiunea de orientare a elevului 
spre o școală sau spre o pro
fesie sc bazează aproape în ex
clusivitate pe acțiunile extrin
seci.

Astfel, elevul se vede pus în 
fața unui act dc decizie exte
rioară lui, dar avînd autorita
tea morală necesară, căci vino 
din partea unor persoane de 
prestigiu (profesorii) și binein- 
tenționate (părinții). In această 
situație copilul (elevul) sc ve
de nevoit să accepte ce i se 
recomandă. Unii — cei dOcili 
— acceptă, alții — cci refrac
tari— acceptă mai greu sau nu 
acceptă de loc și astfel se 
nasc adevărate „conflicte" pe 
tema opțiunii. Cei care accep
tă niște recomandări exterioa
re. neconforme cu structura lor 
sufletească, cu aptitudinile, cu 
propriile convingeri, fie că vor 
amine o viață întreagă niște

cercurilor
ral. ronstind in menținerea 
intensului elevilor in perime
trul activităților practice cil 
valențe majore, verificarea 
practică, experimentarea cu
noștințelor teoretice acumu
late. dezvoltarea gustului es
tetic.

In cadrul unor cercuri se 
poate' insufla elevilor dra
gostea pentru ocupația esen
țială a locuitorilor clin Valea 
Jiului, sprijinind conturarea 
unei tradiții minerești, inte
resul pentru folclorul literar, 
muzical, etnografia /onclor 
mărginașe fișici industriale.

Ele pot avea o influență po
zitivă asupra unor elevi, ne
asimilați do organizația dc 
pionieri și U.T.C. din școa
lă care supraveghează ac
tivitatea cercurilor. prin- 
tr-un conținut antrenant. In

nemulțumiți, fie că vor aștep
ta prima ocazie pentru a „eva
da" în altă școală sau profesie, 

•i se formează 
universi-

Așa se naște
.navctismul* școlar, universi-- 
tar, sau profesional, dăunător 
— atît pentru individ, cît și 
pentru economia națională.

Pentru a nu se ajunge aici, 
pentru a se evita asemenea fe
nomene negative, este necesară 
o mai sistematică și mai pri
cepută muncă educativă dc-a 
lungul anilor de școală, mun
că care să ducă la formarea e-

pe materii
frliil atesta sc pot distant» 
înni mul(i sau mai putini e- 
l<-vi dc practici străine vîr- 
stei și <alitA(ii lor, de hoi
năreai» prelungită pină-n orc 
lirzii.

Nu-mi propun pentru c- 
xcinplificarc o înregistrare 
a cercurilor existente la 
Școala generală nr. I Vulcan, 
dar vreau să menționez unele 
momente reușite ale anului 
școlar trecut și pașii siguri 
tăcuți anul acesta. Astfel, 
membrii cercului foto au ob
ținut rezultate frumoase — 
pe plan județean, locul I, iar 
la nivel republican o menți
une — performanțe <arc le-au 
permis elevilor participarea 
la tabăra națională dc In 
Gilma — Dîmbovița.

Singular in ansamblul cer
curilor din școli este cel al

reștia a capacității <lc autocu
noașterc Nu poate autodc- 
fermina cineva care nu are o 
imagine clară despre sine, des
pre universul său sufletesc, des
pre capacitățile sale, despre po
tențialul său, dar și despre ca
rențele (deficiențele) sale. In 
această privință, cunoștințele 
de psihologic (predate în clasa 
a XlI-a) vin să-i clarifice, în 
mod ștințifie, aceste probleme. 
Dar autocunoaștcrea nu re rea
lizează numai in acest nivel (al 
c). XII). Dacă vom aștepta pi-

problemă esențială în orientarea 
școlară și profesională

ml-'lor muzicieni. Acesta arc E
o gazetă dc perete cu mate- i
riale teoretice, compoziții |
semnate «Ir elevi și imagini 
•Ir pe scenă iu prilejul «life- I
vitelor spcitncolc susținute '
in tata colegilor, părinților, [
profesorilor.

Cu eerie promisiuni iși des- I
fâsoară mfivitatea cercul I
de etnografic avînd ca țel a- I
menajarea unui muzeu cu o- I
bicele rcflectînd portul, oeu- I
paliile casnice, cimpencști, I
păstorești sau momîrlănești. I

Cercul dc literatură spri- I
jină activitatea gazetei de |
perete prin diverse materiale j
satirice rare vizează elimina ■ I 
rea unor aspecte negative ■ 
manifestate in școală.

Activitatea de cerc colo- i
rca/ă viu și plastic viața șco
lii, dirijează pasiunile elevi- . 
lor, stimulează aptitudinile 
formează noi trăsături dc ca
racter la elevi. i

Prof. Mircea MUNTEAN! J 
Director Școala generală 

nr. 1 A’ulran

F AMILI A- 
FEMtLIA EDIICAIIEI

hof. univ. dr. doctnl ION BERCA

Spre a face față sarcinilor 
sporite care stau astăzi în fața 

forurile competente din 
învățâminlul general și dm li
ceele dc cultură generală, au 
luat măsuri pentru realizarea 
bazei materiale necesare poli- 
tehnizării școlilor. Este demnă 
dc remarcat înțelegerea dc care 
au dat dovadă conducerile ma
jorității unităților economice ca- 
hc angajat să patroneze 
școlile depunind eforturi Jăuda- 
<>de pentru dotarea atelierelor- 
șioală cu mobilier, scule, ma
șini unelte sau cu alte instala
ții necesare pentru practicarea 
diferitelo- meserii de către e- 
levi.

O dată cu înființarea in ca
drul școlilor a acestor ateliere, 
dotate cu instalații și mașini 
aidoma atelierelor din unitățile 
economice, e necesar să se pu
na un foarte mare accent asu
pra respectării întrutotul a mă
surilor de securitate în timpul 
practicu elevilor in vederea pre
venirii oricărui accident. Din a- 
cesic motive atelierele-școală, 
precum și activitatea din ca
drul lor intră în prevederile 
legii nr. 5/1965 privind protec
ția muncii în Republica Socia
listă România. Această lege, ca- 

fost modificată, comple
tată și republicată în 1969, stipu
lează că obligația și răspun
derea pentru realizarea deplină 
a măsurilor de protecție a 
muncii o au — potrivit obli
gațiilor ■ c le revin — cei ce 
organizează, controlează și con
duc procesele do muncă.

Pe lingă aceste responsabili 
lăți este nevoie ca elevii, con
comitent cu însușirea cunoștin
țelor practice, să-și formeze de
prinderile necesare executării 
corecte a oricăror operații prac
tice efectuate manual sau cu 
mașini, instalații etc. Dc aceea, 
în conformitate cu dispozițiile 
Ministerului Invățămimului. in 
orele de program elevii trebuie 
să fie incunpștiințați despre 
prevederile de proiecție a mun
cii, specifice activităților din a- 
tcliercle-școală. De asemenea, in 
timpul practicii instructorii tre
buie să indice modul corect de 
lucru ia tic.arc operație, insis- 
tind asupra obiceiurilor greșite 
care |x>t favoriza sau pot con
duce la accidente. Atrăgind ast
fel al- nția din timp elevilor, a- 
ceștia voi putea concluziona 
singuri asupra modului in care 
•e fxjuic lucra în perfecta si
guranță frrindu-sc dc accidente 
și îmbolnăviri profesionale. O- 
relor dc practică trebuie să li 
sc atribuie aceeași seriozitate, 
același regim care se aplică și 
la învâțămintul teoretic in orele 
de curs la orice materie.

Prin deprinderea elevilor în 
orele d<_ practică sâ fie dis
ciplinați, bă realizeze sarcinile 
primite in mod conștiincios și 
corect se va ajunge ca alunei 
cind ei se vor integra in tim
pul muncii să se poată com
porta ca niște cadre bine pre
gătite, harnice, spre binele lor 
și al societății. Este adevărat 
că nu ajunge ca elevul sâ fie 
lăsat numai pe seama celor de
prins»- în școală, la cursurile 
teoretice și la orele de prac
tică în ateliere. Această educa
ție a disciplinei și a respec
tului față de muncă trebuie

continuată și acasă de către 
părinți. Căci degeaba învață e- 
levul la școală să țină în ordine 
rechizitele în clasă și sculele 
aranjate frumos in atelier dacă 
acasă părinții îi permit ca, du
pă ce a învățat, să lase îm
prăștiate în cameră cărțile, ca
ietele sau jucăriile. Același lu
cru se intîmplă și atunci cînd 
în școală se arată spre exem
plu că în tabloul dc siguranțe 
electrice trebuie folosite patroa
ne originale, calculate in func
ție de consumatori, cind acasă 
capul familiei demonstrează că 
la repararea siguranței electrice 
se folosesc 3—4 fire de liță, 
vorba aceea „să țină", fără să 
explice membrilor de familie 
că prin acest procedeu în- 
tr-o zi poate să apară un in
cendiu in locuință tocmai pen
tru că au .ținut* bine acele 
fire.

Pentru asigurarea controlului 
in care se efectuează instrui
rea elevilor privind normele de 
protecție a muncii și modul în 
care acestea sînt aplicate în 
timpul orelor de practică se 
impune ca directorii școlilor 
generale și ai liceelor de cul
tură generală să controleze fe
lul in care cadrele de specia
litate se ocupă de aceste pro
bleme. De asemenea, este ne
cesar sa se desemneze pentru 
fiecare atelier cite un respon
sabil (cadru didactic) care să ia 
măsuri și să răspundă de res
pectarea sarcinilor privind pro
tecția muncii. Acești responsa
bili trebuie să întocmească in
strucțiuni de lucru și măsuri 
de proiecție specifice locurilor 
de muncă respective, în funcție 
de caracteristicile aparatelor, u- 
tilajelor și instalațiilor, precum 
și de condițiile concrete in ca
re se desfășoară activitatea 
practică.

De altfel, Ministerul Invăță- 
min.ului a editai in acest un un 
.indiumălor privind aplicarea 
măsurilor minimale de protec
ție a muncii în școli- care tre
buie sa fie aplicat in totalita
te împreună cu prevederile 
normelor departamentale elabo
rate de mimsicrele dc resort cu 
proiil industrial.

însușirea și aplicarea rigurou 
să a prevederilor normelor de 
protecție a muncii nu trebuie 
neglijată nici in atelierele dc 
practică a elevelor, indiferent 
ducă este vorba de atelierele 
de croitorie, de menaj ele. de
oarece și aici normele de spe
cialitate reglementează modul 
de luciii corect și In perfectă 
siguranță. Spre exemplu, în a 
iclicrelc dc croitorie, au înce
put să fie introduse mașini dc 
cusut cu acționare electrică, se 
calea cu fiare de călcat elec
trice etc. Astfel se pune pro
blema măsurilor preventive con
tra unor eventuale electrocutări. 
De aceea, elevele trebuie să 
cunoască modul corect in care 
re irnpămîntează aparatele e- 
)< l irice precum și măsurile de 
prim ajutor in caz de electro
cutare. Trebuie sâ știe cure este 
cauza producerii unui scurtcir
cuit electric, condițiile In care 
se formează, cum acționează si
guranța fuzibilă și cum se poa
te aceasta înlocui in mod co
rect De asemenea, la cursu
rile de menaj trebuie predate

normele de siguranță pentru 
minuirca rcșourilor, a aparata- 
jului de bucătărie cu acționare 
electrică, modul de exploatare 
a plitelor cu gaze lichefiate sau 
combustibil lichid, a măsurilor 
de prevenire a arsurilor sau 
opăririlor in timpul lucrului, 
în special la desfacerea oale
lor de fiert sub presiune ele. 
Iată, deci, că pină la învăța
rea diferitelor rețele culinare se 
impune ca elevele să cunoască 
mai întii măsurile de protec
ție a muncii referitoare la a- 
paratele și mașinile in care vor 
făuri preparatele respective.

