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Lucrările Conferinței pe fără

a cadrelor de conducere
din întreprinderi și centrale
industriale și de construcții

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI SOCIALIST DIN URUGUAY
Vineri <liip<î-oiniazA, tovnrâșul 

Nicolac C'caușcscu, secretar gc- 
ncral al Partidului Comunist 
Român. a primit delegația 
Partidului Socialist din Uru
guay, formată din Jose Pedro 
Cardoso, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar pentru 
problemele relațiilor Internatio
nale al C.C. al P.S.U., conducă
torul delegației, Francisco Lau- 
renzo, membru al Comitetului 
Central al P.S.U., Carlos Altc- 
sor, șeful Departamentului rela

țiilor internaționale al C.C. al 
P.S.U., și Jorge Irisity, activist 
al P.S.U,

l-a primire au participat to
varășii I’aul Niculescu-Mi/il, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

In cursul convorbirii s-a fă
cut o Informare reciprocă asu
pra activității și experienței 
color două partide 'I s-a expri

mat liotărirca de a se dezvolta 
relațiile bilaterale in interesul 
cauzei socialismului, democra
ției, independenței naționale și 
păcii.

De asemenea, s-a procedat la 
un schimb de vederi cu privi
re la probleme actuale ale si
tuației internaționale și ale miș
cării muncitorești.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Lucrările Conferinței pe ța
ră a cadrelor dc conducere 
din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții 
au continuat vineri în urmă
toarele comisii : energie e- 
lectrică și nucleară: petrol; 
mijloace de transport rutier 
și mașini agricole: îngrășă
minte chimice și chimie a- 
norganică; electrotehnică și c- 
lectronică; mașini-unelte, me
canică fină și aeronautică; 
metalurgie; mașini grele și u- 
tilaje tehnologice: construcții 
industriale și social-cultura- 
le: industria cărnii, laptelui 
și peștelui; pielărie, blănărie 
și încălțăminte; sticlă, porțe
lan, faianță și articole 
menaj; conserve, zahăr.

dc
u-

lei, spirt: materiale de con
strucții: textile și confecții: 
mine și geologie: chimie or
ganici», mase plastice, cauciuc 
sintetic, fire și fibre chimi
ce, cosmetice: exploatarea și 
prelucrarea lemnului; hîrtic, 
celuloză și industria poligra
fică.

La lucrările comisiilor au 
participat tovarășii Manca 
Măncscu. Paul Niculcscu-Mi- 
zil. Gheorghc Pană, Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, llic Vcrdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănâlachc, 
Emil Drăgăncscu, Janos Fa- 
zckas. Petre Lupu, Lcontc 
Răutu, Gheorghc Stoica. Pe
tre Blajovici, Miron Constan- 
tincscu, Mihai Dalca, Miu Do-

brcscu, Mihai Gere, Vasilc 
Patilineț.

La dezbateri au participat 
directori generali și directori 
dc întreprinderi, secretari ai 
organizațiilor dc partid, pre
ședinți dc sindicat, secretari 
de U.T.C., muncitori fruntași, 
maiștri, ingineri șefi, ingineri 
și economiști cu experiență 
din întreprinderi și centrale 
industriale, șantiere, trusturi 
dc construcții și institute dc 
proiectare, oameni de știin
ță. Au participat, do aseme
nea. primi-secretari și secre
tari cu problemele economi
ce ai comitetelor județene 
dc partid, secretari ai comite
telor municipale și orășenești, 
miniștri și cadre dc conduce-

re din ministere și organe 
centrale de sinteză.

In cadrul dezbaterilor 
fost adîncite probleme 
mare importanță incluse . 
ordinea de zi, legate de mo
dul de exercitare a atribuți
ilor centralelor, îmbunătă
țirea relațiilor dintre în
treprinderi, centrale și 
ministere, creșterea rolu
lui factorului cconomico- 
financiar, ridicarea calitati
vă a activității economice, 
probleme privind îmbunătăți
rea planificării, aplicarea le
gislației și îmbunătățirea ci.

Sîmbătă, 19 februarie, lu
crările Conferinței se reiau. . 
în plen.

au 
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DEZVOLTAREA MINERITULUI
VĂII JIULUI

ridică noi imperative în îafa 
cercetătorilor și proiectanfilor

Ing. Alexandru MICLEA, 
director I. C. P. M. H.

Institutul dc cercetări și pro
iectări miniere pentru huilă din 
Petroșani va executa în anul 
1972, conform cu prevederile 
din plan, o serie dc lucrări dc 
cercetare și proiectare cerute de 
activitatea de producție și in
vestiții a Centralei cărbunelui.

Este vorba în general de cer
cetări aplicative, studii tehnico* 
cconomicc și proiecte dc execu
ție cu o tematică axată pe pro
blemele majore pe care le ri
dică exploatările miniere și uzi
nele din Valea Jiului.

Astfel, în privința tehnologiei 
dc extracție a cărbunelui au a- 
juns în faza dc experimentare 
cercetările privind metoda dc 
exploatare a stratului 3 in felii 
orizontale, cu front lung și banc 
de cărbune subminat. Primele 
rezultate obținute la mina Pc- 
tril-i, confirmă din punct dc ve
dere tehnic o scrie de avanta-

jc ale acestei metode dc abataj, 
comparativ cu actuala metodă 
de abataj cu front lung în stra
tul 3.

In anul 1972, experimentările 
vor continua în scopul de a fi 
verificați și parametrii econo
mici scontați dc către cercetăto
rii institutului nostru, aplicînd 
metoda în condițiuni de strat 
corespunzătoare.

Un rol hotărîtor la reușită îl 
va avea desigur și beneficiarul 
direct, care, prin personalul său 
tehnic de specialitate, va trebui 
să organizeze desfășurarea lu
crărilor în conformitate cu pre
vederile programului și să in
struiască corespunzător persona
lul de execuție.

O altă problemă majoră, ce 
se pune institutului nostru, este 
de domeniul mecanizării opera
țiunilor cu volum marc de ma
noperă ce se execută în prezent

la susținerea cu stîlpi hidrau
lici individuali In abatajele 
frontale din stratul 3, ținind 
seama și de faptul că, la înăl
țimi ale abatajului de cca. 3 m, 
stîlpi i au o greutate proprie 
marc, iar grinzile articulate 
ridică și se montează greu la 
tavanul abatajului.

In acest scop a fost conce
pută și proiectată o susținere 
mecanizată cu acționare hidrau
lică, care ține scama de con
dițiile de zăcămînt. de faptul că 
Se lucrează sub tavan artificial, 
tăierea cărbunelui în front 
văzindu-se a se realiza 
pușcare.

Susținerea mecanizată 
concepută pentru a putea I 
și în abataje cu banc de căr
bune subminat. Prototipul sus
ținerii urmează a fi executat la 
U.U.M, Petroșani, în cursul a- 
ccstui an, prin el putîndu-se 
confirma rezultatele strădaniei 
unui colectiv de cercetători și 
proicctanți. care și-au început

se

pre- 
prin

este 
lucru
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Cuvîntul tovarășului
Costache Trotuș, director general al

Centralei siderurgice Hunedoara
Actuala conferință convocată din 

inițiativa secretarului general al 
partidului se înscrie in ansamblul 
măsurilor și preocupărilor conduce
rii partidului pentru ridicarea pe 
o treapta superioara a nivelului în
tregii activități economice, consti
tuind un prilej deosebit pentru rea
lizarea unui schimb valoros de idei, 
în vederea utilizării mai eficiente 
a potențialului tehnic, material și 
uman dc care dispunem, pentru e- 
liminarca unor neajunsuri.

Colectivele dc muncă ale 
tralei industriale Hunedoara, 
nifestînd preocupare susținută 
tru perfecționarea activității în

(Agerprcs)

Ele

Cen- 
ma- 
pen- 

__r____ T_____ _ ____ ,___ noua 
formă de organizare, au obținut re
zultate bune în creșterea produc
ției. valorificarea resurselor mate
riale și de muncă. De la înființa
rea centralei, în aprilie 1969, și 
pînă în prezent, volumul benefici
ilor a crescut într-0 măsură însem
nată, cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse, a spo
rit simțitor producția de oțeluri a- 
liale. cca de laminate finite a- 
liate, producția de mașini și uti
laje, cea de piese de schimb etc.

Aceste rezultate își au izvorul în 
măsurile promovate de conducerea 
de partid și dc stat pentru îmbu
nătățirea formelor de organizare și 
conducere a economiei, in sprijinul 
multilateral și concret pentru apli
carea lor. Aceasta ne va permite 
ca în naualu! cincinal să realizăm

dinamici îmbunătățite dc ridicare 
a volumului și în special a eficien
ței producției, prin creșterea bene
ficiilor cu 70,7 la sulă și prin re
ducerea cheltuielilor la 1 CCO lei 
producție marfă ai 70,0 lei.

In continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra cîtorva probleme aflate in 
atenția siderurgiștilor hunedoreni. 
Legea contractelor economice, a a- 
rătat directorul Centralei siderurgi
ce — Hunedoara, prevede înche
ierea contractelor de aprovizionare- 
desfacerc cu minimum 6 luni îna
intea începerii perioadei de plan, 
prin relații directe între centrale. 
Efectiv însă, operațiunile de con
tractarc au loc în trimestrul IV’ al 
anului. Acest neajuns s-a datorat 
în special faptului că, în actualul 
sistem de lucru, contractul economic 
nu a devenit realmente un instru
ment de planificare. Așa stau lucru
rile și in ceea ce privește contrac
tarea producției noastre de lami
nate. Noi, la Hunedoara, avem rea
le rezerve de utilizare mai bună a 
capacităților de producție, mai ales 
la laminoare. Pentru aceasta este 
însă necesar ca beneficiarii de me
tal să solicite din timp cantitățile 
necesare, nu cum procedează în pre
zent, cînd naivitatea dc contraca
ra se desfășoară abia cu 15—20 
zile înainte de începerea perioadei 
de plan. La aceasta situație, care 
răpește din timpul de pregătire și 
organizare a fabricației, de optimi-

zare a programelor dc laminare, a 
contribuit atît lipsa noastră de fer
mitate și perseverența în aplicarea 
întocmai a indicațiilor și dispozi
țiilor legale privind aprovizionarea 
tehnico-matcrială, cît și reținerile pe 
care le au încă uncie ministere pen
tru descentralizarea acestei activități.

In legătură cu aplicarea dispozi
țiilor legale privind efectuarea re
parațiilor capitale la fonduri fixe 
și stimularea producției pentru ex
port, vorbitorul a criticat reținerea 
dovedită de organele centrale însăr
cinate cu aplicarea măsurilor menite 
să impulsioneze atare activități. Un 
lucru este cert — a arătat vorbi
torul : indicațiile și legile la întoc
mirea cărora sîntem consultați tre
buie riguros respectate, indiferent 
de treapta ierarhică pe care, din 
însărcinarea partidului, ne desfășu
răm activitatea.

Sîntem intens preocupați în aceas
tă etapă de perfecționarea tuturor 
laturilor muncii noastre privind 
creșterea producției și a producti
vității muncii, a nivelului general 
al realizărilor. In urma criticii con
structive făcute la adresa noastră, 
referitoare la insuficienta dezvolta
re a producției dc piese de schimb, 
a utilizării slabe a forței de mun
că, consiliul oamenilor muncii a luat 
o serie dc măsuri, aflate în curs 
de aplicare, privind asimilarea și 
creșterea producției dc piese de 
schimb, măsurarea mai atentă a

muncii depuse de toți Șțilariații, 
ricntarea cercetării spre reducerea 
consumurilor materiale, de creștere 
a activității privind autodotările și 
efectuarea lucrărilor dc reparații 
capitale. Rezerve serioase avem și 
în domeniul introducerii de noi teh
nologii în fabricație. Cu toate re
zultatele bune obținute în introdu
cerea gazului metan prcîncălzit la 
furnale și a oxigenului, perfecționa
rea tehnologiilor de elaborare a o- 
țelului cu oxigen și altele, exista 
încă suficiente variante de pcrfec-
ționare. La cuptoarele electrice, de 

.' - ’ -- -o- li
conduce la reducerea cu 15 la sută 
a consumului de energie și cu 25

exemplu, introducerea oxigcnulu

la sută a consumului de electrozi. 
Or, la noi în țară, la nici linul 
dintre cuptoarele electrice mari nu 
se utilizează oxigenul. Dc asemenea, 
nu avem încă instalații de vidare 
la turnarea oțelului, operație de 
înaltă eficiență asupra calității o- 
țelurilor, iar programele de dotare 
pentru prelucrarea suprafeței lami
natelor le realizăm destul dc încet. 
Pe lîngă propriile noastre lipsuri, 
la aceasta stare de lucruri s-a a- 
juns și datorită faptului că aportul 
industriei construcțiilor de mașini 
la dotarea siderurgici cu utilaje și 
instalații dc înaltă tehnicitate, în 
special, este încă insuficientă. In a- 
ecastă direcție și noi ne facem vi-

(Continuare in pag o 3-a)

Intr-un articol precedent intitu
lat „IDEILE ÎNAINTATE SINT CAP
TATE ; NICI-UNA NU ZACE IN 
„CONSERVARE" ne-am referit la 
unele modalități prin care, înfrin- 
gind ultima cantonare in tipare 
vechi și formalismul, atrăgind la 
dezbaterea problemelor de mun
că și viață ale colectivelor toate 
forțele potențiale ale acestora, 
organizațiile de partid stimulea
ză căutările creatoare, scot la 
lumină eșantioanele prețioase de 
„aur cenușiu", rodul gindirii și 
înțelepciunii colective. In felul a- 
cesta ele devin beneficiare ale u- 
qui bogat fond de propuneri de 
măsuri, de sugestii și observații. 
Toate irtsă fiind menite să deter
mine îmbunătățirea pe multiple 
planuri a activității colectivului.

Cum bine se știe, organizațiile 
de partid nu sint simple „depozi
tare" ale eșantioanelor prețioa
se, ale fondului de propuneri pe 
care le fac oamenii. Ele au da
toria de a acționa energic, prin 
numeroasele mijloace de care 
dispun, in vederea valorificării su
perioare, fructificării lor din plin.

