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datorie patriotică permanentă

Măsuri există
La E. M. Vulcan

Producție sporită, în condițiile
Hotăritoaie este

realizarea lor fermă,
integrală

unui consum specific redus

Ședința Comitetului Executiv
al C.C. al P.C.R.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomice și sociale rapide, Valea 
Jiului constituie un mare con
sumator de energie electrică. 
Cantitatea însemnată de ener
gie electrică absorbită zilnic 
din sistemul energetic natio
nal pentru consumul industrial 
sau casnic pune cu deosebită 
acuitate problema utilizării in 
condiții optime a acestei im
portante avuții naționale, face 

unei 
față

privire la rezultatele 
deplini rea planului 
economico-socială a 
cialiste România pe anul 1973.

Comitetul Executiv’ a discutat apoi 
unele măsuri menite să conducă la 
înfăptuirea consecventă a politicii 
partidului și statului de dezvoltare 
și modernizare continuă a agricultu
rii, do sporire a aportului acesteia Ja 
progresul economiei naționale, dc 
consolidare economico-organizatori- 
că a cooperativelor agricole de pro
ducție, dc creștere generală a eficien
ței economice în agricultură, de ridi
care neîncetată a nivelului dc trai 
al țărănimii, al tuturor lucrătorilor 
din agricultură. In acest sens, au fost 
discutate Statutul Consiliului inter 
cooperatist. Statutul /Asociației inter- 
cooperatiste și Statutul privind co
operarea și asocierea dintre unitățile 
de stat și cooperativele agricole de 
producție. Comitetul Executiv' a lio- 
tărit ca aceste proiecte de statut să 
fie supuse consfătuirii pe țară a lu
crătorilor din agricultură, care ur
mează sa aibă loc în curînd, și să fie 
aprobate apoi prin decrete ale Con
siliului de Stat.

Comitetul Executiv a examinat, dc 
asemenea, o seric dc măsuri privind 
realizarea, exploatarea, întreținerea 
și finanțarea lucrărilor de irigații și 
a altor îmbunătățiri funciare, care 
urmăresc îmbunătățirea substanțială 
a activității în acest domeniu, folo
sirea mai judicioasă a mijloacelor ma
teriale si financiare destinate în acest 
scop, ridicarea capacității de produc 
ție a pămîntului.

In executarea prevederilor legii 
consiliilor populare. Comitetul Exe
cutiv’ a examinat și a stabilit noi mă
suri pentru întărirea răspunderii 
consiliilor populare în domeniul a- 
griculturii, îndeosebi în ce privește 
folosirea rațională a fondului funciar, 
stabilirea și respectarea structurii 
culturilor în conformitate cu preve
derile olanului de stat, planificarea 
în profil teritorial, realizarea planu
lui de însămînțări, execularon lucră
rilor de întreținere a culturilor si de 
pozi tarea produselor, asigurarea con
dițiilor necesare nentru creșterea 
spntolului si altele.

Comitetul Executiv a rezolvat, tot
odată, unele probleme ale activității 
curente.

obținute în în
de dezvoltare 
Republicii So-

Tn ziua de 5 februarie 1971, a a- 
vut loc ședința Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prezidata do tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței. Comitetul E- 
xecutiv a luat in discuție rezultatele 
obținute in activitatea economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1973, Comitetul Executiv 
a constatat că oamenii muncii din țara 
noastră, muncind cu abnegație și o 
lan patriotic, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, au 
dobîndit in anul care a trecut noi și 
importante succese in înfăptuirea 
programului partidului do făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. In anul 1973 au fost îndepli
nite sarcinile fundamentale ale pla
nului de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, s-au valorificat mai bine 
resursele materiale și dc muncă, s-a 
obținut o creștere a eficienței eco
nomice ; a crescut venitul național 
și, pe această bază, s-a asigurat ri
dicarea in continuare a nivelului de 
trai material si cultural al populației

Realizarea planului pe 1973 s-a fă
cut in condițiile asigurării stabilității 
prețurilor de producție și cu amănun
tul, ale unei circulații bănești sănătoa
se ceea ce a condus la întărirea mone
dei naționale. A sporit particip «rea 
României la schimburile economice 
internaționale, s-a intensificat cola
borarea și cooperarea economică și 
tehnico-științifică cu țările socialiste 
cu statele care au pășit pe calea dez
voltării m J< pendente, ui toate ță
rile lumii fără deosebire de 
social.

Dind o înaltă apreciere 
realizări, Comitetul Executiv
călduros clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, pe toți oamenii 
muncii din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, și își expri
mă convingerea că ei vor face totul 
pentru a dezvolta în continuare suc
cesele obținute, și a realiza în cele 
mai bune condițiuni prevederile 
planului pe anul 1974, asigurind în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor pe întregul cincinal și ridi
carea pe această bază a gradului de 
bunăstare și civilizație a întregului 
popor.

Comitetul Executiv a hotărît 
publicității un comunicat

îndemnat să-l 
in relatarea

ficativ ne-a 
surprindem 
noastră inginerul Ștefan To
ma. energeticul șef al minei : 
volumul dc energie electrică 
economisită este echivalent 
cu cel utilizat pe întreaga 
mină in cazul funcționării la 
întreaga capacitate a insta
lațiilor consumatoare timp 
de două schimburi.

Valoarea bănească a eco
nomiilor obținute la prețul 
de cost, pe această cale, se 
ridică la 42 mii lei.

Iată citeva căi și mijloace 
care au stal la baza acestor 
realizări, izvorîte din aplica
rea in practică a sarcinilor 
reieșite din Decretul

privire la măsurile de dez
voltare a 
tării, dc 
cioasă a 
energiei :

corespunzător posibili
tăților. in stația de pompe 
Crividia a fost înlocuit un 
motor de acționare de 25C 
kW cu altul, de 75 kW. fără 
ca măsura să afecteze 
ționarea instalației :

© transformatorul 
stația TRAFO de la 
nr. 8, orizontul 480, a 
„încărcat" pînă la valoarea 
nominală cu consumatorii dc 
energie din blocul V al mi
nei. climinîndu-se astfel 
pierderile prilejuite de ali
mentarea consumatorilor 
blocului respectiv din T.D 
de la puțul 8 suprafață ;

Colectivul vrednic al mi
nei Vulcan se dovedește a f: 
și un bun gospodar. Odată 
cu depășirile la producția dc 
cărbune pe care le înregis
trează, colectivul înscrie un 
merituos succes și in direc
ția utilizării judicioase, c 
o maximă chibzuință, a 
nergiei electrice. In luna 
ianuarie. Ia fiecare tonă de 
cărbune extrasă, față dc 
consumul specific planificat 
s-au economisit cite 0,9 kWh.
Pentru Întreaga lună ia

nuarie, cantitatea de energic 
electrică economisită la E.M 
Vulcan se ridică la 117 391 
kWh.

Un aspect inedit și semni-

cu
c-

bazei energetice a 
folosire mai judi- 
combustibilului și regim

acestor 
felicită

furie.

din 
putui 

fost

O economie de 4 tone de benzină

(Continuare in pag. a 3-a)
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Bilanț fructuos

unic criteriu

DISCIPLINARA EXCURSII-

necesară manifestarea 
responsabilități maxime 
de fiecare kilowat-oră consu
mat.

Un bilanț alcătuit acum, la 
aproape trei luni de la elabo
rarea documentelor de partid 
și de stat de mare însemnă
tate privind dezvoltarea bazei 
energetice și raționalizarea 
consumului de energie electrică 
și a combustibililor, este de 
natură să releve o serie de re
alizări bune, dar și cerințe 
prioritare menite să determi
ne optimizarea in continuare 
a consumului de energie elec
trică. Pozitiv e faptul că se 
constată o reducere însemnată 
a consumului de energie elec
trică din întreprinderi și insti
tuții, consum care a reprezen
tat pe luna ianuarie a. c. doar 
74 la sută din valoarea cores
punzătoare a lunii noiembrie

a anului trecut. Marii consu
matori industriali înregistrea
ză, de asemenea, o ușoară 
scădere a consumului de ener
gie electrică, care a fost redus 
in aceeași perioadă cu aproa
pe 3 la sută. O situație nesa
tisfăcătoare continuă să exis
te insă in domeniul consuma
torilor casnici, unde se înre
gistrează in ultimele trei luni 
o sporire cu 11 la sută a con
sumului total de energie elec
trică. intrucit, cantitatea totală 
de energie electrică pe 
secția de distribuție a
giei electrice Petroșani o are 
planificată pentru vinzare in 
cursul anului curent prezintă 
o reducere de 6,3 la sută, față 
de anul trecut, analiza acestor 
consumuri globale poate per
mite fixarea principalelor mă
suri ce se impun a fi adoptate 
de urgență in vederea reali
zării acestui important obiec
tiv.

Avind in vedere că dețin o 
pondere importantă, de peste 
80 la sută, in consumul total 
de energie electrică, va trebui 
acționat cu toată fermitatea 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de energie electrică

2 000 de tone material lemnos transporlqt peste sarcinile 
de plan

Colectivele de muncă ale celor două autocoloane apar
ținătoare secției Tscroni a U.M.T.C.F. au desfășurat in 
luna ianuarie o activitate deosebit de fructuoasă. Ca urma
re a îmbunătățirii organizării muncii in compartimentul dc 
întreținere a parcului reflectată in reducerea timpului 
afectat reviziilor și reparațiilor și de noi pași in direcția 
întăririi disciplinei, precum și datorită mai bunei pregătiri 
a materialului lemnos pentru transport in exploatările 
forestiere, parcul de mașini al secției a putut fi utilizat 
rațional, aproape de capacitatea nominală. Astfel, la indi
cele de bază — lemn transportat — in luna ianuarie s-a 
obținut o depășire de peste 2 000 de tone, iar planul valo
ric a fost realizat în proporție de 170 la sută. Important 
este, de asemenea, faptul că in condițiile obținerii acestor 
remarcabile depășiri ale sarcinilor de plan, colectivul sec
ției a realizat in ianuarie o economic de benzină, față dc 
norma de consum planificată, de peste 4 tone. Meritul 
acestor succese aparține in egală măsură atit coloanei auto 
din Vulcan cit și celei din Iscroni.

La Sectorul IV E. M. Petrila

Demaraj promițător 
în luna februarie

Intîlnire

Intre acțiunile or
ganizate de comisia 
pentru răspindirea cu
noștințelor 
științifice 
Consiliului 
al F.U.S.. 
loc la Muzeul 
ritului o 
pionierilor și 
lor 
Jieț, 
Ștefan Mujic, 
bru de partid din i- 
legalitate.

Oaspetele pionieri
lor a vorbit despre 
lupta revoluționară a 
P.C.R., de la înființa
rea sa pînă in prezent. 
A urmat apoi vizita
rea muzeului. Intil- 
nirea s-a încheiat cu 
un bogat program 
cultural-artistic alcă
tuit din poezii și cîn- 
tece patriotice pe ca
re pionierii le-au pre
zentat in cinstea celei 
de a XXX-a aniver
sări a eliberării.

cultural- 
din cadrul 

municipal 
ieri a avut 

mine- 
întilnire a 

cadre- 
didactice din 
cu tovarășul 

mem-

ANSAMBLU DE 
MUZICUȚE

In cadrul clubului 
Ca&ei de copii din U- 
ricani activează un 
ansamblu de muzicuțe 
compus din 30 de elevi 
conduși de învățătorul 
Ion Pașulea. Cunoscut 
prin programuj bogat 
susținut pînă acum, a- 
ceastă formație pregă
tește in prezent un bo
gat repertoriu de cîn- 
tece despre patrie și

V _______

partid precum și cîn- 
tece populare. Cei 
mai buni interpret! — 
c-levii petru Preda. Ion 
Chimiția, Victor Ioje, 
Nicolae Motoc — vor 
interpreta în cinstea 
celei de-a 25-a aniver
sări a înființării orga
nizației pionierilor un 
variat program de mu
zică populară și cînte- 
ce pionierești.

UN 
FILM

VIITOR 
LA TV.

de 7 februa- 
va sosi in Va-

In data 
rie a. c. 
lea Jiului o echipă a 
televiziunii române sub 
conducerea redac.oru-

Vartan Aracheli- 
an. pentru a face un 
film de montaj, in ca
re vor fi surprinse as
pecte semnificative 
din activitatea pio
nierilor. Pelicula va 
înregistra activitatea 
cercului de linogravu- 
ră de la Casa pio
nierilor din Petro
șani. o expoziție de 
desene și metaloplas- 
tie deschisă in sala 
de apel a minei Vul
can, montajul literar- 
inuzical al Școlii ge
nerale nr. 4 Petroșani, 
corul „Doina*" de la
Școala generală nr. 5 
Petrila, etc.

Întărirea disciplinei 
in muncă 
pentru 
U.T.C. < 
Uricani i 
ocupările 
actuale, 
sectorul I, 
dunăre generală 
pus in dezbaterea 
nerilor cazul lăcătu
șului Ioan Rădulea 
care absentează ne
motivat în liecare lu
nă de 2—3 ori. Deo
camdată i s-a atras 
atenția luindu-se in 
considerare promisiu
nea solemnă că nu va 
mai avea astfel de 
abateri. Rămine dc 
văzut...

constituie 
organizațiile 

de Ia E. M. 
una din pre- 

î cele mai 
Astfel, la 

recenta a- 
a 

ti-

Ca și în ianuarie, colectivul 
sectorului IV al Exploatării 
miniere Petrila și-a dovedit 
incă din primele zile 
lucrătoare ale lunii februarie 
capacitatea sa de mobilizări 
pentru realizarea unei produc - 
iii de cărbune cîț mai înalt'c 
Colectivul raporta pînă ier 
672 tone cărbune extrase pes
te plan, rezultat al strada 
niilor depuse atît de către mi
nerii din abataje — pe loc d> 
frunte s-au situat brigăzile dc 
frontaliști conduse de Cons
tantin Alexe (178 tone produ
se peste sarcină, cu o produc
tivitate a muncii de 9 tone pe 
post, cotă neobișnuit de înaltă 
pentru condițiile de zăcămînt

cea mai bună calitate.