Instructorul de practică tre
buie să observe și să combată 
unele deprinderi și cunoștințe 
greșite de lucru ale elevelor 
deprinse ori practicate acasă. 
La chestionarea mai multor zeci 
de eleve — cu ocazia unui con
trol din partea inspectoratului 
de protecție a -muncii — a 
reieșit-că, spic exemplu, la 
schimbarea buteliei dc aragaz 
verificarea etanșeității sc face 
cu flacăra unui chibrit. Dar ni
meni nu le-a explicat cil de pe
riculoasă este această operație, 
caic este cu dcsăvirșirc inter
zisă, deoarece flacăra chibri
tului poate declanșa explozia 
buteliei cu aragaz. Aproape 
toate elevele au rămas mirate 
auzind — că după normele de 
protecție a muncii — racordul 
buteliei nou montate, cit și ce
lelalte racorduri sc verifică o- 
bligatoriu numai cu ciubuc de 
săpun.

Cu toate că elevii sau elevele 
in mod practic nu se ocupă cu 
schimbarea unei siguranțe arse 
sau a unei butelii de aragaz 
lichefiat, totuși lucrează cu a- 
parale deservite dc acestea și 
de aceea trebuie să cunoască 
îndeaproape măsurile indicate 
de normele de proiecție a mun
cii și pentru asemena cazuri.

Este adevărat faptul că mo
dificarea, respectiv completarea 
invățainintului teoretic cu o ac
tivitate practică multilaterală, 
pune probleme majore și cadre
lor dida» dec. Din acest motiv, 
conducerile unităților economice 
care patronează școli, nu pot 
considera misiunea lor termi
nală prin dotarea alelierclor- 
școală cu cele necesare activi
tății practice a elevilor. Ar fi 
salutară din cînd în cind efec
tuarea unor vizite, sâ zicem de 
curtoazie din partea directoru
lui întreprinderii sau a ingine
rului șef la școala patronată 
pentru a vedea modul în care 
au fost amenajate atelierele 
respective, cum au fost insta
late utilajele și mașinile trans
ferate, condițiile in care elevii 
iși desfășoară uctivitateu prac
tică ajutînd astfel cadrele di
dactice pentru organizarea cît 
mai bună a învățâmîntului 
practic.

Numai prin slrînsa 
re dintre < 
conducerile 
nomicc se 
contribuție 
zarea unor 
formare a 
in omul matur de mime con
structor conștient și valoros al 
societății noastre socialisto.

levului în așa fel îneît opțiunea 
pentru o școală sau pentru o 
profesie și alegerea lor să fie 
un act de autodeterminare. De
sigur că acest luciu este mai 
ușor de realizat la clasele mari 
(IX — XII) și mai greu de rea
lizat la preadolescenți (clasele 
V — VIII) ; dar nici chiar Ia 
acest nivel, autodeterminarea 
nu este imposibilă.

Autodeterminarea elevului 
— ca act dc opțiune și decizie 
liberă — presupune insă un de
osebit tact pedagogic din par
tea educatorului, priceperea de 
a lucra cu conștiința elevilor, 
cunoașterea temeinică a parti
cularităților psihologice de vîrs- 
tă (preadolescenta și adolescen
ța) și individuale — (tempera
ment, caracter, aptitudini, in
terese etc.). Pe de altă parte, 
formarea la elevi a autodeter
minării presupune, cu necesi
tate, înarmarea lor cu tehnica 
autocunoaștcrii. formarea la a-

nă la această vîrslă și clasă, 
vom risca să nu mai putem for
ma autodeterminarea. Elevul 
se poale cunoaște pe sine și 
mai devreme. In această pri
vință ni se par foarte sugesti
ve cuvintele iui Goethe: ..Cum 
poți să te cunoști ? Niciodată 
contemplîndu-te, totdeauna ac- 
ționind'. Deci, acționînd cu o- 
biectele și asupra obiectelor, 
elevul le va cunoaște nu nu
mai pe acestea, însușirile lor, 
ci se va cunoaște și pe sine, po
sibilitățile sale, calitățile și de
ficiențele pe care le arc. De a- 
ceea considerăm că informarea 
cea mai bună pe care i-o pu
tem oferi elevului despre dife
rite profesii este confruntarea 
leii cu aceste profesii. Din acest 
punct de vedere ni se pare sa
lutară măsura introdusă de că- 
ti:£ conducerea P.C.R. ca ele
vii să facă diferite forme de 
practică în producție.

Bineînțeles că practica în 
producție nu este singura cale 
de autocunoașlcrc și de auto
determinare. Alături de ea. ar 
trebui . sporite modalitățile de 
confruntare ale elevului cu si
ne în acțiunea practică, con
cretă. Ne RÎndim aici la spo- 
' ca și diversificarea cercuri- 
loi pe obiecte și a celorlalte 
■ • icuri. Și nu numai în cadrul 
. iselor pionierilor, ci la nive
lul fiecărei .școli. Dacă în fie- 
ia e școală am avea cercuri 
pe specialitățile din planul de 
învățfimînt, precum și la pro
fesiile cele mai răspîndite în 
regiunea respectivă (in funcție 
de nevoile economiei), atunci 
am avea adevărate „pepiniere" 
profesionale în care elevul s-ar 
putea cunoaște și, în acest fel, 
autodeterminarea ar apare ca 
un act firesc. Credem că ar 
trebui sâ se reflecteze la in
troducerea in norma didactică 
obligatorie și a ce) puțin patru 
ore pe lună (din două în două 
sâptămîni) de activitate în cerc. 
Aceasta la fiecare obiect de în- 
vățămînt (bineînțeles la alege
rea elevilor) precum și la alte 
activități lucrative (grădinărie. 
dactilocrafie, artizanat etc.) — 
tot cu caracter dc opțiune la 
alegere.

In acest fel, printr-o confrun
tare multiplă și multilaterală 
(cu propriile rezultate la învă
țătură, cu cerințele practicii în 
producție, cu rezultatele obți
nute la activitățile din cercuri
le din școală sau de la casa 
pionierilor etc.) elevul reușeș
te. pe de o parte, să-și formeze 
o imagine mai veridică, mai 
realistă despre sine, iar pe de 
altă parte, să-și aleagă în mod 
adecvat, deci liber și realist, 
viitoarea școală sau viitoarea 
profesie. Această alegere va fi 
rezultatul maturizării sale psi- 
ho-sociale, maturizare realizată 
prin pregătirea lui psihologică 
pentru viitoarea profesie.

Modelorto adecvotă o intelec
tului și a caracterului reclamă in 
procesul educației copilului o co
laborare itrinsă intre școatâ și 
lamilie. Această întrepătrundere 
a eforturilor educative, menite să 
contribuie la formarea multilate
rală a viitorilor cetățeni oi țârii, 
ridică o serie întreaga de proble
me de psihologie, pedagogie și 
etică.

Dacă in privința formelor colec
tive dc colaborare intre școală și 
lamilie (adunări cu părinții pe 
clasă sau școală, vizitele Ic do 
miciliu, lectorate cu părinții ele 
vilor), preocupările școlii se do
vedesc a fi constante, eiistă incă 
un serios delicii la capitolul ..cu
noașterea profundă a fiecărui e- 
lev". Diriginții, profesorii și pă
rinții le sint incă mult datori pC 
acest tărim tinerelor vlăstare de 
pe băncile școlii. îndeosebi ca
drele didactice ou chemarea sa 
studieze posibilitățile fiecărei fa
milii, să procedeze la o individuali
zare a metodelor educative m 
funcție de realități. Dacă scopu
rile educației sint și trebuie să 
fie unitare, posibilitățile uneia 
sau alteia dintre (omilii de a-și 
influența copiii prezintă, evi
dent. diferențe mari. Ceea ce m 
școală ia ființă lesne, în virtutea 
organizării, și anume, unitateo 
de scop și de metodă a tuturor 
cadrelor didactice, adeseori se 
constituie mai greu intre membrii 
unei familii cu o pregătire gene
rală și pedagogică foarte diver
să și foarte neomogenă. Pornind 
de la aceste realități se impune 
principalul obiectiv - părinții să 
asigure prin armonia și coeziunea 
familiei, prin climatul de respect 
reciproc, de întrajutorare, de 
răspundere comună față de edu
carea copiilor - o influență efi
cace in acest sens. In psihologie 
se vorbește despre deosebirile da
torate particularităților înnăscute, 
despre deosebiri de receptivitate, 
de virstă, de sex, de tip de civiliza
ție și de tradiții social-culturale. 
Prin intermediul școlii, părinții 
trebuie să înțeleagă in ce măsu
ră aceste elemente determină, de 
fapt, caracteristicile individuale 
ale copiilor lor : randamentul ac
tivității, stilul de muncă, conduito 
curentă, capccitâțile generale, 
aptitudinile, sociabilitatea.

Practica de zi cu zi a școlii 
dovedește că există incă părinți 
care supraestimează nivelul in
telectual al copiilor lor ; le a- 
cordă cu ușurință recompense.

codouri inoportune, ba chiar îi 
ajută să se abată de Io progra
mul școlor, intr-un cuvint fac ges
turi care influențează nefovorobil 
atil randamentul muncii instruc
tive, cil, mai ales, comportamen
tul copilului. Sint, pe de altă par
te, părinți care subestimează po
sibilitățile copiilor lor, le preiau 
obligațiile școlare, le scriu te
mele, iotul din dorința ca fiii lor 
sâ primească in școală notele ce
le mai mari. Apar, in această si
tuație, doua mari primejdii pri
ma - tolerarea unei lipse de o- 
nestitate loță de școală, nemni- 
vorbind de iresponsabilitatea fa
ță dc propriii copii ; o doua, im
plicată de cealaltă, pierderea 
treptată o prestigiului, a autori
tății părinților față de copo. A- 
semenea părinți, in loc sâ fie 
un model de comportare și de 
ținută motolo, devin de-a drep
tul exemple negative pentru co
piii lor.

In relațiile complexe de cola
borare, familia primește din par- 
lea școlii dale informative in le
gătură cu dezvoltarea inlelecfu- 
ulă și morală a elevilor, cu ritmul 
însușirii cunoștințelor, cu fenome
nele care apar ; la rindul lor, 
părin'ii transmit școlii - prin in
termediul profesorului diriginte - 
informații despre interesele, ap
titudinile și preocupările copilu
lui.

Aceste constatări trebuie în
scrise cu grijă in fișa personală 
a fiecărui elev. Discutate si con
fruntate, aceste observații sinf, 
in cele clin urmă, sintetizate d* 
către profesorul diriginte, cel 
mai in măsură să-l cunoască pe 
elev, să cunoască mediul in care 
acesta trăiește și învață, să-i c»- 
noască părinții și prietenii.

Avind in vedere răspunderile 
sporite ale profesorului diriginte, 
in literatura de specialitate se 
lace simțită necesitatea apariției 
unor lucrări cu caracter metodic, 
referitoare la modalitatea în ce
re diriginții pot colabora cu cei
lalți profesori și cu familiile ele
vilor. Consider că prin importan
ța ei. legătura dintre școală și 
familie poate face obiectul unor 
dezbateri atit in școli cit și in 
piesă, Io care să participe psi
hologi, pedagogi, medici, părinți. 
Aceste dezbateri pot căpăta o 
deosebită valoare in găsirea mij
loacelor de educare corespunză
toare etapei actuale de dezvo^ 
tare a invâțamintului din tor» 
noastră.

colubora- 
cadrele didactice și 

• organizațiilor cco- 
va putea aduce o 
prețioasă la rcali- 
sarcini mărețe de 
tineretului de azi,

In fiecare zi, de citeva luni, elevi ai liceului din 
Petrila, „navetiști" cum li se mai spune celor 
care locuiesc in Petroșani sau localitățile din 
jur, urcă in autobuzele locale la capăt de linie, 
bineințeles ocupind și locul cuvenit. Deci, un 
fel de beneficiari de drept ai scaunului ? Pentru 
că dacă este s-o spunem, de cind au început 
școlile, minerii care ies din schimbul de dimi
neață (orele sint aceleași) au ocazia să asiste 
ia scene incredibile... Pe scaunul rezervat, cu 
interval mărit, două eleve (numărul matricol al 
liceului 715 și 626) bine dispuse iși completau 
notițele de chimie cu „perle" din filmul „Arti
colul 420", insoțindu-și dialogul cu risete și ges
turi violente. “ .............. . . •
pregătea să 
de ani.

