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ale orga-

toate organele 
de partid din

activității 
cultural ele măsuri s-au avut in vedere 

condițiile concrete, specifice fi
ecărei unități, cerințele și posi
bilitățile reale, stabilindu-sc o-

POMPILIU UNGUR 
secretar al Comitetului 

orășenesc dc partid — Pctrila

O convorbire cu tehnicianul normalor Alcxe 
Furdtii, secretarul biroului organizației dc 
bază a sectorului IV al minei Lupcni, ne-a 
convins că muncitorii sectorului, maiștrii și 
inginerii, conduși dc comuniști, so străduiesc 
să continue succesele pe care le-au raportat 
in anul trecut și în luna ianuarie a.c. Lucrind 
după programul dc muncă în schimburi dc 
6 ore, printr-o bună organizare a formațiilor 
dc lucru, printr-o exemplară aprovizionare cu 
materiale și printr-o promptă deservire de 
către echipele dc întreținere a utilajelor, co
lectivul a încheiat luna februarie cu peste 
1 170 tone date peste plan la producția brută 
de cărbune.

Brigada condusă de MIIIA1 CÎRDEI, care 
a extras în această lună 21 000 tone cărbune 
(producția unui sector de capacitate medie în 
Valea Jiului), realizează o avansare lunară de 
aproape 40 ml la abatajul frontal în stratul 
3. bloc IV numărul 1 Est. Rezultatul reflectă
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Comentariul zilei : 
Ample legaturi dc 
colaborare rodnică.
Comunicat algeria- 
no-iugoslav
Din lumea capitalu
lui
Deteriorarea dola
rului continuă pe 
piețele occidentale
Faptul divers pe 
glob
Pe scurt

Stabilirea de relații

diplomatice între

Republica Socialistă

România și Republica

Filipine
In dorința dezvoltării legăturilor 

de colaborare reciproc avantajoase 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Filipine, guvernul ro
mân și guvernul filipinez au hotă-

rit sa stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasada și au conve
nit să acrediteze ambasadori la 

Bui rești și Manila.

• Creșterea calificării 
profesionale

• întărirea responsa
bilității fiecărui mun
citor

In cea de-a treia lună de la ge
neralizarea programului de lucru în 
schimburi de 6 ore pentru angaja- 
ții din subteran ai exploatărilor mi
niere din Valea Jiului, planul la 
producția de cărbune brut a fost 
îndeplinit de către toate minele. La 
mina Lonea luna februarie s-a în
cheiat cu un bilanț pozitiv, pe ex
ploatare înregistrindu-sc însă, la 
nivelul sectoarelor minei, contraste 
izbitoare. Astfel, sectorul III al ex
ploatării a încheiat luna cu o pier
dere de producție de peste 2 9C0 
tone în timp ce sectorul IV a de
pășit planul lunar cu 3 700 tone. 
Gare sînt cauzele situației necores- 
punzătoare a sectorului III ?

Primele observații evidențiază că 
linie activă de abataj există și că 
e plasată corespunzător prelimina
rului In schimb nici una din bri
găzile sectorului, in primele două 
decade ale lui februarie, nu a atins 
nici proporția de 75 la sută în rea
lizarea normelor, lucru ce explică 
nerealizarea sarcinilor de producție 
pe ansamblul sectorului.

In cursul anului trecut, existind 
în esență condiții de zăcămint pro
pice, s-a extins, în blocurile afe
rente cîmpului de exploatare din 
perimetrul sectorului III. metoda de 
exploatare cu abataje frontale direc
ționale în stratul 3. La primul din 
acestea, brigada condusă de Ion Co- 
jocaru a obținut rezultate dominant 
pozitive. In ultimele luni însă cînd 
noua metodă s-a extins la brigăzi 
s-au înregistrat rezultate sub cele

scontate. Iar toate acestea în îm
prejurările cînd s-au creat condiții 
la locurile dc muncă pentru reali
zarea normelor și sarcinilor de plan 
adecvat programului de lucru în 
schimburi de 6 orc.

Apare evident că toate acestea se 
datorează unor lipsuri interne, u- 
nor deranjamente care pot fi re
mediate. Pentru a ne edifica asu
pra realității din sector am descins 
în mijlocul colectivului „de la III“. 
Iată ce nc-au relatat conducătorii 
unor formații de lucru. Șeful de 
brigadă Ion Cojocarii nc spune: 
„Am fost primul care am extras 
cărbune din frontalul deschis în 
■sector. Am avut randamente bune, 
am cîștigat. Dar acum... Programul 
de 6 ore e foarte bun. Dar ma
terialul care ni se aduce este lăsat 
încă departe de frontul de lucru. 
Sînt multe caramboalc greu dc re
mediat pentru ca folosim mai mult 
decit inainte utilaj nou și preten
țios fără ca efectivul să fie îndea
juns dc pregătit pentru aceasta**.

Ludovic Repaș. miner cu multă 
experiență, pricepui, a venit in a- 
cest sector pentru a constitui o bri
gadă la frontale. Ni se desiăinuiește 
vădit nemulțumit : „Zona de ex
ploatare în care ne aflăm acum nu 
este pregătita corespunzător cu toa
te că s-a programat din anul tre
cut trecerea la noua metoda. Toll

ing
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contribuția șefilor dc schimb VASILE MAR 
GINEANU, SAMOII.A BOI A, GIIEORGIII 
ROMANESCU și EREMIA LAZAR. caro au 
organizat astfel munca celorlalți mineri incit 
ciclul s-a realizat întotdeauna ritmic.

La abatajul frontal nr. 4—2 vest, stratul 3, 
blocul IV ortacii șefului de brigadă IOAN 
SOLOMON au realizat o avansare lunară dc 
46.2 ml, brigada avind in dotare pentru meca
nizarea încărcării o mașină Saltzgitter. Și în 
această lună minerii brigăzii conduse dc 
PETRE CONSTANTIN au dat peste sarcina 
de plan 200 tone de cărbune, realizind un 
cîștig de 140 Ici/post minier

La crearea viitoarei linii dc front toate bri
găzile «Ic pregătiri au obținut rezultate foarte 
bune. Se remarcă rezultatei»' brigăzilor PE
TRE KISFALUDY. \LEXANDRU OLTEANU. 
VASILE CÎRSTOl si ale brigăzii de tineret 
conduse do IOAN MONDOCA, ai cărei mineri 
asigură continuitatea exploatării abatajului 
frontal 4 vest.

REZULTATE EFICIENTE, 
PREOCUPĂRI CONTINUE 

ÎN DIRECȚIA IMPULSIONĂRII ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI POLITICO-IDEOLOGICE

Incepind din luna iulie 1971 
în toate organizațiile dc partid 
au avut loc dezbateri în legă
tură cu documentele elaborate 
dc conducerea partidului, pri
vind îmbunătățirea 
politico-ideologicc și 
educative.

Adunările generale 
nizațiilor de bază, adunările cu 
activul dc partid au prilejuit o 
examinare temeinică a muncii 
politice desfășurate, au stabilit 
programe de măsuri concrete 
menite să ducă la lichidarea 
lipsurilor, la ridicarea nivelu
lui muncii ideologice, la spori
rea eficienței sale. In urma ho- 
tărîrilor adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971 programele întocmite 
au fost revizuite, completate cu 
noi prevederi. Acest lucru s-a 
făcut de către 
și organizațiile 
orașul Pctrila.

La elaborarea

Programul «le 
educație coinunis' 

fă în acțiune .

acestor planuri

biective precise care, odată tra
duse în viață, să conducă la im
pulsionarea întregii activități 
educative.

înfăptuirea celor prevăzute în 
planurile de măsuri adoptate de 
comuniști cu privire la perfec
ționarea activității ideologice a 
constituit și constituie una din

principalele preocupări ale co
mitetului orășenesc de 
Pctrila Recent, într-o 
a comitetului orășenesc 
partid, s-a analizat stadiul înde
plinirii obiectivelor cuprinse în 
planul dc măsuri, modul în ca
re organele și organizațiile de 
partid din oraș muncesc pentru 
îndeplinirea sarcinilor Ce le re
vin din mărețul program de e- 
ducarc elaborat de partid.

S-a desprins faptul că în des
fășurarea activității politico-i- 
dcologice și cultural-educative 
s-au obținut unele rezultate bu
ne. S-a acordat o mai marc a- 
tenție învățămîntului de partid, 
conținutului acestuia, s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii politice de masă, folosin- 
du-se mai multe mijloace și 
forme atractive, eficiente, a luat 
un oarecare avint munca cultu-

partid 
plenară 

dc

Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cul
tură - U.N.E.S.C.O. - a luat 
ințiativa, la cea de-a 16-a se
siune a Conferinței sale gene
rale, ținută la Paris, in noiem
brie 1970, ca de-a lungul unui 
întreg an să se desfășoare, în 
țările membre ale acestui orga
nism, programe complexe de 
acțiuni dedicate cărții. Astfel, 
anul 1972 a fost declarat „An 
internațional al cărții". Prin re
zoluția adoptată cu prilejul a- 
mintit, U.N.E.S.C.O. recomandă 
tuturor statelor membre ale 
Organizației să creeze comite
te naționale pentru pregătirea 
și sărbătorirea acestui eveni
ment. Un asemenea comitet, 
din care fac parte personali
tăți de seamă ale științei și cul
turii noastre, s-a constituit re
cent și in România.

Președintele comitetului, prof, 
univ. Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ne-a 
vorbit pe larg despre manifes
tările ce vor avea loc in țara 
noastră, cu prilejul Anului in
ternațional al cărții,pe care 
le-am consemnat. Sini prevă
zute, de exemplu, simpozioane-

le „Rolul cărții in formarea po- 
litico-morală a tineretului", pre
cum și expoziții, decade și zile 
ale cărții. Vor fi inițiate, de a- 
semenea, intilniri între autori, 
editori și cititori pe teme pri
vind locul cărții in societatea 
noastră socialistă, dezvolta
rea activității editoriale, di
fuzarea tipăriturilor in rin- 
dul maselor largi de oameni 
ai muncii.

In același timp, se preconi
zează editarea unor lucrări, 
intre care : „Politica culturală a 
României" - lucrare ce va fi di
fuzată prin intermediul 
U.N.E.S.C.O., făcind cunoscu
te peste hotare coordonatele e- 
sențiale ale culturii românești.

„Istoria bibliografiei româ
nești" ; o serie de sinteze re
feritoare la traducerile româ
nești din literatura universală ; 
o culegere selectivă din poezia 
universală contemporană ; un 
volum „Miorița", cuprinzind 
celebra baladă, cu principa
lele ei variante, și un volum 
dedicat poeziei românești con
temporane, aceste ultime două 
lucrări urmind să apară în lim
bile rusă, franceză, engleză 
germană și spaniolă.

România și-a anunțat parti
ciparea la mai multe manifes
tări intomaționale; cel de-al 
V-lea Festival internațional al 
cărții de la Nisa, Congresul 
Asociației internaționale a edi
torilor de la Paris, tirgurile 
internaționale de carte de la 
Belgrad, Bologna, Frankfurt pe 
Main, Leipzig, Paris, Sofia, Var
șovia. Standuri și expoziții de 
carte românească vor fi des
chise, totodată, in numeroase 
țări din diverse părți ale glo
bului.

Mai este prevăzută institui
rea unor premii ale Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, care vor fi acordate ce
lor mai valoroase cărți ale a- 
nului 1972, precum și decerna
rea, in cadrul Concursului 
„Cele fnai frumoase cărți ale 
anului", a unei distincții spe
ciale - premiul „Anului inter
național al cărții".

Această suită de acțiuni i- 
lustrează prețuirea deosebită 
de care se bucură cartea - 
factor important de cultură - 
in societatea noastră socialistă.

Anghel MIRȘOLEA

Activitatea „dirigentiei 
muncitorești*' de la E.M. Lo- 
nea și-a lăsat tot mai mult 
amprenta asupra atitudinii 
salariaților față de probleme
le majore ale minei.

Instantaneul nostru a înre
gistrat o discuție operativă la 
sediul comitetului de partid 
al minei între secretarul de 
partid Alexandru Colda. 
maistrul minier principal dc 
la sectorul IV. Tiberiu Ni- 
colau — diriginte. Dumitru 
Florea — activist al Comi
tetului județean dc partid și 
loan Badea, activist al Comi
tetului de partid municipal, 
privind activitatea dirigenției 
muncitorești.
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Necontenită activitate
Organizațiile de tineret de la 

E.M. Aninoasa se remarcă în 
această perioadă prin numeroa
se acțiuni voluntar-patriotice. 
Astfel, organizația nr. 8 a e- 
fectuat recent o campanie de 
colectare a metalelor vechi. 
Numeroși tineri, printre care 
Petru Fișier, Ioan Cristea, An
drei Drăghici, Ion Popescu și

alții au reușit să colecteze pes
te 20 tone de metale vechi. In 
același timp tinerii de la admi
nistrație și contabilitate au e- 
fecluat ore de muncă patriotică 
ajutind la încărcarea materia
lului lemnos necesar aprovizio
nării brigăzilor de mineri în ve
derea realizării și depășirii in
dicatorilor șl sarcinilor de plan.

„Tineret-club //

© Fanfara lupeneană foce 
intense pregătiri in vederea 
spectacolului pe core-l va pre
zenta cu ocazia împlinirii a 75 
de ani de existență © Cena
clul „Lira" din Lupeni s-a în
trunit in ședința de lucru in zi
ua de 4 martie. Gheorghe Pre
da a citit poeziile „Contempla
re", „Culoare”, „In extaz" și 
Teo Robescu Zoe piesa intr-un 
act „Hoții de neveste", un ade
vărat val de satiră punctat de 
un umor plin de vigoare. La 
ședința din 11 martie, orele 17, 
va citi prof. Dafinel Duinea 
(poezie) și Marcel Robu (poe
zie) ; • La faza iudeteanâ a 
„Tinerelor condeie," Valeriu Bu- 
t.iescu (locul I fazo municipa
le) și Mihai Dragolea (locul II 
la fazo municipolă) ou ocupat 
primul locul II, ol doilea locul 
I. Le dorim succes pe mai de-

porte • 22 253 volume înre
gistrate ca tocind parte din 
zestrea bibliotecii clubului a- 
ninosean și cu toate acestea 
nu există un salariat plătit pen
tru a se ocupa numai de popu
larizarea și difuzarea cărții. Co-

cSpeoențz
e altava!c
mitetul sindicatului a încercat, 
în lumino autonomiei sindica
telor, să rezolve situația actu
ală cînd tovarășa A. H. înde
plinește două funcții : adminis
trator și bibliotecor ? Q Cores
pondentul nostru, Aristică Go- 
șea din Urîcani ne face cunos-

cut că, la căminul cultural 
Cimpu lui Neag, formația fol
clorică „Doina Retezatului" se 
pregătește intens in vederea 
concursului județean „Buchete 
hunedorene", faza municipală 
pentru căminele culturale, ca
re va avea loc în ziua de 19 
martie Io căminul din Iscroni. 
Corespondentul remarcă mun
ca asiduă depusă de educatoa
rea Emilio Vitejanu și învăță
toarea Maria Munteonu care 
pregătesc cu multă pasiune și 
competență formația de dan
suri și . brigada artistică de a- 
gitoție. Q Luni 6 martie, ore
le 18, la Casa de cultură din 
Petroșani, Școala de muzică și 
arte plastice din Petroșani a 
susținut un recital model la ca
re a luat porte și corul mic șl 
orchestra școlii.