\ edere spre Casa de cultură.
Vasile ENE

tehnician, E.M. Petrila

din sector) și Gheorghe To 
ma (80 tone peste sarcină) — 
cît și de către celelalte for
mații de lucru și salariati din 
sector. Inginerul Petru Tudor 
șeful sectorului, remarca în 
acest sens contribuția pe care 
și-o aduc erhipele de electro- 
lăcătuși din sector care, sub 
conducerea maiștrilor Victoi 
Brinzan și Vasile Butuza, e- 
fectuează, îndeosebi în cele 
louă zile din săptămînă con
sacrate reviziei și întreținerii 
utilajelor, operațiile respective 
de

Eticheta de gazdă ospitalieră
- Pentru început, tovarășe 

director, vă solicităm să re
latați cititorilor ziarului preo
cupările conducerii întreprin
derii de alimentoție publică 
in sensul propulsării muncii 
de educație pe coordonatele 
practicării unui comerț mo
dern, civilizat, corespunzător 
nevoilor mereu crescinde ale 
populației municipiului ?

— Se zice,.și pe bună drep
tate. că meseria de lucrător 
in alimentația publică consti
tuie, pentru cel care iubește 
ineditul in relațiile cu oame
nii. una din meseriile cele 
mai interesante. Această me
serie presupune o muncă de 
creație, răbdare, o mare ca
pacitate de adaptare in fața 
unor situații variate, a unor 
temperamente din cele mai 
felurite. In relația cu consu
matorul. lucrătorul din ali
mentația publică are o misi
une, trebuie s-o spun, destul

Convorbire cu tov. CONSTANTIN SECAREA, 
directorul întreprinderii comerciale de stat 

pentru alimentație publică

le grea, și „fisurile**, pe care 
incă le mai înregistrăm in 
această relație, se datoresc 
faptului că nu toți lucrătorii 
din rețeaua noastră stăpinesc 
cunoștințe multiple de etică și 
psihologie comercială. în acest 
an, vom continua cursurile 
de reciclare, de pregătire pro
fesională și a rezervei de ca
dre. vom intensifica acțiunile 
educative, în cadrul cărora 
rolul responsabililor dc unități, 
va fi determinant, de exem
plul personal al acestora de- 
pinzînd în fond succesul în
tregii activități a unităților, 
autoritatea lor morală în fa
ța colectivelor. Vom iniția, de 
asemenea, în mai multe uni
tăți, lunar, acțiuni permanen
te, stimulatoare in perfecțio-

narea activității, legate 
specificul lunii respective 
petreceri familiale. reuniuni 
ale „mărțișorului", baluri ale 
primăverii etc. Trimestrial, 
vom organiza expoziții cu 
vinzare — care, după cum s-a 
constatat, determină o adevă
rată emulație de întrecere — 
cu produse variate, meșteșu
git lucrate, ale laboratoarelor 
de patiserie, bucă^rie, simi
gerie, preparate reci etc...

d<

— Citeva cuvinte despre 
„premierele** anului 1974 in 
alimentația publică o Văii 
Jiului ?

— Perfecționarea continuă 
sistemelor servirii este unul

In luna martie 
cestui an. filiala din 
Petroșani a O. J. T. 
Hunedoara. organi
zează o excursie cu 
autocarul la Budapes
ta. Durata excursiei 
este de trei zile, iar 
prețul 800 lei, pentru 
o persoană. înscrieri
le se fac zilnic la fi
liala din Petroșani.

Recent a început 
școlile generale 
Valea Jiului 
pregătitoare 
cursului ..Cunoașteți

meseriile ?** Avind ca 
scop orientarea pro
fesională și școlară a 
elevilor, concursul cu
prinde fazele pe cla
se, școală, oraș 
municipiu.

Cu acest prilej ele
vii vor intreprinde 
vizite la exploatările 
miniere, școlile pro
fesionale, I.M.P. un
de se vor organiza 
intilniri cu muncitori, 
ingineri, profesori. 
Faza municipală 
avea loc in luna mar
tie a. c.

și

activității noastre. Să mă re
fer la cîteva dintre... noutăți, 
în cursul celui de-al doilea 
trimestru. la restaurantul 
..Zori de zi" (Petroșani), pen
tru scurtarea duratei servirii, 
vom „instala" un raion de 
autoservire. Pe lingă restau
rantele „Straja** (Vulcan) și 
„Progresul" (Lupeni) se vor 
înființa, la solicitarea locui
torilor orașelor respective, 
două noi unități, de plăcin- 
tărie-gogoșerie. O altă nou
tate : răspunzînd tot unor ne
voi, intens exprimate, in 6 
unități din rețeaua noastră se 
vor deschide raioane speciale 
de pensiuni pentru elevi. în 
Petrila, Vulcan, Lupeni, Petro
șani, cu ore de. servire a me
selor dinainte stabilite și lo
curi rezervate.

V. TEODORESCU
a
dintre reperele de bază (Continuare in pag. a 3-a)

ȘCOALA Șl VIAȚA

CUNOAȘTEȚI 
MESERIILE ?

va

Cerințe prioritare in perfecționa
rea profesorilor de științe sociale.

îmbinarea judicioasă între clasic 
și modern — condiție a eficienței.

Modernizarea procesului instruc 
tiv-educativ începe din primele

(pagina a 2-a)
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Sindicatele pot și trebuie să con
tribuie mai 
colectivelor 
xemplară a

mult Ia mobilizarea 
pentru realizarea e- 
planului.

(pagina a 3-a)

Richard Nixonîntrevedere
Andrei Gromîko. i
Raportul economic al guvernului 
R. D. Vietnam.
O noua sesiune a Consiliului mi
nisterial al C.E.E.
Faptul divers pe glob.
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8 MIERCURI. 6 FEBRU/ 1974

ȘCOALA și VIAJA I ȘCOALA și VIAȚA
Cercurile pedagogice — prilej de afirmate a acțiunilor de modernizare a școlii

Cerințe prioritare în perfecționarea
profesorilor de științe sociale

„Avem datoria să

pregătim tînăra gene

îmbinarea judicioasă între clasic
In cadrul tradiționalelor 

activități ale cercurilor pe
dagogice ce se organizează 
trimestrial, a avut loc și în
tâlnirea profesorilor care pre
dau științele sociale. Desfă- 
surindu-se la Liceul indus
trial minier din Petroșani, 
cercul pedagogic a reunit 
toți profesorii din acest do
meniu de la școlile de cul
tură generală și liceele din 
întregul județ Hunedoara. 
l‘.a acțiunile organizate au 
participat și inspectori din 
cadrul Inspectoratului școlar 
județean, precum și reprezen
tanți ai comitetului munici
pal de partid 
de problemele 
lui.

Simpozionul 
sprijinul unor 
ce universitare de la Insti
tutul de mine din Petroșani 
a deschis programul primei 
părți a intîlnirii. Axată pe 
problemele protejării mediu
lui înconjurător expunerea 
prof. dr. ing. Bela Nagy, 
despre ..Metode de combatere 
a poluării mediului ambiant 
in Valea Jiului", a eviden
țiat concluziile și măsurile 
preconizate pentru rezolvarea 
acestei probleme iar in final 
s-au expus cîteva spicuiri 
din planul de măsuri al co
misiei județene pentru protec
ția mediului

In 
diate 
lector 
despre „Unele 
cial—economice ale 
Văii Jiului", 
ing. Robert 
..Poluarea i_______
dustria cărbunelui", 
zionul 
punere 
rului 1 
ui . . .
racterul profund umanitar al 
măsurilor luate de conduce
rea superioară de partid și 
de stat pe linia protejării 
mediului înconjurător.

Analiza activității cadre
lor de științe sociale din ju
deț a constituit cel de-al doi
lea obiectiv ai activității 
cercului pedagogic. S-a apre
ciat că în activitatea tuturor 
cadrelor există preocupări 
majore desprinse din hotări- 
rea plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 privind dez
voltarea și perfecționarea în
vățământului. Printre aces 
tea se numără : perfecționa
rea metodologiei predării, rea
lizarea unei legături mai 
strînse intre activitatea teo
retică și practică a construi
rii socialismului în țara noas
tră. educația științifică ma
terialist—dialectică a tine
retului. realizarea educației 
in spiritul patriotismului so
cialist. a noii atitudini față de 
muncă, pregătirea politico- 
ideologică a tineretului, ac
tivitatea de cercetare științifi
că. pregătirea elevilor pentru 
concursurile școlare etc. Au 
fost apreciate planurile de 
acțiuni ale catedrelor de la 
licee și școli profesionale — 
din Valea Jiului precum și 
ale Grupului școlar din Hu
nedoara. S-a constatat de a-

semenea că în toate școlile 
s-au făcut progrese privind 

cabinetelor de 
sociale. S-a depășit 
organizării unor ca- 

cxpoziționale. toate 
aflindu-sc deja în fa- 

realizârii unor cabinete 
funcționale, ai căror conținut 
sporește cu fiecare zi.

Intr-un consens unanim a 
fost apreciată activitatea ca-

fâcut 
organizarea 
științe 
stadiul 
binețe 
școlile 
ta

fragmente din lucrări care 
nu sînl întotdeauna la înde
mâna elevilor, un fișier bi
bliografic alcătuit pe baza te
maticii programelor școlare 
și a programelor prevăzute 
pentru examenele de grad 
ale personalului didactic, în
registrări pe benzi de mag
netofon a unor cuvântări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu 
precum și numeroase docu-

Receptivitate fată de metodele,
care se ocupă 
învățămintu-

organizat cu 
cadre didacti-

înconjurător, 
continuare au fost au- 
materialele tovarășei 
ing. Sanda Krausz 

implicații so- 
poluării 

și tovarășului 
Czibula despre 

mediului prin in- 
Siinpo- 

s-a încheiat cu o ex- 
teoretică a profeso- 

Eugcn Pali de la Licc- 
din Petroșani, privind ca-

procedeele moderne care stimulează
dezvoltarea gîndlrii creatoare a elevilor

practice, asigură integrarea 
rapidă a tinerelului in viață.

Pornind de la faptul că în 
toamna acestui an va trebui 
cu toți absolvenții claselor a 
VlII-a să fie cuprinși în licee 
in felul acesta punîndu-se in 
practică o importantă hotă
râre a partidului și statului 
nostru privind generalizarea 
învățământului liceal, cate
drelor de științe sociale le 
revin mari sarcini în acest do
meniu ele trebuind să fie 
in fruntea acțiunilor de orien
tare școlară desfășurată atit 
cu elevii cit și cu părinții lor, 
întrucât 70 la sută din absol
venții claselor a VIIi-a 
județul 
cuprinși 
talc, cu

rație atît din punctul

de vedere al cunoș-

tințelor de specialita

te, cit și din punct de

vedere politic, ideo-

logic, astfel ca tinărul

si modern

tedrclor de științe sociale din 
liceele Văii Jiului, care și-au 
propus ca obiectiv perma
nent in întregul an școlar c- 
ducația ateist—științifică a 
tineretului. Catedra a elabo
rat un plan de măsuri supus 
dezbaterii adunărilor de par
tid deschise din cele două 
licee ale orașului Petroșani, 
acțiune cc urmează să se ex
tindă in toate celelalte licee.

Aprecierea Inspectoratului 
școlar județean s-a extins și 
asupra activității de mică cer
cetare științifică întreprinsă 
de unele catedre din județ, 
activitate începută prin a- 
pariția in volumul „Valențe 
educative", a unor materiale 
cu conținut metodic, sau pe 
probleme actuale ale tinere
tului. Din municipiul nostru 
in cuprinsul volumului sem
nează profesorii de la cele 
două licee din Petroșani : 
..Folosirea documentelor de 
partid în lecțiile de științe 
sociale" (prof. Florica Muș- 
teanu). „Folosirea unor me
tode de calcul economic în 
predarea lecțiilor de econo
mie politică" (prof. Simion 
Părăianu) și „Factorii care 
influențează integrarea socia
lă a absolvenților liceului de 
cultură generală din Petro
șani" (prof. Eugen Pali).

Vizitarea cabinetului
științe sociale a Liceului in
dustrial minier Petroșani a 
fost cea de a treia acțiune a 
profesorilor de științe sociale 
din județul nostru. Fiind u- 
nul dintre cabinetele ce a 
realizat deja caracterul func
tional creat prin autodotare. 
acțiune la care au fost antre
nați un număr mare de e- 
levi, îndeosebi de la secția 
electromecanică minieră, ca
binetul este înzestrat cu o 
completă aparatură tehnică, 
diapozitive pentru materia
lism didactic și istoric, is
toria filozofiei, socialism ști
ințific. mișcarea muncito
rească internațională și ro
mânească, o colecție de ziare 
din presa anilor 1893—1945. 
Tot cu forțe proprii s-au 
creat peste 100 planșe, sche- 

diagrame. hărți precum
și albume, texte filozofice mul
tiplicate, cuprinzînd mici

mente de partid și de stat, 
hotărâri.