- Ce faci

Ee scaunul din fața lor tocmai se 
se așeze un bătrin la vreo 65—70

__ __  nene, nu vezi unde calci ?! (Ca și
cum omul le-ar fi călcat pe bătătură in inten
ția de a ajunge la scaun).

- Ar trebui să-i cedați scaunul - a zis cineva.
- Din respect măcar, a mai adăugat un al

tul.
Călătorii incercau să le scuze - nepăsarea, 

lipsa de respect - dar, ca un făcut, replica n-a 
intirziat : „Și noi plătim. Și banii noștri circu
lă !"....... Un grup de eleve se aruncă disperate
pe scaunele autobuzului intr-o învălmășeală de 
nedescris. O MAMA cu un copil in brațe inten
ționa să ocupe un loc, cind o codană cu bu
jori in obraji ' * "" •
calea : „Nu-i 
dai pe urmă 
brinci femeii 
3-4 călători, 
ea, neuitind să adauge, ca un fel de scuză 
pentru cei din jur : „Călătorim pină la capăt".

De ce insistăm asupra ocestor cazuri ? Pen
tru că ele relevă pregnant o condamnabilă re
fuzare a unor raporturi etice, statornicite in so
cietatea noastră. „Și noi plătim ! Călătorim pi
nă la capăt ! Și banii noștri circulă !“ sint cu
vinte care au ajuns pină la noi dintr-un voca-

(nu de rușine, fiți siguri) i-a tăiat 
liber ! Unde ești, tu ? Hai, tu, că 

abonamentele." Și i-a
cu copilul ținind spatele la incă 
instalind-o apoi pe colegă lingă 

adauge, ca un fel de

dat un

REPETENȚI
LA POLITEȚE

bulor de bulevard, vechi, uzat, pe care însăți 
viața l-a aruncat la gunoi. Mai sint unii, in ca
zul nostru elevii unui liceu, care mai folosesc 
„cuvintele" („nu ține", „se bagă", „mă ia la 
mărunțiș") și cite altele. Se agață de ele cu 
incâpăținare ca înecatul de pai, pentru a aco
peri cumva după părerea lor fapte incompati
bile, lipsa de educație, de bun simț, dar și o 
abdicare de la demnitatea de elev (de fapt... 
puțini din aceștia poartă numerele matricole, a- 
dică un nou mod de a nu-și îndeplini îndatori
rile. „Ce să-i faci, numărul matricol o fi la li
ceul petrilean un capriciu de sezon..." Un pro
fesor, care nu-i străin de tot ce se intimplă in 
viața liceului, cerindu-i-se relații in legătură cu 
navetiștii, încerca o scuză : „unii sint bolnavi, 
iar alții..."

Noțiunile de respect și uunâ creștere iți au lo
cul in orele de dirigenție, in orele in care „bolna
vii" și „navetiștii" ar trebui să fie inițiați, obligați 
chiar la respectul public, adică la acel raport 
etic (și - să recunoaștem - nu-i o situație izo
lată in localitățile noastre), care nu-i altceva 
decit politețe. Ne-au fost suficiente citeva mi
nute spre a observa un elev, „prins" intr-o dis
cuție cu o cunoștință, care n-a văzut sau n-a 
vrut să vadă că trece directorul liceului. De un
de deducem că aici lipsește - mai bine zis se 
refuză - gestul de politețe. De unde sâ ia ele
vul noțiune, dacă profesorul de care pomeneam 
mai sus încearcă o metamorfozare a gestulu 
a indatoririlor etice, a omeniei ?!

Activitatea tehnico
științifică

preocupare de bază
a pionierilor și șco
larilor din Valea Jiului

In condițiile vieții noastre, 
in plin proces al revoluției teh- 
nico-șțiințificc și al edificării 
socialismului in lume, proces 
care transformă știința intr-o 
importantă forța de producție, 
apropierea copiilor dc tehnică 
devine o sarcină de marc im
portanță pentru toți factorii care 
contribuie la cducurcu tinerei 
generații.

Avind pe prim plan educația 
activă prin muncă și pentru 
muncă in folosul societății socia-

liste, formarea și perfecționarea 
personalității umane, potrivit cu 
cerințele puse de dezvoltarea 
actuală și de perspectivă a țârii, 
conștient- de răspunderea socia
lă și politică ce le revine, con
siliile pionierești din școlile ge
nerale ale municipiului nostru, 
Consiliul municipal al Organi
zației pionierilor au acordat și 
acordă o atenție din ce în ce 
mai substanțială organizării și 
desfășurării activității tehnico- 
șliințifice a copiilor in cercuri,

I. DUMITRU

incit această activitate nu mai 
constituie o preocupare sporadi
că a unor colectivități școlare, 
ci antrenează din ce în ce mai 
mulți pionieri și școlari din 
întreg municipiul nostru. Sem
nificativă în această privință 
este evoluția cercurilor pionie
rești. Astfel, daca in anul 1969 
în municipiul nostru a funcțio
nal un număr de 157 de cercuri, 
din care doar 33 cu caracter 
ichnico-aplicativ, în unul șco
lar 1971/1972, funcționează un 
număr de 250 cercuri la care 
participă circa 7000 de pionieri, 
dintre care 104 cercuri sînt 
telmico-aplicalive, ele antre- 
nînd un număr dc 3277 pio
nieri.

Îndrumați și sprijiniți de ca
dre didactice și de părinți, 
membrii cercurilor lehnico-apli- 
eative și-au văzut încununată 
dc succes munca depusă în a- 
ccstc cercuri. Ei nu vor uita ni
ciodată acea zi de septembrie 
1971, cînd, în sala Casei de cul
tură din Petroșani, li s-au în- 
mînat cele 26 medalii de aur și 
trofeu) .Racheta Cutezătorilor", 
iicordale județului Hunedoara 
dc către redacția revistei .Cu
tezătorii", pentru rezultatele 
deosebite obținute la concursul 
„Minitehnicus* 71“.

Cu acest prilej, în fața orga
nelor locale de partid, pionierii 
Văii Jiului s au angajat vă vor

obține, an dc an, rezultate tot 
iniii frumoase în această direc
ție. Și iată că angajamentul 
lor a început sâ prindă viață. 
Dacă la ediția a IV-a a concur
sului .Minitehnicus** au partici
pat 356 pionieri cu un număr 
dc 264 lucrări, anul acesta, la 
ediția a V-a, s-au înscris 1838 
participant cu un număr dc 
1089 de lucrări. O contribuție 
de seamă la aceste realizări au 
adus-o școlile generale nr. (> Pe
troșani (109 lucrări), nr. 5 Petro
șani (103 lucrări), nr. 1 Lupeni 
(81 lucrări), Casa pionierilor 
Vulcan (61 lucrări), nr. 1 și nr.5 
Petrila (cu 55 și, respectiv, 65 
lucrări). Liceul Vulcan (55 lu
crări).

Merită de asemenea amintite 
în mod deosebit școlile gene
rale Aninoasa și nr. 2 Petro
șani, varo, deși cu condiții și 
posibilități mai modeste au re
ușit sa se înscrie cu 34, respec
tiv, 32 lucrări, revenind eîte 4 
și 6 lucrări de fiecare detașa
ment.

De remarcat că activitatea 
tehnieo-științifică a pătruns și 
in rindul fetelor, cit și în mediul 
rural. Astfel, din cci 1838 de 
pârticipanțit 398 sînt fete, iar 
din totalul lucrărilor — 58 sini 
din mediul rural.

Desigur vă obținerea aces
tor rezultate a fost ji este fa

vorizată în primul rînd de mo 
dul în care pionierii și școlar ; 
au fost antrenați in cercurile 
tehnico aplicative, in cadrul 
cărora au participat la o inten
să activitate constructivă.

Cultivarea gindirri creatoare, 
încurajarea inițiativei, a găsirii 
unor soluții noi, originale tre
buie să constituie pe mai de
parte elemente de stimulure alîl 
cu prilejul formulării și elabo
rării ideii cît și In transpun >< a 
ei in viață căci numai așa vom 
reuși să încurajăm creația teh
nică a copiilor.

Participarea directă a copiilor 
la activitatea tehnico-științifi- 
vă le formează concepția știin
țifică — materialist-dialecticâ 
despre lume și viață, le dezvol
tă dragostea pentru muncă, gus
tul pentru frumoâ, pentru este
tic, le dezvoltă trăsăturile pozi
tive de caracter. In același timp 
această participare contribuia 
la lărgirea și aprofundarea ori
zontului de cunoștințe, la for
marea deprinderilor aplicative, 
a îndemânărilor, afirmarea «j 
dezvoltarea aptitudinilor 
talentelor — viz.ind orientarea 
profesională —. cu alte nu- 
vinle, contribuie la educarea 
personalității comuniste, crea
toare. armonios sl multilateral 
dezvoltată.

Prof. Lucrețiu BELUIMAN'
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500 m.c. prefabricate din 
bf4<m m o depășire de 1.1 la 
sulă față dc plan ;

— 12 000 mc produse dc cari
eri și balastieră cu <> depășire 
»>c 4 la sută față de plan ;

— 500 mii lei la mobilă, re
prezentind 1 In sută față de 
«lan.

— reducerea prețului dc cost 
pes-te sarcina planificată cu 0,2 
la sută :

— îmbunătățirea gradului de 
înzestrare tehnică « unităților 
»lc industrie locală prin aulo-

ilare, modernizare, precum și 
dezvoltarea producției dc piese 
»lc schimb. In acest sens. în a- 
nu) 1972, se vor produce peste 
plan utilaje și piese de schimb 
in valoare de 4 milioane lei ;

— sc vor înființa 10 noi sec
ții <le producție pentru dezvol
tarea producției bunurilor de 
Târg consum și materiale dc 
«nnstrucții.

2 IN SI C TORI I. Dl 
FOD AKIE COMl \ ALA ȘI 
LOCAȚII A. prin dezvoltarea 
rețelei dc unități și a pres
tărilor de servicii către 
populație, printr-o mai raționa
lă folosire a mijloacelor mate
riale și bănești, prin mai buna 
organizare a producției și 
muncii, se vor realiza :

— depășirea planului 
prestații 
tind un 
lei. din

GOS-

dc 
cu 3 la sută, reprezen- 
volum 
are:

— depășirea 
prestări pentru 
£.5 la sută, reprezentind 
volum dc 3 500 mii lei :

— extinderea rețelelor de a- 
limentare cu apă. peste plan, 
cu 5.0 km ;

— extinderea rețelelor de ca
nalizare, peste plan, cu 2,0 km:

— racordarea peste plan, la 
rețelele de alimentare cu apă 
și canalizare a unui număr de 
200 locuințe existențe ;

— modernizarea, peste plan, 
£ 10 000 mp străzi trotuare in 
localități urbane ;

— înființarea dc activități de 
prestări de gospodărie comuna
lă $i locativă : alimentarea cu 
apă, canalizare, salubritate. în
treținere și reparații străzi, 
prestări în construcții, gospo
dărirea fondului locativ și co- 
șerit în 5 localități rurale ;

— extinderea traseelor de 
transport in comun cu 35 km. 
reprezentind 6,2 la sută față de 
lungimea existentă la 31 de
cembrie 1971.

3. IN SECTORUL DE PRO
IECT ARE-SISTEMATIZ ARE :

— folosirea proiectelor tip Și 
refoJosibile în proporție de 90 
la sută din totalul apartamen
telor ce se vor da în folosință 
in 1973, la locuințele realizate 
•lin fondul dc stat și proprie 
tale personală :

— folosirea proiectelor tip și 
rcfoloribile, în proporție de 80 
Ia sută din totalul obiectivelor 
social-cullurale. ce se vor da 
In folosință in anul 1973 ;

— elaborarea proiectelor de 
execuție pentru anul 1973 la 
W dc obiective înainte de ter
men, din care: 30 pînă la 31 
martie și 30 pină la 31 mai. 
rar restul proiectelor pînă la 
•lata de 30 iunie 1972 ;

— folosirea soluțiilor indus
trializate la 68 la sută din nu
mărul de apartamente, prevă
zute a fi date in folosință in 
anul 1973. din fondurile statu
lui și proprietate personală;

— folosirea soluțiilor indus
trializate la 70 la sută din nu
mărul de obiective social-culfu-

de mono mii

planului 
populație

de 
cu 
un

rale, prevăzute « fi dale in fo
losință in anul 1973 :

— definitivarea și aprobarea 
schițelor de sistematizare pen
tru un număr dc 9 comune, 
rcalizind astfel pină )n linele 
anului 1972 schițele dc siste
matizare a 86 la sută din tota
lul comunelor ;

— reactualizarea și îmbună
tățirea schițelor de sistemati
zare pentru un număr de 3 o- 
rașe, astfel ca toate cele 12 o- 
rașc din Județ să beneficieze 
de schițe dc sistematizare reac
tualizate.

