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Pentru realizarea exemplară a investițiilor anului curent,
pentru pregătirea la timp a celor prevăzute pe 1973

RITMUL DE LUCRU PE ȘANTIERE 
TREBUIE INTENSIFICAT!

Au ma! rămas aproape două 
luni pînă la sfîrșitul lui 1972 
și sîntem tot m>ai des infor
mați despre succesele unor 
colective de muncă care au în
țeles că îndeplinirea cincina
lului Înainte de termen trebuie 
să Înceapă cu realizarea în de- 
vans a planului pe acest an. 
Raportîndu-ne la activitatea 
de investitii-constructii desfă
șurată in Valea Jiului se cu
vine subliniat faptul că sar
cinile de plan pe 1972 sînt cu 
8,8 la sută mai mari decît pre
vederile planului pe anul pre
cedent, aceasta în special pe 
seama creșterii achizițiilor de 
utilaje Independente. Realizări
le obținute pînă la 31 octom
brie — 82,9 la sută din planul 
anual — arată că majoritatea 
beneficiarilor de investiții s-au 
pregătit corespunzător sarcini
lor sporite din acest an, în 
mod deosebit, Centrala cărbu
nelui Petroșani, Institutul de 
mine, întreprinderea de gospo
dărie locativă și cooperativa 
„Parîngul" Vulcan. Au fost 
puse în funcțiune numeroase 
lucrări industriale subterane și 
de suprafață și s-au pregătit 
condițiile necesare realizării 
sporului de 545 mii to/an hui
lă la minele din Valea Jiului. 
Au fost, de asemenea, date în 
folosință 513 apartamente din 
fondurile statului și 22 aparta
mente din fondurile cooperației 
meșteșugărești, iar căminul de 
nefamiliști cu 300 locuri de la

FRANCISC IACOB
directorul Băncii de investiții Petroșani

Bărbăteni se află în curs de 
recepție.

Rezultatele obținute sînt, în
să, umbrite de unele rămîneri 
în urmă care fac ca realizarea 
integrală a planului anual să 
nu fie o sarcină ușoară. Este 
vorba, în primul rînd, d'e 
acele cazuri în care beneficîa-

tru 1973, atît la cele din 
nul I.G.L., cît și Ia cele 
planul C.C.P. pin cele 
blocuri cu 562 apartamente, 
cît reprezintă acest front de 
lucru, 3 blocuri cu 166 apar
tamente nu sînt încă atacate, 
la un bloc cu 22 apartamente 

,---- -- -----,.— se execută zidăria, .ișr la res-
riî de investiții nu au reușit Iul de 12 blocuri cu 374 apar- 
să asîgSre, integral și la timp, 
toate condițiile necesare exe
cutării și punerii în funcțiu
ne la termen a tuturor lucră
rilor planificate. Astfel, dato
rită neasigurării utilajului ne
cesar, lucrări ca: instalație de 
extracție puț auxiliar Aninoa- 
sa Sud și Funicular de steril 
ramura IV Petrila, din planul 
Centralei cărbunelui, nu au 
fost puse în funcțiune la ter
menele planificate, iar lucră
rile stației de ventilatoare puț 
aeraj est Uricani, și stația tra- 
fo 35/6 KV Bărbăteni sînt se
rios periclitate din același mo
tiv. Și în cazul construcțiilor 
de locuințe, asigurarea cu în- 
tîrziere a documentațiilor și 
tărăgănarea rezolvării ampla
samentelor au determinat în
semnate rămîneri în urmă la
blocurile F
9 d și 13 c 
de predare 
cum și la 
constituie front de lucru pen-

1-1 Aeroport, 9 c, 
Vulcan, cu termen 
în acest an, pre- 
toate blocurile ce

pla- 
din 
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tamente se execută abia fun
dațiile. Asigurarea continuării 
neîntrerupte a execuției, 
perioada de timp friguros, 
clamă grăbirea ritmului de 
xecuție la aceste blocuri, 
vederea realizării unor stadii 
avansate de lucru.

Realizarea integrală a pla
nului de investiții pe acest an 
reclamă intensificarea preocu
părilor Ia foarte mulți benefi
ciari în vederea achiziționă
rii și montării întregului vo
lum de utilaje planificate. Așa 
este cazul la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, S.C.S.M., I.I.L., O.C.L. 
produse industriale, cooperati
vele „Unirea" și „Deservirea". 
Din experiența anilor prece
denta se constată că la majo
ritatea beneficiarilor de 
res local și, în special, la 
rămîn la finele anului 
duri neconsumate din 
prevăzute pentru achiziții de 
utilaje, deși tocmai aceste u-

in 
re- 
e- 
în

inte- 
I.I.L. 
fnn- 
cele

Convergență 
de eforturi,

Ministerul Educației și In- 
vățămîntului comunica :

Începînd cu anul universitar 
1972/1973 se înființează cursuri 
serale de subingineri, care 
vor funcționa pe lingă mari
le întreprinderi industriale, ca 
secții ale instituțiilor de în- 
vătămînt superior.

Examenul de admitere va 
începe la 1 decembrie 1972.

La acest examen se pot 
prezenta muncitori, maiștri și 
tehnicieni, care lucrează în 
producție în specialitatea la 
care se înscriu și au reco
mandare scrisă din partea în
treprinderilor unde sînt sala- 
riaii.

Candidatii la examen Irebuie 
să fie absolvenți cu diplomă 
de bacalaureat (sau maturitate) 
ai liceelor (școlilor medii de 
cultură generală), ai liceelor 
de specialitate, absolvenți cu

examen de diplomă ai școlilor 
medii tehnice, ai școlilor tehni
ce cu durata de 4 ani și ai șco
lilor echivalate de Ministerul 
Educației și Invătămîntului cu 
liceul, avînd dreptul de a ur
ma cursurile unui institut de 
învățămint superior, în confor
mitate cu condițiile prevăzute 
și publicate pentru admite
rea în învăfămîntul superior 
în anul universitar 1972/1973.

Candidatii pot fi din între
prinderea pe lîngă care se 
organizează secția, din altă 
întreprindere din aceeași loca
litate sau din alte localități. 
In cazul cînd candidatii reu
șiți la examen sînt din alte lo
calități, ci se transferă, conform 
normelor legale, pe perioada 
studiilor, la o întreprindere 
din localitatea unde se organi
zează cursurile serale de sub
ingineri.

Candidatii reușiți la exame
nul de admitere vor fi înscriși 
la cursuri după ce au încheiat 
un contract cu întreprinderea 
care i-'a recomandat, prin care 
se angajează să nu întrerupă 
activitatea productivă pe dura
ta studiilor, iar după absolvire 
să lucreze o perioadă de mi
nimum 5 ani în aceste între
prinderi.

Probele pentru examenul de 
admitere din decembrie 1972 
sînt următoarele:

— Matematică — scris
— Fizică, chimie sau tehno

logie d'e ramură (tehnologie 
mecanică, tehnologie' chimică, 
electromecanică ele.) la alege
re — scris.

Materia de examen este cea 
prevăzută în broșura „admi-

(Continuare în pag. a 4-a)

nităti reclamă cel mai 
tent lipsa unei dotări 
punzătoare cu utilaje, 
nisme și mijloace de 
port.

Realizarea 
cum ’ și 
de execuție la 
cutate în regia 
sfîrșit, onorarea 
1972 depinde, 
importantă, și 
organizațiilor 
montaj. Deși bilant-uMnchniat 
la 31 octombrie consemnează 
îndeplinirea a peste 84 la sută 
din planul anual, șantierul 
T.C.M.M. raportează realizări 
sub acest procent mediu. Este 
dificilă situația, acest șantier, 
la care realizarea planului a- 
nual este condiționată de obți
nerea unei producții lunare în 
noiembrie și decembrie de cîte 
7 500 mii lei, față de o produc
ție medie lunară obținută 
10 luni de 6 000 mii lei și 
producția de 4 400 mii lei 
tinută în luna octombrie.

La șantierul T.C.M.M., Gru
pul de șantiere T.C.D. și 
I.L.H.S. Uricani se semnalează 
și fenomenul reducerii trepta
te a planului anual de produc
ție. Deși reducerea de plan s-a 
datorat neasigurării de către 
beneficiari a condițiilor 
xecutie la unele lucrări,

insis- 
cores- 
meca- 
trans-

pre-i integrală, 
grăbirea ritmului 

lucrările exe- 
C.C.P. și, în 
sarcinilor pe 

într-o măsură 
de activitatea 

de constructii-

(Continuare in pag. a
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nedezmințită
9

• Toate sectoarele 
minei Petrila, fără ex
cepție, cu sarcinile de 
plan realizate

• Procentele hărni
ciei, ale dăruirii pe 
frontul cărbunelui

Este deosebit de lăuda
bil modul în care își rea
lizează sarcinile de plan co
lectivul de muncă al E. M. 
Petrila! Ceea ce caracte
rizează cel mai mult acest 
mod de a-și onora datoria 
încredințată sînt atribuite 
ritmicității și convergenței 
eforturilor depuse pe fron
tul cărbunelui. Străduin- 
du-se 
siune 
pună 
iască 
gență 
perfecționare a 
producătoare, colectivele de 
la toate sectoarele minei, 
activînd umăr lîngă umăr, 
ca să spunem așa, au reu
șit în luna octombrie să-și 
îndeplinească cu cinste 
sarcinile de plan avute, ra- 
portînd în ordine sporuri 
la volumul de producție ex
tras de 143, 282, 168, 255,

cărbunelui.
cu abnegație, cu pa- 
nedezmintită să trans- 
în viată, să înfăptu- 
la un nivel de exi- 

i ridicat măsurile de 
activității

T. M.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Intre învătamîntul superior minier 
,și producție - un dialog fructuos
Conferința pentru dare de 

seamă a organizației de partid 
din Institutul de mine din Pe
troșani și alegerea noilor or
gane — la care au participat 
tovarășii Lazăr David, secre
tar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., și Clement 
Negrut, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Petroșani — a avut loc în ur
ma unor evenimente care au 
adus schimbări de structură 
în învățămîntul superior ro
mânesc. Toate aceste înnoiri, 
converg spre un aspect de e- 
senfă, care vizează însăși fina
litatea procesului de învătă- 
raînt — pregătirea cît mai co
respunzătoare pentru viata de 
producție efectivă , a viitorului 
absolvent. In anii noștri teh
nica progresează în ritm al'ert, 
ea se raportează în mod direct 
la producție. Așadar, între cer-' 
cetare și aplicare legătura se 
strînge, îneît se ajunge la con
topire. Acest aspect îl avea 
în vedere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cînd, la deschide
rea anului universitar din Cluj, 
spunea: „Realizarea integră
rii invătămîntului cu produc
ția presupune schimbarea ge
nerală a concepției în învăță- 
mînt, realizarea prezenței ne
mijlocite a specialiștilor din 
producție în învățămint și, 
totodată, a cadrelor din învă- 
țămînt în producție. Laborato
rul de cercetare din învăță
mîntul tehnic să fie laborato

rul de cercetare al fabricii. A- 
colo să se elaboreze tehnolo
gia ce urmează a fi introdusă 
în fabrică". Pentru studenții 
Institutului de mine cel mai 
indicat laborator este însăși 
mina, acolo intră în contact 
nemijlocit cu problematica 
producției care furnizează 
multe idei și teme de cerceta-

Conferința organizației 
de partid de la Institutul 

de mine din Petroșani

re și raționalizare. In aceas
tă direcție s-au făcut pași în
semnați în noul an universi
tar, darea de seamă a eviden
țiat că studenții manifestă, 
comparativ cu anii trecuți, o 
preocupare mult mai mare 
pentru problemele actuale ale 
industriei miniere. In practi
ca din timpul verii și mai a- 
les în cele două săptămîni de 
la începutul lunii octombrie, 
ei s-au încadrat în brigăzile 
de mineri pprticipînd efectiv 
la realizarea planului de pro
ducție. Astfel efectuată prac
tica este nu numai o cunoaș
tere adevărată a producției, ci 
și o școală a educației munci
torești, revoluționare. Practi
ca și cercetarea științifică au 
fost cele două mari teme dez
bătute de comuniștii Institu
tului de mine, nefiind uitată

nici complexitatea procesului 
instructiv-educativ, activită
țile social-culturale și sporti
ve ale studenților, participa
rea lor la vasta acțiune de 
recoltare din această toam
nă. A fost remarcat faptul ck 
un grup de studenți au desfă
șurat o muncă rodnică de cer
cetare la catedrele de exploa
tări miniere, tehnică miniera 
generală, mașini miniere, elec
trotehnică ș.a., iar cercetarea 
științifică a catedrelor s-a a- 
xat pe probleme legate de in
dustria minieră, fiind luate în 
studiu un număr de 44 teme, 
din care 18 pe bază de con
tracte și convenții, valoarea 
totală find de 1 200 000 lei.