Firește, fiind vorba despre 
„soarta" propunerilor pe care le 
lac oamenii in vederea perfecțio
nării activității ar fi multe de 
>pus. Dar nu ne-am propus de a- 
ceaslă dată să revenim la subi
ecte ades discutate in legătură 
cu însemnătatea aplicării riguroa 
se a nr- bidkioase. '

controlului insistent, sistematic a- 
supra felului cum sint respectate 
termenele stabilite pentru finaliza
rea propunerilor, răspunderii cu 
care acționează cei ce au primit 
sarcini in această privință. Deși 
aceste aspecte au, desigur, o ma
ximă însemnătate, asupra unoi 
alte fațete ale lucrurilor - nu mai 
puțin importante - ne-am pro
pus să medităm in cele ce ur
mează.

Să pornim de la un fapt ades 
intilnit. Participăm la numeroase 
adunări, dezbateri, fiecare dintre 
ele urmărind să ne antreneze in 
așa fel la clarificarea lucrurilor 
incit, in final, pe masa de lucru 
să apară cit mai multe propuneri 
de îmbunătățire a muncii. Nu de 
puține ori, ca o expresie a par
ticipării largi a oamenilor la dez
baterea și soluționarea probleme
lor, sint înfățișate pe loc, cel pu
țin trei cifre așa-zis „grăitoare" : 
numărul celor care au luat parte 
la adunări, ședințe ; numărul ce
lor care au luat cuvîntul și, in fi
ne, numărul propunerilor făcute. 
Fără îndoială, cifrele la care ne 
referim au semnificația lor impor
tantă, ele arată diversiunea, am
ploarea participării oamenilor in 
'orul de gindire colectivă. Dar e- 
? au și un cusur : nu spun totul

din ceea ce ne-ar interesa, 
ne sugerează doar imaginea u- 
nui edificiu, fără a ne furniza 
„date" despre soliditate, trăinicia 
lui, despre calitatea materialelor 
din care este construit. Intr-ade
văr, ce valoare practică au pro
punerile făcute, care este eficaci
tatea lor economică, CE și CIT se 
va ciștigo de pe urma aplicării 
lor ? întrebați și despre acest as
pect, mai mulți interlocutori ne-au 
spus că un asemenea calcul nu 
au făcut, el este mai complicat 
și mai greu de stabilit.

Bineînțeles, sint propuneri și 
propuneri, măsuri intre măsuri, u-

Stanțe 
pionierești 
Clipe solemne

Zilele trecute a avut loc 
primirea a 10 școlari in rin 
dul pionierilor de la Școala 
generală nr. 7 Petroșani. Fes
tivitatea s-a desfășurat In
tr-un cadru sărbătoresc, la 
Muzeul mineritului din locali
tate. A urmat apoi un frumos 
program artistic prezentat de 
pionieri închinat eroicelor 
lupte din februarie . ’33. Cli
pele solemne în care micii 
școlari au depus jurămîntul 
sub faldurile drapelului pa
triei, primind cu emoție cra
vata purpurie — vor rămîne 
dc neuitat în memoria lor.

„Eroii <-r»vifei66

C. MIREA

(Continuare in pag. a 3-a)

Pionicrii Școlii generale nr. 
2 Petroșani au pregătit, sub 
îndrumarea comandanților in
structori, un montaj muzical- 
litcrar intitulat ..Eroii Gri- 
viței".

Spectacolul a fost prezen
tat ia sala de festivități a 
complexului C.F.R. unde au 
fost invitați toți lucrătorii 
ceferiști, pensionari, veterani 
ai mișcării muncitorești din 
cadrul Căilor Ferate Române. 
Montajul s-a bucurat de suc
ces, ceferiștii mulțumind cu 
emoție sinceră micilor artiști.

„Cerebralul"

Viitorul complex hidrotehnic 
și energetic 

Cerna-Motru-Tismana
După cum s-a anunțat. Comitetul Executiv 

al C.C. al P.C.R. a examinat și aprobat pro
punerile privind realizarea complexului hi
drotehnic și energetic Cerna—Motru—Tisma
na, lucrări care se înscriu în opera dc trans
punere in viață a directivelor Congresului al 
X-lea al partidului.

Scopul principal al amenajării, informează 
conducerea Ministerului Energiei Electrice, 
este de a asigura cu apă unitățile industriale 
din zona Rovinari, Filiași. Craiova, din ba
zinul Văii Jiului, localitățile din această 
zonă, precum și irigarea unor mari suprafe
țe arabile din județele Gorj și Dolj — cu o 
dezvoltare accentuată a industriei, agricultu
rii și a orașelor : totodată, potențialul apelor 
Cernei, Motrului și Tismanei va fi folosit și 
in scopuri energetice, prin înălțarea unor hi
drocentrale cu o putere totală instalată de 
aproximativ 160 MW.

In prima etapă, prin realizarea barajului 
Cerna, de 110 m înălțime, și a captărilor se- 
< undare de pe malul drept al acestui riu se 
va crea o acumulare de 120 milioane metri 

paralel va fi construit un

tunel de aducțiunc Cerna—Motru, lung dc C 
km, centrala electrică Motru cu o putere in
stalată de 50 MW, barajul Valea Marc, care 
captează apele Rîului Mofru și compensează 
debitele folosite dc hidrocentrala Motru, apoi 
derivația apelor Motru și Cernei in valea Tis- 
inanei prin alt tunel de 8,5 km. Intr-o a doua 
etapă vor fi construite hidrocentrala subtera
nă Tismana cu o putere instalată dc 100 MW. 
precum și alic acumulări de apă, tunclc și 
hidrocentrale care vor fi executate pe rîuri- 
le Tismana și Bistrița. In final, ele vor spori 
și mai mult resursele dc apă, precum și pro
ducția dc energie electrică.

Prin realizarea amenajărilor complexe hi
drotehnice și energetice Cerna—Motru—Tis
mana se va asigura dezvoltarea armonioasă 
a ramurilor industriei din această parte a 
țării, corelate cu necesitățile de irigare a unor 
noi suprafețe de teren și cu dezvoltarea turis
mului in județele Caraș-Sevcrin, Dolj și Gorj 
și a condițiilor de traj ale oamenilor muncii.

(Agcrpres)

mod cert l-ați intilnit fi 
Că nu c chiar a- 

,exemplar". asta e altceva, 
luat in „mare", e cam 

„Exemplarului" nostru, 
împrumuți, de exemplu, o 

de bani, el gindește că 
- r -r-*  tâ l-ai

împrumutat, omenește, cind a
fost la ananghie. Și se face că
uită să ți-i dea înapoi... Ce să-i
faci f.. . e el, n-are ținere de 
minte... La fel, in cartea de mun
că nu mai e loc pentru nici < 
semnare... /I schimbat locuri!

In
dumneavoastră, 
celași „( 
dar — 
același : 
dacă-'

„te-a tras in piept", nu 
omenește.

cu apropouri, mai aruncă pe ici 
pe colo, cile o maximă, ce mai, 
subtil, nevoie mare...

Efar să nu vă Lisați impresio
nați! Totul nu-i clecit spoială, un 
surogat. Explicația că nu da 
înapoi ce împrumută e că. pur 
fi simplu, n-arc caracter; că a 
schimbat atîtea locuri de mun
că e că, atunci cind a fost con- 
sirius să muncească — la el con
știința, bucuria muncii, sini vorbe 
de „clacă" cui., le zice — a dat 
bir cu fugiții ca un trîntor; că se 
dă drept „intelectual" cu bruma
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muncă cum schimbă femeia felu
ritele^ coafuri. Dacă-i amintești 
că sint oameni care lucrează 
30—40 dc ani la aceeași intre 
prindere, la același loc de mun
că. care sini iubiți fi stimați de 
tovarășii in mijlocul cărora lu
crează, că astea sini bucurii pen
tru care merită să trăiești, el iți 
va spun! că-s fleacuri, „prafuri" 
cum le zice el... Mai stă din cind 
in cind și fără serviciu... Ce să 
facă dacă nu e înțeles ? Iți po
vestește cu lux de amănunte cum 
un șef, odată, i-a spus să facă 
ce: a. închipuie-ți, fără să-l roa
ge ’ Pe el, care e atît de cult, de 
fin. de... mai știu eu cum. Și a 
plecat; nu putea sa suporte o 
asemenea jignire. Dar toate astea 
le spune la o cafea la caic te-a 
invitat el. dar pe care o plătești 
tu.. E foarte „intelectual", cere
bral, cum ii place lui să spună. 
\ orbește numai cu subînțelesuri,

lui de cunoșiințe ;i cu expresiile 
cu care caută să te „facă praf" 
e că uite, caută și el un fraier
— căci, de ce să nu recunoaș
tem, asta sîntem dacă cădem in 
plasa lui — dispuși să-i plătim 
o cafea, un coniac.

Iar dacă vă va spune fi ca 
„daca era prost, murea de mult"
— să nti-l credeți. N-a murit 
pînă acuma, pentru ca, a mai 
găsit — ici, colo — pe unul, pe 
altul, pe care i-a „îmbătat" cu 
vorbele lui încă i-a mers. Dar, 
cit o să-i mai meargă ? Că dacă 
ii vom spune, verde-n fată cine 
e cu adevărat, ca e nu ce se 
crede el, se va apuca serios de 
muncit. Nu va avea încotro. Se 
va convinge, pe propria-i piele, 
că. printre noi nu este loc pen
tru impostori, pentru cei care 
toacă frunze la clini..

M. BLENDEA
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Kg MODERNIZARE
Pedagogia actuală trăiește o 

etapă dc transformări substan
țiale. menite sâ aducă mvăță- 
minltil nostru la nivelul celui 
mondial. Se tinde spre o moder
nizare a procesului insfrvetiv-c- 
ducatlv, al cărui scop final este 
formarea cetățeanului de miinc. 
necesar societății noastre, nn- 
ca.Ută in făurirea unui viitor 
luminos.

In realizarea acestui dezide
rat, școala românească arc ne
voie de cadre bine precât i te,
< apabilc să indeplincască com
plexul proces al instrucției și 
educației, arc nevoie dc cadre
< are să înțeleagă pe deplin c ă 
dc munca lor dc azi depinde 
m cea mai mare măsură mun
ca cetățeanului de miine.

In sfera acestor preocupări 
majore ale invățăminlului nos
tru, trebuie să vedem limpede 

este absolut necesară o 
himbnrc a stilului dc muncă, 

rticii, a atitudinii față dc 
itatca noastră profesiona- 

- modernizare a invățămin-

Pină mai ieri această proble
mă parca că este înțeleasă in 
mod unilateral, îngust, profeso
rii mai toți Uzind dc aparate 
audio-vizualc, de plnnșe ele, 
fiind convinși că aplica la clase 
metode noi, moderne. Da, in
tr-adevăr este și acesta un as
pect al modernizării, dar cred 
că c bine să reflectăm și a- 
supra altor aspecte ce țin dc 
modernizare, 
nunțarea in 
lecția de tip 
ci cu lecții 
apoi de verificare și sistema
tizare ar fi o dovadă a acestei 
aderări, a acceptării fluxului 
dc modernizare in invâțămintul 
nostru cu mențiunea că acest 
lip dc lecții nu sc pretează la 
toate orele, clasele sau la toa
te obiectele.

Dc exemplu, la limba și lite
ratura română, istoric, științe 
sociale, geografie, naturale, fi
zică, chimie, obiectele dc spe
cialitate (în cazul școlii noas
tre) cred că este posibilă a- 
ceastă aplicare, mai cu seamă 
la clasele mari dc liceu. De ce 
sint preferate, și trebuie sâ fie 
preferate, uneori astfel dc ti
puri de lecții ? Nu de puține 
ori, ne este dat — fiind forțați 
dc respectarea oarbă a tuturor, 
dar absolut a tuturor verigilor 
lecției — să nu mai avem timp 
suficient pentru comunicarea 
noilor cunoștințe și mai cu 
scamă să nu mai avem timp 
pentru fixarea sau îndrumarea

Astfel, cred <ă 
multe situații 

mixt și înlocuirea 
dc comunicare și

rc- 
la

sludmhii individual. In 
dc situații, ca să Ic inc 
în Hmp. <lai dc multe ori 
peste iap, cum s-ar spun 
rezultatul este acela PC 
cunoaștem : cunoștințe l 
superficiale. Aceasta cst< 
altfel părerea mai multor pro
fesori.

Folosirea unor asemenea 
tipuri dc lecții nu înseamnă că 
trebuie să neglijăm alte tipuri, 
sau alte elemente Ce țin «le 
modernizare, mfi refer in spe
cial In folosirea planșelor, ma
chetelor, In folosirea magneto
fonului sau a aparatului dc Pro
iecție, la munca cu manualul, 
«are vin să contribuie la reușita 
deplină o unei ascmencn lecții 
și mai ales la lecțiile dc siste
matizare.

Aceste probleme legate de 
procesul modernizării in activi
tatea la «lasă, preocupi mult 
și pe profesorii liceului nostru. 
Astfel, unii dintre cj sc strădu
iesc sâ aplice metode noi în 
stopul însușirii cit mai temei
nice dc către elevi a cunoștin
țelor predate. Profesorul Marz 
Francisc, la fizică, pentru a sti
mula spiritul dc observație și 
umilire independentă, foloseș
te frecvent metoda lucrărilor «Ic 
laborator frontală. Dc aseme
nea, in vederea consolidării cu
noștințelor și a formării de
prinderilor și priceperilor, la 
sfirșitul principalelor capitole, 
folosește metoda lucrărilor dc 
laborator pe grupe de elevi. In 
cadrul acestora, fiecare grupă dc 
3—1 elevi efectuează lucrări di
ferite, iar parcurgerea progra
mei sc face prin permutațic 
circulară. 1-a unele teme mai 
importante, cum ar fi Legea lui 
Ohm, Compunerea forțelor și 
momentelor. Legile lui Kirchhoff, 
Dilatația termică s-a experi
mentat cu rezultate bune, in ca
drul catedrei de fizică-chimie, 
metoda dtîscoperirii.Un element 
«e ține evident dc modernizare 
este și faptul că in cadrul ore
lor dc fizică și chimie profeso
rii de la liceul nostru folosesc 
mai puțin expunerea ca meto
dă dc predare și mai mult lu
crările de laborator.