M. BASARAB
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Repere gospodărești
PETRILA

Pentru 
îmbunătățirea 

circulației 
pietonilor

In Pctrila prind viață măsurile 
adoptate de Consiliul popular pen
tru dezvoltarea urbanistică a ora» 
șului. In acest context sectorul l.G.O. 
din localitate execută în prezent 
construcția unui trotuar pc str. Re
publicii, situat pe distanța cuprinsă 
intre extremitățile clădirilor Liceu
lui dc cultură generală și consiliul 
popular.

Realizarea acestei lucrări de in
teres utilitar contribuie nu numai 
la înfrumusețarea orașului, ci va 
îmbunătăți foarte mult circulația 
pictonală în această zonă.

Contribuție 
în muncă pentru 

repararea drumului 
comunal

Declararea lunilor martie și apri
lie ca luni ale bunei gospodăriri și 
înfrumusețării localităților a consti
tuit și pentru cetățenii «nașului Pc
trila un factor stimulator in desfa-

Pînă la data de IU martie a.c. 
uteciștii de la F.S.H. Vulcan 
și-au propus să inaugureze clu
bul tineretului amenajat în 
preajma întreprinderii. Toți ti
nerii sînt antrenați. în timpul 
liber, la lucrările ce se efectu
ează în acest scop. Sub îndru
marea comitetului U.T.G. și c« 
sprijinul continuu al conduce
rii fabricii, tinerii au reușit să

se aprupie de sfîrșitul lucrări
lor. Artiștii plastici amatori, 
membrii cineclubului, toți tine
rii de la F.S.H. vor avea un 
spațiu adecvat pentru desfășu
rarea în condiții optime a acti
vităților. pentrn a-șl petrece 
timpul liber în mod Instructiv 
și plăcut.

I. F.

„Dreptul la viață“?
In instituția uncie lucrează de eifiva ani, V. V. și-a con

solidat considerabil situația în ultima perioadă. Intrînd 
in posesia documentului care-i atestă luarea licenței într-o 
anume disciplină, intelectualul desăvirșit prin acest act a 
„scăpat de o grijă".

S-a întimplat mai zilele trecute... Cineva a înștiințat 
colegii de birou, deci și pe V.V. că la terminarea progra
mului sînt așteptați de un tovarăș de muncă pentru a 
cinsti un eveniment familial. In zori sofia colegului Popes
cu, născuse un băiețel, deci evenimentul trebuia serbat, așa 
cum se cuvine între bărbați.

Popescu tată, se miră V.V. ? Da' de cind domnule ? 
Nici nu era însurat...

— Cum să nu, sosi replica din partea unui alt coleg. 
S-a căsătorit acum trei ani.

— Aha, își reveni V. V. In timpul cit făceam institutul 
(la fără frecvență, asta pentru edificarea cititorului).

șurarea acțiunilor patriotice și a 
contribuției în muncă, prestată pc 
șantierele obiectivelor nominalizate 
în lista dc lucrări pc anul 1972 și 
aprobate de adunarea delegaților îm- 

- puterniciți pe oraș.
Zilele trecute, cetățenii din loca

litatea Moșiei, urmind exemplul al
tor circumscripții din orașul Pc
trila, au început contribuția in 
muncă la repararea drumului comu
nal

Printre cei inai harnici locuitori 
care au prestat zilc-muncă la acest 
obiectiv se numără Nicolae Paras- 
chiv, Andrei Drui, Nicolae Trâilă, 
Andrei Moșie, Petru Paraschiv — 
in vîrstă dc 70 de ani și Petru 
Moșie — de 65 ani, care, cu toată 
vîrsta inaintată, au ținut să aducă 
aportul lor la realizarea lucrării a- 
lături de ceilalți cetățeni din loca
litate.

VULCAN
Organizarea 

contribuției în bani 
și în muncă

Adunarea delegaților împuterni
ciți dc locuitorii orașului Vulcan a 
aprobat. în ziua dc 5 martie, lista 
obiectivelor și lucrărilor de interes 
cdilitar-gospodăresc, ce vor fi exe
cutate prin contribuția bănească și 
în muncă a cetățenilor, in anul 
1972.

Discutînd pc marginea informării, 
prezentate dc tov. Vasile Beterin- 
ghe, vicepreședinte al comitetului 
executiv al Consiliului popular oră
șenesc Vulcan, delegații s-au anga
jat să înceapă în acest an construc
ția unei săli de sport și să con- 
tliuc lucrările la noul stadion al 
orașului. Aceste două mari obiec
tive vor fi executate din contri
buția în bani, care, pe anul 1972, 
se ridică la suma dc 852 000 Ici.

Tot la această adunare, delegații 
locuitorilor au hoiărit ca prin con
tribuția în muncă să execute o sea
mă de lucrări dc mare utilitate pen
tru cetățenii orașului Vulcan; Prin
tre acestea, repararea și întreținerea 
unor străzi și drumuri, pc care se 
practică un trafic intens, ocupă pri
mul loc pe lista dc lucrări: străzile 
Decebal, Independenței, 23 August, 
Libertății, V. I. I.cnin, Pleznitoa- 
rea, Crividia — Merișor, Dîmbo
vița ș. a. Pentru realizarea lucrărilor 
amintite, se vor efectua 30 786 zile 
muncă cu brațele și 396 cu atela
jele.

In scopul realizării obiectivelor 
stabilite, delegații au ales 11 comi
tete dc cetățeni, care. în conformi
tate cu prevederile Legii nr, 20/1971, 
au și început acțiunile dc organi
zare a contribuției bănești și în 
muncă a locuitorilor.

Am reținut de la această adu
nate a delegaților gestul plin dc

C. HOGMAN
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IWW
Această nedumerire a lui v.» . rru u,e ur* cu>uacr ae 

unicat. Intr-o zi i-a întrebat, cu o nevinovată dezinvoltu
ră, pe colegii de birou :

— Cind au fost sădiți brazii ăștia falnici in curtea insti
tuției, măi fraților?

— Acum cinci ani, răspunse o colegă, cu -ocazia unei 
acțiuni patriotice.

— Mm, da. In timpul cind făceam eu institutul. De a- 
ceea...

Rugat să treacă pe la responsabilul grupei sindicale 
pentru lămurirea unor probleme curente, s-a scuzat .•

— Dar stimaților, cu nu-l cunosc pe tovarășul... In 
timpul cind făceam institutul eu nu am participat la nici 
o ședință sindicală (!?),

Și V. V. s-a minunat aflind că cel de la masa de lucru 
vecină a luat cu brio examenul de stat la facultatea unde 
urma și el, că in anii cind făcea el institutul, in biroul unde 
lucrează au sosit trei colegi noi, că în acești ani în cadrul 
instituției unde activează au avut loc conferințe pe teme 
care l-ar fi interesat și pe el din punct de vedere profesio
nal, că unii au venit, alții au plecat, că s-au organizat 
intilniri cu familiile salariaților intr-o ambianță deconec
tantă, că... V. V. nu avea de unde să știe toate astea. In 
acest timp pentru el nu a existat nimic, din ceea ce il în
conjura. Avea o singură deviză: să învețe. Si a învățat.

întrebat zilele trecute de ce nu participă la ședințe, la 
acțiunile patriotice ale colectivului din care face parte, a 
răspuns contrariat:

— Dar ce vreți de la mine, fraților ? Cinci ani de zile, 
cit ?’.n urmat facultatea, nu am avut parte de fel de bu
nătățile pămintului... Acum in după-amiezilc libere predau 
citet'a ore la o școală ca să pun și eu ceva bani pentru o 
mașină. In definitiv, eu n-am dreptul la viață, ce naiba ?!?

T. KARPATIAN
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directorul Liceului de cultură generală Petrila

cei
re-
e-

dai-
Unite pen

tonta p. 
un trebuie sa fo-

Iimpui liber e ne 
iții claselor, praf

Mulți visează 
inven- 

UniJ ar dori să aibă 
core 
ex-

dc na/ă in

de rezolvn- 
lemclor de acasă dispun 
ip liber mai mult Dim- 

j sînt

țe trebuie valorificate ș- spri
jinite din plin.

IVșl nu ne-am propus să c- 
:/ăm toate formele posibile 

folosi«V a timpului i ber il 
vilor, nu putem trece peste o 
ură a acestei probleme care 
■ago foarte mulți tineri (nu 

numai tir 'ir și oameni
maturi) și « activitatea
sportivă. I sens trebuie

rmărită

temele pen- 
•c Să alerge 
ei pc la co- 

fio, dispun de four- 
ip liber sau chim

de datoria fiecărui cn- 
l.d.Klic să procedeze ast

ei incit fiecare elev să-și în- 
ușească cunoștințele de bază în 
Tocesu) predării lecțiilor, 
entru ca astfel timpul liber să 
rvină o realitate.
Școlarii bine educați își gă- 

sesc în timpul liber diferite o- 
și îndeletniciri valoroa- 

’.cresantc. Există însă 
nu știu să 

de sub jugul 
înccpînd „de 

nu face nimic* în timpul 
lor liber, trec la acțiuni destruc
tive, păgubitoare i strecurarea 
in grădini străine, chinuirea co
piilor mai mici sau a animale-

cunoască preferințele elevi- 
ior, interesele lor și tocmai in 
această direcție — cînd ele sînt 
juste — să se îndrepte ajutorii1 
lor.

O lipsă esențială în folosirea 
timpului liber dc către clc\ 1 
constă în unilateralitatea preo
cupările lor. Există elevi care 
consacră timpul lor liber exclu
siv lecturii sau sjxirtului, acti 
vitățjlor tehnice etc. E bine ca 
școlarii să fie îndrumați să-și 
organizeze și su-și planifice 
timpul liber în așa fel incit, 
ținînd seema dc preferințele 
lor să-și dezvolte multilateral 
personalitatea.

Posibilitățile de folosire rațio
nală a timpului liber al elevilor 
sînt foarte variate, bogate. Vom 
încerca prezentăm

are afișează în timp util lista 
filmelor și spectacolelor pe ca
ic le pot viziona copiii, compe
tițiile sportive, muzeele și ex
pozițiile locale ele. In zilele li
bere sc pot organiza acțiuni 
care m cosită mai mult timp 
cum sînt excursiile turistice, 
vizitele la întreprinderi și insti
tuții, la întreprinderile agricole 
de stal și la cooperativele agri
cole de producție.

Este îndeobște cunoscut rolul 
important pe care îl are Iile ru

și educarea 
vîrstcle.

tura în instruirea 
tineretului de .toate 
Tînăriil

consliluic întîlnirile între elevii 
— cititori și seriilor!.

Cunoașterea acestora, a pro
cesului dc creație, a operelor 
lor, a problemelor social-litcra- 
rc core-i preocupă pe scriiturii 
noștri, trezește la elevi intere
sul pentru lectura operelor res
pective. îi ajută în pătrunde
rea mai .rdîncă a conținutului 
acestora.

Interesele copiilor șl tineri
lor sînt variate. '* ’7 
sa devină inovatori, 
tatori. 
un laborator acasă în 
să poată face diferite 
ncriente etc. Asemenea dorin-

Iovilor ca simpli spectatori ai 
diferitelor manifestări sportive, 
dar și <a participant! activi — 
ca practicanti — aj diferitelor 
sporturi.

O bună parte din timpul său 
liber elevul și-o petrece în fa
milie. El este membru ai fami
liei și trebuie să înțeleagă și să 
simtă acest lucru, să-.și dea 
scama câ are nu numai drep
turi, ci și obligații în < adru! 
eolcotivului familiei. Există o 
serie de sarcini pe care elevii 
dc orice vîrstâ trebuie să le 
îndeplinească în cadru) gospo
dăriei familiei. După părerea 
mea, greșesc profund acei pă
rinți care subestimează valoa
rea muncii casnice a copiilor. 
Aceasta îi educă în spiritul dra
gostei față dc muncă.

Rcznlvarea fustS i acestei 
probleme exclude desigu unc
ie exagerări înlr-un ,;ens san 
foii .’tul. N.- eindim In i'C» 
părinți care gic-M- <• împovărînd 
pe copil cu difer ne treburi, fapt 
care are o influență egativă 
a-iipu-a siinâtâțH, învățăturii, a 
studiului in general.

Desigur. problema ' rupulni 
liber în ■ .dni| familiei, se în
cadrează înlr-o sferă niai Iarnă, 
aceea a contribuției familiei la 
edii< 
ră o îndrumare organizați 
înllici dc către școală d» 
cadrele didactice - 
profesie. Vizitele 
familie, îndrumările lor compe
tente, date cu mult tact, ' din
te bine organizate lectorate cu 
părinții, sini lut ititea formt 
de indiumare pedagogică a pă
rinților care pot ajuta, efectiv 
•a realizarea frontului unic edu
cativ,

Ne-am referit nuu sus la cîte- 
v.i forme — principale — care 
ixit fi șj trebuie să fie folosita 
pentru organizarea timpului li- 
lur al elevilor. Evident, numă
rul și conținutul lor puitc fl 
mult îmbogățit, în funcție de 
condițiile concrete din școală 
sau famili.i respectivă. Nu tre
buie însă scăpat din vedere — 
și acesta este un fapt esențial 
— câ organizarea timpului li
ber să nu ducă la supraîncăr
carea elevilor. ci. dimpotrivă 
să-| ajute la închegarea siste-* 
matlcă. armonioasă a diferite
lor activități și preocupări, la 
dezvoltarea lor. Justă, multila
terală.