Cercetarea științifică a stu
denților și tematica proiecte
lor de diplomă nu reflectă alt
ceva decît eficienta învătă- 
raîntului superior minier, chiar 
pregătirea ideologică a studen
ților care își înțeleg respon
sabilitățile actuale, dar și cele 
de perspectivă. Prof. dr. ing. 
Tiberiu Iliaș, decanul facultății 
de electromecanică minieră, a 
insistat asupra faptului că lu
crările științifice ale studenți
lor au crescut nu numai canti
tativ, ci și valoric, în impor
tantă. Septimiu Krausz, lector 
universitar, a făcut propuneri 
interesante în sensul reglemen-

(Continuare în pag, a 3-a)
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Revenire
Posibilități și cerințe în stimularea interesului și opțiu
nilor elevilor pentru specificul economic al Văii Jiului

De multă vreme cetățenii c« locuiesc pe străzile de pe 
malul pîrîului Maleia, lîngă piața orașului Petroșani, au tot 
solicitat curățirea albiei acestei ape ce-i periclita cu inun
dații. Acum cîteva luni și-au văzut dorința împlinită. Că 
nici pînă la ora actuală „muntele" de pietriș înălțat de bul
dozer n-a fost transportat in totalitate, aceasta s-a mai cri
ticat în ziarul nostru. Alături de mormanul de pietriș se a- 
flă, încă din primăvară, o gheretă de metal montată pentru 
sacrificarea mieilor, gheretă care n-a prea fost întrebuințată 
în acest scop. Acum stă și ruginește fără folos.

Spre a întregi decorul ce atestă cum este „valorificat" 
malul apei de „gospodarii" halelor, mal trebuie să arătăm 
că el este transformat în depozit de gunoi, de parcă la piață 
n-ar exista un loc anume construit pentru acest scop. Con
ducerea pișței .însă nu se impacientează că‘ghereta a costat 
bani și nici în ceea ce privește curățenia.

Actualitatea unei zicale vechi
Zicala „Cum e ograda, așa-1 și gospodarul" e veche și 

mereu nouă. Dacă ar fi să-i apreciem pe gospodarii de la 
restaurantul „Minerul" după cum e curtea, atunci nu le pu
tem adresa nici un cuvînt lăudabil. Ambalaje, butoaie, cau
ciucuri vechi de mașini și fiare, toate sînt risipite peste 
tot. îl pasă cuiva că se degradează? Nu. Dacă i-ar păsa, 
nu le-ar lăsa pradă lntempeți ilor.

In aceste zile, numeroși cetățeni din Valea Jiului au par
ticipat la strîngerea recoltei de porumb, cartofi și alte pro
duse. E un act de responsabilitate cetățenească, de patrio
tism. De fapt, o parte din produsele respective are ca des
tinație aprovizionarea chiar a populației Văii Jiului.. Cu atît 
mai mult aceste produse trebuie cu grijă gospodărite, păs
trate. Dar, în realitate, lucrurile se petrec invers în unele 
părți. însemnate cantități din aceste produse se depreciază 
chiar în depozitul C.L.F. nr. 1 din Petroșani. In ziua de 1 no
iembrie a.c., pe rampa depozitului cu pricina se puteau ve
dea sute de kilograme de cartofi stricați, plini de pămînt. 
Perspectiva de a se altera au și alte cantități de legume și 
zarzavaturi dacă nu vor fi sortate cu grijă și. operativitate.

Tot ceea ce producem costă timp și bani, să ne pre
țuim deci timpul și banii I

D. CRISTEA

SATISFACȚIA MUNCII
Audierea cursurilor și luarea notițelor
Profesorul — un modelator al conștiinței elevului — un 
exemplu de autoperfecționare

O % I
1 .

E.M. Dilja. Șeful de schimb Simion Puștan din brigada minerului Petru Scredeanu, în tr-un aprins dialog cu ortacii 
despre căile obținerii viitoarelor succese ale brigăzii din care fac parte. Foto: I. LICIU

Din activitatea organizațiilor U.T.C.

PRIMUL PAS SPRE SUCCES
ÎN MUNCA EDUCATIVĂ

CU TINERETUL
Munca de educație, indife

rent în ce cadru se desfășoa
ră (mină, uzină, instituție de 
învătămînt etc.) — ea trebuie 
să se bazeze pe coordonate 
precise, izvorîte atît din impe
rativele generale ale educați
ei comuniste cît și din particu
laritățile specifice colectivului 
respectiv. Condiția sine qua 
non a eficientei muncii edu
cative este, așadar, caracterul 
ei sistematic, organizat, plani
ficat.

Ținînd seama de aceste ce
rințe ale muncii de educație în 
rîndul tineretului, ne-am în
dreptat atenția asupra planu
rilor de activitate ale organi
zațiilor și comitetului U.T.C. de 
la E.M. Lonea. Am întîlnit aici 
două aspecte, fiecare desigur, 
cu semnificațiile lui. Primul — 
planuri există ; să ne oprim în
să mai amănunțit asupra lor. 
Există un plan al comitetului 
U.T.C. propriu-zis, unul privind 
sărbătorirea majoratului, altul

de educație comunistă. In ma
re parte programul de acțiune 
al comitetului răspunde cerin
țelor generale ale muncii edu
cative, prin jaloanele înscrise 
în plan privind angrenarea ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor profesionale, privind 
maturizarea politico-ideologică, 
ridicarea nivelului cultural, 
cultivarea interesului pentru 
sport și turism. In ceea ce pri
vește acțiunile concrete în sco
pul realizării acestor dezidera
te, sînt elocvente cîteva exem
ple ; de pildă în domeniul pro
ducției — cităm: „Se va dis
cuta cu tinerii care fac nemo- 
tivate" — destul de vag pen
tru o problemă nu fără impor
tanță la mina Lonea, unde sînt 
cazuri de tineri cu un număr 
îngrijorător de absențe nemoti
vate j apoi „mobilizarea tineri-

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Sprijinul părinților?...
In școala generală a fost 

printre mediocri. In liceu — 
la fel. Se 
putea mai 
înțelegeau, 
te deplină 
descurce 
greutăților. Numai așa va 
răzbi în viață". Cînd adu
cea acasă cite un 6 ori 5 
nu-l dojeneau. Ii semnau cu 
bunăvoință în carnetul de 
elev, convinși că, totuși, 
fiul lor își va ‘croi un vi
itor frumos. Așa cum reuși
seră 
țe...

In 
și-a

străduia dar nu 
mult. Părinții îl 
Ii lăsau liberia^ 
in toate. „Să se 

singur în fața

ei, prin propriile for-

clasa a 
declarat 

viitor : „Voi 
na".... Adică 
admitere" sau „voi incer-T' 
— formule mult mai uzita
te și, îndeosebi, mai realis
te — ci, pur și simplu, „voi 
urma medicina". Medicina 
îi devenise unicul, supremul 
țel. Părinții nu l-au contra- 

■ zis nici o clipă. „Dacă asta 
vrea el, asta să fie". își dă
deau bine seama că aptitu
dinile, cunoștințele acumu
late în școală nu-l prea re
comandau pe fiul lor pen-

Xl-a, băiatul 
intențiile de 
urma medici 
nu: „voi da

tru medicină... Insă nu s-au 
apus, „pasiunii" lui ctrzin- 
de... Bacalaureatul l-a luat 
tot cu o notă modestă. Se 
vedea însă deja student la 
medicină. Mai ales 
hotărîse să „urmeze"

că se 
făcui-

undelalea din Timișoara, 
concurența nu era așa ma
re — după cum pretindea 
el — ca în București sau 
Cluj.

Și a încercat. N-a reușit. 
Comisia de examinare l-a 
consultat îndeajuns de te
meinic și cunoștințele lui 
șubrede au condus, firesc

la fenomenul respingerii. 
„Concurență mare, severita
te excesivă, pile puternice"
— așa a motivat eșecul în 
fața părinților și a cunos- 
cuților. Părinții i-au acor-

■ dat, ca întotdeauna, înțele
gere. „Nu-i nimic, puiule, o 
să intri la anul". „Negre
șit. Acum am experiență".

Nu-și declinase pasiunea 
pentru medicină, spre care
— el știa cel mai bine — 
nu avea chemare. In orașul 
natal, unde absolvise liceul 
unde avea părinții și atiția 
colegi, erau multe profesi
uni ce i se potriveau. Era 
și un liceu cu o specialita
te frumoasă, și un institut 
tehnic. Dar el vroia să 'de
vină medic. Despre această 
nobilă profesiune nu auzise 
decît că-i frumoasă, ușoa
ră (!) și că, mai ales, e 
foarte bănoasă. In al doilea 
an a încercat la București. 
„Operația" a dat din nou 
greș. Motivări — cu duiu
mul...

Creduli, în dragostea oar
bă pentru odrasla lor, în 
indiferența lor condamnabi
lă, părinții i-au acordat ia
răși circumstanțe atenuante: 
„Poate la anul...".

Dv. ce părere aveți ?
Dan VRÎNCEANU
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Despre activitatea teh- 
nico-productivă a ele
vilor de la. Școala ge

nerală nr. 2 din Petroșani 
nu știam prea multe lucruri. 
Eram în posesia unui indi
ciu sigur, însă, privind ca
litatea ei — cu cîteva zile 
in urmă au fost livrate 
Complexului cămin-creșă A- 
eroport 100 de scăunele. Ca
litatea și funcționalitatea lor 
au fost elogios apreciate de 
directoarea complexului, O- 
limpia Butuza. Este o nouta
te în privința eficienței a- 
telierului școală, a muncii 
efective a elevilor pe care 
urma să o văd în toată fru
musețea ei creatoare...

...In atelierul de electro
mecanică atmosfera lucrati
vă, prezența elevilor la lo
curile de lucru, concentra
rea și munca independentă 
dă senzație producției din- 
tr-o secție a unei întreprin
deri. La catedră, făcînd de
senul unor viitoare produ
se ce se vor executa, se a- 
fla maistrul-instructor Horst 
Walter Zimmermann care, 
din cînd în cînd, se îndrep
ta spre un elev sau altul co- 
rectîndu-l sau dîndu-i ex
plicații suplimentare.

Pe tablă, un grafic curios 
și parcă lipsit de legătură 
cu ce se petrece în atelier.

— Elevii sînt organizați 
în brigăzi de 15-17 elevi, 
formate, la. rîndul lor, din 
echipe — explica maistrul 
instructor. Intre ele, echipe
le se află in întrecere, iar 
acest grafic nu arată altce
va decît situația întrecerii 
la zi.

Este vorba de o organi
zare riguroasă și stimulati
vi _ pentru fruntași se 
concepe o excursie.

— Pentru a confecționa 
un scăunel — ne spunea 
prof. Ștefan Bende, director 
al școlii — sînt necesara 

..

mai multe operații : trasa
re, pilire, sudare, găurire, 
montaj, vopsire. Aceste o- 
perații se fac prin rotație, ast
fel ca fiecare elev să le 
poată executa.

Concepția și desfășurarea 
activităților tehnico-produc
tive sînt ingenioase la Școa
la generală nr. 2 Petroșani, 
fapt ce se reflectă in efi
ciența educativă, în primul 
rind conștiinciozitatea și 
disciplina elevilor, în crea
tivitatea lor. In acest ate
lier se vor construi, tot 
pentru căminul-școală, încă 
100 de scăunele, 50 de mă
suțe . 60 de pătuțuri-,dulap 
(concepute foarte interesant, 

simcii
pentru a ocupa cît mai pu
țin loc). Toate acestea vor ; 
aduce școlii un venit de • 
30 000 lei.

Aceste rezultate, meritorii 
sînt posibile datorită cola
borării fructuoase dintre 
școală și E. M. Dîlja, între
prinderea patronatoare, ca
re a dovedit multă înțele
gere pentru caracterul și 
specificitatea activităților 
tehnico-productive în școală. 
Astfel, a fost posibil să se 
utilizeze atelierul cu mași
nile, uneltele și materialele 
de primă necesitate, iar a- 
cum, ne minunăm de price
perea și îndemînarea elevi
lor care muncesc cu o con
știinciozitate pe care am 
numi-o matură.

La Școala generală nr. 2 
din Petroșani activitățile 
tehnico-productive și-au a- 
tins scopul educativ și a- 
cest sentiment îl au nu nu
mai cadrele didactice și e- 
levii care-și văd munca a- 
preciată, ci oricine intră în 
atelier, în zumzetul și rit
mul revelator al muncii, și 
privește chipurile care ira
diază o reținută mîndrie a 
copiilor.

T. S.

Cu cîteva luni în urmă ca
tedra de științe sociale a pro
fesorilor ce predau în liceele 
din Petroșani a întreprins un 
studiu asupra opțiunilor pro
fesionale ale elevilor. Intere
sau în mod deosebit unele 
din cauzele pentru care acești 
absolvenți nu se orientează. în 
număr mai rnare spre școli cu 
profil de minerit. Colectivul, 
format din profesori și acti
viști a acționat pe raza orașe
lor Petroșani șl Petrila.