Și în cadrul orelor de litera
tură. profesorii se preocupă dc 
a găsi soluții noi în 4 vederea 
însușirii conștiente a materiei. 
Dc exemplu, la anul IV, capi
tolului ..Dezvoltarea dramatur
giei44 ii sini repartizate trei orc 
(G. Ciprian, V. I. Popa, G. M. 
Zamfircscu, T. Mușatescu și M. 
Sebastian) dar din orele ce stau 
ia dispoziția profesorului putem 
să mai luăm una, pentru ca in

astfel această oră vâ facem verifica-
«mirezi rea și sistematizări a problcme-
i lecția lor din acest capitol. In siiun-
ne. iar (ia folosirii lecției «Ir (ip clrsic.

< aro-l «e| puțin eu, n-am avut timp
firave. să fa« vcriHrarca și comunii a-

le «Ie ren noilor cunoștințe și atunci
ne-am orientat spre lecția dc 
comunicare, evident cu fixarea 
și îndrumarea studiului indi
vidual, iar după trei orc dc pre
dare, în a 4-n, am făcut o veri
ficare ce sc ridică la nivelul 
cerințelor actuale pentru anul 
respectiv și totodată o sistema
tizare- selectivă. Rezultatul com
parat cu cel din anii (recuți. 
la aceeași temă, este mai bun, 
mai cristalizate concluziile a- 
supra lecțiilor privind dezvol
tarea dramaturgiei.

Unu) din obiectele principale 
«c se predau in școala noastră 
este acela dc Exploatări minie
re. Profesoara ing. Ioana Că
runții folosește- cu multă efici
ență la anii IV și V lecția «le 
comunicare urmată «Ic lecții dc 
verificare și sistematizare 
exemplu, la anul IV C, in 
«Irul capitolului „Metode dc 
ploatare a zăcămintelor dc 
re", profesoara și-a propuș 
parcurgă acest capitol cu tipul 
de lecție amintit Folosind ma 
terialul didactic adecvat, planșe, 
machete și apelind la cunoș
tințele anterioare- ale elevilor 
in legătură cu lucrări de des
chidere și pregătire, elevii au 
fost antrenați la descifrarea a- 
cestor metode și astfel lecția a 
lost învățată din clasă.

lată deci că la mai multe o- 
hiccte și la anumite lecții este 
o cesar, in folosul scopului ce 
ni-l propunem, să renunțăm Ia 
lecția dc tip mixt. La Ici ing. 
Groza Scvcrian, predind obiec
tul Mașini miniere și trans
port minier", folosește cu pre
cădere lecția «le comunicare, 
lecția de sistematizare. Dc 
exemplu, la tema „Combine 
miniere*4, după ce a făcut două 
orc predare, a urmat cu o lec
ție de recapitulare și sistemati
zare astfel că lecția nu a fost 
fragmentată ca in cazul lecției 
mixte, iar eficiența a sporit.

Probabil că vor exista reți
neri in privința multor fapte 
relatate in rindurilc dc mai sus, 
dar cred că cele relevate re
prezintă un pas înainte in viața 
școlii noastre și mai cu scamă 
vor contribui Ia un invățămint 
dc calitate, care trebuie să ca
racterizeze etapa actuală

Despre importanța notării și 
ritmicitatea ci s-a mal scris ; s-a 
vorbit dc multe ori despre nc- 
< < sltalca verificării, ujunglndu 

la u cerc educatoi uiui, în 
«nod lor ic, întemeiat, un con
tact permanent cu elevul. No- 
tarca reprezintă expresia sinte- 
iaa a cunoștințelor acumulate 
și filtra*»- prin propri i perso
nalitate i elevului, educatorii 
fiind primii care Înțeleg valoa
rea si'icnuilii) dc v«-i ificare-no 
ii re nu datorită faptului <5 ci 
il upluâ, ci pentru eficiența lui 
di-cdită, dc-a lungul istoriei 
t- tare, fie sub formă dc notă, 
fie dc calificativ Statutul • a- 
drvhir didactice prevede, la loc 
de frunte, obligativitatea ritml- 
ilâții verificării și notării vo

lumului «le cunoștințe >f elevi
lor Urmărind Ca în relația pro* 
fcsor-clcv să existe o continii:- 
talo dc emitere și receoție a 
unor valuri spiritual»' Sc asi
gură în felul .icesta o deprin
dere de mum-â ordonată pla
ni ficotâ. din ambele părți n în

•rveaij nici o notă 25 dc elevi. 
E normal ca Intr-o lună «ie ti
le (16 ore de limba română) să 
as illătn door 7 elevi? Sau la 
a VIII-.i A din 27 elevi să as
cult Am doar 1°. la aceeași ma
ter e 7 Motivația profe- -areit 
„Am dat trei extemporale, 
dc< • • cade dc la sine în fața 
unui noian dc întrebări legiti
mi dc tipul De ce nu le-oți 
• oicctat pin.î acum7 De unde 
poate ști la timp elevul rezul
tatul pentru a sc putea îndrep
ta in cazul obținerii unci note 
mici ? Ce ne facem cu elevii 
care sînl mal slabi In set s față 
dc oral ?

Cind sc va pune restul «le no
te la limba română dacă — 
conform regulamentului în vi
goare — un elev trebuie să ai
bă patru nule la oral și una la 
lucrarea scrisă trimestrială? 
Cind Sc vor pune - și cum? 
— note la franceză (a VlI-a C 
12 elevi fără notă), la 1 lorie 
ta VIII a V 20 elevi fără n<>- 
lă) sau lot la franceză la a

Membrii colet tet elor didaciu . 
și elevii din municipiul Petroșam 
întruniți în <<ulrul adunărilor /n 
Și oh. au primit <u satisfacție 
them.ttea 5' oln generale rir. 6 Pe 
tr<>f,un ,Să facem din școala 
noastră tea mat frstmnaiâ și mai 

drț" Li < ,im angatal, prin râs 
pini uri pini' de entuziasm, la 
realizarea unui important număr 
de obiect ne Din numeroasele 
răspunsuri, care continuă să so- 
ifască la redacție, redăm mai jos, 
in rezumat, pe cele de la:

iHii.il/fiiiiirm/iiiiiiiiiiiiiitiiiliiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ni
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Prof. Ionel PADUREANU 
Liceul industrial Petroșani

Revenind asupra
unei probleme

NOTAREA ELEVILOR
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sușirc superioară, creatoare a 
cunoștințelor.

Se întîmplă însă ca să înlîl- 
nim și realități nedorite, sem
nalate dc noi și în alte rînduri. 
Astfel, în ar’ '«lele „Corigen
te în notarea elevilor" („Steagul 
roșu* nr. 6864 din 25 noiem
brie 1971) și ..Oare, chiar ni
meni nu are nimic de spus" ? 
(.Steagul roșu* nr. 6875 din 8 
decembrie 1971) consemnam o 
scrie dc curioase devieri (Să le 
spunem numai așa ?) — de la 
aceste cerințe pedagogice ex
prese — întâlnite într-o serie 
de școli ale municipiului nostim. 
Credeam, că, la alte școli, clase 
și materii situația ritmicității 
verificării și notării volumului 
de cunoștințe al elevilor este 
cu totul alta. că direcțiunile 
școlilor. Inspectoratul școlar ju
dețean, municipiul Petroșani, ca
drele didactice, alertate 
semnalul nostru de alarmă, 
lua toate măsurih

nr.

Consideram asupra indicațiilor 
dc lectura particulara pentru elevi

Ceo mai simplă interpreta,e ° 
lecturii particulare, sau o lecturii 
în afara de closo ar avea urmă- 
tooreo formulare : parcurgerea
integrală a operei din care s-o 
extras spre analiză un fragment 
inclus în monuolul de literoturo. 
Și e firească obligativitatea citirii 
romonului „Pădurea spinzurați- 
lor” pentru că oricit de semnifi
cative or fi fragmentele din mo- 
nuol, oricit de competentă prele
gerea profesorului, elevii nu se 
pot limito Io atît, datorită faptu
lui că o astfel de operă presupu
ne adincirea problemelor com
poziționale, ideatice și artistice, 
lor otunci cind din Sadoveanu se 
studiază doar două opere («Frații 
Jderi* și „Nicoară Potcoavă") e fi
resc să fie necesară și lecturareo 
celorlalte lucrări pentru co elevul 
să poată discuto pe marginea 
romanului istoric ol cărui creatof 
este M Sodoveonu.

Do«, in general, la recomandă 
rile de lectură in afară de clasa, 
in programe se menționează sec 
in dreptul numelui autorului tit
luri concrete sau generole : Gr. 
Alexondrescu - „Poezii*. A Ma- 
cedonskî - „Poezii", Titu Maio- 
rescu - «Critice", V. Alecsandri 
— „Poezii* etc, in vreme ce 
Eminescu este propus cu pro
za literară, trecindu-se tocmai 
peste poezie. Caragiole fiind pu' 
si simplu omis.

Citirea poeziilor lui Alecsandr 
se impune de la sine. Lectura portî-

culoro or fi proza, expediată in 
manual intr-un capitol de o pa
gină două, sau studierea mono
grafiilor destinate vieții, activită
ții și operei scriitorului. Pentru 
lectură particulară trebuie pro
puse opere ale scriitorilor tra
tați în manual cvosimonografic 
sau doar amintiți printr-o oglo- 
merore in spații prin cifre și tit
luri : Cirlovo, Bolintineonu, Russo 
etc.

Elevilor din clasele inferioare 
li se pot oferi spre lectură volu
me de bosme, povestiri, proze ce 
vorbesc despre copilărie, din li
teraturo română și universală, li
ceenilor și în special umaniștilor, 
fiind firesc să li se recomonde un 
contact cu piesa culturală in ge
neral și cu cea literară în spe
cial, pentru a fi in pas cu reali
tatea artistică și o-și lărgi orizon
tul spiritual. Desigur că se pot 
propune capodopere ale litera
turii universale odecvate tematic 
și structural cu cele noționale 
studiate la oră : „Crimă și pe
deapsă" de Dostoievsky „Pe fron
tul de vest nimic nou" de E. M. 
Remarque, „Pădurea spinzuroți- 
lor" de Rebreonu.

De aceeași mare importanță 
este și felul in care se citește, 
se completează cunoștințele des
pre scriitor și operă de către e- 
levj și se urmărește însușirea 
creatoore de către profesorul de 
limba romană. In general, elevii 
ciclului II. ori toți ai școlii gene-

role citesc dar nu-și însemnează 
pe caiete imediat, ci moi tirziu, 
spre finele trimestrului, cind se 
apropie controlul din partea pro
fesorului. Intrind in criză de timp, 
copioză unii de la alții, sau foar
te mulți din îndrumările analitice 
din manualele celor moi mori.

Elevii de liceu pot fi obișnuiți 
cu metoda fișării și o plicurilor 
in core se păstrează operele u- 
nui singur scriitor, înregistrind da
te despre geneza operei, conținu
tul. personajele, reolizoreo artis
tică, citote semnificotive in func
ție de genul literar căruio ii a- 
parține. Este ovontojoosă aceos- 
tă metodă și pentru foptul că se 
poate reveni cu noi date despre 
operă și elevul se obișnuiește cu 
munca de cercetare științifică.

Fiind foorte oglomerot, profe
sorul de limba și literoturo ro
mână nu reușește să fie in pas 
cu tot ceea ce citește și înregis
trează in scris fiecore elev decit 
contitotiv, la finele trimestrului, 
iar calitativ prin sondaje perio
dice. De aceea el trebuie să afle 
cele mai potrivite metode spre 
a-i aduce pe elevi in situația în
țelegerii însemnătății citirii și con
spectării la timp -și cu conștiin
ciozitate a operelor propuse la 
început de an și trimestru.

Prof. Mircea MUNTEANU 
directorul Școlii generale nr. 

Vulcan
1
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Nici una dintre metodele de 
cercetare ale psihologiei nu a 
cunoscut o evoluție atît de si
nuoasă și aprecieri atît de con
troversate ca testele. In perspec
tiva timpului trecut dc la a- 
panția lor și purgate la focul 
experienței și al practicii, teste
le încep sâ devină instrumente 
indispensabile în cercetarea vi
eții psihice, alături și în coro
borare cu celelalte metode

Cuvin tul test în limba engle
ză înseamnă probă, examen. în
cercare. Dm limbajul comun el 
:• fost introdus in limbajul 
psihologic dc către .1. Mc. 
Catlcll care il întrebuințează 
pentru prima dată în 1890 sub 
denumirea de test mintal, pro
bă prin care urmărește măsu
rarea diferențelor individuale 
dintre subiecții cercetați. Me
toda utilizată de Cattell a do- 
bîndii în scurt timp prozeliți 
atît in S.U.A. (unde s-a 
pentru prima dală) c-ît 
Europa.

Testele devin însă Un

dicinei, armatei, justiției etc.
Pentru a pune o ordine în 

noianul testelor, le-am putea 
supune unei clasificări. Operația 
are, după părerea noastră, și o 
utilitate practică cunoscând ast
fel și o anumită situație și * 
fel dc context ar fi mai adec
vat. In clasificarea testelor vom 
adopta următoarele criterii : nu
mărul participanților (la testa
re), materialul utilizat, modul 
de aplicare (investigarea) și do
meniile psihice pe care le in
vestighează.

ce

aplicat 
și in

instru
ment științific de cercetare a- 
bia după ce psihologul francez 
Alfred Binct 
psihiatrul dr. 
blică in 1905 celebra „Se; 
metrică a inteligenței" (sc; 
«e le va purta numele).

După această dată Înec 
crearea și elaborarea dc m 
tipic și felurite teste Nur 
pentru măsurarea inteligen 
există peste 150.

Aria și domeniul de utili 
re a lor sînt foarte întinse 
variate. Din domeniul p-alio 
giei și pedagogiei — unde 
fost utilizate inițial — test 
nu trecut în domeniul spcic 
giei, economici. Industriei, r

împreună cu 
Th. Simon pu- 
celcbra „Scară

Răsfoind agenda Liceului 
de cultură generală Vulcan
• Simbătă 19 februarie se deschide, sub conducerea 

prof. I-r. Cz.imbalmoș, cercul de estetică marxistă pentru e- 
levi.

9 Urmează să se dea startul concursului dc creație in
titulat .Tinere condeie" închinat semicentenarului l'.T.C.

• Revista -Dc juventute44 va apare cu ocaz.ia semicen
tenarului l’.T.C. și va Consemna in coloanele ei rezultatele 
cercurilor pe materii, pe care colectivul școlii le închină e- 
veniincntului.

