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tehnic 
Construcția de mușini și 
miniere in Valea Jiului 
obirșia in vechile ateli- 

i ut ref i t ie re și reparații,
Ziua constructorilor de mașini
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8 IULIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

$ O producție orientată .ehnologii avansate și diversificare• La originea realizărilor : OAMENII* Media de virstă in continuă scădere
O temă care revine toi mai 

frecvent in actualitatea 
economică a Văii Jiului 

o constituie mecanizarea lucră
rilor miniere din subteran, si
tuarea muncii minerilor pe co
ordonatele progresului 
actual, 
utilaje 
iși are 
ere de
dar a căpătat un statut de sine 
stătător in cadrul întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani, care 
a aniversat, recent, 60 de ani 
de rodnică activitate.Ce a reprezentat, in tot acest 
timp, actuala uzină constructoa
re de mașini in peisajul indus
trial al bazinului? Un sprijin 
indispensabil in munca mineri
lor și, in ultimul timp, odată cu 
diversificarea producției, o pre- 

, misă importantă a creșterii eli- 
• eienjei economice și a securită
ții muncii in subteran.

începuturile au fost modeste 
ți mult timp ritmul de creștereBujor BOGDAN(Continuare in pag. a 3-a)

Ml/MREA FESTIVA DE LA I.E.M. PETROȘAAllferi, la întreprinderea de utilaj minier Petroșani a avut loc o festivitate dedicată .Zilei constructorilor de mașini", eveniment ce se serbează, începînd din acest an, în prima, decadă a lunii iulie, in urma hotărîrii conducerii superioare de partid și de stat.La festivitate a participat tovarășul Ionel Cazan, secretar al Comite-

tului municipal de partid.Cu prilejul festivității au luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Olariu, directorul întreprinderii, și tovarășul Ionel Cazan, secretar al Comitetului municipal de partid, care au arătat semnificația pe care o are sărbătoarea celor ce făuresc mijloacele de muncă pentru industria noastră socialistă, a celor care, prin

suflul creator și munca plină de hărnicie ce o desfășoară, contribuie e- fectiv la traducerea in viață a sarcinilor economice de mare te trasate de Națională aTotodată, s-atuirea de care se bucură din partea organelor de partid, activitatea colectivului de muncitori, ingineri ?i tehnicieni

însemnăta- Conferința partidului, arătat pre-

cadrul întreprinderii de utilaj minier Petroșani, care contribuie hotăritor la realizarea importantului obiectiv pe rare il reprezintă creșterea mecanizării lucrărilor miniere din subteran și a securității muncii.In continuarea festivității, la care au pârtie-'- pat numeroși salariat!, brigada artistică de agitație din întreprindere a

prezentat un reușit program artistic.Sărbătorirea „Zilei constructorilor de mașini" este o dovadă grăitoare a aprecierii de care se bucură în tara noastră acest detașament de frunte îl clasei noastre muncitoare și va constitui un imbold pentru obținerea de noi succese în activitatea pe care aceștia o desfășoa-
OAMENI

DIN LINIA ÎN„Poate că nu există o mai mare mulțumire sufletească de. cit ajungerea la acea contopire a eului tău, ca valoare spirituală, cu simfonia trepidantă a muncii... Poate că niciodată pragurile trecute spre cite o izbindă nu rămîn neîncrustate în atit de complicata memorie... Poate că bucuriile noastre cotidiene, n-ar fi a- tit de firești dacă nu ar a- vea gravate în ele rezultate zilnice, care prind mereu alte contururi, altePoate nici spirala visurilor n-ar rămîne nelimitată dacă însăila pe fiecare, spiră un a- daos pentru mai bine, mai mult.Am rezumat reflecțiile lor pe care i-am I.U.M. Petroșani pentru a sta* de vorbă cu ei, pentru a le i- mortaliza chipurile. Aceștia sînt cițiva dintre oamenii aflați în prima linie.Comunistul Wilhelm Lojadi, electrician în cadrul mecani-

Tll

A

Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

cu tovarășul Ragnar ArnaldsTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, l-a primit sîmbătă, pe tovarășul Ragnar Arnalds, președinte, la Partidului Alianța Populară din Islanda.La Intîlnire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.In cadrul convorbirilor, desfășurate cu acest prilej, s-a e- fectuat o informare reciprocă asupra evoluției situației din cele două țări, a activității celor două partide în ultima perioadă și s-a realizat un schimb de păreri cu privire la unele probleme de interes comun privind viata politică contemporană.. A . fost reafirmată . aprecierea pozitivă cu privire la relațiile prietenești existente între Partidul Comunist Român și A- lianta Populară din Islanda și s-a exprimat dorința dezvoltării lor pe mai departe, potrivit intereselor popoarelor român și islandez, ale unității tortelor muncitorești, democratice, anti- imperialiste, deTotodată, s-a rirea Partidului mân și Alianței Islanda de a
pretutindeni, subliniat Comunist Populareacționa

hotă- Rodinpentru dezvoltarea multilaterală a re-

lațiilor dintre România și landa, în popoare securității naționale.In cursul discuțiilor s-a relevat necesitatea depunerii de noi eforturi pentru continuarea și accentuarea procesului pozitiv de destindere și cooperare ce are loc în prezent, pentru stingerea focarelor de încordare și conllicte care mai persistă In diferite regiuni ale globului, pentru ' solutionarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică. A fost salutată cu satisfacție, in acest context, desfășurarea lucrărilor primei etape a Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa și s-a exprimat dorința ca aceasta să contribuie la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre tarile continentului nostru, la garantarea securități fiecărui stat, la asigurarea unei largi cooperări economice, tehnico- stiințifice, culturale și în alte domenii între toate popoarele europene, la promovarea colaborării pe plan international.Pornind de la convingerea că edificarea unei securități autentice nu poate să ignore aspectele militare, s-a exprimat convingerea că se impune în

Is- folosul celor două prietene, al păcii, și colaborării inter-
mod imperios să se treacă Ia măsuri practice pe calea realizării dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, a retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state, desființării bazelor militare străine, crearea de zone denuclearizate, asigurarea condițiilor pentru încetarea concomitentă a celor două blocuri militare.Cele două părți au subliniat necesitatea intensificării acțiunilor unite ale tuturor popoarelor pentru a respinge politica imperialistă de agresiune și război, pentru a impune lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neocoloni- alistă, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor la viată liberă, la dezvoltare democratică, pe baza egalității în drepturi, a principiilor independente' și suveranității naționale, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, neamestecului în treburile interne ale altor state, pentru amplificarea colaborării și înțelegerii internaționale. In deplin consens s-a subliniat dreptul fiecărui popor de a stăpîn pe bogățiile naturale, a le folosi în conformitate interesele sale naționale.Intîlnirea și discuțiile s-au desfășurat într-o’ atmosferă caldă, tovărășească.

fi •-decu

Despre pregătirea și folosirea
formațiilor de lucru la Șantierul
Valea Jiului" al T. C. M. M.

De ce muncitori cu calificare
pentru munci necalificate ?Pornim de la date furnizate de tehnicianul normator Petru Preoteasa de la lotul Petroșani al T.C.M.M. în prezența inginerului de montaj Oswald Hellberg. In luna mai, membrii unei brigăzi complexe a lotului obținuseră un cîștig bun în realizării integrale a planificate. Totuși, operațiilor efectuate parcursul perioadei la care ne referim era cu cca. 30.000 lei mai mică decît productivitatea muncii exprimată valoric ce trebuia obținută dacă se

condițiile normei valoarea pe

Din inițiativa secției de propagandă a Comitetului municipal U.T.C. Petroșani, sîm- bătă 7 iulie, a început concursul cine știe, cîștiqă cu tema „România în 29 de ani de muncă și realizări".Dedicat zilei de 23 August, concursul se desfășoară în cadrul organizațiilor U.T.C. din exploatările miniere, pre- paratii, uzine, instituții, co-
Concurs cine știe, 
cîștigă cu tema:

„Romania 
în 29 de ani

de muncă 
și realizări"

ține seama de structura meseriilor din componența formației. Cele două fapte, contradictorii, la o analiză mai amănunțită și-au dezvăluit e- sența : membrii formației, in majoritate electricieni, au fost folosiți la execuția unor săpături în teren, operație care, așa cum se înțelege, este o treabă pentru muncitori necalificați.Nu s-ar putea spune că, cunoscîndu-se volumul mare de săpături necesare a fi e- xecutate la obiectivul telesca- un Paring, despre care este vorba, conducerea șantierului n-ar fi luat măsuri de repartizare, în plus, a unor muncitori necalificați. Dar să vedem cum. Doi muncitori necalificați au fost cuprinși în brigada complexă, pentru că de exemplu, însăși operațiile de așezat și pozat cablul necesită operații auxiliare— așter- nerea unui strat de așezarea cărămizilor, au lucrat alături de cieni pe tot parcursul oadei la care ne referim. Alături de ei, un număr de cinci muncitori necalificați. au fost repartizați pentru săpăturăSă urmărim participarea lor la operațiile efectuate de brigadă. Fiind prezenți sporadic, pe perioade scurte, pe tot parcursul lunii mai ei au prestat 406 ore de muncă în timp ce numărul de ore pres-

mert, cooperative! ele. avînd următoarei* trepte i faza de masă, pînă la 20 iulie ; faza pe unitate, în perioada 20 iulie — 10 august; faza orășenească, în perioada 10-18 august și faza municipală caro va avea loc în 20 august 1973.Concursul are ca bibliografie principalele documente de partid în care sînt înserate mărețele realizări obținute de poporul nostru sub conducerea partidului fn cei 20 de ani de la eliberare. In ceea ce privește organizarea concursului, regulamentul acestuia prevede alcătuirea unor jurii, stabilirea întrebărilor, aprecierea răspunsurilor date de echipaje, stimularea cu premii a primelor trei echipe cîștiqătoare (locul I 200 lei, locul II 150 lei, locul III 100 lei), mentionîndu-se, de asemenea, obligativitatea desfășurării concursului în fata publicului, Așadar, concursul constituie pentru tinerii din municipiul nostru un nou prilej de îmbogățire a cunoștințelor, de documentare a- supra mărețelor realizări ale poporului nostru dobîndite în cei 29 de ani.C. VALERIU

GHEORGHE OLARIU

schițe. Sub loviturile puternice ale mînuite cu pricepere de ei. metalul viitoarei piese sau scule.I.U.M.P. se află un colectiv de ua-

Un aport însemnat la realizarea planului uzinei noastre îl aduc lucrătorii din atelierul de forjă. Acești oameni căliți Ia flacăra cuptoarelor, a unei profesiuni cu adevărat bărbătești, modelează metalul incandescent, aducindu-I la formele, cerute de desene și ciocanelor pneumatice, este nevoit să ia formaIn acest atelier almeni foarte uniți și conștienți de sarcinile ce le revin. Comunistul Nicolae Chezu lucrează in acest atelier din anul 1948. EI este unul dintre oamenii de bază ai atelierului. Din mina sa au ieșit sute de tone de scule și piese de schimb. Și tot el a modelat și îndrumat mulți tineri spre taineleacestei frumoase branșe, oameni care au devenit meseriași de nădejde ai uzinei. Brigada condusă de comunistul Ludovic Gyorfi numără 9 muncitori. Toți tineri dornici de afir-

cului-șef și bobinatoareo de la aceeași secție Alice Costi- naș, au părut la început stingheriți pentru intenția noastră. Dar după discuțiile despre munca lor de-a lungul anilor „atmosfera s-a mai încălzit"... Pe rectificatorul Rusa- lin Boța, unul din comuniștii veterani ai secției mecanice l-am găsit mai puțin surprins. Dimpotrivă ne-a dat o serie de relații despre bunii meseriași ai secției care, majoritatea, au crescut împreună cu ea... Ca de altfel și comunista Lidio Miclea din secția bo- binaj care s-a calificat în a- ceastă întreprindere din ’65 și care, ne zicea, a îndrăgit foarte mult meseria de bobinatoare... •La construcții metalice l-am găsit pe tînărul sudor Ion Colda. Ne-a „pozat" cuminte. E unul din sudorii cu melon LICIU

n-am

(Continuare in pag. a 3-a)

al aspirațiilor noastrece-căutat la

dimensiuni...

FLOREA MĂCIUCĂ

ALICE COSTINAȘ

Dibăcia" vînzătoareila Dîlja, Florian Borz,zi, soția s-o ajut cum- ști, carne de porc, cu bună pentru tocat".