4. IN SECTORUL DE IN
VESTIȚII. prin pregătirea din 
timp a documentațiilor și n 
amplasamentelor. a utilajelor 
tehnologice și urmărirea exe
cuției sc va asigura :

— realizarea in trimestrul I 
11*72 a 22 la sută și in semes
trul I 1972 a 50 la sută din 
planul anual dc investiții ;

— darea in folosință in tri
mestrul I 1972 a 15 la sută și 
in semestrul I 1972 a 40 la su
tă din numărul total dc apar
tamente planificate din fondu
rile statului :

— darea in folosința în tri
mestrul 1 1972 a 7.5 la sută și 
in semestrul I 1972 a 40 la su
tă din numărul toni dc aparta
mente proprietate personală 
planificate ;

— punerea in funcțiune in 
trimestrul I 1972 a 15 la sută

I a 30 la sută 
fondurilor fixe

și in semestrul 
din valoarea 
planificate ;

— darea în 
capacități și < 
pină la 30 zile înainte de ter
menul prevăzut prin pianul de 
slat ;

5. IN SECTORIL PRODUC 
Ț1EI DE CONSTRVCȚ1I-MON- 
TAJ, printr-o mai bună orga
nizare a producției și a mun
cii pe șantiere, creșterea indi
cilor de folosire a utilajelor, 
introducerea de noi procedee și 
soluții tehnologice, se va asi
gura :

— realizarea in trimestrul I 
1972 a 22 la sulă și in semes
trul 1 a 49 Ia sută din planul 
anual pe 1972 la producția de 
construcții-montaj;

— extinderea acordului glo
bal pe șantierele dc construcții 
la 70 la sută din totalul orelor 
prestate în acord ;

— reducerea cheltuielilor la 
1 000 Iei producție de construc
ții-montaj cu 2 lei, față dc sar
cina planificată pe anul 1972 ;

— depășirea nivelului pro
ductivității muncii planificate 
Pe anul 1972. cu 0,5 la sută ;

— realizarea lucrărilor ce se 
predau în 1972, de o calitate 
deosebită, astfel ca la recepția 
definitivă să se obțină numai 
calificative de ..bine’ și ..foarte 
bine".

— executarea in regie a unui 
volum de construcții-montaj cu 
10 ia sută mai mare fată de 
realizările din anul 1971.

6. IN SECTORUL DE DRU
MURI ȘI PODURI, prin folosi
rea judicioasă a capacității 11- 
tilajelor, a stațiilor de prepa
rat mixturi asfaltice, printr-o a- 
provizionare ritmică cu mate
riale, precum și prin diminua
rea cheltuielilor cu transportul 
acestora se va asigura reduce
rea cheltuielilor cu 25 000 Ici 
pe km de drum acoperit cu 
imbrăcăminți asfaltice ușoare, 
din economiile realizate exccu- 
tindu-se peste plan 2 km îm- 
brăcăminți asfaltice ușoare.

7. Printr-o mai rațională fo
losire și gospodărire a matc-

folosință a 10
obiective, cu 10

riilnr primo și materialelor, prin 
reducerea consumurilor 
ce, se vor economisi pc 
blul economiei locale :

— 200 tone metal
— 200 mc material
— 250 tone ciment
8. Depășirea veniturilor pro

prii la bugetul județului cu 
10 000 mii Ici: sc vor obține 
dc asemenea, beneficii peste 
plan in valoare dc 4 500 mii Ici. 
din care :

— 1 000 mii lei 
locală

— 2 000 mii lei 
rirca comunală

— 1 200 mii lei 
circulației mărfurilor

9. In vederea îmbunătățirii 
aprovizionării populației, re
țeaua comerțului socialist sc va 
dezvolta cu încă 60 unități, ce 
însumează 8 300 mp suprafața 
comercială, iar planul dc des
facere a mărfurilor va fi de
pășit <u 20 milioane, lei, repre- 
zentiml o creștere dc 0,64 la 
sută față dc plan.

10. Prin contribuția in bani 
și muncă a locuitorilor se vor 
realiza :

— 12 săli dc clasă, 9 cămi
ne culturale, Ș dispensare uma
ne, 5 grădinițe dc copii, 4 băi 
populare, 26 km îndiguiri și 3 
km rețele pentru apă potabilă:

— electrificarea a 21 sate și 
extinderea rețelelor existente in 
alte 5 sate;

— întreținerea și repararea 
a 701) km dc drumuri, în care 
scop sc vor efectua 155 mii 
zilc-om cu brațele și 20 mii 
zile cu mijloace de transport 
cu tracțiune animală și me
canică;

— impictruirea a 20 km dru
muri dc pămint.

11. Pentru continua înfrumu
sețare și buna gospodărire a 
localităților, sc vor executa prin 
muncă patriotică lucrări cdlli- 
(ar-Rospodărcști în valoare de 
240 milioane lei, printre care 
93 000 mp trotuare, 250 ha a- 
menajări și întrețineri de spa
ții și zone verzi, amenajarea 
a 180 baze sportive, solarii .și 
terenuri dc joacă pentru copii, 
plantarea a 500 mii arbori și 
arbuști și a 63 km de gard viu. 
150 km îndiguiri, taluzări și 
consolidări dc maluri.

12. IN DOMENIILE: INVA- 
ȚAMINTULUI. CULTURII, E- 
DUCAȚIEI SOCIALISTE ȘI SA- 
NAtAȚII, sc vor urmări și rea
liza :

— aplicarea in viață a măsu
rilor stabilite de partid, pentru 
continua dezvoltare a rețelei de 
invățămînt, pentru perfecționa
rea tehnicii dc lucru și crește
rea pregătirii politico-profcsio- 
nale a viitoarelor cadre la ni
velul exigențelor actuale și vi
itoare ale economiei naționale;

— crearea de ateliere șco
lare în toate liceele și școlile 
generale, a două ateliere inter- 
școlare. precum și 7 microfer- 
me pc lingă școlile de 10 ani;

— organizarea a 3 complexe 
de laboratoare și a 16 cabinete 
tehnice la școlile profesionale 
și liceele de specialitate;

— pentru educarea moral-ce- 
tățcncască, patriotică, prin n 
că și pentru muncă a 
levilor, sc vor organiza 
țiu ni voluntar-patriotice, 
care se vor executa lucrări in 
valoare de 1 milion lei: din 
producția atelierelor școlare se 
vor realiza produse în valoare 
de peste 500 mii Iei. Aceste

desfășura sub 
facem școala 
frumoasă uni
și „in fiecare

activități se vor 
chemarea : „să 
noastră cea mai 
tatc din județ"

manifestârih

v<

CONSILIUL POPULAR

Sleaqu/ roșu

u

unui(Urmare din pag l)

U

și desfășurarea

(Urmare din pag.

adunările gene- 
la începuiui a-

șantiere, sau altele 
Cu acest prilej 

alege prin vot des- 
reprezentanții oamenilor 

adunarea gene-

spccifi- 
nnsani-

lemnos

la gnspodă-

fn sectorul

Un an decisiv pentru constructorii
Șantierului 71 CI.II

(Urmare din pag. I)

utilaj modern de’ execuție 
iunclclor necesar excavârii 
montai ii prefabricatelor 
nclu| Bănița.

Capiul că fondul de 
pentru producție a fost 
zal numai in proporție 
la sută, și că nu am r 
planul ritmic demonstrează că 
mai avem încă serioase defici
ențe in activitatea noastră. Cu 
toate acestea, grație unor mă
suri speciale adoptate in dife
rite puncte de lucru, am reușit 
că încheiem anul cu beneficii 
la prețul de cost, estimate la 
cca 2U0 000 |ei.

— Ce obiective majore se a- 
flă în atenția dumneavoastră 
în anul 1972, ca an premergă
tor electrificării tronsonului pe 
care lucrați ?

— Volumul lucrărilor de con
strucție crește in ace-st an cu 
45 la sută fată dc anul prece- 

Va trebui să creăm. în 
rind. tocmai pentru a 

putea duce la îndeplinire noile 
sarcini capacități sporite de 
cazare (pentru un număr de 
400 de muncitori «are vor com
pleta efectivul nostru), să 
pro» urâm necesarul de compre- 
soare, în special la ..articolul" 
molocompresoarc cu cca. 120 
mi de aer pe minut, să rezol
văm intr-un fel problema u- 
nellelor pneumatice. Va trebui 
să generalizăm organizarea 
muncii in 2 și 3 schimburi, să 
mecanizăm lucrările de săpare, 
sfl punem la punct metoda dc 
excavare cu scut. In aceste zi
le. urgentăm terminarea și pu
nerea in funcțiune a unui nou 
punct de extragere și cjuruire 
a agregatelor pentru betoane, 
insistăm pentru obținerea u- 
nor mai largi .ferestre" in cir
culația feroviară, formarea u- 
nui lot specializai în problema 
montării prefabricatelor și su
prastructurii de poduri. O dată

Și 
la tu-

aceste deziderate, 
posibilă finalizarea in 
a lucrărilor prevăzute 

noul an — 5 tuncle, 5 
1000 de metri liniari 
de sprijin, 400 metri li- 

taluzuri.

îndeplinite 
va fi 
termen 
pentru 
polatc, 
de zid 
niari consolidare de 
hidroizolarca a 5 (unele exis
tente, sistematizarea stațiilor 
Crivadia. Bănița și Peștera Bo
lii.

— Există posibilitatea ca un 
minimum de 25 la sulă din 
planul de stat anual să fie rea
lizat încă din primul trimestru 
al anului și pe Șantierul 71 
C.F.R. Petroșani ?

— Nu. In primele 3 luni ale 
anului, volumul lucrărilor re
prezintă, conform planificării 
date de forul tutelar, numai 
16,5 Ia sută din planul pe 1972. 
In aceasta perioadă vom pre
găti lucrările pentru a putea 
intra la lucru șantierul de spe
cialitate care execută electrifi
carea propriu-zisă pe tronsonul 
Simeria — Crivadia. Ne vom 
strădui insă, pe cil posibil, să 
atingem la finele lui martie

20 la sută din volumul valoric 
al lucrărilor ce le avem de e- 
xecutat 
1972.

— In 
finaliza 
acestui an, se contează numai 
pe tradiția reușitelor anterioa
re ?

— Ar fi prea puțin față de 
speranțele noastre dc a încheia 
anul doi al cincinalului cu 
fruntea sus. Ca și in anii trecuți 
ne bizuim pe mobilizarea între
gului colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni la realiza
rea sarcinilor ce ne revin. In 
această perioadă popularizăm 
noile sarcini la locurile de 
muncă, cu sprijinul comitetului 
de partid, al sindicatului și or
ganizației U.T.C. Rezolvînd cu 
maximă eficiență toate dificul
tățile întîlnite in cale, sperăm 
sâ ducem la bun sfîr.șit misiu
nea care ne-a fost încredințată. 
Vom face totul să ne îndepli
nim obligațiile ce ne revin in 
cel de-al doilea an al cincina
lului.

pină la 31 decembrie

sarcina dificilă de a 
obiectivele majore ale

ANUNȚ
Centrul de recoltare și conser
vare a sîngelui din Petroșani, cu

sediul în str. Cloșca nr. 2
execută determinarea grupelor sanguine
populație, zilnic între orele 14—19.