. ilr-o
’a a contribuției familiei 
rarea copiilor. E* k nciesa- 

- a fa- 
t litre 

oedm ■ > de 
acestora în

undeva sus, frigul ișt scutura aripile imaculate areuite-n 
izonturi. Copleșită, nul ura se ascundea în puful ei bine- 

• uointat. Brațele copacilor înălțau flamuri de chiciură ves
tind parcă resemnarea in fața iernii. Și totuși, aici, in spa
tele hotarelor de sticlă natura refuza să capituleze; tăria 
împletită în fire de gherghef, topită în sufletul multicolor 
al carpetelor. Miini harnice amestecau cu iscusință nuanțele 
in jocuri subtile, pline de taine și semnificații, după mește
șugul bătrinului Orient. Pe aceste cronici țesute, palmierii 
apăsați de veacuri se clătinau și ramurile se prefăceau în 
cetini sub care parcă auzeam glasul oiței ce-și plinge stă- 
pinul. Peste țărmurile de lină purpurie marea caldă își a- 
runca undele in valuri geometrice. Pe obrazul catifelat al 
cotoarelor, unduitul molatic al spicelor cu trup de soare se 
întețea aidoma imnului fluturat de bluzele albastre. Era 
cald și copleșit de frumusețe mă credeam undeva departe 
la porfile Cornului de Aur.

Mîinile pricepute nu silit insă ale legendarelor anatolie- 
ne, ci ale elevelor liceului de cultură generală din Petroșani, 
miini harnice care sădesc florile gherghefului cu aceeași 
pricepere cu care invirtesc condeiul.

V. BUTULESCU, 
Liceul Petroșani

IAninooso, ne face cunoscut câ 
grădinițele din locolitate răspund

i

Precumpănirca factorilor po- 
litico-morali, subliniați de ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971, a creat și în 
colectivul didactic al Liceului 
de cultură generală Petrila o 
efervescență deosebită pentru 
transpunerea lor în viață în 
domeniul invățămintulm Por
nind de la principiul „de a face 
din fiecare unitate școlară un 
puternic centru de educație în 
spirit socialist și comunist a 
copiilor și tinerilor", conducerea 
școlii a inițiat o largă gamă de 
măsuri pentru aplicarea în 
practică a sarcinilor puse dc 
partid.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, în colaborare cu or
ganizația U.T.C. s-a întocmit 
un program de măsuri concrete 
privind îmbunătățirea activită 
ții ideologice, politice și cultu
ral-educative. Dacă pînă acum 
școala a continuat să funcțione
ze mai ales ca un centru de 
instruire, în prezent sîntem che
mați la o continuă perfecțio
nare a activității educative. Un 
aspect cu o însemnată pondere 
în formarea profilului spiritual 
a) tinerei generații îl constituie 
-cultivarea mîndriei penim tre
cutul de luptă al poporului 
nostru, pentru tradițiile sale 
revoluționare, pentru realizări
le noastre contemporane, pre
cum și a încrederii în capaci
tățile creatoare ale acestui po 
por.

Pentru a urmări mai îndea
proape cum sînt simțite aseme
nea deziderate în colectivul 
nostru de elevi și profesori, s-a 
luai inițiativa unor investigații 
prin chestionare prezentate ele
vilor liceului pentru a vedea 
personalitatea elevului, felul 
vum este apreciată de el reali
tatea contemporană, integrarea 
in atmosfera înnoitoare a socie
tății românești, pe care poporul 
nostru, condus cu ințelcp. iune 
de partid, o realizează cu hotă 
.ire și cu demnitate.

Prezentarea unui asemenea 
:<esuonar unui număr de 66 e- 

levi din anii IU și IV uman 
chemați să răspundă in scris 
nenominalizat. a evidențiat înal
tei conștiință și responsabilitate 
pentru tradițiile revoluționare 
-ale mișcării muncitorești din 
’.ara noastră, a respectului pen- 
ru trecutul istoric glorios al 

poporului nostru, aJ dragostei 
.ață de partid și popor.

S-au pus astfel următoarele 
întrebări i

L Atunci cind auziți de ma- 
i ele rege Decebal ce stări sufle- 
ești aveți ?

2. Cînd ați aflat că muncito
rii (părinții) voștri au obținut 
succese deosebite in producție, 
inimile voastre ce au simțit? 
Cînd s-u petrecut acest lucru ?

3. Pentru nui.cei de azi, ce 
considerați că sie mai impor- 
lanl? Castelul U iniazilor din 
Hunedoara sau Termocentrala 
de la Paros'-ni ?

4. Ce emoție vă produce vizi
tarea Muzeului mineritului? 
Motivați de ce ?

5. In ce mod puteți urma as
tăzi exemplul eroilor căzuți 
pentru libertate și o viață mai 
bună ?

(>. Ce altă întrebare ați mai 
fi dorit să vă fie pusă ? Moti
vat i de ce ?

Prin răspunsurile date, toți au 
demonstrat importanța Și utili
tatea practică a cunoștințelor 
transmise, au demonstra 
gerea sensurilor și perspective
lor zilelor noastre. Realitatea 
contemporană a primit răspun
suri ferme, pe măsura aspirați-

ilor îndrăznețe ale poporului 
nostru. Urmărind răspunsurile 
chestionaților la prima întreba
re reținem: bucuria, mîndria, 
simțămîntul unui om minunat, 
care a luptat pentru libertatea 
poporului său. ca un bun orga
nizator și conducător al acestu
ia. Cită convingere este expri
mată în cuvintele : ..Pentru re
gele DeccbaJ nu putem avea 
dorit sentimente de dragoste și 
mindrie deoarece a luptat pen
tru libertatea poporului său" 
sau .Alături de emoția deplină 
mă cuprinde o mîndrie pentru 
marele conducător al dacilor (a- 
cești oameni minunați din care

ut șt din zilele noastre, 
că n-aș fi vizitat acest muzeu, 
n-aș fj putut să-mi imaginez 
niciodată ce am văzut acolo. 
Suferințe ce ni se păreau de 
ncindurat. am citit pe chipuri
le acelor mineri, de la copii, 
pînă la bătrîni. Familiile acelea 
flăminde și îmbrăcate in 
zdrențe ! Alîta foame și mizerie, 
dar și alîta dîrzenie în luptă I 
M-a impresionat cererea unui 
muncitor pentru drepturile sale. 
Din aceasta mi-am dat seama 
de condițiile deosebit de grele 
ale muncitorilor din timpul re
gimului burghezo-moșieresc". 
Fiecare dintre răspunsuri este

ne tragem) care a luptat pen
tru libertatea teritoriului pe 
care trăim". Un alt elev 1 
....inima mi se umple dc bucu
rie la gîndul că mă număr prin
tre urmașii poporului care a 
fost condus de Dcccbal".

La întrebarea privind activi
tatea părinților, toți cei 66 dc 
subiecți aleg criterii de bază 
în aprecierea eforturilor di puse 
de părinți pentru a le asigura 
succesul în viață. Deosebite ni 
s-au părut răspunsurile: ..Cu 
multă dragoste și bucurie am 
primit vestea că tatăl mc-u este 
evidențiat în muncă aducind 
bucurie societății noastre la lo
cul de muncă", „Mă mîndresc 
cu părinții mei care depun toa
te eforturile toată ardoarea 
pentru a fi de ajutor, dc folos 
întregii țări". ..Prima dată cînd 
tata a venit acasă cu ordinul 
„Erou al Muncii Socialiste" a 
fost o adevărată sărbătoare 
pentru noi. Pînă și tata, un om 
ispru de obicei, era emoționat 
acum și rîdea. fn zilele urmă
toare priveam Ordinul nevăzută 
de nimeni și atunci mi-am fă
găduit că-l voi primi și eu..." 
Oare, ce năzuință mai frumoasă 
poți să-ți dorești?

La comparația între trecut 
și prezent, 55 de elevi optează 
fără șovăire pentru realitatea 
zilelor noastre, șase pun semn 
de egalitate în privința impor
tanței, iar cinci înclină pentru 
Castelul Huniazilor ca monu
ment cu care ne putem mîndri. 
Predomină ; „Mai aproape de 
timpurile noastre, deci dc noi 
înșine, e termocentrala Paro- 
șeni, pentru că ea ne aduce 
nouă, sutelor și miilor de oa
meni. bucuria și bunăstarea în 
casă odată cu lumina" „Termo
centrala de la Paroșeni dove
dește înlăturarea totală a tre
cutului de tristă amintire, do
vedește progresul spre care se 
îndreaptă poporul nostru".

Orientarea elevilor spre trecu
tul glorios al înaintașilor a de
terminat întrebarea privitoare 
la Muzeu) mineritului. Baza 
tuturor răspunsurilor, arată în
clinarea specifică a interesului 
față de condițiile minerilor c’in

străbătui de optimism, de sen 
timentul dragostei profunde pen 
tru cei care au luptat. In 
cuvinte simple, dar încărcate 
cu simțăminte sincere, un alt 
elev redă: .Am fost profund 
emoționată cînd am văzut lu
crurile, obiectele de care se fo
loseau bunicii noștri în scoa
terea cărbunelui. Trebuie să 
ne mîndrim cu cei care ne-au 
făurit o viață luminoasă".

încărcate de puternice valon 
țe patriotice sînt gîndurile ele 
vilor privind faptele din viața 
de zi cu zi, felul mm vor urm:, 
astăzi exemplul eroilor căzuți 
pentru libertate și o viață mai 
bună. Din nici un răspuns nu 
lipsesc reflecții, că numai prin 
muncă, învățătură. înaltă con 
știință poți fi folositor patriei: 
„Trebuie să contribuim fiecare 
dintre noi la construirea socie
tății socialiste multilateral dez 
voltate, pentru care au luptat 
acești eroi" sau „Eroilor căzuți 
pentru libertatea poporului nos
tru, pentru o cauză dreaptă le 
aducem laude și cinstire prin

muncă și realizările ce le obți 
nem".

Alte răspunsuri pline de sen 
sibilitate sînt formulate astfel : 
„Mă mîndresc că sînt român, 
iar eroilor patriei, care au lup
tat pentru ca noi astăzi șă .a- 
vem o viață mai bună, treble 
să le răspundem prin compor
tamentul nostru, invățînd mâi 
bine, prin munca noastră, so
cietatea dispunînd dc condiții 
optime pentru realizarea acesto
ra". Deosebit de semnificativ1 
este un răspuns pe care îl ci
tăm în întregime: „Cred că 
pentru a cinsti memoria alitor, 
eroi cunoseuți sau anonimi, tre
buie ca în zilele noastre să fii 
un om. adevărat ! Un om care 
știe să lupte pentru cuceririle 
socialismului, un om care să 
muncească cu entuziasm, cu e- 
lan oriunde ar fi acel loc de 
muncă. Cred că numai astfel îl 
putem cinsti pe eroul care a 
luptai visînd o țară, o patrie 
pe care noi o construim liberă 
și fericită, pe care noi trebuie 
s-o construim după visele eroi
lor noștri, după visele noastre".

Oprindu-se aici cu citarea cî- 
torva gindurî exprimate de e- 
levi, subliniind din nou că toți 
cei 66 de subiecți se situează 
la același nivel de conștiință și 
responsabilitate, vom însera 
eîteva întrebări — cu motivațiaj 
lor — la care ar fi dorit elevii 
>ă răspundă :

0 Ce simțim noi cînd vedeni 
marile realizări înfăptuite în a- 
nii noștri ? 0 Ce simțim cind 
auzim euvîntul de comunist ?, 
• Ce simt inimile noastre cînd 
tovarășul Nicolae Ccaușcscu ne. 
vizitează orașul? („Noi putem 
fi mîndrî pentru că sînt puținii 
conducători care merg în uzine, 
stau de vorbă cu muncitorii, se 
interesează de producție, 
viața lor personală").

Din răspunsurile date de 
66 de subiecți se remarcă 
zultatele pozitive în munca 
ducativă desfășurată în școală, 
rezultate care obligă și pe mai 
departe Iu îmbunătățiri conti
nue, la însușirea creatoare a 
filozofici marxiste, a politicii 
partidului nostru, la preocupări 
sistematice pentru informarea 
la zj în domeniul specialității, 
la o muncă organizată, asiduă, 
pentru perfecționarea politico- 
idcologică, științifică și pedago
gică.

și ele chemării Școlii generale nr. 
6 Petroșoni „Să facem din uni-

* toteo noastră o unitate bine gos- 
| poderită” propunindu-și sa in- 
» Irumusețeze interioarele sălilor, so 
| îngrijească mobilierul și să con
. fecționeze cu ajutorul părinților. 
| bănci, leogănc ș. o. > Bozo
• sportivă o Liceului din Vulcon vo

Ifi dotata cu un teren de baschet 
ovind toate instalațiile necesare. 

' 0 Tot de Io Liceul Vulcon ollăm 
I că ultimul concurs pentru elevi 

s-o intitulat „Unde este greșeo- 
lo?" - pe teme literar - geografi
ce. Au porticipot elevii closei o 

| VIII-o C și oi closelor 0X-0 și o
Xll-o A. Dind dovadă de multă 

I perspicacitote, echipajul Sima H. 
• și Stelu C. o introt in posesio pre- 
| miului inti Q Acum o săptămî- 
» nă, Școala generală nr. 6 Lupeni 
| - ne informează prof. Dumitru 
, Ungur — nu primise incă instruc- 
| țiunile referitoare lo protecțio 
• muncii in otelierele - școală. Se 
I joacă cinevo cu focul ? 0 Forma 
I țio de teatru a cadrelor didactice 
? din Lupeni pregătește pieso „Un 
I individ suspect" de Branislov 
' Nușîci. Așteptăm premiera cu un 
! //////Z////////////////////////////////Z.  !djn școlile 
IMUNÎCIPIlJLUi 
I
. ZZ/////////ZZ////Z//////////////Z//Z///Z

I viu interes, co și pe aceeo a bri- 
î gâzii artistice de agitație olcătu- 
I ită tot din cadre didactice. > In 
‘ cadrul temei „Valea Plingerii ieri 
| - ozi Valeo Fericirii", elevii Șco- 
» li generale Slătinioora vor intre- 
| prinde, pe lingă alte acțiuni, și 
» o excursie Io monumentul eroilor 
I de la Lupeni, în ziua de 18 mor- 
. tie. ț In 5 martie, lo ora 9, a in- 
Iceput. în toate școlile generale, 

concursul de creație literaro. Pen- 
j tru clasele II—IV. s-o propus te- 
I mo .Creștem odată cu țoro“, iar 
* pentru clasele V—VIII „Și eu voi 

fi utecist". Lo ombele cicluri se 
va moi do și o temă lo alegere.

