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Unul din cel mal harnici 
mineri al minei I.onea: bri
gadierul Toader Flutur.
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si „Strîngătorii" de plusuri 
se afirmă...

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în jude jele Alba și Hunedoara
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin

tele Consiliului de Stat, a făcut joi o vizită de lucru în județele Alba și Hunedoara, unde s-a 
întîlnit ou colective de oameni ai muncii, a analizat la fața locului căile pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, pentru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru creșterea continuă a nivelului de viață și civilizație al populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit în vizita pe care a întreprins-o în unități eco
nomice din județul Alba de tovarășii Ilie Verdeț, Miu Dobrescu și Ion Dincă.

La plecarea din București, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Maxim Berghianu. Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Petre Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Stănescu și Ștefan Andrei.

Vizita secretarului general al partidului în cele două județe are loc la scurt timp de la con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., în cadrul căreia s-a analizat modul cum acționează și 
cum trebuie să acționeze în viitor comitetele județene, organele și organizațiile de partid din 
toate unitățile economico-sociale în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. Este încă o dovadă a consecvenței cu care se aplică în viață noul spirit de 
muncă, întronat în întreaga noastră activitate politică, social-economică de conducerea parti
dului, de secretarul său general, o confirmare a preocupării statornice pentru a dezbate la fa
ța locului, împreună cu oamenii muncii, căile prin care obiectivele stabilite să fie îndeplini
te, în așa fel îneît tot ceea ce ne-am propus să devină realitate vie, spre binele și în folosul 
țării, al celor ce muncesc.

...iată expresia auzită de la 
normatorul Șardi, la adresa orta
cilor din brigăzile conduse de 
Eugen Volcu și Constantin A- 
lexe, din cadrul sectorului IV al 
tainei Petrlh) șl, după părerea 
noastră, este perfect întemeiată. 
De la frontalul 20—19 vest, res
pectiv, abatajul cameră 18 vest 
s-au extras, pină acum, în luna 
curentă sporuri de cărbune de 
40 și 60 de tone, care se adaugă 
— în ordine — plusurilor cumu
late de cele două brigăzi pe cele 
8 luni trecute din acest an, și a-

nume de I 200 șl 500 de tone.
Lucrlnd la abatajul cameră 18 

est, brigada condusă de Gheor
ghe Toma a reușit să „siringă" 
și ea un plus de 30 de tone în 
luna în curs.

Sint colective vrednice de toa
tă lauda, care se străduiesc să 
mărească „’zestrea" de tone pesta 
plan date de sector de la Înce
putul anului — peste 4 700 de 
tone pentru ca sărbătorirea pro
clamării Republicii să fie cin
stită așa cum se cuvine

iffl Hărnicie și dăruire
la extragerea cărbunelui

Iată-ne din nou puși în plăcu
ta situație de a consemna in 
„cartea" succeselor, noi fapte 
remarcabile ale unor brigăzi 
fruntașe de la mina Dilja, care 
au realizat în primele două 
săptămini ale lunii septembrie 
însemnate succese în muncă.

In primul rind este vorba de 
brigada lui Dumitru Bălășcău de 
la abatajul cameră nr. 3 al sec
torului I, cunoscută ca una din
tre cele mai vrednice colective 
de muncă din cadrul exploatării. 
Prin strădaniile depuse de toii 
ortacii săi, printre care se nu
mără minerii șefi de schimb 
loan Cogea, Alexandru Gălăcluc, 
Constantin Vornicu, brigada lui 
Dumitru Bălășcău a depășit ran
damentul mediu cu 1,33 tone pe 
post, raportînd un plus de 150

tone de la începutul lunii cu
rente.

Aceste rezultate confirmă încă 
odată hotărîreo brigăzii sale de 
a se menține pe loc de onoare 
in cadrul întrecerii pentru în
deplinirea planului cincinal îna
inte de termen.

O altă brigadă core s-a impus 
în această perioadă in rîndul 
colectivelor fruntașe este cea a 
lui Vaslle Sidorov, tot din ca
drul sectorului I. ’nregistrind de 
la începutul lunii septembrie 
pină la zi un plus de randament 
de 40 kg pe post, acest colectiv 
a reușit să realizeze un spor de 
90 tone extrase. Priceperea șl 
spiritul răspunderii șefilor de 
schimb Vaslle Zaharia, Nicolae 
Morariu și Constantin Crăclune 
și-au spus cuvlntul și în rezulta
tele amintite.

La sosirea pe aeroportul din 
Sibiu, unde a aterizat axionul 
Oficial, conducătorul partidului 
91 statului a fost salutat cu 
Căldură de un mare număr de 
oameni ai muncii. Era prezent 
tovarășul Richard Winter, mem
bru supleant al Comitetului E- 
țtecullv al C.C al P.C.R., prim- 
iecretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., reprezentant) 
al organelor județene șl muni
cipale de partid șl de stat. Pe 
frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
£wau>escu, încadrat de urările;

în unități

„Bine ati venit, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
Partidul Comunist Români"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură manifestă
rilor prietenești cu care oame
nii muncii — români, germani, 
maghiari — l-au întîmpinat, ca 
In alîtea rînduri, exprimîndu-și 
astfel adeziunea deplină la po
litica marxist-lenlnistă, înalt 
patriotică, promovată cu con
secventă de partid, hotărîrea de 
a o sprijini prin faptele lor de 
muncă, prin întreaga lor acti
vitate.

industriale
din orașul Sebeș

Luîndu-șl rămas bun de la 
cei veniți în intîmpinare, de la 
Sibiu, la bordul unui elicopter 
special, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid, și de stat, au survolat

zona colinară de la poalele 
munților Cibinului, pînă la 
Sebeș. Secretarul general al 
partidului este întîmpinat aței 
cu multă dragoste, cu entuzi
asm de locuitorii orașului, de

cetățeni din localitățile înveci
nate, care îșl exprimă satisfac
ția, bucuria pentru prilejul de 
a se întîlni cu conducătorul Iu
bit al partidului și stalului nos
tru.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de tovarășii George 
Homoștean, prim-secretar al Co
mitetului Județean de partid 
Alba, Traian Bradu, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Sebeș. Sînt prezent! 
membri al conducerii organelor 
locale de partid și de stat, un 
numeros public, care ovaționea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu — P.C.R.!".

O gardă alcătuită din militari 
a! forțelor armate, membri al 
gărzilor patriotice, detașamen
telor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei șl pio
nieri prezintă onorul coman
dantului suprem. Fanfara Into
nează Imnul de stat.

Doi tineri îmbrăcatl în 
reșcul port local, oferă tradițio
nala pîine cu sare și ploșil cu

vin, însoțite de urarea de bun 
venit pe aceste străvechi pla
iuri românești.

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
din Județul Alba este plină de 
semnificații. Sebeșul a cunoscut, 
în ultimii ani, asemenea tutu
ror localităților tării, o dezvol
tare deosebită. Aici s-au ridicat 
noi cartiere de locuințe, tolali- 
zînd peste 700 de aparameole, 
școli, așezăminte de artă $1 cul
tură, alta obiective da Interes 
general. Slnt în construcție nu
meroase blocuri de locuințe. 
Pe harta economică a orașului 
a apărut un mare combinat de 
Industrializare a lemnului, au 
fost modernizate sl dezvoltato 
fabricile de ciorapi șt tricotaje 
șl de articole de marochinărie.

Gel ce trăiesc și muncesc a- 
lcl, la Sebeș — români, germani, 
maghiari — asemenea întregii 
noastre națiuni, depun o vie și 
rodnică activitate pentru înfăp-

(Continuare în pag. a 3-a)

MITINGUL DE LA ALBA IULIA
Mii de locuitori, virstnici 

fi tineri, iau parte, în înche
ierea vizitei in orașul lor a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
la un entuziast miting. Sint 
constructori de mașini, meta- 
lurgiști, mineri, țărani coo
peratori din satele și comu
nele învecinate.

Platoul Romanilor, din fa
ța cetății de care-și leagă 
numele atitea evenimente im
portante ale istoriei, trăieș
te astăzi momente de puter
nică insuflețire. Se aud cu
vinte de slavă la adresa 
partidului, a patriei socialis
te. Mulțimea scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu_
P.C.R.', „Ceaușc-scu și popo
ral iși manifestă dragos
tea și atașamentul față de 
partid, adeziunea deplină la 
politica internă și externă a 
partidului, voința de a mili
ta neabătut pentru înfăptui
rea ei, pentru înflorirea con
tinuă a României socialiste. 
Sint simțăminte vibrant ex
primate și de inscripțiile a- 
flatc pe zeci de pancarte: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu!", „Tră
iască P.C.R., conducătorul în
cercat al poporului, inspira
torul și organizatorul victo
riilor noastre!", „Comuniștii, 
oamenii muncii din Alba lu- 
lia sint hotăriți să munceas
că mai bine, mai eficient, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului!*, „Cincinalul de cali
tate,^ patru ani și jumătate".

Deschizind mitingul, a 
luat cuvlntul tovarășul 
GEORGE HOMOȘTEAN. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R.

Au vorbit apoi TEODOR 
SECARĂ, maistru la fabrica 
Refractara din Alba Iulia, 
ION MILACIU, președintele 
Cooperativei agricole de 
producție din salul Șard și 
EMILIA GHERBEA, profe-
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Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Voi începe a vă adresa dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Alba Iulia și ai 
județului Alba, un călduros sa
lut din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

Mi-a făcut o deosebită plăce
re sâ mă pot întîlni din nou 
cu locuitorii acestui străvechi 
oraș, cu oamenii muncii djn în
treprinderile pe care le-am vi
zitat ,din comunele și satele 
prin care am trecut. Am consta
tat cu deosebită satisfacție a- 
vîntul minunat cu care munci
torii. țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii djn județul 
Alba înfăptuiesc hotărîrile Con
gresului al X-lea al partidului 
și ale Conferinței Naționale din 
acest an. Realizările din jude
țul dumneavoastră și din muni
cipiul Alba Iulia — în pro
ducția industrială, în agricul
tură, în înfăptuirea programu
lui de investiții prin construirea 
în ritm rapid a noilor capaci
tăți de producție — sint o do
vadă elocventă a felului în ca
re întregul nostru popor dă 
viață politicii partidului comu
nist, văzind în aceasta singura 
cale pentru asigurarea bună
stării și fericirii națiunii noas
tre. (Aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu și poporul").