In cadrul cercului pedago
gic tovarășul Cornel Stoica, 
inspector general al Inspec
toratului școlar județean, a 
prezentat principalele sarcini 
ale cadrelor de științe social- 
pentru perioada următoare. 
In contextul acestora va tre
bui ca profesorii să realizeze 
un conținut științific parti
nic, aplicativ și formativ tu
turor lecțiilor de științe so
ciale : să se integreze cu mai 
multă fermitate in activita
tea economico-socialâ a loca
lității : să insiste asupra cu
noașterii mutațiilor ce au loc 
in țară în toate domeniile, 
fâcîndu-le cunoscute și în
sușite și de către elevi.

Va trebui ca profesorii
științe sociale să fie mai re
ceptivi față de metodele și 
procedeele moderne deoarece 
ele stimulează dezvoltarea 
gîndirii creatoare a elevilor, 
formează deprinderi

de

din 
nostru vor trebui 
în licee de speciali- 
precădere în licee 

industriale miniere, siderur
gice și de construcții.

Ultima acțiune a cadrelor 
didactice de științe sociale din 
calendarul zilei de miercuri 
s- a desfășurat la Muzeul Mi
neritului din Petroșani. Aici 
au fost cunoscute cîteva do
cumente din istoria mineri
tului și mișcării muncitorești 
din Valea Jiului care j-au a- 
jutat pe vizitatori să-și * ’ 
bogățească cunoștințele 
folosirea documentelor 
cale pentru desfășurarea u- 
nor lecții de economie politi
că și socialism—științific. Pro
fesorii din municipiu pot în
treprinde acțiuni în muzeu, 
sau pot organiza aici unele 
l 'cții sporindu-le astfel con
ținutul educativ.

Prin programul atît de va
riat și bogat al intîlnirii cer
cul pedagogic al profesori
lor de științe sociale s-a do
vedit un real mjiloc de per
fecționare profesională pen
tru toate cadrele care predau 
această disciplină.

de mîine, noua gene-

rație, să poată duce

în mod sigur înainte

cuceririle înaintași-

de

me.

îm- 
în 

lo-

lor, să ridice pe noi

culmi civilizația so-

cialistă,

viitorul

să asigure

luminos al

patriei noastre”.

Nicolae CEAUȘESCU

Și actualul cerc pedagogic 
și-a propus o intilnire fructu
oasă Intre profesorii de ace
eași specialitate spre a susți
ne dialoguri despre problema 
modernizării procesului in
struct iv-educativ și a schimba 
opinii privind activitatea prac
tică, relația profesor-elev, ur- 
mărindu-se acumularea unor 
experiențe folositoare învățâ- 
mîntului din Valea Jiului.

Școala generală nr. 5 Vul
can a fost gazda secției de 
limba și literatura română 
unde și-au dat intilnire profe
sorii acestei specialități din 
localitățile Vulcan, Lupeni. 
Uricani, Cimpu lui Neag.

Programul de activitate a 
fost următorul : a) ore des
chise (clasa a V-a : Sergentul 
de Vasile Alecsandri. compu
nere prof. Salvina Vulpe ; cla
sa a VT-a : Pe plaiurile Bi- 
socei de Al. Odobcscu, prof. 
Maria Văduva ; clasa a VIT-a 
Recapitularea verbului — 
prof. Angela Bîldea).

b') referate (Modalități de 
activizare a elevilor la orele 
de limba română, de Florea 
lonașcu, de la Școala gene
rală nr. 4 Vulcan. „învățarea 
prin lucrul în grup la litera
tură de Maria Krsmar, de la 
Liceul Lupeni și Noutăți edi
toriale pedagogico-literare, de 
Olivia Bucur, de la Școala 
generală nr. 5 Lupeni. c) 
discuții.

Cei aproape 40 de profesori 
de limba și literatura română 
au format trei grupe și au a- 
sistat de la ora 9 la 10 la lec
țiile cu subiectele amintite 
apoi s-au reunit pentru a au
dia referatele după care au 
urmat discuții pe marginea

faptelor de limbă și literatură 
constatate cu acest prilej și 
altele care au preocupat .o)<3c- 
livele de catedră ale școlilor, 
pe fiecare profesor in parte.

Fiecare vorbitor a făcut n - 
feriri concrete din propria lui 
experiență, depășind apoi sfe 
ra subiectelor propriu-zise și 
abordînd teoretic probleme d< 
limbă și literatură în lumina 
unor materiale de specialitate. 
Astfel, prof. Gh. Antoce, de 
la Liceul Vulcan, a apreciat 
faptul că la ora do gramatică 
s-a lucrat cu elevii în grupuri 
multe cu sarcini delimitate, 
traducând în viață una din

Activizarea elevilor, 
îmbunătățirea 
conținutului 

și structurii 
lecțiilor

Prof. Florica MUȘTEANU

metodele moderne ale proce
sului instructiv-educativ. El 
a sesizat, în același timp, ca
litățile dar și pericolul care 
poate privi o astfel de lecție 
în anumite cazuri. In continu
are. vorbitorul s-a referit si 
la necesitatea respectării prin
cipiului interdependenței din
tre toate compartimentele lim
bii. accentuînd asupra mani 
importanțe pentru reușita lec- 

. țici privind permanenta acti
vizare a tuturor elevilor mai 
ales în condițiile lucrului în 
grupuri mai mari, cărora Ii 
se propune o anume problemă 
de adîncit și rezolvat.

Profesorul Liviu Crisnic, 
de la Școala generală nr. 1 
Lupeni a subliniat că in goa
na firească după modern să 
nu se abandoneze tradiționa
lul ci, dimpotrivă, să se urmă
rească o legătură organică din
tre nou și clasic.

Despre greutățile întîmpi- 
nate de profesorul de la liceu 
a vorbit profesoara Aurelia 
Danciu, referindu-se in acest 
sens la unele neconcordanțc 
dintre programa școlară și 
manuale, la inaccesibilitatea 
unor lecții care n-au ieșit din 
tiparele unui clasic prăfuit 
de vreme, nealiniate la căută-, 
rile teoretice pe linia moder
nizării. Conducătoarea cercu

lui pedagogic, prof. Emilia 
Purdca, de la Liceul Lupeni, 
i făcut aprecieri asupra orei 
de literatură la care a asis
tat exprimindu-șj și unele 
păreri critice, îndeosebi cu 
privire la olimpiada recent 
desfășurată, precum și ia fe
lul cum a fost conceput ma
nualul pentru anul III, ma
nual ce păcătuiește prin «va- 
lanșa de informații, compila
ții de studii critice și ibuz 
de observații stilistice la une
le analize literare

S-au mai adus în discuție 
și aspecte legate de felul cum 
trebuie să fie conceput un 
cabinet de literatură, s-au for
mulat opinii referitoare la 
utilizarea materialului didac
tic audlo-vizual. s-au punctat 
caracteristici ale lecțiilor de 
compuneri etc.

In încheiere a luat cuvântul 
tovarășul Ghcorghe Armășes- 
cu, inspector școlar județean, 
care a evaluat desfășurarea 
cercului și a vizat direcțiile 
pedagogice generale ale mun
cii de viitor. Indicațiile vor
bitorului s-au referit la nece
sitatea unei mai judicioase 
asamblări în referatele viitoa
re, a problemelor teoretice cu 
practica proprie la catedră 
și Ia coordonatele unei lec
ții moderne potrivit unei 
concepții multilaterale care-i 
afectează conținutul, structu
ra, continuitatea cu scopul fi
nal de ridicare pe o treaptă 
superioară a rezultatelor ob
ținute în clasă. Se promo
vează ideea antrenării tu
turor profesorilor de limba si 
literatura română în colecti
ve de elaborare a unor te
matici si modele, mai ales 
pentru lecțiile care să vehicu
leze metode șj procedee mo
derne de programare. Refer’- 
tor la cabinetele de literatură 
se evidențiază necesitatea do
tării lor cu materiale d° efi
cientă snorită. îmounînd'--:-ce 
o notă de sobrietate care, de 
bună seamă, refuza spectacu
losul gratuit. ornamentalul 
steril Tn încheiere, se pro
pune un grafic al metodelor 
și procedeelor folosite ’n 
procesul înstru''tiv-edwâ»îv 
care să militeze pentru mij
loace vizuale cu largi posibi
lități de sporire a eficienței 
învățămîntului.

Schimbul de experiență pri
lejuit de această întîlnîre de 
lucru a profesorilor a însem
nat un moment de reale acu
mulări calitative, o încercare 
reușită de participare la efor
tul general pentru apropierea 
învățămîntului de cerințele 
vieții. S-a stabilit ca viitoa
rea intilnire de la mijlocul 
lunii mai să aibă loc la Liceul 
Uricani și să aibă ca teme 
aspecte ale recapitulării prin 
dezbateri și lecții expuse la 
literatură și gramatică.

M. MIRCEA

Eliminarea repetenției
Majoritatea învățătorilor 

depun eforturi sporite pentru 
găsirea unor soluții adecvate 
care să contribuie în mod efi- 
ient la eliminarea repetenției 

la clasele I—IV și ridicarea 
pe o treaptă superioară a ca
lității învățămîntului primar. 
Concludentă pentru aceste 
strădanii a fost și desfășura
rea cercurilor pedagogice ce 
au avut loc în ziua de 30 ia
nuarie a.c. Responsabilii cer
curilor claselor I—IV : Vera 
Pâsculescu. Ecaterina Mleziva. 
Mariana Sucitu și Matei Ari- 
bâșoiu cadre cu o temeinică 
pregătire teoretică și practi
că. au fost receptivi la indica
țiile Inspectoratului școlar 
județean privind abordarea 
unor teme și activități cu ca
racter practic care să contri
buie eficient la elucidarea u- 
nor probleme ce suscită în 
prezent un viu interes din 
partea învățătorilor.

Ea ordinea de zi au figurat 
teme privind introducerea 
unor elemente moderne în pro
cesul de învățămint la clasele 
mici : căi și mijloace folo
site în activitatea cu elevii 
pentru prevenirea si elimina
rea repetenției la clasele 
I—TV

Merită a fi apreciat intere
sul manifestat de învățătorii 
sare au ținut lecții deschise 
în fața participanților: lec
țiile prin noutatea metodolo
gică de integrare a elementu
lui modem pe fond clasic au 
fost calificate în mod unanim 
ea lecții model. De exemplu, 
învățătoarea Ghizela Ianke. 
care predă la clasa a Il-a a 
Școlii generale nr. 1 Petro
șani, cu toate că se găsește in 
tauimul an de activitate dăscă

lească. poate fî luată și acum 
ca model pentru pasiunea și 
dăruirea în munca sa, fiind 
la curent cu noutățile apărute 
in presa de specialitate. Aces
te noutăți le-a demonstrat 
practic prin lecția do aritme 
ficâ ținută cu această ocazb, 
prin rezultatele obținute. Par- 
ticipanții au putut sesiza pro- 
edeul rar folosit de alți învă

țători • efectuarea exercițiilor 
prin ..înlocuirea cifrelor cu 
litere" : exerciții în ,.lanțu.
..jocuri aritmetice" distractive 
'•are sînt recreative și instruc
tive în același timp. Tot la 
aritmetică, la cercul învăță
torilor ce predau la clasa I. 
învățătoarea Petra Ghiță de 
la Școala gpnerală nr. 6 Pe
troșani. pe lingă elementele 
moderne folosite, s-au apli
cat procedee menite să pună 
în evidență respectarea parti
cularităților de vîrstâ ale co
piilor dc 6 ani — prin folo
sirea jocului didactic în timpul 
lecției, activitățile în comple
tare — cărora, din păcate, nu 
li se acordă importanța nece
sară din partea multor învă
țători care predau la clasa I. 
Nu putem trece cu vederea 
lecția de citire predata Ia 
clasa a IlI-a de învățătoarea 
Elena Munteanu și cea de 
cunoștințe despre natură, ți
nută de învățătoarea Domni- 
ca Schlesinger la clasa a 
IV-a, care, pe tot parcursul au 
folosit procedee moderne, e- 
levii găsindu-se mereu în ac
tivitate, creîndu-li-se posibili
tatea de a observa pe bază de 
experiențe individualizate, de 
a analiza și compara, sesizând 
aspectele esențiale.

Din modul cum s-a desfă
șurat oercul pedagogic se des-

un deziderat
prinde nota pozitivă a căutări
lor, a preocupărilor pentru 
ridicarea calității muncii.

Cercul a evidențiat necesi
tatea de a folosi cu discernă
mânt noile metodologii in 
sensul de a nu ajunge la exa 
gerări. care ar aduce prejudi
cii procesului de predarv- 
învățare. Ne referim îndeo
sebi la metoda ..învățării în 
grup", folosită la clasele mici, 
care, dacă nu respectă anu

mite principii și criterii de 
ordin psihologic, poale dăuna 
Socot că această metodă, la 
clasele mici, ar avea aplica
bilitate în condiții extradidac- 
tice sub formă de joc, joc- 
concurs etc.