10 Serbârile-concurs ale școlilor 
continuă. Pînă acum ou avut loc 

? cele de lo Banița și Petrila. Ți- 
I nem să aducem câlduroose le- 
’• licitări petrilenilor pentru reușita 
| peste așteptări. „De cînd sint in 
» Petrila n-am văzut un asemenea 
I spectacol nici la profesioniști", 
, spuneau mulți dintre spectotoi i. 
| ® Intre 11-12 martie are loc fa- 
’ za pe zonă o formațiilor de tea- 
I' tru (5), teatru de păpuși (1), bri

găzi artistice de agitație (20).
' montaje literar-ortistice (2). re- 
| viste muzicale (2) ale claselor I- 
' VIII din școlile Văii Jiului. © In 
| 15 martie ia sfirșit concursul de 
» desen și fotografii care se des- 
I fășoară încă la nivelul școlilor din 
J municipiu și începe faza județeo- 
| no. (Q Cercul de folclor și arii- 
' zanot. secția cusături de la Școa- 
î lo generală nr. 4 Petroșani, a tri- 
I mis un model de față de maso 
1 („Mirtdria dunu<îțc!w 
| la Fondul Noțiunilor 
« tru copii. In răspunsul său, pre- 
| ședințele Consiliului Național al 
. Organizației pionierilor din Romă- 
I nia, ministrul adjunct ol învăță- 
, mintului, Virgiliu Rodulian mul- 
| tumește pionierilor școlii pentru 
I frumosul gest „care ne-a impre- 
j sionat prin semnificațio profund 
I umanitară și internațională".

Foto i
Emil ian DOBOȘ

Concursul școlii 
generale nr. 1 

I’etrila,
Formația corală.

File din jurnalul de activitate

încercăm in aceste stanțe înregistrate 
.turnai al unității de pionieri de la școala 

Vă oferim citcvg acțiuni semnificative ' 
de pionier, o faptă demnă de un viitor comunist".

Pc peliculă să prezentăm citeva file dintr-un 
generală nr. 1 din Aninoasa.

ca răspuns la chemarea : .In fiecare zi din viața

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

In fiecare zi in casa fami
liei Albii, in orele stabilite 
pentru studii, pot fi intilniți 
cile patru copii coiisultindu-se 
și lucrind temele împreună. 
Pionierele Lucica Ghergliel și 
Lucica Albu ajută zilnic doi 
din elevii mai slăbuți și care 
nu au, deocamdată, din cau
za familiei numeroase condi
ții de invăfat propice acasă, 
(foto: l).

lntr-una din zilele cu la- 
poviță și ploaie ale acestui 
an, o viitură de apă ame
nința inundarea mai multor 
săli de clasă. Pionierul Dinei 
Maracu (foto: 2) din clasa 
a V-a, care locuiești’ in ace
lași imobil, obseriind perico
lul nu a ezitat în a zăgăzui 
torentul inșfăcind

sctnduri, nisip ji abia 
iminenta inundație a fost i 
lăturată s-a deplasat să anun
țe direcțiunea școlii.

Nu numai la învățătură pi
onierii se dovedesc solidari. 
Gestul impresionant al citor- 
va colegi de-ai lui Tiberiu 
Rotaru — orfan de părinți, 
care locuiește la bunici, va 
trămine întipărit pe retina 
oricui îl va înregistra, lata-i 
pe pionierii Anca Sichitiu, E- 
Icna Gheorghe, Nicolae Vlașin 
din clasa a 11-a B, ajutindu-și 
colegul nu numai la învățat, 
ci și la treburile gospodă
rești — sub privirea blinda și 
fericită a bunicului Iun Buc
șa, emoționat de hărnicia lo 
tinerească...

O inedită culegere 
gramaticală și stilistică

ln sprijinul elevilor din școlile generale și 
liceele pedagogice, dar mai ales al profesori
lor de limba și literatura română. Editura 
didactică și pedagogică vine din nou cu o 
tipăritură : ..Culegere dc exerciții lexicale, 
fonetice, gramaticale și stilistice" de Mihail 
Andrei și Iulian Ghiță.

Lucrarea arc două părți. Prima parte con
ține exemple referitoare la structura limbii 
române (vocabular, fonetică, gramatică), iar 
partea a doua, exerciții de stilistică. Această 
culegere se bazează pe principiul utilizării 
creatoare a cunoștințelor despre limbă. îm
plinind dificultăți gradate paralel cu evo
luția contactului pe care-l au elevii cu noțiu
nile teoretice, gramaticale și stilistic*» pînă in 
finalul perioadei de școlarizare. De aceea, lu-

crarea impune și cunoașterea noțiunilor 
retice elementare care să permită consuli 
volumului in discuție, axat doar pe exei 
ple concrete direcționale de două coordonați: 
majore mai puțin intilnite in volumele apă 
rute: exerciții de recunoaștere a faptelor de 
limbă și exerciții de creație (reproducere) 
care antrenează și obligă la o gindirc activă 
și independentă.

Volumul, așa după cum mărturisesc însăși 
autorii că și-au propus, este un ghid prețios 
pentru dascăl și un atribut major al aspec
tului de modernizare al predării limbii si 
literaturii in școlile generale și liceele peda
gogice.

l’ruf M. MUSTEAXI

a o o o a□ o o
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€u maistrul
la fata
locului

Controlul pc linte protec
ția mumii a constatat că, la a- 
butajuj cameră din stratul 3, 
blocul I, sectomll. E.M. Lupcni. 
«înde activează brigada lui Tra
ian Pop, între capătul coloa- 
r»c» de aeraj și front era o dis
tanță mai mare dc 5 metri... 
Deși maistrul minier Dumitru 
Popescu Se afla la fața locului, 
oamenii au fost lăsați să Jucre- 
rc nestînjeniți în abundența dc 
praf de cărbune, sub continuă 
amenințare de surpare, căci în 
*pate tavanul era sfărîmat iar 
grinzile armăturii rupte... In 
prcabaiaj. secția de circulație 
*c găsea blocată cu diverse 
materiale, iar în cîteva locuri 
»-pațiul dintre transportor și pe
retele galeriei era subdimensi
onat De fapt, o situație ase
mănătoare a putut fi întîlni- 
tă și la abatajul cameră nr. 3, 
d’n blocul III. din același sec
tor, la brigada lui Dumitru Tă- 
mîrș.

Jn cazurile semnalate vina o 
poartă și șeful de brigadă sau 
41c schimb, și maistrul respec
tiv, care troliu iau să aibă gri
jă, să supravegheze executarea, 
»șa cum se cuvine, a susținerii 
Abatajului, să completeze co
loana de aeraj la front, să 
monteze pul veri za torul de cea
ță De cc au stat impasibili ? 
bn cădeau in sarcina lor aces
te lucruri ? Nu sint în stare sau 
nu vor să facă față situației ? 
K momentul să mediteze... Poa
te vor ajunge la concluzia că 
alții în locul lor ar putea face 
maj mult...

Amenzi...
amenzi...

la

■

■

■

■

■

4 In ziuo de 2 martie cu
rent, ora 15, Io intersecția Live- 
rem a D.N. 66 cu D N 66 A, 
tractorul cu nr. 41 HD 197, 
proprietatea Districtului de dru
muri Livezeni, condus de CON
STANTIN MIHAI s-a tamponat 
cu autovehiculul IT.A. cu nr. 
21 HD 1715 condus de GHEOR- 
GHE BURLEC. Cauzele eveni
mentului rutier : C. Mihoi, con- 
ducind sub influiența băuturii 
alcoolice, nu a redus viteza în 
intersecție, iar Gh. Burlec nu 
a respectat semnificația indica
torului rutier „cedează trece
rea" Consecințe : deteriorare 
ușoorâ o celor două autovehi
cule, suportarea de către cei 
doi autori a efectului unor mă
suri administrative luate împo
triva lor - costul reporațiilor, 
a amenzilor și reținereo de că
tre organele de ordine o 
miselor de conducere pe 
de o lună.

plecorea și angajarea la com
bina* o „rezolvai" și problema 
cc i drept mai complicată, o so
liei și copilului : i-a obando- 
not pur și simplu, lăsmdu-i, la 
Vulcan, să se descurce cum or 
șli. Apoi a trecut la loxa ur
mătoare, moi ovonsato, relu- 
tind să onoreze sumo de 250

Aflăm de
organele

de ordine
per- 
timp

• STEFAN ORBAN dm 
con. Aleea 
8/1, căsătorit și 
copil o lucrat o vreme Io ex
ploatarea minieră din localita
te. Apoi, nu i-a moi plăcut la 
mină și o plecat. La Combino- 
tul chimic Tirnăveni. O dală cu

Vul- 
Critonlemelor nr. 

tolă ol unui

la

Ici lunar întreținere pentru co
pil Io core a lost obligat de 
judecătoria Petroșani, prin sen
tință. Acum a revenit, insă s-o 
hotârit, de către organele de 
ordine, reținerea lui, pentru o-i 
aduce aminte că ore obligații 
față de familie.

Recent (24 februarie, oro
19), FLOREA GUȚÂ, angajat

Acum o lună și cev
E.M. Uncani, in sectorul 1, in 
punctul de intersecție a galeriei 
tic pe lingă falie cu preabata- 
fu) ..camerei" 0/4, blocul II Nord, 
s-o măsurat peste 5 la 
CH4 in cuib. Măsurătorul 
gaze Alexandru Pușcaș 
gisLrase doar... 0,8 ia sulă!? 
Amenda contravențională de 
800 de lei cârc i s-a aplicat 
H va face, de acum înainte, să 
fie mai... atent la acul indicator 
al metanometrului ? Să spe
răm...

„In cadrul sectorului III, ga
leria principală de transport 
— ramura estică și nordică — 
avea secția de circulație bloca
tă cu material lemnos în une
le porțiuni sau subdimensio- 
»TOlă in altele, deși se făcea 
transport cu locomotivele Die- 
sel~. A fost sancționat contra
vențional, șeful sectorului IV 
transport. Constantin Răgan cu 
Bu»a de 1 000 lei.-. Cine nu-și 
<15 interesul, își dă banii !

sula 
de 

înre-
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Medalion
cinemato

gra fie
Joi după-amiazâ, la cinema 

tografvl .Minerul' din Lonea 
a avut loc prezentarea unui me
dalion artistic .ȘTEFAN CIU- 
BOTÂRAȘU'. A vorbit actorul 
Coslin Iliescu de la Teatrul de 
tint .Valea Jiului' Petroșani. 
După discuțiile de rigoare. a ur
mat proiecția ultimei pelicule 
<n care a evoluat marele artist 
dispărut, filmul „Așteptarea".

Steagul roșu 3

LOTO

^ZZ/ZWZ/ZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZ/Z/Z/ZZZZ/ZZ7ZZZZZZZZZZ/ZZZ/Z/Z/ZZZZBOZOaMTZZZZZZZZ//ZZZ/Z/////7ZZ/Z//ZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZ/Z/ZZZZ.«

TeLeFoAHIQ

ol șantierului C.F.R. Banița o 
fost identificat in timp ce con
ducea autovehiculul nr. 31 
MH 1588 sub inlluiența bău
turii alcoolice. Bineînțeles că 
aventura i-a fost întreruptă, iar 
pentru obaterea săvirșitâ a fost 
sancționat cu suma de 1 000 
lei și suspendarea permisului 
de conducere pe timp de o lu
nă. Să recunoaștem, i s-o o- 
cordat suficient timp pentru o 
tcBecla asupra a ceea ce și-o 
făcut cu propriul cap.

• Numitul VALENTIN VATA- 
MÂNU linăr, din București, pa
ginator de meserie, după ce a 
lucrat o perioada nu preo lun
gă în București alta la... Su
ceava și apoi, alta Io Botoșani, 
o sosit, in cele din urmă. Io Pe- 
troșoni „hotăril" să se focă mi
ner. S-a stabilit doar pentru 
puțin timp la Lonea. Pentru 
puțin, pentru că l-a „ajuns din 
urmă" contravenția ce o săvir- 
șise călătorind pe tren fără bi
let și din nou a trebuit să ple
ce. De data aceosta intr-un 
loc sigur pentru 15 iile, in con
formitate cu prevederile decre
tului nr. 329/1966
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REZULTATE EFICIENTE
rală, a crescut combativitatea 
in cadrul adunărilor generale, 
toate avind influențe pozitive 
asupra conștiinței oamenilor 
muncii.

Dc remarcat c faptul că în 
sfera dc cuprindere a muncii 
ideologice, educative intră mase 
mai largi, aceasta sc desfășoa
ră diferențiat, are un caracter 
cit mai concret, legat de preo
cupările diferitelor categorii dc 
oameni ai muncii.

Desfășurarea invățămintului 
de partid cit mai apropiat dc 
cerințe, axarea dezbaterilor pc 
cunoașterea principalelor pro
bleme ale politicii partidului și 
statului nostru, pc sarcinile con
crete cc stau in fața cursanților 
au făcut să crească interesul 
pentru participarea la ședințele 
cursurilor in multe organizații 
dc partid cum sint de exemplu 
cele dc la sectoarele 2, 8, 9 dc 
la E.M. Pctrila, Spital, organi
zațiile de bază nr. 2 dc Ia 
prcparațic, 10 și 5 de la E.M. 
Lonea și altele.

La un nivel corespunzător sc 
desfășoară invățăniintul ideo
logic al cadrelor didactice. A 
crescut simțitor rolul educativ 
a) adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază de partid. 
Punerea in dezbaterea comuniș
tilor a unor teme cu privire la 
îndatoririle statutare, informări
le politice sint făcute cu mai 
multă regularitate, dezbaterile 
ideologice cc au loc periodic au 
dus la creșterea simțului de 
răspundere. întărirea disciplinei, 
cultivarea spiritului, dc exigen
ță, sporirea combativității in 
multe organizații de partid.

A crescut totodată preocu
parea față de buna desfășurare 
a muncii politice și cultural-e
ducative de masă. Brigăzile ar
tistice de agitație dc la E.M. 
Pctrila, și prcparațic, prin pro
gramele prezentate aduc o con
tribuție prețioasă la populariza
rea unor rezultate, la combate
rea fenomenelor negative.