• Miercuri. 23 februarie, începe concursul (faza pe cla
se) „50 dc ani dc luptă a tineretului sub conducerea înțeleap
tă a P.C.R.*. urinind ca în zilele următoare să aibă loc faza 
pe școală la care vor participa câștigătorii locurilor întii pe 
clase.

Asociația
„SPERANȚA0

Vizitind Școala generală nr. 5 
din Petroșani rămi't plăcut im
presionat de modul in care con
ducerea a rezolvat problemele 
educației fizice și sportului, ne 
scrie prof. Dorel Vladislav, 
președintele C.M.E.F.S. Cei 
1 078 de elevi beneficiază de 
cite un teren de handbal de 
volei, baschet, și de tenis, sec
toare pentru atletism, portic de 
gimnastică etc. Se preconizea
ză construirea unei săli de gim
nastică și amenajarea unui te
ren de fotbal in cartierul Aero
port. Numeroasele rezultate bu
ne obținute în diversele campio
nate școlare demonstrează că 
aici, la asociația sportivă școla
ră .Speranța", sportul este la 
el acasă mai mult ca oriunde.

carc să nu poată fi testat, adică 
supus unei măsurări, mai 
mult sau mai puțin obiective. 
Această aserțiune a fost izvorul 
multor exagerări și erori testo- 
logice, ducind, uneori, la o ade
vărată testolatrie. Ajungînd a- 
ici e cazul să precizăm că tesle
le nu sînl instrumente miracu
loase, că nu sînl un panaceu 
universal ; valoarea lor și a 
rezultatelor obținute cu ajutorul 
lor depinde de temeinica pre
gătire a celui care le aplică și 
de îndeplinirea de către teste

TESTELE
instrumente de investigare 

a vieții psihice
Astfel, după numărul pârtiei- 

punților (subiecților testați) 
iele pot fi : individuale 
colective (dc grup): după 
strumentul utilizat testele 
fi verbale sau neverbale, 
după materialul utilizat ele 
fi: 
tie

tes- 
sau 
in- 
pot 
iar 
pot 

cu aparate sau „creion-hir- 
; după modul de investiga- 

teslelc pot 
itetice : în 

vesele psihice 
personalitate 
pot fi : de memori 
de imaginație, d< 
interese, de aptitudine, dc ca
racter etc. Nu există domeniu 
al vieții sufletești, s-a afirmat.

fi analitice sau 
funcție de pro- 

sau trăsăturile de 
testate, acestea 

de atenție, 
inteligență, de

a următoarelor calități (cerin
țe):

— validitatea .adică gradul dc 
1'găturâ intre randamentul su
biectului in timpul testării și 
r mdamentul lui obișnuit :

— fidelitatea, adică echiva
lența dintre rezultatele aplică
rii succesive a aceluiași test 
(aceleași rezultate):

— sensibilitatea, adică posi
bilitatea de a pune in eviden
ță diferențele minime dintre 
subiecții testați.

Metoda testării nu poate prin 
ca însăși să asigure valoarea 
științifică a rezultatelor ««ycc- 
tării, cj acestea sînl condiționate

de teoria științifică care stă la 
baza cercetării și de orientarea 
ideologică și dc pregătirea ștjj 
țifică a cercetătorului.

De asemenea, dorim să subli
niem că. deși valoroase, Ca in
strumente de cercetare, teslele 
nu trebuie să fie utilizate în 
mod izolat șl exclusivist : suc
cesul cercetării depinde de u- 
tilizarea întregului arsenal dc 
metode (observație, experiment, 
chestionar, anchetă ele.), în 
funcție dc situație, dc natura 
temei cercetate, de obiectivele 
urmărite 
celelalte 
vantajul 
xactității 
dizale).

Cu ajutorul testelor sc pot 
pune diagnostice psihologice. 
Diagnoza este însă și mai certă, 
dacă sc utilizează și alte meto
de. In acest fel, de la diagno
ză se poate trece, cu precauție 
Și la prognoză, adică la modul 
și direcția în care va evolua 
cel în cauză. Pentru aceasta es
te necesară îmbinarea preciziei 
și a rigurozității pe care nc-o 
oferă examinarea prin teste cu 
analiza calitativă a procesului 
prin care sînt obținute rezulta
tele.

Ca metodă de cercetare știi 
(ifică, testele s-au dovedit 
instrument util. L'ti 
valoarea loi- științific; 
te însă «iacă li se i 
corectivele ce se im 
un veac de utilizare. Și bineîn
țeles. dacă vor fi aplicate 
tre Un personal CU o «.al 
specială superioară.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

de 
vor 

pentru în
dreptarea situației. Mai credeam, 
și găseam, poate, și o scuză, că 
trimestrul intij a obligai, mai 
mult sau mai puțin, la nerif 
micitatea notării, ivind în ve
dere că în prima parte a Iu* 
se reiau prin recapitulare o se
rie dc cunoștințe din anul an
terior pentru a se face o fixare 
n cunoștințelor mai solidă.

Dar ce eventuală scuză mai 
putem găsi în trimestrul al doi
lea, trimestru „cheie* pentru a- 
nul școlar ?

Intr-un recent sondaj (8 fe
bruarie) prin cataloagele, luate 
la întîmplare. unor clase de la 
Școala generală nr 4 din Vul
can am înlîlnit situații de-a 
dreptul alarmante. Astfel, 
clasa a VlI-a C din cei 32 elevi 
ai clasei, la limba română nu

la

VIIl-.i A (II elevi fără notă)? 
Faptul că s-a scurs o treime 
«lin trimestru și întilnim nu
mai la aceste două clase un 
număr marc «le elevi fără nici 

> notă nu dă dc gindit nimă
nui ? Nici chiar Inspectoratului 
școlar județean, municipiul Pe
troșani care bănuim (!) că are 
știință dc această situație ? 
Articolele noastre anterioare 
nu a« reușit să dea de gîndit 
direcțiunilor școlilor (?) — nu 
numai celor vizate atunci — 
care sînl obligate să aibâ în 
vedere o mai bună programare 
:i timpului de verificare și no
tare a elevilor pentru o ritmi
citate sporită, căci numai aceas
ta ne poate da măsura respec
tării planificării materiei și a 
efortului depus de profesor în 
procesu' instructlv-educativ. 
doar așa se vor putea rezolva 
rămînerile în urmă și aprecia 
la justa lor valoare cuantumul 
le cunoștințe al elevilor. Oare, 
.le < e ■’ Dacă situația — ncmai- 
fiind singulară, după cum reie
se «lin sondajele făcute pină 
acum, și nici incidentală — es
te cunoscută de inspectoratul 
școlar municipal — ce s-a în
treprins pozitiv pentru îndrep
tarea situației ?

Față de toate acestea. răs
punsurile la întrebările enume
rate fiind stringente, se impu
ne necesitatea unei analize. la 
nivelul municipiului. asupra 
modului în care factori con
ducători ai procesului de în
vățământ din municipiul nos
tru, au controlat și îndrumat 
activitatea de zi cu zi a cadre
lor didactice, in acest domeniu.

etc. In comparație cu 
metode, teslele au a- 
operativitâții și al e- 
(fiind probe standar-

Prof. I. MIRCEA

cinematografice

•

Consiliul județean al pionierilor Hunedoa- 
. în colaborare cu întreprinderea cinemato

grafică a județului Hunedoara au întocmit un 
p'an dc acțiune comun privind eoncursu! 
.Contribuția filmului documentar la instrui
rea și educarea pionierilor și școlarilor"

Tematica concursului cuprinde filme con
sacrate activității pionierești. filme -despre 
frumusețile patriei socialiste și filme cu ca- 
acter etnografic și folcloric.
Astfel, filmele cu caracter etnografic și fol

cloric „Nunta Zamfirei", .Izvoare', „l'n dans 
în munții Codrului" .Tradiții și meș' r'iiri 
din Țara moților", «Cîntece vechi" — ;.u rulai 

— 6 februarie la Petroșani, în 7—8 la Lo
in 9—10 la Vulcan și ip I ’■ februarie la 

ani.
Filmele „România inedită*, .In oraș la 

București'4, „Deva 700", „Singur printre peli- 
De la Prislop la Gulin44. ..Pe Aricș* 

Frumusețile patriei socialiste* au

început să ruleze in 15—16 februarie la 1 
nea, continuing în 17—18 la Petroșani, 21 
la Lupenj și 24—25 la Urieani.

Filmele documentar'' consacrate activității 
specifice pionierești („Minitehnicus4*, .Mu
guri". „Fantezie cu șurub", .Visele copilăriei", 
„Micii înotători") vor rula în 20 februarie la 
Urieani. in 22—27 Iu Lonea, în 24—25 la Pe
troșani, in 26—27 la Lupcni și in 28—29 fe
bruarie la Vulcan.

In ziua de 12 martie. în toate localitățile 
Văii Jiului unde au rulat aceste filme, vor 
va loc fazele concursului pe localități și 

se va selecționa cu acest prilej cile un con
cur ni pentru f.iz.j județeană care Va avea 
loc in ziua de -6 martie u.c.

Concursul este deschis pentru toți pionierii 
și școlarii și va fi dotat cu premii în obiec
te. a bon unente la revista .Cinema"4, albume 
< ti fotografii dc actori, «I plome ele.

♦ Școala general nr. / Pe
troșani al cui ut caleutv e botă 
rit. ca pină la /J martie a. > 
m amenatez^ noul laborator de 
elerirotehniia și i<i înființeze pimt 
la aceeași dată cabinetul de ști 
ințe sociale. Propuniudu și să 
repare mobilierul din școală care 
prezintă slriiăciuni, colectivul are 
in vedere și confecționarea mate 
iialidm dalai tic pentru cele două 
lalxiratoare. <a și cel necesar pre 
dării matematicii, istoriei, limbii 
române și științelor naturale. Se 
are in vedere autogospodărirea 
sălilor de clasă și a școlii, ame 
na/area unor terenuri de handbal, 
volei, tenis de timp, a unor pis
te pentru atletism, .erbări șco
lare. din înca'ârile de la acestea 
depnnîndu-se suma de 2 000 lei 
in fondul de solidaritate inter
națională. Se pregătește în cinstea 
semicentenarului U.T.C. s 
Iul ..huma liniă", ipectai . 
fi prezentat la corn ursul pe țara 
d pionierilor.

I
I

iptctaco I
'< ol LC ■ <1 I

I
I
I
I 
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eaelc limba p I 
lunbi modeme | 

f preconizează ■■ 
tății tehnico-pro- |

IN 1
I

♦ Liceul <le iiIik . generală 
Pctrila. ca }i celelalte fcoli, . <« 
avea pe prim plan al preocupa 
rilor îmbunătățirea < nnțirmiiilui 
Invifămintulni și a activității e 
ducalive. In acett tens se Vor a 
menapt, din resurse proprii, la
boratoarele de fizică și mecani
că. Se tor crea cabinetele de 
științe sociale și biologie și a 
extinde pină la 1 Mai predarea 
pe cabinete la obiectele limba 
literatura româna. Iun vi moaev 
și matematica. Se preconizează ■ 1 
in cadrul actizitZ," ..... .... z . . 
ductive a elevilor, prin ateliereleI

I
I
I

IȘCOLILLi
MUNICIPIULUI |
școală, să se obțină bunuri in 
valoare de 30 000 lei. Nu sint 
uitate nici ame-ia/ările sportive, 
prevăzindu-se . rearea de terenuri 
de tenis de cimp, mini-fotbal, bas
chet, handbal,' volei precum șt o 
pistă pentru alergări.

Liceul de cultură generală 
Lupeni se angajează să-și 
completeze mobilierul existent in 
cele două laboratoare (fizică și 
chimie), ca și mobilierul și scu
lele pentru atelierele de lacătu- 
șerie și electrotehnică. Colectivul 
școlii iși propune ca pină la l 
martie sâ termine dotarea cabi
netului de științe sociale, să pro
ducă, prin atelierele de croito
rie. artizanat și gospodărie, bu
nuri în valoare de peste 3 000 
lei lunar. In cinstea semicentena
rului U.T.C. va fi editată revista 
liceului („NoU1), iar pină la 1 
martie se sa termina r adio fie a- 
>ea școlii.

I
I

jb Școala generală nr. 5 Pe- 
trila. va confecționa un tabel 
ui 'iMeniul periodic al elemente
lor un aparat Morse, tui aparat 
radio, două hărți ale patriei cu 
centrele industriale; zor completa 
materialul didactic din laborato
rul de biologie cu ierbare și insec
tare. Pină la 1 manie se va ter
mina amenajarea cabinetului de 
științe sociale, se zor confecționa 
12 costume naționale pentru echi
pa de dansuri a școlii; va pro
duce preparate culinare în cu
loare de 1 5C0 lei lunar; - a al
cătui un ansamblu coral la cla
sele II—1\ pepinieră a asocia
ției corale .Doina", o echipă de 
dansuri naționale, o brigadă ar
tistică de agitație, o echipă de 
gimnastică artistică Sc ; a termi
na radiojicarea școlii, a amena
jării terenurilor de volei și bas
chet, se vor face 2 000 ore de 
mumă patriotica.