S-a constatat că în anul șco
lar 1970-1911, conform date
lor primite de Ia conducerile 
de școli, din 780 absolvenți ai 
școlilor de 8 ani au urmat 
școli profesionale 190 de e- 
levi, licee teoretice 210, li
cee de specialitate 89, clasa 
a IX-a a școlii generale 143 
și au rămas neîncadrați în 
școli postelementare 88 tineri. 
Din Valea Jiului doar 20 ab
solvenți ai școlilor de 8 ani 
s-au îndreptat spre specialita
tea minieră a școlii profesio
nale din Lupeni.

Cunoscînd situația diu anul 
școlar amintit ne-atn propus 
să efectuăm un sondaj al op
țiunilor în rîndul elevilor. In 
acest scop am alcătuit un 
chestionar cuprinzînd mai 
multe întrebări, din care am 
selecționat cîteva necesare și 
suficiente pentru a avea o i- 
magine asupra opțiunilor pro
fesionale. Aceste întrebări au 
fost: cunoașteți ce școli post
elementare sînt în Valea Jiu
lui ?; ce școală vei urma șt 
de ce ? ; ce profesiune ți-ai a- 
les și de ce ?; cine te-a în
drumat în alegerea profesiu
nii ?; dacă îmbrățișezi mese
ria de miner și de ce ?

Au fost chestionați 759 su
biecți din 11 școli. La prima 
întrebare 168 de elevi au do 
vedit că nu cunosc ce școli 
postelementare sînt în munici
piul nostru sau le cunosc e- 
ronat, indicînd șl școli care nu

PROFESORUL- 
un uioilelațer al conștiinței elevului * 

un exemplu de autoperfecționare
Activitatea ce se desfășoară 

zi de zi în școli este supusă 
unui permanent proces de 
autoperfecționare. Originea a- 
cestuia se află, în cea mai ma
re parte, în pregătirea profesio
nală a fiecărui cadru didactic 
in parte, dar și în perfecționa
rea bazei materiale, a organi
zării și conducerii sistemului de 
învățămînt care se constată în 
școlile din municipiul nostru. 
Analiza întregii activități șco
lare, care se face periodic de 
către Inspectoratul școlar, face 
evident acest prpșeș,. și ,,.relie-.,. 
fează laturile asupra cărora 
trebuie să se insiste în mod 
special pentru a se spori efi
ciența informativ-formativă a 
învățăraîntului.

La Școala generală de 10 ani 
nr. 2 Petrila — Lonea s-a între
prins, recent, o astfel de ana
liză de către Inspectoratul șco
lar județean ale cărei concluzii 
au fost comunicate și dezbătute 
într-un consiliu al cadrelor 
didactice. Inspectorul școlar 
Ovidiu Popescu arăta că în 
activitatea generală a școlii se 
constată un evident progres 
care, însă, coexistă cu o serie 
de deficiente.

In această vară, Școala gene
rală nr. 2 din Petrila — Lonea 
a fost supusă reparațiilor capi
tale, cu care prilej s-au efec
tuat modificări în folosirea mai 
rațională a spațiului, s-au ame
najat, sau se află în curs de 
executare, noi laboratoare (fi- 

.„zică, chimie, științele naturii). 
Această zestre materială spo

AUDIEREA CURSURILOR
Șl LUAREA NOTIȚELOR

Atenție mărită si combi

nații precise ale chimicale

lor la laboratorul grupului 

Școlar din Lupeni.

POSIBILITĂȚI Șl CERINȚE ÎN

Stimularea interesului și opțiunilor 
elevilor pentru specificul economic 

al Văii Jiului
sînt; liceu economic, liceu pe
dagogic etc.; 324 cunosc doar 
2-3 școli postelementare și 
267 Ie cunosc pe toate. De re
marcat este faptul că dintre 
cei 492 elevi care nu cunosc 
școlile, sau Ie cunosc în par
te, marea majoritate nu a a- 
mintit secția de mecanizatori 
mineri, a școlii profesionale 
din Lupeni. De aici se poate 
trage concluzia că în activi
tatea de orientare profesiona
lă, nu toți profesorii-diriginți 
și alți factori competent! au 
pornit de la prezentarea în 
fața elevilor a rețelei de școli 
existente în Valea Jiului, nu 
au insistat asupra prezentării 
școlilor profesionale cu profil 
minier din Petroșani și Lu
peni.

Dar nici școlile profesiona
le n-au acționat în direcția 
recrutării unui număr cît mai 
mare de elevi din raza muni
cipiului nostru, nu au trimis 
reprezentanți la școlile ele
mentare spre a le prezenta e- 
levilor de aici condițiile de 
învățătură și de muncă în 
școlile profesionale. Am reco
manda școlilor generale să în
ființeze ' colțuri permanente 
ale orientării școlare și pro
fesionale în care să fie trecu
te toate școlile postelemen
tare din Valea Jiului, meseri

rită se reflectă în calitatea pro
cesului de învățămînt, în meto
de, forme și procedee pedago
gice care dau un randament 
mai ridicat. Se constată, totuși, 
o sărăcie organizatorică a mun
cii metodice, prea puține 
schimburi de experiență (doar 
între învățători există o iniția
tivă mai vie), o mare abunden
tă de referate în care origina
litatea, experiența personală nu 
este folosită pentru a se for
mula noi metode de muncă.

Un capitol important 11 for- 
mtează activitățile .tehnico-pro
ductive. Datorită unor preocu
pări sistematice in acest sens 
s-a reușit ca un număr de 54 de 
elevi să efectueze practica prin 
muncă efectivă la întreprinderi 
— E.M. Lonea și sectorul I.G.L. 
Este o idee interesantă' ce va 
trebui valorificată și în alte 
școli, fiind folositoare și pentru 
autodotare. O parte negativă 
a muncii diriginților teste că nu 
urmăresc în mod sistenfatîc 
practica elevului în atelierul 
școală și în întreprinderi. Dacă 
în latura instructivă, informa
țională a învățămîntului se 
constată o activitate de bună 
calitate, cu preocupări intere
sante privind modernizarea me
todologiei de predare, în mun
ca educativă sînt vizibjle mai 
multe carențe ce pornesc chiar 
de la insuficienta cuprindere 
în învățămîntul de 10 ani a 
tuturor absolvenților clasei a 
VIII-a. In ce privește educația 
științifică, politică și ideologică 
a elevilor, cadrele didactice

Notițele — diminutiv care 
s-a încetățenit în rîndurile 
studenților în locul noțiunii 
de note — reprezintă conținu
tul concentrat ni unei lecții, 
al unei conferințe, al unei pre
legeri (expuneri) sau, cind e 
vorba de totalitatea lor, a ți
nui curs.

Dar nu definiția este lucrul 
cel mai important și cel mai 
dificil, ci modul cum se rea
lizează această consemnare 
concisă a lecției, conferinței 
sau expunerii. Aici se întîmpi- 
nă cele mai multe și cele mai 
mari dificultăți deoarece o bu
nă parte dintre studenții anului 
I — nou veniți în institutele de 
învățămînt superior — nu știu 
cum să procedeze pentru a lua 
notite bune. Cei mai multi vor 
să noteze cuvînt cu cuvînt. 
Desigur că 'acest lucru nu e po
sibil decît în cazul că cel care 
consemnează este stenograf. 
Străduința de a nota expunerea 
„cuvînt cu cuvînt" determină 
o redactare mecanică, pe cînd 
consemnarea ideilor și a teze
lor principale, cu cuvintele 
proprii (ale celui care îa noti
țele), îi dă posibilitatea înțele- 
gerii acestor idei asigurînd 
lezvoltarea judecății, a rațio
namentului, a gîndirii în ge- 
reral, printr-o participare acti
vă și conștientă la expunere. 
In aceasta constă valoarea e- 
iucativă a unor notițe bune.

Dar, pe lingă această cterin- 
ă de bază, luarea unor notite 
bune este condiționată și de 
alți factori a căror cunoaște- 
re de către studenții începă
tori este necesară.

Scrisul fiind o activitate au
tomatizată (un stereotip dina
mic) se realizează după legile 
fiziologice ale activităților au
tomatizate. Un student ar tre
bui să scrie, în medie 100— 
150 litere (sau 35—45 cuvinte) 

ile ce se pregătesc în școlile 
profesionale, posibilitățile de 
încadrare în producție a ab
solvenților acestor școli.

La întrebarea a doua „Ce 
școală vet urma și de ce ?“ 
răspunsurile elevilor sînt 
foarte diferite. Din cei 759 
elevi numai 3 eleve din Pe
trila s-au pronunțat că vor 
urma clasa a. IX-a a școlii ge
nerale, 144 subiecți au ales 
liceul de cultură generală, do
rind să urmeze apoi o facul
tate cu profil tehnic, medici
nă, didactic sau arte plastice. 
Pentru licee de specialitate au 
optat 214 elevi, cu peste 30 
la sută mal mulți decît la li
ceele de cultură generală. A- 
ceasta dovedește o gîndire 
matură a elevilor și o bună o- 
rientare a părinților. Dintre 
aceștia, însă, doar 7 au men
ționat liceul de specialitate 
minieră Petroșani. Restul ti
nerilor s-au orientat spre li
cee de specialitate cu profil 
foarte diferit, din alte locali
tăți. O pondere mare în ca
drul opțiunilor au liceele de 
chimie, economice, pedagogi
ce, agricole. Peste 50 la sută 
din subiecții chestionați se 
orientează spre școlile profe
sionale (cu precădere spre 
meseriile de lăcătuș mecanic, 
frezor, strungar. electrician, 

n-au făcut tot ce este posibil 
in acest sens, n-au epuizat toa
tă gama posibilităților metodo
logice.

Dacă în activitatea Școlii ge
nerale nr. 2 Potrila — Lonea 
mai persistă unele neîmpliniri 
ele sînt depășite de rezultatele 
bune, unele remarcabile, obți
nute in ultimul an școlar — 
cum afirma și tov. Cornel Stoi
ca, inspector general al Inspec
toratului școlar al județului 
Hunedoara. Incepînd din acest 
an, acestei școli 
sește nimic pentru 
telul fixat 
documentele de partid — pre
gătirea multilaterală a elevilor 
dar cît mai temeinic, pentru 
viața, pentru muncă, formați ca 
o-ameni curajoși, demni și cin
stiți.

T. SPĂTARU

Cum s-a desfășurat o oră de dirigenție
La invitația clasei a VIII-a 

A de la școala generală nr. 1 
Vulcan Nicolae Croitorii, șef 
de brigadă la exploatarea mi- 
niră Paroșteni. a venit la ora 
de dirigenție a cărei temă a 
fost „Orice muncă e frumoasă, 
dacă e făcută cu drag și pasi
une".

Nicolae Croitoru a prezen- ’ 
tat cîteva aspecte din minerit, 
a vorbit despre felul cum ste 
muncea în trecut. Din cele

pe minut. Sînt cazuri cînd a- 
ceastă medie este depășită, li
nii ajungînd la 170 litere pe 
minut și chiar mai mult. Ar 
fi firesc, deci, ca scrisul să nu 
constituie un impediment în 
luarea unor notite bune. Și to
tuși el este cel care creează di
ficultăți. Și, acestea, nu din 
cauza unei viteze neîndestulă
toare.

In primul rînd pentru ca 
luarea notițelor să se facă fluid, 
fără stînjeneli, e necesar ca fie
care student să aibă pe masă 

Pe adresa celor mai tineri
studenți

cel® necesare scrisului (caie
tul de notițe deschis la pagină 
albă și creionul ascuțit, de pre
ferință la ambele capete, sti
loul sau pixul), și numai aces
tea, prezenta altor obiecte stîn- 
jenindu-1. Nu te fără importan
tă nici poziția comodă în bănci 
și mai ales starea fiziologică și 
sahătatea. Indispozițiile, dureri
le, boala în general stînjenește 
functionarea normală a proce
selor psihice necesare muncii 
intelectuale.

Este de la sine înțeles că li
niștea constituie condiția de 
bază a bunei desfășurări a pre
legerii. Orice mișcare sau foia- 
lă deranjează pe cel carte ur
mărește cu atenție expunerea 
și-i creează dificultăți în luarea 
notițelor.

Intre condițiile de bază ale 
formării deprinderii de a lua 
notite se situează și folosirea 
economică, rațională, a timpu
lui. Din acest punct de vedere 
studenții trebuie să cunoască 
unele chestiuni care tin do teh

modelor, bobinator etc.). Din 
totalul de 321 băieți doar 5 
și-au exprimat dorința de-a 
urma specialitatea minerit a 
școlii profesionale; 35 subi
ecți, în special fete, optează 
pentru școala comercială do
rind să devină vînzătoare, os
pătari etc. Relativ nou este 
numărul acelor elevi, în spe
cial fete, care optează pentru 
o școală profesională de alt 
profil decît cele existente in 
prezent în Valea Jiului.