Merită a fi evidențiată activi
tatea bună a colectivului gazetei 
dc perete de la E.M. Pctrila și 
a gazetei satirice care au reu
șit să facă din acestea un mijloc 
important, atractiv, eficient al 
muncii politice. S-a imbunătă-

ții in marc măsură și activita
tea gazetei «le perete și satirice 
de la E.M. Lonea, a gazetei sa
tirice <lc la prcparațic.

Xctivitatca agitatorilor a luat 
o formă mai concretă, organiza
țiile U.T.C., sindicat străduin- 
du-sc să inițieze cit mai multe 
acțiuni cu caracter educativ.

La E.M. Pctrila, in școli s-au 
amenajat și au început să func
ționeze cabinetele dc științe so
ciale: sînt în curs dc finalizare 
lucrările pentru deschiderea ca
binetelor la E.M. Lonea și pre- 
parațic.

Rezultatele muncii desfășurate 
sînt oglindite in modul în care 
se materializează. Se poate a- 
precia că această muncă a in
fluențat asupra comportamen
tului salariaților. Numărul tot 
mai mare dc oameni ai muncii 
care se încadrează in cerințele 
eticii comuniste, creșterea res
ponsabilității sociale, scăderea 
numărului de abateri de la re
gulile de conviețuire 
sporirea grijii față . 
obștesc toate acestea 
strează cu prisosință rolul 
joacă

socială, 
de avutul 

dcnion- 
ce-l 

activitatea ideologică, 
munca educativă iu dezvoltarea 
conștiinței maselor.

Cele realizate pinâ in prezent 
nu ne pot insă satisface pe de
plin. Este cunoscut faptul că 
roadele muncii privind dezvol
tarea conștiinței oamenilor nu 
se văd imediat, că este necesar 
ca un timp mai indelungat să 
se acționeze prin toți factorii 
competenți pentru dezrădăcina
rea 
meni 
chite 
lorilor 
irii noastre socialiste, 
ceea, in atenția comitetului oră
șenesc de partid stă in continu
are înfăptuirea celor prevăzute 
in programul istoric dc educa
ție socialistă a poporului elabo
rat de partid. Acest program, 
mereu de actualitate, in acțiune 
permanentă ne dă liniile direc
toare in activitatea ce o desfă
șurăm.

Preocuparea noastră principa
lă este de a spori continuu forța 
de influențare a muncii politico- 
ideologice, de a lichida din con
știința unor oameni mentalită
țile retrograde, de a-i determina 
să aibă o comportare demnă de

societatea socialistă, de a crește 
gradul <)c cunoaștere al masei 
largi de oameni ai muncii. Ra
cilele vechii mentalități îmbracă 
divers® nuanțe — chiulul, ne
păsarea față dc avutul obștesc, 
dezinteresul față dc obligațiile 
sociale, și diferite alte acte imo
rale in viața dc familie și socie
tate etc. Pentru stirpirea unor 
asemenea fenomene se cerc să 
fie desfășurată o muncă siste
matică, permanentă, acesta să 
fie obiectivul de scamă al mun
cii politico-educative, spre acest 
(el trebuie să se îndrepte toate 
forțele care concură in desfășu
rarea mărețului proces educativ 
cc are loc în țara noastră.

Cunoseînd lipsurile ce mai 
există în munca ideologică, lip
suri arătate și in recenta plena
ră. comitetul orășenesc dc partid 
Pctrila este liotărît să-și îmbu
nătățească activitatea in acest 
domeniu, să militeze consecvent 
pentru a înfăptui obiectivele cc 
și Ic-a propus, sarcinile ce-i 
vin din programul elaborat 
partid, pentru traducerea 
fapt a politicii partidului 
formare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

4 1871 — S-a născut Ema- 
uoil Davidescu, inginer, membru 
fondator al „Gazetei matemati
ce" fm. 1905); 1945 — Inaugu
rarea școlii superioare dc partid 
..Ștefan Gheorghiu", actualmente 
V.ulcmia „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor «le 
conducere a activității de partid, 
-ocial-politice, economice și admi
nistrației dc stat; 1955 -- A mu
rit bactcriologul englez Alexan
der Fleming, descoperitorul peni
cilinei. laureat al Premiului No
bel 1945 (n 1881); 1972 -
Prima sesiune a Adunăm Na
ționale a Conferinței Republici
lor Arabe; 1972 — Al XIII- 
Ica Congres al P. C. Italian (Mi
lano 11- 17); 1951 — A apă
rut primul număr al ziarului 
„Nltan Dan", organ al Partidu
lui celor cc muncesc din Viet
nam; 1972 — Sesiunea Consiliu
lui Ligii Arabe.

mergem
4 CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. In sala mare, în
tre orele 15—17 — concursul 
brigăzilor artistice de agitație 
din școlile municipiului.

4 CASA DF. CULTURA 
URICANI. La ora 18. în sala 
de lectură — PREZENTAREA 

tema : Cc vom citi în 1972 ?

4 CLUBURI. LUPENI. Sea- 
distractivă — la ora 18. 

VULCAN. Inccpînd de la ora 
18 — Scara cultural-educativă

diu conștiința unor oa- 
a mentalităților invc- 
pentru ridicarea va- 

morale ale orintlu- 
De a- (Urmare din p.t". Z)

Reînnoiti-vă abonamentele9
la ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar. 

24 Iei trimestrial și 96 lei anual.
Abonamentele pe luna aprilie se fac la 

chioșcuri și difuzorii de presă din întreprinderi, 
pînă la data de 31 martie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Redresarea activității economice
(Urmare din pag. I)

nologia este nouă, dar oamenii nu 
toți pregătiți pentru ea._ Multe 

din ede care trebuiau gîndite și 
pregătite de acum un an nu s-au 
făcut. Și apoi ni s-a spus că în 
programul nou dc lucru pe patru 
schimburi a șase orc deservirea se 
va face mai prompt, dar tot ca 
înainte a rămas".

Aceste scurte observații ale celor 
ce trăiesc direct și sini puși să re
zolve deciziile în mină explică in 
mare pane cauzele reale de neînde- 
plinire a sarcinilor de plan. In zona 
abatajului frontal 65—66 unde sc 
află bfigada lui I. Cojocaru, prea- 
batajid de coperiș a fost susținut 
în lemn cu scopul de a exploata 
șpiiui în avans. Acum, consecința a 
,, -respectării hotăririi inițiale, zona 
r loarte presionatâ, coperișul rămas 
în urmă iar aerajul se realizează 
Kir. i. galeria fiind aproape închi- 
<> Frontalul atacai dc L. Repaș 
(63—64) a intrai — fiind vorba 
de prima felie sub fostele abataje 
cameră — înir-o zonă cu tavanul 
foarte deranjat din cauza pronun
țatelor denivelări ucatt prin negli
jențe sfnit jie la exploatarea came
relor.

Acestor neglijențe vechi li se a- 
daugă manifestările de indisciplină, 
abaterile de la tehnologia de lucru 
din partea unor maiștri. Conducerea 
exploatării a sancționai pentru a- 
ccasta maiștrii Tiaian Jacotă, A-

vram Păirui, Gheorghe Rusu și Ilie 
Coroiu.

Ceea cc sc desprinde cu de<(SC- 
bnă pregnanță ca determinantă e- 
sențială a rezultatelor slabe este 
faptul ca nu sc dispune dc efectivul 
calificai necesar, cunoscut litnd că 
prin generalizarea metodei de ex
ploatare cu abataje frontale ponde
rea acestuia trebuia să crească. In
ginerul Petru Bălanescn. șeful ser
viciului salarizare și aplicare norme 
al exploatării, nc-a declarai că e- 
xistâ încă mulți muncitori care în
deplinesc condițiile de stagiu pen
tru a putea fi calificați, dar care 
refuză să o facă. Cauzele pot li 
găsite; pirghta dc influență trebuie 
mai muli folosită, la nivelele de 
competență necesare, in stopul în
lăturării actsiei situații necorcspun- 
zătoare in creșterea cadrelor de 
muncă pentru abataje.

In aceeași chestiune a muncito
rilor calificați, inginerul șef al E.M. 
l onea, Ion Bâlănescu. se exprima 
astfel : „Datorită complexului de 
operații a) noii tehnologii, sc cere 
o mină de lucru căliiicata iar îm- 
bunătățirea structurii brigăzilor este 
obligatorie. Stăvilirea fluctuației de 
personal se încearcă pe toate căile 
la nivelul exploatării, dar ne mai 
sint necesare locuințe pentru a-i de
termina pe minerii familiști, pe mun
citorii conștiincioși să sc stabilească 
la Lonea.

Conduccica sectorului, inginerii,

rrrtiștrii, toți factorii de care dc- 
f>indc în cea mai marc măsură rca- 
rzarea planului de producție, în con

dițiile deplinei securități a muncii, 
mai au foarte multe dc făcut pen
tru ca și sectorul 111 să se inte
greze în ritmul celorlalte colective. 
A.a înțeles că există în sector zone 
cu coperiș friabil, constituit din 
gresie acidă care nu se colmatează 
prin umezăre și care creează greu
tăți în susținerea tavanului. Colec
tivul trebuie sprijinit prin procu
rarea plasei cu seqiunca firului dc 
2,8—3 mm, prin dotarea unor a- 
bataje cu grinzi metalice de rezis
tență mărită. Prin obținerea aces
tor echipamente și primr-o mai bu
nă deservire a formațiilor dc lucru 
cu materialul necesar, prin determi
narea brigăzilor sa ioloscască inte
gral cele 6 ore de lucru, prin mai 
multă atenție și preocupare pentru 
respectarea tehnologiei de lucru deja 
însușite, corpul ichnico-ingineresc 
s-. putea determina în scurt timp 
redresarea sectorului 111. Așa cum 
se exprima in legătură cu toate 
acestea iov. Andrei Colda, secreta
rul comitetului dc partid pc mină, 
există posibilități reale dc redresare. 
Comitetul de partid, <omitc.til sin
dical și comitetul oamenilor muncii 
trebuie să-și indrepte mai mult ca 
piuă acum atenția pre acest sector 
cu pondere mare in producția minei, 
pentru a face ca activitaica sa să 
se încadreze in ritmul sectoarelor 
fruntașe ale exploatării.

jiă t rum ași lor jr 
b E. ' “

NINOASA.
intre

PETRII A. Scară 
u’.uivă pentru ci 

vul Uzinei de preparare a 
hunelui.

■...... p<od«.ve
M. Vulcan. A- 

l.a ora 16 DIA- 
mineri

— 134; Pentru anunțarea și 
remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea «lefecțiunilor ivite 
la sistemele de in

2W5: 274

4 PETROȘANI 
H MBRIE: Floarea 
REPUBLICA: înger 
riilc 1- II; I ONL.A
Rl. L : Așteptarea; VULCAN 
Steaua dc linicltea; I UPENI — 
CULTURAL: Marele premiu, 
seriile 1 11; BARBAFENI : 100 
de carabine; URJCANI : Arti
colul 420, seriile I —II.

FILM

slMBATA II MARI IE

4 Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427 : Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43. 
Pentru apunțarco și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1651.

Pentru anuoiarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani :

— în cartierul Carpa(i> str. 
Republicii și str Constructoru
lui - 1862.

— in cartierul Aeroport 
1085 sau 1668.

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

Serviciul de urgențe Lu- 
Miliția Lupcni

l’ROGRAMl I. I : 6.00 \L 
ă și acttulilăți; 7,00 Radio- 

jnrnal; 8.C0 Sumarul presei; 9.30 
Miorița; 10,CO Buletin de știri; 
10,05 Recital dc opereta Elena 
StmionCscu; 10,20 Piese instru
mentale; 10,30 Emisiune muzi
cală dc la Moscova; tl.CO Bu
letin de iri; 11,05 < înta Iannis 
Kaladzis; 11,15 Radiochtb tu- 
• 11,35 ‘ ...... • <1- I lot in

< omișel: 12,00 Discul zilei: Clifl 
Richard; 12.15 Recrtal Maria 
Crilovici; 12.30 Intilnirc cu
melodia populară >i interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Avanpremiera cotidiană; 
13,30 Radioregording; 15.00 Bu
letin dc șuri; 16.00 Radiojurnal. 
Buletin mcieo-ruticr; 17,00 Ști
ință, tehnica, fantezie; 17,30 
Gintă Bcnnnc Sintilescu; 17.45 
Pentru tineri — muzică ușoară 
Jc pretutindeni; 18.00 Orele se
rii; 20.C0 rablei a dc scară; 20,05 
/cce melodii preferate; 20,40 
Știința la zi; 20.45 La hanul me
lodiilor; 21.30 Revista șlagăre
lor; 22.00 Radiojurnal. Bulei in 
meteorologic. Sport; 22,30 Mu
zică de dans; 22.55 Moment poe
tic; 23,00 Expres melodii; 24.CO 
Buletin de știri; 0,03—6.00 Es
trada nocturna.

rial : „Doamna 
(IV'); 9,45 De vorbă 
nete; 10.00 Tek-enc
10.4 5 Bibliotcra pentru roți. Scri
itori pașoptiști; 11.15 Emisiune 
de divertisment Clubul... pe a 
dresa dv. (selccțittni); 12.15 Emi
siune de educație 'unitară; 1230 
•lei. jurnal; 16.30 Deschiderea <■ 
misiunii de dup.5-amiază; 16.35 
Emisiune în limba germană: 
18.15 Ritm, tineret', dans; I9.C0 
Campionatele europene de .iile 
tisrn pe teren acoperit Transmi 
nine de la Grenoble; 19.20 — 

I COI de seri : ..Intîmplâri cu 
Pen"; 19.30 Telejurnal; 20.CC 
Sipătniina internațională; 20,10 
Avanpremiera; 20.15 l'elc-en<i 
clnpcdia; 21,00 Film serial : „In
vadatorii"; 21,50 I misiune de di 
vertument. „Cc laceți asta-sca 
ra?“; 22.30 Telejurnal; 22,45 
Campionatele europene de atle 
tism pe teren acoperii. Transmi
siune de la Grenoble.

La tragerea Loto din 10 mar
tie >972 s-au extras din urnă 
următoarele numere :

Extragerea J : 46 42 87 39 
52 89 65 10 26.

Extragerea a 11 : 13 7 49 85 
37 25 34.