Ia

Solicitanții se vor prezenta cu buletinul de 
identitate.

zi o faptă demnă dc un viitor 
comunist**;

— pentru permanentizarea și 
dezvoltarea activității artistice 
de amatori și participarea a- 
cestora la înfăptuirea progra
mului adoptat dc Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 3—5 no
iembrie 1971. In
organizate pc plan Județean și 
interjudețean. vor fi antrenate 
circa 450 colective de artiști 
maiori;

— in scopul satisfacerii 
(clor spirituale mereu ei 
dc ale 
pentru 
«arc a 
artistic 
acestui 
mătoarelc 
intre 
gitațic <lc la orașe și sate, 
care vor participa peste 
de formații; festivalul .C; 
șaruf, la care vor fi antrenate 
41) de formații; ..Luna teatrului 
sătesc dc amatori", cu partici
parea unui număr dc 200 cc 
Icctivc, care vor prezenta 60 
spectacole, al c«ăror repertori 
va li orientat spre valorifica 
rea, cu precădere, a dramatur
giei românești contemporane: 
festivalul cultural-artistic .Sar- 
mis 1972", in cadrul căruia vor 
avea Ioc simpozioane, mese ro
tunde, sesiuni dc comunicări 
științifice, spectacole artistice, 
intilniri cu personalități ale vie
ții cultural-științiiice, expoziții 
dc artă plastică, de artă popu
lară, etc. Pentru cunoașterea, 
păstrarea și valorificarea vesti
giilor istorice de pe cuprinsul 
județului, rețeaua muzeistică se 
va extinde cu încă 5 colecții 
sătești. In vederea asigur.ării 
unor mai bune condiții de des
fășurare a muncii politice și 
cultural-educative, unitățile cul
turale vor fi dotate cu mate
riale și aparate de practică cul
turală. în valoare dc un milion 
Ici;

— îmbunătățirea asistenței 
medicale, prin folosirea mai e- 
ficicntă a bazei materiale exis
tente, a cadrelor medico-sanita- 
re și utilizarea judicioasă a 
fondului de medicamente;

— scăderea morbidității cu 
incapacitate temporară «le mun
că:

— întărirea activității de 
igienă și sanitaro-antiepidemicc, 
pentru consolidarea rezultatelor 
obținute in cadrul programelor 
de sănătate și lichidarea unor 
boli infecțioase.

Consiliul popular, toți oame
nii muncii din județul Hune
doara vor depune eforturi spo
rite pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor asumate, 
contribuind astfel la înfăptui
rea mărețului program elaborat 
dc Congresul al X-lca al Parti
dului Comunist Român, pentru 
ridicarea României socialiste pe 
culmile înalte ale progresului 
și civilizației.

oamenilor muncii 
o mai deplină valorifi- 
potcnțialului cultural- 

al județului, in cursul 
«an se vor desfășura ur- 

acțiuni : întrecerea 
brigăzile artistice dc a- 

î de
vor

AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

13 IANUARIE
Soarele răsa

și apune la ora 10,58. Zile 
Irecuie din an — 13. zile ră- 
in.nse — 353.

mnoasa neproizatâ I),
audiție muzicală tn cinstea 
minerilor fruntași în între
cere In încheiere, un scurt 
program artistic prezentat do 
brigăzile artiștii o de agitație 
și taraful de muzică popu
lară.

ombinațij cișligâto 
re, figurează și cea ale 
(uită din literele OBE. , 
consta aparține asiguratului 
NISTOR GLIGA, cartier 8 
Martie, blocul 21. apartamen 
tul 11 — Petrila si valorca 
zfi I 000 do lei.

E\ ENIMENTE
t fost instituit Or
ația Republicii So

cialiste România-; 1949 — 
Marea Adunare Națională a 
votat legea sfaturilor popu
lare din țara noastră; 1941 
— A murit scriitorul englez 
.lames Joice;

Agențit 
ANSA

mergem
4 TEATRUI

„VALEA JIULUI". Sala Pa
latului Cultural Lupcni, ora 

spectacol cu piesa 
u" dc T. Mtișaloscu.

CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. Ora 18, sala 
ilc 1< dură : Personalitatea o- 
inului și biblioteca sa — dez
batere. La ora 19, masă ro
tundă la intim-cJub — Ti
neretul Văii Jiului; Ora 19, 

— Joia tincre-

> SPECTACOL DE CIRC. 
In cadrul turneului artiști
lor de varietăți, joi 13 ianua
rie, cu începere de la ora 20, 
iluzionistul Fellini și trupa 
sa prezintă, în sala mare, 
a Casei dc cultură, un spec
tacol vesel, tineresc și plin 
de... surprize.

In program, jonglerie mo
dernă, prestidigitație, echili
bristică. umor.

♦ Spectacolc de muzică u- 
șoară. Duminică, 16 ianuarie, 
iubitorilor muzicii ușoare li 
se oferă prilejui de a audia 
in sala marc, cu începere de 
la ora 17, un concert-specta- 
col extraordinar la care își 
dau concursul Anca Age- 
molu și Nicolae Suciu, cola
boratori ai Radiotclcviziunii, 
acompaniați de orchestra de 
muzică ușoară a Casei de 
cultură. In cadrul aceluiași 
spectacol, Gh. Negraru și Gh. 
Seres vor prezenta cîteva 
momente vesele.

4- CLUBURI : Lupcni. ora 
18, Seară tematică dedicată 
tinerelor fete. Se vor da sfa
turi medicale, cosmetice, e- 
tice și gospodărești: Petrila, 
ora 20, Scară distractiv-edu- 
cativă pentru tinerii din 
drul sectorului VIII al E 
Petrila (joie de tineret)

4 CINEMATOGRAFE
PETROȘANI - 7 

bric : Oliver, seriile 
Republica : Bătălia 
Ncrctvn, seriile 1—1); 
TRJLA .Semnale pe drum; 
LONEA — 7 Noiembrie :
Tiffan memorandum; Mine
rul : Start la moștenire; 
VULCAN : Omul orchestră; 
ANJNOASAl „Z"; PA HO 
ȘENI : Ix'ac contra dragos- 
tei; LUPENI — Cultural: 
Germen; URICANI : Rlul 
negru.

Programul

4 Petroșani : nr. 15, str. 
Republicii, deschisă intre 
orele 7—22 ; duminica — 
între orele 14—20; nr. 14 — 
Cartier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30; duminică 
între orele 8—15; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și sîmbătă între orele 
7.20—12.30: 16,00—

TeLeFqAhE^

4 Întocmirea evi
denței LOCUITORILOR IN 
vederea STABILIRII 
CONTRIBUȚIEI IN BANI 
$1 IN MUNCA J’E ANUL 
1972. In toate localitățile 
dm municipiu sc lucrează in 
■ ‘ 1 J' KÎle l.i în 1 <>< mu c.) r- 
videnței locuitorilor pc baza 
căreia se va stabili contri
buția în bani și în muncă 
la obiectivele gospodăreșli- 
edilitare dc interes obștesc 
pe anul 1972. Comitetul exe
cutiv a) Consiliului popular 
orășenesc Petrila și-a propus 
•să înf,ăp(uinscă și în arest 
an. cu sprijinul și contribu
ția cetățenilor, o seamă dr 
amenajări gospodărești și Iu 
miri dc înfrumusețare a 
calității, - 
cjl mai 
Wc do _ ______ _____
vederea mobilizării la viitoa
rele acțiuni a tuturor forțe
lor, în prezent in toate 
localitățile $e completea
ză* tabelele cu eviden
ța locuitorilor. In vede
rea încheierii situațiilor cen
tralizate in timpul prevăzut. 
Comitetul executiv al Consi
liului popular orășenesc Pc- 
trila solicită sprijinul preșe
dinților asociațiilor de loca
tari și al secretarilor acestora 
șj-i invită să ridice tabelele 
nominale tip pentru eviden
ța locuitorilor in vederea fi
xării contribuției în bani 
și-n muncă pe anul 1972.

a lo-
I’entrti a cunoaște 
complet posibil ită- 

care dispune și în

JOI 1.1 IANUARIE
PROGRAMUL î 1 6,00 Mu 

zică și actualități: 6,30 Gim 
nastică;7,00 Radiojurnal. Bu 
Ictin mctco-rulicr. Sport ; 
7.4 > Sfatul medicului; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Mati
neu muzical; 8,25 Moment 
jxiclic; 8,30 La microfon, 
mclodi.a preferată; 9,00 Bujr 
lin da știri; 9,03 La micro 
fon. melodia preferată (con
tinuare); 9.30 Odă limbii ro- 
mînc; 10,00 Buletin de știri: 
10.05 Tineri interprcți ai cin 
tecului popular; 10,30 Cin 
hui călătorilor; 11,00 Buletin 
dc știri; 11,05 Potpuriuri de 
muzică ușoară; 11,15 Din ț;i 
rilc socialiste. Reportaje din 
R P Chin< • j R, p. i>o. 
lonă; 11,30 Corul Conserva 
torului „Ghcorghe Dima“ din 
Cluj; 12,00 Recitalul zilei 
Sergio Endrino; 12,10 Din în 
registrările tenorului Tim 
Morarii; 12,30 Intîlnire c’i 
melodia populară și inter 
prețul preferat; 13,00 Radio 
jurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 'Tot inaini< 
14,00 Compozitorul săplămi 
nii; 14,40 Ansamblul folclo 
ric „Ciprian Porumb.-seu" din 
Suceava; l.î.OO Buletin d- 

15,05 Tribuna radio: 
Pagini vocale și orches

trale din muzica de estradă- 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cin 
tcee și poeme corale dud 
cate patriei: 16,30 Muzică u 
șoară; 17,00 Antena tinere
tului; 17,30 Gintă Puica Igi- 
roșanu, Mariane Miile, Zafir 
Hadzimanov și Alin Norea 
nu: 18,00 Orele scrii; 20,Or 
Tableta de scară; 20,05 Zec 
melodii preferate: 20.40 Cîn 
’a Rodica Bujor; 20,55 $li 
ința la zi: 21,00 Revista șla 
gărcJor: 21,30 Bijuterii mu 
zicale: 21,45 Din lirica popu
lară — melodii și versuri: 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport: 22,30 
Concert de scară; 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

4 Pompierii militari Pe
troșani — 1150: Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313 ■ 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 42.

îfij
DIVERSE

4 CURSURI DE ARBITRI
Consiliul municipal de e- 

ducație fizică și sport din 
Petroșani, organizează, prin 
subcomisia arbitrilor dc fot
bal, înccpînd de la 1 februa
rie a. c., noi cursuri dc ar
bitri. înscrierile se fac pe 
bază dc cerere depusă pînă 
la 25 ianuarie la sediul 
C.M.E.F.S. Sint admiși nu
mai candidați a căror vîrstă 
este cuprinsă între 18 și 35 
de ani.

PUNCTUL OPERATIV
LUCRU ADAS PETROȘANI

ANUNȚA:
La tragerea de amor

tizare pe luna decembrie 1971 
asigurărilor pe viață, prin-

JOI 13 IANUARIE
16,00—17,00 Lecții pentru lu

crătorii din agricultură. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.
Confruntări.
Pentru sănătatea dv : 
„Călirea organismului 
la copii”.
1 001 de seri : „Aventu
rile Iui Bobo“.
Telejurnalul dc seară. 
Concert simfonic. Fes
tival Mozart.
Un film in dezbatere: 
„Fii și îndrăgostiți". E- 
L-ranizarc după romanul 
cu același titlu al cu
noscutului scriitor en
glez D. H. Lawrence. 
Telejurnalul dc noapte. 
Campionatele europene 
dc patinaj artistic. Pro
ba individuală. Trans
misiune di 
Gote bort;

Temperaturile maxime in 
registrate ierj au fost de mi
nus 1 grad la Petroșani și 
de minus 7 grade la Pa
ring. Minimele au fost de 
minus 5 grade și, respec
tiv, dc minus 12 grade.

Grosimea stratului de 
pndă • 28 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore • Vreme în general rece, 
noaptea cer senin iar ziua 
devine noros. Dimineața

Adunarea generală 
a oamenilor muncii Embleme noi pe fruntea

organizează adunări generale 
ale oamenilor muncii, iar la cele 
mari sau cu largă răspîndire 
teritorială, adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor mun
cii; la acestea sc vor organiza 
în prealabil adunări ale oame
nilor muncii pe secții, ateliere, 
sectoare, 
similare.
se vor 
chis 
muncii pentru 
rală. Numărul reprezentanților 
oamenilor muncii aleși pentru 
adunările generale pe întreprin
dere se stabilește dc către co
mitetul sindicatului împreună 
cu comitetul oamenilor muncii, 
în funcție de numărul perso
nalului permanent și al posi
bilităților lor concrete de ți
nere a adunărilor respective. 
Reprezentanții oamenilor mun
cii pentru adunarea generală 
vor fi aleși pe o perioadă de 
un an.

Adunarea generală a oameni
lor muncii, formă superioară a 
conducerii colective pe centrală, 
se convoacă o dată pe an de 
comisia organizațiilor sindicale 
de comun acord eu consiliul 
oamenilor muncii și are loc du
pă încheierea bilanțului anual 
și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din 
unitățile socialiste în subordine.