GHEORGHE SCURTU RUSALIN BOTA

Maistrul miner de îmi povestește...- M-a rugat, intr-o părîndu-i, de unde-oi specificarea „să fie Am înțeles. M-om conformat. Eu locuiesc în Petrila, dar am plecat să caut carne la Lo- nea. Știam că acolo găsesc mai repede. In- tr-una din unități - cu numărul 33, dar ceea ce mi s-a întimplat, cred că se putea petrece și în alt magazin I - am fost întimpinat frumos, cu solicitudine, de o vînzătoare. Se vedea de departe că e bine calificată în meserie. „Cu ce vă servim ?“ „Cu un kilogram de carne de po(c.pentru tocat". „Imi pare rău, nu avem decit antricot". „Regret, zic, dar eu am primit... ordin să cumpăr carne pentru tocătură"... Se uită vînzătoarea, ci- teva momente, jur-împrejur și-mi zice cu voce scăzută : „Mai am doar o singură bucată de mușchi. Excepțional I Vă costă însă. 28 de lei". „Nu face nimic, zic, ce contează, dacă e bună...". In citeva secunde, mușchiul cel

„excepțional" e scos din frigider, pus pe cîn- tar și cu mare dibăcie împachetat. Plătesc și plec. Mă bucuram în sinea mea nu atît că am găsit, ci că am fost servit cumva... preferențial. Ce eroare 1 Ajung acasă. Soția verifică marfa cu atenție. „Bine, omule, păi ce, nu ne mai înțelegem ? Ce ai cumpărat aici ?“ „Mușchi, dragă"... „Ăsta e mușchi ? Uită-te și tu". Mă uit. Ce credeți că era. O „învîrti- tură" de carne, în interiorul căreia „zăcea" un rinichi de vreo 200 de grame și o bucată de untură de 300 grame... Mă duc înapoi la unitatea respectivă. Vorbesc întîi cu șeful magazinului, li arăt marfa. Mergem la vînzătoare. Aceasta extrage mușchiul, îl re- cîntărește și mă costă 14 lei. Primesc pe ceilalți 14 lei înapoi... Totul, pe tăcute. Mă așteptam, ca omul, să aud măcar un mic reproș al șefului la adresa vînzătoarei. Zadarnic. Șeful zice : „Ce să-i facem, dacă porcii mai au și untură și rinichi 1 Vă rugăm să ne scuzați. N-o să se mai întimple...".Nu știu dacă o să se mai întimple. V-am spus, totuși, pățania mea pentru a o împărtăși și altor cumpărători, care radiază de bucurie, cînd dlbacele vînzătoare le lasă impresia că ii favorizează și nu mai au timp să observe că, în fond, sînt... păcăliți I...Ceea ce și facem. Dar. nu numai spre a trezi vigilența celor ce se cred „favorizații spartei", ci spre a aminti șefului „vînzătoarei dibace" (și altor șefi ai unor asemenea vin- zătoare) că, oricum, asemenea practici condamnabile merită și altceva in afara scuzelor de rigoare, convenționale...Adrian CONDOR

Prezent! 
pe ogoareAutobazei 3 T.A. Petroșani i-a revenit sarcina de a pune la dispoziția agriculturii o capacitate de transport de 150 tone. Sub îndrumarea comitetului de partid, conducerea autobazei a acordat o deosebită a- tenție pregătirii autocamioanelor cele mai bine puse la punct care, du pă o minuțioasă verificare și pregătire tehnică au foșt dislocate în județul Ialomița in vederea participării la transportul noii recolte.O exigență sporită s-a manifestat in lecrutarea șoferilor, aleși, in primul rind dintre comuniști, meseriași bine pregătiți profesional cum sînt loan Ghiță. Vasile Stelian, Gheorghe Pupă- zan. loan Bucătură, cărora li s-a asigurat o temeinică instruire cu privire Ia respectarea normelor de circulație, de protecția muncii și pa za contra incendiilor.

Wilhelm LOJADI,electrician — I.U.M.P.(Continuare in pag. a 3-a) H. ANTON

nisip și(Aceștia electri- peri-

(Continuare in pag. a 3-a)
Acum, vara, se face „sania" încălzirii 
centrale pentru anotimpul friguros!

Este cald. Sintem in mijlocul anotimpului cel mai călduros al anului, in toiul verii.Oportunitatea punerii, tocmai acum, in balanța preocupărilor curente a factorilor responsabili cu grija pentru buna ționare a centralelor termice în sezonul friguros, ar putea fi ia indoială, de unii chiar vehement contestată. Dar un proverb românesc spune că sanie...
Din experiența anilor trecuți s-a văzut că atunci cînd anotimpul friguros își trimitea mai repede decit de obicei emisarii pe meleagurile noastre, la unele centrale termice verificările și. reparațiile nu erau încă finalizate, acest fapt dăunînd asupra bunei funcționări a instalațiilor de încălzire, cauza, inevitabil, dese nemulțumiri în rîndul populației frustrate de binefacerile căldurii. Ce măsuri ați tntreprins pentru a preîntîmpina în acest, an asemenea stări de lucruri ?— Desigur că în atenția noastră a stat încă de Ia debutul sezonului cald grija pentru buna funcționare a instalațiilor din dotarea centralelor termice. Astfel, după un program bine stabilit s-a trecut, începînd cu luna mai, la efec-

un bun gospodar iți face
func- pusă vechi varo

Am vrut să aflăm dacă cei in sarcina cărora se află exploatarea centralelor termice din municipiu, care* au obligația ca in perioada lunilor friguroase ale anului să furnizeze căldura și apa caldă in apartamentele edificiilor edilitare ale municipiului sint adepții acestei ințelepte zicale populare. In acest sens am purtat o discuție cu ing. IOAN VARĂȘEf, directorul Exploatării de gospodărire locativă Petroșani.
Interlocutor: ing. IOAN VĂRĂȘEȚ, 

directorul E.G.L. Petroșani

tuarea reparațiilor și reviziilor Ia mice te în relor cutat reparații la cazane, instalațiile electrice, la pompe. s-au înlocuit elemenți și
toate centralele din municipiu, subordonarea noastre. S-au

ter- afla- sectoa- exe- la
unele s-au i de să

motoare defecte ca și conducte. De asemenea, mai întreprins operațiuni igienizări interioare, ca spun așa, ale centralelor.— La ce cotă se află stadiul lucrărilor de remediere a instalațiilor de încălzire ale

centralelor din orașele municipiului ?— La Petrila lucrările sint efectuate doar în proporție de 20 la sută, fiind rămase puțin in urmă la centralele nr. 3 și 4, care necesită unele repara- ' tU de o amploare mai mare. De altfel, anul trecut cu aceste centrale am avut foarte multe probleme. La centralele din subordinea sectorului Petroșani (maistru Ernest Schleszin- Ker), adică la cele I din cartierele Carpați, Ilie Pintilie și Constructorul și 7 din Aeroport. stadiile lucrărilor sînt foarte avansate, la uncie, cum sînt C.T.-4, C.T.-2 Carpați, neestea fiind chiar finalizate.Ionel ȚABREA(Continuare in pag. a 3-a)
In paginile 2-3:

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18-19 iunie 1973

Cu privire la dezvoltarea 
și perfecționarea 
invățămintului în 

Republica Socialistă România

I
O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

• Au luat sfîrșit lucrările Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, cu participarea mi
niștrilor de externe din 35 de state.

• Comunicat asupra primei faze a Conferinței pri
vind securitatea și cooperarea in Europa.

(în pagina a 4-a)



Steagul roșu DUMINICA, 8 IULIE 1973
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 ,

Cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în 
Republica Socialistă România

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întrunită în zilele de 18—19 iunie 1973, a dezbătut și aprobat raportul Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în România, raport elaborat pe baza studiilor efectuate de Ministerul Educației și învățămîntului.I’ăcînd bilanțul activității desfășurate pentru aplicarea Directivelor C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, Plenara subliniază rezultatele pozitive obținute de învățămîntul din țara noastră, evoluția lui ascendentă, contribuția valoroasă a școlii la asigurarea economiei naționale, a tuturor sectoarelor vieții sociale cu cadrele și specialiștii necesari, la ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului popor.Plenara dă o înaltă apreciere contribuției teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu la rezolvarea problemelor fundamentale ale dezvoltării școlii de toate grata dele, la modernizarea și, prin integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția, prin perfecționarea practicii in producție a elevilor si studenților, la aplicarea unui sistem unitar și eficient de nredare a științelor sociale, la> îmbunătățirea activității de educație moral-politică a tineretului în spiritul eticii și echității socialiste.In țara noastră studiază, în prezent, peste 4 milioane de tineri, ceea ce înseamnă că din cinci locuitori unul este cuprins într-o formă de învă- țămînt. A crescut numărul grădinițelor și s-a asigurat generalizarea în linii mari a învă- țămîntului preșcolar pentru copiii în vîrstă de 5 ani. A- proape 91 la sută din tineretul școlar este cuprins Intr-o formă de învățămînt cu o durată de cel puțin 10 ani. Numărul elevilor care urmează învățămîntul liceal este de peste 10 ori. iar al studenților de a- proape 7 ori mai mare decît în anul școlar 1938—1939. Toate acestea, precum și preocupările continue pentru perfectionarea procesului instructiv- educativ situează România printre țările avansate din lume în ceea ce privește dezvoltarea învățămîntului.Plenara apreciază că s-au obtinut progrese însemnate în modernizarea structurilor și conținutului învățămîntului, în lezarea școlii cu nevoile vieții, științei și culturii. în sporirea eficieiReî' procesului instructiv-educativ. In școli și instituții de învățămînt superior există o atmosferă de lucru și seriozitate. Elevii și studenții sînt animați de dorința de a-și însuși cunoștințe temeinice, care să le dea posibilitate să-și aducă o contribute cît mai mare la progresul patriei la întreaga activitate de edificare a societății socialiste. la apărarea indeoendenței na+înnale, a cuceririlor revo- It^p'nare ale poporului.Plenara dă o înaltă prețuire a ■ • b’ităt.ii intense desfășurate de puternicul detașament de cadre didactice, care participă . activ |a înfăptuirea politicii partidului, aducînd o valoroasă contribuție la realizarea programului de făurire a so- cietăt’i socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Peste 43 la sută din totalul cadrelor didactice sînt membri ai partidului, ceea ce are o mare importanță în promovarea unui spirit de exigentă si responsabilitate în întreaga pepvitate pe care o desfășoară școr>la._.Succesele înregistrate în ultimii ani de învățămîntul nostru, ca și adeziunea largă a cadrelor didactice și studen- t 'or la măsurile de îmbunătățire stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 1968. de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, confirmă deplina justețe a politicii partidului în domeniul învățămîntului.Plenara apreciază că în lumina sarcinilor stabilite de partid, a cerințelor erescînde pe care le ridică progresul tării în actuala etapă, cu toate realizările obținute în domeniu] învățămîntului, mai sînt O seamă de neajunsuri.Dezvoltarea școlii nu a ținut pasul cu evoluția generală a societăți noastre și nu a fost corelată întotdeauna cu nece- sR^țile de formare a cadrelor, de toate nivelele, pentru economia națională. Din cauza unei defectuoase planificări, în unele domenii există un surplus do specialiști. în timp ce în altele nu au fost asigurate efectivele necesare.Deși majoritatea elevilor care au promovat 8 clase au fost încadrați în diferite tipuri de scoli, totuși, o lipsă serioasă o constituie faptul că nu s-a îndeplinit sarcina Plenarei C.C. al P.C.R. din 1968 privind cuprinderea, pînă în 1973. a tuturor absolvenților clasei a V-III-a în școala generală obligatorie de 10 ani.Ponderea elevilor cuprinși în licee de specialitate, și îndeosebi în cele industriale, este încă redusă. Durata pregătirii în școala profesională continuă să fie mare ; nu sînt dezvoltate suficient cursurile le scurtă durată.Continuă să se manifeste neajunsuri în legarea învățămîntului de practică și de viață. Integrarea cu producția și cercetarea științifică se desfășoară lent. In unele domenii 

ale învățămîntului, neținîn- du-se seama de cerințele reale ale economiei și societății, are loc o proliferare a specialităților. Planurile și programele de studii în învățămîntul de toate gradele sînt supraîncărcate. Modificările prea dese — și insuficient fundamentate — în structura și conținutul planurilor de învățămînt au produs dificultăți în activitatea de pregătire a elevilor și studenților. Conținutul manualelor și cursurilor este uneori deficitar sub raportul cuprinderii celor mai noi realizări ale științei și tehnicii și al a- plicării practice a acestora. Se mențin încă metode și forme depășite de transmitere a cunoștințelor. Procesul instructiv nu asigură în suficientă măsură dezvoltarea gîndirii independente a elevilor și studenților, capacitatea lor de investigare.Ministerul Educației și Învățămîntului, celelalte ministere, instituții centrale și locale care au atribuții în domeniul învățămîntului nu au a- cordat atenția necesară și nu au urmărit în suficientă măsură înfăptuirea hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 1968 și realizarea prevederilor din Legea învățămîntului adoptată în același an.In vederea înlăturării lipsurilor semnalate și ținînd seama de cerințele tot mai mari pe care edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate le pune în fața școlii de toate gradele, Plenara Comitetului Central consideră necesar să se adopte noi măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea în viitor a învățămîntului, pentru înfăptuirea următoarelor obiective de bază :— sporirea contribuției învățămîntului la formarea cadrelor, în . strînsă legătură cu cerințele dezvoltării social-e- conomice a patriei;— creșterea aportului școlii la ridicarea nivelului cultural al întregului oooor, la lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, la dezvoltarea și înflorirea vieții spirituale a națiunii noastre socialiste, la înfăotuirea noliticii externe de largă colaborare internațională nromovată de partidul nostru ;— pregătirea tineretului din toate gradele de învățămînt pentru viață, pentru muncă, pentru activități social-utțle, pentru a deveni participant activ la opera de construire a socialismului și comunismului în patria noastră :— asigurarea unui caracter deschis învățămîntului, astfel încît absolvenții unei trepte să aibă acces în treptele următoare : în același timp, fiecare treaptă de învățămînt să asigure tuturor tinerilor pregătirea tehnico-practică necesară în vederea integrării lor rapide în muncă, în producție. în activitatea socială :— dezvoltarea acțiunii de democratizare a întregului în- vățămîht; creșterea considerabilă a numărului celor care urmează cursurile diferitelor grade de învățămînt; continuarea procesului de egalizare a șanselor de acces la învățămînt ; asigurarea participării mai largi și mai active a elevilor și studenților, alături de cadrele didactice, la activitățile de conducere a procesului instructiv-educativ :— introducerea tot mai largă. în practică, a principiului educației permanente, asigu- rîndu-se instruirea și perfecționarea profesională a urnii număr tot mai mare de cetățeni după absolvirea școlii :— modernizarea sistematică a conținutului învățămîntului și a metodelor de transmitere a cunoștințelor în ritmul impus de evoluția științei, tehnicii și culturii :— realizarea, pe baza unei concepții unitare asupra întregului sistem de învățămînt. a unor structuri stabile, care să ofere un cadru adecvat perfecționării continue a procesului instructiv-educativ.In lumina acestor obiective. Plertara Comitetului Central al Partidului Comunist Românhotărăște:I. Ministerul Educației și învățămîntului, consiliile populare județene vor lua măsurile necesare pentru extinderea învățămîntului preșcolar, ca parte integrantă a sistemului de învățămînt din țara noastră, astfel încît. în anul școlar 1980/1981, să fie cuprinsă în grădinițe aproape întreaga populație preșcolară în vîrstă de 3—6 ani. Se va acorda atenție cuprinderii în instituțiile preșcolare, a tuturor copiilor de 5 ani de la orașe și sate, creîndu-se condiții ca aceștia să poată primi educația și cunoștințele necesare în vederea trecerii lor în învățămîntul general. In mod deosebit, va trebui să crească preocuparea consiliilor populare, a conducerilor unităților economice si social-culturale. pentru organizarea grădinițelor cu program prelungit, care vor funcționa, de regulă, pe lîngă întreprinderi.Se va continua acțiunea de modernizare a conținutului învățămîntului preșcolar, acor- dîndu-se o mai mare atenție desfășurării activităților pe baza unor programe elaborate pe grupe de vîrstă, pentru a se realiza o mai bună continuitate între educația preșcolară și primele clase ale școlii generale, într-o concepție unitară.