In toate cele șase întreprin
deri industriale pe care le-am 
vizitat am constatat că sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, colectivele de oameni ni 
muncii se străduiesc să obțină 
rezultate tot mai bune în pro
ducție. De altfel, după cum am 
fost informat, pe primele 8 lupi

întregul județ a îndeplinit în 
bune condiții și chiar a depășit 
sarcinile planului. Pentru toate 
aceste rezultate doresc să a- 
dresez cele mai calde felicitări 
muncitorilor, tuturor celor care 
și-au adus contribuția la aceste 
mari realizări și să le urez noi 
și noi succese. (Aplauze puter
nice, urale).

Am vizitat, de asemenea, o 
întreprindere agricolă de stat, 
□m văzut cum se prezintă cul
turile, am ascultat pe președin
tele consiliului intercooperatist 
din Alba Iulia care a vorbit 
despre realizările cooperativelor; 
Intr-adevăr, se parc că județul 
Alba se înscrie Și în domeniul 
agriculturii cu rezultate bune. 
De aceea aș dori ca de la a- 
ceastă tribună să adresez feli
citări călduroase lucrătorilor din 
agricultură, tuturor cooperatori
lor din județul Alba. (Aplauze 
puternice, urale).

După cum cunoașteți, Con
ferința Națională a trasat sar
cini în vederea realizării mai 
devreme a prevederilor actualu
lui cincinal. Multe județe, răs- 
punzînd chemării organizației 
de partid din municipiul Bucu
rești. și-au luat angajamentul de 
a realiza planul cincinal în 4 
ani și jumătate. După cîte am 
văzul în întreprinderile vizitate 
după cele ce citesc pe aceste 
pancarte cu care ați venit aici, 
se pare că șj dumneavoastră vă 
angajați în această întrecere 
națională pentru a realiza pla
nul cincinal în 4 ani și jumă
tate. Văd că față de municipiul 
București, v-ațl psopus. în plus, 
ca realizarea cincinalului în 4 
ani Și jumătate să se concreti
zeze în produse de bună cali
tate. (Aplauze prelungite).

In unei® din întreprinderile 
care le-am vizitat astăzi am

discutat cu conducerile posibi
litățile de a asigura o devansa
re a realizării planului și în ce' 
privește punerea în producție a 
noi capacități. Sper că cele dis
cutate aici, la Alba Iulia, cit și 
la Aiud și la Sebeș nu vor că
mine numai angajamente, ci 
realmente se va obține o pro-- 
ducție mult sporită, ca de c- 
xemplu la oțel de aproape 3 ori 
mai mult decît sc gîndiseră ini
țial tovarășii să realizeze în 
1975, la fontă turnată de a- 
proapc 2 ori mai mult, precum 
și la alte produse. Sint desigur, 
sarcini mari; ne-am gîndit însă 
că trebuie să vă venim în aju
tor în mod concret, pentru a 
putea realiza planul în 4 ani Și 
jumătate; de aceea am căutat 
să stabilim și prin ce mijloace 
să realizăm planul în 4 ani și 
jumătate. Este de înțeles că 
noi dorim ca realizările supli
mentare obținute în îndeplini
rea cincinalului cu o jumătate 
de an mai devreme să fie con
cretizate în producție fizică, în 
produse care să exprime real
mente valoare nouă și care să 
contribuie la ridicarea genera
lă a economiei țării noastre, a 
civilizației României, a bună
stării și fericirii întregului nos
tru popor. (Aplauze puternice, 
urale).

După cum știți, în întreaga 
țară sc desfășoară o intensă ac
tivitate pentru a concretiza noi
le sarcini suplimentare pe ur
mătorii 3 ani. Trebuie spus 
că de pe acum s-au evidențiat 
rezerve mari, că sc relevă con
diții pentru a se obține înde
plinirea mai devreme a planu
lui cincinal și realizarea unei 
producții suplimentare în toa-
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APROPIEREA DE REALIIAJILE 
Șl CERINIlLt l/ltjli, 

coordonatele majore 
ale noului an școlar

Anul școlar 1972 — 1973 începe în climatul 
de efervescență crealoare prilejuită de im
portantul eveniment politic din această vară 
— Conferința Națională a partidului. Docu
mentele Conferinței constiluie pentru slujito
rii școlii un program stimulator care le spo
rește responsabilitatea în formarea tinerel 
generații în spiritul înaltelor Idealuri comu
niste.

Trăim înlr-o societate nouă și intr-un timp 
istoric In care revoluția tehnlco-ștlințiflcă 
sporește cunoașterea într-un ritm vertiginos. 
Progresul însemnează asimilarea rapidă a 
noului șl aplicarea Iul cu maximum de efici
ență în viață. In acest context, școala îșl are 
un loc stabilit pentru care este așa — cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. 
— „PRINCIPALUL CÂNAI. DE DIFUZARE A 
ȘTIINȚEI ȘI CULTURII, DE IMBOGÂȚIRF A 
MINȚII, DE MODELATOR A CARACTFRE- 
LOR ȘI FORMAREA CETĂȚENEASCA A TI
NERELOR GENERAȚII". Partidul și statul 
nostru manifestă un interes și o atenție con
stante pentru învățămînt. Drept dovezi stau 
spațiile școlare moderne, laboratoarele și a- 
lelierele, generalizarea învățămîntului de 10 
ani, gratuitatea Iul. Numai în școlile munici
piului nostru învață peste 20 000 de elevi, pre
gătiți de peste o mie de cadre didactice.

v __ _ ___

In fața școlii se ailă acum, la început de 
an, un program clar și deosebit de complex 
din care se desprinde cu necesitate pregăti
rea multilaterală a elevilor, dar lntr-o per
manentă raportare la necesitățile vieții socl- 
al-cconomlce. La sflrșitul școlii de 10 ani sau 
al liceului tinerii trebuie să posede o astlel 
de pregătire îneît să se poată integra în sec
toarele de activitate cerute de nevoile țării. 
Pentru a răspunde cît mal exact rolului de 
factor propulsiv al dezvoltării sociale, în- 
vățămîntul îșl păstrează intactă sarcina infor
mativă, dar accentulnd latura formativă, să 
antreneze și să dezvolte capacitățile de cu
noaștere ale elevului (spiritul de observație, 
gîndirea productivă, imaginația creatoare). 
Este un imperativ, exprimat de comanda so
cială, care se transformă în fapt sub ochii 
noștri prin interesul manifestat pentru per
fecționarea și modernizarea învățămîntului 
sub cele două aspecte esențiale : înnoirea me
todologiei didactice șl participarea elevilor la 
practica în producție.

Realitatea din țara noastră, angajată cu toa
te forțele creatoare pentru a construi socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată, refuză 
existența unui învățămînt rupt de viață.

(Continuare în pag. a 2-a)

Noi 
instalații puse 

în 
funcțiune

t

După punerea în funcție, luna 
trecută, a instalațiilor de extrac
ție cu schip de la putui 3 Uri- 
cani și de la putui 2 est al mi
nei Petrila, se desfășoară în 
prezent o activitate susținută 
pentru terminarea lucrărilor pre
văzute la instalația de extracție 
cu schip de la putui 9 Vulcan 
și cea de Ia putui auxiliar incin
ta principală E.M. Livczeni. Tre
buie să consemnăm, însă, faptul 
negativ că U.U.M.P. a Intirziat 
livrarea schipurilor de extracție, 
de aceasta depinzînd respectarea 
termenelor de intrare în funcțiu
ne a acestor obiective deosebit 
de importante pentru unitățile 
miniere respective, mai ales da
că ținem seama că în momentul 
de fată transportul pe verticală 
nu mai corespunde cerințelor, 
dinamicii extracției. Să sperăm 
că ultima promisiune și anume 
de a se livra, pînă la finele lu
nii în curs, utilajul respectiv va 
fi onorată.

In ultimul^ timp s-au pus în 
funcție stațiile de ventilare de 
la mina Bărbăleni, statia Mier- 
leasa, și de la putui 2 Livczeni 
care vor contribui la îmbunătăți
rea sistemului de aeraj. De ase
menea, a fost executată legătu
ra C.F.N. dintre gara Livczeni șt 
mină, elimlnîndu-se transportul 
cu mijloace auto.
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Miercuri după-amiază a fost dată în folosință noua 
piață a orașului Lupeni, construită în cartierul Central 
prin grija organelor locale de partid și de stat.

Dispunînd de un modern complex comercial unde sînt 
reunite unități de produse lactate, pîine, carne, articole 
alimentare, legume-fructe și restaurant, completate de spa
țiile adecvate pentru desfacerea produselor agroalimentare 
ale intcrcooperatiștilor, noua piață satisface într-o măsură 
corespunzătoare cerințele actuale ale populației orașului.

Prin importanța cc o are în viața comercială a locali
tății acest obiectiv se înscrie în rîndul celor mai de seamă 
realizări sociale, înfăptuite anul acesta în orașul Lupani.

cu roșu in calendar, este o 
zi in fiecare prag de toamnă 
care sădește in inimi și con
științe emoția pe care nu
mai cele mai îndrăgite dintre 
sărbători reușesc s-o facă.

Pentru că e in obiceiul a- 
cestui pămint să pregătească

re azi pornesc pentru prima 
oară sau iși continuă zborul 
metaforic spre culmile cu
noașterii omenești ?

Gromatica și registrul so
nor al acestei dimineți trec 
de hotarele cotidianului și 
zugrăvesc pe retina ochilor

in pagina a 2-a
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< ORA DE ROMÂNA — 
mal mult deci! o discipli
nă de Invățămint.