O problemă viu dezbătută 
în cadrul discuțiilor a fost 
eliminarea repetenției la cla
sele i—iv. Cu acest prilej 
s-au analizat cauzele, s-au e- 
vidențiat rezultatele obținute 
in această etapă parcursă și 
s-au conturat reperele mun
cii viitoare. S-a concluzionat 
că factorul hotărîtor în solu
ționarea acestei sarcini de 
mare importanță este învă
țătorul De aceea se impune o 
exigență sporită din partea 
fiecăruia privind pregătirea 
personală, cunoașterea îndea
proape a particularităților in
dividuale ale elevilor. In a- 
cest scop trebuie să se pro
cedeze eu un tact deosebit,

să se lucreze diferențiat și 
permanent cu elevii în timpul 
orelor dc curs. Conducerea 
Inspectoratului școlar jude
țean a făcut recomandarea ca 
toți învățătorii care au astfel 
de situații să lucreze supli
mentar cu elevii de două ori 
pe săptămînă. câte o oră, în 
cadrul obligațiilor de serviciu. 
Cu cei de clasa I c necesar 
să se muncească în mod deo
sebit în cadrul „activităților 

Preocupări susținute pe linia îmbunătățirii 
procesului instructiv-educativ în clasele i-IV

de completare", așa cum pre
cizează și programa.

Pe lîngă aceste obligații, 
strict profesionale, • învățăto
rul are datoria să desfășoare 
o temeinică propagandă peda
gogică in rindul părinților, 
să solicite sprijinul organelor 
locale, al conducerilor de în
treprinderi ori de cite ori si
tuația o cere.

Ordinea de zi bogată în 
conținut, nivelul înalt al dis
cuțiilor converg la îmbunătă
țirea stilului de muncă al în
vățătorilor din orașul Petro
șani, asigurînd că, printr-o 
muncă plină de abnegație, 
vor reuși să traducă în viață 
sarcinile trasate de partid cu 
privire la dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului de 
toate gradele.

Aurica ENACHESCU, 
inspector școlar județean 

pentru învățământul primar

Modernizarea procesului instructiv- 
educativ începe din primele clase 

Un microsondaj pe teme de metodică@
Unul din principiile funda

mentale subliniate în Plena
ra C.C. al P.C.R. din 18—19 iu
nie 1973. menite a impulsiona 
permanent invâțăanîntul ro

mânesc, se referă la moderni
zarea procesului instructiv- 
edudativ. La Școala generală 
nr. 1 Vulcan această proble
mă majoră își caută perma
nent rezolvarea, fiind și în 
centrul atenției comisiei me
todice a claselor I-IV. In mo
mentul dc față se pun baze
le unui cabinet metodic ca
re să ofere sprijinul necesar 
aflării și promovării în prac
tică a acelor metode și proce
dee moderne care să facilite
ze asimilarea cunoștințelor de 
către toți elevii pentru a se 
putea evita repetent ia și a 
mobiliza elevii pentru inai 
mult, mai bine.

In această ordine de idei, 
am solicitat răspunsuri urmă
toarelor întrebări adresate u- 
nora dintre învățătoarele 
școlii :

— CE ÎNȚELEGEȚI 
PRIN MODERNIZAREA 
PROCESULUI DE ÎNVA- 
ȚAM1NT?

— CE METODE ȘI

PROCEDEE MODERNE 
ATI FOLOSIT ?

— MODERNUL ȘI 
CLASICUL SE EXCLUD 
SAU SE ÎMBINA?

Iată și răspunsurile :
PARDOS ROZALIA, învă

țătoare la clasa a IV-a 13, res
ponsabila comisiei metodice :

— Găsirea metodelor a- 
decvate pentru a amplifica 
posibilitățile de eficiență in
structiv—educativă a procesu
lui de învățămint este un 
proces continuu și permanent 
care implică o nouă orientare 
in conținutul organizatoric, 
în metodologie și tehnologie.

— La multe lecții de gra
matică am folosit metode 
prin descoperire și instruirea 
programată. Pentru geografic 
și istorie am apelat la proce-1 
deul „sarcină — răspuns". La 
aritmetică, munca indepen
dentă am desfășurat-o la ce

le mai multe lecții pe grupe, 
alegînd exerciții și probleme 
pe măsura puterii lor de 
muncă și judecată. Chiar și 
la o lucrare de control, la 
sfârșitul capitolului ..fracții 
ordinare" am diferențiat e- 
xercițiile și problemele.

— Clasicul trebuie să spri 
jine modernul pentru dez
voltarea interesului. aten
ției, puterii de analiză și 
sinteză, obșnuindu-i pe elevi 
cu munca cu manualul in
dependent.

Onuț Oltea, învățătoare la 
clasa a IV-a A :

— Modernizarea înseamnă 
folosirea acelor metode si 
procedee care să activizeze 
gîndirea elevilor, să le dez
volte judecata, să-i Dună în 
situația de a se descurca sin
guri. dc a-i obișnui cu mun
ca independentă, cu activita
tea creatoare.

— Am folosit învățarea 
prin descoperire ]a gramati
că și cunoștințe despre na
tură. fișele cu simboluri tot 
la gramatică, ..sarcina — răs
puns" la geografie, diafilmcle 
și diapozitivele la istorie mai 
ales. In clasă și pentru aca
să. le-am dat la aritmetică 
exerciții și probleme în ra
port cu nivelul de pregătire 
a elevilor etc.

— Intre clasic și modern 
există un raport dc coordo
nare și chiar de reciprocita
te.

Udroiu Mariana, învăță 
toare, clasa a lll-a A.

— Folosirea unor metode 
și procedee care sâ permită 
transformarea cunoștințelor 

în capacități intelectuale, 
morale, estetice, fizice, struc
turate în tipul de persona
litate specific societății zile
lor noastre. Astfel, i se ofe
ră elevului libertatea și or
dinea în gândire, dezvoltîn- 
du-i-se personalitatea, spi
ritul de inițiativă.

— Am practicat: instrui
rea programată liniară, pro
blematizarea, munca diferen
țiată pe grupe, mai frecvent 
la gramatică și aritmetică, 
fișele cu simboluri, procede
ul „toate sarcinile — toate 
răspunsurile" la gramatică, 
citire.

— Clasicul constituie te
melia pentru modern. Mo
dernul completează clasicul. 
O lecție conține elemente 
clasice și moderne îmbinate, 
predominând acelea care sînt 
impuse de momentul lecției.

Punctele de vedere mai sus 
exprimate reliefează printre 
altele faptul că noul în pro
cesul instructiv—educativ
este impus de realitatea pre
zentului. dar că nu poate fi 
durat pe un teren gol. ci în
seamnă și contacte cu tradi
ția, cu acumulările calitati
ve cîștigate de-a lungul ani
lor.

Este cert, de asemenea, că 
modernizarea nu trebuie să 
sperie, nu trebuie sâ fie în
țeleasă mecanicist ca o for
mă fără fond, ci ca un pas 
inainte pentru progresul cul
tural.

Prof. Mircea MUNTEANU
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SINDICATELE
pot și trebuie să contribuie pe liniile

electrice
mai mult la mobilizarea

colectivelor pentru realizarea
exemplară a planului

Recentul schimb do expe
riență organizat dc Consiliul 
municipal al sindicatelor ta
mina Uricani sv înscrie in
preocupările actuale pentru 
îmbunătățirea și perfecționa
rea continuă a stilului și m 
todelor de rnuncâ ale organi
zațiilor sindicalo din cadrul 
unităților miniere din Valea 
Jiului. Reunind peste 30 de 
activiști sindicali, această ac- 
țiune a constituit un prilej 
de dezbatere profundă a mo
dalităților folosite pentru în
deplinirea sarcinilor de plan 
oare stau în fața colectivelor 
minerești. Președinții comite
telor sindicale de la exploa
tările miniere au luat cunoș
tință de metodele folosite de 
organizația sindicală de la 
mina Uricani pentru rezolva
rea operativă și competentă 
a multiplelor probleme pe 
care activitatea dc producție 
si de educație le ridică la a- 
ceastâ unitate economică

Pornind dc la faptul că în
deplinirea sarcinilor de plan 
este condiționată in primul 
rînd de întărirea disciplinei 
in cadrul tuturor sectoarelor 
și colectivelor de muncă, atît 
materialele prezentate in ca
drul schimbului de experiență 
cit și dezbaterile purtate pe 
marginea lor au subliniat 
preocuparea comitetului oa
menilor muncii și a comitetu
lui sindical pentru înlăturarea 
cauzelor care au generat anu
mite acte dc indisciplină. în 
acest sens au fost scoase în 
evidență măsurile concrete 
luate pentru îmbunătățirea 
activității de aprovizionare a 
formațiilor dc lucru. urmă- 
rindu-se zilnic asigurarea de 
către depozit 
sectoarelor de producție.

în cadrul schimbului de ex- 
oeriențâ s-a arătat câ noul 
program de lucru ■ permite să 
se facă o întreținere calitati
vă a utilajelor din subteran, 
iar consultările permanente 
din grupele sindicale, ca și 
cele organizate cu șefii de bri
găzi. au creat posibilități 
pentru apariția unor soluții 
menite să faciliteze perfecțio
narea organizării producției 
și a muncii. Putem spune că

a solicitărilor

In urma acestor modalități dc 
lucru folosiiv de comit» tul 
sindicatului pe mină. îa co
laborare cu ceilalți factori do 
răspundere. a apărut iniția
tiva unor brigăzi de mineri 
pentru îndeplinirea planului 
lunar de producție cu două 
zile mai devreme. Această ini
țiativă îmbrățișată dc majo
ritatea formațiilor de lucru 
din abataje a fost încurajată 
și susținută de organizațiik 
dc partid, comitetul sindical 
și U.T.C.. de conducerea teh
nice -administrativă a exploa
tării care sc preocupă să asi
gure tuturor colectivelor d< 
rnuncâ cele mai bune condiții 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan

Prezentînd rezultatele ob
ținute dc colectivul minei Uri
cani. tovarășul Carol Schre- 
tcr. directorul exploatării, 
sublinia câ producția dc căr
bune extras a crescut in aceas
tă lună în medie cu 506 tone 
cârbunc pc zi. S-a întărit 
mult disciplina in producție, 
spiritul colectiv si răspunde
rea față de sarcini.

în expunerea făcută dc pre
ședintele comitetului sindical, 
loan Moldovan, se arata câ 
în prezent se lucrează mai 
bine și mai mult cu oamenii, 
iar problemele sociale sint 
rezolvate operativ. Se fac vi
zite periodice la căminul mun
citoresc, la cantină precum 
și la domiciliul unor salariați 
undo se stă dc vorbă cu fa
miliile acestora. Comitetul 
sindicatului folosește cu mai 
multă eficiență formele mun
cii politice, munca de la om 
la om. gazetele de perete și 
cele satirice unde sînt criti
cate aspectele negative mani
festate în cadrul sectoarelor, 
se popularizează fruntașii în 
producție și cîștigurile reali
zate de brigăzi. Prin stația de 
radioamplificare a minei se 
comentează zilnic momentele 
cele mai importante din viața 
exploatării. O formă nouă, fo
losită pentru prima dată în 
cadrul minei este transforma
rea sălii de apel într-un cen
tru de educare și de informa
re a oamenilor. De altfel. în 
cadrul schimbului de expe-

ricnțâ parlicipanții au asistat 
la cilw.i acțiuni practice prin
tre cart? și un micro-spcciacol 
prezentat de brigăzile artisti
ce de agitație ale Casei do 
.•ultură din Uricani

Stabilirea centrului acțiuni
lor politice și culturale in 
sala de apel a minei și-a do
vedit eficiența și considerăm 
necesar ca inițiativa comite
tului sindical de la E. M. Uri- 
eani sâ fie generalizată și la 
celelalte exploatări miniere.

înființarea in cadrul Casei 
dc cultură din localitate a 
.Camerei brigadierului" — un 
idevârat colț intim al forma
țiilor de lucru undo șefii de 
brigăzi au posibilitatea să dis
cute organizat despre proble
mele legate de activitatea 
producției, sâ se documenteze 
In legătură cu diferite aspec
te alo muncii, a permis atra
gerea unui număr tot mai 
marc do mineri la aceste acți
uni politice și cultural-educa
tive. Considerăm că și aceas
tă inițiativă dc la Uricani 
merită să fie aplicată și în ce
lelalte localități din 
Jiului antrenînd toate colec
tivele de muncitori la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor 
de plan.

Apreciat ca un prețios in
strument de lucru pentru ac
tivul sindical din exploatările 
miniere, schimbul de expe
riență de la Uricani iși va 
dovedi eficiența sa practică 
printr-o judicioasă și perma
nentă aplicare a învățăminte
lor desprinse aici. Aspectele 
stilului dc muncă folosit de 
comitetul sindical de la E. M. 
Uricani. ca și 
practice de lucru demonstra
te în cadrul acestei acțiuni 
pot și trebuie să fie preluate 
de celelalte organizații sindi
cale de la minele din Valea 
Jiului care sint chemate să-și 
aducă o contribuție mai efi
cientă în mobilizarea colecti
velor de salariați la înfăptui
rea exemplară a sarcinilor 
plan pe 1974.

Sini in curs dc realizare 
lucrările de înlocuire a izola
ți’'; e,•r.Hiu-.-e de la stilpn li
niilor de înaltă tensiune din 
municipiu, cu izolatori de sti
clă și ceramică do calitate su
perioară. Noile tipuri de izo
latori nu prezintă riscul de a 
fi străpunși și vor duce la 
creșterea siguranței în exploa
tare. In prezent, echipele dc 
electri icni conduse de Traian 
Oneasa. Lucian Sav.i și Adrian 
Gog execută montarea noilor 
izolatori in zona minelor Lu
peni și Petrila. urmînd ca 
pînă la sfîrșilul anului încă 70 
de kilometri dc linii electrice 
aeriene de medie tensiune să 
fie echipate eu izolatori cu 
calități funcționale îmbunătă
țire.

Scîndura de...
„lemn Tănase"

© La școlile generale nr. 
și nr. 6 Petrila s-au deschis 

expoziții de desene sub ge
nericul ..De ziua ta, pionicric".