II. Plenara a examinat îndeaproape problema căilor de generalizare a invățămintului obligatoriu de 10 ani, astfel încît acesta să ofere întregii generații, în mod unitar, cunoștințe culturale și științifice la nivelul primilor doi ani de liceu.1. Plenara a hotărît ca tn- vățămîntul obligatoriu de 10 ani să aibă următoarea structură : ciclul I primar (patru ani), ciclul II gimnazial (4 ani) și ciclul III. prima treaptă a liceului (2 ani : anul I și II de liceu).Toți tinerii vor fi cuprinși în prima treaptă a învățămîntului liceal, realizîndu-se, în acest mod, un învățămînt obligatoriu unitar, cu durata de 10 ani pentru întreaga generație pînă la vîrstă de 16 ani.Prima treaptă a liceului va funcționa în cadrul liceelor existente și al celor ce se vor crea (reale, umaniste, industriale, agricole, economice), precum și în filialele acestora, care se vor organiza în localuri ale școlilor generale de la orașe și sate sau ale școlilor profesionale. In mediul rural, filialele liceelor vor a- vea următoarele profile : real, umanist, industrial (mecanică), agricol.Admiterea promovaților clasei a VIII-a în liceu urmează să se facă, de regulă, fără concurs. Numai în cazurile în care, la unele licee, vor fi mai mulți candidați pe un loc, admiterea se va face pe baza unor teste de aptitudini și a unor probe de verificare a cunoștințelor la obiectele de profil. In treapta a doua a liceului vor fi admiși cei mai buni absolvenți ai primei trepte, pe bază de concurs, luîndu-se în considerare și notele obținute în prima treaptă a liceului.întreprinderile vor putea a- corda burse elevilor care se angajează ca, după absolvirea primei trepte a liceului, să lucreze în cadrul lor. In acest sens, părinții elevilor sau susținătorii lor legali vor încheia contracte cu întreprinderea.Tinerii care au promovat prima treaptă a învățămîntului liceal vor primi diplomă de absolvire a învățămîntului o- bligatoriu de 10 ani. Unii vor continua cursurile de zi pentru a absolvi și treapta a doua a liceului, ceilalți se vor încadra în producție, avînd posibilitatea să-și completeze studiile liceale prin învățămînt seral sau fără frecvență. In primii doi ani de liceu se va asigura elevilor o pregătire diversificată conform profilului liceu? lui urmat și se va pune accentul pe o pregătire practică temeinică pentru activitatea productivă. In felul acesta se va ușura integrarea lor în activitatea profesională.2. încheierea generalizării învățămîntului obligatoriu de 10 ani, în concepția prezentată mai sus, se va înfăptui pînă în 1976/1977. Incepind din anul școlar 1974/1975, întregul e- fectiv al promovaților clasei a VIII-a va fi cuprins în anul I de liceu : școlile profesionale și ucenicia nu vor mai primi elevi din această promoție. Pentru acoperirea, în această perioadă, a necesarului de forță de muncă calificată. Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Educației și Invăță- mîntului și celelalte ministere ‘vor lua măsuri de pregătire și atragere în muncă a absolvenților școlii generale din seriile anterioare, precum și a adul- ților din rîndurile populației neocupate de la orașe și sate.3. In vederea punerii în a- plicare a măsurilor de încheiere a generalizării învățămîntului obligatoriu de 10 ani. Ministerul Educației și Învățămîntului, celelalte ministere, precum și consiliile, populare vor lua măsuri, în cursul anului școlar 1973/1974, pentru a- sigttrarea cu cadre calificate în mod corespunzător, alocarea fondurilor necesare organizării și dotării laboratoarelor de fizică, chimie și a atelierelor, precum și pentru construirea și amenajarea, în soluții constructive ieftine, a u- nor cămine pentru copiii care se deplasează de la distanțe mari.III. Ținînd seama de sarcina stabilită de Conferința Națională a P.C.R. din 1972. Plenara a hotărît generalizarea învățămîntului liceal, prin,învățămînt de zi, seral și fără frecvență, pînă în anul 1985. In acest fel, în viitor, fiecare muncitor, fiecare om al muncii, va avea ca pregătire minimă liceul. Se va realiza, astfel, un progres important în ridicarea nivelului general de cultură și în dezvoltarea multilaterală a personalității fiecărui cetățean.Se vor lua măsuri pentru perfecționarea profilelor liceelor și lichidarea actualei fă- rîmițări a specialităților care se pregătesc prin învățămîntul liceal. Fiecare din tipurile de liceu (real, umanist, industrial, agricol-silvic, economic, sanitar, pedagogic, de artă) va asigura o pregătire care să permită absolventului atlt continuarea studiilor într-o formă superioară de învățămînt, cît și încadrarea într-o activitate social-utilă, cu prioritate în producția materială. In raport cu cerințele actuale de pregătire a forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare a economiei, științei, tehnicii și culturii, în cadrul fiecărui tip de liceu, pregătirea e- levilor va fi organizată pe profile largi care să corespundă principalelor domenii ale 

activităților economice și sociale și care să permită mobilitatea profesională a absolvenților. Aceasta se va înfăptui prin asigurarea unor temeinice cunoștințe fundamentale pentru fiecare profil, însușite prin obiecte de pregătire generală, pregătire științifică, pregătire tehnică de bază. Tn cadrul fiecărui profil, se vor prevedea obiecte care, împreună cu practica în producție, să facă posibilă specializarea necesară și integrarea cît mai rapidă în muncă. Liceele de specialitate cu profil tehnic vor da. astfel, pregătire de muncitor calificat.Rețeaua liceelor va fi stabilită, ca număr de unități și profile, în concordanță cu planurile de dezvoltare economi- co-socială, cu cerințele de cadre ale fiecărui județ. Raportul dintre numărul elevilor admiși în liceele de cultură generală (reale și umaniste) și în cele de specialitate se va îmbunătăți continuu, asigurîn- du-se preponderența liceelor de specialitate și urmărindu-se să se realizeze o concordanță cît mai bună între numărul e- levilor pregătiți prin diferitele tipuri de licee și cerințele de cadre calificate pentru e- conomie. In vederea desfășurării învățămîntului cu randament optim din punct de vedere al eficienței economice, al folosirii mai bune a bazei materiale, a laboratoarelor și a- telierelor școlare, liceele industriale vor funcționa. de regulă. împreună cu școala profesională și tehnică de profil. în cadrul unor unități complexe, Tn grupuri școlare cu o singură conducere. Liceele vor avea o dublă subordonare : atît față de Ministerul E- ducației și învățămîntului. cît și față de organul central coordonator de ramură. Se va renunța la subordonarea liceelor de specialitate față de mai multe organe centrale și locale.IV. Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru perfecționarea conținutului și metodelor în învățămîntul preșcolar, general și liceal.1. Se va urmări eliminarea supraîncărcării elevilor, prin perfecționarea, planurilor de învățămînt, a programelor și manualelor școlare, printr-o mai bună sistematizare și dozare a cunoștințelor. Planurile de învățămînt nu vor prevedea mai mult de 25 ore săptă- mînai la clasele I—IV, 30—32 la clasele.. V-reVIII și 32— 36 ore. săptămînal Ia învățămîntul liceal, în care să fie incluse predarea, laboratorul, practica. Va fi redus numărul orelor de predare și va crește numărul orelor de laborator și activități practice. In licee, planurile de învățămînt vor cuprinde și un grup de discipline la a- legere, pe lîngă disciplinele care asigură fondul de bază al pregătirii elevilor, ceea ce va imprima învățămîntului un caracter mai diversificat, răs- punzînd într-o mai mare măsură aptitudinilor elevilor, fără a fi prejudiciată pregătirea generală și fără a se ajunge, la o supraîncărcare a a- cestora. Obiectele la alegere vor fi stabilite ținîndu-se seama de profilul fiecărui liceu,* astfel ca studierea lor să întregească orizontul de cultură generală al elevilor, să le ofere posibilitatea adîncirii studiului anumitor discipline. Totodată, se va asigura stabilitatea planurilor de învățămînt pe perioade mai mari de timp.Programele școlare se vor îmbunătăți pe baza noilor realizări ale științei, tehnicii și pedagogiei contemporane. urmărindu-se o mai bună sistematizare și dozare a cunoștințelor, evidențierea ideilor și noțiunilor fundamentale. întărindu-se caracterul aplicativ al cunoștințelor. Se va realiza eșalonarea judicioasă a materiei de învățămînt pe clase, eliminîndu-se repetările în studiul unor discipline. In acest scop, se va îmbunătăți actualul sistem de repartizare a materiei de învățămînt pe ani de studii.2. Se va urmări perfecționarea metodelor de transmitere și însușire a cunoștințelor : va fi diminuată ponderea activităților expozitive și va fi extinsă utilizarea metodelor moderne. active, care dezvoltă gîndirea, capacitatea de investigare a elevilor, presupun participarea lor la dobîndirea cunoștințelor, munca lor independentă, deprinderea de a învăța sistematic și de a aplica în practică cele însușite. In vederea creșterii eficienței învățămîntului general și liceal, este necesară o diversificare mai largă a formelor de organizare și desfășurare a procesului de învățămînt. prin lecții,, activități în cabinete și laboratoare, lucrări practice, precum și reevaluarea actualelor metode didactice. Dat fiind rolul deosebit de important al manualelor școlare în pregătirea elevilor. sînt necesare îmbunătățiri. atît sub raportul conținutului acestora, cît și al redactării si prezentării lor grafice3. Una din sarcinile principale ale școlii generale și liceului este cultivarea dragostei elevilor țață de munca fizică și formarea unor deprinderi tehnico-productive. Tn acest scop, conținutul activității teh- nico-practice va fi îmbunătățit și gradat pe cicluri, ținînd seama de mediul socio-economic și de profilul fiecare* școli.

In licee, prin instruirea practică. se va urmări să li se a- sigure elevilor o pregătire politehnică, care să înlesnească însușirea unor meserii apropiate, a deprinderilor și tehnicilor de lucru specifice acestor meserii. Se vor crea condiții ca în toate tipurile de licee reale și umaniste să fie întărită pregătirea practică a elevilor. In acest scop se va continua acțiunea de înființare a atelierelor în toate școlile, se va intensifica dotarea acestora și va fi organizată mai bine instruirea în ateliere-școală. ferme-școală, loturi experimentale, magazine-școală, șan- tiere-școală și altele. In mediul rural și în liceele agricole, practica în producție va, fi corelată cu calendarul lucrărilor agricole.Se vor dezvolta și perfecționa actualele forme de patronare a școlilor și liceelor de către întreprinderi și, în a- cest cadru, se va asigura îndrumarea activității de instruire practică a elevilor prin îndrumarea acesteia de către specialiștii din întreprinderea respectivă și cadrele didactice. Ministerele, centralele și întreprinderile vor lua măsuri pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare instruirii practice, inclusiv îmbunătățirea bazei materiale a învățămîntului.4. In condițiile în care societatea face eforturi pentru a asigura un învățămînt obligatoriu de 10 ani, se vor adopta astfel de măsuri încît școala să fie parcursă de toți copiii, în condiții cît mai bune. Pentru copiii care au dificultăți în studiu, școala trebuie să găsească mijloace potrivite pfen- tru a-i menține la cursuri și a-i ajuta să-și însușească cunoștințele corespunzătoare. In acest scop, pentru acești copii se vor utiliza forme adecvate de .instrucție și educație și sisteme speciale de pregătire : organizarea pregătirii lecțiilor de către elevi sub îndrumarea profesorilor, programe speciale de recuperare, dezvoltarea internatelor etc. In aceste condiții. în ciclul primar (clasele I—IV) se va lichida repeten- ția : pentru parcurgerea celorlalte cicluri ale învățămîntului obligatoriu, durata de studii se poate prelungi în mod excepțional cu unul, maximum doi ani.Tn vederea școlarizării tinerilor cu deficiențe fizice, in- . telectiiăle și senzoriale, se va extinde treptat rețeaua școlilor speciale, astfel încît, pînă tn 1985, să se asigure școlarizarea tuturor copiilor de a- ceastă categorie.Ministerul Educației și Invă- tămîntului si consiliile populare vor lua măsuri pentru organizarea In fiecare județ a unui număr de scoli cu Dro- gram prelungit. în care, după terminarea cursurilor. elevii vor lua masa la cantina școlii — contra cost — și își vor pregăti lecțiile sub îndrumarea personalului didactic. Rețeaua acestor scoli va fi extinsă, treptat. în funcție de crearea condițiilor necesare. O problemă socială căreia i se va acorda o atenție sporită este educarea și instruirea copiilor lipsiți de ocrotire familială, prin extinderea sistemului caselor de eonii, care să le asigure condiții bune de dezvoltare.5. Avînd în vedere imnor- tanța ne care o are orientarea școlară și profesională a elevilor. Ministerul Educației și învățămîntului și alte organe interesate vor lua măsuri pentru dezvoltarea acestei activități în sensul: participării întregului personal. didactic la activitatea de cunoaștere a elevilor și de îndrumare a acestora sore aleuerea scobi s: a profesiunii viitoare • îmbunătățirii informării elevilor în legătură cu diferite scoli ®i meserii : organizării treptate a laboratoarelor si a cabinetelor de orientare școlară si profesională ; dezvoltării activității de cercetare științifică în acest domeniu : perfecționării cadrelor didactice pentru extinderea și intensificarea acțiunii de orientare școlară.6. In condițiile—generalizării învățămîntului liceal, se va simplifica si perfecționa examenul de bacalaureat, punîn- du-se accent pe lucrări de sinteză sau de diplomă. Modalitatea viitoare de organizare a bacalaureatului va fi experimentată șî apoi definitivată.V. se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea învățămîntului profesional.1. Ținîndu-se seama de faptul că, îneepînd cu anul 1976/1977, toți tinerii vor absolvi prima treaptă a liceului și vor exista condiții ca școala profesională șî hcenicia să dea tinerilor cunoștințe profesionale și deprinderi practice temeinice pentru exercitarea profesiei, formarea muncitorilor calificați va fi realizată prin :— cursuri de calificare de scurtă durată (pînă la 6 luni) pentru meserii simple, faiter- zicîndu-se pregătirea muncitorilor în aceste categorii de meserii prin cursuri de mai lungă durată ;— școli profesionale și ucenicie pentru pregătirea muncitorilor în meserii cu un grad de complexitate mai ridicat; 
în noile condiții de generalizare a învățămîntului obligatoriu de 10 ani, se poate reduce durata școlii profesionale 