In această nouă ediție, la or
dinea de zi n adunărilor gene
rale ale salariatilor din unită
țile socialiste din Valea Jiului 
vor cuprinde darea de scamă 
asupra activității unității și a 
organului de conducere colec
tivă pentru realizarea planului 
pe «'mul 1971. dezbaterea măsu
rilor necesare pentru asigura
rea condițiilor de realizare rit
mică și depășirea sarcinilor de 
plan pc 1972, aprobarea anga
jamentelor în întrecerea pentru 
depășirea indicatorilor dc plan 
pe anul 1972 și a măsurilor 
lehnico-organizatoriee cm-c să a- 
sigurc îndeplinirea planului și 
angajamentelor asumate.

Adunarea generală aprobă 
contractul colectiv dc muncă și 
alege reprezentanții oamenilor 
muncii pentru completarea co
mitetelor oamenilor muncii și 
a consiliilor oamenilor la cen
trale unde acestea exercită a- 
tribuțiile comitetului oamenilor 
muncii. Faptul că din comilc-

lele oamenilor muncii fac parte 
salariați aleși în adunările ge
nerale, conferă organelor de 
conducere colectivă un profund 
caracter democratic,’ le sporește 
competența în conducerea între
gii activități. Pe baza experien
ței acumulate, așa cum se știe, 
conducerea partidului a stabilit 
creșterea numărului reprezen
tanților oamenilor muncii în 
organele colective de conduce
re, indicație care se înfăptuieș
te înccpînd cu ’ ' "
rale convocate 
cestui an

Organizarea , , ____
adunărilor generale ale oameni
lor muncii se va face potrivit 
legii privind organizarea și con
ducerea unităților socialiste de 
stat. La baza dezbaterilor vor 
sta principiile cuprinse în pro
gramul P.C.R. pentru îmbună
tățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste 
a maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și e- 
ducației socialiste și comuniste, 
aprobat dc plenai'a C.C. al 
l’.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. 
Adunările generale vor trebui 
să conducă la creșterea spiri
tului de răspundere al mineri
lor, constructorilor, al oameni
lor muncii din municipiu la 
întărirea disciplinei și respon
sabilităților sociale, la stimula
rea inițiativei creatoare a ma
selor în buna gospodărire a a- 
vulului obștesc în calitatea lor 
de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție și la 
întărirea controlului muncito
resc asupra activității comite
telor și consiliilor oamenilor 
muncii.

Adunările generale din acest 
an vor constitui încă un pri
lej de intensificare a activității 
de educare a oamenilor muncii 
în spiritul patriotismului socia
list, al dragostei și devotamen
tului nețărmurit față dc patrie, 
de creștere a conștiinței socia
liste, de sporire a combativi
tății revoluționare împotriva 
oricăror manifestări de indis
ciplină, a atitudinilor necores- 
punzăloarc față de muncă și a- 
vutul obștesc. Dările de scamă 
și dezbaterile vor examina, pe 
bază de bilanț, în mod critic 
și autocritic, activitatea 
ților, a comitetelor și

unită- 
consi- 

Iiilor oamenilor muncii, modul

cum acestea s au preocupat 
asigurarea condițiilor materiale, 
tehnice, organizatorice și sociale 
pentru realizarea planului și an
gajamentelor pe 1971. sublini- 
indu-se totodată aportul colecti
velor de oameni ai muncii cu 
rezultate deosebite precum și 
neajunsurile ce s-au manifestat 
alit în activitatea sectoarelor, 
a’.el icrelor, întreprinderilor cît 
și in activitatea organelor de 
conducere. Un accent deosebit 
va trebui acordai anaLizei rezul
tatelor economico-financiâre și 
a modului de utilizare a bene
ficiilor in condițiile și după cri
teriile prevăzute în dispozițiile 
legale. Totodată sc vor eviden
ția măsurile cu care organele 
tutelare au îndrumat și spriji
nit întreprinderile în soluționa
rea problemelor ce s-au ridicat 
in îndeplinirea planului.

In exploatările miniere și în 
celelalte unități socialiste se vor 
crea condiții pentru participa
rea la dezbateri a unui număr 
cit mai mare de oameni ai 
muncii, pentru punerea în dez
batere a problemelor cheie de 
care depinde organizarea și con
ducerea producției, pentru spri
jinirea efectivă a conducerilor 
unităților respective în luarea 
celor mai bune măsuri menite 
să asigure desfășurarea normală 
a procesului dc producție. Por
nind de la ideea că principala 
caracteristică a actualului cin
cinal este ridicarea calitativă a 
activității în toate domeniile, 
adunările generale vor trebui 
să analizeze profund cum sînt 
gospodărite și utilizate măsurile 
și utilajele din dotare, ce se 
întreprinde pentru creșterea 
productivității muncii și îmbu
nătățirea calitativă a produse
lor, reducerea cheltuielilor de 
producție, calificarea muncitori
lor etc., probleme esențiale de 
soluționarea cărora depinde în
săși dezvoltarea societății noas
tre.

O mare însemnătate trebuie 
acordată cu acest prilej modu
lui cum sînt aplicate in viață 
propunerile făcute in adunările 
anterioare.

Avînd în vedere importanța și 
rolul pe care trebuie să-l aibă 
adunările generale ale oameni
lor muncii, toate organizațiile 
de partid și sindicale din Va
lea Jiului sini chemate să ia 
toate măsurile necesare ca a- 
ceste instituții să-și exercite n- 
tribuțiilc pe care le au.

vertiginos, să-și împodobească 
bătrina frunte cu embleme ti
nere. omplificindu-și ritmic po
tențialul foimei, puterii și bu
năstării. Ce pot fi, în acest 
sens, mai edificatoare decit 
cifrele și datele ?

Așadar, notăm : actualmen
te, bazinul carbonifer de la 
Cimpulung-Muscel dă anual e- 
conomiei naționale circa un 
milion de tone de lignit, față 
de o cantitate pină nu de 
mult neglijabilă. Pe locul mo
destei fabrici de hirtie de odi
nioară se desfășoară panora
ma întinsă a Uzinei mecanice 
Muscelul. Aici, cu paisprezece 
ani in urmă, s-a ..născut" cel 
dinții autoturism românesc de 
teren, „Aro". O marcă de pres
tigiu în țară și peste hotare. 
Un produs fabricat la inalți 
parametri de exigențe tehnice, 
competitiv pe piața mondială. 
Argumentul esențial : cele cîte
va tipuri de autoturisme de 
teren realizate de uzina mus- 
celeonă se exportă in aproxi
mativ patruzeci de țări. Ingine
rul șef al uzinei, secretarul co
mitetului de partid, tehnicienii 
și muncitorii cu care om stat 
de vorbă mi-au relatat lucruri 
captivante despre activitatea 
lor, despre sutele de invenții 
și inovații din ultimul timp, 
despre patosul, mîndria și răs
punderea miilor de oameni 
care iși valorifică energiile și 
talentul in această modernă 
citadelă a construcțiilor noas
tre de mașini. „Rețineți - îmi 
spunea inginerul șef - că nu- 
moi vreo zece la sută din per
sonalul uzinei nu provine din 
populația orașului și a împre
jurimilor." lor un muncitor de 
Io secția de montaj se confe
sa : „Sint muscelean, lucrez

oici de Io început. Am 
copii mărișori, locuiesc la bloc, 
sint mulțumit".

In apropiere de oraș, sub o 
coastă de deal, in punctul de 
confluență a drumurilor ce 
duc unul peste munți, la Bra
șov, celălalt spre sud, la Tir- 
goviște, cinci mii de oameni 
lucrează de mai bine de doi 
oni Io edificarea unui gigon- 
tic obiectiv industrial ce va 
produce moleriale de construc
ție. Valorificind bogotele re
surse locale dc materie primă 
acest combinat muscelean vo 
do țării anual două milioone 
de tone de ciment (deci o- 
proape un sfert din actuala 
noastră producție de ciment) 
și peste două sule de mii d® 
tone de vor.

Pe lingă cei doi gigonți, ol 
te noi întreprinderi ole orașu
lui produc cărămidă. mobilă 
artizanat, bunuri de lorg con 
sum. Iar primii beneficiari oi 
acestei impetuoase dezvoltări 
sini, desigur, înșiși locuitori' 
pitoreștei urbe și cei oi împre
jurimilor. De la douăzeci și 
ceva de mii de locuitori citi 
număra ocum vreo doi-trei ani. 
Cimpulungul vo ajunge în vi
itorul apropiat Io aproximativ 
cincizeci de mii. Numai pen
tru lucrătorii combinatului de 
moterîole de construcție, bu
năoară, s-ou construit pină o- 
cum cam cinci sute de aparta
mente. iar olte vreo trei sulf* 
vor fi dote in folosință in o 
nul ce vine. Si fieca’e din o 
ceste noi obiective, liecore e- 
dificiu ce se înalță aia e o em
blemă tinoro, viguroasă pe 
fruntea bătrinului oraș nimbo- 
tă de frunzo de stejar a tre 
cuiului eroic și de lourii ine
galabili in strălucire ai timpu
lui nostru socialist.

Descoperirea unor noi izvoare 
de ape termale

In urma unor cercetări efeu 
luate în raza comunei însurăței, 
județul Brăila, a fost pusă în 
evidență existența unor însem
nate rezerve de ape termale și 
minerale la o adîncime de

(100—1 000 metri. Ai le sărat-, și 
sulfuroase descoperite Iu Însu
răței ajung la suprafață cu o 
temperatură de 50—55 grade C 
și cu un debit de 120—200 
mc/zi.
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a reprezentanților
opiniei publice europene

O hotărire
a Consiliului

de Stat
al R.P. Polone

★

în

---- <-----

boim, membri ai Comisiei Poli
tice a P.C. din Chile, și dc 
Pascual Barraza, membru al 
C.C. al P.C. din Chile, ministrul 
lucrărilor publice.

Reuniunea de la Bruxelles

BRUXELLES 12 (Agerpres) Jn 
capitala belgiană au continuat 
lucrările reuniunii consultativ.- 
a reprezentanților opiniei publi
ce din 27 de țări din Europa 
consacrata discutării probleme
lor securității și cooperării pe 
continent. Au luat cuvîntul per
sonalități rcprczcntînd organiza
ții sociale și diferite tendințe 
politice care și-au expus punc
tul de vedere asupra unor as
pecte ale realizării securității și 
cooperării în Europa.

In cursul zilei dc miercuri au 
vorbit Robert dc Gendl. secre
tar internațional al mișcării 
mondiale a muncitorilor creș
tini. Reino Ittinen, președintele 
Comitetului finlande? pentru 
securitate. A. P. Sitîkov. preșe
dintele Camerei Uniunii a Sovi
etului Suprem a U.R.S.S.. J. 
Tcrfve, fost ministru, vicepre
ședintele Partidului Comunist 
din Belgia. Ragnar Grimson. 
membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului progresist din 
Islanda, Luciano dc Pascal is, 
membru al conducerii Partidului 
Socialist Italian, Raymond 
Bousquet ambasador, deputat 
tn parlamentul francez, Halina 
Skibriewska. vicepreședinte al 
seimului Republicii Populare

Polone, alți participant'! di 
ferite țâri europene.

In numele delegației român 
a vorbit profesorul Traian lo 
nașcu, președintele Comisiei ju 
ridice a Marii Adunări Națio
nale care, prczcntînd poziția ță
rii noastre în problemele secu
rității și cooperării europene, a 
subliniat activitatea intensă și 
constructivă desfășurată de Ro
mânia. contribuția acesteia atît 
pe planul relațiilor interstatale, 
cit și pe cel al opiniei publice 
la îmbunătățirea climatului po
litic pe continent, la afirmarea 
și avansarea ideii dc securitate, 
la amorsarea unui proces de 
destindere favorabil dezvoltării 
unei colaborări fructuoase între 
toate popoarele europene.

Delegatul român s-a pronun
țat in sprijinul inițiativei pri
vind convocarea și pregătirea 
unei Adunări generale a repre
zentanților opiniei publice eu
ropene, conceputa ca un forum 
larg reprezentativ deschis forțe
lor sociale și politice indiferent 
de convingerile filozofice și re
ligioase. tuturor celor dornici 
să-și aducă contribuția la reali
zarea nobilelor idei ale păcii și 
înțelegerii, securității și coope
rării între toate popoarele din 
Europa.