3

@ La școala generală nr. 1 
Petroșani, în cadrul acțiunii 
„Pionierii pe cărările patriei' 
s-a organizat cu 40 de pio
nieri o excursie la București 
și la Muzeu) Doflana. La a- 
ceeași școală, in cadrul acțiunii 
„De la comuniști învățăm cu
tezanța", pionierii claselor a 
ll-a și a IV-a au avut o în- 
tîlnire cu tovarășul Teodor 
Rusu. directorul Cabinetului 
municipal de partid.

R

Gheorghe Nistor, din Mc- 
rișor — Banița in vlrstă do 
43 ani. căsătorit, cu doi co
piii, in primăvara anului 
trecut a cam luat-o raz
na. comițind un act antiso
cial. L-a lovit cu o scindu- 
râ in cap pe N. Ion. incit 
acesta, după ce s-a trezit 
din șanțul undo căzuse, 
buimăcit do lovitură, a 
trebuit ca 90 de zile să sc 
lot oblojească. Dar cel ce 
dăduse cu scîndura și-a re
tezat singur... „dosea" de 
sub picioare, râminînd de... 
..lemn Tânasc" : a primit 
un an închisoare fiind o- 
bligat și la plata unei des
păgubiri civile in sumă de 
5700 Iei.

N. GIIERGH1N, 
judecător

unic criteriu de apreciere 0 rută neașteptată

O Pionierii unității de la 
Școala generală nr. 3 Petro
șani. în cadrul acțiunii 
„Fiecare meserie cu frumuse
țile ei", s-au întîlnil cu un 
ceferist de la depoul din Pe
troșani.

a activități

(Urmare din pag. 1)

Costachc Enache. origi
nar din Botoșani, de ocupa- 

„fluieră-n vînt" a des- 
recent in Valea Jiu- 
Aflindu-se prin Bâni- 
dat de o mașină câr
pe șosea. Jn jur nefi- 

ino-

Ce-i afară zugrăvit... nu în
totdeauna este — după cum 
se făceau, pe vremuri, re
clamele la bilciuri — inăun- 

’ tru... viu și natural" !
Un spirit de reclamă ana

cronică, parcă moștenit de 
. pe vremurile aceleo demult 

apuse, mai putem găsi și a- 
cum. pe unele locuri, in oro- 

: șui nostru.

© „întreprinderea de gos
podărie comunală", scrie pe 
tăbliță — firmă aflată deasu
pra ușii de intrare în sediul 
unității respective, de pe stra- 

■ da Republicii ! Exploatarea de 
; gospodărie comunală este noul 
• nume, dor, cei de aici nu au 
; avut timp să-și schimbe firma...

Anacronisme
i ® „Vizitați grădina de 

vară „Minerul" — specialități, 
băuturi calde șl reci"... ne in
vită o tablă prinsă nemește
șugit pe unul din stilpii de la 
intrare. Să vizităm grădina? 
Acum, iarna ?

tic... 
cins 
lui.
ta a 
cată 
ind nici un ..indiscret* 
portun a golit autovehicu
lul cu niscaiva lucruri dc 
valoare, apoi, satisfăcut de 
nebânuitul chilipir ce-i ie
șise în cale, a mers in sta
ția C.F.R.. cu gîndul sâ 
ia primul tren spre Petro
șani. Insa trenul ce abia 
sosise a luat atunci cu un 
călător mai puțin din sta
ție, fiindcă vigilența piu 
tonierului Vasilc Vătafu 
— care-1 văzuse pe Costa- 
che că nu se scălda în 
ape limpezi - l-a abătut 
de la rută. Va urma acum 
staționarea pentru cîtva 
timp într-o ..haltă" : cea 
a

intr-un anume fel, și lâcașe 
sociale de educație...

Se poate
numi
gazetă

modalitățile

de

o ga-

doar el
se poate

văzut, zilele trecute, 
de perete a căminu-

V. MARTINELLI, 
activist al Uniunii 

sindicatelor pe ramură

— Cu ce veți „veni" in in- 
timpinorea solicitărilor gos
podinelor ?

Valea

ele perete ?

realizarea lor fermă
Se impune analiza(Urmare din pag. 1)

Producție sporită, în condițiile
specific redusunui consum

din

CARNET
cinematografic

Prof. Adrian GOȘOREANU

i

unităților 
stabilite 

detaliate,

(Ur-ore

noi 
de 
re
de

decit îndoielnic. Rar ne_a 
fost dat sâ vedem (poate 
doar ..Femeia necunoscută" 
poate rivaliza, în acest sens

oag. 1)

AI. COVACI J

3. Maria
Lorand

3.

£> Elevii clasei a Vl-a de 
la Școala generală nr. 4 Vul
can, au fost recent oaspeții 
Muzeului minoritului din Pe
troșani. Acțiunea se înscrie in 
cadrul expediției ,.Lupeni'29" 
— „Lupeni *74".

f?» La școala generală nr. 6 
Lupeni în cadrul ciclului dc 
activități ..Pionierii la a 25-a 
aniversare", elevii claselor a 
Il-a și a 111-a au prezentat un 
spectacol omagial pentru pă
rinții și elevii școlii.

® Ea Școala generală nr. 2 
Lupeni a avut loc la nivel de 
unitate activitatea ateist-știin- 
țifică intitulată „De la lume 
adunate și de noi explicate". 
Acțiunea a fost urmată de nu
meroase experiențe de fizică 
biologie și chimie.

Am 
gazeta 
lui de nefamilișt'i al E.M. 
Lonea și am rămas foarte... 
neplăcut ..impresionați". Dc 
ce ? Pe scurt ce conține ? 
In primul rînd două arti
cole : unul, intitulat „Tine
retul — factor activ pentru 
ridicarea nivelului calitativ 
al producției", semnat de 
ing. Tiberiu Miclea (datat : 
8 octombrie 1973 !) și altul 

„Tineri. știți care 
avantajele săptă-

g. „Fumatul interzis intre 
orele 12-17“ scrie pe două 
pancarte afișate in interiorul 
restaurantului Carpcți' Intre 
orele respective, inso, consu
matorii așezați la mese fu
mează... ca niște turci! Osoă- 
torii nu interzic furnalul, dar 
nici „avizele" respective nu 
sint date cel purin jos de pe 
pereți. Si aici, una scrie și... 
alto se face!

...Sint doar citevc exemple. 
Din atît de multele ce se 
pot da. Contradict'1 flagran
te intre „ce-i afară zugrăvit" 
și realitatea concr^'â! Oare, 
ne-am obișnuit atît de mult 
cu ele, incit nu le moi ob- 

deranjea-

Măsuri există, notărîtoare este

in cadrul marilor unități in
dustriale din municipiu. Anul 
1974 va aduce cu sine 
creșteri ale capacităților 
producție, situație in care 
ducerea consumului total 
energie electrică se va putea 
realiza numai printr-o reduce
re accentuată a consumurilor 
specifice corespunzătoare. Re
ducerea consumurilor specifice 
de energie electrică constituie 
o sarcină importantă și com
plexă, dată fiind tendința de 
mecanizare a unui număr tot 
mai mare de lucrări, îndeosebi 
in activitatea minieră. Tocmai 
de aceea se impune desfășura
rea unei largi acțiuni vizind 
raționalizarea consumului de 
energie electrică, acțiune că
reia trebuie să i se confere 
continuitatea necesară finali
zării sale și care sâ antreneze 
întreaga masă de salariați.

In cadrul tuturor 
economice cu fost 
planuri de măsuri 
caoabils să conducă la redu
cerea consumurilor de energie

electrică.
exigentă a stadiului de înde
plinire a acestora și adopta
rea măsurilor adecvate in ve
derea eliminării in termen scurt 
a risipei care mai persistă in 
acest domeniu. Este necesar ca 
programul energetic al fiecă
rei unități să fie completat cu 
noi măsuri de raționalizare a 
utilizării energiei electrice, mă
suri care, împreună cu cele res
tante, trebuie să constituie res
ponsabilități precise pentru 
fiecare salariat. Fixarea sarci
nilor la diferite nivele de con
ducere și de execuție și îndeo
sebi urmărirea îndeaproape a 
îndeplinirii acestora constituie 
garanția economisirii energiei 
electrice in viitor.

Deși intervine cu o pondere 
mai mică, consumul casnic de 
energie va trebui să înregistreze 
importante reduceri. îmbunătă
țirea funcționării instalațiilor 
de încălzire centrală in scopul 
evitării încălzitului electric, 
utilizarea unor corpuri de ilu
minat adecvate și raționaliza
rea funcționării instalațiilor e- 
lectrice casnice și a iluminatu-

lui exterior constituie 
teva direcții prin care 
acționa eficient pentru redu
cerea consumului casnic de e- 
nergie electrică. Reușita aces
tor măsuri depinde, insă, in 
mod hotăritor de crearea unei 
largi opinii de masă favorabile 
economisirii energiei, de înțele
gerea de către fiecare cetă
țean a semnificației profund 
patriotice pe care o are fiecare 
kilowat-oră economisit.

Rezultatele bune obținute in 
ultimele luni la nivelul muni
cipiului in acțiunea de rațio
nalizare a consumului de e- 
nergie electrică constituie un 
îndemn de a se acționa cu 
toată fermitatea pentru evita
rea oricăror surse generatoare 
de risipă a energiei. Colecti
vele de oameni ai muncii, or
ganizațiile de masă și ob.ștești 
vor trebui să desfășoare, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, o activitate susținută 
in scopul gospodăririi cu ma
ximum de chibzuință a ener
giei, răspunzind astfel prin 
fapte de muncă chemării lan
sate de partid de a economisi 
resursele energetice și de a 
contribui, astfel, la dezvoltarea 
economică și socială rapidă a 
întregii țări.
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__ i
secretarului comite- I 
T.C. al minei Lonea I 

i putea fi I 
coloanele | 

?ntru că. nu ne . 
conține suficien- I

însemnare
reduse' de lu

cru ?". semnat de Ton Bu- 
ciuman. secretarul comite
tului U.T.C. al exploatării 
(datat : 30 noiembrie 1973 !)
— ambele nu numai vechi 
dar, mai ales, aride, nein
teresante. seci, fără nici un 
„miez" mobilizator. In plus
— gazetă mai conține un 
șirag de caricaturi detesta
bile ca execuție tehnică, 
idee și limbaj utilizat (spi
cuim : „dragi animale so
ciale.... frați echilibriști pe 
sîrme morale ! I ?*') din ca
re nu am înțeles absolut 
nimic...

Dacă cineva — Comite
tul U.T.C. al Exploatării 
miniere Lonea — ne poate 
spune care-i rostul, menirea 
acestei gazete, s_o facă neîn- 
tirZiat. Nu de altceva dar 
nimănui, azi. nu-i mai con
vine să rămînă mult timp 
un... ignorant ! Așteptăm, 
deci pentru că socotim inu
til orice comentariu. din 
partea tov. loan Buciuman 
o... „colaborare" (poate nu
mită și un „răspuns la cri
tică") pe tema „Gazeta de 
perete — mijloc eficienl de 
educare a tineretului", bi
neînțeles cu referiri concrete 
la toate gazet'ele de perete 
ce țin dc mina Lonea. Pro
mitem 
tului U.' 
că articolul său va putea fi 
ulterior citit în < 
ziarului. Pentru că. nu ne 
îndoim, va c 
te date concrete...

- Pornind de la evidența, 
constatată și... deseori criti
cată, că in multe localuri 
publice, producția proprie 
continuă să rămină un „moft", 
neluat in seamă, ce ne puteți 
spune despre reprofilări, cu 
excluderea alcoolului ?

— Da. Sint necesare multe 
reprofilări. Două bufete, uni
tățile nr. 39 Lupeni și nr. 68 
Uricani. cu productivitate 
foarte scăzută, totodată „cui
buri" ale alcoolicilor, vor fi 
transformate cit de curînd in 
„exprcs"-uri și dotate in con
secință... fără alcool. Patiseria 
din Lupeni (unitatea nr. 17). 
de asemenea, va deveni, în 
curînd. un modem local 
„Lacto-vegetarian". Se simțea 
și în Lupeni nevoia unei ase
menea unități (și în Petrila și 
în Uricani se simte... — n. n )! 
Un alt bufet din Lupeni, uni
tatea nr. 11, va fi reprofilată 
ca „berărie", firește cu com
pletările de rigoare
mă variată de mîncăruri abso
lut specifice genului. După 
redeschiderea restaurantului 
„Minerul" din Petroșani 
(cînd ? — n. n.), care va fi un 
adevărat „local de clasă", ac
tualul „Cafe-bar" va fi trans
format in „rotiserie — produ
se de zahana". Și alte unități 
vor cunoaște, în acest an, rit
mul perfecționărilor. Vom 
studia, in continuare, proble
ma reprofilărilor unor unități, 
pentru a bara pe cit posibil 
drumul consumului abuziv de 
alcool.

— ...Cu noi raioane „Gos
podina" în unele unități și, în 
plus, se va extinde rețeaua 
bucătăriilor dc bloc. Pe lingă 
cele existente, in Lupeni (la 
„Cina), Petroșani (la „Parîn- 
gul"1) și Petrila (la „Transil
vania) și noul local al ..Mine
rului" (Petroșani) va avea o 
bucătărie de bloc. Vom ex
tinde și rețeaua punctelor de 
desfacere a răcoritoarelor și 
înghețatei, în sezonul estival, 

încă 6 unități.