pînă la un an — un an și (jumătate.2. In perioada imediat următoare. pînă la generalizarea primei trepte liceale, Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere, întreprinderile și organizațiile economice vor lua măsuri pentru : îmbunătățirea planurilor de învățămînt, programelor și manualelor din învățămîntul profesional, astfel ca acestea să pună un mai mare accent pe cunoașterea principiilor de funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și a metodelor moderne de organizare științifică a muncii ; perfecționarea instruirii practice a e- levilor : intensificarea acțiunii de organizare și dotare a atelierelor de producție-școală : perfecționarea nomenclatorului de meserii pentru școala profesională, ucenicie și cursurile de scurtă durată.3. Vor fi dezvoltate formele serale de pregătire a muncitorilor (școala profesională serală. ucenicie cu pregătire teoretică prin învățămîntul seral) : vor fi intensificate eforturile pentru pregătirea muncitorilor calificați în meseriile deficitare din unele ramuri e- conomice (industria minieră, metalurgică, petrolieră, construcții ș. a.).In funcția de maistru vor fi promovați cu prioritate absolvenți ai liceelor cu profil industrial care au stagiu în producție ca muncitori calificați și au reușit Ia examen sau concurs. In școlile de maiștri cu durata de un an la cursurile de zi și doi ani la învățămîntul seral vor fi admiși muncitori calificați cu experiență de producție și absolvenți ai școlilor profesionale.VI. Apreciind rezultatele bune obținute în dezvoltarea învățămîntului superior, Plenara consideră că atenția principală în acest domeniu trebuie să fie concentrată asupra problemelor de ordin calitativ.1. Se va asigura dezvoltarea, în continuare, a învățămîntului superior potrivit cu evoluția numărului de salarîați și ținînd seama de ritmurile de creștere a economiei naționale. Planificarea numărului de stu- denți va avea la bază prognozele privind necesarul de cadre în perspectivă, ce se vor elabora de către ministere și unitățile social-economice. Va fi dezvoltat cu prioritate învă- țămîntul superior tehnic și în mod deosebit cel care pregătește cadte pentru ramurile cu o creștere accelerată. Fixarea cifrelor de școlarizare pe instituții și facultăți se va face astfel încît să se realizeze o dezvoltare echilibrată, fără fluctuații, a instituțiilor de învățămînt superior.2. In vederea formării cadrelor necesare conducerii nemijlocite a proceselor de producție și pentru a da economiei cadre pregătite într-un timp mai scurt. Ministerul Educației și Învățămîntului, în colaborare cu celelalte ministere, va dezvolta într-un ritm mai accelerat învățămîntul superior cu o durată mai scurtă (subin- gineri, conductori arhitecți etc.), prin cursuri de zi și serale, astfel ca raportul dintre numărul de studenți subingi- neri/ingineri să se îmbunătățească. Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu ministerele interesate, va elabora propuneri în vederea pregătirii de specialiști pentru a- gri cultură, rețeaua medicală și alte domenii prin învățămînt superior de scurtă durată. Ministerul Muncii. Ministerul E- ducației și învățămîntului, Comitetul de Stat al Planificării. împreună cu celelalte ministere, .vor stabili statutul specialiștilor oregătiți prin formele de învățămînt superior de scurtă durată, precizînd locul și atribuțiile acestora în producție și în alte activități sociale.3. Pentru a da unui număr cît mai mare de oameni ai muncii din economie, din alte domenii de activitate, posibilitatea de a-și continua studiile. va fi dezvoltat învățămîntul seral și fără frecvență, va fi sporită eficiența acestuia. In acest sens, se va îmbunătăți conținutul, asigurîndu-se o pondere mai mare pregătirii de bază : lucrările de laborator care necesită instalații costisitoare și aparatură specială vor fi efectuate în laboratoarele institutelor de învățămînt superior sau ale altor unități de învătărnînt și cercetare : va fi studiată posibilitatea ca studenții să beneficieze de un sprijin mai mare din partea întreprinderilor; va fi sporită exigența la examene, se vor stabili criterii de admitere care să acorde prioritate oamenilor muncii cu stagiu mai mare în producție, vor fi elaborate manuale și alte materiale de studiu și îndrumare (programe de curs, lecții, informații. bibliografice).4. Plenara apreciază că, în prezent, dispunem de un număr de centre universitare care pot satisface în bune condiții necesarul de cadre superioare pentru economie, știință, învățămînt, sănătate, cultură. In scopul consolidării și perfecționării rețelei învățămîntului superior. Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru profilarea centrelor de învățămînt superior existente îmbunătăt'rea structurilor organizatorice ale instituțiilor de învățămînt superior, ținîndu-se seama de dezvoltarea unor noi ramuri industriale și de cerințele de 

cadre superioare ; va urmări ca secțiile de specializare, în care se pregătește un număr restrîns de studenți, să fie grupate în cît mai puține centre universitare ; va perfecționa organizarea secțiilor serale pentru subingineri. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru mai buna profilare a actualelor institute pedagogice, în conformitate cu cerințele de cadre pentru învățămînt și pentru celelalte domenii ale economiei, științei si culturii din zona respectivă.5. Pentru asigurarea pregătirii unor cadre cu profil mai larg, capabile să se adapteze la transformările rapide ale științei și tehnicii, la cerințele practicii. Ministerul Educației și învățămîntului va reduce numărul de specialități din în- vățămîntiil superior. In acest scop, în locul unei specializări care să înceapă încă din primii ani de studii, se va introduce, în prima parte a învă- țămîntului superior, o pregătire comună, care va cuprinde disciplinele generale și științifice de bază pentru orofilele care reunesc mai multe specialități Tn cea dc-a doua parte, se va realiza specializarea prin discipline obligatorii si opționale, prin perioadele de practică în producție si prin lunrarea (proiectul) de diplomă.In vederea unei mai ușoare adaptări a absolvenților la cerințele viitoarelor locuri de muncă. în ultimii doi ani de studii se va face prerenartiza- rea tuturor studenților Pe a- ceastă bază, contractul încheiat cu instituțiile de învătărnînt superior la începutul studiilor va fi completat cu prevederi care vor stipula raporturile dintre student și organizația socialistă Ia care acesta a fost prerepartizat (studentul are obligația de a se prezenta la post si a lucra la locul de muncă prevăzut, iar organizația socialistă are obligația de’ a asigura locul de muncă, de a crea condiții pentru efectuarea practicii în producție și a activității de cercetare în ultim" ani de studii).6. Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere și organe centrale își vor intensifica eforturile pentru integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, ca principală cale de angajare nemijlocită a scolii superioare în viata economică, științifică și culturală a societății Direcțiile fundamentale ale integrării vor fi 1— utilizarea mai eficientă a cadrelor didactice la activitatea de cercetare științifică și în vederea soluționării unor probleme de mare importantă tehnică sau economică ale producției ;— atragerea în învățămînt, în calitate de cadre didactice asociate, a unor specialiști din producție, cercetare, proiectare, aparatul de partid și de stat;— participarea studenților la activitatea direct productivă, astfel încît absolvenții să-și poată îndeplini, imediat după intrarea în producție, sarcinile profesionale ce le revin :— participarea studenților în mai mare măsură la activitatea de cercetare și de proiectare, în vederea realizării de lucrări solicitate de producție : orientarea proiectelor și lucrărilor de diplomă spre rezolvarea unor probleme concrete ale producției, ale activității sociale, politice si culturale :— efectuarea unor activități didactice și de cercetare pe platforme industriale, în agricultură, în institute de cercetare si proiectare. în unităti de asistentă m<=dicn-sanitară a populației :— dezvoltarea învățămîntului superior, fie pe amplasamentele actuale, acolo unde există o bază materială puternică și cadre didactice corespunzătoare. fie prin organizarea de unităti de învățămînt pe mari platforme industriale : amplasarea de unităti productive și de cercetare în apropierea unor instituții de învățămînt superior: folosirea mai eficientă a bazei materiale de cercetare și practică a învă- țămîntuhii. științei si producției :— dezvoliarea pe bază de plan de stat în ateliere, statii- pilot. laboratoare din instituțiile de învă+ămînt superior a producției de aparatură științifică si d" laborator, orototi puri, producție de seric mică ș. a.;— extinderea activităților pe bază de contract între instituțiile de învățămînt superfer. și organizații1»* economice pentru rezolvam;, unor probleme ale producției7. Ministerul Educației și In vățămîntului și Consiliul National pentru Știință și Tehnologie. împreună cu academiile de științe și institutele centrale de cercetări vor lua mâ- suri _ PȘntru îmbunătățirea cercetării științifice din învățămîntul superior, în sensul participării mai active a cadrelor didactice Ia elaborarea și realizarea planurilor unitare de cercetări în ramuri de vîrf ale tehnicii, în direcții de mare actualitate, la realizarea și introducerea în producție a unor mașini, utilaje, tehnologii și produse noi, Pentru creșterea rolului școlii superioare în cercetarea fundamentală și a- plicativă, se vor lua măsuri în vederea valorificării între