Fond de premii: 6-13 759 lei

REPEDE

noblețe al profesorului pensionar, 
loan Pascu, care, deși a împlinit 
vîrsta dc 60 de ani și, conform le
gii. e scutit de contribuția în mun
că, s-a angajat să presteze 5 zile 
muncă pentru a contribui la înfru
musețarea și gospodărirea orașului 
V’ulcan.

Exemplul său a fost urmat și de 
alți cetățeni în vîrsta, care au ce
rut sa fie repartizați pc șantierele 
de lucru la obiectivele stabilite. Este 
și aceasta o dovadă a faptului că 
locuitorii orașului Vulcan vor de
pune toate eforturile pentru ca lo
calitatea lor sa arate din ce in ce 
mai frumoasa.

BANIȚA
Pentru consolidarea
malurilor pîrîului

Crivadia
Pătrunși dc o înaltă răspundere 

cetățenească față dc gospodărirea și 
înfrumusețarea localității lor, țăra
nii din comuna Banița susțin prin 
fapte angajamentul consiliului popu
lar luat în întrecerea socialistă pen
tru înfăptuirea obiectivelor dc in
teres general, menite să contribuie 
la dezvoltarea edilitară și social- 
culturală a tuturor satelor aparți
nătoare.

Dovedind prin fapte dorința lor

SlMBATA 11 MARTIE

9,CO Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9.C5 Ii!

leri, temperatura maximă la 
Petroșani a fost de plus 19 gra 
de, iar la Paring dc plus 11 
grade. Minimele au fost dc mi
nus zero grade, la Petroșani, și 
dc plus 5 grade, la Paring.

Grosimea stratului de zăpada 
la Paring: 31 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme închisa, cer mai mult no
tes Pe alocuri ploaie slabă. Vînt

Urmările iernii sînt înlăturate
operativ

dc a realiza lucrările stabilite în 
adunarea delegaților împuterniciți pe 
comuna, cetățenii din satul Criva
dia. au începui, în ziua de dumi
nică 5 martie, contribuția în zile 
muncă pentru întreținerea drumului 
comunal și consolidarea malurilor 
la pinul Crivadia.

Mobilizați de deputatul acestei 
circumscripții loan Salafan, un ma
re număr dc locuitori, printre care 
ii amintim pc Gbeorghe Popescu, 
loan Mărcii, Ion Sin, Ion Kusu și 
alții, au transportat și depozitat 
materialul necesar pentru executa
rea lucrărilor. Această acțiune cart 
va continua în zilele de duminica, 
se înscrie printre cele dinții parti
cipări entuziaste ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului la înfăptuirea 
obiectivelor întrecerii patriotice pen
tru înfrumusețarea și gospodărirea 
tuturor localităților municipiului.

Gerul din iarna ' ■ ip.ă a dat mult 
dc lucru și salariaților din cadrul 
ramurei apă dc la sectorul I.G.C. 
Aninoasa. Au înghețat și au cră
pat conductele acolo unde nu au 
fost destul de adînc îngropare și 
unde a staționat apa. Ghiața pe lo
cul stației dc filtrare a atins gro
simea dc 6C—80 cm. A fost nece
sar ca echipa formată din Nicolae 
Jurca, șeful ei, și lucrătorii Petru 
Bancilă, Florea Maxim, Gh. Sara- 
ntet. Alexandru Barbu, Dan Buta

să muncească din greu citcva zile 
pentru a o «sparge cu topoarele și 
a o scoate afară din bazin.

pâmîntul se dezghea- 
ță, fiind destul dc vechi,
defectele apar ca... ghioceii.

Echipa dc intervenții sc străju
iește însă să înlăture cit mai ope
rativ, toate defectele care se ivesc 
pe rețea, pcniru ca apa sa ajungă 
cît mai curată la consumai ori

V. RADO! 
corespondent

Mica publicitate
• VIND Dacia 1 100, str. Păcii, bl. 12, sc. 1, ap- 10, Pe

troșani, telefon 1782.

• FAMILIA ing. Mihai, stația C.F.R. Petroșani, caută 
femeie îngrijire a 2 copii.

•••««•••••••<»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
APĂRAREA PĂDURILOR ÎMPOTRIVA INCENDIILOR —

Pădurile constituie una din 
marile bogății naturale ale pa
triei noastre, podoaba și min- 
dria munților și dealurilor. In 
județul Hunedoara pădurile o- 
cupă 321 487 hectare ceea ce re
prezintă peste 44 la sută din 
suprafața totală a județului, 
revenind 0,67 ha pe locuitor.

Masa lemnoasă rezultată din 
tăierea pădurilor constituie una 
dintre materiile prime cu o vas
tă diversitate de întrebuința
re. Dc aceea, apărarea pădurilor 
împotriva focului distrugător 
constituie o îndatorire cetățe
nească și patriotică a tuturor 
oamenilor muncii din munici
piul Petroșani, a cărui terito
riu c ocupat pe o suprafață în
tinsă de păduri.

Dar nu întotdeauna și în tot 
locul se manifestă grija respon
sabilă față de pădure. In anul 
1971 și îndeosebi în lunile 
martie—aprilie, ca urmare a 
unor neglijențe condamnabile, 
au izbucnit mai multe incendii 
de pădure, soldate cu pagube 
materiale. Cauza principală care 
a dus la izbucnirea acestor 
incendii a constituit-o în ge
nere arderea resturilor vegeta
le, adunate de pe finețe, de |>e 
pășuni, grădini și curți do către 
cetățeni și aprinderea lor în 
apropierea pădurilor fără a lua 
toate măsurile de prevenire ca 
focul să nu se întindă li pă
dure. Arderea acestor rosturi 
vegetale pe timp de vînt ori 
lăsarea focurilor fără suprave
ghere constituie, de asemenea, 
surse dc izbucnire n incendiilor 
la pădure.

Așa a procedat Vasile Florea, 
din comuna Geoagiu : Vasile 
Andrei, din satul Ribița ; 
Trandafir Btilonaru, din comu
na Baia de Criș, satul Văleni ; 
Viorel David, dm raza Ocolului 
silvie Petroșani și alții in urma 
căror neglijențe au izbucnii in-

soldat cu In- 
_ materiale, 
care au dus la

’ccndii care s-au 
semnate pagube

Alte cauze 
izbucnirea de incendii au fost 
neglijențele fumătorilor, cum s-a 
întimplat in raza Ocolului sil
vic Simeria — Valea Seacă de 
exemplu, sau distrugerea prin 
ardere a ierburilor uscate de 
pe pășuni cum s-a inlîmpla pe 
raza ocoalelor silvice Lupcni. 
Pui, Hațeg, Dobra, Baia dc Criș 
și aîtcle care au generat dc a- 
seznenea incendii în pădure.

Trebuie reținut că, în 
ițiile unei 
(cum este situația 
frunzișul sau iarba de pc sol 
se aprinde cu foarte multă u- 
șurință dînd naștere la incen
dii păgubitoare.

Turist, simplu trecător, paz
nic de vite sau muncitor fo
restier — fiecare dintre 
are datoria patriotică de

condi- 
uscăciuni ex< esive 

a în prezent),

noi 
a 

cunoaște regulile c’e prevenire 
a incendiilor și de a urmări 
respectarea lor, devenind astfel 
un neobosit apărător al păduri
lor. mobilizator al populației în 
această importantă acțiune. 
Comport.Indu-ne si acționînd în 
felul acesta, vom contribui cu 
toții la apărarea pădurilor — 
avuție de seamă a țării noastre.

CETĂȚENI !
Rețineți cîteva măsuri 

preventive
In s.opul ocrotirii pădurilor 

îinpoit iv.i focului, Inspectoratul 
silvie Hunedoara precum și o- 
coalel- silvice din municipiul 
Petroșani au întreprins, in ul
timii am, o seamă dc măsuri 
preventive de propagandă (pa
nouri. afișe, conferințe, instruc- 
țttjc, piesa locală).

In dorința ca toți cetățenii 
municipiului Petroșani să con
tribuie la apărarea pădurilor de

incendii, reamintim 
prevederile H.C.M.

Astfel, la art. 1 punctele 52— 
60 din hotărîrca sus amintită 
se menționează : constituie con
travenție la normele de preve
nire și stingere a incendiilor ur
mătoarele fapte : aruncarea chi
briturilor, țigărilor sau a altor 
obiecte aprinse în păduri, finețe 
^au alte locuri cu pericol de 
incendii ; neluarea măsurilor de 
prevenire și stingere a incen
diilor în raza lor dc activitate 
de către întreprinderile, institu
țiile de stat, organizațiile ob
ștești șt persoanele fizico care 
îndeplinesc o activitate in pă
dure ; neinstruirea cu privire la 
prevenirea și stingerea incendi
ilor. de către unitățile organi
zațiilor socialiste care execută 
in păduri exploatări sau orice 
alte lucrări sau activități, a 
muncitorilor înainte de a-i in
troduce în pădure, sau neorgani. 
zarea lor în echipe de preve
nire și stingere a incendiilor 
înainte de începerea lucrului; 
neinstruirea paznicilor de par
chete, in vederea prevenirii și 
stingerii incendiilor : aprinderea 
focurilor la o distanță mai mi
că de 100 m c’e liziera pădurii, 
fără aprobarea organului silvic 
sau in afara locurilor special 
destinate acestui scop ori pără
sirea locurilor undp s-a făcut 
foc fără al stinge: instalarea 
și folosirea în pădure a utilaje
lor și instalațiilor de exploatare 
fără luarea măsurilor de pre
venire și stingere a incendiilor, 
prevăzute de dispozițiile legale.

Aceste încălcări constituie 
contravenții și se sancționează 
cu amenzi de la 100 In 3 000 lei.

REȚINEȚI DECI !
Datoria noastră a tutu roi
ește să întreprindem tot 
ceea ce este posibil, pen-

cîteva din 
2285/1969. tiu ca în pădurile din 

municipiul nostru să nu 
se producă nici un 

incendiu
CĂTRE TOȚI 
CETĂȚENII !

Pădurea este o mare bogăție 
națională. Feriți-o de incendii !
• Nu dați foc resturilor ve

getale de pe pășuni, finețe, 
grădini sau curți la o distanță 
mai mică de 200 m rle pădure.
• Pe timp secetos și vînt 

(ca in prezent) nu aprindeți * 
semenea focuri.
• Nu aruncați resturi de ți

gări sau chibrituri aprinse în 
păduri și in alte locuri ce pre
zintă pericol de incendiu.
• Nu faceți foc in păduri !
• Nu lăsați copiii in pădure 

sau in apropierea ei fără su
praveghere.
• Turiști ! Pregătirea hranei 

se face numai In locuri special 
amenajate : stingeți complet 
focurile la părăsirea locurilor 
de staționare.
• Cabanieri ! Verificați bine 

coșurile și sobele și remediați 
orice defecțiuni care ar crea 
pericol de incendiu.
• In cazul cind observați 

incendii în pădure, acționați ne- 
intirziat la stingerea lor și a- 
nunțați cel mai apropiat organ 
silvic. consiliul popular și 
pompierii.

® Nerespectarea acestor re
guli atrage sancțiuni cu amenzi 
de la 100 la 3 000 lei.
Important pentru toți 

cetățenii Văii Jiului

incendiilor la păduri în creastă 
perioadă secetoasă (ca urmare 
a lipsei de zăpadă) este ne
cesar să se res|jecte cu strictețe 
următoarele reguli t

— pentru arderea resturilor 
vegetale, adunate de pe finețe, 
pășuni și grădini solicitați a- 
probarea ocoalelor silvice lo
cale:

— nu aprindeți asemenea 
focuri pe timp secetos sau vînt)

— nu lăsați focurile in aer 
liber fără supraveghere ;

— fumatul in păduri
admis numai în Jocuri special 
amenajate și indiî’îHe c’e pă
durari ;

— întreprinderile, instituțiile 
de stat, organizațiile obștești și 
persoanele fizice care îndepli
nesc o activitate în pădure vor 
lua măsurile de pre venire Și 
stingere a incendiilor în raza 
lor de activitale.

■. sie

a-

Se aduce l.i cunoștința tutu
ror cetățenilor din municipiul 
Petroșani că, pentru prevenirea

TURIȘTI !

raza

4 Nu aruncați capete de 
țigări sau chibrituri aprinse io 
păduri și în alte locuri ce pre
zintă pericol de incendiu :
• Fumatul este permis nu

mai in locuri special amenaja* 
te, unde se află gropi pentru 
aruncarea resturilor «le țigări, 
aceste locuri fiind marcate prin 
tăblițe indicatoare;
• Pentru pregătirea hranei 

este permisă facerea focului nu
mai în locurile special amena
jate și indicate. Nu părăsiți lo
cul de popas pînă nu ați stins 
complet focul:

REȚINEȚI' Pe timp secetos 
și vini nu aprindeți tocuri in 
pădure 1
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Steagul roșu

DELEGAȚII ROMANE încordarea
situațieiHOTAREPESTE

la frontiera

★

în Kuweit
VARȘOVIA 10. — Coresponden

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans-

PRAGA IC — Corespondentul 
Agerpres. C. Prisacaru, transmite : 
In drum spre Republica Cuba, unde 
urmea.ă să întreprindă o vizită de 
prietenie, ministrul învățămintului 
dm Republica Socialistă România. 
Mircea Mal ița, s-a oprit, vineri pen
tru scurt timp la Praga.

La aeroportul Rttzyne el a fon 
(ntîmpinat de Josef Havlinjn. mi- 
ni'i'i I învățămintului din R S. 
Cehă dc ambasadorul României la 
Praga. Teodor Haș. și de membri 
ai ambasadei.

In cadrul intilnirii care a avut 
loc ii după-amiaza aceleiași zile la 
Ministerul Învățămintului. cei doi 
miniștri s-au informat reciproc des
pre dezvoltarea învățămintului și 
instrucției în țările lor. despre sar
cinile noi, complexe, pe care le 
ridică în fața școlii etapa actuala 
|>c care o străbat România și Co

mite Delegația Ministerului Indus
triei Chimice din Republica Shq- 
listă România, condusa dc minis
trul Mihail Florcscu, și-a inihei.it 
vizita oficială pe care a facut-o in 
Republica Populară Polonă, la in
vitația ministrului chimici, Jerzy 
Olszewski. Vineri, ministrul român 
a fost primit dc Fr. Kaim, vice
președinte al Consiliului dc Miniș
tri. A fost prezent Mihai Marin, 
ambasadorul României la Varșovia. 
In aceeași zi. la Varșovia a fost 
semnat un protocol de colaborare 
economica și tehnica pc 1972.