Dacă, în general, există o 
concordanță în alegerea șco
lii care să-I conducă pe elev 
la profesiunea aleasă, mai 
sînt însă și destule ciudățenii, 
confuzii, neconcordanțe, ca de 
exemplu „urmez școala de ar
tă plastică'' ; „vreau să devin 
mecanic de locomotivă Die
sel" ; „voi urma școala profe
sională de electricieni", „vreau 
să devin artist" ; „urmez insti
tutul miner” ; — „vreau să de
vin ofițer de marină". Și a- 
ceste răspunsuri, chiar dacă 
Ie socotim spontane, naive 
sau provenite dintr-o discor
danță între dorințele părinți
lor și cele ale elevilor, scot 
totuși, în evidență anumite ca
rențe în activitatea de orien
tare școlară și profesională.

De fapt aceste carențe se 
reflectă și în răspunsurile la 

sppse, elevii au reținut ca- 
munca minerilor de astăzi, se 
deosebește radical de grelele 
condiții din trecut. Un exem
plu : în trecut abatajele erau 
armate cu lemn iar acum, lu
crările miniere sînt susținute 
cu armături metalic® moder
ne, cu un grad de securitate 
ridicat.

Elevul I. Poidan a puș ur
mătoarea întrebare: „Ce lun
gime poate avea o galerie?".

nica notării.
IN PRIMUL RIND este nece

sar să se știe că pentru corec
tarea greșelilor nu se foloseș
te guma, ci creionul (ștersătu
rile se fac prin tăierea cuvîntu- 
lui greșit). Cînd studentul nu 
înțelege o denumire, un nume, 
o expresie este bine să lase 
Ioc gol în notițe sau să pună 
puncte de suspensie. Citatele 
nu se notează în întregime, ci 
doar începutul, specificîndu-se 
în paranteză sursa bibliografi
că, anul, ediția și pagina unde 

pot fi găsite. Nici exemplele, 
anecdotele sau „parantezele" 
nu se notează complet, ci doar 
unele elemente de reper. Cînd 
un nume propriu se repetă, fo
losim doar inițialele.

Problema abrevierilor con
stituie cheia succesului in lup
ta pentru folosirea economică 
a timpului de aceea e bine ca 
acestea să se folosească la ma
ximum. In acest sens fiecare 
poate folosi un sistem personal 
al abrevierii în afară de cel co
mun tuturor cu condiția să se 
poată descurca singur în desci
frarea Iui. S-a constatat pe ca
lc experimentală că un sistem 
de abreviații folosit la maxi
mum și cu pricepere sporește 
randamentul de notare cu 40 
la sută.

Pe linia folosirii economice 
a timpului se situează'și simpli
ficările ce trebuie făcute în sti
lul expunerii. Uneori în tim
pul unei expuneri apar orna
mentații stilistice, care-i dau 
m caracter mai plăcut, mai a- 

întrebarea „Cine te-a sfătuit 
în alegerea școlii și profesiu
nii Din răspunsurile date, 
141 subiecți declară că singuri 
au luat cunoștință de aceasta 
și tot singuri au luat și deci
zia, în timp ce 130 au cunos
cut-o de Ia prieteni. Rezultă de 
aici lipsa unul cadru organi
zat al inforniărli elevilor' asu
pra școlilor Care conduc la 
pregătirea anumitor profesiuni 
sau faptul că Informările fă
cute de școală nu întotdeau
na sînt suficient de convingă
toare ca să rețină atenția ti
nerilor elevi. Pornind de la. 
faptul că 408 subiecți declară 
că au luat cunoștință despre, 
profesia aleasă de Ia părinți și 
204 elevi de la profesori, se 
poate aprecia pozitiv rolul a- 
cesfor doi factori în orienta
rea elevilor spre o școală co
respunzătoare cu profesia a- 
leasă, cu mențiunea că și li
nul șl altul — părinte — pro
fesor — a cam ocolit prezen
tarea meseriilor legate de mi
nerit.

Pentru îmbunătățirea proce
sului de orientare școlară și 
profesională a elevilor școli
lor generale și în scopul asi
gurării forței de muncă cali
ficată. în exploatările miniere 
din Valea Jiului se impune:

— colectivele didactice din 
școlile generale să organizeze 
vizite sistematice la grupul 
școlar profesional I.upeni-Pe- 
troșani unde elevii să cunoas
că condițiile de școlarizare;

— să se organizeze întîlniri 
cli mineri fruntași, de prefe
rință părinți ai elevilor sau 
foști absolvenți ai școlilor;

— să se organizeze în școli, 
la casele de pionieri unele 
cercuri legate de profilul me
seriilor de minerit;

— să se țină cicluri de lec
ții la orele de dirigenție pen
tru pregătirea profesiunii din 
care să reiese necesaml de

La această întrebare, invita
tul pionierilor a răspuns foar
te explicit și, în plus, a vor
bit despre structura minei 
etc.

La sfîrșitul explicațiilor, 
minerului șef de brigadă i-a 
fost înmînat un cadou iar dîn- 
sul a lăsat pionierilor ca a- 
mintire o machetă a vechiu
lui mod de armare a abataju
lui și un complex de armare 
modern.

traetiv. Toate acestei pot fi re
duse, iar stilul poate fi simpli
ficat în notițe fără să dăune
ze conținutului de idei (dacă 
această simplificare se face ra
țional, cu pricepere). Astfel, 
într-o propoziție putem uneori 
elimina părțile secundare fără 
ca sensul ei să se modifice 
substanțial. In notițe se pot 
construi propoziții eliptice, 
dacă 'aceste părți au fost utili
zate în propozițiile anterioare. 
Desigur că reducerea și simpli
ficarea nu trebuie să „degene
reze" într-un stil telegrafic pe 
care nici autorul nu-1 va mai 
putea descifra.

Cum se procedează cînd ră- 
mînem în urmă cu luarea noti
țelor ? In acest caz trebuie să 
abandonăm idetea în curs de în
cheiere, să lăsăm loc liber și să 
începem notarea Ideii noi la 
care a ajuns propunătorul. Să 
nu ne speriem dacă la început 
vor apărea multe asemenea 
„insule" albe în caietul de no
tițe. Cu timpul ele se vor re
duce.

Am vorbit pînă acum despre 
modalitățile de reducere și sim
plificare a expunerii pentru fo
losirea .cît mai economică a 
timpului. Intr-o expunere (pre
legere, conferință etc) există 
însă și chestiuni care nu pot 
fi reduse, simplificate sau rezu
mate. Acestea sînt definițiile, 
regulile, concluziile, datele. 
Pentru nolarea lor exactă, deo- 
bicei propunătorul rărește rit
mul expunerii, revine și uneori 
chiar dictează, cînd acestea nu 
se află în curs, în tratat sau cînd 
formularea e dificilă de înțe
les sau defectuoasă ca formu
lare.

Desenele, schemele, figurile 
desenate pc tablă sau expu
se pe planșe se desenează e- 
xact în caietul de notițe.

Important este ca în luarea 

cadre tn această ramură eco 
nomică, avantajele materiale 
de care beneficiază minerii 
(locuință și încălzit, reducere 
de tarif la consumul de ener
gie electrică, avantaje la pen
sionare etc.) ;

— să se desfășoare o pro
pagandă mai intensă în rîn
dul părinților pentru ca aceș
tia să ajungă la concluzia că 
alegerea profesiunii în socie
tatea noastră nu constituie 
numai o chestiune personală, 
ci reprezintă, în. principal, o 
obligație socială ;

— grupurile școlare minie
re să țină o legătură mai 
strînsă cu școlile generale, să 
nu lase întreaga activitate de 
îndrumare profesională numai 
pe seama colectivelor din șco
lile generale ;

Aflîndu-se la început de an 
școlar, este necesar ca școli
le elementare, diriginții, orga
nizațiile U.T.C. să elaboreze 
un pian de acțiuni detaliat, 
privind orientarea școlară și 
profesională.

Avînd în vedere faptul că 
majoritatea elevilor din cla
sele a VIII-a sînt fete — și 
că orientarea școlară și pro
fesională a lor prezintă noi 
probleme (din răspunsurile 
lor desprindem : 27 doresc în
ființarea de noi secții la gru
purile școlare profesionale, la 
care să albă acces mai mare 
și fetele; 163 doresc școli
postelementare cu proiil de 
lucru de mină (artizanat, len
jerie, broderie, croitorie, țesă- 
torie, menaj) ; 116 ar dori o 
școală de profil sanitar; sini 
și 137 dorințe pentru licee e- 
conomice, pedagogice, arte 
plastice, chimie etc.), organe
le în drept trebuie să medite
ze asupra acestor probleme, a- 
sigurînd o integrare rapidă, e- 
ficientă in viața social-produc- 
tivă a Văii Jiului.

Prof. Florica MUȘTEANU

Școala generală nr. 4 Pe
troșani.

In recreație, profitind — 
încă — de razele soarelui...

Foto : Ion LEONARD

notițelor să știm să deosebim 
materialul principal de cel se
cundar și să-l consemnăm doar 
pe cel dintîi și acesta e posibil 
numai dacă urmărim cu atenția 
și cu interes continuu expune
rea și dacă ne pregătim con
știincios și sistematic pentru 
fiecare prelegere.

4c
Consemnarea notițelor trebu

ie să fie urmată de prelucrarea 
și de sistematizarea lor, opera
ție care trebuie să se facă ÎH 
două tetape: imediat după în
cheierea prelegerii și Ia sfîrșf- 
tul anului (înainte de exame
ne).

In prima etapă (în seara zi
lei în care s-a ținut prelegerea! 
sau în ziua următoare) se va 
trece Ia completarea spațiilor» 
libere cu numele, datele, sau 
exemplele culese din bibliogra
fia indicată. Tot acum se verifi
că ortografia și se sulbliniaza 
apoi în notite cu un creion co
lorat ceea ce o Important. Este 
necesară, de asemenea, com
pletarea cuvintelor abreviate și 
scrierea lor clară fiindcă pîn"i 
Ia sfîrșitul anului se uită sem
nificația fiecăruia. Dacă prele
gerea nu are un plan e reco
mandabil ca în această etapă 
să t se redacteze unul.

Prelucrarea și sistematizarea 
notițelor se face Ia sfîrșitul a- 
nului.. Acum se numerotează 
paginile Jdacă această operație 
nu.s-a făcut) iar pe o filă, lă
sată liberă în acest scop, se tre
ce sumarul notițelor, indicîn- 
du-se titlul fiecărei prelegeri 
precum și pagina la care se «- 
l a. O schemă generală, mai 
dezvoltată, înaintea acestui cu
prins, este utilă cînd ea e făcu
tă pe baza unei osaturi logice, 
fiind de natură a contribui ast
fel Ia sistematizarea materialu
lui expus și la o mai ușoară 
memorare a lui.

Astfel luate, prelucrate șf 
sistematizate, notițele devin 
pentru student un auxiliar pre
țios în pregătirea de fiecare zi 
pentru seminalii, iar la sfîrșitul 
anului o sursă bibliografică la 
îndemînă în pregătirea exa
menelor.

Lector univ. 
Ion DRAGAN.
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£90 de ani de la naștere)
Mlhail Macavei, născut la 8 

noiembrie 1882, la Tumu Seve
rin, face parte din acea pleia
dă a intelectualității noastre ca
re s-fli atașat mișcării revolu
ționare din primii săi ani de 
activitate. Pentru a înțelege li
nele trăsături timpurii demo
cratice și progresiste ale lui 
Mihail Macavei trebuie să ară
tăm că după absolvirea liceu
lui Ia Craiova și-a continuat 
studiile la Paris unde cunoaște 
— fie personal, fie, prin scri
eri și conferințe pe Jean Jau- 
res, Anatole France, Romain 
Rolland, Henri Barbusse și alti 
reprezentanți ai culturii pro
gresiste sau oameni politici ca
re luptau pentru o viață socia
lă înnoitoare. întors în țară, tî- 
nărul Macavei este animat de 
dorința de a intra în viate po
litică spre a lupta în mod cin
stit pentru îmbunătățirea situa
ției economice, politice și cul
turale a poporului român.

Membru al partidului liberal 
în anii 1914 — 1917, M. Maca
vei va fi ales deputat în parla
mentul țării. Convins și nemul
țumit de demagogia partidului 
liberal, îl depășește și împre
ună cu alti 16 deputati cu ori
entare burghezo-democratlcă 
de stingă, înființează în anul 
1917 Partidul Muncii, care are 
o scurtă existență. Primul 
război mondial, cu influențele 
sale social-politice, Maree. Re
voluție Socialistă din Octom
brie și puternicele mișcări 
populare din tara noastră îi di
namizează activitatea și-l clari
fică atitudinea politică. In iar
na anului 1917 salută în ședin
ța parlamentului Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie. 
După aceasta este însărcinat 
de noua grupare de a stabili 
legătura cu comitetul revolu
ționar român de la Odesa în 
frunte cu M. Gh. Bujor. Situa
ția revoluționară existentă în 
România în acest timp îl deter
mină să se înscrie în partidul 
socialist In decembrie 1918. De 
acum înainte participă fără șo
văire la acțiunile mișcării mun
citorești revoluționare, înce- 
pînd cu greva generală din fi
nul 1920 și crearea P.C.R .în 
1921 și sfîrșind cu insurecția 
armată de 1® 23 August 1944. 
care deschide definitiv drumul 
unei noi societăți în România. 
Alături de alti militant)' revo-

lutionsri îl găsim activînd fără 
preget printre lucrătorii din 
întreprinderile de In Tumu Se
verin.