Perfecționarea învățămin- 
tulnl pornește de la recon
siderarea relației profe- 
sor-elev.

I fim
matricea rodului viitor de cu 
toamnă, deschiderea porților 
cunoașterii se întimplă in 
aceeași zodie în care semănă
torul cumpănește fn talgere
le timpului greutatea rodu
lui și iși trece mina de- 
miurgică peste brazdele flă- 
mînde. Pe parcursul milena
rei existențe străbunul nos
tru pămint ne-a învățat să 
germinăm viitorul in pămtn- 
tul lucrat cu uneltele pre
zentului.

Intre acest obicei și cel ca
re se înfăptuiește in această 
dimineață este o firească și 
dialectică aglutinare.

Cum altfel s-ar putea ex
plica coincidența dintre ple
carea în marile zboruri a pă-

minții secvențe din impresio
nantele fresce ale viitorului. 
Pentru că roșul cravatelor, 
albul cămășilor și siniliul 
beretelor care incepind de 
azi inundă din nou itinera- 
riul nostru diurn prefigurea
ză dimensiunile, ritmul și 
certitudinea viitorului.

Cei ce se îndreaptă azi 
spre școală bat la poarta a- 
cesteia mai siguri ca oricind. 
Dalele așezate pină la pra
gul cetății cunoașterii le 
înlesnesc un mers lin și si
gur. Ele, dalele, sint 
provenienfă nobilă; au 
desprinse din granitul 
bînzilor prezentului.

de 
fost 

iz-

T. KARPATIAN
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„Trebuie să acționăm pentru 
a făliri un om cu cunoștințe 
multilaterale, capabil să înțe-
leagă, să interpreteze și să fo- 
losească just legile obiective ale 
dezvoltării sociale în fiecare e- 
tapă_ a evoluție] societății, să
acționeze cu fermitate pentru 
transformarea revoluționară a 
lumii."

N1COLAE CEAUȘESCU
(Raportul la Conferința Națională o P.C.R.,

19—21 Iulie 1972>
Ia prima Infilnire cu școala

ORA DE ROMAAA 
mol mult dedt o disciplină dc luvoiâmlnt

Perfecționarea învățămîntulul 
pornește de la reconsiderarea 

relației profesor - elev
In ultimii ani procesul de în

vățămînt din școlile Văii Jiului 
a cunoscut mutații importante 
care demonstrează' necesitatea 
înnoirilor metodologice și a 
restructurării fundamentale a cu- 
plnlni instructiv-educativ stabi
lit intre profesor și elev Să nu 
amintim in acest sens decit a- 
znenajarea laboratorului fonetic 
de la Liceul din Vulcan sau tot 
mai raspinditul sistem de învă
țămînt desfășurat In cabinete și 
laboratoare.

Perfecționarea si dezvoltarea 
invățăminlului are rădăcini a- 
dinci in contemporaneitate. Pro
gresul societății intr-un ritm 
accelerat, sporirea impetuoasă 
a volumului de informație, de
termină o reconsiderare a meto
delor didactice potrivit cărora 
școala trebuie să pregătească o- 
Biut capabil să-și însușească cu
ceririle gîndlril umane și să 
participe in mod creator la a- 
ceaslă iaptă pentru progres. 
Pentru a se răspunde acestei co
menzi dictate de viață, școala a 
Intrat intr-uD foarle complex 
sistem de perfecționare care 
vizează in profunzime și în ex- 
lensfane invățămîntul: reslruc- 
fnrarea conținutului, diversifica
rea formelor, (cabinete, labora
toare. excursii, vizite etc), asimi
larea unor mijloace noi oferite 
de știință și tehnică (sistemul 
audiovizual), reevaluarea relației 
pToiesor-eie . Societatea are 
nevoie de oameni cu gindire și 
imaginație creatoare, receptivi 
la nou, capabili să se adapteze 
oricăror situații, învățământului 
revenindu-i sarcina formării și 
pregătirii tinărului în acest 
scop.

Am solicitat opiniile citorva 
piofesorl și învățători în pri
vința modernizării invățăminhi- 
lui. a realizărilor și posibilită
ților existente. Opiniile sint fie 
personale, fie de grup, contura
te in urma discuțiilor purtate 
în cercurile pe specialitaie. din 
toate degajindu-se insă preocu
parea pentru un învățămînt mo- 
ac-rn, practic și eficient.

— In ceea ce privește preda
rea biologiei in liceu — opinau 
profesoarele Aurelia loniță și 
Eugenia Gordin de la liceul din 
Petroșani — perfecționarea pro
cesului de învățămînt presupune 
crearea unui cadru corespunză
tor: o lecție cu structură elas
tică, atrăgătoare și Interesantă, 
cpre fie că se desfășoară în 
clasă, t abinet sau laborator, tre
buie să activizeze in orice mo
ment și prin modalități variate 
capacitatea creatoare a elevilor. 
In tr.'m'-strul al Ifl-iea lecțiile de 
fiziologia omului (la anul Ill) au 
beneficiat de o metodă modernă 
audio-vizuală — televiziunea 
școlară integrata și complectfv 
dirijată. Elevii au avut posibili
tatea să pătrundă in intimitatea 
proceselor fiziologice, s'o cunoas
că limbajul științei și tehnolo
ga modernă. Datorită faptufui 
că emisiunea a oferit mai mult 

noțiuni dificile, mai greu de re
alizat in clasă, ne-a revenit sar
cina de a completa materialul 
rămas nepredal prin crearea 
mai multor situații problematice 
pe care elevii le-au dus la bun 
sfirșil. Pe lingă materialul clasic 
(mulaje, planșe, preparate mi
croscopice) am folosit și apara
te confecționate cu ajutorul ele
vilor.

— La cercul de matematică — 
ne informa profesorul Chirii 
Păunescu — informările profesoa
relor Aurora Ciolofan, Maria 
Caracoancea și Aurelia Turcu au 
evidențiat noutățile metodologi
ce în privința organizării și 
predării lecțiilor. In discuțiile 
purtate ou fost arătate insufi
ciențele metodelor clasice în ac
tuala etapă, acum cînd comuni
carea de cunoștințe se face pe 
scară națională, cu ajutorul te
leviziunii, iar verificarea se poa-

Anchetă 
in rindul 
cadrelor 
didactice

te face cu ajutorul calculatoare
lor electronice.

— Și profesorul de geografie 
se află antrenat in acest com
plex proces de modernizare a 
învățămînlului — spunea prof. 
Claudia Conslantinescu — cău- 
tind căile și mijloacele cele mai 
potrivite pentru eficiența depli
nă a lecțiilor. Majoritatea profe
sorilor au aplicat metoda Invă- 
țăinintului programat (Felicia 
Dogaru — Lupeni, Elena Brlnzan 
— Petroșani), a problematizării 
sau alte forme de lecții cum sint 
vizite în întreprinderi, excursi
ile, prelegerile.

— Astăzi, școala trebuie să 
dea societății un elev bine pre
gătit și cultivat sub raportul 
moral-civic - - susține învățăto
rul Dumitru Constantinescn din 
Petroșani —, un elev cu gindire 
creatoare, independentă, cu un 
plus de receptivitate și pasiune. 
Vorbesc mai mult de rolul das
călului, căci în străduința de a 
transmite cunoștințe au fost ini
țiate metodologii noi, mergln- 
du-se pînă la mecanizarea și 
eter ironizarea acestui sistem atit 
efe complicat. Oricît ar ft însă 
de evoluate aceste posibilîl.Șți 
nu pot trece pe loc secundȚr 
rolul dascălului, nici chiar în 
această ep» ră a filmului, tele
viziunii și magnetofonului. £ără 
a subaprecia aceste metode mo
derne trebuie să acceptăm Că 
profunda acțiune umană pe care 
o exercită dascălul așupr/i ele
vului rămine un fapt cu valabili? 
late permanentă și fn șroaja 
contemporană. Lecția nu este, 
așa cuTd și-ar închipui unii, un

Din peisajul multitudinii de 
s opuri urmărite prin studierea 
limbii șl literaturii române în 
școlile de cultuiă generală, cul
tivarea deprinderilor de expri
mare corectă și cit mai plastică 
In scriere și vorbire tinde tot 
mai mult sfl se impună atenției 
noastre, ca o manifestare a la
turii formative a disciplinei în 
discuție — coordonata primară 
a învățămînlului contemporan.

De bună seamă că în acest 
sens ne va interesa ca elevii 
să-și însușească creator și e- 
ficace cunoștințele teoretice, 
gramaticale și literare nu ca un 
scop in sine, ci cu rezonanță 
permanentă, pasibilă de progres 
continuu, după absolvirea șco
lii, cînd elevii vor păși în ylidă 
cu alte responsabilități sociale, 
civice, profesionale.

Toate acestea se impun pen
tru că omul zilelor noastre are 
nevoie de un temeinic grad de 
cultură, care-1 face capabil să 
progreseze profesional dar și în 
măsură să poarte dialoguri de 
ținută artistică pe teme literare, 
cinematografice, plastice ele. 
Grăitoare sînt în acest sens pro
bele scrise — cu pondere în 
clarificarea finală asupra cunoș
tințelor candidatului — la exa
menele de admitere în liceele 
teoretice și în unele școli profe
sionali mai ales din ultimii doi 

proces repetabil și monoton, ci 
este un organism viu in care se 
investește o trăire intensă și cu 
multe punți de legătură intre 
învățător și elev. Toată moder
nizarea trebuie să înceapă din 
interiorul dascălului.