In timpul vizitei, delegația ro
mână a vizitat unități ale indus
triei chimice poloneze din Tar- 
nobrzcg, Tamow, Polawy și Plock. 
Au fost stabilite cu acest prilej 
contacte directe între unități chimi
ce din cele două țări în vederea 
dezvoltării colaborării și cooperă
rii în producție.

sindicatelor bulgare
10 — Corespondentul 
G. Amariței, trans- 
Sofia au luat sfîrșit 

șaptelea

SOFIA
Agerpres, 
mite : La 
lucrările celui de-al , . 
Congres al sindicatelor bulga
re, anunță agenția B.T.A. Din 
țara noastră, la Congres a par
ticipat o delegație a U.G.S.R., 
condusă de Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Participan- 
ți* la Congres au adoptat o re
zoluție în care sînt trasate sar
cinile ce revin sindicatelor bul-

gare în ridicarea potențialului 
economic al țării. Congresul a 
adoptat, de asemenea, declara
ții cu privire la agresiunea a- 
mericană în Indochina, situația 
din Orientul Apropiat și secu
ritatea și colaborarea în Euro
pa.

Congresul a reales în unani
mitate în funcția de președin
te al Consiliului Central al Sin
dicatelor pe Kostadin Ghiaurov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.G. al P.C. Bulgar.

Comunicai
algeria no*iugoslav

ALGER 10 (Agerpres). — In 
Comunicatul cu privire la con
vorbirile oficiale dintre miniș
trii de externe nigerian și iu
goslav. Bouteflika și Tepavaț, 
dat publicității la Alger, se a- 
rată. printre altele, că s-a efec
tuat un larg schimb de păreri 
tn legătură cu probleme de in
teres comun. Părțile salută pro
cesul de destindere din unele 
zone ale lumii, însă își expri
mă îngrijorarea pentru faptul 
că. în unele regiuni continuă a- 
gresiunea și politica de forță și 
presiuni.

Ele reafirmă și subliniază a- 
tașamentul lor față de neanga- 
jare. dreptul națiunilor la auto
determinare, independență na
țională șî neamestecul în tre
burile altora. Respectarea aces
tor principii constituie un fac
tor esențial pentru instaurarea 
unei păci mai drepte și mai 
trainice.

Subliniind că a fost examina
tă cu mare atenție situația din

zona Mării Mediterane, comu
nicatul relevă că s-a exprimat 
simpatia pentru politica de in
dependență și neangajare a Ci
prului. De asemenea, se expri
mă sprijinul pentru lupta po
poarelor din Vietnam, Cambod- 
gia și Laos, precum și speranța 
că situația din sud-estul Asiei 
va fi normalizată pe calea tra
tativelor între părțile direct 
interesate. In legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat, se 
arată că această zonă continuă 
să rămînă o arenă de conflicte 
ale unor interese opuse.

Comunicatul constată necesi
tatea întăririi relațiilor econo
mice dintre cele două țări. S-a 
căzut de acord 
scurt timp, să 
Comisia mixtă 
țări, care să ia
a aduce volumul schimburilor 
de mărfuri și colaborarea eco
nomică, științifică și tehnică la 
nivelul posibilităților.

ca. în cel mai 
se întrunească 
a celor două 
măsuri pentru

Inundații in Peru

Poziții în sprijinul 
pregătirii 

conferinței

LIMA. Ca urmare a ploilor to
rențiale căzute in ultima vreme 
in Alpii Peruani, apele rîulul 
Lacramorca au ieșit din mat
că, determlnind aproape 1 000 
de persoane din satele ținu
tului să-și părăsească locuin
țele. Nu au (ost înregistrate 
victime omenești, iar voloareo 
pagubelor materiale nu a fost 
încă estimată.

Cea mai puternica 
explozie nenucleară

general-europene
HELSINKI 10 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
Taniug, ambasadorul Iugoslavi
ei în Finlanda, Liubița Stani- 
miraovici, a fost primit vineri 
de ministrul finlandez, al afa
cerilor externe, Kalcvi. cu care 
a discutat probleme referitoare 
la pregătirea conferinței gene
ra i-europene pentru securitate 
și colaborare. Ambasadorul iu
goslav a înmînat ministrului 
finlandez un document al gu
vernului R.S.F.I., în caro aces
ta își expune poziția în legătu
ră cu pregătirea întilnirilor 
multilaterale ș| a conferinței 
gencral-europenc.

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
Toning, vineri s-nu desfășurat 
la Belgrad lucrările celei de-a 
29-a ședințe a Prezidiului Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via, consacrată examinării mo
dului în care este tradusă în 
viață rezoluția primo] Confe
rințe a U.C.l, privind dezvolta
rea relațiilor socialiste în agri
cultură și la sate și sarcinile ce 
revin în această direcție U.C.l. 
La ședința Prezidiului au parti
cipat și secretarii organelor c- 
xecutive ale Comitetelor Cen
trale ale Uniunii Comuniștilor 
din republici, președintele Co-

mitctului provincial nl U.C. din 
Kosovo, reprezentanți nl Con
siliului Executiv Federal, ai or
ganizațiilor social-politice și nl 
Camerei Economice Federale.

Pavlc Gaj!, președintele Co
misiei Prezidiului U.C.L pentru 
politica agrară, n prezentat o 
expunere, urmată de discuții

Prezidiul U.C.l. a ales o co
misie cu sarcina de a pregăti, 
pe baza criticilor, sugestiilor și 
propunerilor făcute în cursul 
discuțiilor, un proiect dc hotâ- 
rîri ale Prezidiului referitoare 
la înfăptuirea rezoluției primei 
Conferințe a U.C.l. Textul aces
tor hotârîrl urmează să fie a- 
doptat la una din viitoarele șe
dințe ale Prezidiului U.C.l.

pakistaneză
CARACI 10 (Agerpres). 

Pakistanul a cerut reprezentan
tului său permanent la Orga
nizația Națiunilor Unite să a- 
tragfl atenția președintelui Con
siliului de Securitate asupra 
„deteriorării situației la fronti
era între India și Pakistan și 
dc-a lungul liniei de încetare a 
focului în Cașmir," anunță a- 
genția France Presse, citind un 
comunicat oficial dat publicită
ții la Caraci.

WASHINGTON. In apropierea 
localității americane Mammoth, 
din stalul Arizona, a fost de
clanșată o explozie apreciată 
de specialiști drept cea mai 
puternică dintre exploziile ne
nucleare care au avut loc 
vreodată. Explozia, care a con
stat din detonarea unei canti
tăți de circa 1 800 tone explo
zibil, a avut loc in scopuri pro
ductive la o exploatare a 
nereului de cupru.
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mi-

Tentativa 
de traversare 

a continentului 
antarctic

în luna noiembrie o acestui 
an, deci in preajma verii aus
trale.

■
■

Chile respinge asistența F. M. I.
SANTIAGO DE CHILE 10 (A- 

gerpres). — Chile refuză să n- 
dere la regulamentul Fondului 
Monetar International (F.M.I.) 
în vederea renegocierii datoriei 
sale externe, deoarece în acest 
fel s-ar leza suveranitatea ță
rii — se afirmă într-o declara
ție a Băncii Centrale, dată pu
blicității la Santiago.

Documentul relevă că la con
vorbirile de la Paris, purtate 
între o delegație chiliană și re
prezentanți ai unor țări occiden
tale care fac parte din așa-nu-

mitul „club al cclr 10* cu pri
vire Ia refinanțarea datoriei ex
terne a statului chilian, s-a 
propus Republicii Chile să în
cheie un acord de asistență cu 
F.M.I., propunere care a fost 
respinsă. In acest sens, declara
ția subliniază că „guvernul chi
lian respinge asilența F.M.I., în
trucât aceasta înseamnă, pen
tru țara beneficiară, să obțină 
un credit, angajîndu-se în 
schimb să dea o anumită ori
entare politicii financiare, fapt 
ce lezează suveranitatea

Vizita președintelui 
A. Sadat

sa".

999999

KUWEIT 10 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat, care a e- 
fectuat o vizită de 24 de ore in 
Kuweit, a avut convorbiri cu 
emirul acestei4 țări, Sabah Al 
Salem Al Sabah. Potrivit unor 
surse oficiale kuweitiene. cei doi 
oameni dc stat au abordat pro
bleme privind relațiile bilate
rale, caracterizate drept „soli
de”, situația din Orientul Apro-

piat și regiunea Golfului Per
sic, precum și unele chestiuni 
ale actualității arabe și interna
ționale. A fost subliniată iden
titatea punctelor de vedere ale 
celor două părți în toate pro
blemele discutate.

Vineri, președintele Anwar 
Sadat, care a vizitat anterior 
Arabia Saudită, a părăsit Ku
weitul. plecînd spre Cairo.

TOKIO. Naomi Uemura, 
noscut alpinist șî călător japo
nez. Intenționează să traverse- 
zo, în cadrul unei expediții so
litare, continentul antarctic. Cel 
peste 3 000 de kilometri de 
drum peste pustiul de gheață 
al Antorctidei urmează să fie 
parcurși intr-un atelaj tras de 
ciini. Uemura ore in vedere e- 
fectuarea, în aprilie a.c., a u- 
nor antrenamente adecvate în 
Groenlanda. Temerarul călător, 
in virstă de 31 de ani, va în
cepe expediția so antarctică

cu-

Pentru protejarea 
broaștelor țestoase 

verzi
BERNA. In vedereo protejării 

speciei rare o broaștelor țes
toase verzi, din inițiativa Fon
dului mondial pentru protec
ția naturii (cu sediul în Elve
ția), Insula Europa, din strîm- 
toarea Mozambic, a fost de
clarată de outorilățile france
ze care o administrează „Parc 
național maritim". Se aprecia
ză că intr-o singură lună țes
toasele depun pe această in
sulă peste un milion de ouă.

s

■
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Declarația președintelui Ecuadorului 
privind politica internă a guvernului

® Președintele Republicii Bu
rundi, Michel Micomocro, a pri
mit delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim 
Gyong Ryon, ministrul finanțelor, 
care se află într-o vizită în această 
țară. Ministrul coreean a înmînat 
președintelui Micombero un mesaj 
din partea lui Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Corcea, șeful statului 
R.P.D. Coreene, informează agenția 
ACTC.

• Un purtător de cuvint al gu
vernului vest-german a făcut cunos
cut că Willy Brandt, cancelarul R.F. 
a Germaniei, va face o vizită ofi
cială în Austria, în intervalul 23-25 
mai. Vizita cancelarului Brandt în 
Austria fusese inițial prevăzută pen
tru anul trecut, dar a fost aminată 
din cauza îmbolnăvirii cancelarului 
Austriei, Bruno Kreisky.

0 Secretarul federal iugoslav 
pentru afacerile externe, Mirko Te
pavaț, a fost primit vineri de pre
ședintele Republicii Tunisiene, Ha
bib Bourguiba. Cu acest prilej, men
ționează agenția Taniug, a avut loc 
o convorbire prietenească.

In aceeași zi, oaspetele iugoslav 
a fost primit de premierul Hcdi 
Nouira. A fost efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme ac
tuale ale colaborării dintre Iugo
slavia și Tunisia.

la data de 10 martie, ora 
stația a efectuat 1810 rotații în 
jurul satelitului natural al Pămîn- 
tului. In acest timp, cu ea s-a luat 
de 516 ori legătura prin radio, pen
tru efectuarea unor măsurători ale 
traiectoriei, ale timpului gravita
țional al Lunii etc.

Datele obținute se prelucrează la 
Centrul de coordonare și calcul, pre
cum și în cadrul unor institute ale 
Academiei de științe a U.R.S.S.

Stația ,,Luna-19'1 
zborul.

12.00,

își continuă

• Un comunicat ... ___
tului Federal pentru Afacerile Ex
terne anunță că guvernele Iugo
slaviei și Filipinclor au căzut de
acord să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă. Sta
bilirea dc relații diplomatice, men
ționează comunicatul, deschide largi 
posibilități pentru dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări.

al Secretaria-

® Președintele Mexicului, Luis 
Echeverria Alvarez, care se afla la 
Tokio într-o vizită oficială de șase 
zile, a avut în cursul dimineții de 
vineri o primă întrevedere cu pri
mul ministru japonez, Eisaku Salo. 
In cadrul convorbirilor purtate cu 
această ocazie, au fost abordate o 
serie de probleme cu caracter eco
nomic și financiar interesînd cele 
două țări, după cum informează a- 
genția Kyodo. Șeful guvernului ja
ponez s-a declarat favorabil inten
sificării cooperării între cele două 
țări.

Deteriorarea dolarului
continuă pe piețele 

occidentale
Puternicele presiuni care s-au în

registrat joi asupra dolarului la bur
sele occidentale au constrîns băncile 
centrale din mai multe capitale vest- 
curopcnc să intervină pe piața schim
burilor pentru a susține moneda a- 
mcricana, a cărei poziție continuă 
să se deterioreze.

Astfel, la Amsterdam, Banca de 
Stat a Olandei a absorbit o marc 
cantitate de dolari, în încercarea 
dc a menține cursul acestei monede 
la paritatea sa oficială.

La rîndul său, Banca Angliei a 
fost constrînsă să intervină pentru 
a sprijini dolarul, fără însă a pu
tea preveni apropierea cursului de 
schimb al monedei americane dc li
mita sa minimă. La Frankfurt pe 
Main, poziția dolarului a continuat 
să se deterioreze, înrcgistrînd o scă
dere de 2,08 la sută față de cursul 
de schimb oficial. In aceeași zi, 
bursa din Zurich a cotat dolarul 
la cursul cel mai redus de la data 
devalorizării monedei americane, în 
decembrie anul trecut.

★
PARIS 10 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Clubul ameri
can din Paris, ministrul dc externe 
al Franței, Maurice Schumann, a 
afirmat că țările vest-curopene tre
buie să reflecteze serios asupra li
mitării afluxului de dolari pe pie
țele interne respective. In actuala 
conjunctură, marcată de o recru
descență a crizei monetare interna
ționale, cînd poziția dolarului slă
bește pe zi ce trece, țărilor C.E.E.

le revine datoria de a-și apăra 
tercselc, controlind mișcările de 
pitaluri, prin toate mijloacele 
care dispun, a subliniat Maurice 
Schumann. El a adăugat că „nu se 
fioate concepe ca soluționarea actua- 
ei crize să se facă prin mijloace 

care ar afecta dezvoltarea economi
că a țărilor din vestul Europei".