— Acest luciii e necesar sâ 
fie știut — .și pe alocuri este 
— în primul rînd de către lu
crătorii noștri. Avind conști
ința cerințelor specifice pe 
care le implică meseria sa, ca- 
pacițatea do i se transpune 
în psihologia clientului co
rect. oxcluzînd din activitatea 
sa diurnă. completamente, 
servirea celor in stare de 
ebrietate, lucrătorul din ali
mentația publică va putea — 
in această direcție — să-și 
exercite bine munca, cu calm 
și competență, deterniinînd 
firești mutații și in compor
tamentul clienților, atît de 
diferit azi. Respeetînd inte
gral regulile de comerț. do 
comportare, ce se referă la 
atitudinea civilizată, de bună 
cuviință, ținută corectă. și 
care la un loc alcătuiesc 
„eticheta de gazdă ospitalie
ră", lucrătorii noștri pot și 
trebuie să contribuie la modi
ficarea acelei optici dăună
toare, care se mai manifestă 
încă în restaurantele Văii Jiu
lui, a unor consumatori care 
consideră că în localuri, pe 
banii lor. ignorind cele mai 
elementare 
care le au 
familie își 
nesăbuință.
înspre un comportament civi
lizat al consumatorilor nu pot 
fi determinate decit de către 
noi, lucrătorii din alimentația 
publică ! Ne vom strădui să 
răspundem și acestor cerințe...

responsabilități pe 
față de societate, 
pot permite orice 
Repet. mutațiile

detențiunii..

Conștiința,
ori legea ?

Patkas, din Petro- 
pensionar, are în fa- 
comportări neconfor- 

unei con vie- 
în limitele 
și ale ome- 
felului său

Ion 
șani 
milie 
mc cu etica i 
țuiri civilizate, 
bunului simț 
niei. Datorită 
de a se manifesta, fiica sa. 
in virstă de 17 ani (absol
ventă a școlii de copii din 
Uricani) este nevoită să lo
cuiască pe la diferiți vecini, 
ori pe la fel de fel de cu
noștințe. Vecinii lui îl de
zaprobă. Orice om de bună 
credință ar proceda la 
fel. affind cum înțelege a- 
cest om sa se achite de 
obligațiile lui de părinte. 
Oare pînă cînd vor mai 
dura asemenea stări de lu
cruri ? Dacă conștiința nu-1 
obliga. îi va impune legea 
să respecte ceea ce cu de
zinvoltură a uitat.

Cpt. Toma FALON

alUUBlță

susținerea publică a tezei de doctorat:
„Contribuții la studiul calității ligniților 

Oltenia"din

Autor : Ing. ION GH. MINE.U

Ioc în ziua de 9 februarie 1974, 
ora 10,00, în Aula institutului.

Susținerea va avea

St. PUIU

Există o zicală < are spune 
clar că nu se cade să tragî 
cu artileria grea in vrăbii. 
Din păcate nimeni nu se gin- 
dește la faptul că toleranța 
fată de vrăbii facilitează 
distrugerea iremediabilă a 
catedralei gotic . Și, „Fata 
din Istanbul’ este fără în
doială o vrabie.

Prima întrebare care sc 
ridică aici, este aceea câ. in 
fond, cui folosește acest film’. 
Publicului care în lipsă dc 
altceva va viziona și „Fata 
din Istanbul" ? Greu de cre
zut. De ce să oferim cinefi
lilor o imagine falsă despre 
cinematografia turcă ?

De regizorul Turgut N 
Demirag nu am auzit Dină 
sâ-i zărim numele pe gene 
ricul „Fetei din Istanbul" 
Judecîndu-1 însă, după aceas
tă peliculă este evident fap 
tul că muzele nu prea l-au

Scenariul este tot 
regizorului, vădind 

mult

curtat.
. „opera" 

un gust literar mai 

k___________

C* in același scop trans- 
(<»ru 315 kVA

de la puțul nr. 5 a fost 
schimbai cu un transforma 
tor dp 45 kVA :

& s-a realizat raționaliza-

rea iluminatului incintei ;
© sistematic, in cele două 

zile nelucrătoare din săptă- 
mină, cel mai mare consu- 
maior «!<• energie electrică 
al stației de producere a 
aerului comprimat — tur- 
bocompresorul — este oprit

cu „Fata din Istanbul") c 
sumă atî dc impresionantă 
de stupidități ca în acest 
film. Turgut N. Demirag nu 
se mulțumește cu relatarea 
onestă a unei povestiri ab- 
■■■olut incredibile, areeptabilă 
— am zice — în limitele u- 
nei convenții, ci o și ..pro
blematizează". Din acest 
moment, filmul devine insu-

portabil. Moștenitoarea unoi 
milioane, de la un unchi ca
re moare in condiții miste
rioase, apucă pe mina unui 
șnapan. Șnapanul, un ..play
boy" lipsit de scrupule, nu 
numai că vrea sâ pună lă
buțele de o curățenie mora
lă îndoielnica pe gologani 
dar o șj „traduce" pe moș
tenitoarea nefericită. din 
punct do vedere sentimental 
cu cea mai bună prietenă a 
acesteia.

Toată povestea — care se 
încheie <u finalul antologic 
in care milionara dind dc 
un tînăr chipeș, se îndrăgos
tește pur Și elementar — 
plutește în sosul gros, bogat 
siropa* al romantismului dc 
două parale Plus ilustratele 
color, plus Turkân Șoraym 
surprinzător de frumoasă si 
tot atît dc surprinzător dc 
netalentaiă. Iată ce este „Fa 
ta din Istanbul".

Aflindu-se în plin sezon 
cornpetițional, schiorii din ju
dețul Hunedoara s-au reunit 
clin nou pe piftiile din Pa
ring in 2 și 3 februarie a. c.

Pe pirtia din Slima s-au 
întrecut în aceste zile junio
rii intr-un concurs contînd 
pentru campionatul republi
can — faza județeană. Orga
nizată de comisia municipală 
de schi, in colaborare cu ca
drele didactico și studenții de 
la cursul de specializare de la 
I.E.F.S., aflați la baza didac
tică din Paring, precum și cu 
sprijinul țadrelor didactice 
de la Școala sportivă Petro
șani, competiția s-a bucurat 
de o reușită deplină.

Evidențiem cu această oca
zie întregul corp de Arbitrii 
rit și pe prof. Celestin Țîlna- 
riu de la Școala sportivă Pe
troșani care și-au adus contri
buția la organizarea acestui 
concurs.

Zăpada bună și pirtia exce
lent amenajată au permis o 
dispută aprinsă, care a dus la 
următoarele rezultate :

SLALOM URIAȘ. fete 
(n. 1958—1959) : 1 Odille

- Localurile de alimenta
ție publică, după cite știm 

totii, trebuie să devină,

Krachlus : 2. Eniche Pclcr; 
3. Maria Dărăbanț, toate de 

. sportivă Petroșani : 
băieți : 1 Mihai Mânu ; 2.
Nicolae Darie ; 3. Zoltan Nagy, 
toți de la Școala sportivă Pe
troșani fele (n. 1956—1957): 
1. Viorica Hupca (Parîngul 
Petroșani) ; 2. Gabriela Leib 
(Școala sportivă Petroșani) ; 
băieți 1 Iosif Bartos; 2. An
elor Balint, ambii do la S.S.E. 
Petroșani : COBORÎRE, fete 
(n. 1958—1959)-: 1. Odille
Krachlus ; băieți : 1. Lorand 
Balint : 2. Nicolae Darie ; 3. 
Mihai Mânu, toți dc ia S.S.E. 
Petroșani : fete (n. 1956—1937): 
1. Viorica Hupca : 2. Gabrie
la Leib; băieți' 1 Anilor Ba
lint ; 2. Iosif Bartos ; SLA
LOM SPECIAL. fete (n 1958 
1959) 1 Odille Krachtus ;

Eniche Peter ; 
Dărăbanț : băieți 1. 
Balint : 2. Nicolae Darie: 
Mihai Mânu ; fete (n. 1956— 
1957'): 1. Gabriela Leib; 2.
Viorica Hupca ; băieți : Anilor 
Balint : Iosif Bartoș.

Teza de doctorat poate fi consultată in sala de lec
tură a bibliotecii Institutului de mine Petroșani, din 
strada Institutului, nr. 20.

EXPLOATARE MINIERA OILJA

ES8

organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante:
1 inginer principal la comparti
mentul protecția muncii
2 ingineri principali la serviciul 
plan, programare, tehnic
1 inginer principal la biroul me- 
cano-energetic
1 maistru principal electro-meca- 
nic la sectorul electro-mecanic și 
transport Livezeni.

Concursul va avea loc in ziua de 9 februarie a.c. ora 
10, la sediul E.M. Dîlja.

CondițUle de angajare și salarizare conform II. C. M. 
914/1968 și Legea nr. 12/1971. Informații suplimentare se 
pot obțino Ia biroul personal al exploatării. între orele 7—14.
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Vizita tovarășului 
Virgil Trofin în R. P. Ungară

DE PESTE HOTARE
întrevedere

Richard Nixon-
Andrei Gromîko

WASHINGTON 5 (Ager
pres). — Un purtător de cu
vânt al Casei Albe a anun
țat câ în timpul întrevederii 
dintre președintele Nixon și 
Ministrul de c.v rnc al 
U.R.S.S.. A Gromîko. a fost 
examinat un larg cerc de 
probleme, inclusiv relațiile 
sovjeto—americane confe
rința de pace in Orientul A- 
propiat de la Geneva, tratati
vele privind limitarea arma
mentelor strategico, probleme 
legato dc securitatea euro
peană.

Deschiderea lucrărilor 
Convenției extraordinare 

a Consiliului general 
al sindicatelor din japonia

TOKIO — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconu, trans
mite : La Tokio s-au deschis, 
marți, lucrările Convenție 
extraordinare a Consiliulu 
general al sindicalelor din Ja
ponia (Sohyo). convocată pen. 
tru a adopta planul de acțiune 
al Sohyo în tradiționala cam 
panic de primăvară a sindi
catelor.

Secretarul general al Sohyo 
Shogo Oki. a prezentat pro
iectul programului de acțiune

ORIENTUL APROPIAT

Raportul economic al guvernului R. 0. Vietnam

BUDAPESTA 5 — Corespon
dentul Agerpres. A. Pop. 
transmite: Cu prilejul vizitei 
in R. P. Ungară a tovarășului 
Virgil Trofin. 
al Consiliului 
președintele părții române In 
Comisia mixtă guvernamenta
lă româno-ungară de colabo
rare economică, Ioan Cotoț. 
ambasadorul României la 
Budapesta, a oferit un cocteil.

Au participat Timar Ma- 
tyas, vicepreședinte al Con-

vicepreședinte 
de Miniștri,

siliului do Miniștri al R. P. 
Ungaro, președintele părții un
gare in Comisia mixtă guver
namentală do colaborare eco
nomică intre cele două țări, 
Istvan Szurdi, ministrul co
merțului interior, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai comerțului exterior, 
conducători de întreprinderi 
și alte persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, de prie
tenie.

CAIRO 5 (Agerpres). — Cea 
de-a doua fază a aplicării a- 
cordului de dezangajare s-a 
încheiat. în cursul zilei de 
marți, o dată cu transfera
rea. de către reprezentanții 
O.N.U.. a controlului asupra 
regiunii situate la sud de 
Micul Lac Amar, dc pc malul 
apusean al Canalului Suez, 
către forțele egiptene — a 
anunțat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. la Cairo.

Trupele israeliene au con
tinuat — a afirmat purtăto
rul de cuvînt — retragerea 
de pc malul occidental al 
Canalului. începind. în acest 
fel. cea de-a treia etapă a 
dezangajării.

Pc malul estic al Canalului 
Suez, forțele 
încheiat, luni, 
de retragere și 
prczentanților 
trolul asupra 
respective.

Pc de altă 
rul de cuvînt 
reprezentanții 
ceput. marți, 
controlul asupra 
egiptene și israeliene in zo
nele determinate prin acor
dul de dezangajare, din re- 
giunea meridională a Sinaiului. 
unde forțele și armamentele 
celor două părți trebuie sâ 
fie limitate.

israeliene au 
operațiunile 

au remis re- 
O.N.U. con- 

sectoarelor

parte, purtăto- 
a declarat că 

O.N.U. au în- 
inspecțiile și 

efectivelor

in campania dc primăvara 
Proiectul fixează ca obiectiv 
primordial al luptei revendi
cative sporirea salariilor lu
nare cu 35 000 pinâ la 40 00C 
yeni, iar a pensiilor și aloca
țiilor pentru salariații cu ve
nituri mici — cu 30 000 yeni 
pentru a lc pune de acord cu 
creșterea prețurilor. Se subli
niază că inflația a redus subs
tanțial puterea dc cumpărare 
a salariilor. Printre obiecti 
vele principale figurează, de 
asemenea, obținerea dreptu
lui la grevă pentru salariații 
din instituțiile publice si gu
vernamentale îmbunătățirea 
sistemului asistenței sociale a 
condițiilor de munca și de 
trai.

Datorită accentuării infla
ției în ultimele luni și a spo
ririi considerabile a costului 
vieții, aici se apreciază câ ac
tuala campanie de primăvară 
a sindicatelor va fi deoseb t 
de amplă și de intensă, avînd 
un pronunțat caracter politic 
La campanie participă toate 
centralele sindicale japoneze 
precum și alte organizații dc 
masă, scontîndu-sc pe mobi
lizarea a peste 10 milioane 
persoane.