— Modernizarea învățămînlu
lui, ne spunea inspectorul școlar 
județean Ștefan Schreiber — im
plică renunțarea completă la 
sistemul dogmatic, cum a fost 
denumit la simpozionul național 
„Perfecționarea tehnologiei di
dactice și organizarea procesului 
de Invățămint pe baza princi
piilor învățăturii moderne”, care 
s-a ținut la Pitești. Această mo
dernizare presupune în primul 
rînd o schimbare în relația pro- 
fesor-elev: din obiect al educa
ției, elevul trebuie considerat 
subiect, adică qctiv în acest pro
ces care trebuie să-l deprindă 
cu metodele de autoinstruire și 
autoeducare, de care va avea 
nevoie tot restul viefii. Prin ur
mare și structura lecției, potri
vit acestui raționament, se mo
difică, accentul punindu-se pe e- 
leipentul formativ, pe activitatea 
Independentă elevilor puși în 
situația să obțină singuri, pe 
ba/a materialului didactic, con
cluziile necesare. In lecția clasi
că profesorul demonstrează, e- 
levii asistă pasiv; în cea mo- 
dprnă, pe care o dorim răspîndi- 
tă peste tot, chiar elevii sînt a- 
cela care efectuează experiența. 
BsCe o experiență de cercetare, 
nu cu caracter ilustrativ. In li
ceele din Valea Jiului s-au ob
ținut rezultate foarle interesan
te. De pilda, in trimestrul al țfl- 
lea al anului școlar precedent, 
experimentul în privință folosi
rii emisiunilor de televiziune 
școlară integrată. Și la lecțiile 
de fizică și chimie s-a pus un 
accent deosebit pe organizarea 
mai corespunzătoare a lucrărilor 
de laborator a experiențelor 
frontale. Toate aceste metode 
didactice, alături de marea va
loare a activităților tehnic-pro- 
ductive, desfășurate in atelierele 
școală sau direct in procesul de 
producție, ne dau măsura exac
tă a sarcinilor ce se află acum 
in fața învățămînlului, de a pre
găti un tînăr cu gîndire perso
nală, cu deprinderj de muncă 
independente, capabil să se in- 
legră^e rapid în viața social-eco- 
no’mică.

Procesul de perfecționare a 
învățămintului este foarte cu
prinzător, fiecare compartiment 
M Său fiind susceptibil de o e- 
■tfoluție corespunzătoare contem
poraneității. Am reținut doar 
citeva dintre opiniile cadrelor 
didactice din Valea Jiului, pre
ocupate să promoveze noul în 
viața școlii, să contribuie din 
plin la formarea personalității 
constructorului de astăzi și ac 
miine al societății noastre so
cialiste.

Anchetă realizată de
T. KPATARU 

ani, prin subiectele de literatu
ră și gramatică, ce se detașează 
t<>t mai mult de formalismul tra
dițional care duce la oglindirea 
mai mult a capacității de repro
ducere a unui material memorat 
ori a cunoștințelor sintactico- 
mor («logice; valorificate după a- 
celeași criterii, pe texte mai 
scurte și la examenul oral. S-n 
pornii astfel la o muncă grea, 
depusă de profesori in alcătui
rea unor rezultate pentru fieca
re bucală literara și a tuturor 
subiectelor de sinteză posibile.

In acest fel independența în 
muncă era alarmant estompată la 
ambele probe și elevul mai pu
țin dotat pentru o asflel de 
practică „pedagogică", intrînd 
într-un temporar impas, își ve
dea serios barat drumul spre o 
notă bună.

Din fericire mai nou se pune 
accent mare pe compunerile li
bere la scris (chipul dascălului, 
opera literară c are mi-a plăcut 
mai mult, salul sau orașul natal 
ș.a.) care sondează pe moment 
fantezia, puterea de muncă lite
rară și exprimarea artistico-gra- 
maticală a elevului. Subiectul de 
gramatică urmărește reliefarea 
utilizării corecte a normelor or
tografice și de punctuație, ca
pitol la care sînt deficitari nu 
numai elevii; folosirea corectă a 
propunerilor de întărire, acordul

I
ntre viața social-econo- 
mică și învațămint 
s-au stabilit de-a lun
gul timpului relații 

complexe și trainice, însă mai 
proeminent este un raport de 
subordonare în care se află cei 
doi termeni : invățămîntul este 
un proces de formare a omului, 
de pregătire a lui pentru a se 
integra cit mai optim cu putin
ță într-unul din compartimen
tele vieții. Fără îndoială că es
te o caracteristică generală a 
învățămînlului, ilustrată cu 
dărnicie mai ales de cel profe
sional și tehnic, care asigură 
pregătirea viitorilor muncitori 
și tehnicieni. In acest sistem 
școlar, dialogul cu producția 
este trainic și necesar : de mo
dul cum elevul de astăzi își în
sușește cunoștințele teoretice a- 
supra meseriei, le împletește 
într-un tot indestructibil cu mă
iestria practică, depinde bunul 
mers al producției de bunuri de 
mîine.

Grupul școlar minier din Pe
troșani. Pe poarta acestei insti
tuții au ieșit sute de maiștri, 
mii de muncitori. Prestigiul ei, 
format in zeci de ani, reiese și 
din sentimentele pe care foștii 
elevi le păstrează școlii lor. Da
că în anul școlar trecut, de pil
dă, au fost 742 de elevi, acum, 
peste 1 000 se vor pregăti In 
școala profesională (curs de zi 
sau prin ucenicie la locul de 
muncă) pentru a deveni frezori, 
lăcătuși și electricieni de mină, 
strungari, forjori, sudori, turnă
tori, oțelari, lăcătuși construc
ții metalice sau în industria 
constructoare de mașini, ori 
maiștri mineri, electromecanici 
sau pentru prelucrarea metale- 
I <r prin așchiere, secție nou în
ființată. E un evantai de mese
rii. Doar amintind acest larg 
spectru profesional înțelegem 
țe posibilități și ce responsabi
lități are această școală. Pentru 
a răspunde cit mai eficient mi
siunii sale formative, grupul 
școlar se află Inteqrat in vastul 
proces dc modernizare a învfi- 

între cuvinte, în special între 
subiect și predicat etc.

Interesantă ni s-a părul sub
stituirea examenului oral prin 
testarea scrisă la examenul de 
admitere în școala profesională 
comercială. Fără a fi prea di
ficil, a reflectat pe larg autenti
cele polențe literare și gramati
cale pe care le au elevii in di
recții diferite: recunoașterea 
poeziei și a autorului după 
citeva versuri, menționarea cru
cișă a momentelor principale a- 
le unei opere epice de întinde
re, utilizarea corectă a unor pro
nume personale în texte dale, 
scurte și edificatoare, analize 
instructiv-morfologice etc.

Sigur că această modalitate de 
verificare scrisă ii avantajează 
pe elevii care manifestă stări 
inhibitive la examenul oral, și 
invers, dar îi sporește exigența 
față de exprimarea scrisă, dislo- 
cind o desțul de concretă în
găduință în verificarea orală 
cînd există multe șanse privind 
aulocorectarea, atenționarea — 
sprijin din partea profesorului 
examinator ș.a.

Deficiențe manifestă elevii — 
dar și adulții, s-o recu
noaștem — în întocmirea scri
să a unor acle, mai mult 
sau mal puțin oficiale (cereri, 
memorii, autobiografii), ori 
particulare (scrisori, felicitări.

țămînlului, proces prezent în 
toate școlile din Valea Jiului. 
Cu cîleva zile înaintea deschi
derii noului an de învățămînt 
luam cunoștință de înnoirile ra
dicale ce se petrec aici. Alături 
de directorul școlii, inginerul 
Ioan Cruceru, treceam din sală 
în sală, anlicipînd orele de 
cursuri care se vor desfășura în 
cabinetele de tehnologie a me
seriei și de mineralogie, de de
sen. topografie și protecția 

La Grupul școlar minier Petroșani
ÎNVĂȚĂMÎNT ECHILIBRAT,

APROPIAT DE VIAȚĂ ȘI DE 
POSIBILITĂȚILE CREATOARE 

ALE FIECĂRUI ELEV
■ ■■■■■o■■■■■■■■■■■■■o■■■■■■■■■s■■ ■
muncii, de științe sociale (ame
najat de curînd și Înzestrat cu 
aparat de proiecție, bibliotecă 
de specialitate etc.), in labora
toarele de electrotehnică, ex
ploatări miniere, fizică, mate
matică.

-- Modul de organizare a în- 
vățămînluiui, felul cum reușim 
să apropiem cunoștințele teore
tice de activitatea practică 
mărturisea ing. loan Cruceru 
— este elementul hotărîlor în 
formarea unor muncitori cu ca
lificare înaltă, capabili să par
ticipe efectiv la realizarea pro
gresului In industria extracti
vă. Din acest an ppocesul de 
învățămînt se va desfășura în 
cabinele și laboratoare pe care 
le-am amenajat prin posibilități 
interne și după o concepție Iz- 
vnrltă din însăși experiența 
noastră, . - - — 

telegrame). Frapante insuficiențe 
culturale se remarcă în timpul 
conversațiilor obișnuite pe stra
dă, in autobuze ori în lungile 
dialoguri din tren in stilul unor 
eroi de Ion Hăieșu.

Cunosc un caz de destrăma
re a unei prietenii gestul
fiind făcui dc logodnică pen
tru simplul rnotiv că el, student 
la o facultate cu profil tehnic, 
a pronunțat nevinovat inllncrar. 
Nu-i un motiv serios și nici cel 
mai relevant exemplu, dar poale 
sugera și prin asocieri pe 
are multi le pol face cu alte 

cazuri mai tragic-picante pe 
care le cunosc — ridicolul spre 
care poate aluneca cineva stră
in de normele gramaticale, or
toepice și de punctuație ale lim
bii române.

Părăsind băncile școlii elevii 
vor uita ce se numește comple
ment direct, reluat în studiu de 
nu știu cile ori în școală, dor 
deprinderea scrierii corecte, a 
pronunțării curate, logic-grama- 
ticale și literare, trebuie să le 
țje proprie fiecăruia fie că vor 
urma sau nu o instituție do în
vățămînt superior. In acest sens 
trebuie să acționeze acel front 
comun al tuturor cadrelor didac
tice, cvîndu-1 coordonator pe 
profesorul de limba și literaturo 
română.

Prof. Mircea MUNTEANU

Grupul școlar minier 
din Petroșani își așteap
tă oaspeții...