(Agerpres)

in- 
ca- 
de

QUITO 10 (Agerpres). — Pro
gramul dc măsuri al guvernului, 
care conține obiectivele princi
pale ale actualelor autorități de 
la Quito, îndreptate în direcția 
înlăturării inechităților existen
te este deja elaborat și va fi a- 
dus. în curînd, la cunoștiința 
locuitorilor țării, a declarat 
președintele Ecuadorului, Guil
lermo Rodriguez Lara. Autori
tățile — a menționat președintele 
ecuadorian — doresc să edifice 
în țară un regim bazat pe jus
tiție socială, pornind de la si
tuația reală existentă pe plan 
național. Totodată, se are în ve
dere situația critică a populației 
rurale, condițiile ej grele de 
viață, lipsă de acces la cultură,

de confort elementar, asistență 
socială sau medicală. Dacă va 
fi necesar, a menționat preșe
dintele Lara se Va trece I S 
confiscarea unor bunuri și dis
tribuirea lor muncitorilor.

Unul dintre scopurile noastre, 
a afirmat președintele Lara, 
este instaurarea unei adminis
trații oneste, și guvernul va 
sancționa pe acei funcționari 
care s-au făcut vinovați de de
turnarea fondurilor publice.

Guillermo Rodriguez Lara a 
arătat că guvernul va duce o 
politică de folosire rațională a 
resurselor naturale, în primul 
rînd a zăcămintelor de petrol, 
fără să neglijeze alte sectoare 
productive ale economiei.

• De peste cinci luni se află 
pe orbită în jurul Selenei, stația 
automată sovietică „Luna-19". Pină

peruana

TOKIO 10 (Agerpres). — In Ja
ponia se desfășoară tradiționala o- 
fensivă dc primăvară a oamenilor 
muncii în apărarea drepturilor lor 
vitale. Noi detașamente ale clasei 
muncitoare japoneze se încadrează 
zilnic în lupta pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață, 
împotriva concedierilor efectuate sub 
pretextul „raționalizării producției". 
In acest cadru, muncitorii feroviari 
au desfășurat o serie de greve pe 
termen limitat.

★
TOKIO 10 (Agerpres). — Față 

de începutul anului 1971, prețurile 
produselor alimentare au sporit în 
Japonia în prima parte a anului 
1972 cu 22,1 la sută... Această creș
tere constituie elementul cel mai 
semnificativ al tendințelor inflațio
niste ce se fac simțite în perioada 
actuală în Japonia. Au mai fost 
majorate prețurile la transportul fe
roviar și aerian, precum și taxele 
institutelor dc învățămînt particu
lare.

dactice din școlile post-liceale, aflată 
in curs de desfășurare in peste 600 
de instituții de învățămînt din ța
ră. Ei cer revizuirea programelor de 
învățămînt, rcadmiterea la catedră 
a colegilor lor concediați cu pri
lejul altor acțiuni revendicative și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
in raport cu creșterea costului vie
ții- , a

Pină în prezent autoritățile de 
Bogota au refuzat să discute cc-la

Din lumea

Republica Algeriană Democratică 
și Populara constituie prima etapă 
a vizitei pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmează să o întreprin
dă într-un șir de state din Africa. 
Aflata sub semnul întăririi priete
niei și solidarității poporului ro
mân cu popoarele acestor țări, vi- 
zita șefului statului român slujește 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
reciproce, cauzei generale a păcii, 
înțelegerii și cooperării. La Alger, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al României, va fi 
mesagerul sentimentelor de priete
nie și solidaritate pe care poporul 
nostru le nutrește față de poporul 
algerian a cărui luptă eroică pentru 
independență a fost sprijinita ple
nar, iar victoria sa salutată cu sa
tisfacție de țara noastră. România 
s-a aflat printre primele țari din 
lume care au recunoscut Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Algeriei 
(20 martie 1962) stabilind, cu a- 
cest prilej, relații diplomatice la rang 
de ambasadă. Un an mai tîrztu, în 
martie 1963, la Alger, a fost des
chisă Ambasada română.

Contactele politice la diverse ni
veluri, schimburile de vizite, acor
durile încheiate au facilitat dczvol- 
tar-a unor ample legături de co
laborare rcciproc-avantajoase, contri
buind la continua adîncire a prie
teniei, la intensificarea și diversi
ficarea relațiilor multilaterale româ
no-algeriene. Pe plan economic, co
laborarea fructuoasă dintre cele două 
țari a contribuit la sprijinirea e- 
forturilor poporului algerian pentru 
lichidarea moștenirii trecutului co-

lonial, pentru recuperarea bogățiilor 
sale naturale, pentru consolidarea 
independenței, cucerita cu jertfe 
grele, pentru realizarea de adînci 
prefaceri în viața economică și so
cială.

Cadrul juridic al relațiilor eco
nomice româno-algeriene este jalo
nai de o seric de acorduri, proto- 
coluri și înțelegeri — perfectate în
tre guvernele celor două țări. Da
tele statistice din 1966 și 1971 a- 
supra schimburilor comerciale con
duc la concluzia că volumul total 
al comerțului a crescut substanțial 
in perioada respectivă. Acordul co
mercial pc termen lung (1971— 
1973) semnat la București anul tre
cut, cu prilejul vizitei ministrului 
algerian al comerțului, lărgește ga
ma produselor care fac obiectul 
schimburilor comerciale, corespun
zător dezvoltării economici celor 
două țări (România exportă în Al
geria instalații, mașini și utilaje, 
excavatoare, mașini-unelte, tractoa
re, motoare electrice, produse chi
mice și importă minereu de fier, pe
trol, citrice, fosfați și alte produse).

Cooperarea tehnico-economică și 
tehnico-științifică — în acest do
meniu au fost semnate mai multe 
acorduri, printre care și cel din 22 
august 1968 cu prilejul vizitei ofi
ciale la Alger a ministrului de ex
terne Comcliu Mănescu — cuprin
de, printre altele, sprijinul acordat 
dc România perfecționării profesio
nale a unor cadre și specialiști — 
schimburi de informații și documen
tare în știință și tehnică. In baza 
acestor acorduri, în Algeria se afla 
un număr mare de specialiști ro
mâni care lucrează în diferite do
menii de activitate. Paralel cu for
marea la locul de muncă a perso-

naiului tehnic autohton, capabil să 
asigure în condiții bune dezvolta
rea în continuare a extracției și pre
lucrării resurselor naționale, în Ro
mânia se specializează în instituții 
și întreprinderi industriale grupuri 
de tineri algerieni, care ulterior vor 
lucra în ramurile de bază ale eco
nomiei Algeriei. Formarea de „so
cietăți mixte" sau „grupuri mixte 
de lucru** în vederea executării în 
comun, prin participarea directă a 
unor întreprinderi din România, 
alături de cele algeriene, la execu
tarea unor lucrări dc construqii, 
lucrări de foraj sau servicii scoate 
în evidență gradul înalt de dezvol
tare al cooperării. Avîntul continuu 
al economiilor celor două țări, pers
pectivele certe de dezvoltare ale a- 
cestora, promovarea cu consecvență 
dc cele două state a unei politici 
active dc destindere, pace și cola
borare internațională, constituie te
renul fertil care permite continua 
lărgire și diversificare a schimbu
rilor comerciale și cooperării tehni- 
co-economicc.

La o mai bună cunoaștere reci
procă contribuie ți schimbul per
manent de valori spirituale care se 
desfășoară în virtutea acordurilor 
culturale semnate și a planurilor lor 
de aplicare.

Edificiul solid al conlucrării ro
mâno-algeriene corespunde voinței 
ți intereselor celor două popoare 
și state. El este rodul relațiilor sta
tornicite pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne. Acest bilanț fructuos repre
zintă, totodată, o chezășie a dez
voltării multilaterale și în viitor a 
colaborării bilaterale pe multiple

planuri spre binele ambelor popoare, 
al celor două state, al cauzei păcii 
și cooperării.

In acest context, vizita dc partid 
și de stat a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Algeriană 
Democratică și Populară, convorbi
rile care vor fi purtate la cel mai 
înalt nivel vor înscrie o pagină dc 
importanță excepțională în cronica 
relațiilor româno-algeriene, vor adu
ce o nouă contribuție valoroasă la 
întărirea prieteniei și solidarității po
porului român cu poporul algerian.

Refcrindu-se la acest eveniment, 
tovarășul Nicolac Ceaușescu a subli
niat în interviul acordat recent 
unui grup de ziariști algerieni : „Aș 
putea spune că vizita pe care o voi 
face în Algeria va deschide noi 
perspective in vederea extinderii co
laborării, că popoarele noastre sînt 
interesate în a dezvolta larg cola
borarea în toate domeniile de acti
vitate, dc a acționa împreună pen
tru ridicarea lor cconomico-socială 
și întărirea independenței naționale, 
că sînt hotărîte de a nu-și pre
cupeți eforturile în lupta împotriva 
imperialismului, a colonialismului, 
pentru afirmarea în lume a prin
cipiilor dc deplină egalitate intre 
state, de respectare a independen
ței și suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne, de 
renunțare la forță și la folosirea 
forței in relațiile internaționale, ast
fel ca toate' popoarele să se poată 
dezvolta corespunzător propriei lor 
voințe".

în căutarea
A
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LIMA 10 (Agerpres). — 
Lima s-a confirmat oficial că 
detectivi aparținînd Poliției 
pentru investigații din Peru 
(P.I.P.) sînt în căutarea lui Jo
sef Mengele, criminal de război 
nazist, fost medic șef al lagă
rului de concentrare de la Aus
chwitz, supranumit și „îngerul 
morții", ca urmare a oribilelor 
„experiențe" efectuate pe cor
pul uman în timpul celui de-al 
Ill-lea Reich.

Potrivit ziarului peruan „Ex- 
presso". care apare la Lima, Jo
sef Mengele. acuzat de a fi im
plicat în uciderea industriașu
lui Luis Banchero, s-ar afla în 
orașul Cerro de Pasco, aflat în 
zona Anzilor, la 400 km est de 
capitală. Motivul crimei 1-ur fi 
constituit deținerea unor infor
mații socotite de importanță ex
cepțională de către Luis Ban
chero privind activitatea unor 
notorii criminali de război, re- 
fuglați în unele țări latino-ame- 
ricane.

Pe de altă parte, militanta 
antinazistă Beate Klarsfeld a 
declarat că este în posesia unor 
informații potrivit cărora Mar
tin Bormann, de asemenea cri
minal de război, condam/i' la 
moarte în contumacie, locuiește 
în orașul peruan Cuzco, aflat în 
sud-estul țării.
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★

HAGA 10 (Agerpres). — Intr-un 
raport oficial dat publicității la 
Haga se menționează că numărul 
șomerilor olandezi, Ia sfîrșitul anu
lui 1971, a fost de 90 C00, repre- 
zcntînd 2,3 la sută din populația 
activă.

In comparație cu aceeași perioadă 
a anului 1970, numărul șomerilor 
olandezi a fost aproape dublu.

Din același raport reiese că ba
lanța comercială a Olandei a înre
gistrat în anul 1971 un deficit de 
2,8 miliarde florini.

★
BOGOTA 10 (Agerpres). — Pro

fesorii din universitățile columbiene 
și-au declarat sprijinul față de gre
va de trei săptămîni a cadrelor dî-

rcrilc greviștilor, condiționînd un c- 
vcntual acord dc reîntoarcerea lor 
la catedră.

★
PARIS 10 (Agerpres). — Peste 

80 la sută din cercetătorii, tehni
cienii și muncitorii Centrului fran
cez de cercetări nucleare de la Sa- 
day, din apropiere dc Paris, s-au 
conformat joi ordinului de grevă 
lansat de organizațiile lor sindicale. 
Conducătorii sindicali și cadrele ști
ințifice au criticat, în cadrul unei 
conferințe de presă, autoritățile gu
vernamentale pentru faptul de a fi 
operat economii bugetare care au

dus la reduceri de personal și înrău
tățirea condițiilor de munca. Astfel, 
în decurs de trei ani, personalul 
centrului s-a redus de la 32 OCX) la 
25 500 dc salariați. In cursul zilei 
de joi, nici un accelerator de parti
cule și nici un alt aparat științi
fic nu a funcționat.

★
COPENHAGA 10 (Agerpres)^ — 

In Danemarca, prețurile continuă să 
crească la produsele alimentare. In 
afară de sporirile dc prețuri la pli
ne și diferite produse de panifica
ție anunțate cu puțin timp în ur
mă, începînd de la 10 martie, lap
tele și produsele lactate se vor 
scumpi în proporție de 5—10 la. 
sută. In acest fel, relevă ziarul da
nez „Land og Folk", firmele spe
cializate în desfacerea lactatelor ur
mează sa realizeze beneficii supli
mentare de peste 10 milioane co
roane, plătite, se înțelege, din bu
zunarul consumatorului.

★
MADRID 10 (Agerpres). — In 

localitatea portuară spaniolă Ferrol, 
din nord-vestul țării, s-au produs 
puternice ciocniri între grupuri de 
muncitori de la șantierele navale 
„Emprcnsa Nacional Bazan", com
panie controlată de stat, cu între
prinderi în numeroase localități, și 
forțele poliției locale. Ciocnirile au 
avut loc în incinta șantierelor și 
in fața sediului poliției, în urma in
tervenției acesteia împotriva munci
torilor. care protestau contra inclu
derii abuzive a șantierelor, după e- 
șuarca tratativelor privind încheie
rea unui contract colectiv de mun
că. Ir» urma ciocnirilor, au fost ră
niți aproximativ 20 de muncitori 
și opt polițiști. Au fosr, dc aseme
nea, operate numeroase arestări în 
rîndul m.inifestanților

tru condiții mai bune de muncă, pentru locuin
țe, pentru o serie dc reforme care să țină seama 
de interesele muncitorilor.

In foto: Aspect la un recent miting al mun
citorilor care a avut loc la Roma.

ITALIA — Mișcările revendicative ale mun
citorilor italieni capătă o amploare din ce în ce 
mai mare. Muncitorii italieni nu vor renunța să 
lupte pentru obținerea revendicărilor lor. pentru 
dreptul la muncă, pentru salarii mai bune, pen-
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