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La (..( . al P.C.R 
vineri. 4 februarie, o 
varășului Nicolae 
membrii și membrii 
Comitetului Central 
care fac parte din 
itorilor.

l a întilnire au participai tova
rășii Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Miu Dobrcscu.

întâlnirea a fost can sacra tâ dis
cutării unor probleme legate de pre
gătirea conferinței pe țară a Uniu
nii Scriitorilor, de înfăptuirea sar
cinilor și rolului Uniunii Scriitori
lor, in îndrumarea ideologi
ca a creației literare din ța
ra noastră, în organizarea dez
baterilor cu caracter teoretic pen
tru aprofundarea tezelor plenarei 
din noiembrie 1971. pentru inarma- 

‘ front scriitoricesc cu
marxist-leninistă a 

Comunist Român. In 
lîlnirii s-a afirmat necesi- 

înt.îririi și dezvoltării con-

NOSTRU SOCIALIST

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Azi. 4 februarie 1972, 

ților oamenilor muncii dc 
veche vatră dc cărbune a , _ ___ _____ _____
citoresc revoluționar al țării. Adunarea reprezentanților — 
instituție democratică nou creată din inițiativa dumneavoas
tră — s-a afirmat și in unitatea noastră ca o tribună a opi
niei muncitorești, ca un larg forum democratic dc analiză 
și dezbatere a problemelor esențiale ale activități: întreprin
derii.

Exprimîndu-și atașamentul nețărmurit față de politica 
ințcleaplâ marxist-leninistă a partidului nostru comunist, 
adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la mina Lu
peni — in spiritul principiilor cuprinse in programul Parti
dului Comunist Român pentru ’îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educației 
socialiste a maselor, pentru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste, aprobat dc Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971 — a dezbătut darea dc seamă pe bază de bi
lanț asupra activității unității și a organului de conducere 
colectivă pentru realizarea planului in primul an al cinci
nalului, precum și măsurile necesare in vederea asigurării 
condițiilor de realizare ritmică și depășirea planului pe anul 
1972.

Vă raportăm, tovarășe secretar general, că muncitorii 
mineri, inginerii și tehnicienii celei mai mari exploatări de 
cărbune cocsificabil, sub conducerea comitetului de partid, 
au incheiat primul an al cincinalului cu succese deosebite in 
1oate domeniile de activitate, asigurind un spor de producție 
de 47 000 tone cărbune și beneficii peste plan in valoare 
de 1 254 000 lei. întregul spor de producție a fost obținut pe 
seama depășirii productivității muncii planificate cu 3.7 la 
sută.

Aceste realizări sint rodul activității întregului nostru 
colectiv care s-a străduit să folosească mai bine tehnica din 
dotare și timpul de lucru, dovedindu-și hărnicia și atașa
mentul său profund fată de partidul comunist și patria noas
tră socialistă.

Prin grija partidului și statului nostru, de mai bine dc 
2 luni minerii Văii Jiului lucrează după programul de lu
cru de 6 ore la fronturile de lucru din subteran. Folosind 
condițiile optime care nc-au fost create, noi, minerii Lupe- 
niului asigurăm partidul nostru. Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
îndeplini tot mai bine sarcinile ce ne revin in acest cincinal, 
pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului.

Făcindu-ne ecoul întregului nostru colectiv, cu prilejul 
adunării reprezentanților oamenilor muncii am lansat o che
mare la întrecere către toate unitățile din industria extrac
tivă a substanțelor minerale utile, solide de pe întreg cu
prinsul țării pentru realizarea și depășirea sarcinilor eco
nomice și sociale pe anul 1972.

In condițiile de plan sporite din anul acesta ne-am an
gajat să realizăm peste plan 20 000 tone cărbune cocsificabil, 
depășind in acest fel planul producției globale cu 3 880 000 
lei și al producției marfă cu 3 780 000 lei. Vom asigura creș
terea productivității muncii peste sarcina de plan cu 20 
kg/post. Ne-am angajat, de asemenea, să obținem economii 
la prețul dc cost in valoare de 1 422 000 lei și să depășim 
beneficiile planificate cu 1 865 000 lei. Pentru realizarea o- 
biectivelor propuse, comitetul oamenilor muncii, cu sprijinul 
comitetului sindicatului și al comitetului U.T.C., sub îndru
marea comitetului dc partid va asigura folosirea mai efi
cientă a capacităților de producție, creșterea indicilor dc 
utilizare a tehnicii din dotare, îmbunătățirea tehnologiilor, 
reducerea consumurilor dc materiale, folosirea pe scară mai 
largă a înlocuitorilor de material lemnos, creșterea vitezelor 
de avansare în abataje și lucrări miniere.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, pe dumneavoastră, întregul nostru partid, că vom 
depune toată energia și capacitatea noastră pentru a da 
viață angajamentelor pe care ni le-am asumat prin chema
rea adresată către toate colectivele miniere, convinși că in 
felul acesta ne aducem modesta noastră contribuție la înfăp
tuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la înflorirea patriei noastre scumpe.

a avut loc adunarea reprezentan
ta Exploatarea Miniera Lupeni — 
Văii Jiului, cunoscut centru mun-

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII 
DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI

Ieri după amiază a avut loc 
adunarea reprezentanților oa
menilor muncii de la Exploa
tarea minieră Lupeni. Moment 
important In viața colectivului, 
prilej dc analiză profundă, 
multilaterală a activității co
mitetului oamenilor muncii, a 
contribuției sale la organiza
rea și conducerea producției, a- 
dunarea generală s-a remarcat 
ca o tribună a competenței și 
experienței înaintate, ca o ex
presie a democratismului mun
citoresc.

Adunarea a primit un plus 
dc valoare prin participarea la 
lucrările sale a tovarășilor 
Ioachim Moga — prim-secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei. Clement Ncgruț — 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. Petru Ro
man — președintele consiliului 
oamenilor muncii din Centrala 
cărbunelui Petroșani, reprezen
tanți ai Consiliului economic, 
Ministerului Muncii, Uniunii 
sindicatelor din întrepridcrile 
miniere, petrolului, geologici și 
energiei electrice și al altor or
gane centrale și locale, eu care 
colaborează mina Lupeni.

Adunarea a făcut o amplă a- 
naliză a activității rodnice des
fășurate de cel mai marc co
lectiv de mineri din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului în pri
mul an al actualului cincinal și 
a dezbătut măsurile necesare în
făptuirii sarcinilor dc plan pe 
anul 1972 și a angajamentului 
asumat în întrecere.

O temeinică bază de discuție 
a constituit-o darea dc scamă 
a comitetului oamenilor mun
cii, prezentata de ing. Dumitru 
Popeanăș, președintele comite
tului oamenilor muncii. Trăsă
tura caracteristică a adunării a 
constituit-o maturitatea ei. Ea 
s-a dovedit o formă superioa
ră a conducerii colective, forul 
prin care colectivul de mineri 
participă în mod organizat la 
conducerea activității produc
tive și sociale, la dezbaterea și 
soluționarea problemelor majore 
ale producției și muncii.

Adunarea generală a oameni 
lor muncii a dat o apreciere po 
zitivă activității organului co
lectiv de conducere. In tot 
cursul anului 1971, respectînd 
principiul muncii colective, co
mitetul oamenilor muncii și-a 
axat preocupările în cîteva di
recții dc o excepțională însem
nătate. Un accent deosebit s-a 
pus pe problemele privind or
ganizarea producției și a muncii 
în vederea realizării ritmice a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecere ; 
asigurarea capacității de pro
ducție și folosirea lor deplină : 
utilizarea integrală și eficientă 
a forței dc muncă: reducerea 
cheltuielilor materiale și spori
rea eficienței economice a în
tregii activități.

In anul încheiat la mina Lu
peni s-au pus în funcțiune ca
pacități noi de producție în 
valoare de peste 70 milioane 
lei, fiind depășite sarcinile de 
plan. Investițiile, buna organi
zare a muncii și producției s-au 
concretizat în rezultatele deose
bit de valoroase obținute în 
primul an al cincinalului. Da
rea de seamă a informat aduna
rea că anul 1971 a fost incheiat 
cu succese deosebite in toate 
domeniile de activitate, asigu
rind un spor de producție de 
47 000 tone cărbune cocsificabil 
realizat in principal pe seama 
creșterii cu 3,7 la sută a pro
ductivității muncii, realizind și

bcneficii peste plan în valoare 
dc 1 256 000 Ici. La acest rezul
tat au contribuit toate sectoare
le, evidențiindu-se în mod deo
sebit brigăzile conduse de mi
nerii : Petre Constantin — Erou 
al Muncii Socialiste, Mihai 
Cirdei, Ioan Solomon, Ioan O- 
nuț, Cristian Pompei, Vasile 
Ungureanu și mulți alții.

Atît darea ac s<-u... . cit și 
vorbitorii, printre care Ioan 
Ciungan, șeful sectorului I, loan 
Mandoca, miner șef de brigadă 
de tineret și alți vorbitori, rclc- 
vind rezultatele pozitive, au 
subliniat totuși că producția nu 
a fost realizată în mod ritmic 
pe tot’ parcursul anului 1971. 
ceea cc a obligat sâ se lucreze și 
în unele zile de repaus. La a- 
ccastă stare dc lucruri au con
tribuit o seric dc neajunsuri în 
ceea ce privește organizarea 
producției la nivelul unor sec
toare și formații dc lucru, nc- 
efeetuarea reviziilor periodice 
la unele utilaje și instalații, a- 
provizionarea necorespunzătoare 
a locurilor dc muncă, precum 
și o seamă de aspecte de in
disciplină. Asemenea neajunsuri 
au fost analizate de comitetul 
oamenilor muncii, au fost ela
borate măsuri pentru înlătura
rea lor, dar ele nu au fost li
chidate cu desăvîrșire datorită, 
în principal, lipsei dc control al 
îndeplinirii lor.

In cadrul dezbaterilor, un loc 
principal s-a acordat îndepli
nirii planului pe 1972. Planul 
pe 1972 va atinge 1 880 000 tone 
cărbune, mai mare cu 80 000 to
ne față de 1971. Productivita
tea muncii va spori cu 83 kg 
pe post față de 1971. Toți vor
bitorii au subliniat cu este po
sibil ca aceste sarcini să fie re
alizate.

— Este o cinste pentru ex
ploatarea noastră că i s-a acor
dat onoarea de a chema la în
trecere toate colectivele minie
re din țară. Avem un colectiv 
harnic, — sublinia tovarășul 
Vasile Rușitoru — miner șef de 
brigadă, care a dovedit, în anii 
precedenți că știe să munceas
că, să-și onoreze cuvîntul dat. 
Colectivul brigăzii pe care o 
conduc este ferm hotărit .să 
muncească în așa fel incit să-și 
aducă întreaga contribuție la 
îndeplinirea tuturor angajamen
telor pe care ni le-am propus. 
Sînt convins că vom avea spri
jinul permanent al comitetului . 
oamenilor muncii, a cărui ac/ 
tivitate pe 1971 o aprob eu căl
dură.

— Vreau sâ arăt de la început 
— a spus în cuvîntul său Eroul 
Muncii Socialiste Petre Constan
tin — că sînt de acord cu acti
vitatea comitetului oamenilor 
muncii, pe care o consider bu
nă. La rezultatele bune obținute 

mină în anul 1971 a contri
buit și sectorul IV care a reu
șit să dea peste plan 29 000 
tone de cărbune și să realizeze 
toți indicatorii principali, iar 
brigada pe care o conduc a ex
tras în plus 12 500 tone dc 
cărbune, realizind o viteză de 
înaintare dc 34 ml lunar și un 
randament de 8,9 tone/post. Mi
nerii din brigada pe care o con
duc susțin cu căldură chemarea 
la întrecere pornită de la Lu
peni către toate colectivele mi
niere din țară. Consultîndu-ne, 
am hotărît să lansăm și o 
chemare către toate brigăzile 
de la mina noastră angajîndu- 
nc sâ îndeplinim exemplar sar- , 
cinile, să extragem peste plan 
2 000 tone de cărbune, să rea
lizăm o viteză cu cel puțin 3—4 
ml lunar mai mult decit avem 
planificat, să întărim disciplina 
sub toate aspectele.

Alți participanti ta dezbateri 
-au referit pe larg la îmbună-

tațirca aprovizionării tchnico- 
matcrialc a tuturor locurilor de 
muncă.

..După calculele făcute — a- 
râtn un vorbitor — doar 30 la 
6Ută din colectivul minei lu
crează direct în cărbune, 70 lu 
sută lucrează în conducere, des
fășoară o activitate de concep
ție. asigură transportul, întreți
nerea etc. Cerem ca acești 70 
la suta să-și facă mai bine du- 
toria pentru ca ceilalți 30 la su
tă care dau cărbune să aibă 
condiții optime pentru a putea 
munci cu randamente mari, pe 
măsura dorinței și voinței lor’.

— Noi, minerii — sublinia 
tovarășul Ion Mandoca, șeful 
unei brigăzi de tineret — sîn- 
teni obișnuiți să muncim cu 
sîrguință, să îndeplinim și să 
depășim sarcinile de plan pen- 
iru a contribui la creșterea pu
terii economice a patriei, pen
tru a ne făuri o viață din ce 
în ce mai bună. Datorită grijii 
partidului pentru munca și via
ța noastră, programul de mun
că la fronturile de lucru din 
subteran s-a redus cu 25 la su
tă. Mani festindu-ne recunoștin
ța pentru această grijă, trebuie 
să organizăm producția și să 
muncim în așa fel îneît cele 6 
ore să fie folosite cu eficiență 
maximă pentru producție.

Mulți vorbitori s-au referit 
la necesitatea întăririi discipli
nei și a asigurării stabilității 
oamenilor la mină.

— Dintr-un studiu întocmit 
în organizația noastră, arăta 
Petru Pălivan. secretarul comi
tetului U.T.C. pe mină, a reie
șit că 50 la sută din cei cărora 
li s-au desfăcut contractul de 
muncă în anul 1971, au fost 
tineri. De asemenea, sînt tineri 
36 la sută din cei care au avut 

. abateri dc la disciplină. Recu
noaștem în aceasta și o insufi
cientă activitate educativă des
fășurată în rîndul tinerilor pen
tru a-i face să îndrăgească mi
na, să iubească munca, să în
țeleagă că este în interesul lor 
să învețe, să-și ridice califica
rea, să muncească disciplinat, 
să se achite conștiincios de sar
cini. Ne propunem ca, împreu
nă cu comitetul sindicatului, 
să desfășurăm o activitate mai 
susținută pentru educarea tine
retului, pentru organizarea mai 
bună a unor acțiuni care să 
ducă la folosirea timpului li
ber în mod plăcut și instruc
tiv.