♦ s- ■ m ! I1'
trila își propune <ă realizeze ; 
recondiționarea mobilierului și 
materialului didactu existent și 
confecționarea altuia nou cu mu-
loacc proprii, un bogat sortiment 
de produse prin atelierele ile 
broderie-artizanat și lăcatușene 
amenajări de terenuri sporttZe. 
amogospodărirea >/ înfrumuseța
rea claselor și a școlii, organiza
rea unor formații cidlinal-artislt- 
ce, sportive ș. a

♦ Școala generală iii. 3 Lu
peni preconizează înființarea ca- 
btnetului de științe sociale, o se
rie de moderniz.ni și amenatări 
in laboratoarele existente, produ
cerea de obiecte in atelierele șco
lare in valoare de 12 000 lei șt 
efectuarea a I6S00 ore de mun
că patriotuâ etc

4 ^<.oala generală nr. 4 Pe
tr ila iși propune m amenajeze o 
bazii sportiva, un metier de lâ- 
i.uușerie. Se zor hue. de aseme
nea. ameum.ni ale terenului din 
junii șiolii și se tor pieoiupa de 
•tutogospodăriiea și înfrumuseța
rea clădirii

5 au mai primit răspunsurile 
Sud ti piolcsionale comei dale și 
liceului d* udtină generală din 
Petroșani

M. \LION
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Steaqul roși/

S-a îmbunătățit

și căldură

In domeniul întrefinerii fondului locativ

Măsurile promise trebuie
FILM

,a-

t

© informații utilitape
Die PANTILIE 
corespondent

llie FRUNZA 
corespondent

<£>

înfăptuite

nou ciicva 
care ilustr 

irmate.
domiciliat 

blocul 4. s

gospodărești

pcilcrționarc.t activității de planii 
care p condmere. persistă 
lacune care nu mobilizea? i suf 
colectivele de muncă din imn 
den și centrale pentru creșterea ni 
vcluliu realizărilor. Metodologia ac 
nalâ dr talcul a producției globale 

ți de I nnd.imentarc pe această hâzi 
a altor indicatori dc plan prezintă 
incă snlicicnic neajunsuri, mai ales 
I.» întreprinderile a căror integrare 
crește pc măsura dczsnhării \mIcI. 

nostru, creșterea producției de oțel 
și lamă nu ne aduce nici un spor 
la producția globală. Cauza iunstă 
în laptul că. potrivit anualei me
todologii. mi raportează in ai 
livitaiea globală producția noilor 
• •bici-tivr din fluxul tehnologic. . i

,1 aproape 20 
de sal;

Iret ui nc 
lucția global, 

cuirc a unor produse cu 
c prin altele de complexitai 
tă, de valoare mai mare dc în- 

■'.huințarc. Modul actual dc calcul 
al indicatorului dc plan privind 
producția globală denaturează, deci, 
dinamicilc de creștere a producii- 
virății muncii și nu stimulează su- 
licicnt colectivele dm întreprinderi 
pentru creșterea eficienței produc
ției și economisirea resurselor ma
teriale.

Rcfcrindti-se l.i organizarea cen
tralelor industriale, vorbitorul a a- 
preciat că preferința pentru profi
lul departamental al acestora i rcea- 
.-.i o scama de greutăți în coordo-

. lipsei mijloacelor de to
ții adc< sate, menținerii unei 

rețele întinse de iclațit, După pă- 
— a arătat vorbno- 
ii il să se studieze po- 
iderii organizării cen- 
iale, ținind cont mai 
iul teritorial, reunind 

rprinderi cu fluxuri 
ipiate și a 
corespunda 
puternice..

ri de produc 
ror dimensio* 
formării unor 

, _____ ru posibilități
leale dc «onduccrc și dirijate a u- 
ztncloi ■■omponente. Dc asemenea, 
ținind cont de concluziile deja des
prinse privind avantajele formei dc 
centrală grclată pc o întreprindere, 
ar uebtii trecui cti mai mult curaj 
la aplicarea ei.

Colectivului Combinatului side
rurgic din I luncdoara i-a revenit 
deosebita cinste dc a lansa chema
rea la întrecere către toate unită
țile din ramura industriei siderur
gice. Nc-am stabilit în plan nive
luri minimale, dar iie-ain dat sca
ma și cu ocazia acestei conferințe 
că ceea ce nc-am propus este mult 
prea puțin.

LA UWCAN/

aprovizionarea cu apă

De Io 1 februarie a.c._
Uricani este olimentat cu apă po
tabila din magistrala care-și aie 
obirșia la Valea de Pești. Spo
rind presiuneo in conductele de 
aducțiune, opa urcă acum cu u- 
șurințâ Io loatc etajele blocuri
lor, in toi cursul zilei rczolvindu- 
se totodată și problema centralei 
termice care funcționa după un 
program redus datorită presiunii 
insuficiente a apei. S-a obținut, 
astfel, o îmbunătățire generală o 
aprovizionării populației orașului 
nostru cu apă și căldură.

Din contribuția in bani 
și în muncă a cetățenilor

Soqrrlc răsare la ora 7,11 și 
pune Ia ora 17,49. Zile iiccuie 

50, zile ramase —

IA ENIMI N I I

Vi;

♦ ■ ( I I.UJl RI. Lupeni. Înec
ul dc la ora 19 — scară cul- 
al.i in cadrul căreia sc orga- 

ihzca/.i un comun pentru cd 
niai bun interpret de muzică u- 
șo.uă, dans. Amnoasa. Specta
colul dc muzică populară pre
zentai dc orchestra populară a 
l'ilarmonicii de stat din Oradea, 
inccpind dc la ora 17. \ iile an. 
I .i ota 16 — întîlnirc a tineri
lor din comerț și din coopera 
ția mcșicșngărcască <u vechi 
membri de pan id, tu rnată dc 
o seara distractivă. Dc la ora 
20. in „da mare a clubului — 
«pcctaeolul orchestrei populare 
a I ilarmonicii dc stai din Ora- 

Petrila. Inccpind dc la ora 
iră dc dans pentru tineret.

La ora 18 concurs 
știe, cîștigă" m tema „Un 
Ic istoric a mineritului pc

LOM A 
ma dragi 
muzicii, seriile I-II; VULCAN : 
Așteptaiea; LUPENI — 
ial Vinovatul este îr 
BARBA TEM: Gcnovcv 
Brabant; URIC ANI : T.u.iea 
bărbaților.
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re modul defectuos in care 
: și la ora actuala sectorul 
Petroșani să-și îndeplinească 

fața de întreținerea și 
a fondului locativ, zia- 
a scris dc mai multe ori. 

t. slaba recep

tate in remedic- 
scmnalaie. conii- 

in activitatea

Dcspt 
înțelege 
J.G.L. 
obligațiile f 
gospodărirea 
nd nosttu a

Cu toate acestea, 
livitatc la sesizării 
lipsa dc operativii, 
rea defecțiunilor n 
nua să dăinuiască 
sectorului l.G.L.

Consemnăm din 
znri, mai recente, 
cunvingâotr cele aii

Lică Pătrașcoiu. domiciliat in 
cartierul Carpați. blocul 4. scara 
III, ap. 6, ne aduce la cunoștință

că in urmă cu două sapiămitii a 
survenit o defecțiune la conducta 
de apa calda din baie și care, pro
vine dc la apartamentul superior.

Din această cauză a lost dete
riorat tavanul și pereții băii, inttn- 
dînd apartamentul în care locuiește.

Constatând defecțiunea. I.ică Pă
trașcoiu, s-a prezentat imediat la 
asociația locatarilor din cartierul 
Carpați. solicitînd să fie trimisă ur
gent echipa dc intervenție pentru re
medierea defecțiunii la conductă.

De aici a fost îndrumat spre sec
torul I.G.l .. unde, după cc a sem
nalat necazul a primit asigurările 
respective.

A doua zi. au venit la fața lo-

(Urmare din pag. 1)

nele de domeniul social, al mun
că de educație, al vieții interne 
de partid ș.a. cărora nu li se 
poate stabili riguros, poate nici 
măcar estimativ, o eficacitate e- 
conomică certă, deși nimeni nu 
pune la indoiolă faptul că apli
carea lor se repercutează, mai 
curind sau mai tirziu, cu efecte 
pozitive asupra climatului de 
muncă, asupra activității in gene
ral o colectivului. In schimb sint 
alte numeroase soluții, propuneri 
de măsuri îndeosebi de natură 
lehnico-organizatoricâ al căror e- 
fect economic poate fi calculat 
cu o destul de mare precizie. In
sistăm asupra acestui aspect în- 
trucit, in definitiv, ce se urmăreș
te cu precădere prin aplicarea 
propunerilor dacă nu tocmai fruc
tificarea inteligenței, gindirii 
creatoare, inițiativei oamenilor și, 
pe această cale, obținerea unor 
rezultate superioare, ridicarea e- 
ficienței activității economice ? 
Fără a se recurge la calcule fic
tive, la ongajamente pompoase 
luate doar de ochii lumii, de ce 
oare este omisă incă in destule 
tocuri tocmai această latură prin
cipală a problemei — eficiența e- 
conomică a propunerii — și se 
mai merge pe alocuri pe calea 
erodată o propunerilor de dra
gul... propunerilor ? Această prac
tică cu adinei însemne ale forma- 
h'smului are și un alt viciu : inde- 
părtează valoric propunerile și pe 
cei care le fac, împiedică relie
farea cotei-parte a contribuției 
fiecărui autor la efortul general 
al colectivului. Eliminarea unoi 
asemenea carențe ar presupune 
implicit sporirea spiritului de 
răspundere, a obligațiilor legate 
de materializarea propunerilor fă
cute, or da un mijloc de control 
riguros asupra felului in care va- 
ioareo propunerilor a intrat in 
contul de beneficii, de economii 
al unității respective, a determi
nat eliminarea neajunsurilor.

Fondul bogal de propuneri, su
gestii, observații critice pe core-l 
acumulăm mereu cu Drilejul fie
cărei examinări exigente a mun
cii este el însuși o expresie vie, 
concludentă o pasiunii și price
perii oamenilor, a efortului lor 
creator pentru perfecționare și 
autodepăsire, pentru o se întrece 
cu propriile aspirații, aroto mă
sura participării nemijlocite a fie

căruia la efortul colectivului, il a- 
șează la locul meritat in ierarhia 
de valori a colectivului. Ca aceas- 
•ă participare să fie cit mai de
plină și mobilizatoare, să se sol
deze cu roade cit mai bogate, ca 
ea să ne angajeze cit mai 
mult, ar trebui să ne propunem 
să urmărim in primul rind nu atit 
aspectele cantitative, speculative, 
de formă ale lucrurilor, cit mai 
ales pe cele calitative, de conți
nut, astfel ca gindirea și înțelep
ciunea colectivă să capete o va
loare superioară. Acordind deci 
respectul și interesul cuvenit ci
frelor care exprimă numărul parti- 
cipanților la dezbateri, numărul 
celor care au luat cuvintul pre
cum și al propunerilor făcute, să 
ne intrebăm mereu, cu tot mai 
multă insistență CARE ESTE CON
SISTENTA ACESTORA, VALOAREA 
LOR PRACTICA, ECONOMICA. 
Pentru că, prospectind prin depo
zitele de idei ale oamenilor și 
descoperindu-le filonul de aur 
nu are rost să ne abatem spre 
straturile de argilă cind, de fapt, 
in față ni se deschid atitea zăcă
minte de inteligență și înțelepciu
ne — de „aur cenușiu" — ce abia 
așteaptă să fie scoase Io lumină 
și fructificate deplin.

Ne-am referit mai pe larg la 
unele aspecte legate de „prețul" 
ce se dă propunerilor formulate 
de oameni, la o anumită manie
ră de interpretare a valorii aces
tora, incit, fiind beneficiarele lor, 
organizațiile de partid, IN PRI
MUL RIND, precum și condu
cerile unităților economice sint in 
măsură dacă nu și datoare, să 
determine schimbarea opticii cu 
care este tratată o asemenea pio- 
blemă, să inlăture improvizația, 
manifestările de formalism care 
se mai fac simțite pe alocuri 
chior și atunci cind este vorba 
de punerea in valoare a uneia 
din cele mai de preț avuții ale 
colectivului : CAPACITATEA CREA
TOARE. INTELIGENȚA SI ÎNȚE
LEPCIUNEA LUI EXPRIMATE CEL 
MAI ADESEA IN PROPUNERILE 
DE MĂSURI PE CARE OAMENII 
LE FAC.

Aceste propuneri, ca și actul 
participării active la înfăptuirea 
lor, Io valorificarea lor deplină, 
superioară, reprezintă acoperirea 
in fapte, expresia vie, concluden
tă o conștiinței înaintate a oame
nilor - in primul rind a comuniș
tilor — o atitudinii lor militante.

cuini doi mecanici — Mihai Ccr- 
zache și C, lordachc, care și-au no
tat stricăciunile observate, apoi au 
plecat, prontițînd că vor reveni să 
repare conducta, tavanul și pereții 
deteriorați. Dar, nimeni nu i-a mai 
văzut dc atunci, deși au trecut mai 
bine dc 16 zile, iar situația conti
nuă sâ sc agraveze. Apartamentul 
esic inundat dc fiecare data cînd 
sc distribuie apa caldă. Locatarul in 
cauză aleargă disperat cînd la a- 
sociațic, cind la sector. A informat 
și conducerea l.G.L. Petroșani în 
legătură cu acest caz. Totuși, pină 
în prezent defecțiunea nu a lost 
remediată. Și nu poate li găsit pre
text pentru justificare oricit „s-ar 
căuta**.

La librăria nr. 20 din cadrul 
complexului comercial al cartierului 
Aeroport, s-a produs o defecțiune 
în tavan. Din cauza ploilor, a ză
pezii și înghețului, aceasta a con
tinuat sa sc agraveze, producind în 
cele din urmă o spărtură aprecia
bilă în planșcul terasei acoperișu
lui, care a distrus tavanul. Șefa u- 
niiații amintite, tovarășa Ecatcrina 
Albu, s-a adresat îmii l.G.L. Pe
troșani. Dar dc aici i s-a răspuns 
că întreprinderea nu sc ocupă cu 
așa ceva, să se adreseze sectorului 
l.G.L. Petroșani, de pe strada 
Emincscu nr. 27.

Și, Ecatcrina Albu a procedat 
tocmai. Sectorul amintit a „preluat 
comanda** solicitînd plata unui a- 
cont și a promis că în trei zile 
lucrarea va fi gata. Trebuie să pre
cizăm că toate acestea s-au întîm- 
plat în luna iunie 1971 (!). T 
dcauna cind plouă, apa curge 
librărie.

Ca să nu mai -vorbim despre 
crarca promisă la apartamentul 
32, sc. II din blocul nr. 5 de 
strada Păcii, care, de asemenea, 
a lost executată, deși defecțiunea 
durează de peste patru ani.

teva exemple din multele 
fel care nu mai a

Consiliul populai ol oiașului 
Uricani și-a propus ca din sume
le ce se vor incasa potrivit pre
vederilor Legii nr. 20/1971 să e- 
xecute un ștrand modern prevăzut 
cu toate onexele necesare in lo
cul numit Sterminos. Lucrarea se 
va ridica la o valoare de 250 000 
lei.