gului potențial științific din învățămîntul superior și utilizării mai eficiente a bazei materiale.8. Pregătirea tineretului pentru muncă și viață pune în fața Ministerului Educației și învățămîntului, a celorlalte ministere și organizații centrale interesate sarcina de a lua noi măsuri pentru îmbunătățirea organizării, conținutului și desfășurării practicii în producție a studenților. In acest scop, se vor asigura» conducerea nemijlocită a practicii în producție de cadre didactice cu experiență și spe- caliști din întreprinderi ; organizarea diferențiată a acesteia în funcție de nivelul pregătirii studenților și potrivit domeniului lor de specialitate ; desfășurarea practicii din primii ani de studii în ateliere- scoală, mine-școală. șantiere, ferme agricole, unități didactice experimentale ; organizarea unor stagii compacte de practică pentru studenții din ultimii ani în uzine, întreprinderi de execuție, institute de proiectare și cercetare, unități agrir* ’o, clinici și spitale, fabrici de medicamente ș. a. De asemenea, se vor lua măsuri Dentru perfecționarea stagiului în producție al absolvenților învățămîntului superior, astfel ca aceștia să-și însușească temeinic cunoștințele și deprinderile necesare profesiunii pentru care s-au pregătit și cerințelor locurilor de muncă.9. Ministerul Educației și Invă+ă’—înfului, senatele și consiliile profesorale ver lua măsuri pentru ridicarea calitativă a procesului instructiv-educativ și îmbunătățirea conținutului învățămîntului superior. In acest scop, se vor îmbunătăți planurile și programele de învățămînt, ținîndu-se seama de cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane.O sarcină deosebit de importantă este reducerea încărcării studenților prin planurile d" învătărnînt, astfel, încît programul săptămînal să nu depășească 36 ore, în care să se includă predarea, seminarul, laboratorul, practica. Se vor lua măsuri hotărîte pentru reducerea numărului orelor de predare în favoarea orelor de activități practice (laborator, semina- rii, proiect), pentru extinderea metodelor și mijloacelor moderne care implică participarea activă a studenților la însușirea cunoștințelor.Pentru o mai rațională organizare a procesului de învățămînt, se va îmbunătăți actuala structură a anului universitar j se vor îmbunătăți metodele de verificare și apreciere a pregătirii studenților prin creșterea ponderii lucrărilor de laborator și a altor activități aplicative ; se va echilibra numărul de examene pe sesiuni.Ministerul Educației și invă- țămîntului, rectoratele, decanatele și catedrele au sarcina de a asigura acoperirea tuturor disciplinelor cu . manuale, cursuri și alte lucr&și necesare procesului de învățămînt.Ministerul Educației și Invă- țămîntului va aduce îmbunătățirile necesare admiterii în în- vățâmîntui superior, încheierii contractelor, acordării burselor și repartizării în producție a absolvenților, urmărindu-se asigurarea tuturor domeniilor de activitate, cît și a județelor și unităților deficitare, cu cadrele superioare necesare.Concursul de admitere se va desfășura pe specialități (facultăți, secții) j toți candidații vor fi supuși la aceleași probe, subiecte sau teste, selecția uimind să se realizeze după criteriul mediei.Întreprinderile care au nevoie de cadre cu pregătire superioară pot organiza cursuri in vederea «pregătirii de candidați, urmînd ca aceștia să participe la concursul de admitere. Pentru județele care, într-o a- numita etapă, au nevoie mai mare de cadre cu pregătire superioară în domeniile medici- nei umane, agronomiei, zootehniei și tr cclicinei veterinare vor fi admiși cu prioritate candidați recomandați de consiliile populare ale județelor respective care au reușit la concursul de admitere. întreprinderile si consiliile populare județene pot a- corda burse, conform reglementărilor legale, din fondurile proprii, celor admiși în învățămîn- tul superior.La facultățile din învățămîn- tul tehnic se va acorda prioritate absolvenților liceelor industriale, iar la cel agricol absolvenților liceelor agricole. Această prioritate se va realiza prin efectuarea de către absolvenții liceelor umaniste a unui stagiu de un an în producții main tea admiterii în în vă ■ superior.Candidații pentru facultățile și secțiile de filozofie, economie politică, istorie, drept și comerț exterior, vor trebui să aibă recomandarea organizației de partid sau de tineret din școala, întreprinderea sau instituția din care au făcut parte.10. Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru îmbunătățirea activității de obținere a titlurilor științifice, în sensul stabilirii subiectelor tezelor de doctorat, corespunzător cu cerințele programelor de cercetare. e economiei, științei și culturii, asigurării de conducători științifici dintre cele mai cor. oe- tente cadre didactice din în- vățămîntul superior sau specialiști din cercetare și producție.(Continuare în pag. a 3-a)
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Cu privire la dezvoltarea 
și perfecționarea învățămîntului 
în Republica Socialistă România(Urmare din pag. a 2-a)VII. Plenara subliniază rezultatele pozitive ale aplicării consecvente a politicii Partidului Comunist Român în problema națională, care asigură participarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cu drepturi egale, la întreaga viață social-econo- mică, la conducerea societății, la înflorirea vieții materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, la dezvoltarea unității și frăției lor.Pe baza aplicării acestei politici, învătămîntul în limbile naționalităților conlocuitoare, componentă organică a sistemului nostru de învăță- mînt, s-a dezvoltat continuu, în pas cu progresul general înregistrat de școala românească în anii construcției socialiste. Se poate aprecia că rețeaua a- cestui învățămînt satisface cerințele de pregătire în limba maternă a copiilor din rîndul naționalităților conlocuitoare.Una din preocupările permanente ale Ministerului Educației și învățămîntului, personalului didactic, tuturor factorilor educaționali este de a face ca școala să asigure tineretului din rîndul naționalităților conlocuitoare largi posi- bilităt; de afirmare deplină în toate profesiile, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, să-și sporească contribuția la adâncirea permanentă a orieteniei și frăției dintre toți tinerii, fără deosebire de naționalitate. In acest sens, se va perfecționa, în continuare, învăță- mîntul de toate gradele, în limbile de predare ale naționalităților conlocuitoare ; se vor asigura condițiile necesare pentru însușirea cit mai temeinică a limbii române de pătre elevii aparținînd națio- rif'lităților conlocuitoare ; totodată, în localitățile cu populație mixtă, tinerii români vor fi ajutați să-și însușească și limba naționalității conlocuitoare.Deosebit de important este să se asigure cunoașterea atît a limbii române, cît și a limbilor naționalităților conlocuitoare de către cadrele didactice (educatoare. învățători și profesori), pentru ca acestea să poată preda în ambele limbi și în același timp să aibă un rol mai mare în activitatea educativă. In acest scop, se vor lua măsuri pentru perfecționarea învățămîntului pedagogic de toate gradele.VIII. îmbunătățirea continuă a conținutului ideologic al în- vățămîntulu: este și trebuie să fie o problema a întregului corp didactic, a tuturor conducerilor instituțiilor de învătă- mint. O deosebită atenție se va acorda perfecționării predării științelor sociale, creșterii rolului lor educativ, astfel incit elevii și studenții să-și însușească concepția științifica despre lume și viață malt ialismul dialectic și istoric, sa cunoască și să înțeleagă problemele actuale ale politicii partidului, ale construcției socialiste în tara noastră. Se va urmări ca științele sociale să fie .studiate potrivit necesităților fiecărei trepte de pregătire șî în funcție de profilul și specificul școlilor și facultăților, urmârindu-se o succesiune cit mai logică, eliminarea repetărilor și paralelismelor care încarcă inutil timpul elevilor ș: studenților. Se va pune un accent mai mare pe studiul individual, pe seminarii și dezbateri teoretice, pe antrenarea tinerilor la activitatea p’ liricii. .etătenească.X. Se va perfecționa activitatea de educație a elevilor și studenților, în primul rînd prin creșterea valorii educative a procesului de învătămînt. Fiecare disciplină va trebui să a- ducă propria sa contribuție la educarea tineretului. Caracterul unitar al procesului in- structiv-educativ impune creșterea răspunderii întregului corp didactic pentru toate activitățile ce se desfășoară în procesul de învătămînt.Vor trebui sporite preocupările pentru educarea ' elevilor si studenților în spiritul creșterii răspunderii față de învățătură și îndeplinirea obligațiilor școlare, al respectului fată de muncă, al grijij fată de avutul obștesc, pentru cultiva

rea în rindurile tineretului a idealurilor comunismului, a a- tașamentului fată de partid și a dragostei de tară, a sentimentelor de solidaritate internațio- nalistă.Educația fizică, sportul, mișcarea în aer liber vor trebud să devină, în mai mare măsură, factori de o deosebită importanță pentru menținerea sănătății, pentru educarea voinței și a caracterului, pentru dezvoltarea multilaterală a tinerei qenerații.X. Pornind de la rolul pe care îl are cunoașterea limbilor străine în ridicarea nivelului de cultură, Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea studiului acestor limbi în învătămîntul de toate gradele, astfel încît tineretul să le poată utiliza, atît ca instrument de informare, cît și ca mijloc de comunicare. In acest sens se va lărgi studierea limbilor străine, se va îmbunătăți predarea, punîndu-se accent pe metodele moderne, se vor lua măsuri de îmbunătățire a pregătirii cadrelor didactice și de asigurare a tuturor școlilor cu aceste cadre.XI. înfăptuirea sarcinilor stabilite1 în domeniu] învățământului este nemijlocit Ieqată de pregătirea profesională a cadrelor didactice și de nivelul politico-ideologic al acestora. Ministerul Educației și Invăță- mîntului va lua măsuri pentru :— planificarea mai bună a pregătirii cadrelor didactice corespunzătoare dezvoltării rețelei instituțiilor de învătămînt, schimbărilor ce se vor produce în structura și conținutul în- vătămintului ;— asigurarea cadrelor didactice cu pregătire corespunzătoare. în special pentru posturile din școlile de la sate, ocupate în prezent de personal fără calificare corespunzătoare, precum și a cadrelor didactice necesare generalizării învăță- mîntului de 10 ani și dezvoltării liceelor, îndeosebi a liceelor de specialitate ;— îmbunătățirea învățămîntului din liceele pedagogice care preqătesc învățători și e- ducatoare, din institutele pedagogice care pregătesc profesori pentru clasele V—VIII, a învățămîntului universitar care pregătește profesori pentru licee î pregătirea de instructori pentru școlile de aplicație și conducerea unor școli generale ; extinderea pregătirii profesorilor prin dublă specializare, cu o durată de 4 ani, mai ales pentru școlile de la sate ; îmbunătățirea pregătiri practice pedagogice a tuturor cadrelor didactice ;— perfecționarea sistemului de promovare a personalului didactic și asigurarea unei mai mari stabilități a acestuia, a- dueîndu-se modificările necesare reglementărilor privind transferarea cadrelor didactice din învătămîdtul general, liceal și profesional ; la învătămîntul superior, ocuparea tuturor posturilor didactice se va face prin concurs, renunțîn- du-se la promovările directe ;— orientarea sistemului de perfecționare a personalului didactic spre însușirea și aplicarea in practică a noilor realizări din domeniul științei .pedagogiei și metodicii, folosirea cu prioritate a formelor de perfecționare bazate pe studiul individual și a celor cu un pro- nunțal caracter practic aplicativ i perfecționarea personalului didactic din învătămîntul superior și liceal de specialitate se va realiza, in principal, prin stagii de practică în producție și de specializare.Pentru a se crea condițiile necesare afirmării cadrelor valoroase și participării într-un număr mai mare a acestora. la activitatea de conducere a in- sf’tutelor și facultăților, posturile de rector, prorector, decan, prodecan vor putea fi o- cupate de aceeași persoană cel mult două legislaturi. Șefii de catedră vor fi confirmați periodic. In învătămîntul liceal, profesional și tehnic se va introduce sistemul numirii cadrelor de conducere din rîndul a trei membri ai consiliului profesoral. propuși de acesta prin ’ ot uninominal.XII. Ministerul Educației și învățămîntului. împreună cu celelalte ministere, va lua măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea sarcinilor din Legea 

privind perfecționarea lucrătorilor din unitățile socialiste, punîndu-se accent pe însușirea realizărilor noi ale științei, tehnicii și culturii, pentru ca pregătirea să corespundă cerințelor producției.XIII. Ministerul Educației și Învățămîntului, consiliile populare județene, celelalte ministere și ofgane centrale vor lua măsuri pentru o maj bună utilizare a baze; materiale a învățământului de toate qradele. Investițiile pentru învătămînt vor asigura creșterea spațiilor de învățământ, a locurilor în internate și cămine în vederea realizării obiectivelor privind dezvoltarea școlilor și facultăți - lor. Se vor extinde laboratoarele, atelierele și cabinetele școlare și se va elabora un program pentru dotarea acestora, într-un ritm mai rapid, cu aparatură, utilaje, materiale didactice.XIV. In vederea îmbunătățirii în continuare a activității de conducere a învățămîntului, se vor lua măsuri pentru întărirea rolului și lărgirea atribuțiilor organelor colective la toate nivelele, atragerea în componenta acestora, într-o mai mare măsură, a specialiștilor care lucrează direct în cercetare și producție.1. Senatele, consiliile profesorale, catedrele și organizațiile de tineret vor antrena tot mai mult elevi: și studenții la activitatea acestor organisme, pentru sporirea aportului lor la conducerea procesului de învătămînt, precum și la buna gospodărire a căminelor, cantinelor, bazelor sportive și spa- tilor de învătămînt.2. Pentru a realiza o cît mai bună coordonare a muncii de e- ducare a elevilor se va dezvolta colaborarea școlii cu familia — principalii factori educativi. Ministerul Educației și învățământului, conducerile școlilor vor lua măsuri pentru mai bung organizare și funcționare a comitetelor de părinți, pentru a asigura participarea mai activă a acestora la organizarea și îmbunătățirea procesului de învătămînt., a activităților tehnico-productive, a activităților educative în cadrul școlii și în afara ei. Comitetele de părinți trebuie să constituie un sprijin important al școlii în întreaga activitate a acesteia.3. Ministerul Educației și învățământului și consiliile populare vor lua măsuri în vederea perfecționării activității inspectoratelor școlare, sporind răspunderea lor pentru îndrumarea și conducerea întregului învătămînt de pe teritoriul județului. indiferent de subordonarea unităților școlare.4. In vederea intensificării participării ministerelor economice la acțiunile de îmbunătățire a conținutului învățămîntului, Ia organizarea si îndrumarea practicii în producție a elevilor și studenților, la dezvoltarea bazej materiale a școlilor și facultăților, se va extinde si perfecț:ona sistemul de patronare a școlilor, precum și dubla subordonare a liceelor si unităților de învățământ superior.5. Ministerul Educației si învățământului va întări funcția sa de îndrumare și control a tuturor instituțiilor de învătămînt, indiferent de subordonarea lor, pentru aplicarea unitară a politicii partidului în domeniul învățămîntului. A- plicarea măsurilor de dezvoltare și perfecționare a învățământului necesită o cotitură în stilul de muncă al ministerului, care va trebui să asigure solutionarea operativă, rezolvarea la fimn a problemelor Drirn’T-o ma: laraă atragere a tuturor forțelor de care dispune învățământul nostru. Tn acest sens, se va perfecționa activitatea consiliului de conducere și a consiliilor de specialitate din minister. se va lărgi consultarea cadrelor didactice în toate problemele de bază de care depinde ridicarea calității și bunul mers al învățămîntului. De ase
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menea. se va îmbunătăți cercetarea pedagogică, orientînd-o mai ferm spre problemele prioritare ale învățământului, se va asiqura experimentarea prealabilă a principalelor măsuri ce se vor adopta.Plenara C.C. al P.C.R. dă sarcină Ministerului Educației și învățămîntului să elaboreze și să supună spre aprobare îmbunătățirile care trebuie aduse, pe baza acestui program, Legii învățămîntului și Statutului personalului didactic, să elaboreze măsuri concrete pentru traducerea în viață a prezentei hotărîri. La sfîrșitul fiecărui an școlar, Ministerul Educației și învățământului va informa Comitetul Central al Partidului Comunist Român asupra îndeplinirii hotărîrilor Plenarei.XV. Plenara consideră că înfăptuirea amplului program de dezvoltare și perfecționare a învățământului impune îmbunătățirea activității și creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid din toate școlile și instituțiile de învățămînt superior.Fiecare organizație de partid, fiecare comunist care lucrează în învățămînt trebuie să militeze activ pentru înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu, ca și în celelalte domenii de activitate, pentru mobilizarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor și studenților în, acest sens. Comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid, organizațiile de partid din școli și instituții de învățămînt superior trebuie să pună în centrul activității lor ridicarea nivelului calitativ al procesului de învățămînt, modernizarea continuă a metodelor de predare, dezvoltarea muncii de educare comunistă a tineretului, perfecționarea profesională și politico-ideolo- gică a cadrelor didactice. Activiștii partidului nostru au îndatorirea de a participa nemijlocit la munca educativă, poli- tico-ideologică în rîndul elevilor și studenților.Comitetul Central al Pai ridului Comunist Român subliniază sarcinile mari care revin Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea muncii educative, politice și ideologice a organizațiilor de tineret în rîndul elevilor și studenților, pentru participarea mai intensă a acestor organizații la desfășurarea activității de învătămînt. la conducerea școlilor și instituțiilor de învățămînt superior, la înfăptuirea întregului program de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului.
+Plenara C.C. al P.C.R. consideră că realizarea acestui program de măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea. învățămîntului va asigura cadrele necesare de muncitori, tehnicieni și specialiști de înaltă calificare pentru toate domeniile vieții economice și sociale. va ridica nivelul general de cultură al poporului, corespunzător cerințelor revoluției științifice si tehnice contemporane și ale etapei actuale de dezvoltare a societății românești. va aduce o contribuție importantă la înfăptuirea politicii partidului nostru, la edificarea societății socialiste m”itilateral dezvoltate.Plenara C.C. al P.C.R. își exorimă convingerea că educatorii. învățătorii, profesorii, cadrele didactice din învătămîntul de toate gradele, elevii si studenții, întregul tineret al natriei vor munci cu abnega1 rie si hotărâre neutru înfăntu- irea acestui program de dezvoltare si perfecționare a în- '’J^n-nîntului. adneîndv-si. astfel. contribuția la progresul material și spiritual, la înflorirea țării noastre.