Apropierea de 
coordiMiatele
(Urmare din pag. 1)

Toată activitatea școlară se în
dreaptă înspre un singur țel : 
PREGĂTIREA EI EVULUI PEN
TRU VIAȚA, Iar viața însem
nează muncă, sursă a tuturor 
succeselor și satisfacțiilor de 
ordin malerial sau spiritual. în
că de la primele clase copilul 
trebuie să fie educat să mun
cească șl să stimeze munca, 
pentru ca treptat, să poată exe
cuta lucrările mai simple sau 
mal complicate, potrivit cu dez
voltarea sa fizică și psihică, cu 
înclinațiile Iul cele mal auten
tice. In școlile din Valea Jiului 
s-au amenajat atellerc-școală 
patronale de întreprinderi. In
troducerea activităților tehnic*

O adevărată revelație a a- 
ceslor posibilități de autodota- 
re școlară ne-a fost prilejuită 
de laboratorul de electrotehni
că. La dala vizitei noastre se 
afla intr-o perioadă finală. Teh
nicianul principal Gheorghe 
Voiculescu, unul dintre autori, 
se afla prezent, delinltivindu-șl 
„opera". Construit în amfitea
tru, cu pupitre pentru fiecare 
elev rare pol executa multiple 
operații, creează profesorului po

sibilitatea de a urmări pe fieca
re elev in parte. Este o reali
zare modernă și de mare efici
ență în procesul de Învățămînt. 
Am înlîlnit profesori aflați în 
toiul muncii de pregătire a ma
terialelor necesare, vopsind pie- 
sele-mostră sau deflnltivînd 
planșe, tablouri sinoptice etc. 
Era o activitate febrilă în care 
se investeau nu numai cunoș
tințele profesionale, ci și o rea
lă pasiune pedagogică.

In această instituție de învS- 
țămint, exemplul profesorului 
este plin de roade. Eram infor
mați că toate lucrările de zu
grăvit și vopsit au fost execu
tate prin muncă patriotică, al 
cărui bilanț pentru anul școlar 
trecut, aproximativ 10 000 de 
ore, poate li estimat la peste 
lfiOOOO lei economii la întreți
neri șl 00 000 lei la amenajări,

Mai întîi sa auzit clinchet suav de clopoțoJ. Un sunet 
gingaș, dar limpede ca un semnal. Apoi mi-a atras atenția 
forfota din magazinele pentru copil de unde părinții fe 
cumpărau îmbrăcăminte și încălțăminte, dc unde h i..u 
primele creioane și caiete. M-am simțit apoi pătruns de o 
duioasă nostalgic cînd la fereastra de peste drum am văzut 
apftrînd, plin de mlnrfrle. primul gulcraș alb. Am privit în 
dreaptn, fn stîngo. La cele mal multe ferestre cite un gu
lcraș imaculat Grădinile continuă să-și scuture fluturii dc 
aur, calcndnrul numără zilele Iul septembrie.

Albul Rulerașolor simbollzînd Anul nou al școlarilor. 
•Să nu vă pară e xagerat. In viața copiilor »)< ■■ b <krra șco
lilor ea te un eveniment de cosmică importantă un veri
tabil început de an nou.

Colegi și prieteni, mii, zeci de mii, clopoțeii ș oJilor ce 
sc deschid, au ținut să dinte și ei în felul lor clipa Au 
făcut-o țăndărind argintiu printre albele gulerașc. Că< i la 
noi fiecare coptl se bucură de gulorul său, de neînlinarea 
lui. pe reverele căruia strălucesc acoperișurile școlilor nou 
înălțate, culorile vii ale manualelor, darul de flecare an 
al partidului. Tot aici își au locul florile delicate ale aici 
ției și tactului pedagogilor nerăbdători să-și reîn< capă 
munca. Doruri de preț, jinduite zadarnic de alte generați: 
Copiii noștri se bucură de ele, cu tot firescul ca unii >c 
nu cunosc fața răului decît din auzite.

Generoși pomii aceștia de toamnă I Rămîn însă crengi 
a căror soartă se hotărăște chiar în casa ce-o luminează 
gulerașele. Aici urmează să se vadă participarea tatălui și 
a mamei, concretizate in bunuri veșnice ori trecătoare, mai 
bine de amîndouă felurile. Aici este locul veghe! continue 
a părinților la dezvoltarea frumoasă a tînărului vlăstar dc 
care răspund. Aici este locul grijii pentru cunoștințele 
și comportările copiilor pentru jocurile și prieteniile lor. 
pentru prezent și viitor Aceste gulerașe albe nu le pot 
păstra altcineva decît părinții și, de aceea, rămîn ele atit 
de pătate atunci cînd sint neglijate. întinse zadarnic către 
părinți ca niște mîini la strîngerea cărora nu se răspunde, 
ele ar.sărăci curățenia acestui An nou fără zăpezi.

Tn imensa majoritate a caselor, însă, printre gulerașele 
albe, se întilnesc, dintr-un același nobil imbold, două mîini. 
Sînt mîinile care-1 susțin pe copilul care învață să umble 
pe marile căi ale vieții. Sînt două brațe de nădejde — al 
familiei și al școlii, care se string și se conjugă într-un 
gest armonios. Căci aceste brațe aparțin aceluiași sculptor 
care modelează conștiințele după legea universală a luptei 
pentru fericire —societatea. Sînt mîini care se întîlnesc și 
se string în toate zilele anului, împrumutlndu-și căldură 
și experiență, încredere și metodă. Profesorul, vizitînd lo
cuința elevului, părintele asistînd la un lectorat pedagogie: 
dirigintele descifrînd meandrele firești și nefirești ale copi
lăriei; mama, tatăl susținînd opera școlii cu acea armătură 
interioară ale cărei secrete aparțin familiei — cîte moduri 
de a reuși I

Sînt și aceste gînduri pe care vor să ni le amintească 
gulerașele sărbătorești din casele cu copii. Să le mulțumim 
pentru că o fac. Să mulțumim și clopoțeilor. însoțitori a- 
geri și voioși ai zilelor de școală care ne amintesc și ei fe
ricitele obligații față de copii. Cîntecul zglobiu și înțelept 
al clopoțeilor, atît de firav în aparență, are o forță mira
culoasă i apropie casa părintească de casa școlii. Răs- 
pîndiți ca dintr-un gest amplu de semănător, însoțitori fi
deli aj școlilor prezente astăzi de-a lungul și 
rii, clopoțeii trimit pînă departe vestea i a 
școlar; un gînd pentru copii, un gind pentru

productive în viața școlii tre
buie apreciată sub două aspec
te corelative: DE APLICARE Șl 
VERIFICARE A CUNOȘTINȚE
LOR TEORETICE ȘI DE FOR 
MARE A UNOR DEPRINDERI 
PRODUCTIVE care. pe par
cursul anilor de școlarizare, se 
transformă in virtuozitate teh
nică și creație Individuală care 
să atingă nivelul unui munci
lor calificat. Avînd in vedere 
rezultatele obținute la Vulcan. 
Lupenl sau Petroșani, fără în
doială că acest deziderat se 
transformă in -Japt concret. 
Practica tehnic-productlvă a e- 
levllor trebuie organizată in a- 
șa fel încîl ei să lucreze șl să 
învețe totodată. Astfel, genera
lizarea atellerelor-școală și corn-

Formați în acest spirit laborios, 
absolvenții școlii sini cadre de 
nădejde la diferite locuri de 
muncă. Maiștrii Aurel Berindei, 
Zaharia Parasca, strungarii 
Petre Mănesc, Ștefan Tecu, 
Simion Kandulh, Elisabeta 
Ampoițan — doar cîțiva din- 
tr-o foarte lungă listă — 
prin rezultatele frumoase in 
muncă păstrează prestigiul școlii 
și-i dau noi străluciri.

Prin sistemul de învățămînt 
în cabinele și laboratoare, gru
pul școlar din Petroșani face o 
apropiere pînă la contopire în
tre teorie și practică, stimu- 
lînd gîndirea creatoare a elevi
lor. Cu toate acestea, practica 
de producție rămine elementul 
hotărî tor, adevărat examen al 
cunoștințelor și deprinderilor.

— Activitatea practică — ne 
spunea directorul școlii — se 
face la Uzina de utilaj minier, 
dar numai acea parte care nu 
este oferită de atelierele noas
tre școlare. De altfel, în acest 
început de an școlar ne vom 
îmbogăți baza materială și în 
acest sens prin crearea unor a- 
teliere de lăcălușerie și noi la
boratoare de mașini miniere.

Invățămîntul profesional și 
tehnic, departe de a fi unilate
ral, stimulează dezvoltarea ar
monioasă a personalității, ofe- 
rindu-le elevilor depline condiții 
pentru manifestarea și dezvol
tarea nestingherită a aptitudi
nilor și înclinațiilor individua
le. Multi elevi sint prezenți în 
concursuri pe meserii, dar și 
in cele cu caracter sportiv sau 
cele cultural-artlslice. Părăsind 
Grupul școlar minier din Petro
șani am rămas cu gindul la 
caracterul stimulator al învăță- 
minlului profesional și tehnic, 
cadru de formare a muncitori
lor cu calificare ini’.tă și cu 
conștiința datoriei lor comple
xe față de societatea care le 
oferă un cîmp larg de manifes
tare creatoare a personalității.

Ts. 

de-a latul ță- 
inceput anul 
noi toți.

Dem D. IONAȘCL

pletarea dotării lor in Valea 
Jiului, profilarea lor în concor
danță cu necesitățile din eco
nomia locală, desfășurarea ac
tivității practice a elevilor du
pă un plan de producție, trebu
ie să constituie principalele 
coordonate în acest an școlar.