In timpul grevei generale din 
octombrie 1920, Mihail Maca
vei, alături de militantul Ioan 
Elena, va fi in frunteo mun
citorilor din acest oraș. Ln 27 
octombrie va fi arestat.

După ce a fost eliberat, des
fășoară cu și mai multă pasiu
ne activitatea revoluționară 
printre muncitori, care îl trimit 
împreună cu loan Elena să par
ticipe li Congresul de creare 
a partidului de. tip nou. In tim
pul desfășurării lucrărilor Con
gresului este ales în secretari
at și comisia de rezoluții. Este 
arestat împreună cu ceilalți 
congresiști. La Văcărești el fa
ce parte din delegația care ce
re icordarea unui regim poli
tic pentru cei închiși. Fiind eli
berat în ultima lună i anului 
1921, la parte la organizarea 
reapariției ziarului „Socialis
mul". Face parte din comitetul 
executiv provizoriu al P.C.R.. 
calitate în care scrie articole 
la „Sochlismul" în care expu
ne programul și lupta partidu
lui, cheamă muncitorimea la 
organizare.' ține conferințe, 
participă la reorganizarea sec
țiilor partidului.

In martie 1922, candidează 
pe listele P.C.R. la alegerile 
parlamentare. La cel de-al doi
lea Congres al P.C.R., care a 
avut loc la Ploiești ln octom
brie 1922, a fost ales membru 
al comisiei de control și al co
misiei agrare. Subliniem faptul 
că ln perio<adi activității lega
le a partidului duce o vie ac
tivitate pentru strîngerea legă
turilor acestuia cu masele și 
în special cu țărănimea.

In anii 1923 — 1924 este re
prezentantul P.C.R. pe lingă In
ternaționala Comunistă. După 
ca P.C.R. a fost scos în afara 
legii Mihail Macavei primește 
sarcina de a activa în cadrul 
legii al mișcării muncitorești. 
Va fi unul dintre militantii ca
re participă activ Ia înființarea 
Blocului democrației muncito
rești — țărănești în anul 1925, 
cum. și Ia organizarea Confe
rinței Blocului muncitoresc ca
re are Ioc în aprilie 1926 la 
Turnu Severin. Incepînd din fi
nul 1926, face parte din con
ducerea acestei organizații,

participă la viata politică a tă
rii, răspîndind cuvîntul parti
dului și mobilizing la luptă ma
sele și în special țărănimea din 
Oltenia, unde este foarte cu
noscut. Q

De asemenea In 1926 împre
ună cu alti comuniști s'emnei- 
ză articolul — program al zia
rului „Dezrobirea".

„Gazetele burgheze — se 
precizează în articolul-program
— servesc, cum este și expli
cabil, interesele clasei lor. Sîn- 
tem un grup de militanti ai miș
cării muncitorești care voiam 
să luptăm pentru libertățile ce
tățenești, pentru înlăturarea 
regimului exceptional la care 
sînt expuse organizațiile mun
citorești și pentru eliberarea 
definitivă a clasei muncitoa
re".

Este mereu prezent — prin 
diferite acțiuni — la procese
le intentate militantilor și or
ganizațiilor muncitorești revolu
ționare, unde demască cu acee
ași convingere regimul de ex
ploatare și teroare instaurat 
de guvernele burghezo-moșie- 
rești, sprijină cu bani activita
tea desfășurată de Ajutorul 
Roșu și de alte organizații de 
ajutoare a celor închiși, desfă
șoară o vie activitate în timpul 
campaniei electorale din 1936. 
De asemenea participă Ia nu
meroase reuniuni internaționa
le ale organizațiilor care lup
tă împotriva fascismului și răz
boiului, pentru apărarea păcii.

Pentru activitatea desfășura
tă va fi internat, în 1940, în la
gărul Miercurea Ciuc, iar in 
timpul războiului i se fixează 
domiciliul obligatoriu în comu
na Vlădaia județul Mehedinți, 
dar cu toate riscurile, Mihail 
Macavei folosește diferite mij
loace pentru a menține legătu
rile cu P.C.R.

După 23 August 1944 primeș
te diferite sarcini în cadru.1 
Comitetului regional al P.C.R. 
din Oltenia și în conducerea 
Uniunii patrioților. Intre 1948
— 1950 este trimis ministru ple
nipotențiar Ia Londra, apoi va 
deveni președinte al Institutu
lui român .pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. A Înce
tat din viată Ia 15 noiembrie 
1965.

Stelian POPESCU 
Cercetător științific la Muzeul 

de Istorie a partidului
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Secvențe culturale
CĂRȚIPentnj iubitorii artei 

fotografice...
Cu prilejul aniversării Zilei Republicii are loc un con

curs republican de artă fotografică Ia care sînt invitați să 
participe membrii cercurilor foto de la cluburile sindicale și 
căminele culturale, precum și fotoamatorii individuali. Faza 
județeană a acestui concurs se desfășoară la clubul sindica
telor din Lupeni. Lucrările trimise în concurs vor avea di
mensiunea obligatorie de 30x40 cm puțind fi atît în alb-ne- 
gru cit și color. Pot fi, de asemenea, prezentate și diapozi
tive color, de format obișnuit. Lucrările trebuie să aibă ca 
temă viața nouă de la noi în anii Republicii, activitatea pro
ductivă, viața de familie, activitățile oamenilor muncii în 
timpul liber ș.a. ,

Ultimul termen de predare al lucrărilor este data de 21 
noiembrie, pe adresa clubului sindicatelor din Lupeni.

...și pentru ceî ai artefer 
plastice

O acțiune similară, dar de data aceasta pe linia actelor 
plastice, va avea loc tot în Valea Jiului, la Petroșani, Ar
tiștii plastici amatori pot trimite — pe adresa Casei de cul
tură din Petroșani — lucrări rle pictură, sculptură, grafică, 
metaloplaslie, precum și caricaturi. Ultimul termen de preda
re al lucrărilor este data de 17 noiembrie, ora 17,. Lucrările 
cele mai valoroase vor fi prezentate într-o expoziție și a- 
poi trimise la București, pentru a participa la faza finală a 
acestui concurs.

șî

w

Luminița Petru -
BISIPUL CARE ÎNGHITE"

Volumul acesta face de
monstrația unei personalități 
artistice în plin proces de de
venire. Povestirile Luminiței 
Petru reprezintă în ansamblul 
lor o izbutită tentativă de pă
trundere în psihologia omului 
contemporan cu intenția de a 
descoperi acolo răsfrîngerilo 
mutațiilor petrecute în socîe-

Remus Luca
Prozator realist, romancier 

de notație amănunțită, cu bo
gate resurse în investigarea 
destinelor contemporane, Re
mus Luca s-a remarcat în ro
manele șî nuvelele sale ante
rioare („Poveste de dragoste", 
„Cămașa de mire", ,,Zîna în- 
tîlnirilor" etc.) ca un portre
tist și deopotrivă un narator. 
Nuvelele noului volum au în 
vedere cîleva ipostaze ale

cellatea românească de după 
d-e-al doilea război mondial. 
Multe din povestirile acestea 
trădează profesia autoarei, 
tînăr medic, pentru că subiec
tul lor este luat din acest me
diu specific, în care omul se 
găsește față în fată cu sufe
rința sa si a altora.

U M E“
vieții de familie, ale 
cum se adună sau se 
tează oamenii în viata 
timă, aparent in afara 
tătii do producție.

Expoziție

Primul pas
spre succes
în munco
educativă

cu tineretul
(Urmore din pog. 1)

trebuie intensificat! fructuos
(Urmare din pag. 1)

faptică este aceeași: nereali- 
rarea lucrărilor în ritmul pla
nificat, împingerea unor sarcini 
de execuție în seama anilor 
viitori. In plus, la șantierele 
menționate, creșterea planifi
cată a productivității muncii 
nu a fost susținută prin sufi
ciente acțiuni și măsuri de 
mecanizare a execuției, motiv 
pentru care acest indicator nu 
a fost realizat, grevînd asu
pri modului și ritmului de rea
lizare a planului de producție. 
Este, de fapt, cauza principa
lă care, alături de altele, a 
determinat restanțe importan
te în realizarea planului de 
punere în funcțiune: comple
xul liceului industrial (liceu, 
internat, atelier școală), exe
cutat de T.C.D., podul peste 
Jiu Ia Cîmpu lui Neag, exe
cutat de I.C.T. Timișoara, sau ex
tinderea magazinului alimentar 
din blocul I Petrila. executat 
de I.G.L. Sint, de asemenea, 
întîrziate unele lucrări cu ter
men în lunile noiembrie și 
decembrie ca, de exemplu, in
stalația de haldare steril Băr- 
băteni, grupul șocial-adminis- 
trativ Livezeni principal și te- 
Jescaun Paring, executate de 
T.C.M.M., spălătorie-boiangerie 
Livezeni și atelier de tîmplă- 
rie Livezeni, executate de 
T.C.D., conducta de aductiune 
apă potabilă Lupeni — Vul
can șî colectare de canalizare 
pe Jiul de est și de vest e-

xecutate de I.L.H.S, Se cuvine 
mentională și realitatea că 
punerea în funcțiune a tele- 
scaunnlui este condiționată, în 
mare măsură, de executarea 
grabnică de către U.U.M.P. a 
utilajelor și a confecțiilor me
talice contractate. Se cer, de 
asemenea, măsuri grabnice și 
energice din partea Oficiului 
județean de turism în scopul 
punerii în funcțiune a motelu
lui Gambrinus. Deși terminat 
de la 30 septembrie, lucrarea 
nu se poate recepționa dato
rită unor deficiente de pro
iectare a Invelitorii, care per
mit masive infiltrații de apă.

Unitățile economice din mu
nicipiu ca și organizațiile de 
constructii-montaj ■ dispun de 
colective pricepute și harnice 
care, nu odată, au făcut do
vada capacității lor. Este ca
zul ca aceste resurse valo
roase să fie din nou mobili
zate în vederea recuperării In
tegrale a rămineriior în urmă ! 
O recentă reglementare per
mite depășirea planului de in
vestiții in industria carbonife
ră, la construcțiile de locuințe 
și în ce privește achizițiile de 
utilaje și de mijloace de trans
port la unitățile de industrie 
locală, de gospodărie comuna
lă și locfltivă. Iată — prin ur
mare — un prilej care 
fructificat din plin, în 
devansării lucrărilor și 
zitiilor din anul viitor,
pul scurtării duratei de rea
lizare a investițiilor prevăzute 
in acest cincinal.

trebuie 
scopul 

a achi- 
în sco-

(Urmore din pag, 1) erei-
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Toamna cu
cortegiu...
Foto :

al ei

cu 
Baia 
- a- 
con- 
pro-

Ion LEONARD

tării unei colaborări mai strîn- 
se și qficrente cu cadrele din 
economie, institute de cerce
tări și sub alt "aspect — acela 
al pregătirii cursurilor și .pro
gramelor de învățămînt.

Dacă Institutul de mine a re
ușit. să colaboreze rodnic 
centrale și exploatări din 
Mare, Brad sau Motru 
dueîndu-se o substanțială 
tribuție la modernizarea
ductiei —-, nu același lucru se 
poate spune, în toate privințe
le, despre relațiile cu Centra
la cărbunelui Petroșani, am re
ținut din opiniile proL dr. ing. 
Ștefan Covaci. Vorbitorul pre
ciza că cercetarea științifică 
se poate face cu eficientă do 
către colective mixte, în care 
să fie și cadre aflate In pro
ducție, sub forma, contractelor 
și a asistenței tehnice. O in
tervenție cu conținut similar 
a făcut prof. dr. ing. Nicolae 
Lețu care preciza că moderni
zarea, automatizarea și tehno
logia modernă în minele Văii 

. Jiului creează noi responsabili
tăți institutului care trebuie, 
alături de cadrele din econo
mie, să ciute și să ofere solu
țiile cele mai optime. De ase
menea, o altă cale de partici
pare la soluționarea problema
ticii industriei extractive o 
constituie contractarea tezelor 
de doctorat si a proiectelor de

diplomă, care ar stimula 
tivitatea.