Un loc important l-a ocupat 
în cadrul adunării grija pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale minerilor. In 1971, 
pentru problemele de protecția 
muncii s-au cheltuit 8 399 600 
lei, cu 599 400 lei mai mult de- 
cît s-a planificat, ceea ce re
flectă încă o dată grija partidu
lui și statului nostru în această 
direcție. Adunarea a apreciat 
activitatea comitetului oameni
lor muncii privind instruirea și 
reinstruirea salariaților, Dar a 
fost aspru criticat faptul că 
deși fondurile cheltuite au fost 
substanțiale, iar măsurile sta
bilite au fost bune, totuși, din 
cauza că unii factori cu munci 
de răspundere nu au manifes
tat exigența cuvenită pentru 
înfăptuirea măsurilor stabilite, 
s-au înregistrat accidente, din
tre care unele foarte grave. 
Din datele prezentate a rezul
tat că accidentele de muncă 
s-mi m nțnrt în 1971 la un ni
vel ridicat, fapt ce dovedește 
serioase carențe în asigurarea 
tuturor măsurilor pe linia pro- 
tecției muncii, o slabă recepti
vitate asupra abaterilor de la 
aceste norme din partea per
sonalului mediu tehnic și al

(Continuare in pag. a 3-a)

rea întregului 
linia politică 
Partidului 
cursul îmi 
taica 
tinuc a activității organizațiilor dc 
partid ale scriitorilor, intensificării 
vieții dc partid in cadrul Asocia
țiilor scriitoricești ți al Uniunii 
Scriitorilor. Intîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prilejuit subli
nierea răspunderilor politice cc re
vin scriitorilor membri ai Comite
tului Central in dezvoltarea unei 
vieți obștești sănătoase și rodnice 
a scriitorimii din întreaga țară, in

‘ icirca climatului și n condițiilor 
c-!<'f m.ii propice prmru înflorirea 
toniinua a unii'creații literare cu 
caracter profund educativ, inspira
tă din lupta poporului român, con
dus dc partid, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. S-a reliefat, dc asemenea, 
necesitatea creșterii contribuției tu
turor membrilor dc partid care ac
tivează în domeniul literelor la ri
dicarea nivelului activității Asocia
țiilor și Uniunii Scriitorilor, la în
făptuirea marilor sarcini puse in 
fața scriitorilor din țara noastră dc 
programul ideologic al partidului.

Dezbaterea a prilejuit o puter
nică afirmare a hoiâririi celor pre- 
zenți de a-și închina toate efortu
rile înfăptuirii liniei politice a 
partidului în domeniul culturii, dez
voltării literaturii noi, socialiste, în 
patrii noastră, traducerii în viață 
a indicațiilor date de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuviatul tovarășii : Aurel Baranga, 
Miltnea Gheorghiu, Titus Popovtci, 
Suio Andras, Kovacs Gyorgy, Geor
ge Macovescu, Domokoj Gcza, Zoe 
Dumitrescu Btișulenga, Anton Brei- 
tenhofer, Eugen Barbu, Lctay Lajos, 
D. R. Popescu, Zaharia Stancu.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a expus pe larg obiecti
vele principale politice, ideologice

și dc creație cc tiâu în f.tț.t Uniu
nii Scriitorilor în momentul de la- 
ță, sarcinile dc înfăptuirea cărora 
depinde stimularea lot mai largă a 
producției literare din țara noastră, 
îmbogățirea patrimoniului culturii 
noastre socialiste cu opere dc înaltă 
valoare umanistă, de aleasă ținută 
artistică.

Secretarul general al partidului 
a subliniat cerințele pe care condu
cerea partidului le pune în fața 
scriitorilor membri ai Comitetului 
Central, in fața tuturor comuniș
tilor din Uniunea Scriitorilor, în 
direcția intensificării vieții dc partid 
și a activității ideologice a Uniu
nii, a activității obștești a tutu
ror scriitorilor, în direcția realiză
rii dc tot mai multe romane, nu
vele, piese de teatru și poezii, lu
crări de teorie și critică literara, 
dc care are nevoie societatea noas
tră socialistă în plin avint. Pre
gătirea și desfășurarea apropiatei 
Conferințe a Uniunii Scriitorilor 
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să determine 
o adevărată cotitură de ordin cali
tativ în viața și activitatea Uniu
nii, să asigure condițiile unui nou 
și puternic avînt al creației lite
rare din România, unei noi înfloriri 
a beletristicii noastre socialiste, în
chinate idealului măreț al fericirii 
poporului, făuririi omului nou, 
demn dc măreața epocă a civili
zației comuniste.

Vineri, 4 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Joseph 
Potolot, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Africa Cen
trală, conducătorul delegației 
guvernamentale care ia parte la 
lucrările celei de-a Il-a sesiuni 
a Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică româno- 
centrafricană.

La întrevedere au participat

Corncliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe și Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exte
rior.

A luat parte, de asemenea, 
Alberto Sato, ambasadorul Repu
blicii Africa Centrală la Bucu
rești.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale dezvol
tării relațiilor dintre cele două 
state și s-au evocat posibilită
țile existente pentru lărgirea

schimburilor reciproce de măr
furi, a cooperării tehnico-știin- 
țifice. De asemenea, s-au discu
tat aspecte ale situației inter
naționale, ale luptei tinerelor 
state dc pe continentul african 
pentru consolidarea independen
ței lor, pentru o evoluție de sine 
stătătoare pe calea progresului 
economic și social.

întrevederea s-a desfășura» 
într-o atmosferă de cordialita
te.

Adunarea din Capitală consacrată
celei de-a 24-a aniversări a Tratatului

româno-sovietic
Cu prilejul celei de-a 24-a a- 

niversări a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea So
vietică, vineri, a avut loc la 
București o adunare sub aus
piciile Consiliului General 
ARLUS.

Au luat parte Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
ARLUS, academicienii Ilie Mur- 
gulcscu și Petre Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinți ai 
Consiliului, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, un numeros public.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

In deschiderea manifestării a 
vorbit acad. Ilie Murgulescu.

Despre semnificația Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România și U- 
niunea Sovietică a vorbit Con
stantin Paraschivcscu-Bălăcea- 
ntt. membru în Consiliul Gene
ral ARLUS, și ambasadorul
U. R.S.S., V. I. Drozdenko.

In aceeași zi, la Casa priete
niei româno-sovietice din Ca
pitală a avut loc vernisajul ex
poziției de artă populară și arti
zanat din Uniunea Sovietică, or
ganizată de Consiliul General 
ARLUS.

Au rostit alocuțiuni Octav 
Livczcanu, vicepreședinte al 
IRRCS, membru al Biroului 
Consiliului general ARLUS, și
V. S. Tikunov, ministrul consi
lier al /Ambasadei Uniunii So-

vietice la București.
Expoziția oferă o imagine a 

talentului și măiestriei creato
rilor de artă. populară, care 
și-au găsit cîmp larg de afirma
re în anii puterii sovietice. Ea 
se remarcă prin marea diver
sitate de genuri și tehnici, prin 
bogăția materialelor expuse.

★

Cu același prilej, la casele 
prieteniei româno-sovietice din 
Constanța și Tg. Mureș au avut 
loc expuneri despre colaborarea 
largă în multiple planuri, dintre 
România și Uniunea Sovietică. 
La Brașov, Cluj, Iași, Brăila și 
Timișoara au fost organizate 
seri literare și de folclor, gale 
ale filmului.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei pentru sănătate, muncă
și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale

putați, Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a Marii 
Adunări Naționale urmează să îna
inteze Consiliului dc Stat raportul 
cuprinzînd concluziile și propunerile

menite să contribuie la îmbunătăți
rea activității în domeniile asigură
rilor sociale și asistenței sociale.

(.\gcrpres)

a-

Comisia peniru sănătate, muncă 
și asigurări sociale a Marii Adu
nări Naționale a dezbătut, vineri, 
4 februarie a. c.. sub conducerea 
tovarășului Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele comisiei, concluziile rezul
tate din analiza efectuată din în
sărcinarea Consiliului de Stat a- 
supra activității desfășurate în do
meniile asigurărilor sociale și 
sistenței sociale in țara noastră.

La ședință au participat Petre 
Lupii, ministrul muncii, președinți 
ai unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, cadre din 
conducerea ministerelor și celorlalte 
organe centrale cu sistem propriu 
de asigurări sociale și cu sarcini 
de asistență socială, precum și re
prezentanți ai conducerilor altor or
gane ale administrației dc stat și 
obștești.

In raportul prezentat și în cursul 
dezbaterilor s-au evidențiat realiză
rile obținute și au fost relevate li
nele deficiențe. In baza dezbate
rilor și propunerilor făcute dc de-

LAUDA VIEȚII
— Copii, astăzi, in această fru

moasă duminica, va poftesc la o 
plimbare de-a lungul șoselei ce lea
gă localitățile de pe o parte și alta 
a fiului.

— Da, tată, de multe ori in 
timp ce ne povesteai despre fap
tele tale de muncă promiteai că 
ne < ei arăta clădiri înălțate" de 
tine p de tovarășii tăi constructori.

★
Omul voinic, cu ochii puțin a- 

dinciți in orbite, lucind de interes 
pentru lumea înconjurătoare, cu pie
lea obrazului brăzdată de cîteva 
cute și cu sîngele pulsind la supra
fața ei in gerul și -. intui ce-l bal 
mereu pe schele, și-a luat de mină 
pe cei doi copii mai mari și a 
pornit cu ei prin l ale. Comunistul 
Dumitru Radu, șef de echipă zidari 
pe șantierele de construcții ale Văii 
Jiului s-a stabilit aici ca ucenic in 
ale zidăriei, acum peste 20 de ani. 
De atunci a călcat in toate loca
litățile, a participat cu multe co
lective la înălțarea a tot ceea ce

e mai frumos, mai util pentru lo
cuitorii acestor meleaguri. Absol
vent al unei Școli de calificare de 
6 luni pentru construcții. în 1951, 
anul cind peste tot se porneau 

■ șantierele, a zenit aici, unde — ca 
și peste tot — se conturau orizon
turile unei vieți noi. Și erau multe 
de făcut.

★— Orașul Lonea—Petrila. A dis
părut granița dintre aceste locali
tăți. Constructori, ca și 
nici muncitori, au săltat 
tiere noi, presărate cu 
comerciale și lăcașe de 
an unit vechile comune, 
alte părți cind cei de 
cerut sâ-i ajutăm pentru a încheia 
construcția școlii din Petrila, spre 
a putea chema pe elevi, la înce
putul unui an școlar, să folosească 
băncile ei.

In Petroșani, am așezat primele 
cărămizi din viață. Poate acestea 
mi-au hotărit soarta, m-au convins 
să devin locuitor al acestui oraș.

mine, vaj- 
aceste car- 

comp exe 
cultura ce 
Lucram in 
aici ne au

Clădirea impunătoare de pe cea 
mai înalta colină, Institutul de mi
ne, a fost primul meu șantier. A 
devenit lăcaș de invățămîrit pentru 
cei care organizează munca harni
cilor mineri ce extrag bogățiile sub- 
pămîntene ale bazinului, cei care 
gindesc la păstrarea tradițiilor de 
muncă și de luptă ale oamenilor de 
aici.

Noi, constructorii, am ridicat și 
sediul organizațiilor comerciale și 
instituțiilor din clădirea din dreap
ta șoselei. Daca mergem pe strada 
asta vom intilnt halele, loc de 
cumpărături pentru gospodinele o- 
rașului. Pentru timpul cind s-a 
construit <i fost o clădire greu de 
executat, dar care a dat mari sa
tisfacții constructorilor.

Clădirea aceasta modernă. Casa 
de cultură a sindicatelor, a fost 
lucrarea de încercare a meșterilor

de

A. HO! I MAN

(Continuare fn pag. a 3-a)

Pină mai ieri-alaltăicri, Romeo nu mă „vedea". Cind 
treceam pe lingă dinsul il salutam respectuos (cu o nuan-< y ---- --- -------......... > v UUU/t-
la de umilință, chiar...) ca pe un fost coleg mai in vîrsta. 
Dumnealui, insă, era mereu preocupat. In loc dc răspuns 
la salut și ca un reflex, iși întorcea capul in altă parte...

Intr-o zi, receptorul telefonului mi-a redat .in direct" 
o voce pe care aproape c-o uitasem :

— Da...
— Aici, Rumeo. Ura, băiatule'
_  •>!
— Bată-te să te bată, am auzit că te-ai invirtit bine, ești 

marc ștab Și taci chitic. Păi bine mă, să aud de la alții ?...

neve
Se poate ? Apropo, n-ai sughițat ? Cind am aflat îmi venea, 
iți închipui, să explodez dc bucurie. O zi întreagă n-am dis
cutat altceva cu colegii decit despre tine. Cum ai ajuns... ?

—- Bine, cum s-ajung ?!? — încercam eu să „cirpesc" 
cit de cit replica...

— Hai, lasă, lasă... Te-ai ajuns, băiefică... Asta e! îmi 
spui tu cum a fost „la unu mie". Apropo: cabanele și liote- 
lurile-s-ale voastre ?

— Au trecut la Ministerul Turismului.
— Bine, bine, dar tu... Poți să-mi aranjezi o ,șustă“... 

Nu prea aș vrea să mă coste, deh, in concediu tot la tine 
o să apelez, ce, te-aș putea lăsa, cum să tc ocolesc măi, 
bărbate...

M-am străduit, in limitele bunei cuviințe, să-l conving 
pe colegul Romeo că la oricare cabană sau hotel va fi primit 
fără să fie nevoie dc vreo intervenție, că aceste unități nu 
sint proprietatea nici a unuia dintre noi și că n-avem nici 
menirea, nici dreptul de-a anula... notele de plată. Recep
torul a fost trinlit nervos in /urcă. Să fi greșit oare nume 
rul ?

— Alo, 02? E o anonuilic-n circuit...
...Intr-adevăr, e o anomalie. Se mai găsește cite unul 

care .nu merge" in pas cu ceilalți, nu e receptiv la .circu
itul" etic, armonios al prezentului.

BEN PETR1C
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Foto Ion LEONARDCind lecția e plăcută.» *

Să facem școala noastră 
cea mai frumoasă și bine gospo 

dărită unitate din județ!
CHEMAREA colectivului didactic al Școlii generale 

nr. 6 Petroșani, către unităfilc școlare din județul Hunedoara

de 
mai

Vrmind neabătut drumul luminos trasat dc 
< ongresul nl \-lca al partidului in domeniul 
mvAțlmintului. traducând in viață documente
le din iulie și ale Plenarei C.C. al F.( R. din no
iembrie 1971, privind îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului genuini al m 
noașlerii și educația socialistă a maselor pe 
baza principiilor eticii și echității socia
liste, colectivul de cadre didactice și c- 
levi ai Școlii generale nr. t» Petroșani, sub 
conducerea organizației de partid din școa
lă. a înregistrat in anul școlar trecut și in 
primul trimestru al acestui an succese în
semnate pe linia educării comuniste a tine
retului școlar, a legării invățămintului 
munca productivă, in scopul unei cil 
bune integrări a tineretului in viață.

Colectivul școlii noastre este hotărit de a 
perfecționa in continuare procesul inslruc- 
tiv-cducativ pentru a obține rezultate și mai 
bune, consacri nd noi energii efortului de 
formare a tinerei generații intr-o exigență 
c rescută.