ACUM, VARA,(Urmare din pag. 1)(Lucru constatat și de noi cu ocazia unei vizite efectuate prin unele centrale ale orașului — n.n.).I a Vulcan și I.upeni. de a- semenea, proporția reparațiilor efectuate este doar de 20—30 Ia sută.— Care sînt cauzele acestor ritmuri lente ale pregătirilor ?— In primul rînd slaba preocupare a șefilor de sectoare și a maiștrilor, cărora le intră în atribuțiuni aceste probleme (Iosif Moraru și Ștefan Hodoș), care s-au angrenat în efectuarea unor lucrări pentru terți, neglijînd soluționarea deficiențelor de la punctele și centralele termice. Se impune luarea unor măsuri operative pentru intensificarea lucrărilor de reparații la centralele rămase în urmă. In acest sens o echipă condusă de Ion Ni- colae de la atelierul mecanic
(Urmare din pag. 1)

lent. RUSALIN BOȚ A, secreta
rul comitetului de partid al 
secției mecanice și decanul de 
vîrstă al salariaților uzinei, își 
amintește de dotarea secției în 
care a lucrat fard întrerupere 
37 de ani: „Zestrea ne era săracă : o raboteză, o mașină de danturat și 3 de rectificat, cîte- va strunguri acționate prin curele de transmisie. De aici și pînă la cele peste 90 de mașini unelte ale secției de astăzi e un dpum lung. ș.:, care pentru , mine a fost plin de învățăminte. '‘S-â dezvoltat producția; și1 odată cu ea s-au schimbat oamenii, cărora greutățile perioadei de război, momentul deosebit al naționalizării, perfectionarea continuă cerută de instalațiile moderne, le-a dat prilejul să aprecieze demnitatea vieții și muncii de astăzi".

Colindăm împreună halele 
secției care participă cu o pon
dere de aproape 60 la sută în 
producția uzinei; pretutindeni 
e o activitate trepidantă, me
talul capătă forme și calități 
deosebite prin multiple prelu
crări. Strungurile Carusel, mași
nile de danturat și de rec
tificat sînt cîteva din 
mașinile unelte de înaltă 
precizie în preajma cărora ză
rim pe Ioan Raicu, Adalbert 
Svoboda și alți meseriași des
toinici care își onorează tinere
țea printr-o activitate profesio
nală ireproșabilă.

De fapt, tinerețea este o ca
racteristică ușor de perceput a 
colectivului uzinei, urmare fi
rească a ritmului accelerat . de 
amplificare a producției. In ul
timii ani au fost angajați în 
uzină peste 500 de tineri mun
citori, în majoritate absolvenți 
ai școlilor profesionale. iar 
școala uzinală, formă de califi
care ce se bucură de apreci
eri deosebite în procesul de 
promovare a noilor cadre mun
citorești, pregătește anual pes
te 150 de tineri.

Tineretul este prezent pretu
tindeni, prezență care se bucu
ră, în general, de aprecieri 
dintre cele mai elogioase. La 
secția de construcții metalice, 
șeful de secție Aurel Aron a 
absolvit doar cu puțini ani în 
urmă Institutul de mine, iar 
Ion Colda stăpînește foarte 
multe din tainele sudurii. Li
dia Miclea este apreciată pen
tru precizia pe care o dovedeș
te la lucrările de bobinaj.

Un rol important în activita
tea desfășurată. în uzină îl au 
femeile plasate, de asemenea, 
in posturi cheie ale producției.

SE FACE „SANIA“ ÎNCĂLZIRIIdin Lonea este folosită în punctele-cheie, acolo unde este nevoie mai mare.— Cred că sînteți de acord cu opinia că centralele termice din municipiul nostru sînt unele dintre sursele cele mai puternice de poluare a atmosferei. In direcția prevenirii urmărilor nocive ale poluării, ce ați întreprins ?— Ca o măsură inițiată deja în acest sens a fost schimbarea în poziție longitudinală a grătarelor din cazane, cu scopul de a îmbunătăți arderea cărbunelui, creîndu-se totodată un tiraj mai mare. De asemenea se află în studiu tehnic construirea unui nou tip de cazan la care lungimea flăcării va fi mai mare, ceea ce va duce la o ardere completă a cărbunilor, reducindu-se in acest fel gradul de poluare a atmosferei și costul consumu
Le intîlnim la prelucrări meca
nice și turnătorie, dar parcă do
meniul aparaturii electrice re
clamă cel mai mult meticulozi
tatea, răbdarea, finețea carac
teristice acestora. Bobinatoarele 
Alice Costinaș de la secția me- 
cano-energetică, Elena Băran, 
Olimpia Cioacă, Georgeta Chir- 
cu de la reparații electrice, sînt 
doar cîteva exemple dintre fe
meile carp desfășoară în uzină 
o muncă de o evidentă valoa
re și utilitate.Zntrebîndțț-j.șe ^nițl,, din,, 

interlocutori care este 
după dinsul .particulari-,

rCe/ ce
metalul

talea cea mai remarcabilă a 
uzinei am primit un răspuns 
plin de semnificații: „Este măi aproape, decît oricare alta, de mineri și de nevoile lor". Era 
un adevăr de a cărui valabili
tate aveam să mă conving în 
cadrul secției de reparații elec
trice. Cu cîteva zile înainte fu
sese adus motorul de 1 800 KW. 
al unui turbocompresor de la 
mina Lupeni; repararea lui, 
operație care altă dată dura 
luni de zile, este de o impor
tanță vitală pentru abatajele 
celei mai mari exploatări mi
niere din țară. Ladislau Ne- 
ve/i, Marin Borneci, Constantin 
Vîlceanu, cîțiva dintre cei care 
lucrau sub conducerea maiștri
lor Mihai Burghel și Adrian 
Avrămuțiu lâ repararea moto
rului, au evitat să-mi dea o 
dată cît de aproximativă a ter
minării lucrării. Cu toții discu
tau. insă, cu o convingere de
osebită despre dorința lor de a 
veni în ajutorul celor pe care 
îi consideră tovarăși de muncă 
apropiați; minerii.

ctivitatea întreprinderii 
de utilaj minier Petro
șani a cunoscut de-a 

lungul anilor o dezvoltare tot 
mai mare și o continuă diversi
ficare.„Producția a înregistrat un ritm mediu de creștere anual de 10 la sută, ne informează 
tov. ing. GHEORGHE OLARIU, 
directorul întreprinderii, în ultimul deceniu amplifieîndu-se de peste 2.5 ori. In acest interval o creștere însemnată s-a realizat în domeniul utilajelor prototip și a unicatelor, a căror 

lui de combustibil. Vom face demersuri pentru repartizarea unor injectoare și a unor cote de motorină în vederea echipării cazanelor cu aceste accesorii în scopul demarării arderii, nemaifiind nevoie de a menține în stare latentă în timpul nopții focul în cazane, redueîndu-șe astfel consumul de cărbune.— In concluzie, cum se vor prezenta centralele termice în momentul în care se va simți nevoia furnizării căldurii ?— Avem certitudinea că după efectuarea probelor tehnologice. între 1 și 15 septembrie. centralele termice vor fi gata pentru a întîmpina cum se cuvine anotimpul răcoros, puțind să livreze volumul de căldură și de apă caldă la capacitatea lor maximă.— Vom aduce deci problema în discuție din nou în... 15 septembrie !
sarcini de producție se ridică la 3 000 de tone în anul în curs, față de circa 700 tone în urmă cu 10 ani. Ca o caracteristică importantă a activității desfășurată în cadrul uzinei, aș cita creșterea rapidă a nivelului tehnic al tehnologiei și atingerea în termen scurt a parametrilor proiectați în noile capacități de producție puse în funcțiune".

Diversiiicarea producției are 
un obiectiv precis — creșterea 
gradului de mecanizare a cît 
mai multor operațiuni ce se e- 
xecută în minele Văii Jiului, 
beneficiare a peste 90 Ia sută 

din producția uzinei, și se ba
zează in bună măsură pe capa
citatea de concepție proprie a 
cadrelor din. întreprindere și 
din Institutul de proiectări și 
cercetări miniere pentru huila. 
Apariția în urmă cu trei ani a 
Fabricii de stîlpi hidraulici Vul
can și saltul spectaculos care 
este materializat prin produce
rea în acest scurt interval 
de timp a peste 65 00(1 
stîlpi destinați mecaniză
rii uneia din operațiunile 
de mare importanță, cu consum 
mare de muncă fizică, din mi
nerit — susținerea, este exem
plul cei mai edificator asupra 
marilor resurse pe care le re
prezintă bogata experiență de' 
muncă și entuziasmul acestui 
harnic colectiv de constructori 
de mașini. Ultimele realizări în 
domeniul susținerii abatajelor 
— grinzile pășitoare introduse 
la mina Dîlja și cadrele păși
toare a căror experimentare va 
începe in c.urînd la mina Petrila 
reprezintă premise tehnologice 
ce deschid perspective re
marcabile în privința mecani
zării muncii din abataje

I. U. .M. Petroșani își aduce 
o contribuție importantă și la 
creșterea gradului de securita
te a muncii în subteran, prin 
reparația și producția echipa
mentului antigrizutos. Este su
ficient să privești atenția cu 
care tehnicianul C.T.C., Gheor
ghe Stefan controlează caracte
rul antigrizutos al motoarelor 
reparate, cu ocazia verificărilor 
la stand, pentru a intui exigen
tele deosebite care preced ex
pedierea utilajelor la benefici
ari.

„RiriL“ 
prima societate mixtă 

româno-italianăIn cadrul noilor forme de cooperare economică și tehnică, menite a contribui la lărgirea colaborării dintre tara noastră și alte țări, recent a luat ființă prima societate mixtă de producție și comercializare româno-italiană „RIFIL". Această societate, realizata în colaborare cu firma „ROMALFA" Italia, va'avea sediul la Să- vinești și va prelucra superior fibre polinitrilacrilice (P.N.A.) a căror valoare, după cuin se apreciază va crește de circa șase ori. Unitatea va avea o capacitate de 3 000 tone anual și va intra în funcțiune în trimestrul III — 1974. (Agerpres)
Oameni 

din linia întîi
(Urmare din pag. 1)rite deosebite. Pe vechile noastre cunoștințe pe care deseori le-am amintiț în coloanâe ziarului nostru, strungarul Flo- rea Măciucă și turnătorul formator Gheorghe Scurtu i-am găsit și de această dată concentrați în confruntarea cu munca. Cei 29 de ani „bătuți pe muchie" de turnătorul Scurtu la întreprinderea de u- tilaj spun mai mult decît cuvintele...- Toți acești oameni au crescut odată cu întreprinderea și de aceea toți o îndrăgesc — ne-a spus nginerul Gheorghe Olariu, directorul I.U.M.P. - cel care de 90 de ani a ocupat diverse funcții ’n cadrul Centralei cărbunelui și care de 10 ani conduce această ' întreprindere. Sînt oameni cu cane ne putem mîndri noi, constructorii de mașini. Oameni demni, capabili, integroți, cu suflet și dăruire în contdbutia colectivă pe care minerii '/Si? noastre o dau la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Creșterea continuă a produc
ției și a complexității fabrica
ției impun sporirea ponderii 
concepției proprii, desfășurarea 
unei activități de cercetare și 
proiectare legate nemijlocit de 
realitatea uzinei, de prioritățile 
acesteia. Pe această linie se 
înscrie și crearea unui grup de 
proiectare și cercetare ale că
rui sarcini șl semnificații vor 
spori continuu.

întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani este o marcă de 
prestigiu ale cărei produse sînt 
bine apreciate de beneficiarii 
interni sau externi, care s-a re
marcatcu, |prilejul expozițiilor 
naționale prin produse com
plexe ca stîlpi de susținere hi
draulici, cofraje mobile pentru 
săparea puțurilor, utilaj de 
transport. Cu utilaje diverse, 
produse în uzină se echipează 
importantele lucrări de investi
ții ce vizează modernizarea și 
extinderea actualelor capacități 
productive. Și în acest domeniu 
se anunță noi creșteri ale pro
ducției, în contextul unor con
tinue îmbunătățiri organizatori
ce și ale nivelului de tehnici
tate

£a originea tuturor succe
selor de pînă acum, si 
ca o garanție a celor vi

itoare, rămîn însă oamenii uzi
nei. cei care dau multiple va
lori de întrebuințare metalului. 
Electricianul Wilhelm Lojadi, 
lăcătușii Ștefan Bartha și Eugen 
Heniz, sudorii Costan Sicoe, 
Constantin Popescu si presato- 
rul la cald Anton Carașca, 
Gheorghe Magheru. maistru la 
turnătoria de fontă și oțelarul 
Marin Ștefan, bobinatoarele 
Alice Costinaș și Hiena Băran, 
tînărul inginer Nicușor Vulpe, 
Dumitru Lupii și maistrul Petru 
Voinea sînt doar cîțivo dintre 
cei care desfășoară o ' muncă 
plină de abnegație de mare im
portanță în economia munici
piului ; fi sînt aceia care au 
avut un cuvînt hotărîtor în toa
te succesele uzinei, materiali
zate in îndeplinirea ritmică, lu
nă de lună în ultimii 10 ani a 
sarcinilor de plan și în ridica
rea vechilor ateliere de repara
ții la rangul de uzină construc
toare de mașini. Lor le-a adre
sat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei de 
lucru făcută în Valea Jiului, 
chemarea de a contr/bui la dez
voltarea în cel mai mare bazin 
carbonifer al țării a construcți
ei de mașini miniere

Sînt sarcini de mare însem
nătate a căror realizare în bune 
condițiuni este garantată de 
prestigiul profesional al între
gului colectiv al uzinei.