Plecarea spre patrie 
a delegației P.C.R.

SANTIAGO DE CHILE 12 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Delegația 
Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Petro Lu
pu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., și Te
odor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Tulcca al P.C.R. 
care a participat la manifestă
rile organizate cu prilejul semi
centenarului P.C. din Chile, a 
plecat spre patrie.

La aeroportul Pudahucl. de
legația a fost salutată dc Carlos 
Jorquera, Julieta Campusano, 
Rodrigo Rojas, Volodia Teitel-

Tovarășul Petre Lupu n avut 
o înlîlnire cu Jaime Suarez, mi- 
nistru-secrctar general ni guver
nului. membru al C.C. al Parti
dului Socialist din Chile. A fost 
prezent Vasilc Dumitrescu, am
basadorul României la Santia
go de Chile.

Intîlnirea s- adesfâșurat într-o 
atmosferă cordială.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 
Consiliul dc Stal al R.P. Polone 
n adoptat miercuri, o hotărire 
privind desfășurarea alegerilor 
pentru Seim la dala dc 19 mar
tie 1972, anunță agenția P.A.P. 
S-a stabilit împărțirea terito
riului țării în 80 circumscripții 
electorale și numărul dc depu- 
tați care urmează a fi aleși 
fiecare circumscripție.

Secretarul general al P.C. din S.U.A. 
va candida la funcția de președinte 

al Statelor Unite
LOS ANGELES 12 (Agerpres) 

— Secretarul general al Parti
dului Comunist din S.U.A., Gus 
Pali, a anunțat la 11 ianuarie, 
într-o conferință de presă ți-

nută la Los Angeles, că va can
dida la funcția dc președinte al 
Statelor Unite la alegerile din 
noiembrie a.c., relatează agen
ția Associated Press.

Senatorul Edward Kennedy a fost 
înscris pe lista candidațiior pentru 
alegerile prezidențiale preliminare

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— Senatorul Edward Kennedy 
a fost înscris pe lista candi- 
daților la obținerea învestiturii 
Partidului democrat. în vederea 
alegerilor prezidențiale din no
iembrie a.c., pentru a participa 
Ia alegerile preliminare de la 
14 martie din Florida. Autori
tățile statului Florida au pre
cizat că listele au fost întocmi
te în funcție de personalitățile 
pe care presa americană le 
consideră candidați potențiali, 
fără a cere acordul prealabil 
al acestora. Senatorul Kennedy 
a declarat, după cum se știe, că 
nu intenționează să participe 
la alegerile din noiembrie.

Printre celelalte personalități

ale Partidului democrat incluse 
pe listă se află senatorii 
Edmund Muskie. Hubert Hum
phrey. George Mc Govern, 
Henry Jackson și Vance Hartke, 
primarii orașelor New York, 
John Lindsay, și Los Angeles, 
Sam Yorty, membrii Camerei 
Reprezentanților — Wilbur 
Mills și Shirley Chisholm, pre
cum și fostul senator Eugene 
Mc Carthy.

In numele Partidului republi
can au fost introduși pe listă 
președintele Nixon și cei doi 
membri ai Camerei Reprezen
tanților pretendenți la obține
rea învestiturii acestui partid, 
Paul Mc Closkey și John 
Ashbrook.

forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
din Saigon că baza aeriană de 
la Bien Hoa, situată la 30 de 
kilometri nord-est de capitală, 
a fost atacată dc patrioții sud- 
vietnamezi. Un depozit dc mu
niții a fost aruncat în aer.

Aceasta este cea de-a doua 
bază aeriană americană din 
Asia de sud-est atacată în de
cursul ultimelor trei zile. Du
pă cum s-a mai anunțat, luni, 
baza americană de la Uta Pao 
din Tailanda a constituit o- 
biedul unui atac al patrioților 
tailandezi, prilej cu care un 
bombardier „B-52* a fost a- 
runcat în aer.

VIETNAMUL DE SUD 12 (A- 
gerpres). — După cum infor
mează agenția V.N.A., în zilele

de 9 și 10 ianuarie, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au atacat trupele americano- 
saigoneze în 21 de puncte, si
tuate toate în raza a 50 km de 
Saigon, scoțînd din luptă 27 de 
militari inamici. Cel mai apro
piat atac — Ia 9 km vest de 
centrul Saigonului — a avut 
loc, în noaptea de 9 spre 10 
ianuarie, asupra unei poziții 
inamice din localitatea Binh 
Thuan.

♦------

„Cosmos-471
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

La 12 ianuarie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-471", destinat continuării 
programului de explorare a spa
țiului cosmic potrivit progra
mului anunțat, comunică agen
ția T.A.S.S. Aparatele dc la 
bordul satelitului funcționează 
normal.

© După cum anunță agen
ția A.C.T.C., in urma con
vorbirilor purtate la Phenian 
de delegațiile R.P.D. Coreene 
și R.P. Albania, între cele 
două țâri a fost semnat acor
dul comercial și de plăți pen
tru anul 1972.

Potrivit acestui acord. 
R.P.D. Coreeană va exporta 
in Albania camioane, oțel la
minat, diverse utilaje, mașini- 
unelte și alte bunuri, impor- 
tînd, la rîndul său, bitum, 
minereu de crom, laminate 
de cupru și alte mărfuri.

Andrei
Gromîko
va vizita
Japonia

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La invitația guvernului japo
nez, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
va face o vizită oficială în Ja
ponia în a doua jumătate a lu
nii ianuarie.

ria, a fost expropriată una 
dintre cele mai mari la
tifundii din Mexic aparținînd 
magnatului american William 
Randolph Ilcarst, anunță a- 
genția Prensa Latina. Cele 
7 200 hectare, cit reprezintă 
suprafața latifundei expropri
ate, sint situate în statul Ve
racruz, la 350 km dc capitală.

Gustav Husak l-a primit 
pe ambasadorul României, 

Teodor Haș
PRAGA 12 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite i Secretarul general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia 
Gustav Ilusak, l-a primit 
miercuri, pe ambasadorul Rcpti

blicii Socialiste România 
Praga, Teodor Ilaș.

In timpul convorbirii, care 
a decurs într-o atmosferă prie
tenească, tovărășească, an fost 
abordate probleme alo dezvol
tării continue a relațiilor intre 

două partide și țări.

Greva minerilor 
britanici

LONDRA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolac Plopcanu, 
transmite : In cea dc a patra zi 
a grevei generale a minerilor 
din Anglia au fost luate o scrie 
dc măsuri, care să dea un ca
racter mai efectiv încetării lu
crului în mine. Pe lingă piche
tele de mineri instalate din 
prima zi la toate cele 289 pu
țuri dc extracție în scopul îm
piedicării transportării cărbune
lui. au fost stabilite pichete de 
greviști la intrările multor ter
mocentrale, pentru a se opri a- 
provizionarca acestora cu com
bustibil.

Q Autoritățile saigoneze au 
procedat din nou la strămuta
rea forțată a populației civile, 
îndeosebi a țăranilor, din re
giunea septentrională a țării 
în provinciile din sud. Aceste 
acțiuni au fost inițiate de au
toritățile marionetă de la Sai
gon la cererea Comandamen
tului S.U.A.

După cum a declarat preșe
dintele Uniunii naționale a mi
nerilor, James Gormcls, cci ce 
participă la această marc miș
care revendicativă intenționea
ză să obțină rezultatele scontate 
nu printr-o lungă grevă dc u- 
z.ură ci cit mai curînd posibil. 
Minerii beneficiază dc recoman
dările unor uniuni sindicale ca
re au cerut membrilor lor „să 
nu treacă dincolo dc linia pi
chetelor dc grevă" și „să nu 
presteze nici un fel dc servicii 
dc natură să submineze greva". 
Aceste masuri au fost respectate 
de la încetarea lucrului dc către 
cci 280 000 dc mineri și pină 
acum. Docherii din Cardiff au 
refuzat, deja, descărcarea unor 
nave cu cărbune, dirijîndu-Ie 
spre Rotterdam. La rindul lor. 
docherii din Middlesbrough au 
anunțat că nu vor descărca o 
navă care a adus din import 
20 000 tone dc cărbuni. Munci
torii angajați la întreținerea u- 
tilajelor de mină, care aparțin 
altor sindicate, au declarat gre
vă in semn dc solidaritate cu 
lupla minerilor.

Cantitate record dc 
stupefiante capturata

Serviciile americane de vamă 
au capturat anul trecut o can
titate record de stupefiante in 
valoare de peste 690 milioane 
de dolari, s-a anunța', la Wa
shington. Printre altele, au 
fost confiscate 588 de kilogra
me de heroină pură, ceea ce 
reprezintă o creștere de 277 
la sută in raport cu anul pre
cedent.

In aceeași perioada, Biroul 
S.U.A. pentru stupefiante, in 
cooperare cu poliția mexicană, 
a confiscat peste 6 tone de 
marijuana.

Muzeul național 
al Franței

gu- 
din 
alte

KS

@ După cum informează un 
comunicat dat publicității de 
agenția China Nouă, guver
nele Republicii Populare Chi
neze și Republicii Cipru au 
hotârît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am
basadă. Cele două guverne 
sînt de acord să-și dezvolte 
relațiile de prietenie și cola
borare pe baza principiilor 
respectului reciproc față de 
suveranitatea și integritatea 
teritorială, neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi Și avantajului re
ciproc.

@ Printr-un decret, semnat 
de președintele Luis Echever-

Sesiunea
STOCKHOLM 12 (Agerpres). 

— In prezența celor 350 de 
membri ai Parlamentului (Rik
sdag), regele Gustav-Adolf al 
VI-lea al Suediei a deschis no
ua sesiune parlamentară prin 
tradiționalul discurs al tronu
lui, în care s-a referit la o se
rie de probleme internaționale 
și interne. Acordul asupra Ber
linului occidental — a de
clarat suveranul suedez — 
a făcut să crească speran
țele unei destinderi sta
tornice în Europa, pregătirile

e T

Rezultatele tragerii la sorți 
privind programul competițiilor 

la fotbaleuropene
ZURICH. — Prin telefon : 

Miercuri la amiază, la Ziirich 
a avui loc tragerea la sorți pen
tru s.abilirca programului sfer
turilor de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.*. „Cupei cupelor" și 
„Cupei campionilor europeni". 
Meciurile vor avea loc după sis
temul tur-rctur în zilele de 8 
și 22 martie. Primele echipe 
sint gazdele jocurilor tur.

In .Cupa cupelor", Steaua va 
întilni formația vest-germană 
Baycrn Miinchen, iar in „Cupa 
U.E.F.A.", U. T. Arad va juca 
în compania echipei engleze 
Tottenham Hotspur.

Iată programul complet al 
meciurilor celor trei competiții 
europene : „Cupa cupelor" :

In sferturile de finală 
ale campionatului european 

de fotbal România
fotbal. ECHIPA ROMÂNIEI VA 
JUC A IN COMPANIA SELEC
ȚIONATEI UNGARIEI. Iată 
programul celorlalte întîlniri : 
Anglia — R. F. a Germaniei;

Steaua București — Baycrn 
Munchen (R. 1. a Germaniei); 
Steaua Roșie Belgrad — Dinamo 
Moscova; A. C. Torino — Glas
gow Rangers (Scoția); Atvida- 
berg (Suedia) — Dynamo Ber
lin. „Cupa campionilor euro
peni" : Ujpest Budapesta — Cel
tic Glasgow (Scoția); Feycnooril 
Rotterdam — Benfica Lisabona; 
Ajax Amsterdam — Arsenal 
Londra; Internazionalc Milano 
— Standard Liege (Belgia). 
„Cupa U.E.F.A." : Juventus To
rino — Wolverhampton; Fercnc- 
varos Budapesta — Zelezniciar 
Sarajevo; U. T. Arad — Totten
ham Hotspur; A. C. Milan — 
Lierse

Iugoslavia — U.R.S.S. și Italia 
— Belgia. Meciurile tur vor a- 
vea Ioc la 20 sau 30 aprilie, iar 
cele retur la 13 sau 
Primul îneci dintre 
Ungariei și României 
loc la Budapesta.

14 mai. 
echipele 
va avea .

(Belgia).