Făcindu-se ecoul sarcinilor stabilite pentru 
invățămint din Chemarea Consiliului popu
lar al județului nostru către toate consiliile 
populare județene din țară, colectivul Școlii 
nr. 6 din Petroșani adresează tuturor unită
ților școlare din județ CHEMĂRI V .S > ... 
vem școala noastră era mai frumoasă și bine 
gospodărită unitate din județ !".

In acest scop ne propunem să realizăm ur
mătoarele obiective :

— dezvoltarea bazei didactico-materială a 
școlii in sprijinul perfecționării și moderni
zării procesului de invățămint prin :

— completarea, întreținerea și repararea 
cu posibilități locale u mobilierului existent 
in sălile dc clasă, laboratoare și ateliere :

— amenajarea pină la l martie 1972 pe 
lingă atelierul de lăcătușcric existent a unui 
atelier dc tiinplăric dotat cu 6 tejghele, rin
dele și scule necesare, precum și a unui a- 
tclier dc electromecanică :

— cu sprijinul comitetului de părinți, a- 
telierclor școlare, a întreprinderilor care pa
tronează școala (Exploatarea minieră Livezcni 
și I.T.A.) se vor confecționa pină la 1 mai 
1972 mese pentru toate 
introduce instalații dc 
dc fizică și chimie :

— dotarea atelierelor 
și țesătorie artistică cu 
4 gherghefuri ;

— se vor confecționa ..... 
lui școlar in atelierul dc croitoric-arti/anat, 
24 costume naționale pentru echipa dc dansuri 
a școlii, in atelierul de menaj se vor produ
ce preparate pentru elevi in valoare de circa 
2 000 lei lunar ;

— amenajarea in continuare a laboratoa
relor existente in crearea unui laborator dc 
biologie-chimic pină la data dc 1 martie 1972. 
Prin posibilitățile locale și cu sprijinul cercu
lui de elevi „Minitchnicus" se vor confec
ționa pentru laboratorul dc fizică : trusă mc-

iptică.

laboratoarele, se vor 
apă in laboratoarele

de croitorie, broderie
6 mașini de cusut și

pină la sfirșitul arm-

canică, trusă de electricitate, trusă o 
geometrică, tabloul lui Mendeleev etc.

— completarea materialului didactic 
laboratorul tic biologie, folosind sprijinul 
cului micilor naturaliști, cu exponate 
flora și fauna locală, cit și planșe care să 
satisfacă cerințele programei școlare ;

— organizarea cabinetului de științe soc 
pină la data de 15 februarie 1972 :

De asemenea ne propunem :

din 
cer-
din

riale

organizarea activității dc întreținere, cu
rățenie și gospodărire permanentă a sălilor 
de clasă, interioarelor, n curții, a cabinrtrior 
etc. in scopul educării elevilor in spiritul 
muncii, nl cultivării deprinderilor dc auto- 
gospodărirc, al dezvoltării gustului pentru 
frumos si al întăririi disciplinei școlare ;

— in acest sens vor fi antrenate colectivi 
Ie de elevi, pe clase, detașamente de pionieri 
organizind o largă activitate dc populariza
re prin panouri, grafică, la colțul de popu
larizare a elevilor fruntași in muncă și învă
țătură, in acțiunile cultural-educative și de 
muncă voluntar-patriotic A pentru înfrumu
sețarea și gospodărirea școlii ce se întreprinde 
cu elevii ;

— cu sprijinul părinților și in «adrul acti
vităților practice cu elevii se va realiza radio- 
ficarca școlii pină Ia data dc 1 martie 1972 ;

— Pină la I mai se va realiza iluminarea 
coridoarelor cu lumină fluorescentă.

Privind exteriorul școlii se va bituminiza 
curtea școlii, se vor tras» umenața terenu
rile de sport (handbal, volei, baschet, portic 
de gimnastică etc), pină la 1 iunie 1972 :

— refacerea împrejmuirii școlii pină la 
deschiderea noului an școlar și înfrumuse
țarea intrării in școală :

— confecționarea cu ajutorul elevilor a 8 
bănci pentru curte :

— plantarea in jurul curții nl unor arboii 
ornamentali și amenajarea dc zone verzi ;

— participarea elevilor la acțiuni dc înfru
musețarea cartierului in care funcționează 
școala (Se vor confecționa indicatoarele pen
tru străzi și blocuri, vor li recondiționate te
renurile de joacă pentru copiii clin cartier, 
vor fi sprijiniți locatarii in întreținerea zone
lor verzi, se va participa la curățirea pășuni
lor clin jur).

Toate aceste acțiuni vor li conjugate cu r- 
forturile depuse pentru îmbunătățirea pre
gătirii continue a elevilor, pentru creșterea 
calității lecțiilor, pentru asigurarea unui in
vățămint formativ, a ridicării procesului de 
promovabilitate și asigurării unei educații 
care să întregească profilul moral-comunisl 
al tineretului nostru. Pentru mobilizarea și 
antrenarea tuturor factorilor la realizarea o- 
bicctivclor stabilite ne propunem să activi
zăm formele agitației vizuale, dc propaganda 
din școală antrenind cercurile de elevi, deta
șamentele și grupele de pionieri, organizația 
ll.T.C. sub îndrumarea și cu sprijinul orga
nizației dc partid din școală. Ne propunem 
să desfășurăm o activitate permanentă cu o 
formație mixtă de cor, o echipă dc dansuri, 
o brigadă artistică de agitație, o echipă dc 
gimnastică, cit și cu cele sportive, să edităm 
o revistă. in cinstea aniversării se
micentenarului U.T.C. Din contribuția băneas
că încasată cu ocazia acestor manifestări, cit 
și din valorificarea unor obiecte produse 
în ateliere vom contribui cu suma de 2 000 
lei la sprijinirea fondului de solidaritate in
ternațională. Colectivul didactic al Școlii ge
nerale nr. 6 din Petroșani, elevii școlii, vor 
face totul ca acest angajament să prindă 
viață, vor munci cu pricepere și dăruire pen
tru a face din această școală o unitate mo
del, un cadru propice de înfăptuire plenară 
a politicii partidului nostru in domeniul în- 
vâțămintului.

c-
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Colectivul didactic al Școlii generale nr. 6 
Petroșani

Oglindesc realitatea?
Gazeta dc perete .Studen

tul minier" (organ al A.S.) 
înserează articolele „Educație 
prin muncă și pentru muncă”, 
care pare făcut din decupcuri, 
și „Privind controlul obștesc e- 
xercitat de A. S. în cămine și 
la cantină" în care printre al
tele, vorbindu-se de relația 
student-salariat cantină, se 
scrie: „diferența de pregătire 
și respectul reciproc trebuie

să-și găsească lăcașul (sic!) in 
orice împrejurare".

„Săplămîna în imagini" — 
un fel de fotomontaj — are 8 
rubrici goale, din 17. și parc 
fără nici o țintă lipsindu-i co
mentariile necesare, credem noi. 
fotografiilor expuse.

E cazul ca Asociația studen
ților să aibâ în vedere pe vii
tor remedierea acestor „mă
runțișuri" neconcludente pentru 
viața și munca depusă de stu 
denți.

formarea politică

in atenția
întregului colectiv didactic
.La baza întregului 

educativ de formare a 
nou — sublinia 
Nicolae Ceaușescu la 
C'.C. a| P.C’.R. din 3—3 noiem
brie 197) — trebuie sA așezăm 
munea, invlțămintul, știința, <a 
factori primordiali ai activității 
umane, ai progresului societă
ții'. Vastul program al muncii 
educative ndopt.it de partid u 
creat o atmosferă dc eferves
cență. și în rindul cadrelor di
dactice din școala noastră. Do- 
î nmcnlcle plenarei au fost dez
bătute in cadrul adunării gene
rale a organizației dc bază, în 
ședințele colectivelor de cate
dră și ale comisiilor metodice. 
In urma acestor dezbateri a 
fost întocmit la nivelul școlii 
un program dc măsuri pentru 
îmbunâiățirea muncii educative 
in cadrul școlii. Fiecare profesor 
diriginte și-a revăzut planifica
rea mtincij educative, îmbuna
tă! nd-o în lumina sarcinilor 
sporite care revin școlii in mun- 
1 a de educație a tinerei gene
rații. Astfel. în orale dc d:ri- 
gințic. în cadrul informărilor 
poliii și al învățămîntuhii i- 
deolov e U.T.C. — organizat in
ia din luna noiembrie pentru 
clasele a VII-a. a Vlîl-a și a 
IX-a — elevilor li s-au făcut 
cunoscute prevederile documen- 
■elOr programatice elaborate de 
partid, politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru. In rîndul propagandiș
tilor, desemnați dintre cadre
le cu un înalt nivel politico- 
ideologic. remarcăm activitatea

în 
i a 
j cu- 
diri- 

□ dezbătui 
acative teme 
programului 

..Noile co- 
ro-

A

proces 
omului 

tovarășul 
Plenara

profesorilor Arpad Viskj
Maria Tițescu. Avînd 
vedere că elevii clasei
IX-a au ca obiect dc studiu 
noștințele social-politice, c 
ginlclc Ion Cîrjoi 
în cadrul orelor ed' 
ca : „Semnificația 
de lucru dc 6 ore* : 
ordonate ale învățămîntului 
mânesc". Sînt clase în care e- 
xislă un colț al presei, unde 
elevii pol consulta zilnic mate
rialele apărute în publicațiile

„Scîntein1* „Cute/ătoi <*. .Stea
gul roșu*. ..Scîntein tineretului* 
In adunările pionierești ale dc- 
•nșamcntului a fost prelucrată 
biografia secretarului general al 
P. C. II., tovarășul Nicolae 
Ceaușeau-u Elevii sint ținuți la 
curent cu evenimentele politice 
interne și externe prin gazeta 
-la zi*, in care sînt prezentate 
și comentate aceste evenimente.

• r biblioteca școlii pune la 
dispoziția elevilor broșuri care 
• •uprind documentele de par’d 
și de stat, cartea |xdili<ă f .H 
popularizată și prin standul 
ix ■ inancnt de cărți din șco.i’n 
Inccpind cu trimestrul acesta, 
în scoală va fi creai un cerc de 
informare politică pentru elevi 
inlitu’at A.B.C. politic*. De ■ 
deosebită însemnătate in
troducerea obiectului educație 
cetățenească clasele a VI-a 
și a VII .u este ore fiind re
partizate nrofesorijor care au 
predat obiectul și 'a clasele a 
VIII > Noțiunile pe care elevi; 
și !e in; -esc la ieste ore vor 
măr. . apnrH.itea de îrvțeie^ere 
a unor fenomene sociale, poli- 
lice. economice.

Pentru numărul ’’ l revistei 
școlare, care va apare în curînd, 
ati fost stabilite două rubrici 
noi : .Semnificația unor fapte" 
și ..Voi fi folositor patriei dragi" 
— rubrici cu caracter de anche- 
te-dezbateri.

Enumerlnd doar cîtevn aspec
te din munca politiio-cducalivă 
desfășurată de colectivul școlii 
noastre, ținem să precizăm, că 
pe lingă tot ceea ce s-a făcut, 
este loc pentru mai bine, acesta 
fiind punctul de vedere de la 
care a început colectivul nostru 
munca în trimestrul acesta. Ne 
exprimăm convingerea că. prin 
dăruirea de sine a fiecăruia din 
noi, vom da societății oameni 
temeinic educați în spiritul 
transformărilor revoluționare in 
spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie, partid, popor.

Prof. Vasile BlCOI 
directorul Școlii generale nr. -I 

Petroșani

Liceul industrial minier Petroșani :

Instantaneu de la o oră de „rețele electrice" la anul V G

Foto Ion LICIU

Succesul, ca fenomen social, 
'constă intr-o reușită. într-o iz- 
bîndă recunoscută de opinia 
publică și apreciată ca atare. 
In viața școlară succesul ca și 
insuccesul sînt sancționate prin 
note, prin aprecieri 
sau negative), 
indice numeri* 
(insuccesului), 
corpului didac 
una răgazul r 
reflecta l« 

mereu suc 
sc mențin mai mult 1 
sucrascloi Tocmai d» 
propun ?m ca in rindti 
urma *-ă sensibiliza 
pentru această delict 
mă psih

Din c;

ferului 
cauzali 
rasului sau 
Dc obicei 
făcută sunn 
zionîndu-se

i (pozitive 
fund un 

membrii 
au toldea-

nota 
al 
Dar 

etic nu 
necesar pentru a 

■auzcle Și condițiile 
unii elevi să aibă 

se, în timp ce alții 
' "n sfera in-

o pedagogic 
Lipul lOCUlui 

atenția a> 
complex rtorilor 

lali ai sur
iului școlar, 

această analiză esie 
ir și fugitiv, conchi- 
fie că elevul in cau
ses sau slab înzes

trai (dacă arc insuccese), fie că 
este harnic și inteligent (dacă 
arc rezultate bune și foarte bu
ne).

O privire analitică asupra a- 
ccsluj fenomen ne obligă 
distingem condițiile interne ale 
succesului (insuccesului), 
cauzele externe ale acestuia, 
îndeobște, dintre condițiile in
terne, inteligența copilului es
te considerată ca fund singura 
generatoare de succes: .are re
zultate bune, fiindcă e un bă
iat (.-aci fată) inteligent (ă)*. 
Inconl: stabil că inteligența este 
o condiție esențială a succe
sului. Dar 'iți elevi cu inteli
gență depășind inteligența obiș
nuită (medie) au rezultate me
diocre- sau eluar slabe la învă
țătură? lată dec i, că inteligen
ța. deși necesară, nu e suficien
tă pentru a asigura succesul 
școlar. S-au întâlnit și sc întâl
nesc in școală elevi cu capaci
tăți intelectuale destul de mo
deste, dar cu mari succese șco
lare. Cum sc explică acest 
lucru ? In asemenea cazuri con
diția psihică a succesului nu 
mai esie inteligența, ci. fie un 
Interes deosebii pentru cunoaș
tere, fie o motivație intrinsecă 
puternică, fie o mare capaci
tate de efort, sau perseverență 
in muncă, etc. In aceste cazuri,

de

nu ne aflăm în fața unor cali
tăți native (.daruri naturale"), 
ci in prezența unor calități cul
tivate prin climatul educativ din 
familie sau prin munco educati
vă percepută din școală. Cîți 
clcvj din aceste categorii nu o 
iau înaintea celor inteligenți 
sau cu aptitudini dc altă natu
ră ! Cheia succesului ? Una din 
calitățile de mai sus. sau — 
situație și mai fericită ! — toa

elevi slabi (cu insuccese), ci toți 
elevii au rezultate bune ? De 
ce unii profesori au un număr 
așa dc mare de ..prozeliți" la 
disciplina pe care o predau ? 
(toți sau aproape toți. elevii 
săi doresc să le urmeze specia
litatea). Să aibe oare toți elevii 
aptitudini pentru acea specia
litate ? Cu siguranță că nu, în
să nivelul elevat al predării, 
măiestria pedagogică a celui in

și insuccesului șielet
te la un loc. De aceea osie ab
solut necesar ca in munca in
struct iv-cducativă să ne preo
cupe, nu numai inarmarea cu 
cunoștințe și deprinderi, ci și 
cultivarea acestor variabile psi
hice (interese, motive, capaci
tatea dc efort, perseverență, etc). 
Cultivarea acestora nu este un 
uct paralel sau extrinsec pro
cesului de invățămint, ei unul 
instrinscc ; prin cunoștințele 
predate, dar mai ales prin mo
dul in care le predăm, interca- 
lînd și nuunlind idei cu privire 
ia utilitatea soc ială și persona
lă a lor. punind in evidență e- 
fcclcle lor formative și valorifi
când din plin, prin metodica 
predării, aceste valențe educa
tive, profesorul, indiferent de 
specialitatea Jui, realizează o 
operă educativă complexă și e- 
fickntă : instruieștr și educă ; 
el creează astfel premisele suc
cesului și contribuie efectiv la 
realizarea lui de către elev. 
Dacă elevul este și Înzestrat din 
punct de vedere intelectual, 
succesul va fi desigur și mai 
mare.