—-

Mesajul televizat
al președintelui

de

Juan Domingo Peron
întilnirea dintre Anwar Sadat

Kaimși F
CAIRO 5 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului An
war Sadat l-a primit, la Cai
ro. pe F. Kaim. vicepreședin
te al Consiliului de miniștri 
al R.P. Polone, care conduce 
delegația țârii sale la cea de-a

patra sesiune a Comisiei mix
te polono-egiptene de cola
borare industrială. Au fost 
examinate posibilitățile de lăr
gire a colaborării dintre cele 
două țări.

,Mariner-10“ a transmis
ale Planetei Venusprimele fotografii

PASADENA 5 i Agerpres). 
— Sonda spațială „Marir.er- 
10' a trecut, marți, la ora 
17,01 GMT, la o depărtare de 
5 770 de kilometri de Planeta 
Venus și a transmis, deja, pe 
Pămînt. fotografii ale planetei 
din care se observă că ea este 
acoperită cu straturi groase 
de nori. Mariner s-a apropiat 
de Venus venind dinspre par
tea întunecată a planetei, și 
prima fotografie a înfățișat o 
umbră. Pe măsură ce sonda 
s-a apropiat de planetă, ea a 
transmis o altă fotografie, cu 
o imagine pe care oamenii dc 
știință au descris-o ca un 
„strop alb“. Fotografia luată

la cea mai apropiată dis-de . .
tanță înfățișează o suprafață 
gri-neagră. și experții de la 
Pasadena au afirmat că sînt 
necesare studii considerabile 
înainte de a se putea anunța 
rezultatele analizelor lor.

„Jet Propulsion Laboratory*' 
a anunțat că sonda a efectuat 
zborul pe lingă planetă ..in 
foarte bune condiții" și foto
grafi’’.- primite sînt ..foarte 
clare". După cinci minute „Ma- 
riner-10” a intrat în zona de 
după planetă. Se speră că 
oamenii de știință vor obține 
suficiente date din care să se 
poată alia compoziția atmos
ferei planetei Venus.

BUENOS AIRES 5 (Ager
pres). — Intr-un mesaj tele
vizat adresat întregii națiuni 
și consacrat analizei realizări
lor guvernului său în cursul 
anului trecut, președintele 
Argentinei. Juan Domingo 
Peron, a relevat că partici
parea muncitorilor la venitul 
național a crescut dc la 33 la 
sută, în mai 1973, la 42.50 la 
sută. în decembrie 1973, iar 
șomajul, una dintre cele mai 
grave probleme sociale cărora 
a trebuit să le facă față gu
vernul, a cunoscut o impor
tantă scădere — de la 6.5
sută. în aprilie 1973, la 4,5 la 
sută în decembrie 1973.

Mai departe. președintele 
argentinian a subliniat că de
ficitul pe plan fiscal, moște
nit de guvern, se cifra la 31.3 
miliarde pesos și că. în pre
zent. acesta a scăzut la 19 mi
liarde pesos. Inflația, pe de 
altă parte, care, în timpul gu
vernelor militare, ajungea 
pinâ la 80 la sută, a scăzut 
la zero.

la

Echipajul misiunii „Skylab-3“ 
se pregătește pentru 
revenirea pe Pămînt

HANOI 5 (Agerpres). — In 
raportul economic al guver
nului. prezentat la sesiunea 
Adunării Naționale a ILD. 
Vietnam dc Le Thanh Nghi 
viceprini-ministru. sc sublinia
ză câ, în perioada care a tre
cut dc la semnarea Acordu
lui dc la Paris cu privire 1; 
Vietnam, a fost reluat traficul 
pc principalele căi ferate, în
treprinderile industriale și-au 
normalizat activitatea, a fost 
refăcută o parte însemnată a 
fondului locativ, au fost ob
ținute succese în domeniul

ocrotirii sănătății și învăță- 
mîntului.

In 1973. producția de ener
gic electrică a depășit cu 24 
la sulă nivelul din 1965, iar 
volumul global al producției 
realizate dc industrie și u- 
oitățile meșteșugărești a fost 
anul trecut, cu 17 la sută su
perior celei din 1965.

Referindu-se la planurile pe 
1974 și 1975. Le Thanh Ngh; 
a subliniat importanta înde
plinirii sarcinilor legate de 
mobilizarea resurselor creatoa
re ale societății, folosirea tu

turor posibilităților potențiale 
alo economiei, intensificarea 
producției și respectarea re
gimului de economii, consoli
darea și dezvoltarea relațiilor 
socialiste dc producție, și de 
Întărirea conducerii economiei 
de către organele dc stat cen
trale și locale.

Paralel cu refacerea și dez
voltarea economiei naționale 
— a subliniat raportorul — 
trebuie să desfășurăm pre
gătirile pentru cel de-al doi
lea plan cincinal —■ 1976—1980.

O declarație a M.A.E 
Chinezeal R.P

PEKIN 5 (Agerpres). — In 
legătură cu recentul acord in
tre guvernul japonez și auto
ritățile sud-coreene, prin care 
au fost incluse în așa-zisa 
„zonă de dezvoltare comună" 
întinse suprafețe din platoul 
continental al Mării Chinei

dc Est, purtătorul 
al M.A.E, al R. P. ( 
dat publicității o < 
apreciind această 
drept o încălcare a 
nitâții Chinei, pe care guver
nul chinez nu o acceptă sub 
nici o forma.

de cuvînt 
Chineze a 
declarație, 

acțiune 
i suvera-

FORȚELE KHMERE AU BOMBARDAT 
DIN NOU PNOM PENHUL

Președintele Algeriei despre hotărîrea luată de țara sa 
în privința folosirii materiilor prime

ALGER 5 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea S. Ionescu, 
transmite : Președintele Alge
riei, Houari Boumcdicne, a 
acordat corespondentului zia
rului „Le Monde" la Alger un 
interviu în care sc referă la 
hotărîrea luată de țara sa în 
privința folosirii materiilor 
prime. El a expus, totodată, 
punctul de vedere algerian în 
legătură cu relațiile care tre
buie să existe între țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare. „Cooperarea de la 
stat la stat — a subliniat șeful 
statului algerian — este poli
tica viitorului". cxprimîn- 
du-și dezaprobarea față de a- 
propiata conferință dc la Wa
shington a țărilor capitaliste 
industrializate consumatoare 
de petrol.

Șeful statului algerian a ca
lificat ca nefondate unele re
proșuri formulate în legătură 
cu creșterea „prea mare

prea rapidă" a prețului petro
lului operată de țările produ
cătoare, ca și acuzațiile potri
vit cărora acc-stc țâri ar fi con
tribuit, prin măsurile luate la 
o inflație pe plan mondial. 
„Eliberarea materiilor noastre 
prime nu este pentru noi un 
scop în sine, ci un mijloc de 
a ne dezvolta, dezvoltînd, pe 
baza complementarității, toate 
raporturile noastre cu țările 
industrializate — a subliniat 
el. Așa, de exemplu, conducta 
din est. care va transporta 
gaz algerian în Italia, și care 
va fi construită de italieni, a 
intrat în faza realizării. Al
geria dorește acum să reali
zeze și conducta de gaze 
din vest, care va trece prin 
Spania și Franța. Noi am pre
luat controlul petrolului nos
tru pentru a stabili rapor
turi directe de la stat la stat 
și pentru a elimina interme
diarii care realizează profituri

fabuloase pc seama consuma
torilor și producătorilor".

In legătură cu convoca
rea unei sesiuni dc urgență a 
Adunării Generale a O.N.U., 
la propunerea sa, președin
tele Boumcdicne a arătat că 
„problema care se pune în lu
me este mai vastă decît pro
blema separată a petrolului 
sau chiar decît cea a materi
ilor prime. Ea privește rapor
turile între 
și celelalte 
meniile".

țările dezvoltate 
tari, in toate do-

CAMBODGIA 5 (Agerpres). 
Marți după amiază, forțele 
patriotice cambodgiene au 
bombardat din nou Pnom 
Penhul. 
piesele 
trioților

din nou
Se menționează 

de artilerie ale 
sînt instalate

că 
pa

la

cițiva 
intr-un 
trecute 
lonnolist 
sub 
le.

kilometri de Capitală, 
sector citat zilele 
de comandamentul 

printre cele aflate
controlul forțelor... sa-

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Costa Rica

SAN JOSE 5 (Agerpres) — 
La San Jose au fost numărate 
voturile exprimate do cei 
750 000 de alegători pentru de- 

. semnarea noului șef al sta
tului pe cei 57 de membri ai 
Adunării Legislative și pe cei 
552 de viitori consilieri mu
nicipali. Daniel Oduber Qui- 
ros — candidatul Partidului 
Eliberării Naționale, de gu- 
vernămint — a fost declarat

0 NOUA SESIUNE A CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL C.E.E.

PREȘEDINTELE R. S. F. 
IUGOSLAVIA. Iosip Broz Ti
to, a sosit, marți intr-o vizi
tă oficială la Damasc, la in
vitația președintelui Siriei. 
Hafez Assad.

LA SALZBURG s-au înche
iat. marți, lucrările conferin
ței organizate la inițiativa 
..Clubului de la Roma", la 
care au luat parte personali
tăți politice, specialiști 
probleme economice și 
vanți din peste 30 de țări.

căminte petroliere „Juse- 
pin“ și „Mulata", din statul 
Monagas. Timp de treizeci 
de ani, exploatarea celor două 
importante zăcăminte s-a a- 
flat în mîinile filialei compa
niei 
leum

americane ..Creol Pelro- 
Corporation".

in 
sa-

CUBA ȘI DAHOMEY 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am
basadă — arată un comunicat 
comun al celor două state, 
dat publicității

au

la Havana.

GUVERNUL
LEAN a hotărât 
termen de 30 de zile, contro
lul asupra a două mari ză-

VENEZUE-
să preia in

CU
LOR _______
IAȘURATE IN 
TUL
tidul Cetățenesc Progresist 
a obținut un număr de 17 332 
voturi, urmînd sâ dețină în 
viitorul Parlament opt locuri, 
iar Partidul Uniunea pentru 
Patrie — 16 356 voturi, ceea 
ce reprezintă numai șapte 
locuri.

PRILEJUL ALEGERI- 
LEGISLATIVE DES- 

PRINCTPA- 
LIECIITENSTEIN, Par- 
Cetățenesc

IN APROPIEREA CAPI
TALEI URUGUAYENE. Mon
tevideo, un autobuz s-a pră
bușit intr-o prăpastie adîncă 
de aproape 12 metri, provo- 
cînd moartea a 14 persoane și 
rănirea altor 40.

L U 1

HOUSTON 5 (Agerpres). — 
Astronauții misiunii „Skylab- 
3" iși continuă pregătirile in 
vederea 
care 
cum 
ora 
perarea 
zeci 
Soarelui, 
formațiilor 
tale și ale unor 
mîntului, realizată 
in cadrul ieșirii in spațiu (du
rata acesteia a fost de 5 ore 
și 19 minute), comandantul 
misiunii. Gerald Carr, a su
pus testelor citeva mostre de 
peliculă si alte materiale

revenirii pe pămînt. 
este programată, după 

se știe .pentru vineri. 
15.17 G.M.T.După recu- 

filmelor continînd 
de mii dc imagini ale 

cometei Kohoutek, 
stelare îndepâr- 

zone ale Pă- 
duminicâ

pentru a vedea in ce măsură 
gradul lor de inflamabilitate 
a .fost afectat de absența gra
vitației. Intr-un alt experi
ment, Pogue a încercat, 
pentru a doua oară de la în
ceperea misiunii, să descope
re acele străfulgerări lumi - 
noase percepute in întune
ric și de alți astronauți a - 
mericani, despre care se cre
de că ar fi raze cosmice ex
trem de rapide ce pătrund 
prin pereții navei spațiale. 
El a făcut, de asemenea, o 
ultimă tentativă de filmare 
a cometei Kohoutek. deveni - 
tâ și pentru astronauți aproa
pe imperceptibilă.

MADRID 5 (Agerpres). — 
In Spania continuă largi acți
uni greviste. Se află în grevă 
laminoriștii de la uzina „La- 
minaciones de Lcsaca". din 
Pamplona, metalurgiștii de la 
„Inter", din Barcelona, con
structorii de nave ai compani
ei „Astano". lucrătorii de la 
firma madrileană ..Standard 
Electric Espanola". In aceste 
zile au declarat grevă munci
torii de la întreprinderea 
..Mecanicas dc la Pena". „Me- 
caner" și „Tramax" din pro
vincia Biscaya. Greviștii cer 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, încheierea 
unor noi contracte colective.

în 1973, costul vieții a cres
cut în Spania cu 14,2 la sută, 
salariile rămînînd la un nivel 
neschimbat.

BONN 5 (Agerpres). — In 
R. F. Germania au avut loc 
greve de avertizare, cu parti
ciparea a peste 20 000 de lu
crători din serviciul poștal și 
gospodăria comunală. După 
încheierea, fără nici un rezul
tat. a convorbirilor purtate cu 
reprezentanții patronatului. în 
vederea îmbunătățirii condi
țiilor dc muncă și de viață, 
sindicatele lucrătorilor din 
sfera comunală și a adminis
trației au declarat câ, în ur
mătoarele zile, se așteaptă ca 
membrii acestor organizații 
sâ fie chemați pentru a se 
pronunța prin vot asupra pro
blemei privind declararea 
unei greve generale.

la sută taxele de transport în 
capitala finlandeză. Sc aș
teaptă creșterea cu peste 50 
la sută a taxelor pentru ener
gie electrică și dublarea pre
țului la orez.

în 1973, prețurile la produ
sele de larg consum au cres
cut, în Finlanda, cu peste 15 
la sută.