F O K J O K I I
(Urmare din pag 1)mare. Acest colecții de muncă este mereu in fruntea întrecerii socialiste lucrările executate de el sint întotdeauna de bună calitate și la timp realizate.Dintre lucrările de o importanță mai mare efectuate in atelierul de forjă sini demne de a fi amintite articulațiile pentru grinzile <le susținere, clemele de stringer® pentru stilpii de armare, toarta chiblei pentru puțurile de mină, cupoanele metalice pentru diferite roți dințate. Toate aceste piese se incorporează in numeroase utilaje și mașini ce pleacă ne ontenit din uzină spre minele din bazinul Văii Jiului ori spre alte exploatări miniere din țară.După cum aprecia tov. ing. loan Uoța, șeful sectorului prelucrări la caid, colectivul atelierului de forjă merită toată stima pentru modul exemplar în care se achită de sarcinile ce-i sînl încredințate. Lună de lună el își realizează planul de producție cu depășiri cuprinse între 10—15 Ia sută. Printre cei ce aduc o contribuție de seamă la aceste realizări se numără și comunistul Vasile Bedi, uteciștii Constantin Turtoi si Viorel StoherOdată cu extinderea uzinei, s-a prevăzut ca și atelierul de forjă să fie amenajat într-o hală spațioasă și dotată cu utilaje și instalații moderne, în pas cu tehnica actuală. Iar cu siguranță colectivul de forjori va urca noi cote ale afirmării.

Oe ce muncitori cu calificare pentru munci necalificate?
(Urnxjre din pog. 1)tate de membrii brigăzii, în aceeași perioadă, pen'ru operații de săpătură pămînt, a fost de 1116, reprezentînd cca. 40 la sută din' totalul orelor de muncă pe luna respectivă’.Am dorit să cunoaștem cum sînt. privite aceste fapte de către membrii formației de electricieni în cauză. Iată ce ne-a declarat șeful de brigadă Gheorghe Tampa : pentru a ne crea front de lucru necesar montajului—altfel stăm— sîntem obligați a executa și operațiile acestea. încerc, pentru că organizez activitatea brigăzii, să repartizez Ia săpături pe electricienii cu categorie mică de salarizare, mai puțin pregătiți în meseria de electricieni cu scopul de a împăca, în parte, o situație necorespunzătoare. De fapt, nici mie. nici lor, lucrul acesta nu convine.

„Sînt calificat de curînd ca electrician, ni se destăinu- iește Gheorghe Ciora. Lucrez acolo unde mi se cere, deci și la săpături. Pentru a învăța meseria însă, nu cred că e bine așa. Cu atît mai mult cu cît unii dintre noi. în timp ce făceam școala de calificare pentru electrician, eram cuprinși în brigăzi de zidari ori alte munci. Numai munca de electrician nu 1 Pregătirea noastră profesională, în felul acesta, nu se desfășoară normal : întîrzie."Să ne referim puțin la ultima idee exprimată de Gheorghe Ciora... In brigada de electricieni condusă de un alt harnic și priceput muncitor— loan Petrișor. un număr de cinci muncitori, din totalul de opt. sînt de curînd calificați. Patru din aceștia. în timp ce urmau școala de calificare de electrician au făcut parte, ca muncitori necalifi

cați, din brigada de zidari. In schimb, muncitori necalificați cuprinși în brigada complexă de electricieni a cărei activitate o analizam la începutul acestui articol, nu sînt eursanți ai unei școli de calificare pentru electricieni... Dacă acestea sînt faptele, înseamnă că, din partea compartimentelor de resort ale șantierului, problema calificării cadrelor nu este stă- pînitâ, nu i se acordă suficientă atenție, lucru care, pe viitor, ar putea să aibe consecințe neplăcute pentru șantier. In orice caz trebuie luate măsurile care șe impun pentru a se asigura din timp buna pregătire a muncitorilor pentru muncile în care vor lucra pe șantier.Participînd recent la o ședință operativă, prezenți fiind conducători ai Șantierului T.C.M.M. precum .și tehnicieni de la loturi, am putut ur

mări, cum în prezența noastră, s-a hotărît, pe loc,care a- nume din efectivele disponibile, corespunzător pregătite, urmau a fi dirijate pentru e- xecuția, în continuare, a săpăturilor la obiectivul tele- scaun Paring. S-a dovedit în felul acesta că există posibilitatea reală a repartizării de efective la fiecare lucrare în parte, chiar dacă sînt uneori greutăți, iar aceste efective să fie alcătuite din muncitori potriviți a executa a- numite operații, ale căror încadrări tarifare și pregătire profesională corespund sarcinilor ce le sînt încredințate. Această cerință se cere și poate deveni o practică permanentă pe loturile șantierului. Abaterile de la ea trebuie curmate pentru că aduc prejudicii eficienței economice, desfășurării normale a activității pe șantierele de construcții și montaj.

Centrul de cercetări 
pentru securitate minieră 

din Petroșani 
anunțăconcurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

• INGINERI PRINCIPALI• INGINERI
• TEHNICIENI PRINCIPALI• TEHNICIENIpentru specialitățile mineri și electromecanici.Concursul va avea loc la sediul Centrului de cețcetări pentru securitate minieră. Petroșani, str. Dr. Petru Groza, nr. 32—34. sîmbătă 21 iulie a.®., ora 8.Condițiile de angajare și salarizare sînt oale prevăzute în Legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.
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O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

PENTRU
da luat sfîrșit lucrările Conferinței

pentru securitate și cooperare in Europa,

cu participarea miniștrilor de externe

din 35 de state

Sesiunea Consiliului [cunomic

GENEVA 7 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : Cea de-a 55-a sesiune a Consiliului Economic și social al O.N.U. (ECOSOC) își continuă lucrările la Palatul Națiunilor, avînd, la ordinea zilei, examinarea situației economice și sociale internaționale și, îndeosebi, a problemelor dezvoltării.Contribuția organizațiilor internaționale la realizarea o- biectivelor economice și sociale ale țărilor în curs de dezvoltare — a spus Rene Maheu, directorul executiv al UNESCO,— trebuie să se manifeste într-o măsură tot mai mare ca un mijloc de favorizare a mobilizării maxime și a utilizării optime a resurselor naționale ale acestor state. „Efortul național— a adăugat el — reprezintă, în medie, 80 la sută din procesul dezvoltării ; de aceea, cea mai bună destinație a procentului de 20 la sută pe care îl constituie ajutorul internațional de dezvoltare trebuie să consteaHELSINKI 7 — Trimisul special Agerpres, Aurel Dumitrescu, transmite : Sîmbătă, 7 iulie, au luat sfîrșit, la Helsinki, lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cu participarea miniștrilor de externe din 35 de state — eveniment de importanță istorică în viața popoarelor continentului, menit să deschidă o nouă pagină in relațiile între statele. europene. Delegația țării noastre a fost condusă de George Macovescu, ministrul afacerilor externe al României.Idtima zi a conferințe’ a fost consacrată soluționării unor

probleme organizatorice șl definitivării comunicatului asupra primei faze a conferinței privind securitatea și cooperarea in Europa.Luînd cuvîntul Ia închiderea lucrărilor primei faze a reuniunii europene, consacrate securității și cooperării, Ahti Karjalainen, ministrul de externe al țării gazdă, care, in conformitate cu regulile de procedură adoptate, a prezidat ultima ședință, a apreciat că dezbaterile primei etape oferă motive de optimism, confirmînd că, in viața Europei, conferința va reprezenta un mare succes. Lucrările din prima fază, a adău-

gat Karjalainen, s-au desfășurat într-un spirit constructiv, de responsabilitate. „Atmosfera a scos în evidentă faptul că amintirea amară a trecutului s-a șters, iar Europa poate privi acum cu noi speranțe viitorul". După ce a evidențiat faptul că la conferință au putut fi audiate punctele de vedere ale participanților, reprezentînd guvernele celor 35 de state, privind problemele securității și cooperării în Europa, vorbitorul a arătat că, pentru al doilea stadiu al conferințe’, la nivelul comisiilor și subcomisiilor, au fost deja prezentate, pentru a fi luate în discuție, un

număr de propuneri și declarații.In numele guvernului finlandez, Karjalainen a exprimat mulțumirile tuturor delegațiilor participante pentru eforturile depuse în timpul lucrărilor și pentru pozițiile lor constructive, care au permis să se ajungă la rezultatele pozitive ale a- cestui stadiu ce deschide perspective promițătoare întăririi securității și extinderii cooperării în Europa.La încheierea dezbaterilor de la Helsinki, a fost dat publicității un comunicat asupra primei faze a Conferinței privind securitatea și cooperarea în E- uropa.

♦

îmbunătățirea 
sistemului de 

asigurări sociale 
în ChileSANTIAGO de CHILE (Agerpres). — Guvernul chilian linia extinderii tățirii

COMUNICA 
asupra primei faze 

a Conferinței privind 
securitatea și cooperarea

continuă măsurile pe și îmbună- sistemului de asigurări sociale din țară și a ameliorării regimului pensiilor, astfel încît de acestea să beneficieze noi categorii de oameniInpări, președinteleAllende a semnat un decret, prin' care intră în vigoare o nouă lege, ce acordă dreptul Ia pensie pescarilor, șoferilor de autobuze particulare și altor categorii de salariați. In urma noii legi, chilian dș asigurării s-a extins asupra 150 000 de persoane.Președintele Allende

ai muncii.cadrul acestor preocu-Salvador

sistemul sociale altor

în Europa1. Prima fază a Conferinței privind securitatea și cooperarea in Etiropa s-a desfășurat la Helsinki, intre 1973. 3 și 7 iulie Potrivit acordului intervenit anterior, această iază a conferinței s-a ținut la nivelul miniștrilor afacerilor externe.2. Au participat la conferință următoarele state : Austria. Belgia. Bulgaria, Canada. Cehoslovacia, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania. Grecia, Irlanda, Islanda. Italia. Iugoslavia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia. Portugalia, România. Regatul Unit al MariiNord, Șart Marino, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia. Ungaria. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Vatican,3. Cu prilejul ședinței inau-

Britanii și Irlandei de

gurale a conferinței, Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda, a pronunțat o alocuțiune de bun venit. Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., a pronunțat, de asemenea, o alocuțiune.4. Miniștrii au adoptat recomandările finale ale consultărilor de la Helsinki, care cuprind ordinea de zi și instrucțiunile date organelor de lucru ale conferinței, precum și regulile de procedură și alte dispoziții privind desfășurarea conferinței. Textul acestor Recomandări finale stă la dispoziția publicului.5. Miniștrii au expus punctele de vedere ale guvernelor lor asupra problemelor esențiale privind securitatea și cooperarea in Europa, precum și asupra lucrărilor ulterioare ale conferinței.6. Miniștrii afacerilor externe ai mal multor state au pre-

zentat propuneri asupra diferitelor subiecte figurină pe ordinea de zi. Alții au făcut cunoscut că au intenția să prezinte propuneri in cursul celei de-a doua faze a conferinței.7. Miniștrii au examinat modul in care conlerința va lua cunoștință de vederile exprimate de statele neparticipante in legătură cu diferitele puncte Ia ordinea de zi. Această problemă a fost examinată, în special. în legătură cu cererea formulată de Malta și Spania pentru participarea Algeriei și Tunisiei. Aceeași problemă a fost examinată de conferință și în legătură cu alte state riverane la Marea Mediterană, neparticipante. Pină acum nu s-a a- juns la nici un consens.8. Miniștrii au hotărît ca cea de-a doua fază a conferinței să se reunească la Geneva, la 18 septembrie 1973, pentru a continua examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi șt

a pregăti proiecte de declarații, recomandări, rezoluții și toate celelalte documente finale, pe baza propunerilor prezentate în prima fază și a celor care vor fi prezentate ulterior.9. Comitetul de Coordonare, din care fac parte reprezentanții statelor participante, se va reuni, în prima sa ședință, la Geneva, la 28 august 1973. pentru a pregăti organizarea celej de-a doua faze.10. Miniștrii au exprimat ho- tărirea guvernelor lor de a contribui la succesul lucrărilor ulterioare ale conferinței.11. Participanții Ia conferință au exprimat profunda lor gTatitudine guvernului finlandez, pentru modul în care a găzduit Conferința pentru securitate șt cooperare in Europa și pentru importanta contribuție pe care a adus-o la pregătirea, cît și la desfășurarea primei sale faze.

tnregistra-
DUMINICA, 8 IULIE 19,00 cartea ur-19,2019,30 Săptămî-internă si

„Arabella" ; 23,00 Dans nonstop ; 24,00 Buletin de știri; 0,03—5,00 Estrada nocturnă. (selecțiun.i te);18,00 Cîntare patriei.
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Atentatul; Republica: Eliberarea; PETRILA: Seceră vîntul sălbatic; ANI- NOASA: Filiera; LONEA — Minerul : Seceră vîntul sălbatic; VULCAN: Cowboy; LUPENI — Cultural: Alfred -cel mare; Muncitoresc: Toamna cheyenilor; URICANI: Zestrea.LUNI, 9 IULIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Ce se întîmplă, doctore? Republica: Dragoste și amenzi ; PETRILA: Seceră vîntul sălbatic; ANI- NOASA : Filiera ; LONEA — Minerul: Gentlemenii norocului; VULCAN: Aleargărepede, aleargă liber; 1«U- PENI — Cultural: O anchetă dificilă; Muncitoresc: Toamna cheyenilor; URI- CANI: Zestrea.