O analiză completă a succe
sului (insuccesului) școlar ne o- 
bligă să ne întoarcem privirea 
m spre cauzele obiective ale 
sale. Intre acestea, locul dc ba
ză îl ocupă predarea, calitatea 
ei. Cum se explică faptul că la 
unele materii școlare nu există

cauză le-a trezit interesul in așa 
măsură pentru disciplina lui, 
incit învață cu plăcere, cu pa
siune chiar. După cum sini și 
cazuri dc repulsie în masă 
pentru un anumit obiect. In a- 
semcnca situații ne aflăm în 
fața unui fenomen psihologic 
numi' (ransfer afectiv (simpa
tia sau antipatia pentru profe
sor se transferă disciplinei pc 
care o predă).

Predarea, calitatea ei, consti
tuie unu din cauzele principale 
ale succesului (insuccesului 
școlar). Dar nu e singura. Con
dițiile igienice dc muncă din 
familie sau dc la școală, întoc
mirea corectă (sau incorectă) a 
orarului, grupul de prieteni ai 
elevului, climatul educativ «lin 
familie, starea sănătății elevu
lui — ca să nu amintim decît 
pe cele mai frecvente — sînt 
tot alitca cauze ale succesului 
(insuccesului) unui elA.

Să nu uităm că succesul șco
lar, ca dealtfel orice fel dc suc
ces, este un fenomen dc psiho
logic socială. Succesul nu se 
produce, dc obicei, „In doi", ci 
„în grup" sau „in public". Dc 
aceea este necesar un anumit 
tact în popularizarea succesu
lui. Fără laudă, fără populari
zare, succesul e incomplet. O 
popul, rizare inteligentă .conta
minează* și pe alții dc gustul 
succesului, în timp ce o popu-

I.irizare greșită ța unui pseudo 
succes), demobilizează elevii.

Să nu uităm că succesul co 
relcază, deobicei, cu valoarea. 
Și numai succesul valoros .con 
laminează", pscudosuccesul a 1 
vînd efect negativ, căci izvorul 
psihologic al succesului stă în 
capacitatea omului de a se cn 
luziasrna, dc a admira. Este 
adevărat că, inovatorul, inven
tatorul, cercetătorul, omul de 
știință, cînd iși desfășoară mun
ca lor valoroasă, nu o fac cu 
gîndul ia aplauze sau la recom
pensele ce le vor primi, ci c 
fac din pasiune pentru cunoaș
tere, pentru realizarea idealu
lui propus. Dar elevii nu au a- 
juns la un așa înalt nivel dc 
motivare, ei ei simt, psihologic, 
nevoia aprecierilor, a laudelor, 
a recompenselor publice. Dacă 
pentru unii clcvj acestea nu 
sînt mobiluri ale muncii, pentru 
alții insă ele sînt. Dc aseme
nea. pot deveni și pentru alții 
care asistă la recompense (prc-, 
miere ele). De aci, necesitatea 
punerii in evidență, cu tact, .!■ 
succesului (insuccesului).

Fiind un rezultat al muncii, 
al muncii c instite, pricepute și 
perseverențe, succesul în condi
țiile societății noastre, este și o 
chestiune de etică. De aceea, 
problema succesului, chiar cînd 
el este rezultatul unor aptitu
dini speciale, nu poate fi de
pășită dc ideea de muncă, fiind
că numai printr-o activitate 
concretă aptitudinile sc mani
festă, se dezvoltă, sc validează. 
Parafrazînd, am putea spune 
deci, că nu numai munca este 
o chestiune de onoare in țara 
noastră, ci și succesul real este 
o chestiune de onoare. Sini o- 
norați și aprcciați la noi cei 
care datorită înzestrării și prin 
muncă cinstită obțin succese 
personale și sociale.

In cazul succesului, în orîn- 
duirea noastră se produce o 
contopire a intereselor indivi
duale cu cele sociale și aceas
ta duce la dezvoltarea ncstînje- 
mtâ a tuturor capacităților ome
nești. Scoaterea in evidență a 
meritelor oamenilor, a succese
lor lor. pentru a le consfinți in 
planul opiniei publice, ca valon, 
pune în evidență caracterul 
profund uman, profund moral 
al societății noastre.

Ion DRAGAN
Lector universitar, Timișoara

S im bure le /narii pasiuni
Nu știu de ce, dar mi se pa

re că e absurd să moi gindim, 
az*, ca pe vremea lui Corneil
le. Vă mai amintiți dc droma- 
tica sfișrere lăuntrică, trăită de 
acea fată âxaltotă, nevoită să 
aleagă intre pasiunea inimii 
pentru cel ce-i ucisese tatăl 
in duel și datorio de a-și che
ma totuși iubitul in fața justi
ției ? Sentimentul datoriei era 
opus pasiunii, in perimetrul 
aceluioși suflet... Poate că, pri
vind îngust și văzind pasiunea 
door ca foc perpetuu ol iubirii, 
să fie așa I Insă, pasiunea, in 
accepțiuneo largă a noțiunii 
- onolizotă, deci, din toate 
unghiurile de vedere - e olt- 
ceva. Și, fără o forțo, se poa
te alirmo că există o pasiune 
a datoriei, o „pasiune - după 
cum scria undeva criticul lite
rar Nicolae Balota - rară, căci 
satisfacțiile pe care le reali
zează cel posedat (!) de ea 
sint austere voluptăți morale"...

. Cind mi s-o vorbit despre 
cei doi elevi petrileni, care-au 
stins un foc incipient, izbucnit 
in imedioto vecinătate o unui 
depozit de maleriole inflomo- 
bile, nu știu de ce dor mi s-a 
părut că... e absurd să gindim 
azi, ca pe vremeo lui Corneil
le. So gindim că datoria poa
te fi socotită door o simplă, 
sau o penibila obligație ! De 
ce, adică, nu putem să consi

derăm indeplinirea datoriei o 
îndeletnicire pasională ? Orga
nizația pionierilor, școala nu 
insuflă, nu inoculează, oare, 
elevilor, azi, o dată cu senti
mentul datoriei și dragostea de 
țară, de cuceririle părinților 
lor, de munca innobilantă și 
înălțătoare ? Și, formind senti
mentul muncii, nu se afirmă ca 
aceasta nu poate - pentru a 
intruni toate virtuțile cerule de 
noua noastră orinduire — să 
excludă pasiunea ? Pionierii 
sint educați spre a-și face do- 
torio. In prezent și in viitor ! 
Pionierii simt că a-ți face dato
ria - dor nu din obligoție. pen
tru că așa o cer legile, ci din 
canvingereo că e unicul drum 
pe care pot merge spre o o- 
junge odevăroți oomeni — este, 
simplist vorbind, lucru mare I 
Și, știți cit sint de lentonte lu
crurile „mari" pentru copiii 
mici I Pionierii, aș zice, ou o 
axă o lor lăuntrică, moi groosă 
sau moi subțire, in jurul căreia 
se invirt sentimente și deprin
deri, descriind „orbite" mai 
lorgi sou moi puțin lorgi ! Im- 
pingind moi departe fontezio, 
aș indrâzni să afirm co aceste 
cercuri concentrice mișcătoare 
devin după o cepetotă ordo- 
nore, egole. „Invirtindu-se 
gol", sentimentul datoriei,
flat undeva in frunteo celor-

e- 
o-

Gozeto satirică „Ghimpe
le” de Io Școolo generală nr. 
1 Petroșani nre niște țepi. . u- 
zați. Fără o menționa numărul 
ei, colectivul de redacție „sur
prinde" aspecte ''olobtle pen
tru un sezon întreg. Cele hei 
desene sint rom fără odbeso, 
nemoivorbind de faptul că nu 
transpare nici un mesaj. Oare, 
din couza oceosto ține colec
tivul de redacție să rămină a- 
nonim î Un corespondent
ne foce cunoscut faptul ca c- 
levii, core-au porticipat lo spec
tacolul „4-0 pentru noi. Băie
ții veseli !“ oferit de formriio 
sindicatelor petrilene. ou avut 
„fericito” ocazie de o nu fi su- 
pravegheoți indeoproope de că
tre profesorii lor. Docă moi ou 
osemeneo ocazii s-a com ter
minal cu mobilierul solii dc 
spectacole o Cosei de cultură 
din Petroșoni. N-oveți nimic de 
spus, tovarăși profesori care-oți 
fost in solă ? Școlile din
Vulcan sprijină efectiv ocțiunea 
lai solo de Comitetul orășenesc 
dc porhd in vederea deschide-

Din
școlile l I

I
I
I
I
I
I
I
I
I 

întreprinderea pa i 
£ Tot la Vulcan | 

intilniri intre ac- ■ 
„Valea Jiului" și I 
din oraș, prilej * 

rgi neo I 
. Ev •

I
reprezen- | 
originole |

mum
cipiului

rii V- 
dorim 
generolă i 
loc rccenl 
participarea 
crețurilor 
lo mina roroșeni. t un pos in 
plus pe limo colaborării in
tre școală și întreprinderea pu- 
tranatoare. C 
au avut loc intilniri intre ac
torii Teatrului „ 
elevii școlilor c 
de a diologo pe marc 
spectacolelor cu piesele „----
cu" și „Interesul general” scri
se de Tudor Mușotescu și A. 
Boranga, doi dintre reprezen
tanții dramaturgiei c..a-___
și contemporane. In ziua de > 
3 februarie, directorii școlilor I 
din municipiu s-au întâlnit lo ,

unui muzeu al orașului, 
succes I La școala 

nr. 1 Vulcan ou avut 
it adunări U.T.C. cu 

ca invitați o se- 
de pa lid și U.T.C. - . 

na Poroșeni. E un pas 
pe lima colaborării

Le

Inspectoratul școlar municipal I 
unde ou conferit asuDra rh*»- ■
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I
I
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J
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I
I

bă loc I 
școală I 

nțo deosebit de in- ■ 
• In toate școlile I

........ (

I
I

unde ou conferit asupra che
mării adresată de Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani tuturor 
elevilor din județul Hunedoo- 
ra. Prezenta chemare este o 
douo. după ceo a pionierilor, 
lonsată de o școolâ din co
drul municipiului nostru. la 
Liceul din Petrila se preconizea
ză deschiderea unor noi ca
binete școlare. In perioada i 
mediot următoare vor lua liință 
cabinete pentru limbi străine, 
care alături de cel de biolo 
gie și științe sociale, vor con
tribui din plin la mai buna des
fășurare o procesului instruc- 
tiv-educoliv. • De ce profe
soara Lidia Bejon de la Școa
la generală nr. 1 Petroșoni re
fuză sa primească o parte din 
moteriolul didactic necesar pre
dării istoriei in cabinetul de 
geografie, rămine un lucru de 
neințeles chiar și pentru direc- 
țiuneo școlii, care tot insista 
in aceosto problemă. De por- 
că alte mijlooce de o fi che
mată la ordine, nu or moi e- 
xista. „Copiii cintă patria 
și portidul" e titlul concursului 
fază-finolo o corurilor din mu
nicipiu Io care participă 12 
formații din cele 59 prezentate 
Io fozele preliminare. întrece
rea celor moi buni cintăreți 
are loc Io Caso de cultură, du
minică 6 februorie, orele 8. £ 
Lo Liceul din Petrila s-au ter
minat adunările cu părinții pe 
clase și urmează sa aibă loc 
odunoreo generolă pe ș. 
ce se anunță deosebit de >n- 
teresantă. C ____ f___ _
se foc pregătiri intense pentru 
opropiato olimpiadă pe ma
terii, co și pentru concursurile 
brigăzilor artistice de agitoție 
ce vor avea loc in 5 martie. 
0 „Inimă cintă” se numește 
montajul literor-muzical pe ca- - 
re Școola generală nr. 1 Pe- I 
troșani il vo prezenta la faza • 
pe țară o concursului piome- I 
resc de montaje literar artis- I 
tice. ®Tot de la această școc l 
lă aflăm că peste citeva zile I

6 Itis- I

lolte cercuri, ciștigă in trăini
cie, devine un sens al vieții. 
Un scop. O virtute. O a doua 
trăire. Un olt „eu", care nu 
poate fi mințit. Devine o posi-

Poate vi se va părea că am 
ajuns prea deporte. Poote vi 
se va părea că încerc sâ-l con
trazic, acum, și pe Nicolae 
Balota. Nicidecum ! Sint de a- 
cord că această pasiune a da
toriei - despre existența căreia 
cred că nu 
meni — e o „floare* 
declanșează
Dor cine mă obligă să nu cred 
că oceastă „floare” ore toote 
condițiile, azi, să incolțeoscă 
mai des, moi pe oriunde ? Do- 
ți-mi voie sa cred că am «ăzut 
in fapta - demnă de adevă- 
rați cetățeni ai patriei - a ce
lor doi pionieri, Eugen Bud și 
Doru Pavel din clasa a V-a C 
(felicitări, tovarășe diriginte !) 
de la Școala generală nr. S 
Petrila, simbuiele ardent și te
nace ol pasiunii datoriei. 
Doți-mi voie !... Vreau să cred 
că simburele uneia dintie cele 
mai mari pasiuni umane se a- 
flâ sădit deja in atiteo și atâ
tea suflete ale celor mai tineri 
cetățeni ai României socialiste 
- pionierii.

Am această convingere.

se îndoiește ni- 
rarâ care 

mari satisfacții.

Vioiel TEODORESCU

ce in prezența unor invitați de 
lo Depoul C.F.R. Petroșani. Q. 
Lo școola generală nr. 6 Pe
troșani se deschide la 15 fe
bruarie cabinetul de științe so
ciale, iar lo 1 martie cel de bi- 
ologie-chimie. @ Panoul de 
onoare al Școlii generale nr. 
5 Petroșani este complet gol. 
Oare, să nu mai fie nici un e- 
lev care să merite să fie evi
dențiat sub această formă ? 
Nici dintre cei 70 de elevi și 
pionieri care participă la stu
dioul pionieresc ? Nici ga
zeta satirică o școlii nr. 5 dm 
Petroșani nu spune prea multe 
în privința conținutului opo'i- 
ției și colectivului de redacție. 
Să fie gazetele satirice un 
re mut” ? #■ ~
teosc nr. 7 și 
Școlii generale 
„Spre înălțimi”.