Relația învătămint — cerce
tare — producție împreună cn 
toate laturile informative și de 
educație politic-ideologică spe
cifice Institutului de mine a 
fost analizată pe larg, oferind 
indicații prețioase în acest 
sens tov. Lazăr David, a apre
ciat că prin „îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă a 
organizațiilor de partid, rec
torat, decanate și asociațiilor 
pe an și facultăți s-a reușit ca 
îndrumarea nemijlocită a stu
denților de către cadrele, di
dactice să fir mii bine organi
zată mai eficientă atragerea 
studenților. îndeosebi a celor 
din anii IV și V, în colective
le de cercetare ale catedrelor 
pentru rezolvarea temelor ce 
au fost contractate cu între
prinderile miniere".

Darea do seamă a comitetu
lui do pirtid din I.M.P. și dis
cuțiile care au urmat-o reafir
mă responsabilitatea cu care 
este privită sarcina do a pre- 
aăti temeinic cadrele tehnice și 

• inginerești necesare industriei 
extractive. Si calea cea mai a- 
decvată nont.ru împlinirea aces
tui deziderat este împletirea 
armonioasă a procesului de în
vățămînt cu cercetarea cu via
ta producției efective care se 
desfășoară în exploatările mi
niere din Valea Jiului.

l
i

felului 
depăr- 
lor în- 
actîvi-

de lucrări în pai
trecute, s-a deschisZilele . . _ ___ __

în sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani, expo
ziția de lucrări în pai apar- 
țlnînd artistului amator Ton 
Tomescu. Retine atenția, 
primul rînd. la lucrările 
pirse finețea și migala 
care au fost realizate.
an ca subiect clădiri 
niimenle arhitectorice 
cute, 
toate 
fundal 
rat și

și

în
ex

cit

Ele 
TltO-

cunos- 
etc., 

pe un
flori. portrete 
fiind realizate
‘negru din pai colo- 
necolorat.

lor pentru realizarea sarciniloi 
de producție" sau „acțiuni de 
muncă voluntar-patrîotică".

In ce constau deficiențele ți
nui asemenea plan de muncă ? 
Primele neajunsuri, pornesc 

-chiar de ia elaborarea lui. li
nele acțiuni preconizate nu de
notă cunoașterea temeinică a 
realității specifice minei Lonea, 
altele nn corespund unei ne
cesități imediate; tinerii nu 
sînt consultați pentru propu
nerea unor inițiative — care 
să-i intereseze. Tocmai din a- 
ceste motive, nu este depăși
tă granița generalului, nu se 
specifică mijloacele <le realiza
re a fiecărei acțiuni și, impli
cit, se întînipină greutăți în 6r- 
ganizaren și desfășurarea lor. 
Astfel destul de puține acțiuni 
se finalizează, sau, nu.dau re
zultatele scontate. Secretarul 
comitetului U.T.C.,‘Ioan Buciu
mau. nu poate justifica cu ni
mic starea de fapt existentă. 
Pentru viitor, întreg comitetul 
trebuie să se ocupe mai hotă- 
rît de activitatea tinerilor; să 
se aibă în vedere c.ă întocmi
rea planului nu-i decît prîm'ul 
pas în munca educativă care, 
nu aro nici o valoare dică a- 
cest plan nu prinde viață, nu 
este transpus în practică prjin 
strădania și 'aportul întregului 
colectiv de tineri și, în primul 
rînd aî activului U.T.C,

Și încă un aspect frecvent Ia 
organizațiile de tineret de la 
această mină — inexistența 
planurilor de muncă. Din 12 or
ganizații nna singură (organi
zația nr. 5) aven olanul de ac
tivități la zi. Toate celelalte 
s-an oprit în timp Ia trimes
trul II șî IIL Ce fac secretarii 
acestor organizații care sînt si 
membrii al comitetului ? Cum 
își îndeplinesc sarcinile impuse 
de responsabilitatea lor. secre
tarii Petre Popesc» forginîza- 
lia nr. 7). Virgil Șarpe (orqra- 
nlzatia nr 4 productivă). Flo- 
rîca Zember (organizația nr. 10 
TA) și ceilalți, a căror activita
te esle rămasă la trimestrul 
TI?

Pentru cn munca educativă 
să ducă nemijlocit Ia creșterea 
unui tineret comunist așa cum 
o cer normele morale ale soci
etății noastre, este necesar ca 
Ia E.M. Lonea organizațiile de 
tineret să depășească îri munca 
lor formalismul, superficialul; 
se impune mai mult efort de 
gîndirc și inițiativă în întoc
mirea planurilor de muncă și 
în organizarea transpunerii lor 
integrală în fapte.

Reînnoîți-vă
abonamentele la ziarul

„Steagul roșu
Abonamentele pentru luna decembrie a.c., se 

pot face pînă în ziua de 30 noiembrie inclusiv.

ii

Stafia dfi cercetări
pentru securitate minieră

Petroșani

r

î

î

i

l

Convergență
de eforturi,
ritmicitate

nedezmințită
(Urmare din pag. 1)

randamentele
înregistrînd

respectiv, 38 de tone. Sec
toarele IV, V și I s-au re
marcat și prin depășirile 
substanțiale la productivita
tea muncii.
pe ansamblu.
plusuri de 369, 126, respec
tiv, 55 kg pe fiecare post 
prestat. Dovada susținutei 
cadențe în realizarea pla
nului în continuare o con
stituie rezultatele la zi, pe 
noiembrie: sarcinile la ex
tracția de cărbune sint o- 
norate pe mină în proporție 
de 101,8 la sută, sectoarele 
IV, 1 și III contribuind la

celeaceasta cu procentele 
mai ridicate. Sînt procente 
ale hărniciei, ale dăruirii mi
nerești, sinteze de elan rod
nic în marea întrecere pen
tru întlmpinarea cu bilan
țuri ale muncii, bogate, fru
moase, a aniversării pro
clamării Republicii noastre. 
Panoul de onoare 
numele brigăzilor
de Marin Ghizdăvescu, Va- 
sile Avărvărei, Constantin 
Lupii. Gheorghe Borșoș, 
loan Tabacu, Florea Mio- 
nici, Eugen Voicu, Vasile 
Pavel, Arpad Radar, Petru 
Tătar. Le retranscriem și 
noi aici...

înscrie 
conduse

ANUNȚA * 
w

sîmbotă 11 noiembrie 1972, ora 7, va

ține concurs (examen) pentru ocuparea

î
<

ț
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Calendar
MIERCURI 8 NOIEMBRIE

Soarele răsare la ora 7,02 
și apune la ora 16,57. Zile tre
cute clin an 313. Zile ră
mase — 53.

EVENIMENTE

1867 -- S-a născut medicul 
Mihail Manicatide unul din
tre fondatorii raedicinei infan
tile românești (m. 1954) 105
ani; 1881 -■ S-n născut Mi
ll'd Gh. Bujor militant al miș
cării muncitorești din tara 
noastră (m. 1964); 1882 S-a 
născut Mihail Macavei mili
tant al mișcării muncitorești 
(m. 1965) 90 de ani ; 1897 — 
A murit scriitorul Grigore H. 
Grandea (n. 1843), 1901 
S-a născut Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, conducător de sea
mă al partidului și poporului, 
militant al mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale (m. 1965)7 1941 — A fost 
creat P.G. din Albania (din 
1948 Partidul Muncii); 1950 
— A fost creată Armata Popu
lară în R.D. Germană; 1917

Cel de-al doilea Congres 
general al Sovietelor a pro
clamat trecerea întregii puteri 
in mina Sovietelor. Adopta
rea decretului asupra păcii și 
a Decretului asupra pămîntu- 
lui.

FILME
MIERCURI 8 NOIEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Sfînta Tereza și diavo
lii ; Republica : Zosia ; PE
TRII. A: Robin Hood; EONEA 
— Minerul: Fanteziștii; VUL
CAN: Aurul ; LUPENI — Cul
tural : Ultimul războinic ; U- 
RICANI: Regrete tîrzii.

Radio
PROGRAMUL I: 6,00 Muzica 

și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților; 9,50 Formația Gerhard 
Romer: 10,00 Buletin de știri: 
10,05 Pe plaiuri moldovene — 
muzică populară.; 10,30 Vreau 
să știu; 10,50 Piese instrumen
tale; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntă Kathy Kirby; 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Poemul 
muncii înfrățite de Wihelm Ber
ger; 12,00 Discul zilei: Denis 
Roussos; 12.15 Recital de operă 
Arta Florescu; 12,30 Tntîlnire cu

lueiodia populara i?i iiiterpreiu! 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13,15 Avanpremieră cotidiană :
13.30 Concert de prinz; 14,00 
Corn p ozit o ru 1 sil pt am în ii: N«- 
nuel de Falia: 14,40 Melodii 
populare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Fișier editorial: 3 5*15 Ope
reta „Paganini" de Debar (frag
mente); 15,30 Piese do estradă: 
L6,00 Radiojurnal; 16,15 Din me
lodiile fanfarei; 16,30 Știința la 
zi; 16,35 Muzică ușoară; 1G,5O 
Publicitate radio; 17,00 Tînăra 
generație răspunde prezent. 
Pregătirea multilaterală, o ne
cesitate socială; 1,7.20 Pentru iu
ti i tor îi in uz icii coral e: 17,40 Au
tografe muzicale; 18,00 Orele 
serii; 20.00 Republica la un sfert 
de veac: 20,10 Zece melodii 
preferate; 20,45 Consemnări ; 
20,50 Din înregistrările Iui Pa
nică Lues; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic:
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24.00 Buletin (le știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

T. V.
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex;

9,05 Bucureștiul necunoscut;

9,25 Prietenii Iui A$chiuță — 
emisiune pentru preșco
lari;

9,55 Publicitate;

10,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 28-a;

10.30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Covasna;

10.50 Telecinematcea pentru ti
neret: „Undeva In Euro
pa";

12.20 Selecțiuni d.in concertul- 
spectacol susținut de for
mațiile artistice de ama
tori de laUzinele de va
goane Arad;

12.50 Telejurnal;

17,25 Descliidcrea emisiunii de 
după-amiază.
Fotbal: Rapid București — 
Rapid Viena. Returul opti
milor de finală dî.u „Cupa 
cupelor". Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 
August".
In pauză — tragerea pro- 
noexpres;

19.20 1001 de seri. Filmul dc a- 
nimație „Pehacik";

19.30 Telejurnal.
In cinstea anlveraării Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

20,00 Teleobiectiv;

20.20 Telecinemateca : „Agonie 
și extaz", in distribuție: 
Chariton Heaton, Rex Har
rison, Diana Client©;

22.20 Teleglob: Călătorie prin
Franța:

22,40 „24 de ore".

următoarelor posturi vacante :

• inginer principal

• inginer

• tehnician principal

• artificier

• electrician

• lăcătuș »
• fochist

• zugrav

Condițiile de angajare și salarizare sini eeie prevăzute 
de Legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.

Informați! suplimentare se pol obține de Ia biroul per
sonal al S.C.S.M. Petroșani, st». Dr. Petro Groza nr. 32-34

Mica publicitate
CASA DE VÎNZARE, Petroșani, str. II Iunie, nr. 2 — 

Romoșan.

nont.ru
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Examen de admitere 
în învățămîntul superior 

tehnic, secții serale 
de subingineri

ULTIMELE ȘTIRI llHirhk si ini7v 1.1.1 ■ ■
tl
i

OuIdOj

o
(Urmare din pag. 1)

ferea în învătămîntul superi
or" — ediția 1972, cu preciza
rea că pentru disciplina „mate
matică" se vor pregăti numai 
capitolele de algebră și geome
trie plană.

Cererea pentru înscriere la 
examen, însoțită de diploma 
de studii și certificatul de naș
tere în original, adeverință de 
la locul de muncă și recoman
darea întreprinderii, se depu
ne pînă la data de 29 noiem
brie 1972, ora 16,00, la biroul 
de personal și învătămînt al în
treprinderii pe lîngă care va 
funcționa secția sau la secre
tariatele instituțiilor de învă
tămînt superior pentru specia
litățile din domeniul construc
țiilor. ,

Relații suplimentare se pot 
primi de la birourile de per
sonal și învătămînt din între
prinderile pe lîngă care vor 
funcționa secțiile serale de în
vătămînt superior tehnic, pre
cum și de la secretariatele in
stituțiilor de învătămînt supe
rior.