6,00 Buletin de știri ; 6,05 Concertul dimineții; 7,00 Radiojurnal ; 8,00 Partidului, i- nima și versul; 8,08 ilustrate muzicale ; 9,00 Ora satului ; 10,00 Radiomagazinul femeilor; la Arad; 10,30 Succese ale discului; 11,00 Buletin de știri; 11,05 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 11,35 Formația Mondial; 12,00 De toate pentru toți ; 13,00 Radiojurnal; 13,15 Stele ale cîntecului; 14,00Unda veseiă; 14,30 Estradaduminicală ; 15,00 Buletin de știri; 17,30 Azi, în România ; 17,40 Din cele mai cunoscute melodii populare; 18,29 Simfonia 1 de Mihai Walter Klep- per; 19,00 Radiojurnal; 19,15 Albumul interpreț’lor de muzică populară ; 20,15 Refrene de neuitat; 21,15 Tonomatul ritmurilor ; 22,00 Radiojurnal; 22,30 Fragmente din opera

DUMINICĂ, 8 IULIE8,008,309,259,5011,00
Bună dimineața!;Cravatele roșii ;Film serial. Daktari ;Viața satului;Emisiune maghiară De strajă în limbapatriei;Album dumî-12,3013,00-15,49 nical;Film serial pentru tineret : „Tunelul timpului" Episodul XIV — „Jocul puterii" ; Vetre folclorice : Țara Lăpușului (intervi- ziune) :Tenis de cîmp. Finala probei de dublu mixt din cadrul Turneului de la

15,50
16,40
17,00

internaționalWimbledon
Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, or. 90. telefon : 1662.

20,1020,30
17,3018,0018,0518,2019,00

a vat că guvernul său își pune introducerea unui tem unic al asigurărilor ale și a arătat', totodată, sistemul în vigoare cuprindă populație, preluarea guvernul proporția la sută.
95 la în timp puterii Unității era de

rele- pro- sis- soci- căa ajuns să sută din ce, pînă la de către Populare numai 70

Con- curs coral interjude- țean ;Expediție de vînătoa- re. File din sului ;1001 de seri Telejurnal, na politică internațională în imagini ;Integral românesc : Film artistic. Felix și Otilia ;Telejurnal. Sport.LUNI, 9 IULIE
(1) îAzi,

Curs de limbă franceză. Recapitulare Telex ;La ordinea zilei,județul Caraș-Severin; Căminul ;Ecranul. Emisiune de actualitate și - critică cinematografică ;1001 de seri ;Un an forum19,2019,30 Telejurnal, la înaltul partidului ;20,00 Cîntecul
de alsăptămînii :„Grîușor din Bărăgan". Aranjament pentru or-

nu atit în suplimentarea cantitativă a mijloacelor utilizate prin efortul național, cit în punerea în valoare a acestui e- fort". Reducerea treptată a decalajului între nivelul industrial al țărilor în curs de dezvoltare și cel al țărilor dezvoltate — a continuat el — reclamă intensificarea eforturilor internaționale pentru valorizarea termenilor de schimb și asigurarea accesului sporit al țărilor în curs de dezvoltare la tehnologia modernă.Subliniind dificultățile existente în domeniul alimentației în lume, îndeosebi în ce privește penuria mondială de cereale în perioada 1973-1974, Addeke H. Boerma, directorul general al F.A.O., a făcut o serie de propuneri menite să contribuie Ia depășirea acestei situații : el s-a pronunțat pentru .adoptarea unor măsuri în vederea protejării, în această privință, a țărilor în curs de dezvoltare".In aceeași ordine de idei, președintele sesiunii, Sergio Armando Frazao, a adresat un mesaj internațional în vederea intensificării ajutorului acordat țărilor vest-africane, care în- tîmpină mari dificultăți ca urmare a secdtei de o amploare deosebită.

BELGRAD (Agerpres). — 
Dintr-un mic atelier, instalat 
intr-unui din satele din preaj
ma orășelului minier ,V elene, 
renumit pentru buna calitate 
a mașinilor de gătit pe care 
le labrica, s-a născut cu timpul 
una din cele mai mari între
prinderi iugoslave producă
toare de aparate e/ectrocasni- 
ce, „Gorene", care împlinește 
in 1973, 20 de ani de existen
tă..

In prezent, de mașinile de 
spălat, frigiderele, mașinile de 
gătit electrice, televizoarele 
și de alte bunuri, produse la 
„Gorene", beneficiază peste 1 
milion de gospodine din nu
meroase jări ale lumii.

Orașul Velene are 
locuitori, și dintre aceștia 5500 
lucrează 
„Gorene". împreună cu filia
lele răspîndite in (ară, nu
mărul total al lucrătorilor În
treprinderii ajunge la 10 000.

★VARȘOVIA (Agerpres). — 
întreprinderile industriei con
strucțiilor și ale industriei 
materialelor de construcții din 
Polonia au depășit, pe ansam
blul întregii (ări, sarcinile de 
plan pentru primul semestru 
al anului in curs. Astfel, in 
această perioadă, constructo
rii polonezi au dat in folosin
ță 67 000 de apartamente — 
cu 7 000 mai multe decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut, sectorul construcțiilor a 
asigurat darea în folosință a 
18 din cele 35 de obiective de 
importantă majoră ale eco
nomiei naționale planificate 
pentru anul 1973, iar in indus
tria materialelor de construc
ții a fost ob/inută o producție 
peste plan în valoare de apro
ximativ 1,12 miliarde zlofi.

dr
MOSCOVA (Agerpres). — 

In U.R.S.S. funcționează, sau 
se află în curs de construcție, 
mai multe centrale atomo-e- 
lectrice și se prevede ca, la 
sfîrșitul cincinalului, puterea 
lor instalată să ajungă la 6-8 
milioane kilowați. Printre

12 500

la întreprinderea

cestea se numără și Centrala 
atomo-electrică din Peninsula 
Kola, din nord-vestul U.R.S.S., 
a cărei construcție a lost im
pusă de dezvoltarea în zonă 
a industriilor producătoare 
de nichel și aluminiu — mari 
consumatoare de curent e- 
lectric — și de considerentul 
nerenlabilitătii construirii a- 
ici a unor termocentrale, în 
condifiile in care cărbunele 
trebuie adus de departe.

Recent, la Centrala atomo- 
electrică din Peninsula Kola 
a început să livreze curent 
industrial primul bloc energe
tic, cu o capacitate de 440 
megawați, iar spre sfîrșitul 
cincinalului, în anul 1975, va 
fi dat în exploatare un al doi
lea reactor atomic, ceea ce 
va permite livrarea unei can
tități mai mari de curent în
treprinderilor din Murmansk, 
Arhanghelsk șl din alte loca
lități.

★
— Corespondentul 
Constantin Varva-

BERLIN 
Agerpres, 
ra. transmite: R.D. Germană 
— stat al tineretului — se o- 
bișnuiește să se spună ade
sea în această tară. Expresia 
devine cu atit mai verosimi
lă, cu cît se are în vedere că 
din aproximativ 17 milioane 
de locuitori 2,5 milioane au 
o vîrstă între 14 și 25 de ani. 
Participarea tineretului R.D.G. 
la viafa politică, economică și 
socială a tării este pe aceeași 
măsură.

Peste 41 000 de tineri. între 
18 și 30 de ani sînt deputat!, 
aceasta reprezentînd aproxi
mativ 20 la sulă din numărul 
total al deputalilor care acti
vează ca reprezentant! ai po
porului în cele mai importan
te organe ale puterii de stat 
socialiste. La ultimile alegeri, 
mai mult de 22 000 de depu- 
tafi erau sub 25 de ani.

Pe pian economic, prezen
ta tineretului este, de aseme
nea, evidentă. Fiecare al șap
telea salariat este un tînăr, 
51,1 la sută din întregi)/ tine
ret activînd în economie.

Imagine de la Fabrica de tricotaje din Budapesta,

• Condamnarea practicilor neocolonialiste de 
tiune in politica țărilor africane, pe calea 
unilor economice.LUSAKA 7 (Agerpres). La Lusaka a avut' loc o ședință a conducerii Băncii Africane de Dezvoltare, în cursul căreia a fost adoptată o ho- tărîre care a subliniat, o dată mai mult faptul că Africa independentă respinge încercările cercurilor liste străine de a resursele financiare lor africane in curs voltare.

monopo- controla ale țări- de dez-

Majorări de preturi

20,0520,10
!0,50

21,30
22,2022,40

chestră de Sile Dinicu; Publicitate ;Mai aveți o întrebare: Sedentarism, obezitate, stress și nevoia de mișcare ;Revista literar-artistică TV. Opera literară între simplitate și simplism ;Roman foileton. Noile aventuri ale mușchetarilor. Episodul V. ga" 124 de ore ;Luminile rampei, norul Giuseppe Stefano la București :

Astfel, în cursul discuțiilor în problema participării capitalurilor neafricane la capitalul de bază al fost condamnate neocolonialiste de în politica țărilor pe calea presiunilor mice. In acest sens, zentanții Guineei, 1 niei, Nigeriei, ~ Zairului și ai altor state africane au evidențiat necesitatea mobilizării, într-o măsură maximă, a resurselor interne în vederea rezolvării cu forțe proprii a sarcinilor construcției naționale.

Băncii au practicile imixtiune africane, • econo- repre- M.aurita- Tanzaniei,

,.Fu-
Te- Di

VWHValorile temperaturii înregistrate în cursul zilei ieri :Maximele : Petroșani grade ; Paring 17 grade.Minimele : Petroșani grade ; Paring 10 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme în general instabilă cu cer mai mult noros. După-amiază averse locale de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vint slab pînă la potrivit din sectorul sudic.

de2612

imix- 
presi-

în țări
occidentaleCu majoritate de voturi, participanții au adoptat o propunere a delegației câme- runeze, care exclude posibilitatea participării capitalurilor neafricane bază al Băncii Dezvoltare.Conducătorii aprobat o rezoluție înființarea unui fond al pentru acordarea de asistență țărilor africane victime ale calamităților naturale. Participanții au ales totodată, noul Consiliu directorial.

la fondul Africanebăncii
de deau privind speci-

Patrioții mozambicani controlează 
200000 de km pătrați din 

teritoriul țăriiALGER 7 prezent, patrioții câni, care desfășoară armată împotriva colonialiste portugheze, trolează pătrați din teritoriul suprafață pe care 1 peste 1 200 000 din ’ rii Mozambicului, — vat, într-un interviu cotidianului algerian Moudjahid", Marcelino dos Santos, vicepreședintele Fron- .tului de Eliberare din Mo- zarnbic (FRELIMO).Marcelino dos Santos a arătat că, în regiunile eliberate, viața se normalizează, se dezvoltă economia, sînt deschise școli și puncte sanitare.Lupta armată se desfășoară în momentul actual, în principal în provinciile Cabo Delgado, Tete și Nyassa, în provincia Tete acțiunile patrioților fiind concentrate, in special în zona construcției hidroenergetice Cabora Bassa, de realizarea căreia

(Agerpres). In mozambi- lupta trupelor con- 200 000 de kilometri din teritoriul țării, locuiesc locuito- a rele- acordat' „El

cercurile colonialiste își leagă speranțele de întărire a pozițiilor pe care le dețin în această parte a Africii.

Indicele prețurilor la bunurile de larg consum a crescut în Belgia în mod constant, a- tingînd — în cursul anului trecut — nivelul de 108,8 la sută. Această «porire a preturilor a afectat, îndeosebi, produsele a- groalimentare, combustibilii și spitalizarea. Datele statistice oficiale informează că, în a- ceastă perioadă, prețurile au crescut cu 6,5 la sută.Pentru aceeași perioadă, prețurile la mărfurile industriale și la produsele alimentare au sporit, în Olanda, în medie cu 8,1 la sută, și în Franța cu 6,6 la sută, costul alimentelor con- tinuînd să dețină, aici, întîieta- tea. In Republica Federală Germania, scumpirea preturilor este de ordinul a 6,4 la sută, iar în Luxemburg. — 5,7 la sută. In domeniul preturilor, raportul întocmit de guvernul italian, a- supra situației economice a națiunii, menționează că acestea au cunoscut o sporire de 6,1 Ia sută. (Agerpres)
sa

Sport Telex
PARIS 7 (Agerpres). —■ Campionatul internațional școlar de fotbal, desfășurat la Lille, la care au participat 12 echipe, s-a încheiat cu o frumoasă victorie a selecționatei școlare din România, care a învins în finală, cu scorul de 3—0, echipa Belgiei.BELGRAD 7 (Agerpres). - Cea de-a 8-a etapă a Turului ciclist al Iugoslaviei, desfășurată pe un traseu muntos între Ohrid și Kavadarat, a fost marcată de acțiunea unui pluton format din 5 rutieri, care a reușit să treacă linia de sosire cu un avans de peste 8 minute, față de al doilea grup condus

de românul Tudor Vasile. Etapa a revenit, la sprint, ciclistului sovietic Igor Moskalev, cronometrat pe distanta de 179 km cu timpul de 4b 45'46". Pe locul doi, cu același timp, s-a clasat purtătorul tricoului galben Pavel Suhov.Clasamentul general individual : I. Pavel Suhov (U.R.S.S.) 24h 26'56" ;(U.R.S.S.) la 1’ 55" (Iugoslavia) la 3'38" ; 4. Po- crnja (Iugoslavia) la 8'56" ; 5.T. Vasile (România) la 11'56" ; 6. Tamberi (Italia) etc.Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S.' — 73h 34'09”) 2. Iugoslavia la 9'10"; 3. România la 31'23"; 4. Iugoslavia B la 34’42" etc.

2. Moskalev3. Zakotnik la 3'38"
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