„mo- 
Se află sub 
8 ale revistei 
nr. 1 Petrilo, 

Dintr-un 
diolog surprins pe stradă in
tre doi elevi (Nu dăm numele : 
știm noi de ce), oftăm că mai
strul Ion Albescu de lo Școo
lo generală n . 5, Petroșoni, 
corn losă elevii singuri la ate
lier in timpul orelor, plecind nu 
se știe unde și pentru ce. Co
piii (Deh ! Ce le poți cere ?) 
joacă capro, lapte-gros... Bi
ne că nu se joacă „de-a ac
cidentul". ț Directoarea șco 
Iii generale nr. 6 Petroșani, C. 
Stănescu, ține să mulțumeas
că „potronilor”, autobaza I.T.A. 
Petroșoni, pentru solicitudinea 
arătată, in dotarea atelierelor 
școlii.

M. ALION

I 
I 
I
I I

ndopt.it
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(Urmare din poo J)

ailor factori din cadrul seeioa- 
ielor. Dc foarte mu'.te oi !, ' ci 
care sînt obligați să cohtroleze 
respectarea normelor de sigu
ranță la locurile de muncă se 
limitează la simpla constatare 
a stării de fapt. )a raportarea 
acestor neajunsuri, fără a lua 
imediat, la fața locului masu
rile de remediere, sub directa 
lor supraveghere. Pentru astfel 
dc neajunsuri a fost Criticată 
activitatea maiștrilor mineri 
loan Saitis. loan Ncgrilă. Sil
viu Vita, Andrei Kravetz. Ru
dolf Geczo, loan Suciu, irig, 
loan Ilinca, Ștefan lluszti, Gri- 
rore Popescu.

Adunarea a cerul comitetului 
oamenilor muncii să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru 
inlăturarea acestor neajunsuri.

Vdunarea reprezentanților 
oamenilor muncii a aprobat ac
tivitatea comitetului oamenilor 
muncii și planul dc măsuri, și 
angajamentul pe 1972. precum 
și chemarea la întrecere adre
sată tuturor colectivelor mi
niere. Adunarea a aprobat apoi 
contractul colectiv și a ales noul 
comitet al oamenilor muncii 
precum și delegații pentru a 
dunarca reprezentanților pe 
Centrala cărbunelui Petroșani.

Intr-o atmosferă dc cald en
tuziasm, dc fierbinte dragoste și 
atașament față dc partid, adu
narea reprezentanților oameni
lor muncii dc la mina Lupeni a 
aprobat textul telegramei adre
sate Comitetului Central al 
partidului, tovorăsui u NICOl.AE 
CE ll'ȘESCU.

In cadrul adunării ., luat cu- 
vintul tovarășul Bl JOR AL- 
MAȘAN, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. In cuvîn
tul său ministrul minelor, pe
trolului și geologici a accentu
at principalele sarcini ce revin 
muncitorilor mineri, tehnicieni
lor și inginerilor de la mina 
Lupeni pentru îndeplinirea e- 
xemplara a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor cuprinse în 
chemarea la întrecere, exprimin- 
du-și convingerea că harnicul 
colectiv al minei Lupeni va 
munci cu entuziasm aliniidu-se 
și în acest an colectivelor frun
tașe pe țară.

In încheierea lucrărilor adu
nării reprezentanților saiariați- 
lur oamenilor muncii de la mi
na Lupeni, a luat cuvîntul to
varășul IOACIIIM MOGA, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid. După ce a re
levat climatul de muncă efer
vescent care a cuprins întregul 
popor, climat generat de am
plul program educațional al 
partidului, tovarășul Ioachim 
Woga a arătat câ în primul an 
al cincinalului, județul Hune
doara și-a îndeplinit și depășit 
substanțial sarcinile de plan la 
principalii indicatori. La efor
turile generale ale hunedore- 
nilor și la realizările obținute — 
a remarcat vorbitorul—o con
tribuție de seamă a adus-o co
lectivul minei Lupeni care, 
timp de patru ani consecutiv, 
s-a situat în fruntea întrecerii 
socialiste pe ramură. respec- 
tindu-și întotdeauna angajamen
tele luate, cuvîntul dat. -In nu
mele biroului Comitetului ju
dețean de partid — a spus vor
bitorul, — aduc calde felicitări 
colectivului de muncitori, ingi
neri șj tehnicieni, organizației 
de partid, organizației de tine
ret și sindicat pentru rezulta
tele frumoase obținute în anul 
J971 și vă urez noi și impor
tante realizări pe linia îndepli
nirii sarcinilor din acest an și 
a angajamentelor luate în în
trecere."

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a vorbit 
apoi pe larg despre căile de îm
bunătățire a întregii activități

n minei, pnnînd un accent dc- 
oschlț pc sarcinile ce revin co- 
Icctivuhii pentru realizarea rll- 
miefi a planului dc producție 
de către fiecare brigadă .și sec
tor prin aplicarea unor măsuri 
mal hotfiiîte menite să dttcfl la 
înlăturarea stărilor dc lucruri 
care frîneazfi activitatea dc 
producție. «A asigure crește rea 
neîntreruptă a productivității 
muncii pe baza folosirii depli
ne a ctiptu .taților de producție, 
a tehnicii din dotare și a fon
dului dc timp, la sporirea con
tinuă a vitezelor de avansare 
in abataje.

Un loc important l-a ocupat 
în cuvîntul primului secretar 
al Comitetului județean de 
partid problemele privind cre
area condițiilor optime dc lu- 
ITII pentru a se asigura fiecă
rei brigăzi posibilități dc a fo~

< il n plin cele 6 orc ale pro
gramului din subteran îndeo
sebi prin asigurarea unei bu
ne aprovizionări cu materiale 
•și piese dc schimb, întreținerea 
corespunzătoare a instalațiilor 
și utilajelor, acordarea unei 
asistențe tehnice operative și 
eficiente prin întărirea discipli
nei și responsabilității fiecărui 
salariat

— V-ați angajat — a spus 
vorbitorul în încheiere — In 
realizarea unor obiective foarte 
frumoase. Prin aceasta v-ați a- 
sumat o mare răspundere. în
deplinirea angajamentelor de 
întrecere presupune îmbunătă
țirea activității minei sub toa
te aspectele : activității de 
partid, de sindicat și U.T.C.. 
activitatea cadrelor de condu
cere. activitatea tuturor oame
nilor muncii de la mina L 
peni.

Avem deplina convingere 
harnicul dv. colectiv, sub în
drumarea organizațiilor de par
tid, își va face eu prisosință 
datoria și în acest an, situîndu- 
se așa cum - ‘
prezent în 
fruntașe.

a făcut și pînă în 
rîndul colectivelor

★

Despre hotărîrea ConsiFului 
de Miniștri privind gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești

In scopul îmbunătățirii activită
ții dc gospodărire a mijloacelor ma
teriale și bănești, al apărăm inte
grității avuntlui obștesc, Consiliul 
de Miniștri a hotărît completarea 
prevederilor cuprinse în uncie acte 
normative existente în acest dome
niu.

Astfel, au fost precizate cadrul 
organizatoric și răspunderile peni iii 
executarea conrrohilui operați' cu
rent, stabilindu-sc ca acest i-oniml 
sâ fie executat cel puțin o dală pe 
lună dc către conducătorul unității, 
cOfraUcătorii compartimentelor pro
ducției. f inanciar-contabil. 
zionarc-desfacere, organizarea 
ciî, admin ist rai iv. 
țilc supuse acestei 
mară : i 
teriilor, 
duselor;
rea și .. .....f.........
celor materiale, lichidarea 
supr.tnormative, f . ... 
greu vandabile; efectuarea 
rierilor periodice a ntijloacell 
terinlc; efectuarea îmasărilot 
plăților în numerar și alte valon; 
îndeplinirea planului de conții') de 
către revizorii dc gestiune.

I lotărirca prevede obligația ș. Ii
lor compartimentelor dc control 
nanciar intern dc a propune n 
ditcătorilnr organizațiilor mă 
pentru remedierea deficiențelor o

generală a oanie-Adunarea _ 
nilor muncii, s-a afirmat ca o 
tribună a democratismului nos
tru socialist, a constituit o înal
tă școală a educației și răspun
derii, a confirmat încă o dată 
justețea politicii partidului de 
atragere a maselor muncitorești 
la organizarea și conducerea 
producției.

NOTE
A venit să se 
angajeze44...

Doi tineri, cu cele mai bune in
tenții, de pe alic meleaguri ale 
țării, au venit la Petroșani să se 
angajeze. Au tras, firesc, la ho
tel. Cu aceeași intenție — formal 
declarată — dar cu alte gînduri, a 
poposit la hotel și Dumitru Motoc 
din Uricani. Au împărțit aceeași 
cameră. Dimineața, D. M. s-a scu
lat mai devreme, a strins toate lu
crurile din bagaje, le-a virît în- 
tr-unul singur și a plecat. Și poate

I
I 

.Ji |
I
I

II 
cdg.e.ii(Lă i

Szrinași Zoi lan — Uricani. In 
conformitate cu dispoziț iunile
ari. 118 din Codul muncii 
îndrumărilor date dc către 
bunalul Suprem prin dedziil 
speță nr. 928/1966 și 1 745/1967, 
dreptul la contravaloarea conce
diului neefectuat. se poate rea
liza pînă în ultima zi a anului 
următor aceluia in care, ang; 
jatul a fost programat penirt 
pectivul concediu.

Dv. întrebați dacă, mai j 
beneficia de plata un■ < zi! 
concediu pe care nu L- ați

dc

3

urmată de «j
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remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea defecțiunilor ivite 
la sistemele de încălzire cen
trală — 2«G; 274.

Matale, recuperarea pagubelor, 
gerea la răspundere a celor 
vați. Conducătorii dc imitat 
sarcina dc a prezenta spre dezba
tere, in adunările generale ale oa
menilor mumii, iazurile de păgubi
te a patrimoniului unității, deficien
țele constatate de organele dc con
trol și măsurile ce 'C impun pen
tru continua întărire a apărării a- 
vtunlui obștesc. Ministerele, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare și unitățile subordonate 
ircniiic 'ă prezinte Ministerului Fi
nanțelor, organelor sale locale si
tuația pagubcloi ți a realizării pla
nului dc control financiar intern.

Printre completările aduse sînt și 
uncie precizări cu privire la bloca
rea dc cane Ministerul I in.ințelor 
și bănci a fondurilor destinate plă
ții drepturilor hăndști ale persona
lului tehnic-administrativ cu luni 
țn dc londuccre, in cazul in car 
s au constatat abateri dc la dispo 
z.ițiile legale in gospodărirea 
toacelor materiale și bănești.

Noile măsuri urmăresc să 
tribuic la exercitarea unui ci 
mai sistematic, operativ, în fiecare 
organizație socialistă, la prevenirea 
și înlăturarea dcficiențclyi și aba
terilor de la normele legali 
huna îndeplinire a sarcin 
suni gospodărirea avutului

(Agcrprcs)
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Soarele răsare la ora 7,31 și 

la ora 17,30. 7.ile trecute 
• 36. Zile rămase -

apune I 
din an
330.

PETROȘANI — 7 Noiem 
e : N-am cîntat niciodată 

pentru lata; Republita: Pom 
restant; LONEA — 7 Noimi 
brie: Memento; Minerul: Săp- 
înmîna nebunilor; VUI.CAN : 
lick..., ikk..., tkk . LUPENI 

Cultural: Oliver, seriile T-1I; 
BARBATEN1: Soarele alb al 
pustiului; URICANI: S-crclul 
planetei maimuțr-lor

EVENIMENTE
— A murit publicistul

TtLEFoAHlfa

(Urmare din pag. I)

Lauda

CASA Dl CULTl 1<\ 
Pl.IROȘANl. Cincinalul per
fecționării. Hunedoara ’75. Ix 
punere, în sala titică, la ora 17.

aprovi-

Printtc activită- 
verificări se nu- 

revepția și autoreccpția ma- 
matcriale.lor și pro- 

; dqwitarca, conscrva- 
manipularca mijloa- 

stocurilor 
peste necesar sau 

invent a- 
lor mâ

ți

1935
Constantin Bacalbașa (n. 1856). 
1939 — A murit matematicia
nul Gh. Țițcica (n. 1873). ..Ziua 
Constituției" in Mexic (adoptată 
in 1917). 1836 — S-a născut 

k. Dobroliubov, rcvoluțio- 
critic și filozof materialist 
1972 — Conferință regio- 

1 ntcrnaționalei Socialis- 
liiipă R.l Austria,

și Italia (Innsbrtîck,
Mistria).

mergem
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ar fi plecat fără urmă, dacă, în 
sala dc așteptare, n-ar fi dezlăn
țuit un mic scandal, cu care ocazie 
și-a dat în 
vitale și

A fost

vileag adevărata iden- 
îndelctnicirc.
prins și. acum, așteaptă...

Cu bagajele 
altuia...

Din ziua de 19 iunie 1971, dc 
cînd a părăsit — legal — o școa
lă dc reeducare, tinăruî Ion Da
mian (născut !a 2 februarie 1948 
în Petrila, dc 5 ori, pînă acum, 
.condamnat pentru furt, ultraj la 
bunele moravuri etc.) hoinărea iară 
țintă prin gări și trenuri. A fost 
în repetate rînduri prins, scăpa me
reu, decla ind senin că nu poate 
să-l oblige nimeni să... iubească

In scara zilei dc 11 decembrie 
1971, in jurul orei 22, venind cu 
trenul dc la Tg. Jiu, a coborît în 
stația l.ivczcni, cu bagajele unui 
călător din același compartiment, 
care probabil ațipise. Intenționa să 
sc urce- în următorul 
tinația: Gorj, unde 
„materialul prădat", 
însă ! Reclamantul, 
a descins la secția dc miliție din 
stația C.F.R. Petroșani, ni l-a des
cris pc cel... mai mult dccit bă
nuit, și nc-a „lansat" posibilitatea 
ca hoțul să fi coborît la Livezeni.

...L-am găsit la Livezeni, aștep- 
tînd liniștit trenul, în „compania" 
bagajelor altuia. A fost arestat și 
trimis, pentru a 6-a oară, acolo tin
de-a mai fost...

Iulian P1RVU
căpitan de miliție

tren, cu des- 
să valorifice 
N-a ’ apucai 

Vasilc Marin.

BgaBiHBiaiiiREaiiniHQissaaGssaHi DsiiEBBKBiaRQGSEBDflaa

Pe urmele istoriei

Enigma crucișătorului Jiana

(Urmare din nr. 6 915)

tuai in anul I9A.
celor de mai sus evident că nu. 
Dreptul de a cere și a primi 
compensarea in bani a acelor zile, 
s-a prescris la 31 decembrie 1971.