Tot din contribuția in bani și in 
muncă a cetățenilor, in localitatea 
aparținătoare orașului Uricani, 
Cimpu lui Neog, se vor executa 
120 ml diguri pentru apărarea lo
calității împotriva inundațiilor. 
Costul acestor diguri va fi de 
50 000 lei.

In cadrul adunărilor populare 
pe circumscripții unde prevederile 
Legii nr. 20/1971 au fost dezbă
tute și apoi votate, cetățenii au 
primit cu insuflețire măsurile pre
conizate, s-au angajat să contri
buie din plin la mai buna gos
podărire a orașului. Dintre aceș
tia amintesc pe losif Szelan, Vic
tor Radu, Maria Mischie, Dumi
tru Avram, Alexandru Bălăci, Do
rin Roman.

cadrele didactice < are 
1 acest an examenul 
at, duminică, 20 /c- 

ane, ora 10, la Casa dască
le va prezenta conmhafic 

Procesul revoluționar

mergem PE1ROȘAN1 - 7 Noiem- 
e : Marele premiu, -vriile J-H; 

Republica: Departe în apus;

PROGRAMUL I : 6.00 Mir 
zică și actualități; 7,00 Radio 
jurnal; 9,30 Miorița, 10.00 Bu
letin de știri; 10.05 Pagini din 
operete; 10,30 Din țările socia
liste; 11.C0 Buletin de știri; 11,05 
Melodii lansare de Gabriel Dra
gan; 11,15 Radiodub turistic; 
11,35 Cântece și versuri; 12.00 
Un disc pentru dumneavoastră : 
Nicoletta; 12.30 Intilnire ui 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13.00 Radiojurnal; 
1 1.30 Radiodivertismcnt muzi
cal; 15.C0 Buletin de știri; 16.00 
Radiojurnal; 17.00 Știință, teh
nica, fantezie; 17.10 Soliști de 
muzică populară; 17,15 Muzică 
ușoară de pretutindeni; 18,00 O- 
rele scrii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.-15 La hanul melo
diilor; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Expres 
melodii; 22.55 Moment poetic; 
23,00 Expres melodii (continua
re); 24,00 Buletin dc știri; 0.C 1- 
6.C0 Estrada nocturnă.

SIMBA I A 19 I1BRI.ARII 
9,00 Deschiderea emisiunii dc 

dimineață. Telex; 9,05 lilm ie 
rial: ..Doamna din Genova", 
realizat de studiourilor dc tele
viziune din R.D.G.; 9.4 5 Mo
mente ale muzicii nțoaie ’omâ- 
nețti (reluare); 10D5 !)r vorbă 
u< gospodinele; 10.20 Tele-enci- 
doped ia (reluare); 11/05 Biblio
teca pentru to{i. 11.15 Drumuri 
tu mini. : 11.50 Muzii.a populară; 
In jurul orei 12.00 — Trans
misiune directă dc la Pavi
lionul Expoziției Realizărilor 
Economici Naționale :

— Ședința <lc închidere a 
Conferinței pc țară a cadre
lor dc conducere din între
prinderi și centrale indus
triale și dc construcții. 
16.10 I.misiune :’i limba gertn.mâ: 
18.15 Ritm, tinerele, dans: 19.IG 
Publicitate; 19,20 1001 de seri; 
I9J0 Telejurnal; 20,15 Tcle-en- 
udopedia; 21J00 Pilm serial: 
„Invadatorii"; 21,50 Tele-diver- 
tisment; 22,30 Telejurnal; 22,-15 
Săptamina sportivă; 
manfele Crizantemei.

LOTO
La tragerea Loto 

bruaric 1972 au fost 
urnă următoarele numere :

Extragerea I : 37 38 3 80 59 
77 53 67 11.

Extragerea a 11-a : 68 85 7 
79 74 19 71.

Programul Universității serale
de Marxism-I.eninism

CASA DE CULTURA 
l’EJROȘANl. Incepind de la 
ora 1S.30 — manifestări dedi
cate Zilei ceferiștilor: Expunc- 

tema : ..16 februarie
filmul „Calc liberă**, rea

lizai de cincclubul Casei de cul-

<. arsurile Universității serale dc partid pcnlru toate 
secțiile cit și studiul individual vor avea loc în ziua de luni, 
21 februarie, ora 17, în sala marc a clubului Centralei căr
bunelui Petroșani. Sc va prezenta tema : Conceptul procesu
lui dc conducere. Metode dc conducere. Munca politică dc 
orientare și control a procesului economic, social și cultural 
educativ.

Prezența obligatorie.

Vremea
Ieri, temperatura maximă la 

Petroșani a fost de plus 5 grade, 
i.tr la Paring dc plus 6 grade. 
Minima in aer a oscilat între 
minus 1 grad și minus 4 grade.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil ziua și senin noap
tea. Dimineața, pc alocuri ceață.

(Urmare din pag. 1)

lucrările cu aproape 2 ani îna
inte, prin măsurători de presiu
ne în abataje, prin analiza con
dițiilor de lucru din abataj, a 
modului dc manifestare și diri
jare a presiunii prin concepe
rea unei machete, urmată de 
întocmirea unui proiect tehnic 
și de execuție.

Realizarea susținerii mecani
zate a abatajelor frontale în 
Valea Jiului poate rezolva o 
problemă, credem de importan
ță deosebită, cu repercusiuni 
favorabile în ce privește rezul
tatele tchnico-economice, va a- 
sigura o protecție superioară a 
muncitorilor din abataj, va 
contribui esențial la ridicarea 
nivelului tehnic al minelor din 
Valea Jiului, pe o treaptă su
perioară.

Tn domeniul mecanizării
crărilor de deschidere, pentru 
execuția, mai ales, a galeriilor 
principale ale orizonturilor noi 
ale minelor din Valea Jiului, 
I.C.P.M.H. va ajunge în .situa
ția de a putea experimenta în 
acest an cofragul metalic pentru 
betonarea galeriilor cu profil 

cărui transport, mon-

1U-

FELICITĂRI !

scrisoarea 
di/

AA\S

no-
PETRU 

numele

tare și demontare s-au conceput 
și proiectat a se face mecanizat.

De asemenea, pentru același 
gen de lucrări. Va ajunge în fa
ză dc experimentare instalația 
dc reîncărcărcător cu bandă dc 
cauciuc, concepută în așa fel 
încîl ' ‘ ‘ .
mează a fi încărcate cu 
rezultat din frontul dc 1 
galeriei, să poată fi i 
sub covorul de bandă ; 
călcătorului pe aceeași I 
rată pc care rulează și acesta.

In domeniul automatizării 
transportului continuu din sub
teran. ținind seama dc extinde
rea acestui sistem vor continua 
lucrările dc concepție, execuție 
și omologare a clementelor în 
construcție antigrizutousă prin 
care să fie posibilă rezolvarea 
automatizării unor transportoare 
așezate în serie precum și 
artere de ramificație.

Automatizarea concepută 
I.C.P.M.H. se referă atit 
transportoarele cu raclele, 
și la cele cu bandă. Rezultatele 
anterioare ce s-au obținui în a- 
cest domeniu ne întărește certi
tudinea reușitei și asigurării 
funcționării din punct de vede
re lehnic-cconomic și al sccu

trenul vagonetelor <c ur- 
i sterilul 
lucru al 
introdus 
al reîn- 
linie fe-

CU

dc 
la 

cit

l

in Petroșani, pe riul Bănițci...

L

rității muncii la un nivel mai 
înalt al transportului continuu 
in minele din Aralea Jiului.

In domeniul proiectării con
strucțiilor industriale dc supra
față ca obiective dc investiții 
cu importanță vitală pentru 
sporirea producției de cărbune 
cocsificabil in Valea Jiului, tre
buie să menționăm lucrările în 
curs de proiectare, ce derivă 
din studiul tehnico-economic de 
amplificare și modernizare a 
preparației Lupeni.

Astfel, în anul 1972 sc vor fi
naliza proiectele pentru noua 
ramură de funicular a prepara
ției care va dubla capacitatea 
dc transport spre haldă a ste
rilului ; de asemenea, se Va fi
naliza proiectul de execuție al 
flotației preparației Lupeni. T.a 
acestea trebuie să adăugăm fap
tul că institutul nostru a predat 
deja executantului proiecte de 
execuție legate dc obiectivul 
menționat, făcînd posibilă înce
perea lucrărilor în teren pe 
platformă largă.

In prezent în cadrul institu
tului se lucrează și la studiul 
lehnico-economic do amplificare 
și modernizare a preparației Pe
trila.

Ca urmare a avizelor favora
bile la faza dc studiu tehnico- 
economic, primite de la forurile 
superioare, privind sistematiza
rea și amplificarea Uzinei de 
utilaj minier din Petroșani, in
stitutul nostru va elabora în 
1972 primele proiecte dc execu
ție la acest obiectiv. Printre al
lele este vorba de amenajări 
dc teren, drumuri și platforme 
interioare, un nou racord |a ca
lea ferată normală și o marc ha
lă monobloc pentru construcții 
mecanice și reparații capitale de 
utilaje și instalații dc înaltă 
tehnicitate.

Lucrările mai sus menționate, 
continuările unor preoeu-

pâri ale lucrătorilor institutului, 
concepute în anul 1971 sau chiar 
în 1970, fiind aduse in pragul 
confruntării directe cu practica, 
respectiv sînt în faza prototi
purilor, a experimentărilor, a 
execuției în vederea valorifică
rii în procesele de producție.

Institutul nostru are în pro
gramul său de lucru și obiecti
ve cu caracter de noutate pen
tru lucrătorii săi. Astfel, în 
cursul anului, I.C.P.M.H. va în
tocmi proiectul tehnic și apoi 
de execuție al stației de degaza- 
rc pentru mina Petrila în prima 
etapei și pentru celelalte exploa
tări miniere din Valea Jiului 
și .Anina în viitorii ani.

Probleme cu totul noi se pun în 
fața cercetătorilor și proiectan- 
ților noștri în domeniul exploa
tării pilierilor de siguranță lă- 
sali pentru protecția construcți
ilor civile și industriale, precum 
și a cursurilor de apă.

De asemenea, în 1972. institu
tul nostru va colabora cu 
I.P.R.O.M.I.N. București la ela
borarea studiului de dezvoltare 
în perspectivă a unităților a- 
parținătoare Centralei cărbune
lui Petroșani.

In final, se cuvine să mențio
năm faptul că prin cele peste 
100 de lucrări de cercetare și 
proiectare pe care institutul le 
va elabora în acest an, în di
ferite faze și din care am men 
țional doar cîteva. numai prin 
proiectele în fază de execuție, 
Va asigura beneficiarului volu
mul de documentații necesar. 
Dintre acestea, aproximativ ju
mătate se referă la lucrări in
dustriale de suprafață, care vor 
intra în programul de execuție 
a constructorului — T.C.M.M. 
în anul 1973, restul, in general 
lucrări miniere subterane, ca 
puțuri, circuite ele. se Vor exe
cuta în regie de către exploată
rile miniere.

Intimploreo pe care ne-oți 
rot-o, stimate lovorășe 
GĂINA din Petrila („in 
unui însemnat grup de cetățeni") 
poorto in ea, fără îndoială, sem
nificații deosebie. Ați dorit să e- 
vidențioți fapta umană o șoferu
lui de pe outobuzul 31 HD 1871 
- care, în searo revelionului, fă
ră aprobare speciolă, s-o lăsot 
induplecot de rugămințile o peste 
50 de oameni ce așteptau in Pio- 
țo Victoriei - Petroșani, să mear
gă la Petrila, și v-o transportat 
la destinoție - și oți reușit. A- 
daugăm mulțumirilor dv. felicită
rile noostre la adreso șoferului 
„cu suflet mare", ol cărui nume, 
păcat, nu-l cunooștem...

O EZITARE Șl O DEDUCȚIE
Deducția pe care ne-o sugerați 

spre combatere, tovarășe VASILE 
ȘERBAN (Vulcan, str. Brazilor nr. 
58) n-o putem odopto. Pentru că 
vă oporține, pentru că poote fi 
contrazisă, pentru că ne este im
posibil s-o verificăm. Dacă far
macista de la unitatea nr. 22 Lu
pani a ezitat (cind, din punct de 
vedere umanitar vorbind, n-oveo 
dreptul s-o facă I), in 3 ianuarie 
1972, s-o servească pe vecina dv. 
cu medicamentul solicitat, asta 
nu implică neapărat... intenția 
obținerii unor venituri ilicite. Poo
te alte considerente ou determi- 
not-o să cedeze greu (repetăm, 
deși nu avea dreptul) rugăminți 
lor fierbinți ale clientei I

DE DRAGUL RECLAMAȚIEI...
„Am fost internat în spitolul din 

Vulcan (pe „fișă" scrie : fractură 
de os molar sting ; plagă confu
ză) și aici om fost tratat cu foar
te mare ușurință - ne scrieți dv.. 
tovarășe GHEORGHE AXINTE 
(ongojot ol E.M. Vulcan). Mi-ou 
făcut un voccin și atit(!). Și a în
ceput să mi se infecteze fractu
ra (!). Văzind acest lucru, i-om 
spus soției să-mi cumpere peni
cilină și streptomicină co să-mi(!) 
ameliorez durerile"... Ne oprim 
din tronscris. Și vă spunem 
ce-ați lăcul, in continuare : v-oți

parai pe medicul Cornel Vosil- 
co pentru că o interzis, pe bună 
dreptate, sorei să vă injecteze 
(pentru că vi s-o odministrot te
traciclină, core e moi tare !), oți 
„umblat" nepermis la plagă, in- 
fectind-o (desigur, pentru o vă 
prelungi șederea în spital, - și 
așo aveați o depășire de 117 zî- 

de boală !!!), 
cosoletele din 

găsindu-l des- 
mergeți acasă 
încă deschisă.

le o concediului 
v-o|i virit mino in 
biroul de gardă, 
chîs, oți cerut să 
cind rana vă ero 
știind bine că vi se va interzice... 
Păi, tovarășe Axinte, dacă după 
27 de zile (cit ați putut să „tro- 
geți de timp" dv. și nu altcinevo), 
ați ieșit din spital sănătos, cu ce 
e vinovat 
tot să vă 
provenită

O
Stimată __ _T_ __

CILĂ (Petroșani, str. Independen
ței, bloc22 op. 60), ne mărturisiți 
că, la punctul alimentar din incin
ta minei Dilja, vi s-a cerut, „pen
tru un ou, un leu și șaizeci de 
bani" ! Poate! Noi nu credem. A- 
vem dreptul. Dovezi n-aveți. Ne 
scrieți, in schimb, că aveți niște 
martore, colege, care-au văzut tot 
ce s-o intimplat, dar, pe altă pa
gină. ne descrieți groba cu core 
ați mers să întrebați., colegele 
dacă e adevărat că s-au scumpit 
ouăle ! Ce să credem ?

medicul care v-o oju- 
fie vindecată o rană 

dintr-o... bătaie !?!
„ATENȚIONARE"
tovarășă ADINA BOR-

ANONIMA
• UN GRUP DE AMATOr.i 

DE FILM DIN PETRILA : „De ci
te ori mergem Io cinematogroful 
din Petrila - ziceți dv - nu înțe
legem nimic din film, deoarece 
operatorul îl întrerupe foarte des 
și scoate anumite părți din el... 
Pentru ce plătim ? Vâ rugăm so 
treceți și dv. pe aici, să vizionoți 
un film. Poate că nu-l mai între
rupe."