Secțiile serale de învătămînt 
superior tehnic Ia care se or
ganizează examen sînt urmă
toarele :

1. BUCUREȘTI
1. întreprinderea de întreți

nere șl reparare a utilajului 
de calcul (Electronică aplica
tă);

2. întreprinderea Optica Ro
mână (Mecanică fină);

3. Uzina de mașini electrice 
(Electrotehnică);

4. Fabrica de mașini-unelte 
și agregate (Tehnologia prelu
crării la rece);

5. Uzina 23 August (Defor
mări plastice șl tratamente 
termice);

6. întreprinderea Electrocen- 
trale (Termoenergetică);

7. întreprinderea de distri
buire a energiei electrice (E- 
lectroenergetică);

8. Uzina mecanică material 
rulant — Grivița Roșie (Mate
rial rulant);

9. întreprinderea Telecon- 
strucția (Telefonie-telegrafie);

10. Institutul de construcții 
(Construcții civile și indus
triale, Instalații pentru con
strucții, Mașini și utilaje pen
tru construcții);

11. Gombinâtul d# Industria
lizarea Lemnului Pipera (In
dustrializarea lemnului);

12. Grupul de uzine pentru 
producția de utilaje și piese 
de schimb (Utilaje pentru in
dustria materialelor de con
strucții);

3. ARAD
1. Uzina de vagoane (Tehno

logia prelucrării Ia rece);
2. Gombinâtul de exploata

O. N. u. 
Intervenția reprezentantului României 

în Comitetul pentru problemele coloniale

rea și industrializarea lemnu
lui (Industrializarea lemnului);

3. BAIA MARE
Centrala industrială metale 

neferoase și rare (Metalurgia 
metalelor neferoase);

4. BRAȘOV
1. Uzina „Steagul Roșu (Teh

nologia prelucrării la rece);
2. Uzina „Tractorul" (Defor

mări plastice și tratamente 
termice);

3. Universitatea Brașov (Con
strucții civile și industriale. 
Instalații pentru constricții);

5. BRĂILA
Uzina „Progresul" (Tehnolo

gia prelucrării la rece);
6. BORZEȘTI
Grupul Industrial petrochi

mic (Tehnologia chimică orga
nică. Utilaj chimic);

7. CLUJ
1. întreprinderea de rețele 

electrice (Electroenergetică);
2. Institutul politehnic (Con

strucții civile și industriale);
8. CRAIOVA
1. întreprinderea rețele e- 

lectrice (Electroenergetică);
2. Combinatul chimic (Teh

nologia chimică anorganică);
3. Universitate (Construcții 

civile și industriale);
9. CUGIR
Uzina mecanică (Tehnologia 

prelucrării la rece);
10. FĂGĂRAȘ
Combinatul chimic (Tehnolo

gia chimică anorganică. Teh
nologia chimică organică. Uti
laj chimic);

11. GALAȚI
1. Șantierul naval (Tehnolo

gia sudării);
2. Combinatul siderurgic 

(Furnale și otelării. Electro
mecanică metalurgică);

3. Institutul politehnic (Con
strucții civile și industriale);

12. HUNEDOARA
Combinatul siderurgic (Teh

nologie carbochimică și proce
se pirogene. Electromecanică 
metalurgică. Construcții civile 
și industriale);

13. IAȘI
Institutul politehnic (Con

strucții civile și industriale. 
Instalații pentru construcții);

14. ORADEA
întreprinderea de prefabri

cate (Utilaje pentru industria 
materialelor de construcții);

15. PITEȘTI
1. Combinatul de exploata

rea șl industrializarea lemnu
lui (Utilaje pentru industria 
lemnului);

2. Grupul industrial petro
chimic (Tehnologia și chimiza
rea petrolului și gazelor (Teh
nologia chimică n macromole- 
culeîor);

16. REȘIȚA
1. Uzina constructoare de 

mașini (Turnătorie);
2. Combinatul siderurgic (De

formări plastice și tratamente 
termice);

17. RM. VlLCEA
1. Combinatul de exploata

rea șl industrializarea lemnu
lui (Industrializarea lemnului);

2'. Grupul industrial de chi
mie (Tehnologia chimică anor
ganică);

18. SATU MARE
Unio-Satu Mare (Tehnologia 

prelucrării la rece);
19. SUCEAVA
1. Grupul de uzine pentru 

producția de utilaj și piese de 
schimb (Utilaje pentru indus
tria lemnului);

2. Combinatul de exploata
rea și industrializarea lemnu
lui (Industrializarea lemnului);

20. SLATINA
Centrala industrială de alu

miniu (Metalurgia metalelor 
neferoase);

21. SĂVINEȘTI
Uzina de fibre sintetice (Teh

nologia chimică a macromole- 
culelor);

22. SIBIU
Grupul de uzine pentru pro

ducția de utilaje și piese de 
schimb (Utilaje pentru indus
tria lemnului);

23. TR. SEVERIN 
întreprinderea Centrale Hi-

droelectice (Hidroenergetică^;
24. TG. MUREȘ
Combinatul de îngărășămin- 

te azotoase (Tehnologia chi
mică anorganică);

25. TIMIȘOARA
1. Uzina „Azur" (Tehnologia 

chimică organică);
2. <fInstitutul politehnic (Con

strucții civile și industriale);
3. Uzina mecanică-Timișoara 

(Tehnologia prelucrării la rece);
4. întreprinderea regională 

de electricitate (Electroenerge
tică);
26. TG. JIU

1. Combinatul pentru mate
riale de construcții (Utilaje 
pentru industria materialelor 
de construcții);

2. Centrala termoelectrică - 
Ro.vinari (Termoenergetică);

27. BUZĂU
Fabrica de geamuri (Utilaje 

pentru industria materialelor 
de construcții.

Amversarea Marelui Octombrse

Tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 

din Moscova
MOSCOVA 7. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite : In cinstea 
celei de-a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în Piața Roșie din 
Moscova au avut loc Ia 7 no
iembrie, tradiționala paradă 
militară și demonstrația oame
nilor muncii din capitala so
vietică.

La tribuna Mausoleului V. I. 
Lenin se aflau L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornii, A. N. Kosî- 
ghin, alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

în tribune erau prezente nu
meroase delegații străine invi
tate să participe la festivită
țile prilejuite de a 55-a ani
versare a Marelui Octombrie. 
Printre acestea se aflau dele
gația A.R.L.U.S., condusă de 
tovarășul Constantin Mîndrea- 
nu, secretar 'al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, pre
cum și delegația U.T.C., con
dusă de tovarășul Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului al țării

Raportul lui Kohl cu privire la rezultatul 
tratativelor purtate cu Rahr

BERLIN 7 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliul de Miniștri al’ Re
publicii Democrate Germane au 
ascultat, marți, raportul pre
zentat de Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri, cu privire la rezultatul 
tratativelor cu Egon Babr, se
cretar de stat la Cancelaria fe
derală a R.F. a Germaniei, asu
pra unui tratat referitor la ba
zele relațiilor dintre R.D.G. si 
R.F.G., precum și asupra altor 
probleme de interes reciproc. 

noastre, care va participa la 
lucrările conferinței interna
ționale „Tineretul muncitor in 
societatea contemporană și 
lupta sa pentru drepturile sa
le, pentru progresul social, 
independență națională și 
pace".

După ce a trecut în revistă 
unitățile militare aliniate in 
Piața Roșie, pavoazată festiv, 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Grcciko, ministrul apă
rării al U.R.S.S., a rostit de 
la tribuna Mausoleului o cu- 
vîntare în care a relevat suc
cesele repurtate de poporul 
sovietic in cei 55 de ani care 
au trecut de la victoria Re
voluției din Octombrie, reali
zările obținute în toate dome
niile de poporul sovietic, care 
anul acesta va sărbători o ju
mătate de secol de la înteme
ierea U.R.S.S.

Parada militară este deschi
să de o unitate de elevi ai 
școlii militare „Nahimov". Ur
mează apoi formațiile milita
re ale viitorilor comandanți, 
astăzi cursanți ai școlilor și 
academiilor militare de toate

După cum menționează agen
ția ADN, Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G. și Consiliul de Mi
niștri au constatat că rezulta
tele tratativelor corespund li
niei politice externe trasate de 
Congresul al VUI-lea al P.S.U.G. 
de coexistență pașnică cu sta
tele capitaliste. Tratatul nego
ciat stabilește că cele două 
state iși vor clădi relațiile reci
proce pornind de la telurile si 
principiile Cartei O.N.U., în 
special de la principiul egali
tății suverane a statelor. 

armele. Conform tradiției, co
loana trupelor tehnice este 
deschisă de unități ale divi
ziei autopurtate „Dzerjinski", 
care s-a distins in luptele pen
tru apărarea capitalei sovieti
ce. Urmează apoi unitățile de 
rtachete de diferite tipuri.

Urmează apoi parada spor
tivă, după care, timp de cîte- 
va ore s-au perindat prin Pia
ța Roșie colective ale între
prinderilor, șantierelor institu
țiilor de cercetări științifice 
și de cultură, precum și care 
alegorice înfățișind realizările 
obținute în întrecerea în cin
stea celei dc^-a 55-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și a celei de-a 
50-a aniversări a creării sta
tului sovietic. Șirurile nesîîr- 
șite de oameni ai muncii poar
tă pancarte cu inscripții care 
cheamă la îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al XXIV- 
lea, privind construirea so
cietății comuniste în U.R.S.S.

După-amiază, Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a oferit 
o recepție la Palatul Congre
selor din Kremlin. I.a recepție, 
L. I. Brejnev, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a rostit 
un toast.

Aprobînd rezultatele tratati
velor, Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Miniș
tri al R.D.G. l-au împuternicit 
pe Michael Kohl să parafeze 
tratatul și protocolul suplimen
tar Ia acest tratat, să semne
ze și să facă schimb de scri
sori cu privire la cererea de 
primire a R.D.G. și R.F.G. in 
O.N.U. ,să parafeze alte docu
mente legate de tratative.

SPORT - TELEX - SPORT

© Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a prezidat, la 6 noiem
brie, la Persepolis, o reuni
une — Ia care au participat 
membrii guvernului și experți 
în probleme economice — 
consacrată viitorului plan 
cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

9 Bilanțul incendiului iz
bucnit luni în vagonul res
taurant al trenului expres ca
re se îndrepta spre orașul Fu
kui, din centrul Japoniei, se 
ridică la 29 morti și peste 700 
de răniți, a anunțat poliția 
japoneză. Incendiul s-a pro
dus, așa cum s-a mai anunțat, 
în momentul în care trenul 
se afla într-un tunel lung de 
12 km, lipsit de instalații de 
aerisire. Salvarea călătorilor 
a fost îngreuiată, între altele, 
de o defecțiune a sistemului 
de iluminare a tunelului.

@ După cum relatează agen
ția France Presse, Ministerul 
chilian de Interne a anunțat ri
dicarea stării excepționale in
stituite, în cursul lunii oc
tombrie, în 20 de provincii 
ale tării, ca urmare a grevei 
ilegale declanșate de Confe
derația proprietarilor de au
tocamioane. Această măsură 
survine în urma acordului 
privind reluarea lucrului în 
sectoarele care s-au aflat în 
grevă și normalizarea activi
tății firmelor de transport.

Intr-o declarație făcută 
la Aden, premierul R.D.P. a 
Yemenului, Aii Nasser Mo
hamed. a precizat că guver
nul său „este qata să pună în 
anlicare hotărîrile acordului 
de unificare cu R.A. Yemen". 
Autoritățile de la Aden — 
a spus el — și-au desemnat 
deja reprezentanții în comi
sia mixtă însărcinată cu pre
gătirea reuniunii Ia nivel 
înalt între conducătorii ce
lor două state, în conformi
tate cu acordul de la Cairo.

0 Un purtător de cuvînt 
al Partidului justițialist din 
Argentina a anunțat că fos
tul șef al statului argentini
an, Juan Peron, aflat în exil 
Ia Madrid, se va întoarce în 
țară Ia 17 noiembrie, pentru 
a participa la campania în 

vederea alegerilor prezidențl. 
ale din martie 1973 — trans
mite agenția France Presse.

© La sfîrșitul unei reuni
uni, Consiliul National al 
Partidului Republican Italian 
a adoptat, cu o mare majori
tate de voturi, un document 
în care se confirmă că par
tidul sprijină „din exterior" 
guvernul de coaliție, condus 
de premierul Giulio Andreo
tti. Documentul precizează, 
de asemenea, că Partidul Re
publican Italian ar putea ac
cepta, în anumite condiții să 
participe Ia o coaliție guver
namentală formată din demo- 
crat-creștini, socialist-demo- 
crați și liberali, sau din alte 
partide.

© La Santiago de Chile s-a 
anunțat că președintele Re
publicii Chile, Salvador Al
lende, va pleca la 27 noiem
brie la New York pentru a 
asista la dezbaterile Adună
rii Generale a O.N.U. La re
întoarcerea de la New York 
șeful statului chilian va face 
vizite oficiale în Mexic și 
Cuba.

@ După cum informează a- 
gentia ACTC, o delegație a 
Partidului Comunist din Spa
nia, condusă de Santiago Cp- 
rillo, secretar general al parti
dului, a sosit la Phenian 
pentru o vizită în R.P.D. 
Coreeană la invitația C.C. 
al Partidului Muncii din 
Coreea. La aeroport, Santi
ago Carillo a fost salutat ele 
Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.

© La Havana a avut loc 
consfătuirea de constituire a 
sindicatului lucrătorilor din 
industria construcțiilor — al 
20-lea sindicat național din 
țară — care reunește peste 
200 000 de membri.

Intr-o cuvîntare rostită la 
consfătuire, Ramiro Valdes, 
membre al Bironlui Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, a re
levat că, în viitorul apropiat, 
în țară urmează să fie cons
truite aproximativ 40 000 de 
case de locuit, 160 de școli, 
600 ferme zootehnice și alte 
obiective de mare impor
tanță pentru economia națio
nală.