I
I
I

151inc I 
m decretul nr. | 
modificările ulten- I 

-cni in ajutorul . 
ziarul „Steagul I 
in două numere *I

icatL (Vezi I 
774 din 13 | 

lugust 197]). |
mergeți la con- I 

itării cu cele

JOUC 1C£U. |

vcnvualitate. pre- I 
ră că, in con for- I 

iunile Dccrctu- I 
„drepturile de |

II I

Szecsi Francisc — Lupeni. Pro
blema asupra căreia nc cereți 1* 
muriri, este reglementată loartc 
limpede, prin 
285/1960 cu r 
oare. Pentru a veni in ajutorul 
celor interesați, zi. 
roșu" a publicat în două numere 
consecutive, două articole ample 
in care au fost date toate expli
cațiile ce se impuneau 
..Steagul roșu" nr. 6 7"

i 6 775 din 14 august 1971).
Vă slatuim să r „ . 

abilitatea exploatării cu «.v 
două numere de ziar amintite și 
poate câ atunci tovarășii din ca
drul acesteia, vor face ceea ce 
nu au făcut, după cite se pare 
piuă acum : le vor studia și vor 
lespecta apoi, Iară interpretări 
personale, prevederile legii.

Pentru orice cvi_.. ,
cizăm încă o dată că, in confor
mitate cu dispozițiunile Decretu
lui susmenționat ''
alocație de stat pentru copii, ne
încasate, se acordă retroactiv, 
pentru cel mult 12 luni, de la 
data cînd au fost pretinse".

RED.

Persoanele care sc aflau in por
tul Havana în dimineața zilei de 
15 februarie 1898 au fost mar
torele puternicei explozii care s-a 
produs Ia prora cmcișătorului a- 
merican ...Man", aliat intr-o vizită 
..de curtoazie" in Cuba. Imediat 
după explozie, nava a. fost învă
luită dc un nor de fum negru și 
a început sâ se scufunde. Spre lo
cul catastrolci s-au îndreptat rapid 
șalupele crucișătorului spaniol „Al- 
phons al XIL-lea", aliat in apro
piere. In ciuda tuturor eforturi
lor, au putut fi salvați cîțiva ma
rinari americani. Era ora 9,40 și 
cea mai mare parte a echipajului 
se afla încă pc Vas unde lua masa 
de dimineață.

C-.rc au fost cauzele exploziei ? 
Jntnicît ea a constituit motivul 

nvocat pentru declanșarea războiu- 
ui hispano-amcricAn, fiecare din 

tai' să dea o interpre- 
cvenimentului. Spanio- 
desigur, că explozia 

>-a produs in interiorul navei, iar 
americanii că ca s-ar fi datorat 
unei mine sau torpile.

Adevărul putea fi stabilit numai 
printr-o cercetare minuțioasă la fa
ța locului.

Fără să obțină aprobarea Spa
niei, S.U.A. a trimis o comisie 
de anchetă, formată din patru o- 
lițcri de marină, care și-a început 
activitatea la 19 februarie. La 25 
februarie, guvernatorul spaniol in 
Cuba. Blanco, a protestat in mod 
public in legătură cu activitatea 
ofițerilor americani intr-un port ca
re aparținea Spaniei.

Raportul anchetei americane a 
fost dat publicității la 21 martie 
și afirma că „Man" a sărit in aer 
din cauza exploziei unei mine sau 
a unei torpile. Deși in raport nu 
se afirma direct vinovăția cuiva, 
ziarele nord-americanc au dezlănțuit 
o violentă campanie, in urma că
reia opinia publică americană a 
început să considere că, in cel mai 
bun caz. ar fi fost vorba de o 
imprudență a autorităților spanio
le. Totuși, citeva organe de presă, 
în ciuda lipsei unor fapte concrete, 
au început să afirme prudent că 
nu este exclusă o acțiune diversio
nistă.

In mod nu cu totul surprinzător, 
partea spaniolă a respins în în
tregime concluziile anchetei ameri
cane și a numit o comisie proprie 
de experți. Dar aceasta nu a putut 
face nimic deoarece americanii au

împiedicat-o să sc apropie dc ră
mășițele crucișătorului, care sc aflau 
scufundate la mică adîncime. Folo- 
sindu-sc numai de declarațiile mar
torilor oculari, comisia spaniolă a 
ajuns la concluzia că explozia s-a 
produs în interiorul navei.

A urmat o cuvîntare a președin
telui S.U.A., care a declarat că 
..Man" a pierit din cauza unei tor
pile sau mine. Deși el nu afirma 
că acestea au fost lansate inten
ționat de spanioli, președintele a 
acuzat totuși Spania, dcclarînd că 
accidentul s-a produs în apele ei 
teritoriale, astfel ca ea poartă în
treaga răspundere.

Au existat insă și organe de pre
să care au amintit că în urmă cti 
doi ani, crucișătorul american ..Cin
cinali" a sărit în aer din cauza 
atttoaprinderii cărbunelui in calele 
navei, incendiu care a determinat 
o explozie in depozitul de muniții, 
aflat, ca și in cazul crucișătorului 
,.Man“, la prora vasului.

In presa internațională au apă
rut și uncie comentarii care afir
mau că explozia ar li putut să 
se datoreze și unor acțiuni provo
catoare ale acelor cercuri ameri
cane care nu doreau soluționarea 
pașnică a fricțiunilor americano- 
spaniolc.

In sprijinul unor astfel dc in
formații pledează nu atît condi
țiile in care a avut loc explozia, 
> it evenimentele care s-au produs in 
curind după ea, precum și după 
13 ani de la scufundarea crucișăto
rului „Man". Este vorba, in pri
mul rind, dc faptul că autoritățile 
americane n-au permis comisiei spa
niole să se apropie dc rămășițele 
vasului, ca și de faptul că, ulte
rior, ele au cerut autorităților de 
la I Iavana permisiunea de a arun
ca in aer chiar și rămășițele scu
fundate ale crucișătorului. C.e anu
me trebuia ascuns in acest lei

S-a mai intîmpJai un lucru ciu
dat : in anul 1910 au început lu
crările de ridicare a crucișătorului 
„Man" la suprafață. Lucrarea a 
fost executată în felul următor : 
în jurul corpului navei a fost con
struit un baraj circular metalic din 
care apa a fost pompată, astfel că, 
la un moment dat. „Man" a rămas 
ca intr-un doc. Marinarii ameri
cani au pătruns in interior și s-a 
produs surpriza... Comisia a sta
bilit ca explozia s-ar li produs in 
interiorul vasului și nu s-a datorat 
unor cauze exterioare. Dar cerce
tările au fost imediat oprite, iar

materialele au fost înmormîntatc în 
arhive cu mențiunea „Strict secret". 
In anul 1911 lucrarea de ridicare 
a navei la suprafață a fost în
cheiată, prora a fost tăiată cu a- 
jutorul aparatelor de sudura și 
..... ; 1- fjropirc. 

posibile 
dispărut

____ r dc si 
apoi trimisă, pe bucăți, la 
In acest fel, toate urmele 
ale cauzei catastrofei au 
în cuptoarele oțelăriilor.

(Sfîrșit)
B. I’.

> CLUBURI. Vulcan. I.a 
ora 18,30 în sala dc ședințe — 
dezbatere pe tema: Patriotism 
și internaționalism. Se organi- 
ează în colaborare cu organi- 
ația l J.T.C. dc la Preparați.i

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectorat ti) comercial 
de stat — 1220. interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser 
viciul de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105

Serviciul dc urgențe Lu- 
■ — 116; Miliția Lupeni 
131; Pentru anunțarea

*'.00 Deschiderea emisiunii dc 
dimineață. Telex,

9.05 Revista literară TV (re
luare).

9.30 Momente ale muzicii ti- 
șoarc românești (reluare).

9,50 Drumuri in istorie (re 
luare).

10,05 iele-eniii lopcdi.i (reluare).
10.50 Pagini de umor (reluare).
11,40 Parada vedetelor (reluare) 
12.00 Telejurnal.
16.25 Deschiderea emisiunii dc 

diipă-amiază. Avanprcmic-

16.30 Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 ..Efigii lirice
19.15 Publicitate
19,20 1001 d ti i r -

pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Săpinmina internațională 

de Nicol ac Lupii.
20.15 lelc-cnciclopedia.
21.00 l ilm serial ; „Invadatorii" 

(NU).
21.50 Iclcdivcrtisment. Diqio- 

nar muzical-distractiv: 
literele T și Ț.

22.30 Telejurnal.
22,45 Săptămîna sportivă.
2 3.00 S-.’.ră de romanțe.

PRO»,RAMI I. 1 6,00 Muzi- 
și actualități; 7,00 Radio

jurnal; 9.00 Miorița; 10.00 Bu
letin dc știri; 10,30 Din țările 
socialiste 11,00 Buletin dc știri; 

■ ir R idiodub turi ii J5 
l’c cintăm libertate - «-întece 
revoluționare și patriotice; 12,00 
Microrecital Anca Agcmolu; 
12,15 Arii din opere; 12.30 In- 
tîlnire cu melodia populara și 
interpreiul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,30 Radiodivertis- 
ment muzical; 15,00 Buletin dc 
știri; 16.00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie; 17,30 
Muzică populai'; 18.C0 Orele 
scrii; 20.05 Zece melodii pre
ferate; 20.45 La hanul melo
diilor; 21.30 Revista șlagărelor; 
22,CO Radiojurnal; 22,30 Expres 
melodii; 24.00 Buletin de știri; 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

Vremea
Ieri, temperatura maximă la 

Petroșani a fost de minus 1 
grad, iar la Paring, dc minus 7 
grade. Minima a fost cuprinsă 
intre minus 12 grade și minus 
14 grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring: 55 cm.

Pentru următoarele 24 de ore ■ 
Vreme friguroasă, cu cer mai 
mult senin. Vînt dab din scCto 
tul sudic.
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nttftri. S-au cerut lucrări de înaltă 
ținută calitativă, lucrări de concep
ție modernă, neccsjtînd multă a- 
tenție și pricepere, de talente dem
ne de un lucrător de artă. Clădi
rile din jurul stadionului, (in care 
nu scăpăm nici un meci al echi
pei noastre) nu existau. Noi le-am 
clădit, Cînd nu a mai fost loc pe 
acest teren, am trecut pe albia Jiu
lui in jos, unde a început construc
ția celui mai marc cartier ăl ora
șului, Aeroport. Lingă linia /erată 
'i-ait construit primele blocuri. Fo
loseam lăzi de var, roabe, ameste
cam cu lopata betonul. Acum sînt 
toate schimbate, iar blocurile cu 
cit s-au construit mai de curind, 
cu al it sînt mai arătoase, mai bu
ne. Intre ele e și cel în care lo
cuim noi.

Acum se lucrează în capătul de 
jos al ' cartierului. \'ede(i macara
lele bocșa cu care intr-un an înăl
țăm zeci de blocuri de prefabricate 
din panouri mari, cu ajutorul că
rora, de la trasare pînă la venirea 
primilor locatari, trec doar trei 
luni. Ele așează deodată un perete. 
Se lucrează mult mai repede ca 
înainte. Avem stații de betoane, 
pompe de var, multe utilaje ce 
grăbesc execuția și ne scutesc de 
efort. Vedeți blocul acesta j* Abia 
a ajuns la ultimul nivel cu zidă
ria dar în interior funcționează 
instalația de încălzire la al cărei 
adăpost constructorii finisează in
terioarele.

vietn
roi noi construim aici, la in- 

tilnirea Jiului de est cu cel de vest, 
motelul „Gambrinus". Devine Va
lea noastră — pitorească regiune 
turistică din (ară — foarte căuta
ta. Nu ne ajung vechile hoteluri 
și cabane pentru a i găzdui pe vi
zitatori.

Orașul \ tdcan e complet înnoit. 
Cartierele, preparația Coroești, im
pun prin grandoare și frumusețe. 
Sînt construcțiile noastre.

Aici, la Lupeni, pe timpul uceni
ciei, am construit Grupul școlar 
profesional minier. La aceasta și la 
alte lucrări ne-am calificat, atunci, 
cînd lipseau oamenii care să știe 
meseria. Dar am construit. Voi a- 
cum, folosind aceste lăcașe înzes
trate cu tot ceea ce e necesar în
vățăturii, puteți deveni mult mai 
ușor meseriași buni. Doresc .-a ~,ă 
-văd însușind una din meseriile a- 
cestor locuri și să lucrați bărbă- 
tește pentru împlinire. Să vă in- 
tîlnifi din cînd în cînd și să vă 
povestiți realizările.

Eu am crescut cu prietenii, îm
preună am devenit din tineretul de 
atunci oamenii maluri de azi. Cu 
noi s-a construit și orașul Uricani. 
Ne îngrijim acum ca pe cei care 
lucrează cu noi — tinerii — sa-i 
educăm, să-i instrutm pentru a fi 
în stare peste ani să arate copiilor 
lucruri mai frumoase. Toate con
strucțiile noastre au servil la creș
terea cadrelor necesare marilor o- 
biective ale epocii actuale, au aju
tat minerilor să-și petreacă viața, 
alături de familii, in locuințe fru
moase, au permis poporului de aici 
să-și îndeplinească dorințele. Și ne 
mindrim cu aceasta.

Institutul de cercetări
și proiectări miniere

pentru huilă
anunță concurs pentru următoarele posturi:

— 2 CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI PENTRU 
LABORATORUL ECONOMIC;

— 2 INGINERI SAU PROIECTANȚI CON
STRUCTORI.

Doritorii se vor adresa Institutului, din str. Miliai Viteazu 
nr. 3 Petroșani.

Secția Livezeni

în condițiile prevăzute de H.C.M. nr. 914'1968 
și legea nr. 12/1971

MICA PUBLICITATE
SOȚUL ȘI COPIII anunță cu adincă durere împlinirea 

unui an dc la decesul mult iubitei lor Elena Marta, soție și 
mamă. Amintirea ci va fi vie in sufletele noastre îndurerate.

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi
• maistru aeraj
• maistru
• maistru mecanic cazane

in inier

Concursul va avea loc în ziua de 26.02.1972, 
ora 8.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Pentru postul de maistru mecanic cazane, se 
cere și autorizație de la I.S.C.I.R.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 6—14 de Ia biroul personal al ex
ploatării.

— ȘEF BIROU APROVIZIONARE
— ȘEF DEPOZIT
— MECANICI REPARAȚII AUTO
— TRACTORIȘTI RUTIERI

ANCAJEAZA URGENT:
2

1
2

INGINERI CONSTRUCTORI — ȘANTIER
ȘEF SERVICIU SALARIZARE-NORMARE — ȘANTIER
MAIȘTRI CONSTRUCTORI (1 LUPENI și 1 GHELAR)
TEHNICIAN1 

LAR
1
1
1

TEHNICIAN
TEHNICIAN
CONTABIL

PRINCIPAL CONSTRUCTOR, PENTRU LOTUL GHE-

PRINCIPAL NORMATOR, PENTRU LOTUL GHELAR
MECANIC, PENTRU LOTUL LUPENI
PRINCIPAL, PENTRU LOTUL GHELAR

Condițiile de angajare sînt cele prevă
zute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.
ȘANTIERUL ASIGURĂ :
— cazare în cămine gratuită pentru 

ncfamiliști, iar pentru familiști lo
cuință imediat ;

— spor de șantier conform H. C. M. 
1053/59, pentru nelocalnici.