HELSINKI 5 (Agerpres). — 
De la începutul lunii februa
rie au fost majorate cu 20-25

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Greva generală a minerilor 
din Marea Britanie va fi de
clanșată sîmbătă. 9 februarie 
1974. la ora 24.00 s-a anunțat 
oficial la Londra. Agenția 
UPT precizează că data de
clanșării grevei a fost stabili
tă în cadrul reuniunii Comi
tetului Executiv al sindicatu
lui minerilor, întrunit, marți, 
în capitala britanică.

14.40 Soliști și for-

: Jan- 
VUL-

LU-
Recitalul formațiilor

MIERCURI. 6 FEBRUARIE
PETROȘANI — 7 Noiem - 

brie: Morgiana ; Republi
ca: Ce se Întâmplă, doctore ? 
PETRILA: Jandarmul la 
plimbare ; LONE A — Mine
rul : Legenda negrului
Charley : ANINOASA 
darmul la plimbare : 
CAN: Mafia albă : 
PENI — Cultural : O aface
re pe cinste : Muncitoresc : 
Rond de noapte : URI-
CANI: Poveștile Beatricei 
Potter.

Buletin de știri : 9.20 Orches
tre de muzică populară : 
9,40 Umorul operetei : 10.00
Buletin de știri ; 10.30 Din
țările socialiste : 10.45 Me
lodii populare de virtuozi
tate : 11,00 Buletin de știri: 
11.05 Muzică de promenadă: 
11,20 _
Sfinx și New Trolls ; 12.00 
Buletin de știri : 12,05 întâl
nire cu melodia populară 
și interpretul preferat £ 12,35 
Album coral : 
jurnal ;
prînz :

tiți ai cintecului popular ; 
18,00 Orele serii ; 20.00 Con
cert de muzică populară ;
20.30 Itinerar la harta ță
rii ; 20.40 Muzică pc adre
sa dumneavoastră : 21.00
Buletin de știri : 21,30 Con
semnări : 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Bijuterii muzicale : 
23.00—5.00 Estrada noct-ur-

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă ; 6.00 Radioprogramul
dimineții : 8,08 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00

13,00 Radio-
13.15 Concert de 

,_......... 14.00 Buletin de
știri : 14.05 Varietăți muzi
cale ;
mâții artistice de amatori : 
15,00 Buletin dc știri : 15.05 
Clubul invitaților: 16,00
Radiojurnal ; 16,15 Cintece
dc Radu Paladi ; 16,25 Odă 
limbii române : 16,45 Dis
cul zilei; 17.00 Buletin de
știri : 17,15 Universul fa
miliei ; 17,40 Interpret! ves-

9,15

9.35

10,00

Teleșcoala : Album :
Scheii Brașovului. 
Biologie (anul III): Fi
ziologia analizatorului 
acustic.
Introducerea în mate
matica modernă Al
gebra Boole (aplicații 
(II).
Curs de limbă engleză

(lecția 76 — reluare). 
Curs de limbă rusă 
(Lecția 77 — reluare). 
Film pentru copii : 
Băiatul și puiul (re
luare).
Cîntecc și dansuri 
populare susținute de 
ansamblul „Carpați* 
al Casei de cultură 
din Cîmpulung Mus
cel.
Film documentar — 
In căutarea animale
lor sălbatice.

16.00 — 17,00 Lecții TV. pen
tru lucrătorii din a- 

gricultură.
17,30 Telex.
17.35 Curs dc limbă france

ză (lecția 79). 
Steaua polară.
Festivaluri muzicale. 
Festivalul dansulu' 
bâtrînesc mureșan.
Sociorama. Marile fa
milii.

Tragerea Pronoexpres 
1001 de seri. Pik și Tik.
Telejurnal.

Reflector.
Telecinemateca: Unora 
le place jazz-ul, cu : 
Marilyn Monroe, Tony 
Curtis, Jack Lemmon. 
24 de ore.

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

18.05
18,30

18,45

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 4? 
8 grade : Paring + 2 grade:

Minimele : Petroșani : 0
grade ; Paring — 4 grade.

Grosimea stratului de ză
padă la Paring : 57 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține umedă, cu cer va
riabil. Pe alocuri vor cădea 
precipitații slabe, sub for
mă dc ploaie. Vint slab pi- 
nă la potrivit din sectorul 
nordic.

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Luni a început, la Bruxel
les, o nouă sesiune a Consi
liului ministerial al C.E.E. 
Miniștrii de externe dezbat c 
serie de probleme comunitare 
rămase in suspensie de la 
reuniunile precedente. De a- 
semenea. „cei nouă” încearcă 
să adopte o poziție comună 
cu care să se prezinte la a- 
propiata Conferință de 
Washington în problemele e_ 
nergiei.

După cum relevă agenția 
France Pressc, „cei nouă” au 
procedat, luni dupâ-amiazâ 
la examinarea situației comu
nității în lumina apelului pre
sant lansat, săptămîna trecu
tă. de președintele Comisiei 
executive. Francois Xavier- 
Ortoli. El a avertizat guverne
le țărilor membre împotriva 
riscului dezintegrării C.E.E. 
Cii prilejul dezbaterilor pe a- 
ceastă temă, s-a constatat că 
..cei nouă” nu împărtășesc 
toți aprehensiunile dramatice

la

Hotărîrea adoptată 
de miniștrii de externe 

ai țărilor 
Pieței comune

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Miniștrii de externe ai ce
lor nouă țări membre ale 
Pieței comune au respins, in 
mod clar, marți, ideea ame
ricană de a se folosi confe
rința asupra petrolului — 
ce va avea loc la Washing
ton, săptămina viitoare — 
ca punct de plecare pentru 
un nou tip de cooperare 
conomică și monetară între 
principalele țări industriali
zate. Potrivit agenției Reu
ter. pozițiile țărilor C.E.E. 
au diferit foarte mult in pro
blema atitudinii pe care va 
trebui să o adopte Piața co
mună la Washington, dar du
pă mai multe ore de dezba
tere sau pus bazele unei po
ziții comune.

Intre altele, membrii C.E.E. 
au ajuns la acordul de a se 
opune propunerii dc trans
formare a conferinței de la 
Washington într-un forum 
permanent ai țărilor consu
matoare de petrol. Miniștrii 
țărilor C.E.E. consideră 
in cursul conferinței de 
Washington trebuie doar să 
fie analizat impactul crizei 
de energie asupra economiei 
mondiale, fără să sc adopte 
măsuri concrete.

e -

că 
la

privind evoluția comunității 
exprimate nu numai de către 
Ortoli, ci și de miniștrii de 
externe ai Belgiei și Luxem
burgului.

Pentru R.F. Germania. Fran
ța și Marea Britanie. de pildă, 
procesul de stagnare care a- 
fectează comunitatea se da
torează dificultăților deosebi! 
de grave cu care este confrun
tată Piața comună în prezent • 
criza energetică și implicațiile 
monetare.

ciștigător al alegerilor, ru- 
pindu-se. astfel, o îndelungată 
tradiție electorală care dădea 
cîștig de cauză reprezentantu
lui partidelor de opoziție. El 
a întrunit 289 848 de voturi 
(42,3 la sută din totalul celor 
exprimate), față de numai 
205 076 obținute de principalul 
sau contracandidat, Fernando 
Trejos Escalante, candidatul 
Partidului Unificării Națio
nale (30 la sută din sufragii).

Pe locul a) treilea s-a clasat 
Jorge Gonzales Marten, repre
zentantul Partidului Național 
Independent, cu 11,6 la sută 
din sufragiile exprimate de 
electoratul costarican. Ceilal
ți 5 candidați au întrunit. îm
preună. 16 la sută din voturi.

Tribunalul Suprem Electo
ral a anunțat, de asemenea, 
că 21 la sută din alegătorii 
înscriși pe listele electorale 
s-au abținut de la vot.

Daniel Oduber Quiros. pre
ședintele ales al Republici’ 
Costa Rica. urmează să preia 
oficial funcția supremă în stat 
la 8 mai. înlocuindu-1 pe 
președintele în exercițiu, Jo^e 
Figueres Ferrer.

Faptul divers pe glob
Erupția de lavă 

a vulcanului Etna 
continuă

fi însă îndeplinit de un acu
mulator electric.

E-ROMA (Agerpres). 
ruplia de lavă a vulcanului 
Etna a continuat, în ultime
le 24 de ore, magma incandes
centă ieșind printr-un cra
ter care s-a formal la o 
altitudine de peste 1 600 me
tri. Deasupra craterului se 
ridică, pină la 150 metri înăl
țime, coloane incandescen
te, insă nu s-a înregistrat 
nici o scurgere de lavă 
pantele vulcanului.

Motor care folosește 
drept combustie 

azotul lichid

pe

LONDRA (Agerpres). 
Un grup de cercetători 
la Universitatea Salford 
Marea Britanie au anunțai 
punerea la punct a unui mo
tor de tip nou care folosește 
drept combustibil azotul li
chid. Avantajul acestor mo
toare este că. deși costul de 
construcție este egal cu cel 
al motoarelor clasice cu ben
zină, in natură se găsește o 
cantitate de azot nelimitat 
de mare ce poate fi utilizată, 
care constituie circa patru 
cincimi din compoziția ae
rului. Pe Ungă aceasta, mo
toarele de acest tip nu sini 
poluante, azotul întorcindu- 
se pur și simplu în almosie- 

Vehiculele de acest lei, 
spus cercetătorii brita- 

variabilă,

de 
din

rd. 
au 
nici, au autonomie 
dar este cert că ele vor dez
volta o viteză de peste 400 
kilometri pe oră. Singurul 
inconvenient este că se impu
ne o încălzire prealabilă îna
inte de trecerea azotului în 
turbină. Acest serviciu va

SPORT b TELEX
MUNCHEN 5 (Agerpres). — 

„Sala Sporturilor" din Mun- 
chen va găzdui între 22 și 24 
februarie campionatele inter
naționale dc tenis de masă 
ale R. F. Germania, un veri
tabil „rnini-campionat" mon
dial. la care au fost invitați 
sportivi și sportivi din 25 de 
țări, printre care și România.

Pe lista celor care au con
firmat participarea se numără 
jucători renumiți în frunte 
cu suedezul Stell in Bengtsson 
si Kjcll Johansson, japonezii 
Itoh și Imano, sovieticii Sar- 
hoian și Gomoșkov.

Concursul feminin va reuni, 
de asemenea, pc majoritatea 
jucătoarelor fruntașe din Eu
ropa, printre care campioana 
româncă Maria Alexandru și 
cehoslovaca Alice Grofova.

Albina ucigașă
MANAGUA (Agerpres). — 

Albina ucigașă „Apis Meli- 
ilua Adansonil“, care atacă 
in roiuri oameni și anima
le, putlndu-le provoca 
moartea in citeva minute, 
tinde să se Instaleze în Ame
rica Centrală și de Nord — a 
declarat entomologul vest- 
german Horst Petersen.

Oamenii de știință apre
ciază că „Apis Mei ii lua A- 
dansonir și-a dezvoltat o 
hipersensibilitate la mediu, 
iritată de „furtul* de mie
re din rezervele sale comis 
de către oameni.

Cu ajutorul unui cîine 
dresat pentru 

descoperirea de droguri
PARIS (Agerpres). — Cu 

ajutorul unui dine dresat 
pentru descoperirea de dro
guri, poliția din Calais a 
descoperit intr-un automobil 
cu număr de înmatriculare 
britanic 120 kilograme de 
hașiș și mai multe flacoane 

ulei de cînepă indiană, 
automobilului 
au fost ares-

cu 
Proprietarul 
și un complice 
tati.

Scrisoare explozivă
LIMA (Agerpres). — O I 

scrisoare explozivă, pusă I
la poștă in Mexic, a provo- I 
cat rănirea unei funcționa- | 
re și deteriorarea sediului ■ 
Ambasadei Republicii Cuba I 
la Lima — anunță agenfia

Latina- Funcționara I 
lost internată de '

I
Prensa 
rănită a 
urgenfa la Spitalul din ca
pitala Perului.

SPOR T
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 

Al doilea turneu internațional 
„fulger" de handbal feminin 
desfășurat la Liublin a fost 
ciștigat. ca și primul, de for
mația Vulturul Ploiești.

In cele două partide susți
nute, handbalistele românce 
au terminat învingătoare : 
11—5 (5—2) cu MKS Liublin 
și 15—10 (8—5) cu Budovliani 
Kelce.

La 8 martie va avea loc în 
Capitală întilnirea internațio
nală de box dintre echipele 
României și R. D. Germane. 
Gala se va desfășura în sala 
sporturilor de la Floreasca. 
în lotul formației țării noastre 
figurează, printre alții, campi
onii europeni C. Gruescu 
(muscă*) și Simion Cuțov (se- 
miușoară), Calistrat Cuțov,

Lazăr Marian, Alee Năstac 
și Ion Alexe. Două zile mai 
tîrziu, cele două echipe vor 
susține întilnirea revanșa la 
Galați.

La 15 și 17 februarie, selec
ționata de tineret a țării noas
tre la box va evolua la Bel
grad în compania echipei si
milare a Iugoslaviei. Din lotul 
echipei noastre fac parte Paul 
Dragu, Robu Niță. V. Sirbu, 
C. Hajnal. M. Simon, C. Dafi- 
noiu și alții.

Selecționatele 
masă ale R. P. 
continuă turneul 
tră. Sîmbătă, la 
vor întâlni 
(masculin și 
noastre.

de tenis de 
Chineze iși 
în țara noas- 
lași, oaspeții

reprezentativele 
feminin) ale țării

(Agerpres)
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