Și dacă nu ne cunoaște și nu 
ne observă în solă operatorul ? 
Eu zic că, moi degrabă, so-l 
„pirim" pe operator șefilor lui de 
Io Deva. Să știe și ei !

Viorel TEODORESCU

T. C. M. M.

Centrul de legume și fructe 
PETROȘANI 

a nj»ajează urgen t:
® 20 șefi magazine legume și fructe 
® 1 zidar
(*ondi(ii de angajare conform II.C.M 914/191'18

:ea 22.
Informații suplimentare la sediul inlrcjirimli-rii din

Iroșani sir. Republicii nr. 31. telefon 1555.
Pe-

angajează de urgență^
® strungari în fier 
® mecanici reparații <le

utilaje construcții 
® mentori macarale turu
Salarizarea conform if.<. H. 914/1968
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Noul guvern italian

Suprafața 
de 6 OOO 
este pre
ia Jacob, 
de apro-

In valea
Republica

. unul dintre 
zăcăminte de 
Iunie, al doi- 
la

româno-ungară

in țările africane

cu privire la vizita oficială in Austria 
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 

Corneliu Mănescu
La invitația ministrului fede

ral al afacerilor externe al Re
publicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România. Comeliu Mă- 
nescu. a făcut o vizită oficială 
in Austria, in perioada 15—19 
februarie 1972.

In timpul vizitei, ministrul a- 
facerilor externe, Corncliu Mă- 
ncscu. a fost primit de preșe
dintele federal Franz Jonas, de 
cancelarul federal dr. Bruno 
Kreisky. Ministrul afacerilor 
exeterne român a făcut o vizi
tă președintelui Consiliului Na
tional. Anton Benya, și a avut 
o discuție cu deputați ai parla
mentului austriac.

Cu prilejul vizitei la prima
rul Vienei. ministrul Comeliu 
Mănescu a semnat în „Cartea 
de aur“ a orașului.

In timpul șederii sale în A- 
ustria, ministrul afacerilor ex
terne. Comeliu Mănescu. și per
soanele care l-au însoțit au vi
zitat diferite instituții cultura
le. economice și sociale din 
Viena.

întrevederile și convorbirile, 
care au avut loc intr-o atmos
feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă. au prilejuit un 
schimb fructuos dc vederi cu 
privire la evoluția relațiilor 
dintre România și Austria și in 
legătură cu unele probleme in
ternaționale dc interes comun.

Cei doi miniștri ai afacerilor

externe au avut mai multe con
vorbiri dc lucru. Ei au consta
tat cu satisfacție cft, in perioa
da carp a trecut de la vizita o- 
ficială in România a președin
telui federal Franz Jonas, in 
1969, și a vizitei in Austria a 
președintelui Consiliului de Stat 
Nicolac Ceaușescu, în 1970, ra
porturile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre cele 
două țări au cunoscut o evolu
ție continuu ascendentă. Miniș
trii au relevat progresele înre
gistrate in domeniul schimburi
lor comerciale și cooperării c- 
conomice, industriale și tehni
co : ei au subliniat rezultatele 
bune cu care s-au încheiat lu
crările primei sesiunii a Comi
siei mixte guvernamentale de 
cooperare economica, industria
lă și tehnică, importanța acor
durilor dc cooperare deja con
venite și necesitatea lărgirii in 
continuare a relațiilor economi
ce bilaterale.

In timpul vizitei, cei doi mi
niștri ai afacerilor externe au 
semnat actul adițional privind 
extinderea convenției de asis
tență juridică asupra actelor 
de asigurare socială.

In cadrul schimbului de pă
reri privind situația internațio
nală actuală, părțile au acor ' 
o atenție deosebită problemelor 
securității și cooperării în Eu
ropa. Ele au relevat necesita
tea dezvoltării între statele eu
ropene a unor relații de bună

vecinătate și cooperare multi
laterală, întemeiate pe respec
tul principiilor universale ale 
independenței și suveranității, 
neamestecului in treburile inter
ne, renunțării la folosirea for
ței sau amenințarea cu folosi
rea forței, egalității în dreptu- 
și avantajului reciproc.

Cei doi miniștri s-au pronun
țat pentru trecerea cit mai cu- 
rind posibil la pregătirea multi
laterală a Conferinței general- 
europene de securitate și co
operare și pentru convocarea 
conferinței cu participaren tu
turor statelor interesate.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru rezultatele vizitei. părțile 
au evidențiat contribuția aces
teia la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre 
România și Austria, în intere
sul celor două popoare, al co
operării și păcii în Europa.

Ministrul afacerilor externe 
a| Republicii Socialiste Româ
nia a transmis cancelarului fe
deral. Bruno Kreisky, invitația 
guvernului român de a face o 
vizită oficială în România. De 
asemenea, ministrul afacerilor 
externe român l-a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei. Rudolf Kirchschlaeger 
să facă o vizită oficială in Ro
mânia.

Invitațiile au fost acceptate 
cu plăcere, datele vor fi stabi
lite pe cale diplomatică.

BUDAPESTA 18 — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea. transmite : La Budapes
ta a avut loc, vineri, semnarea 
protocolului privind înființarea 
Comisiei mixte dc colaborare 
culturală romăno-ungară și re
gulamentul ei de funcționare. 
Documentele au fost semnate, 
din partea română de Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste. iar din* partea ungară, 
de dr. Simo Jeno, adjunct al 
ministrului culturii.

Comisia mixtă de colaborare 
culturală româno-ungara — $e 
arată în protocol —va analiza 
periodic stadiul relațiilor cultu-

rale bilaterale și perspectivele 
lor do dezvoltare, nrecum și pi
te probleme cultural-educative 
de interes reciproc. Comisia va 
face propuneri corespunzătoare 
organelor competente din cele 
două țări. pentru stimularea 
continuă a schimburilor dc va
lori culturale și spirituale în
tre poporul român și poporul 
ungar. Comisia urmează să-și 
desfășoare activitatea în sesi
uni anuale, alternativ, la 
București și Budapesta, și va 
examina stadiul realizării pre
vederilor planului bienal de co
laborare culturală, va analiza 
periodic activitatea în anumite 
domenii ale culturii, educației

ți 
colaborarcu directă dintre in
stituțiile culturale și de învâță- 
inînt din cele două țări.

Exprimînd dorința ambelor 
țări de a dezvolta relațiile bi
laterale. înființarea Comisiei 
mixte dc colaborare culturală 
româno-ungara va ajuta la o 
mai bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor culturale și spirituale 
naționale, Va contribui la în
tărirea prieteniei dintre popoa
rele celor două țări vecine și 
prietene.

ALGER. — Algeria deține 11,5 
la sută din rezervele mondiale de 
gaze naturale (evaluate, după li
nele statistici, la 25 COO miliarde 
metri cubi).

Spre deosebire de alte țări, 
unde prospecțiunile au scos la 
iveală gaze asociate cu petrol, 
zăcămintele algeriene sînt for
mate, într-o proporție de 85 la 
sută, din gaze „umede", neaso
ciate cu petrolul, ceea ce ușurea
ză in mod considerabil extrage
rea și prelucrarea lor la un preț 
redus.

O di/ni caracteristica a zăcă
mintelor de gaze naturale alge
riene o constituie marca lor în
tindere. Celebrul zăcămint de la 
Ilassi R'Mel, descoperit in 1956. 
este, cu rezervele sale de 1 730 
miliarde metri cubi, 
cele două mari 
gaze naturale din 
lea fiind cel de 
(Olanda).

M’Pila, fabrica de conserve 
ananas de la Jacob, uzina 
pastă de hîrtie, complexul indus
trial de prelucrare a peștelui.

★

LUSAKA. — Zambia a cunos
cut o dezvoltare economică ra
pidă după 1964 — anul în care 
a obținui independența. Aflată 
printre primii furnizori ai pieței 
mondiale de cupru, Zambia îfi 
asigură, din comercializarea aces
tei bogății pe piața internațio
nală, 90 la sută din totalul ve
niturilor obținute din export. 
Rezervele din zona „centurii de 
cupru" depășesc, după unele a- 
precieri, 881 milioane tone.

In cadrul primului plan de 
dezvoltare națională a țării 
(1966—1970), Zambia a obținui 
importante realizări alit in ex
tragerea cărbunelui, cit și in ex
plorările pentru identificarea și 
punerea în valoare a noi zăcă
minte de fier șt mangan

„Ordinul Lenin" în Ecuador viata se normalizează
înmînat lui

Jacques Duclos
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La 18 februarie, la Moscova 
a avut loc ceremonia înmînă- 
rii ..Ordinului Lenin" lui Jac
ques Duclos, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez, cu care el 
a fost distins, în luna octom
brie 1971, cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani de la naștere.

Inmînînd înalta distincție, 
Nikolai Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a relevat marile 
merite de militant ale lui 
Jacques Duclos atit în mișcarea 
comunistă franceză, cit și în cea 
internațională, precum și apor
tul său la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele 
U.R.S.S. și Franței.

QUITO 18 (Agerpres). — Go- 
tardo Valdivieso Tobar, minis
trul de interne al noului guvern 
ecuadorian. instalat după recen
ta lovitură de stat din aceas
tă țară, a anunțat ridicarea res
tricțiilor de circulație introdu
se o dată cu înlăturarea fostu
lui președinte, Velasco Ibarra. 
El a precizat că hotărirea a 
fost luată în urma faptului că 
în întreaga țară domnește 
calmul și că nu există posibili
tatea unor acțiuni pentru a-1 
readuce la putere pe președinte
le înlăturat. S-a anunțat, de a- 
semenea, că a fost autorizată 
reluarea cursurilor în toate in
stituțiile de învățămînt, între
rupte cu prilejul recentelor e- 
venimente care au condus la 
înlăturarea vechiului guvern.

Tot ca o măsură generală dc

normalizare a vieții politice a 
țării, junta de guvernămînt, 
condusă de generalul Guillermo 
Rodriguez Lara, a hotărît resta
bilirea constituției din 1945 care 
fusese abolită de fostul preșe
dinte Ibarra.

ROMA 18 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat Giulio An
dreotti a prezentat, joi scara 
președintelui Giovanni Leone, 
lista noului guvern nionocolor 
italian (creștin-democrat), în
sărcinat cu îndeplinirea sarci
nilor curente și organizarea a- 
legerilor anticipate. Principale
le portofolii au fost atribuite 
astfel: afacerile externe — Aldo 
Moro; interne — Mariano 
Rumor; trezoreriei o— Emillio 
Colombo ; apărare — Franco 
Restico ; agricultură — Loren
zo Natali ; industrie și comerț 
— Silvio Gava; comerț exte
rior — Camillo Ripamontj.

După cum s-a anunțat, for
marea acestui guvern nu pre
supune soluționarea crizei de
clanșate la 15 ianuarie prin de
misia guvernului dc centru - 
stînga prezidat dc Emilio Co
lombo. Eforturile depuse pînâ 
în prezent pentru găsirea unei 
formule au eșuat ; formatorii 
numiți ce președinte au consta
tat, după consultările întreprin
se, că sînt în imposibilitate dc 
a realiza un acord cu principa

lele partide politice. Alegerile 
generale destinate să pună ca
păt crizei urmează să aibă loc 
în luna mai, la o dată nepreci
zată.

★
18 (Agerpres). 

guvern italian, 
de Giulio 

vineri.

ROMA
Noul guvern italian, pre
zidat de Giulio Andre
otti, a depus, vineri, jură- 
mîntu] în fața președintelui re
publicii, Giovanni Leone. Cabi
netul monocolor democrat-creș- 
tin, din care fac parte 24 dc mi
niștri. este însărcinat cu înde
plinirea sarcinilor curente și cu 
organizarea alegerilor generale 
anticipate.

In cercurile politice, italiene 
se apreciază că realizarea cabi
netului Andreotti este numai o 
soluție de moment pentru criza 
declanșată, la 15 ianuarie, prin 
demisia guvernului de centru- 
stînga, prezidat de Emilio Co
lombo. Alegerile generale, care 
ar fi urmat să aibă loc în pri
măvara anului 1973, au fost fi
xate pentru luna mai a.c.

Nesatisfăcuți de propunerile
Comisiei Wilberforce

Minerii britanici rămîn 
ferm hotărîți 

să continue greva
LONDRA 18 (Agerpres). - Ro

bert Carr, 
muncii, a 
neața, la sediul acestui depar
tament pe reprezentanții sindica
telor minerilor, ai Congresului 
sindicatelor britanice (T-U-C.), ai 
Confederației industriilor britani
ce și Consiliului național al căr
bunelui (N.C.B.). In acest cadru, 
a fost prezentat raportul intocmit 
de Comisia de anchetă, condusă 
de lordul Wilberforce, însărcinată 
de guvernul conservator cu exa
minarea problemei grevei mineri
lor.

Comisia a prezentat propuneri 
in vederea soluționării actualului 
conflict de muncă din industria 
carboniferă a Marii Britanii, care 
durează de aproape o lună și ju
mătate.