Informații suplimentare se pot ob
ține zilnic între orele 7—15, de la ser
viciul salarizare-normare al șantieru
lui, str. Mihai Viteazul nr. 11, telefon 
18—35 sau 18—52.

NICOl.AE
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Cu privire la ședința
Comitetului miniștrilor 

apărării
In prima jumătate a lunii februarie 1972 va incepc In 

Berlin ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai 
m statelor participante la Tratatul <lc la Varșovia.
IR Ln ședință se vor examina probleme actuale ale Fort' I r
® Armate Unite ale organizației Tratatului de ta Varștn ia. Viena Sosirea la Roma

Semnarea protocolului 
de colaborare culturală 

și științifică 
între România și U.R.S.S

Comunicat
cu privire

la tratativele
S.A.L.T.

MOSCOVA 4 — Corespon
dentul Agerpres. Luurențiu Du- 

iransmite: La Moscova a 
semnal, la 4 februarie, pla

nul de colaborare culturală și
științifică intre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialis
te pe anii 1972 și 1973. Planul 
prevede dezvoltarea colaborării 
in domeniile științei și învăță- 
mintului, prin schimburi de oa
meni de știință, cercetători, ca- 
arc didactice pentru specializa
re și documentare. In domeniul 
culturii și artei vor avea loc 
schimburi de formații artistice, 
expoziții de artă și fotografii, 
vizite reciproce ale oamenilor 
de artă și cultură. In România 
se va organiza un festival al 
dramaturgiei ruse și sovietice, 
iar în U.R.S.S. un festival al 
teatrului românesc. Vor avea 
loc, de asemenea, zile ale fil
mului românesc în U.R.S.S., și 
ale filmului sovietic în Româ
nia Planul prevede dezvolta
rea colaborării între uniunile 
de creație, instituții teatrale, 
participarea reciprocă la mani
festările cultural-științifice or
ganizate în cele două țări. Se

prevede organizarea do nume
roase manifestări în U.R.S.S., 
cu prilejul împlinirii unui sfert 
de veac de la proclamarea Ro
mâniei republică, precum și în 
România, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la conslituirea 
U.R.S.S.

Din partea română, planul 
a fost semnat de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea so
vietică — de A. A. Smirnov, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

In scurte alocuțiuni, A. A. 
Smirnov și Vasile Gliga au re
levat semnificația documentu
lui semnat pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor culturale 
și științifice dintre cele două 
țări.

VIENA 4 (Agerpres). — la 
Viena a lost dat publicității co
municatul cu nrivite la convorbi
rile dintre U.R.S.S. și S.U.A. re
feritoare la limitarea înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.), care au avut 
loc între 15 noiembrie și 4 fe
bruarie la Viena — anunță agen
ția TASS. Comunicatul arată ca, in 
conformitate cu înțelegerea dintre 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. din 
20 mai 1971, delegațiile au con
tinuat examinarea problemelor re
feritoare la un tratat cu privire 
la limitarea sistemelor defensive de 
arme antirachetă și Ia un acord 
provizoriu asupra unor măsuri în 
domeniul limitării înarmărilor ofen
sive strategice. Intr-o seric de pro
bleme s-a realizat un progres. De
legațiile își exprimă hotărîrea de 
a continua eforturile pentru a a- 
junge la o înțelegere.

Convorbirile dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. vor fi reluate 
la 28 martie la Helsinki.

Un protest

--------♦--------

Convorbirile

POLA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar El Sadat, a sosit 
la Pola, într-o vizită neoficia
lă de prietenie, la invitația pre
ședintelui Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito. In numele președin
telui Iugoslaviei, oaspetele a 
fost salutat de Edvard Kardeli, 
membru al Consiliului Federa
ției, și de alte persoane oficiale 
iugoslave. Imediat după sosire, 
Anwar Sadat a plecat la Brioni, 
unde au început convorbirile 
dintre cei doi președinți. După 
cum informează agenția Taniug, 
tema convorbirilor o vor con
stitui problemele actuale inter
naționale, îndeosebi situația din 
Orientul Apropiat, precum și 
relațiile dintre cele două țări.

al Secretariatului t .S.11
PRAGA 4 (Agerpres). — Secre

tariatul Federației Sindicale Mon
diale a dat publicității o declarație 
prin care protestează împotriva per
secutării de către autoritățile por
tugheze a unui mare număr de con
ducători sindicali din această țară. 
In context, se arată că unul din
tre cei mai cunoscuți conducători 
ai sindicatului funcționarilor ban
cari, Daniel Cabriato, se află în
temnițat, urmînd să fie judecat sub 
falsa învinuire de „încălcare a or
dinii publice'1. într-o nouă înccr-

care a regimului portughez de a 
inăbuși acțiunile oamenilor muncii 
împotriva politicii social-economice 
a guvernului.

F.S.M. — arată declarația — 
condamnă cu hotărîrc aceste meto
de ale autorităților portugheze și 
cheamă oamenii muncii și activiștii 
sindicali din întreaga lume să-și 
manifeste solidaritatea cu lupta oa
menilor muncii portughezi pentru 
drepturi democratice și libertăți 
sindicale.

a tovarășului 
Paul Niculesou-Mizil
ROMA -1. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puice.i, transmite: I a 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, vineri 
la prin/, a sosit, la Roma, tovară
șul Paul Niculcscu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

I a coborîrea din avion, tovară
șul Paul Niculcscu-Mizil a lost sa
lutat cu căldură de către tovarășii 
Giancarlo Pajetta. membru al Di-

rccțiunii si al Biroului Politic ale 
P.C. Italian, și Rodolfo Mechini, 
adjunct a) șefului secției externe a 
C.C. al P.C.I. A fost, de aseme
nea. prezent dr. lacob lonașcu, 
ambasadorul României la Roma.

După-amiază, la sediul Direcțiu
nii P.C.I., tovarășul Paul Niculcs- 
cu-Mizil a avut o convorbire — 
desfășurată intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească — cu Giancarlo Pa
jetta, Sergio Scgrc, membru al C.C., 
șeful secției externe a C.C. 
P.C.I.. și Rodolfo Mechini.

încheierea sesiunii
CONSILIULUI DE SECURITATE

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit vineri după-amiază in 
ultima sa ședința din cadrul ac
tualei sesiuni africane. După aproa
pe o săptămînă de dezbateri, con
sacrate în exclusivitate unor pro
bleme care confruntă în prezent 
continentul african, Consiliul de 
Securitate a adoptat două proiecte 
de rezoluție asupra Africii de Sud- 
Vcst (Namibiei), ale căror texte 
conțin clemente complementare cu 
privire la aceeași problemă.

Prima rezoluție, adoptată cu 14 
voturi, cere Republicii Sud-Africa- 
ne să se retragă din Namibia, se 
pronunță pentru recunoașterea drep
tului la autodeterminare și inde
pendență al poporului din acest te
ritoriu și recomandă secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
să inițieze convorbiri cu guvernul 
de la Pretoria în legătură cu in
dependența Namibiei; reprezentanți 
ai Argentinei, Somaliei și Iugosla
viei au fost aleși membri ai gru- 
Îtului de țari din cadrul Consiliu- 
ui de Securitate, care vor contacta, 

împreună cu secretarul general, ofi
cialități ale guvernului sud-african. 
Kurt Waldheim va trebui sa pre-

NOUA CRIZA A DOLARULUI
PARIS 4 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, aurul a con
tinuat și joi să fie cotat la pre
țuri ridicate, ajungînd. la înche
ierea activității burselor, la ni
velul de 48,75 dolari uncia. Pe 
de altă parte, deși pe unele pie
țe dolarul a reușit să se redre
seze într-o mică măsură dato
rită cumpărărilor masive, efec
tuate de unele bănci naționale 
vest-europene, la Paris nivelul 
său a rămas tot atît de scăzut 
ca și miercuri, iar la Tokio,

yenul a atins, în comparație cu 
dolarul, cca mai înaltă valoare 
a sa, după hotărîrea de realini- 
ere monetară din decembrie 
1971.

In legătură cu noua criză a 
dolarului, agenția France Presse 
observa, într-un comentariu, că 
„pe piețele aurului și schimbu
rilor monetare, febra crește de 
la o zi la alta, ca și cum acor
dul monetar de la 18 decem
brie 1971 nu ar fi fost încheiat**.

Relatînd despre cursurile a- 
larmante ale aurului și dolarului,

A.F.P. scria că, în acest fel, te
merile în legătură cu viitorul 
dolarului se agravează, în po
fida declarațiilor liniștitoare ale 
diverselor oficialități naționa
le din țările occidentale sau ale 
experților O.E.C.D. De altfel, de 
la ultima reuniune a experților 
occidentali din țările O.E.C.D., 
în cercurile financiare inteina- 
ționale s-au reținut, în special, 
previziunile potrivit cărora ba
lanța americană de plăți nu va 
putea fi reechilibrată înainte de 
mijlocul lui 1973.

SflPPORD'72
PRIMII 
CAMPIONI Al 
iNTRtCtRILOR

SAPPORO 4 (Agerpres). — 
Schiorul sovietic Viaceslav Vedenin 
este primul campion al celei de-a 
11-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sapporo. Vineri dimi
neață, pe pînia dc fond de la 
Alakomanai, Vedenin a cucerit me
dalia de aur în proba de 30 km. 
desfășurată în condiții grele, pe un 
strat gros de zăpadă proaspătă (aș
ternută în timpul nopții și apoi 
chiar în timpul cursei) care a fă
cut dificilă alunecarea.

Noul campion olimpic, Viaceslav 
Vedenin. în vîrstă de 30 dc ani, 
(înălțime 1,64 m, greutate 63 kg), 
este locotenent în Armata Sovieti
că. El practică schiul dc la vîrstă 
de 16 ani și a fost inclus in echipa 
reprezentativă în anul 1964. Foarte 
laconic, după victoria sa, Vedenin 
s-a mulțumit să dedare: ,A fost 
O cursă epuizantă, îngreunată dc 
ninsoare, dar cred ca pentru toată 
lumea au fost condiții egale".

Clasament: 1. Viaceslav Vede
nin (UJLS5.) — lh 36'31'' 15/1 CC; 
2. Paal Tyldum (Norvegia) — lh 
87'25” 30/100; 3. Johs Harvikcn 
(Norvegia) — lh 37'32" 44/100.

Ca și cursa de schi fond 30 km. 
ririma probă (5 000 m) a concur>ti- 
ui de patinaj viteză s-a desfășu

rat în condiții nefavorabile. Cind 
au luat startul primele perechi nin
gea și un strai subțire dc zăpadă 
acoperea pista Stadionului dc ghea
ță. ln consecință, patinatorii au fă
cut eforturi deosebite, iar timpu
rile realizau- nu au fost cele scon
tau dc specialiști. Învingătorul pro
bei de 5 000 m, olandezul Ard 
Schenk (defavorizat între altele și 
de tragerea la sorți care i-a opus 
ca pereche un concurent dc valoa
re modestă) n-a realizat dccit 7’23" 
61/100, în timp ce recordul tău 
mondial este de 7‘12“, iar recor-

Cu prilejul întrecerilor sportive care au început în cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Sapporo, Ia care participă concurenți veniți din 35 de țări ale lumii, orașul gazdă Kokkaido 
a fost împodobit cu un fast deosebit, care mărește faima ospitalității poporului japonez. 
Peste tot flutură steaguri multicolore, lumini ornamentale, toate dominate de reclamele fosfo
rescente care urează tuturor oaspeților „YOKOSO" (bun venit).

In foto: Pe artera principală din Sapporo deasupra unui mare magazin, se poate citi 
.YOKOSO” — „1972 — Olimpiada de la Sapporo",

dul olimpic al norvegianului An
ton Maicr dc 7’22” 4O/1C0.

Campionul dc la Sapporo al pro
bei dc 5 000 m patinaj viteză, o- 
landezul Ard Schenk, în vîrstă dc 
27 dc ani, este student la faculta
tea dc medicină din Amsterdam. 
El a fost campion european în 
1966, vicecampion olimpic în 1968 
la Grenoble și campion mondial 
absolut în 1970. In plus, Schenk 
deține trei din cclc patru recor
duri mondiale ale distanțelor olim
pice : 1 500 m, 5 020 m și 10 0-00 
m.

Clasament : 1. Ard Schenk (O- 
landa) — 7'23" 61/100; 2. Roar 
Granvold (Norvegia) — 7'28"
18/100; 3. Sten Stensen (Norve
gia) — 7'33" 39/100.

Trambulina de 70 m de la Miya- 
nomori a găzduit concursul de să
rituri pentru combinata nordica. 
Cel mai bun rezultat l-a obținut 
japonezul Hideki Nakano (in vîrs
tă dc 19 ani), cu un total dc 220,5 
puncte. El a realizat totodată, și 
cclc mai lungi sărituri : 82 m și 
81 m. In clasament urmează fin
landezul Rauno Micttinen, cu 210 
puncte (79,5 m și 77,5 m), sovieti
cul Aleksandr Nosov — 2C1.3
puncte (79,5 m și 77,5 m), Ulrich

Wchling (R. D. Germană) — 200.9 
puncte, ctc.

Pe pîrtia dc pc muntele Tcine 
au început întrecerile hoherilor, la 
echipajele de două persoane. Pri
mele două manșe au prilejuit o dis
pută foarte strînsă intre echipajele 
favorite. Primul echipaj al Româ
niei (Ion Panțuru — Ion Zangor) 
a obținut un timp mai slab în pri
ma coborîre, dar s-a redresat in 
cea de-a doua, situîndu-se pe locul 
patru înaintea italienilor Gaspari 
și Armano, foarte buni la coborî- 
rile de antrenament. Al doilea e- 
chipaj român — (Panaitescu—-Foc- 
șeneanu) ocupă locul 15 cu timpul 
total de 2'34” 98/1C0. Cea mai 
rapidă coborîre a efcctuat-o echi
pajul secund al R. F. a Germaniei 
(condus dc Zimmercr), care in a 
doua manșă a Înregistrat 1’14" 
56/100.

Clasamentul după dou.î manșe : 
1. W. Zimmercr — P. Utzschnci- 
der (R. F. a Germaniei 11) — 2’29” 
37/1C0 (1'14” 81/100 plm 1’14" 
56/100); 2. .1. Wicky — E. Hu- 
bacher (Elveția) — 2'30” 96/100; 3. 
I I. l lotn — P. Bader (R. F. a Ger
maniei 1) — 2’31” 42/100; 4. I. 
Panțuru — I. Zangor (România) 
— 2'31" 81/100 (1’16" 50/100 plus 
1'15” 31/100); 5. G. Gaspari —

M. Armano (Italia) — 2'32”
14/100; 6. H. Candrian — H.
Schenker (Elveția II) — 2'32” 
72/100.

Tot pe muntele Tcine și-au dis
putat primele două manșe concu
rentele probei de săniuțe. Confir- 
mînd pronosticurile, reprezentantele 
R. D. Germane au ocupat primele 
trei locuri în ordine: 1. Anna Ma
ria Muller — 1'30”; 2. Utc Rtihrold 
— 1'30” 18/1 CO; 3. Margit Schu
mann — 1’30” 33/100. In conti
nuare s-au clasat: 4. Yuko Oi.ika 
(Japonia) — 1'30" 86/1CO; 5. Eli
sabeth Demlcitner (R. F. a Germa
niei) — 1’31” 07/1C0 și Halina 
Hansz (Polonia) — 1'31" 64,100.