■J

Ungaria

TOKIO. — Cu prilejul unei 
frumoase ceremonii, la Sapporo 
a fost inaugurat satul olimpic. 
Aici vor fi găzduiți peste 1 800 
de sportivi și oficiali, care vor 
participa la Olimpiada de iar
nă. Satul este amenajat la 
Makomanai, o mică localitate 
aflată la o distanță de numai 
2 lan de Sapporo. Printre pri
mii sportivi cazați au figurat 10 
boberi canadieni, doi patinatori 
de viteză australieni și delega
ția japoneză, care numără 110 
persoane.

ZURICH. — Prin telefon. La 
Zurich au fost stabilite, miercuri, 
prin tragere la sorți, meciurile 
din cadrul sferturilor de finală 
ale campionatului european dc

— Echipa dc hochei 
o__ Himik Voskrcsensk

și-a încheiat turneul în Ceho
slovacia jucind la Kladno cu 
formația locală Sonp. Victoria 
a revenit hocheiștilor sovietici 
cu scorul de 5—4 (2—2, 3—1, 
0—1). Punctele echipei învingă
toare au fost marcate de Liup- 
kin (2), Șapilkin (2) și Liksiul- 
lun.

PRAGA. 
pe gheață

zonă cu soluri foarte 
fertile. Potrivit aceleiași agen
ții. guvernul mexican a ela
borat un plan prevăzând ex
proprierea și a altor șase la
tifundii din acest stat, care 
vor totaliza o suprafață de "8 
mii de hectare. Pe terenurile 
expropriate vor fi create fer
me.

© Sindicatul mecanicilor de 
locomotivă din Anglia a a- 
nunțat că sprijină pe deplin 
greva celor 280 000 de mineri 
britanici, declanșată la 9 ia
nuarie. Intr-un comunicat dat 
publicității marți, sindicatul 
a făcut cunoscut că va res
pecta pichetele minorilor or
ganizate în scopul zădărnicirii 
transporturilor dc cărbune pe 
căile ferate.

© Miercuri, în cadrul pri
mei ședințe pe anul 1972. Con
siliul reprezentanților G.A.T.T. 
(Acordul General pentru Ta
rife Vamale și Comerț), orga
nismul executiv care conduce 
activitatea Acordului în pe
rioadele dintre sesiunile anua
le ale părților contractante, a 
aprobat includerea României 
în rîndul membrilor săi.

parlamentului suedez

Interviul 
lui Xuan Thuy 

acordat 
agenției TASS

BELGRAD. — Competiția in
ternațională masculină de bas
chet „Memorialul Koraci" a 
programat două noi partide.

La Zagreb, echipa locală Lo
komotiv a învins în meci retur 
cu scorul dc 103—87 (45—48) 
formația franceză Cacn și s-a 
calificat pentru semifinalele 
turneului.

Formația vest-germană U.S.C. 
Munchen a întilnit în meci tur, 
pe teren propriu, echipa O.K. 
Belgrad. Baschetbaliștii iugos
lavi au terminat învingători cu 
scorul de 79—71 (40—43).

fot- 
earc 
tur-

MADRID. — Echipa dc 
bal Steaua Roșie Belgrad, 
întreprinde în prezent un 
neu în Spania, a susținut un 
meci cu formația F. C. Sevilla. 
Intîlnirea, disputată pe o ploaie 
torențială, s-a încheiat la ega
litate : 0—0.

RIO DE JANEIRO. — Cunos
cuta echipă dc fotbal Benfica 
Lisabona a jucat la Sao Paulo 
în compania formației Porlu- 
guesa de Desportos. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—0). Cu acest prilej n 
fost inaugural noul stadion 
„IndependenciQ11,

pentru convocarea unei confe
rințe europene asupra securi
tății și cooperării intrînd de 
acum intr-o fază mai activă1'. 
Regele a declarat, apoi că se 
așteaptă ca negocierile Suediei 
cu Piața comună să se încheie 
în cursul acestui an. „Noi vom 
încerca să realizăm un acord 
de cooperare multilaterală, 
menținîndu-ne, în același timp, 
în cadrele politicii suedeze de 
neutralitate".
războiul din Indochina, Gus
tav-Adolf al VI-lea a decla
rat : „Suedia reafirmă că solu
ționarea acestui conflict, a 
altor conflicte similare trebuie 
să se bazeze pe dreptul po
poarelor la autodeterminare".

Luînd cuvîntul în cadrul se
siunii, ministrul afacerilor ex
terne, Krister Wickman, a de
clarat, între altele, că s-a ho- 
tărît ridicarea la nivel de am-

Referindu-se la

basadă 
tice a 
R.D. Vietnam.

In aceeași ședință, ministrul 
finanțelor, Gunnar Straeng, a 
prezentat proiectul dc buget 
pentru exercițiul financiar 
1972—1973.

La capitolul cheltuieli, a fost 
anunțată cifra de 52,11 miliar
de coroane suedeze (față de 
56,47 miliarde în anul fiscal 
anterior), iar la venituri — un 
volum de 55,83 miliarde coroa
ne, deficitul prevăzut ridieîn- 
du-se astfel la suma de 3,211 
miliarde coroane. Creșterea vo
lumului cheltuielilor a fost ex
plicată de ministrul finanțelor 
prin intenția guvernului de la 
Stockholm de a impulsiona e- 
conomia suedeză, evidentă și 
prin creșterea produsului na
țional brut cu numai 0,3 la 
sută.

a misiunii diploma- 
Suediei în Cuba și în

PARIS 12 (Agerpres). — 
Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D.V. la conferința cvadripar- 
tită in problemele Vietnamului 
de la Paris, referindu-se, in
tr-un interviu acordat corespon
dentului TASS Ja Paris, la de
clarațiile conducătorilor ameri
cani. potrivit cărora S.U.A. își 
vor menține trupele în Vietna
mul de sud și vor continua rai
durile împotriva R.D. Vietnam 
atîta timp cit nu vor fi elibe
rați prizonierii de război ame
ricani a declarat: „Adminis
trația S.U.A. folosește așa-nu- 
mita problemă a prizonierilor 
de război americani ca un pre
text pentru continuarea agresiu
nii, pentru a nu-și retrage trupdTe 
din Vietnamul de sud și pentru 
a menține la putere clica lui 
Nguyen Van Thieu1'. Militarii 
americani au fost luați prizo
nieri, a declarat el. tocmai pen
tru că S.U.A. au bombardat 
teritoriul R.D. Vietnam. Propu
nerile în șapte puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud în care ar permite mi
litarilor americani participanți 
la război, precum și celor aflăți 
în prizonierat, să se întoarcă 
acasă, au fost însă ignorate pînă 
în prezent de guvernul S.U.A.

Poporul vietnamez, a spus în 
încheiere Xuan Thuy, tinde 
către o reglementare pașnică a 
problemei vietnameze la confe
rința de la Paris, pe baza 
respectării de către Statele U- 
nite a independenței și libertă
ții sale. Dacă S.U.A. vor con
tinua politica războinică și co
lonialistă. poporul vietnamez 
va continua rezistența, pînă la 
obținerea unei păci reale, a in
dependenței și libertății.

Conform unei n.iănri a 
vernului francez, muzeul 
Vallauris, unde, printre 
piese artistice, se află expus 
celebrul tablou al lui Pablo 
Picasso „Războiul și Pacea", a 
fost declarat Muzeu național 
al Franței.

Vallauris, mică localitate din 
sudul Franței in care a trăit 
vreme îndelungată Picasso, es
te, totodată, un important cen
tru al producției de obiecte 
din ceramică, dintre care mul
te se bucură de o faimă mon
dială datorită faptului că sint 
realizate după modele schița
te de morele pictor.

Vanadiumul și... 
metabolismul omului

Doi cercetători americani, dr. 
Klaus Schwarz și dr. David 
Milne, de la spitalul din Long 
Beach (California), au anunțat 
că vanadiumul, unul din me
talele cele mai rare, are un 
rol esențial în metabolismul o- 
mului și al vertebratelor su
perioare. Potrivit studiilor efec
tuate de cei doi savanți, ab
sența acestui metal, care se 
găsește in cantități mici in a- 
pele marine și numai sub for
mă de compuși cu alte meta
le,. provoacă moartea anima
lelor. Experiențele au fost efec
tuate pe cobai izolați in con
diții care nu le permiteau să 
fie ..contaminați" cu vana
dium.

Incendiul de pe 
„Queen Elisabeth", 

act de sabotaj ?
Incendiul care a distrus in 

portul Hong Kong pachebotul 
britanic ..Queen Elisabeth" s-a 
declanșat simultan in patru 
puncte diferite ale navei. Din 
acest motiv, se consideră că 
nu este exclus ca el să fi fost 
provocat printr-un act de sa
botaj. Nava, răsturnată pe o 
parte, se află pe jumătate scu
fundată.

Atentat împotriva guvernatorului 
provinciei chiliene Llanquihue

SANTIAGO DE CHILE 12 (A- 
gerpres). — Guvernatorul pro
vinciei chiliene Llanquihuc, Al
fredo Fuchslocher, a fost ținta 
unui atentat, comis de elemen
tele aparținînd organizației de 
tineret a Partidului național de 
extremă dreaptă — a anunțat 
Daniel Vergara, adjunct al mi
nistrului de interne. Autorii a-

tentatului, postați pe marginea 
șoselei care leagă localitățile su
dice Puerto Veras și Puerto 
Montt, au deschis foc de arme 
automate asupra mașinii în care 
se afla guvernatorul, dar nu 
și-au atins ținta, reușind să ră
nească doar pe șofer. Poliția din 
Puerto Montt a arestat 8 per
soane.

Manifestații antiamericane
în Panama

CIUDAD DE PANAMA 12 
(Agerpres). — In Republica 
Panama au avut loc, în aceste 
zile, ample manifestații popu
lare, cu ocazia împlinirii a opt 
ani dc tind un grup dc tineri 
și-au pierdut viața arborlnd 
drapelul național in Zona Cana
lului. Manifcstanții au condam
nat prezența trupelor nord-a- 
mcricane in Zona Canalului, a- 
flata sub administrația S.U.A.

.și au teiul ca la actualele nego
cieri de la Washington să fie 
acordată deplina jurisdicție Re
publicii Panama asupra Canalu
lui interoceanic .și asupra zo
nei aferente.

După cum se știe, in urma ți
nui tratat încheiat în 1903, Sta
tele Unite administrează Cana
lul Panama și zona aflată de-a 
lungul său, care cuprinde o su
prafață do 1 400 kmp.

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — O erupție solară ca
re a aruncat în spațiu nori 
masivi de material incandes
cent de 20—-10 ori mai mari 
decit Pămintul a fost fotogra
fiată la 13 decembrie 1971, 
pentru prima dată, de apara
tura specială aflată la bordul 
satelitului „OSO-7", lansat de 
N.A.S.A. la 29 septembrie 
1971. Intr-o conferință de pre
să in care au fost prezentate 
amănunte privind fenomenul 
înregistrat, oamenii de știință 
americani au precizat că c- 
nergia cinetică a maselor de 
plasmă, lansate cu viteza de 
965 km. pe secundă, a fost 
comparabilă eu cea a 100 mi
lioane bombe cu hidrogen de 
20 megatone fiecare. Expri
mată in curent electric, can
titatea de energie ar fi fost 
suficientă pentru necesitățile 
unui stat ca S.U.A. timp dc 
peste un milion de ani.

Erupția s-a produs pe par
tea îndepărtată a Soarelui.

In cazul in care norii de 
plasmă ar ji fost lansați spre 
Pămint, efectele exploziei ar 
fi putut fi resimțite: s-ar fi 
produs furtuni magnetice, co
municațiile telefonice inter
continentale ar fi fost deran
jate, busolele magnetice ar fi 
fost scoase din funcțiune. 
Mai mult, s-ar fi putut chiar 
produce o modificare impei - 
ceptibUă in mișcarea de rota
ție a Pămintului. (Sc preci
zează că fiecare dintre nori 
conține aproximație 1 000 mi
lioane tone de materie in
candescentă).

Oamenii de știință conside
ră ca astfel dc erupții sola
re nu sint neobișnuite. Cea 
de la 13 decembrie este insă 
prima de această amploare 
urmărită prin mijloace vizu
ale. De pe Pămint, explozia 
a trecut neobservată ; s-a în
registrat in perioada respec
tivă doar o emisiune de un
de radio emanind din Cos
mos.

r
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