Experiența anului trecut a lă
sat să se vadă carențe în orga
nizarea și desfășurarea practi
cii elevilor celor două școli 
profesionale din municipiu (for
ma dc ucenicie la locul de mun
că) și ai liceului industrial mi
nier. generate la unitățile eco
nomice. din neînțelegerea fap
tului că practica însemnează 
muncă efectivă și nu contem
plație. In acest an școlar, pen
tru a se realiza integral sarci
nile ce revin școlilor șl între
prinderilor patronatoare, voi 
trebui eliminate aceste deficien
țe printr-o atenție constantă 
din ambele părți. Trebuie înțe
les că școala, alături de indus
trie și știință, este un element 
motrice al societății. Trebuie 
să li se arate elevilor că între
prinderile moderne, combinate
le existente. întreaga noastră 
societate, sint rezultatul aplică
rii în practică a cunoașterii, iar 
edificarea altora noi presupune 
o cunoaștere din ce !n ce mai 
adîncă. I.a această operă mă
reață el vor îl constructori. A- 
propierea de viață șl de cerin
țele el, avansarea procesului 
inslructlv-educativ în cadrul 
politicii partidului de construi
re a socialismului, sînt sarcinile 
fundamentale care stau șl in fața 
școlilor din Valea Jiului, acum, 
la începutul anului școlar 1972 
— 1973.

’Atenție mărită
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DIN TARĂ Șl DE PESTE HOTARE
Vizita de lucru a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în judefele Alba și HunedoaraVizita tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer 
în Iugoslavia

BELGRAD 14 — Trimișlii spe
ciali Agerpres Sorin Slrujan șl 
olmlon Morcovescu, transmit: 
După încheierea convorbirilor 
cu președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii So
malis' Federative Iugoslavia, 
Qomel Biedici. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Îm
preună cu tovarășa Elena Mau
rer, a plecat într-o călătorie 
prin Iară.

Prima etapă a călătoriei a 
constituit-o Skoplje, capitala 
Republicii Socialiste Macedonia.

La mediul Adunării Republica
ne au avut, apoi, loc convorbiri 
intre tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Ksente Bogoev. La 
convorbiri au participat persoa
nele oficiale care 11 Însoțesc pe 
șeful guvernului român și con
ducători al organelor de stat ale 
R.S. Macedonia. Intr-un spirit de 
lucru și înțelegere reciprocă au 
fpst discutate rezultatele colabo
rării economice dintre întreprin
deri românești și întreprinderi 
<|in Macedonia în domeniile mi
nier. metalurgic, al industriei 
chimice șl din alte ramuri și au 
(ost examinate noi posibilități de 
extindere a cooperării economi- 
te.

După încheierea convorbiri

Guvernele R. P. Polone 
și R. F. a Germaniei au căzut 

de acord să stabilească 
relații diplomatice

BOW 14 (Agerpres). — Gir- 
vcinele R.P. Polone și R.F. a 
Germaniei au căzut de acord 
să stabilească relații diploma
tice și să deschidă ambasade 
la Bonn și Varșovia, începînd 
âe Ia 14 septembrie, se arată în 
comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială de două zile a 
ministrului afacerilor externe al 
Poloniei, Stefan Olszowski, în 
ÎLF.G.. relatează agenția P.A.P.

Comunicatul relevă că Stefan 
©Iszowski a fost primit de can
celarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brand' șl a avut convorbiri cu

încheierea vizitei lui Henry Kissinger 
la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
ȚASS, in conformitate cu acor
dul realizat anterior,, Henry Ki
ssinger, consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, s-a 
aflat in Uniunea Sovietică în
tre 10 șl 14 septembrie.

In timpul șederii sale la Mos
cova, Kissinger a avut convor
biri cu Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., șl 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Au 
fost examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor sovieto-a- 
mericane după întîlnirea la ni
vel înalt, din mal a.c„ probleme 
legate de reluarea, într-un ter
men cît mai scurt, a convorbi
rilor asupra limitării înarmărilor 
strategice și au fost trecute în 
revistă probleme internaționale 
care prezintă interes pentru 
cele două țări. A fost analiza
tă înfăptuirea acordurilor bilate
rale încheiate în timpul întil- 
nlriî la nivel înalt, părțile a- 
preciind că există de pe acum 

lor, la rugămintea reprezentan
ților prosci, tovarășul fon 
Gheorghe Maurer a făcut o 
scurtă declarație, exprimlndu-șl 
sătisfarfia pentru reîntîlnirea cu 
șeful guvernului din Macedonia, 
care a vizitat recent România. 
Rele.rindu-se la convorbirile a- 
vute, șeful guvernului român a 
arătat că, in cadrul lor, a fost 
abordată o gamă largă de pro
bleme, menite să contribuie ia 
așezarea colaborării româno-iu- 
goslavc pe o bază solidă. Con
vorbirile, a spus tovarășul 
Maurer, ne dau posibilitatea să 
privim cu foarte mult optimism 
dezvoltarea relațiilor noastre 
multilaterale.

Președintele Consiliului E^e- 
cutTv al R.S. Macedonia, Ksfenfe 
Bogoev șl soția au oferit un de
jun in onoarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a soției.

După-amiază, tovarășul loji 
Ghedfghe Maprer și persoanele 
căro 11 însoțesc au vizitat ora
șul Skoplje.

In amintirea vizitei, președin
tele Adunării orășenești, Drațjo- 
liub Stavrev. a oferit șefului gu
vernului român o monografie a 
capitalei Macedoniei și o stampă 
infătișînd orașul in secolul al 
XVTI-lea.

Scara, oaspeții au sosit în pi
toreasca localitate Ohrid.

6
ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel. Convorbirile au 
fost pătrunse de dorința de nor
malizare în continuare a rela
țiilor și colaborării pașnice de 
perspectivă între cele două țări. 
Părțile au constatat că situația 
actuală este favorabilă începerii 
convorbirilor multilaterale pen
tru pregătirea conferinței gene- 
ral-europene In problemele se
curității și colaborării șl au de
clarat că vor depune toate e- 
forturile pentru succesul aces
teia.

*

e

rezultate substanțiale în acest 
domeniu și că se pot aștepta 
noi succese. S-a convenit să fie 
continuate, în luna septembrie, 
la Washington, convorbirile 
pentru realizarea unui acord 
comercial.

Ambele părți au reafirmat im
portanta continuării practicii 
schimburilor de păreri în pro
bleme de interes reciproc, în 
diferite forme și la diferite ni
veluri, inclusiv la cel mai înalt 
nivel.

Mina publicitate
PIERDUT legitimație de ser

viciu nr. 1 125, eliberată de 
E.M. Llvezenl. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Oniciuc Joan, 
eliberată de E.M. Lupenl. O 
declar nulă.
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A apărut:
„ERA SOCIALISTĂ11
A apărut ,.Era Socialistă" — revistă teoretică și social- 

polltică a Comitetului Central el Partidului Comunist 
Român.

In primul său număr, revista publică, sub titlul „Era 
Socialistă la început de drum", salutul adreșat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Român.

In același număr, Dumitru Popescu abordează proble
ma ,,Reconsiderarea conceptelor perimate în cultura de ma
să", iar Mihel Drâgănoscu — .Pledoarie pentru o știință 
a producției". Sînt publicate, de asemenea, articole semnate 
de Dana Volnca — „Ritmuri și orientări în economie" șl 
Constantin Florea — „Prototip al relațiilor viitoare dintre 
toate statele".

La rubrica ..Dialectica dezvoltării societății socialiste", 
Ion Mitran semnează articolul „Perspectivele națiunii so
cialiste", iar Gavril Sz.tranyczki — ..Natura șl mecanismul 
contradicțiilor în societatea socialistă".

In rubrica „consultații" este inserat articolul „Marxis
mul șl lupta dc idei contemporană" de Pavel Apostol. Ru
brica ,,Relația om-mediu" este inaugurată de Florin Ior- 
gulescu prin artioolul „Echilibrul ecologic".

Intr-o altă rubrică a revistei — „Științfi-învățămînt". 
SQmnează Crlstofor Simionescu — „Fundamentarea legătu
ra dialectice dintre învățămînt și economic", Petre Ralcu 
— „Biologia, încotro ?“ și Iulian Ionnșcu — „Filozofia și 
integrarea socială a tineretului".

La „Pagini de istorie", V. Liveanu tratează în artico- 
lvț} său „Despre istoriografia marxistă între cele două 
r&zboaie mondiale".

Capitolul „Viața internațională" prezintă, sub semnă
tura lui Eugen Pop, lupta politică pentru noi structuri ale 
economiei în Chile.

Rubrica „Din presa partidelor comuniste și muncito
rești" inserează articolul lui Vic Alien „Capitalismul con
temporan șl schimbarea revoluționară".

„Cărți și semnificații", o altă rubrică a revistei este 
dhschisă de Z. Ornea cu „O sinteză a istoriei filozofiei 
românești". Sub genericul „Revista revistelor" sînt Inmâ- 
nunchiate „Revista de istorie și teorie literară ; „intre 
„Academism" și publicul larg" (V. Vasilinescu) etc.

(Agerpres)
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9,00 Deschiderea emisiunii 
Telex; 9,05 „Bine tc-am găsit, 
școală I". Transmisiuni direc
te de la festivitatea de des
chidere a anului școlar; 9,35 
Program de cîntece pionie
rești; 9,50 Desene animate; 
10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 17-a; 10,30 De la de
cizie la acțiune. Un obiectiv 
permanent al întrecerii i asi
milarea de noj produse. Trans
misiune directă de la Uzina 
de tractoare din Brașov; 10,55 
Retrospectivă Walt Disney ; 
11,45 Universitatea TV; 12,30 
Film serial pentru copii ! Del
finul Flipper; 13,00 Telejur
nal; 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de 
limba engleză. Lecția a 16-a; 
18,00 Pentru sănătatea dv. A

REGIONALA
DE CÂi FERATE 

DEVA
ANGAJEAZĂ

prin concurs, în conformitate cu Legea nr. 
12 1971.

• UN ȘEF SECTOR CLĂDIRI pentru raza 
de activitate Petroșani-Călan, cu sediul în 
Petroșani.

CONDIȚII DE STUDII : să fie absolvent al unei școli 
tehnice de maiștri construcții.

Salarizare conform H.C.M. 914/1968.