Concursul de patinaj artistic a 
debutat pe patinoarul de la Mikaho 
cu desfășurarea primelor trei figuri 
obligatorii la individual feminin. 
Principala favorită, austriaca Bea
trix Schuba, s-a instalat in fruit; 
tea clasamentului cu 537,6 puncte. 
O urmează -sportivele americane 
Julie Holmes — 481,6 puncte și 
Janctt Lynn — 478,5 puncte, cana
diana Karen Magnusscn — 469,3 
puncte, italianca Rita Trapancse — 
467,1 puncte și maghiara Zsuzsa 
Almassy — 463,7 puncte.

.1

BERLINUL OCCIDENTAL 
1 (Agerpres). — Președintele 
Partidului Socialist Unit din 
Berlinul occidental, Gerhard 
Danclius, a prezentat, la ple
nara conducerii partidului, un 
raport cu privire la situația 
din oraș și la sarcinile P.S.U. 
După cum se arată in comu
nicatul publicat la încheierea 
plenarei, Danclius a declarat 
că interesele populației ora
șului reclamă dezvoltarea și 
apărarea a ceea ce a fost cu
cerit prin încheierea acordu
lui cvadripartit asupra Ber
linului occidental, precum și 
a convențiilor dintre guvernul 
R.I). Germane și Senatul 
vcst-bcrlincz. El s-a pronun
țat pentru instaurarea unor 
relații de hună vecinătate in
tre Berlinul occidental și 
R.D.G.
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zinte Consiliului un raport, pină 
la sfirșitul lunii iulie, în legătură 
cu aplicarea acestei rezoluții.

Cca dc-a doua rezoluție asupra 
Namibiei, avînd ca autori Sudanul, 
Somalia și Guineea, cărora li s-a 
alăturat, ulterior, Iugoslavia, a fost 
adoptată cu 13 voturi și 2 ab
țineri (Franța și Marca Britanic). 
Documentul cerc Africii de Sud 
să-și retragă forțele polițienești și 
militare, ca și personalul civil din 
Namibia și condamnă recentele mă
suri represive întreprinse împotriva 
muncitorilor greviști, afirmînd ile
galitatea administrării Namibiei de 
către RS.A.

Alte trei proiecte de rezoluție — 
relative la Rhodesia, coloniile por
tugheze și politica de apartheid a 
R.S.A.
pentru 
văzute 
nopții

— au fost programate 
ultima parte a ședinței pre
să se desfășoare în cursul 

de vineri spre sîmbătă.

Noului guvern 
belgian i s-a 
acordat votul 
de învestitură
BRUXELLES 4 (Agerpres). — 

După trei zile de dezbateri, 
cea de-a doua cameră a Parla
mentului belgian (Senatul) a 
acordat votul de învestitură 
noului guvern de coaliție pre
zidat de Gaston Eyskens. Ca
mera Reprezentanților se pro
nunțase în același sens săptâ- 
mîna trecută.

Referindu-se la sarcinile i- 
m'ediate ale noului cabinet bel
gian, agenția France Presse re
levă faptul că el este confrun
tat, chiar de la preluarea man
datului, cu serioase probleme, 
printre care menționează relan
sarea activității economice, în 
prezent în evidentă stagnare, o 
serie de dificultăți sociale, de 
ordin financiar, și de organiza
re a învățămîntului.

HANOI 4 (Agerpres). — De
clarația în legătură cu continu
area agresiunii S.U.A. în Indo
china, adoptată la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Trata
tul c’c la Varșovia dovedește 
încă o dată in mod magistral 
solidaritatea militantă, indes
tructibilă între poporul vietna
mez și popoarele frățești ale țâ
rilor socialiste, scrie ziarul 
.Nhan Dan", într-un cditoii.il 
reluat de agenția V.N.A.

Pleci nd de la punctul de ve
dere că lupta eroică o popoare
lor indochinczc Împotriva for
țelor imperialiste slujește cauza 
comună a întregii omeniri pro
gresiste și de la nobilele aspira
ții ale internaționalismului pro
letar, țările socialiste frățești 
au acordat poporului vietna
mez un sprijin politic și un a- 
jutor economic și militar plin 
de devotament. Glorioasele vic
torii obținute de cele trei popoa
re indochinczc asupra agresori
lor americani sînt slrîns lega
te de ajutorul mereu sporit al

omenirii iubitoare de indepen
dență, libertate și dreptate, în
deosebi al partidelor, guverne
lor șl popoarelor din țările so
cialiste.

In editorial, se arată că .Doc
trina Nixon** în Indochina, în 
general, și planul de .vietnami- 
zai i ■ a războiului, în particular, 
caută în esență să ducă la obți
nerea tinei victorii militare în 
Indochina. S.U.A. încearcă prin 
toate mijloacele să mențină nco- 
colonialismul american în In
dochina, folosindu-sc de admi
nistrația Thieu drept instru
ment, în momentul în care 
trupele americane sînt obliga
te să se retragă.

întărit prin ajutorul consi
derabil și prețios al tuturor ță
rilor socialiste, de aprobarea și 
sprijinul întregii umanități pro
gresiste, poporul vietnamez este, 
mai mult ca oricînd, hotârlt sâ 
zdrobească planul de «vietna- 
mizare** a războiului pentru a-și 
redobîndi total independența și 
libertatea națională.

Conferința de presă organizată 
de conducerea P. C. German

BONN 4 (Agerpres). — Președin
tele P. C. German, Kurt Bachmann, 
a declarat, într-o conferința de pre
să organizată la Bonn, că Prezidiul 
conducerii P. C. German protestea
ză vehement împotriva hotărîrii re
cent adoptate de prim-minișt rii lan
durilor de a-i împiedica pe comu
niștii vest-germani să ocupe posturi 
în instituții de stat. Aceste acțiuni, 
a spus Bachmann, sînt îndreptate nu 
numai împotriva membrilor P.C.

German, ci împotriva tuturor oame
nilor progresiști. Ele sînt o verigă 
a șirului de atacuri ale U.C.D.- 
U.C.S. și ale marelui capital împo
triva comuniștilor, membrilor sindi
catelor. reprezentanților intelectuali
tății și tineretului muncitor din 
R.F.G. P.C. German, a declarat 
Kurt Bachmann, cheamă toate for
țele democratice din țară la acțiuni 
comune împotriva unor asemene? 
măsuri.

Acuzații la adresa 
guvernului rasist 
de la Salisbury

SALISBURY 4 (Agerpres). — 
Abel Muzorewa, președintele 
Consiliului Național African — 
organizație care se opune ac
ceptării acordului încheiat in
tre Ian Smith și Marea Brita- 
nie, a acuzat, în cadrul unei 
conferințe de presă, guvernul 
rasist de la Salisbury că re
curge la întregul arsenal de 
represiuni împotriva populației 
africane majoritare. „Guvernul 
.și oamenii săi, a spus Muzore
wa, recurg în prezent la mane
vre extrem de grave și explo
zive de intimidare a africanilor 
pentru a-i determina să revină 
asupra refuzului exprimat și să 
spună da”. Relevînd că peste

acordului să nu poată exprima 
Comisiei dezaprobarea, deși 
grupuri întregi ale populației 
africane s-au deplasat zeci de 
kilometri pentru a veni, totuși, 
în contact cu comisia Pearce.

Agenția Reuter informează, 
pe de altă parte, că în localită
țile Fort Victoria, Bindura și 
Bulawayo africanii au refuzat 
să răspundă testelor comisiei 
și au organizat demonstrații ce- 
rînd eliberarea liderilor lor a- 
restați. „Țara noastră este Zim
babwe (numele african al ță
rii), și nu Rhodesia”, se striga 
din rîndurile demonstranților, 
relatează agenția Reuter.

Nu este exclusa 
existența vieții pe Marte

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— Studierea imaginilor transmi
se la „Jet Propulsion labora
tory" din Pasadena conferă tot 
mai multă consistență ipotezei 
potrivit căreia existența unor 
forme de viață pe „planeta ro- 
șie“ nu este exclusă. Aprecierea 
aparține dr. Harold Masursky, 
membru al Comisiei federale a 
S.U.A. pentru probleme geolo
gice, care a?uce ca argument 
aspectul peisajului marțian, la 
formarea căruia, așa cum ilus
trează imaginile transmise de 
„Mariner-9", ar fi contribuit e- 
xistența, intr-o anumită peri
oadă, a unor ghețari și cursuri

de apă. Existența apei pe pla
netă fiind dovedită, ipoteza 
dezvoltării unor organisme vii 
pe baza acestui element esențial 
vieții nu trebuie respinsă.

Pe de altă parte, Masursky a 
afirmat că, potrivit ultimelor 
date, atmosfere marțiană pierde 
zilnic circa 100 000 galoai de 
apă, întrucît forța de atracție 
a planetei este prea mică pen
tru a o reține. E adevărat, a 
adăugat el, că la standarde te
restre, o asemenea cantitate este 
infimă, echivalînd cu a mia 
parte din cea existentă în at
mosfera planetei noastre.

250 de persoane, care și-au ex
primat opoziția față de acordul 
anglo-rhodesian, au fost aresta
te, liderul african a menționat 
că, „în prezent, pînă și parti
ciparea la o întrunire a popu
lației africane implică riscul de 
a fi arestat".

Liderul Consiliului Național 
African s-a declarai nemulțu
mit pentru faptul că membrii 
comisiei Pearce s-au deplasat* 
numai în localitățile indicate 
de autorități. Aceasta a făcut 
ca mulți dintre cei ce se opun

-------- *---------

Situația 
muncitorilor 
străini care 

lucrează 
în Franța

1

PARIS 4 (Agerpres). — Cele 
două mari organizații sindica
le ale oamenilor muncii fran
cezi (C.G.T. și F.C.G.T.) au dat 
publicității o declarație comună 
asupra situației muncitorilor 
străini care lucrează în Franța. 
Documentul menționează că la 
sfirșitul anului trecut se aflau 
în Franța 3,2 milioane munci
tori străini din care 1,5 milioa
ne ocupați în industrie, agricul
tură si alte ramuri de produc
ție. Deși aportul acestora la 
dezvoltarea economică a Fran
ței este considerabil, sublinia
ză declarația, condițiile dc mun
că și de locuit sînt din cc în ce 
mai precare, muncitorii străini 
fiind lipsiți de cele mai elemen
tare drepturi, inclusiv cclc sin
dicale.

C.G.T. și F.C.G.T. cer pentru 
muncitorii străini drepturi ega
le cu cele ale muncitorilor fran
cezi și apelează la membrii do 
sindicat să lupte pentru reali
zarea în fapt a acestui dezide
rat.

@ La New York s-au înche
iat lucrările celei de-a 13-a se
siuni a Consiliului de adminis
trație al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), în cadrul căreia au 
fost aprobate proiectele de a- 
sistență tehnică pentru țările 
în curs de dezvoltare in anul 
1972. Din totalul de 105 proiec
te de asistentă, 22 sînt in Afri
ca, 25 in Asia și Extremul O- 
rient, 24 in Europa și Orientul 
Apropiat, și 34 in America La
tină. întregul program totali
zează 302 milioane dolari.

@ Referindu-se la actualul 
climat social din Belgia, agen
ția France Presse scrie că gre
vele, preavizele, amenințările cu 
încetarea lucrului, închiderea 
unor uzine, concedierea mun
citorilor se multiplică în în
treaga țară. Conflictele sociale 
sînl determinate de dificultăți
le apărute în negocierea noilor 
contracte colective de muncă 
sau de fenomenele negative din 
economie.

La Atelierele dc construc
ție electrică din Charleroi a în
ceput joi o nouă grevă, la ca
re participă 7 000 de muncitori,

@ Președintele Argentinei, 
generalul Alejandro Lanusse, a 
declarat, după mai multe intil- 
niri consecutive cu liderii ce
lor trei arme, că guvernul său 
este hotărit să ia toate măsuri
le pentru revenirea la un sis
tem instituțional și că se va o- 
pune oricăror tentative de în
trerupere a acestui proces, in
formează agențiile Associated 
Press și France Presse. El a 
menționat că în următoarele 
luni vq fi constituit „un guvern 
constituțional de tranziție", ur

mînd ca după alegerile genera- 
'.e, stabilite pentru anul viitor, 
să se instaleze un guvern civil.

Pentru prima dată de la 
reevaluarea, la 20 decembrie, a 
yenului, dolarul a coborît vi
neri la bursa de devize din To
kio sub cursul oficial (308 yeni 
pentru un dolar). La scurt timp 
dc la deschiderea operațiunilor, 
moneda americană a atins cota 
de 307,95 yeni, continuînd o 
tendință ce devenise tot mai e- 
videntă în ultimele zile.

® O mare alunecare de te
ren a fost provocată de ploile 
torențiale care s-au abătut a- 
supra orașului algerian Con
stantine. Peste 15 000 persoane 
au fost evacuate din casele lor, 
parțial sau total distruse. Auto
ritățile algeriene și organele 
Semilunii Roșii depun, în con
tinuare, eforturi pentru asigu
rarea cazării sinistraților. Alu
necările de teren amenință sâ 
se extindă și în alte zone.

<< In ultimele zile, accesul 
în porturile sudice ale U.R.S.S.

a fost considerabil slînjemt de 
ghețuri, intervenția spărgătoa
relor de gheață obișnuite, de 
pînă Ia 5 400 cai putere, dove- 
dindu-se ineficientă. In vederea 
rezolvării acestei situații pro
vocate de geruri fără precedent 
în ultimii ani, în această regi
une, din porturile nordice ale 
Uniunii Sovietice au fost diri
jate spre Marea Neagră și Ma
rea de Azov spărgătoare de 
gheață de mare putere, menite 
să asigure o activitate portua
ra neîntreruptă.

Q Vineri, s-a încheiat la Vie
na a 0-a rundă a convorbirilor 
sovieto-americane privind limi
tarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.).

Cele două delegații, conduse 
de Vladimir Semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S. și Gerard Smith, 
directorul Agenției S. U. A. 
pentru dezarmare și controlul 
înarmărilor, au participat in 
cadrul actualei runde a convor
birilor din capitala Austri&i la 
24 de ședințe.

Economia S.U.A. continuă să se afle intr-o situație de
ficitară. Rata inflației se cifrează la 4,6”,'o iar creșterea 
costului vieții la 3,4” e. Dar, una din gravele probleme ale 
economici S.U.A. răininc problema șomajului, a cărui rată, 
după cum se știe a ajuns la G,l“o. Reproducem din Daily 
World o caricatură pe această temă ; casa din imagine (rc- 
prezentind Economia S.U.A.) este amenințată de prăbu
șirea dealului care nu mai poate susține bolovanii ce s-an 
adunat( bolovani ce reprezintă șomajul).
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