NEW YORK 7. — Trimisul 
special Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: In Comitetul 
pentru problemele coloniale al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîntul, în cadrul dezba
terilor consacrate situației din 
Rhodesia, delegatul român, E- 
milian Manciur. Evoluția din 
Rhodesia, a arătat el, vine în 
contradicție flagrantă cu trans
formările profunde pe plan in
ternațional, care merg în di
recția afirmării tot mai pu
ternice a cerinței popoarelor 
de a se pune capăt colonialis

Un vis vechi în fază de realizare 

lllllllll III SUB CWUI1 MlNiCII
A fost perfectată pri

ma convenție pentru rea
lizarea tunelului sub Ca
nalul Minecii. Astfel, cel 
mai târziu in anul 1980, va fi 
realizat un vis vechi de pes
te 170 de ani — legarea Ma
rii Britanii de continentul 
european. Convenția, semna
tă recent, definește în mod 
precis durata fiecărei faze de 
realizare a lucrărilor care 
urmează a fi executate, pre
cum și modalitățile de fi
nanțare.

Potrivit acestei convenții, 
faza întii are ca obiectiv pu
nerea la punct, definitivă, a 
proiectului, sub toate aspec
tele : tehnic, economic și fi
nanciar. Ea a început cu an
ticipație, încă în aprilie 1971, 
și continuă cu răspunderi co
mune pentru cele două gu
verne și societățile particu
lare interesate, acestea ur
mând să furnizeze jumătate 
din finanțarea necesară pen
tru efectuarea studiilor. Stu
diile economice și tehnice 
sînt in prezent suficient de 
avansate pentru a scoate in 
evidență faptul că tunelul es
te realizabil și foarte renta
bil. Lucrările de preconstruc- 
ție au început să fie deja în
treprinse, și străpungerea ga
leriei de serviciu a tunelului 
va putea. începe în cel mult 
un an. Această fază trebuie 
să se încheie, la 31 iulie 1973, 
prin semnarea convenției tir. 
2 și. mai ales, printr-un tra
tat. franco-britanic, supus spre 

mului și neocolonialismului, 
politicii imperialiste de forță 
și dictat, de a se asigura con
diții pentru dezvoltarea fie
cărei națiuni corespunzător 
năzuințelor sale. Ea reclamă 
din partea O.N.U., din partea 
tuturor statelor, un sprijin 
material și moral sporit po
porului Zimbabwe în lupta sa 
dreaptă pentru eliberare.

România sprijină multilate
ral poporul Zimbabwe în lupta 
sa pentru independență, a sub
liniat vorbitorul, relevînd că 

aprobare Parlamentelor celor 
două țări. Din momentul ra
tificării proiectului, el nu va 
mai putea fi abandonat.

Faza a doua va începe deci 
la 1 august 1973, urmînd să 
se încheie la 1 februarie 
1975. Realizarea galeriilor de 
acces, precum și a kilometri
lor de galerii de serviciu de 
fiecare parte a Canalului Mi
necii, va permite o ultimă pu
nere la punct a tehnicilor de 
realizare în vederea începerii, 
în cele mai bune condițiuni. 
a. străpungerii galeriilor prin
cipale.

Cea de-a treia fază este 
programată să dureze pînă în 
anul 1980, dată la care con
strucția va trebui să fie gata 
împreună cu toate echipa
mentele, instalațiile termina
le, racordurile rutiere și fe
roviare. Costul global al lu
crării a fost evaluat la 4 800 
milioane franci francezi. O- 
dată terminat, tunelul va fi 
proprietatea celor două gu
verne, care vor încredința 
gestiunea și exploatarea lui 
unui organism public franco- 
britanic. în cadrul căruia gru
purile financiare interesate 
nu vor dispune decît de o 
reprezentare minoritară. A- 
cest organism va fi obligat 
să verse, timp de 50 de ani. 
o parte din încasări — cotă 
pînă în prezent nedetermina
tă — celor două societăți de 
construcții. Căile ferate fran
ceze și britanice, care sînt 
acționare ale acestor socie

țara noastră susține la O.N.U. 
și în alte foruri internaționale 
acțiunile privind lichidarea do
minației coloniale în Rhodesia 
de sud. Problema care se cere 
rezolvată în prezent este de 
a acționa cu multă fermitate 
pentru ca rezoluțiile O.N.U. 
să nu mai rămînă simple con
statări și deziderate, ele să fie 
transpuse în viață, de a găsi 
noi căi și mijloace concrete 
de a acorda sprijin eficient 
poporului Zimbabwe în lupta 
sa pentru dobîndirea indepen
denței naționale.

tăți, vor plăti o redevență de 
utilizare, ceea ce înseamnă că 
ele vor fi retribuite pentru 
posturile de tracțiune, între
ținere și intervenții tehnice. 
Tunelul va fi utilizat atât de 
către „trenuri navetă", care 
vor transporta vehicule ușoa
re, autocare, camioane, cit și 
de către „trenuri directe" cu 
viteză redusă, viteză care pe 
parcurs are toate șansele de 
a fi sporită. Aceste navete 
vor permite obținerea, în pe
rioadă de vîrf, a debitului de 
o „navetă" la fiecare trei mi
nute, rulînd cu 140 kilometri 
la oră, ceea ce reprezintă 
4 800 de vehicule în 60 de mi
nute pentru fiecare sens de 
circulație, corespunzind capa
cității unei autostrăzi cu trei 
benzi de circulație. Trenurile, 
circulând cu viteza de 160 ki
lometri pe. oră, vor putea ■ a- 
coperi distanța Londra-Paris 
in 3 ore și 40 minute, durată 
care prin introducerea turbo- 
trenurilor va fi, în . scurt 
timp, redusă. Instalații ter
minale sînt prevăzute pentru 
operațiile încărcare-descărca - 
re a. vehiculelor. ■ precum și 
pentru executarea formalități
lor necesare la trecerea fron
tierei. Tunelul va fi apoi le
gat. de o parte și de alta a 
Canalului Mânecii, cu rețelele 
feroviare și rutiere existente 
în momentul în care această 
importantă lucrare de con
strucții va fi dată în circu
lație.

(„Le Figaro")

Aviația americană a bombardat 
din nou localități din R. O. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — A- 

viația americană a bombardat 
din nou. la 6 noiembrie, împre
jurimile orașului Vinh, pre
cum și alte centre populate 
din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha-Tinh și Quang 
Binh din R.D. Vietnam. Nu
meroase regiuni și localități 
din provincia Quang Binh au 
fost atacate de avioanele 

I „B-52" — informează agenția 

In foto: O hartă a R.D. Vietnam a zonei demilitariza
te cu principalele porturi. Fio ta a 7-a americană s-a retras 
din Golful Tonkîn dincolo de paralela 20 și a sistat deo
camdată bombardamentele.

VNA. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de 
protest în care cere guvernu
lui american să pună capăt ne- 
întîrziat bombardamentelor, mi
nării și blocadei porturilor 
nord-vietnameze, precum și 
tuturor actelor de încălcare a 
suveranității și securității R.D. 
Vietnam.

HELSINKI 7 (Agerpres). — 
Peste 8 000 de spectatori au 
urmărit la Helsinki revanșa 
întîlnirii internaționale amica
le de hochei pe gheată dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și 
Finlandei. Victoria a revenit 
din nou hocheiștilor sovietici, 
care au cîștigat cu scorul de 
4-1 (0-0, 3-0, 1-1).

*

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Aberavon, con
curs contînd pentru „Cupa De
war", s-a încheiat cu o mare 
surpriză: jucătorul vest-ger- 
man Jurgen Fassbender l-a în
vins în finală cu 6-0, 6-2 pe 
cunoscutul tenisman american 
Clark Graebner.

*

MONCHEN 7 (Agerpres). — 
Federația vest-germană de fot
bal a suspendat o serie de 
jucători, învinuiți de a fi pri
mit mari sume de bani pen
tru ca echipele lor să piardă

Resursele miniere
ale Republicii Guineea

Zăcămintele de bauxită din 
Guineea, principala bogăție 
minieră a țării, reprezintă a- 
proximativ 20 la sută din re
zervele mondiale. In anul 
1970, producția guineeză de 
bauxită a atins 2,6 milioane 
de tone, în vreme ce, în 
1964, ea nu depășea 1,7 mi
lioane de tone. Producția de 
alumină a atins încă în a- 
nul 1970 aproximativ 600 000 
de tone. La Kimbo funcțio
nează o uzină de alumină cu 
o capacitate de producție de 
500 000—700 000 tone pe an.

Se prevede, totodată, con
struirea unei turnătorii de a- 
luminiu, . care va permite 
Guineei să exporte produse 
finite. Acest proiect este, în
să legat de intensificarea va
lorificării resurselor energe
tice ale tării. In același timp, 
sînt în curs lucrările în ve
derea exploatării zăcăminte
lor de bauxită din regiunea 
Boke operațiune încredințată 

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

meciurile susținute în campio
nat. Au fost suspendați pe o 
perioadă de doi ani, cu ridi
carea licenței, următorii jucă
tori : Klaus Fischer, Jurgen 
Sobieray (ambii de la Schal
ke 04) și Jurgen Galbierz 
(Wuppertal). Jucătorul Man
fred Pohlschmidt, component 
al formației Teutonia Muns
ter, a fost suspendat pe viață.

★
Astăzi, pe stadionul „23 Au

gust" din Capitală se va dis
puta, în nocturnă, meciul re
tur dintre echipele Rapid 
București și Rapid Viena, con
tînd pentru turul II al „Cu
pei Cupelor" la fotbal. După 
cum se știe în primul joc, 
desfășurat la Viena, scorul a 
fost egal: 1-1, astfel că fotba
liștii români păstrează prima 
șansă în lupta pentru califi
carea în turul următor al 
competiției.

Partida va începe la ora 
17,30 și va fi transmisă în în
tregime la televiziune.

Pe programul I al posturi
lor noastre de radio vor fi 
transmise aspecte din desfășu

companiei „Alean" — una 
dintre marile firme producă
toare de aluminiu din lume, 
— urmînd ca, într-o a doua 
etapă, să treacă „Companiei 
de bauxită din Guineea".

Din presa străină
In baza unui acord înche

iat în octombrie 1969, guver
nul deține o participare de 
49 la sută din acțiunile „Com
paniei de bauxită din Gui
neea", iar firma „Halco Mi
ning" — o participare de 51 
la sută. Capitalul acesteia din 
urmă este repartizat între di
verse societăți americane și 
vest-europene, oare s-au an
gajat să cumpere anual din 
Guineea 6 milioane tone de 
bauxită pe o perioadă de 20 
de ani, o dată cu exploata
rea zăcămintelor de la Boke.

Guvernul de la Conakry a 

rarea întîlnirii în radiopro- 
gramul „Orele serii".

★
STOCKHOLM 7 (Agerpres). 

Turneul international de tenis 
de la Stockholm, care se des
fășoară în cadrul „Marelui 
Premiu-Filt", a continuat cu 
partidele din primul tur ale 
probelor de simplu și dublu.

Jucătorul român Ion Țiriac 
l-a întîlnit pe suedezul Jo
hansson, pe care l-a învins în 
trei seturi cu 3-6, 6-3, 6-3. In
tr-o partidă așteptată cu ma
re interes, sud-africanul Cliff 
Drysdale l-a întrecut cu 6-7, 
6-2, 6-2 pe americanul Tom 
Gorman.

In proba de dublu, cuplul 
Ion Țiriac (România) — Jim
my Connors (S.U.A.) a dispus 

■ cu 6-4, 6-4 de perechea Mc
Millan (R. S. A.) - Stockton 
(S.U.A.). Performerii zilei au 
fost tenismenii australieni 
John Alexander și Phil Dent 
care au reușit o sur
prinzătoare victorie, în două 
seturi, cu 6-0, 7-5 în fata re
dutabilului cuplu Ilie Năsta- 
se — Jan Kodes.

anunțat că urmează să fie da
te în folosință o cale ferată 
de 137 kilometri și un port la 
Kamsar în vederea transpor- 
tuluj bauxitei. Costul aces
tor lucrări este evaluat la 85 
milioane de dolari. începute 
în anul 1969, ele urmează să 
fie terminate în 1972. Firma 
„Halco" va acorda Guineei 
65 la sută din beneficiile ne
te realizate în urma operațiu
nilor de exploatare a zăcă
mintelor de la Boke. Produc
ția de bauxită extrasă din a- 
ceastă regiune ar urma să r- 
tingă anual, în prima etapă. 
6 milioane de tone, iar ulteri
or — 9 milioane de tone.

In vederea realizării cu 
succes a acestor proiecte, Re
publica Guineea a obținut de 
la Banca Mondială suma de 
73 milioane de dolari .

Subsolul guineez cuprinde, 
de asemenea, apreciabile re
surse de fier.

(„Le Moniteur Africain")
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