Relații se pot obține la telefon 13920, interior 570 De
va sau Petroșani, secția L 4 (C.F.R.) telefon 1730, interior 
£41-243.

limentația și ateroscleroza; 
18,15 Satul contemporan; 18,4j 
Tragerea Loto; 18,50 Revista 
literară TV.; 19,20 1001 de seri 
— Siluete în alb și negru i 
„Micul coșar"; 19,30 Telejur
nal. Marea întrecere socialis
tă la zi; 20,00 Pentru cine su
nă clopoțelul; 20,15 Cuteză
tori, pășim în viață. Program 
de cîntece și versuri dedicate 
școlii; 20,35 Film artistic) 
„Ore de cumpănă"; 22,15 Mu
zică ușoară; 22,30 24 de ore; 
22,45 Din țările socialiste.

Filme
VINERI 15 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Mărturisirile unui comisar fă
cute procurorului republiciii 
Republica: Doamna și vaga
bondul j PETRILA: Steaua su
dului ; LONEA — Minerul t 
Eliberarea, serile I și II j A- 
NINOASA: Măsura riscului; 
VULCAN: Toamna Cheyeni- 
lor, seriile I și II; LUPENI — 
Cultural: 20 000 de leghe sub 
mări.

(Urmare din pag. a 3-a) 

plan pe primele opt luni ale a- 
nulul au fost îndeplinite șl de
pășite. Ln producția globală 
s-au realizat In plus 16 milioa
ne lei, Iar la producția marfă 
vindută și încasată 15 milioane 
lei. Peste prevederile de plan 
au fost livrate 1 500 de mașini 
de spălat rufe, 1 100 mașini do 
cusut, 5 mașini de frezat și alte 
utilaje. In același timp, au fost 
realizate mașini și utilaje cu 
performante superioare, printre 
caro se înscrie noul lip de ma
șină de frezat, dotată cu o se
rie de accesorii ce îi permit e- 
xecutarea unui volum sporit de 
operații, o productivitate mai 
mare fată de tipurile aflate în 
fabricație, precum șl bunuri do 
larg consum cum ar fi mașinile 
de spălat „Alba lux 7 șl 8'' ca
re la același consum de energie, 
au o capacitate și durabilitate 
mult sporită.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se inte
resează îndeaproape de preocu
pările colectivului în direcția 
diversificării producției, a rea
lizării de mașini șl utilaje de 
concepție proprie. Sînt prezen
tate mai multe mașini șl utila
je, printre care o mașină de 
frezat universală, concepută de 
specialiștii întreprinderii, care 
din punct de vedere al perfor
manțelor tehnice este compara
bilă celor mai bune utilaje e- 
xecutate în t3ri cu o industrie 
avansată, mașini de rectificat 
plan, numeroase scule și dispo
zitive de înaltă complexitate. 
In același timp, conducătorii de 
partid și de stat iau cunoștință 
despre activitatea de cercetare 
științifică ce se desfășoară în 
cadrul uzinei. Cercetătorii din 
uzină, în colaborare cu specia
liști din institute de specialitate 
au realizat noi tipuri de broșe 
de mare turație cu lagăre pe 
perne de aer, realizare în pre
mieră mondială care face obiec
tul unei invenții brevetate în 
numeroase țări.

Secretarul general apreciază 
munca creatoare a acestui co
lectiv și recomandă ca în viitor 
să acorde o atenție și mai ma
re muncii de concepție, colabo
rării cu institutele de speciali
tate din Capitală și din alte 
centre științifice.

Un călduros bun venit 
pe meleagurile hunedorene

Coloana de mașini se în
dreaptă spre municipiul Deva. 
La intrarea în județul Hunedoa
ra, ln întimplnarea secretarului 
general al partidului au venjt 
mii și mii de oameni ai muncii

RESPECTAT! NORMELE 
I PROTECȚIE a. MUNCII

Vagonotul deraiat va 
ii ridicat pe linie numai 
cu ajutorul pîrghillor.

Nu introduce mîinile 
sub tampon, deoarece te 
poți accidenta I

In atelierul de prototipuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține cu comunistul Nicolao 
Sterea, cunoscut Inventator, ca
re ln cel peste 30 de ani de 
cind lucrează în această uni
tate a realizat un mare număr 
de mașini și utilaje de înaltă 
complexitate, fel icltîndu-I pen
tru contribuția sa în domeniul 
înnoirii producției și urîodu-i 
noi succese în activitatea vii
toare.

La intrarea In secția dc ma- 
șlni-uneltc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește ln lata 
graficului privind dezvoltarea 
In actualul cincinal a producți
ei. Apreciind experiența și capa
citatea muncitorilor de aici, 
angajamentul lor de a îndepli
ni cincinalul înainte de termen, 
secretarul general subliniază 
că ln loc dc 2 453 bucăți ma- 
șinl-unelte prevăzute pentru 
anul 1975 se pot realiza 3 000. 
Conducătorul partidului și sta
tului a trasat ca sarcină minis
terului de resort și conducerii 
uzinei ca dezvoltarea producți
ei globale a întreprinderii în 
viitor să fie obținută In spor lai 
po seama sporirii producției dc 
mașlni-unelte.

In timpul vizitei, constructo
rii dc mașini fac o primire deo
sebit de călduroasă secretarului 
general al partidului, celorlalți 
oaspeți. Muncitori tineri șl 
vîrstnici, printre care controloa- 
rea do calitate Ana Cont, ule- 
cistul Vasile Șchiop îi înmînea- 
ză buchete de flori și-i adresea
ză cuvinte do mulțumire pen
tru grija sa statornică fată de 
condițiile de muncă și de via
tă ale oamenilor muncii, urîn- 
du-i sănătate și fericire.

Transformări înnoitoare a cu
noscut și fosta- comună deveni
tă acum un oraș al constructo
rilor de mașini. In ultimii ani, 
aici s-au construit peste 1 000 
de apartamente, școli, alte a- 
șezăminte social-culturale. In 
prezent se ridică aici un nou 
microraion, care va totaliza 
2 300 de apartamente, din care 
In acest an vor fi dale în folo
sință peste 300. In afară de lo
cuințe, noul cvartal va cuprin
de școli, un dispensar medical, 
sală de sporturi, un hotel, ma
gazine comerciale, el constitu
ind viitorul centru civic al Cu- 
girului.

din satele învecinate. Pe o ma
re pancartă se afla înscrisă ura
rea „Bine ați venit în județul 
nostru, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu". Tovarășul loachim 
Moga, prim-secretar al Comitetu

lui județean Hunedoara al P.C.R., 
rostește un cuvint de bun sosit. 
Apoi, președintele Cooperativei 
agricole de producție din comu
na Aurel Vlaicu, Aron Colceru, 
Însoții de altl cooperatori, îm- 
brăcați în costume populare, o- 
leră oaspeților tradiționala pline 
și sare.

Pe întregul traseu, — la Orăș- 
tie, Spini, Slmeria, Sintuhalm — 
a ieșit în întimplnarea secre
tarului general al partidului în
treaga populație din aceste lo
calități. Exprlmindu-și bucuria 
de a avea din nou ca oaspete 
pe cel mai iubit fiu al poporului, 
cetățenii fluturau slegulețe roșii 
șl tricolore, buchete de flori. 
Ca semn al ospitalității acestor 
meleaguri, gospodinele și-au pa
voazat fațadele caselor cu co
voare meșteșugit lucrate.

...Pe străzile orașului Deva 
s-au adunat la ceasurile Inserării 
zeci de mii de cetățeni. In Pia
ța Victoriei din centrul munici
piului o companie prezintă o- 
norul.

Coloana de mașini străbate 
centrul orașului. Pe străzi dom
nește o atmosferă sărbătorească. 
Cu mic cu mure, locuitorii ora
șului au venit ln întimplnarea 
conducătorului partidului și sta
tului, salutindu-1 cu deosebită 
căldură. Se flutură stegulete, bu
chete de flori. Din mii de piep
turi sc scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. I", „Ceaușescu și popo
rul!". Sute de tineri au aprins 
torte, iur pe dealul cetății scli
pesc; culorile focurilor de arti
ficii. Dintr-o mașină deschisă, to
varășul Nicolae Ceaușescu răs
punde manifestărilor prietenești 
adresate de mulțime.

După călduroasa întîlnire cu 
locuitorii județului Hunedoara și 
ai municipiului Deva, secretarul 
general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
care-1 însoțesc în vizita Îd ju
dețele Alba și Hunedoara, se 
îndreaptă spre centrala termo
electrică de la Mintia, a doua u- 
nitate dc acest fel, ca mărime, 
din tara noastră, după cea de la 
Craiova, a cărei construcție a 
fost finalizată în primul an al 
actualului cincinal. Ea arc o pu
tere instalată de 840 MW, și es
te una din cele mai mari uni
tăți de acest fel din țară, valo- 
rificind în bună parte cărbune
le din Valea Jiului. In prezent, 
acest modern obiectiv pulsează 
pe arterele sistemului energetic 
național de circa cinci ori mal 
mult curent electric decît se 
realiza în România antebelică. 
Potrivit proiectelor, capacitatea 
el poate fi dublată.

In înlîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au venit sute 
de muncitori. Sînt prezentl 
Gheorghe Stoica, adjunct al mi
nistrului energiei electrice,' șl 
membri ai consiliului oamenilor 

■ muncii din întreprindere. Se a- 
flfi. de asemenea, pe platoul din 
fata termocentralei, tirani co
operatori din comunele Dobra, 
lila și Ve(el șl al(i oameni ni 
muncii din Împrejurimi « are au 
tlnut să salute pe oaspeții dragi. 
In fata unei machete Ing. Iero- 
nim Rusan, directorul general al 
electrocentralel, informează pa 
secretarul general al partidului 
despre preocupările aceslui tinăr 
colectiv pentru utilizarea la pa
rametrii ridicați a agregatelor și 
instalațiilor, în scopul asigură
rii unor cantități sporite de e- 
nergie electrică ,1a un preț da 
cost cil mai redus. In primele 8 
luni ale anului, de pildă, aceas
tă unitate a furnizat suplimenta» 
economiei naționale peste 40 de 
milioane kilowa(i-ore de energia 
electrică In condițiile economisi
rii a peste 6 500 tone combusti
bil. Toate cele patru grupuri de 
cile 210 MW au atins parametrii 
proiectat! cu un an mai devremo 
fată de prevederile din proiecte. 
De altfel Intrarea acestui obiec
tiv In circuitul economic cu 43 
de zile înainte de termenul pre
văzut a adus economiei naționa
le un spor de energie electrică 
de 180 milioane KWh.