In cursul după-amiezii, Comite
tul Executiv al sindicatelor mini
ere s-a întrunit pentru a studia 
raportul Comisiei Wilberforce. A 
urmat apoi o reuniune a repre
zentanților sindicatelor minerilor 
și Consiliului național al cărbune
lui, in cadrul căreia a tost a- 
nunțatâ insatisfacția greviștilor 
față de propunerile prezentate.

ministrul britanic al 
convocat, vineri dimi-

•i-
Vineri, Ion Dodu Bălan, vice

președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, a fost 
primit dc Acz.cl Gyorgy, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. a P.M.S.U. La primire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, a 
fost de față Ion Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta.

BRAZZAVILLE. - 
fluviului Niari, din 
Populară Congo se află cele .....
mari plantații de trestie de za
hăr din această țară, 
totală a acestora este 
ha. Trestia de zahăr 
lucrată la rafinăria de 
a cărei producție este 
ximaliv 40 000 tone anual.

Pe harta Republicii Popic
are f'— -— --—Congo vor apare in 

următori noi obiecti
ve industriale. Printre acestea 

află șantierul naval de la

★

BANGUI. — In Republica J- 
frica Centrală se află într-o fază 
avansată de construcție, o serie 
de întreprinderi care vor întări 
sectorul industrial al acestei țări, 
practic inexistent înainte de cu
cerirea independenței. Este vorba 
de fabrica de amidon de la Bo- 
bangui, cea de ambalat îngrașă- , 
minte de la Bangui ș. a. In co- » 
laborare cu Gabonul, Camerunul I 
și R. P. Congo, Republica A- , 
frica Centrală construiește o fa- I 
brică de baterii și una de ciment. 1

i

1
i

Cu o majoritate de numai opt voturi

Camera Comunelor a aprobat
proiectul de lege privind

Marii Britanii la Piața
LONDRA 18 (Agerpres). — 

După trei zile de dezbateri fur
tunoase. Camera Comunelor a 
aprobat, joi seara, cu o majori
tate de numai opt voturi (309 
contra 301), proiectul de lege 
privind aderarea Marii Britanii 
la Piața comună. Agenția Reu
ter relevă că votul a fost decis 
de cei șase deputați liberali, 
care s-au pronunțat în favoa
rea aderării. Un număr de 14 
conservatori au votat împotri-

vă și alți șase s-au abținut, ca 
și șase laburiști. Exceptîndu-i - 
pe aceștia din urmă, totalita
tea deputaților laburiști au vo
tat împotriva aderării.

Votul a intervenit în cadrul 
celei de-a doua lecturi a pro
iectului de lege, considerată 
drept treapta decisivă în proce
sul aderării. Documentul ur
mează să fie examinat acum în 
detaliu de către un comitet al 
Camerei, prevederile sale pu

aderarea
comuna
tînd fi supuse amendării. Ma
joritatea redusă contrastează cu 
cea de 112 voturi obținută în 
luna octombrie, cînd Camera 
Comunelor s-a pronunțat în 
principiu asupra proiectului a- 
derării. Ea denotă, de aseme
nea. nemulțumirea resimțită în 
largi cercuri față de modul în 
care guvernul încearcă să so
luționeze grava situație econo
mică și socială generată de res
pingerea revendicărilor mineri
lor.

Palestinei

produs, șase persoane, iar alte 
șase au suferit arsuri grave.

călătoriei întreprinse de poet a ir; 
România.

♦ Agenția CTK informează 
că guvernele R. S. Cehoslovace 
și Republicii Gambia au hotărit 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă

♦ Specialiștii sovietici și po
lonezi pregătesc in prezent expe
rimentul cosmic „Copernic",

Damasc

Pakistan

■ ■■anaBaBBGHaaanHBHBHJieiL,

In consecință, greva celor peste 
280 000 de mineri va continua. Ei 
rămin fermi in hotărirea de a 
continua lupta pină la satisface
rea deplină a revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă.

LONDRA 18 (Agerpres). 
Potrivit unui recent sondaj 
.,Gallup' întreprins pentru 
cotidianul -Daily Telegraph", 
trei pătrimi din opinia pu
blică britanică sprijină acți
unile revendicative ale mine
rilor aflați in grevă.

Același sondaj demonstrea
ză scăderea vertiginoasă a 
popularității Partidului con
servator. de guvernămînt, in 
rindurile alegătorilor brita
nici întrebați pentru cine ar 
vota în cazul organizării u- 
nor alegeri generale imediate 
49 la sută din cei chestio
nați au afirmat că ar acor
da voturile laburiștilor și nu
mai 405 la sută conservato-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
• Noi demonstrații în sprijinul politicii 

preconizate de președintele Makarios
NICOSIA 18 (Agerpres). — 

La Nicosia și în alte localități 
cipriote s-au desfășurat noi 
demonstrații in sprijinul poli
ticii preconizate de președintele 
Makarios în actuala situație 
internă. Majoritatea acestor de
monstrații s-au desfășurat în

mod pașnic. Forțele dc ordine, 
care se află în alertă, au fost 
nevoile să intervină numai în 
cazul demonstrației de la Li
massol, unde elemente ostile 
politicii guvernului președinte
lui Makarios au încercat să pro
voace tulburări, atacând coloa
nele de demonstranți.

A

întrunirea
Executiv ol Organizației 

pentru Eliberarea

DAMASC 18 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei s-a întrunit, vineri, la Da
masc, pentru „a examina și a- 
dopta proiectul de uniune na
țională regrupînd organizațiile 
palestiniene". Ședința a fost a- 
nunțată de buletinul cotidian al 
Frontului democratic și popular 
pentru eliberarea Palestinei. 
„Al Moukawama1', reluat de a- 
genția France Presse. Citind de
clarațiile Iui Khaled El Fa- 
houm, președintele Consiliului 
Național Palestinian

ment), același buletin precizea
ză : Comitetul Executiv al 
O.L.P. va examina, de aseme
nea, „problemele care se pun 
astăzi în fața rezistenței pales
tiniene, printre care alegerile 
municipale pe care autoritățile 
israeliene de ocupație intențio
nează să le organizeze în Cisior
dania". Actuala reuniune a Co
mitetului Executiv, care va dura 
patru zile, se desfășoară sub 
președinția lui Yasser Arafat, 
precizează agenția France Pros-

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Kr. £>A telefon i 1663

La Moscova a fost prezen
tat joi. în premieră, filmul de 
popularizare științifică „Marea 
faptă", care prezintă istoria re
dactării și publicării vestitei o- 
pcrc a lui Karl Marx „Capita
lul".

„Marca faptă" relatează pe 
ecran istoria elaborării, pe par
cursul a 40 dc ani de muncă 
titanica, a „Capitalului", prezen- 
tînd, totodată, spectatorilor ma
nuscrise și scrisori ale lui Karl 
Marx și Friedrich Engels, primele 
ediții ale „Capitalului" in limba 
germană, care au fost scoase la 
Hamburg, și în limba rusă — e- 
ditatc la Peicrsburg.

In localitatea chiliana Vina 
del Mar a luat sfirșit tradiționa
lul festival al cîntccului și dan
sului, manifestare artistică presti
gioasă, la care au participat, ală
turi de un marc număr de inter
pret din țara gazdă, și baleri
nii români Miriam Răducanu și 
Gheorghe Căciuleanu. Evoluția 
artiștilor români în cadrul mai 
multor spectacole pe scena festi
valului — invitați de către De
partamentul Culturii de la Pre
ședinția Republicii — au fost 
bine apreciate dc publicul spec
tator. Toate aparițiile artiștilor 
români au fost televizate.

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
:ația automată „Luna-20", 

lansată in Uniunea Sovietică 
la 14 februarie, iși continuă 
zborul spre satelitul natural ol 
Pămîntului. Pe traseu, aporo- 
tajul științific efectuează o se
rie de cercetări cosmice teh- 
nico-științificc. Stația execută 
experimente cosmice importante 
- menționează agenția T.A.S.S.

Comentatorul științific ol a- 
genției amintește, cu acest pri
lej, momentele importante ale 
programului sovietic de studi
ere a Lunii, la 2 ianuarie 1959 
o fost lansată stația automa
tă „Luna-1" care, pentru pri
ma dotă, a învins gravitațio 
terestră și, trecind pe lingă As
trul nopții la odistanță mai 
mică de 6 000 kilometri, a de
venit primul satelit artificial al 
Soarelui. In același an au mai 
fost lansate două stații sovietice 
spre Lună. ,,Luna-2" a efectuat o 
coborire bruscă pe suprafața 
Selenei la 800 kilometri de cen-

//> cadrul unei festivități 
care a avut loc la Novi Sad, 
poela Vesna Paritn din Zagreb 
a primit premiul „Zmaj" pentru 
literatură, cea mai înaltă distinc
ție oferită de Societatea literară 
„Matița sîrbă". Distincția i-a fost 
acordată pentru volumul de ver
suri intitulat „Farmecul carpa
tin", realizare inspirată in urma

re va avea loc in cinstea aniver
sării a SCO de ani de la naște
rea celebrului astronom polonez.

Experimentul va consta în 
studierea radiației sporadice a co
roanei solare în intervalul 'un
delor hectometrice, precum și în 
studierea parametrilor ionosfere: 
cu ajutorul unui satelit artificial 
al PămîntuluL

Poliția franceză a anunțat 
joi recuperarea tabloului lui 
Picasso, „Cap dc arlechin", în 
valoare de aproximativ 1 5CO CCO 
de franci, sustras în luna noiem
brie de la o galerie de artă din 
Paris. In același timp, două per
soane — un american și un ita
lian — au fost arestate, bănuite 
a fi autorii furtului.

Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto a ordonat . 
trimiterea imediată la Dacca a 
unei cantități de 28 de mii de 
tone dc orez — se arată într-un 
comunicat guvernamental dat pu
blicității la Rawalpindi, citat de 
agenția France Presse. Sursa men
ționată precizează că accasvă can
titate de orez fusese destinată, cu 
cîteva luni în urmă, provinciei 
răsăritene a Pakistanului, dar a 
fost blocată, în portul Caraci. în 
timpul conflictului indo-pakista- 
nez.

Agenția Prcnsa Latina in
formează că Frcnie Amplio — 
coaliția forțelor dc stînga din 
Uruguay — a cerut convocarea 
în sesiune extraordinară a Adu
nării Generale (sesiune comună a 
ambelor camere aic Congresului) 
pentru a legifera suspendarea 
„masurilor excepționale de secu
ritate", echivalente cu o stare de 
asediu prelungită.

+ Pe autostrada vest-germană 
Stuttgart — Miinchen s-a produs 
joi. pe timp de ceață, un grav 
accident rutier. In urma unei 
coliziuni ce a implicat zece au
tovehicule, intre care și o auto
cisternă plină Cu combustibil, 

t pierdut viața, in incendiul

♦ Comitetul special al Adu
nării Generale a O.N.U. în pro
blema apartheidului a adresat 
Asociației Internaționale de te
nis (I.L.T.A.) o notă de protest 
față de readmiierea echipei Re
publicii Sud-Africane în Cupa 
Davis. O parte dintre membrii 
comitetului au anunțat că, în ca
zul în care hotărirea va fi men
ținută,. țările lor se vor retrage 
din competiție.

Uzinele de asamblare din 
Wolfsburg au produs joi cel de-al 
15 007 034-lea automobil „Wolks- 
wagen" de tip „cărăbuș", între- 
cînd cu o unitate recordul deți
nut dc faimosul model „T“, pro
dus între 1908 și 1927 de firma 
americană „Ford“ împreună cu 
un „Ford-T“ autentic, „Wolks- 
wagen“-ul produs joi urmează să 
fie prezentat in mai multe orașe 
europene, după care va fi expus 
la muzeul din Wolfsburg al com-

Menținerea

marțiale
trul părții vizibile, iar „Luna-3" 
a înconjurat pentru prima dată 
Astrul nopții, fotografiindu-i 
partea invizibilă de pe Pămint. 
Dor, oproape o treime din su
prafața globului selenar rămă
sese in afara cimpului vizual 
al stației „Luno-3". Această 
„pată albă" a fost înlăturată 
in iulie 1965 cind, cu ajutorul 
stației automate „Zond-3", au 
fost luate 25 de fotografii ale 
porții invizibile a Lunii.

Logica cercetării științifice a 
Lunii insă, reclama imperios a- 
selenizarea lina a unui aparat 
cosmic. Acest lucru a fost rea
lizat, pentru prima dată, de 
stația „Luna-9", la 3 februarie 
1966. Plosotă in Oceanul Fur
tunilor, stația a tronsmis pe 
Pămint, timp de trei zile, ima
gini ale peisojului lunar. In 
același an, in decembrie, cu 
prilejul aselenizării line a sta
ției „Luna-13", s-a putut con
stata, printre altele, că stratul 
de praf dc pe suprafața luna
ră nu este adine și nu împie
dică deplasările.

O etapă importanta a pro
gramului sovietic de cercetare 
a Lunii a marcat-o crearea pri
mului ei satelit artificial, în a- 
prilie 1966. De atunci, alte 
șapte stații automate sovietice 
au devenit sateliți artificiali ai 
astrului nopții.

Stația automată ,,Luna-19", 
plasată pe o orbită seleno- 
centrică, in octombrie 1971, 
continuă cercetările științifice 
asupra Lunii și spațiului peri
lunar. Ea a plasat pe Selene 
primul vehicul lunar autopro
pulsat - aparatul „Lunohod-1". 
In decursul o 11 zile lunare, 
el a străbătut 10 540 metri, 
transmițind pe Pămint peste 
200 de imagini panoramice șl 
moi mult de 20 000 de foto- 
grofii ale unor peisaje lunare.

Comentatorul menționează că 
in cei 13 ani de studiere a Lu
nii cu mijloace cosmice a fost 
cules și prelucrat un volum u- 
riaș de informații calitativ noi 
despre satelitul natural al Ter

pe termen 
nedefinit

RAWALPINDI 18 (Agerpres).
Comitetul Central al Parti

dului Poporului — partidul do 
guvernămînt din Republica Is
lamică Pakistan — a hotărît 
menținerea legii marțiale pe 
termen nedefinit, a declarat 
ministrul informațiilor, Hafiz 
Pirzada, în cadrul unei confe
rințe de presă, relatată de agen
ția United Press International. 
Pirzada a menționat că această 
hotărîre a fost adoptată în 
cursul unei reuniuni a condu
cerii Partidului Poporului con
sacrată examinării situației 
politice și economice din țară.
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