Sini vizitate apoi sala mașini
lor, camera de comandă, precum 
și statia de transformare de înal
tă tensiune, dotată cu echipa
ment furnizat de întreprinderea 
Aulometalica din București. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape dacă a- 
gregalele funcționează bine, face 
recomandări ca ele să fie uti
lizate la întreaga capacitate de 
producție, să se folosească efi
cient combustibilul. De asemenea, 
secretarul general al partidului 
recomandă să se folosească toa
te posibilitățile existente în în
treprindere pentru sporirea gra
dului de mecanizare și automa
tizare la manipularea combusti
bilului.

La despărțire, conducătorul 
partidului și stalului felicită 
harnicul colectiv al termocentra
lei pentru realizările obfinuto 
și-l urează noi succese în înde
plinirea și depășirea sarclniloo 
și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, pentru 
realizarea cincinalului înainta 
de termen.

Reportaj realizat de i 
Ion MÂRGINEANU 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Petru UILACAN 
Constantin ZLĂVOG

Echipa jul
Laboratorului 
submersibil 
„L. S. - 1“ 

și-a îndeplinit 
misiunea

După treizeci de zile de sta
ționare sup apă, s-a încheiat cu 
succes misiunea echipajului La
boratorului submers „L.S.-1", ol 
stațiunii de cercetări „Stejarul" 
- Pîngărațl, core a efectuat stu
dii de înaltă valoare științifică șl 
practică in adincurile locului de 
acumulare de la Bicoz. îndeplini
rea acestei importante misiuni, 
soldate cu un bogot material 
științific, deschide drumul viitoa
relor participări românești la cer
cetarea subacvatică marină și o- 
ceanicâ.

DUMINICA 17 SEPTEMBRIE

8,15 Gimnastică pentru toți.
8.30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Mari muzicieni la Bucu

rești.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
14.00 „360 de grade".

Din sumar :
14,00 Rugby : Grivița roșie — 

Steaua.
15.25 Gheorghe Maftei. preșe

dintele C.A.P. Țibucani, 
la el acasă.

15.40 Revedere după 30 de 
ani cu tenorul Petre 
Munteanu, de la „Scala* 
din Milano.

16,05 Vizită — un film reali
zat de televiziunea polo
neză.

16.30 Un om. o orchestră l 
Remus Teodorescu. 
Desene animate.
In studio : Aurelian An
dree seu.
Poetul meu : Mărturisiri 
lirice cu Ștefan Iordache. 
Moment umoristic, 
încercări. O discuție des
pre meseria de „șofer de 
încercare*.

17.40 Film serial pentru tine
ret : Civilul. Episodul 
IV : „Urmărirea*. 
Publicitate.
1001 de seri;
Siluete in ajb și negru I 
„Greierele și fiirnica". 
Telejurnal. 1

In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 
Recital poetic. Ștefan 
Augustin Doinaș.
Film documentar : Olim
piada focului.
Film artistic: Hai Fran
ța.
Recital Pompilia Stoian 
și Joe Curtis.

22,30 Telejurnal.

20,10

20,20

20,30

LUNI 18 SEPTEMBRIE

17,30 Deschiderea emisiuni. 
Curs de limba rusă. 
Lecția a 17-a.
Căminul in... Maramureș. 
Scena
Săptămina in imagini. 
1001 de seri.

18,00

16,40
16,45

16,55

19,15
19,20

19,30

19,20
19,30 Telejurnal.

In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 

20,00 Reflector.
20,15 Roman foileton: „Con

tele de Monte Cristo" (1). 
stea 

u-
21,05 Stele cu și... fără 

Concert de muzică 
șoară.

22,10 Teleglob: Imagini 
Chile.

22,30 24 de ore.
Contraste in lumea 
pitâlului.

din

ca

MARȚI 19 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex. Ei

9,05 Muzică și dansuri popu
lare executate de ansam
blul „Lioara" al U.T.C. 
Oradea.

9,25 Căminul (reluare).
10,00 Curs de limba engleză. 

Lecția a 17-a.
10.30 Film documentar : Pădu

rile viitorului (reluare).
10,40 Film serial: Salut Ger

main. Reluarea episodu
lui „Cel care minează e 
in tren'.

11.15 Selecțiuni din emisiunea 
„promenada duminicală".

12.15 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba franceză. 
Lecția a 19-a.

18,00 Cum vorbim.
18.20 Vacanțe muzicale la 

Piatra-Neamț.
18,45 Anchetă internațională 

realizată cu participant! 
la cea de-a treia Con
ferință mondială de cer
cetare a viitorului.

19(20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri.

20,00 Teleobiectiv.
20.20 Avanpremieră.
20.30 Seară de teatru : Apollon 

de Bellac de Jean Gi- 
roudoux.

21.15 Publicitate .
21.30 Film documentar: „O- 

mul nostru".

21,50 Selecțiuni din spectaco
lul Baletului folcloric 
național „Aucaman* din 
Chile.

22,10 Panoramic științific.
22,30 24 de ore.

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

re cu folclorul de-a lun
gul văilor 
Tîrnavelor, 
Arieșului.

18,20 Tragerea Pronoexpres.
18,30 Fotbal: Finlanda — Ro

mânia (preliminariile 
campionatului mondial. 
Transmisiune directă de 
la Helsinki. In pauză; 
1001 de seri.

Mureșului, 
Sebeșului,

PROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

9,05 Drumuri suspendate (re
luare).

9,25 O viață pentru o id -e l 
Nansen (I), (reluare). 
Curs de limba rusă. Lec
ția a 18-a, 
Tclecinemateca pentru 
copii (reluare). 
Teleobiectiv (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
limba germană. Lecția a 
18-a.
Vetre folclorice — Alba 
(interviziune). O întilni-

^10,00

10,30

12,00
12,20
17,30

18,00

, Redacts ji administrația ziarului I Petroșani, strada Bepublicij KT, S9, teleloa I 1604

20,15 Telejurnal.
ln cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri.

20.45 Tclecinemateca : Ulti
mul samurai.

22.45 24 de ore .

JOI 21 SEPTEMBRIE

9,00

9,05
9,35

10,00

Deschiderea
Telex.
România in lume.
Prietenii lui Așchiuță. 
Curs de limba franceză. 
Lecția a 20-a.

emisiunii.

10.30 Micii meșteri mari.
11,00 Ancheta internațională.
11.30 Stele cu și... fără stea 

(reluare).
12,35 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto.

18.50 Revista literară TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 
Reflector.
Tinerii despre ci înșiși. 
Pagini de umor : Retros
pectivă Walt Disney.

21.50 Mai aveți o întrebare 7 
Cum se nasc noile orașe.

22,40 24 de ore.

20,00
20,15
21,00

VINERI 22 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Mai aveți o întrebare ? 
Cum se nasc noile o- 
rașe (reluare).
Publicitate.
Curs de limba germană. 
Lecția a 19-a.
Revista literară TV. (re
luare).
Pagini de umor : Retros
pectivă Walt Disney.

11,50 Ciniă Maria Pietraru și 
Gheorghe Turda.

12,05 Film serial pentru co
pii: Delfinul Flipper (re
luare.

9,05

9,55
10,00

10,30

ll,00

SIMBĂTĂ 23 SEPTEMBRIE

12,35 Telejurnal. 10,05
17,30 Deschiderea emisiunii

de după-amiază. Curs 
de limba engleză. Lec

10,45

ția a 18-a. 11,15
18,00 Jurnal de protecția mun- 

cii. Atenție la... neaten
ție. 12,00

18,30 Satul contemporan.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Drumuri fn istorie i 

„Ovidianum".
19,20 1001 de seri. 12,15
19,30 Telejurnal.

In dinstea aniversării
Republicii.

16,15

Cronica marii întreceri. 18,00
20,00 Instrumente și virtuozi: 

Dumitru Fărcaș — oboi 
și taragot.

20,10 In dezbatere publică i
Proiectul legii cu privire 19.15
la dezvoltarea economi- 19,20
co-socială planificată a 
României.

19,30

20,25 Avanpremieră.
20,30 Film artistic: Fantome

dc vînzare — o produc 20,00
ție a studiourilor engle
ze.

20,05

22,00 24 de orc.
22,30 Hochei: U.R.S.S. — Ca

nada. 20,50

9,00

9,50

Deschiderea emisiunii. 
Telex.
Biblioteca pentru toți. 
G. Ibrăileanu (reluare). 
De vorbă cu gospodine
le.

Tele-enciclopedia (re
luare).
Jurnal de protecția mun
cii (reluare).
„Vino pe aleea varietă
ților" emisiune de diver
tisment.
In dezbatere publică: 
Proiectul legii cu privire 
la dezvoltarea economi- 
co-socială planificată a 
României (reluare). 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emisiu
ne în limba germană. 
Campionatul balcanic de 
baschet feminin : Româ
nia — bulgaria. Trans
misiune directă din Sula 
sporturilor de la Iași. 
Publicitate.
1001 de seri. 
Telejurnal.
In cinstea aniversării 
Republicii.
Cronica marii întreceri. 
Avanpremieră.
Tele-encidoped ia.
— Drcsda.
Cosa Nostra (III)
— Bororo.
Film serial Mannix .... 
Ca și cum nu s-ar fi 
intimplat.

21,40 „Opriți timpul" — Emi
siune de divertisment.

22,35 Telejurnal.
22,50 Săptămina sportivă. 
23,00 Romanțe și cîntece de 

petrecere.
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