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Din record
în record
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TA ȘTACHET\ 
TRAC TI EI Di: 8 334 
ne cărbuni Zi

:cr - 
EX- 
TO-

Cu câteva zile in 
mâ comunicam 
dul obținut de colectivul 
Exploatării miniere Lu
peni — 8100 tone căr
bune extrase intr-o sin
gură zi. II calificam 
drept absolut. Foarte re
pede insă, ieri diminea
ță. la bilanțul zilei pre
cedente. recordul ..a că
zut" pentru că dc data 
aceasta același colectiv 
raporta extragerea a 
8 334 lone cărbune.

Prin condițiile optime 
dc aprovizionare asigu
rate fronturilor dc aba
taj, productivitatea
muncii a fost depășită 
pe exploatare cu 200 
kg; post.

Se cuvine să arătăm 
și plusurile de cărbune 
obținute de către colec
tivele sectoarelor de 
producție în aceeași zi: 
sectorul VI — 717 tone 
cărbune; sectorul III — 
479 tone, sectorul ATI — 
294 tone, sectorul II — 
251 tone...

ur- 
recor-

Răspundere și inițiativă in gospodărirea
energiei și combustibilului!

Accentul pe resursele 
nevalorificate

Transport chibzuit
economii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL ALVARO CUNHAL
Joi. 28 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu to
varășul Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului 
Comunist Portughez, care se 
află in țara noastră la invi
tația C.C. al P.C.R.

Ea întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

In cadrul discuțiilor cc 
avut loc cu acest prilej 
procedat la o informare reci
procă asupra activității și pre
ocupărilor actuale ale P.C.R. 
și P.C.P. și s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești și 
ale situației internaționale.

S-a reliefat hotârîrea comu
nă de a dezvolta în continuare 
raporturile frățești de priete-

au 
s-a

nie, solidaritate și conlucrare 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Portughez, în folosul cauzei 
unității comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor democratice patrioti
ce, anticolonialiste și antiim- 
pcrialiste. în interesul luptei 
pentru pace, democrație și so
cialism.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de prietenie 
și înțelegere tovărășească.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARA
A CADRELOR DE CONDUCERE

DIN UNITĂȚILE AGRICOLE
DE STAT Șl COOPERATISTE

tovarășului

Mecanizarea lucrărilor din 
subteran prin sporirea conti
nuă a dotării tehnice a mine
lor și creșterea gradului de fo
losire a utilajelor și instala
țiilor, creșterea puterii insta
late a unităților noastre minie
re fac necesară accentuarea 
preocupărilor orieritate spre 
mai buna gospodărire a ener
giei.

Privită prin prisma acestor 
exigențe, recenta analiză a 
îndeplinirii măsurilor de 
conomisire a energiei elec
trice și a combustibilului, e- 
fectuatâ la toate unitățile mi
niere din bazin, ne furnizea
ză o primă concluzie pozitivă. 
Tn cursul anului trecut au 
fost adoptate 114 măsuri teh- 
nico-organizatorice. a căror 
îndeplinire a condus la obți
nerea unor economii de 9 226 
tone de combustibil conven
țional. Dintre acestea, circa 
3 000 de tone reprezintă căr
bunele superior economisit. 12 
tone — motorina, iar diferen
ța — peste 60 la sută — ener
gie electrică economisită.

„Măsurile elaborate în ca-

cr<

e-

drul unităților, ne declară 
tov. loan Branga, tehnician in 
cadrul compartimentului e- 
nergetic al C.C.P., au vizat 
toate domeniile în care sc pot 
obține economii însemnate de 
energic. Putem menționa, în 
acest sens, îmbunătățirea 
funcționării unităților dc pro-

RAID-ANCHETĂ
Am dorit să cunoaștem ac

țiunile pe care le întreprind 
mecanicii, conducătorii auto, 
întregul colectiv al Secției- de 
utilaj și transport Iscroni al 
T.C.M.M., in scopul economi
sirii carburanților, deoarece

iQljj anul eficiențeiIÎS/4 ridicate

ducere a aerului comprimat 
la minele L-onea, Vulcan și U- 
ricani, înlocuirea cărbunelui 
cocsificabil cu cărbune ener
getic la acționarea locomoti
velor cu abur, raționalizarea 
funcționării utilajelor din 
subteran și de la preparații,

Ing. Bujor BOGDAN 
(Continuare in pag. a 3-a)

prin specificul muncii pe ca
re o desfășoară, aceasta tre
buie să constituie, in lumina 
imperativelor economice ac
tuale. o preocupare predomi
nantă în activitatea lor. In 
trimestrul IV 1973 s-au econo
misit peste 8 000 litri benzi
nă, iar în luna ianuarie a a- 
nului în curs, cînd s-au sta
bilit consumuri normate îm
bunătățite față de anul pre
cedent, a fost de asemenea 
redus consumul planificat cu 
2 200 litri benzină. 8 000 litri 
motorină și 500 kg ulei. A- 
ceste rezultate argumentea
ză cu suficientă convingere 
existența unor însemnate re
zerve interne ale secției ob
ținute ca urmare a aplicării 
unor măsuri, dintre care, a- 
mintim: montarea aparatelor 
de kilometraj pe fiecare auto
camion și urmărirea pe aceas
tă cale a tuturor curselor e- 
fectuate, îngrădirea oricăror 
abateri de la prevederile foi-

lor de parcurs, eliminarea 
„curselor” inutile, reverifica- 
rea încadrării grupelor de 
drumuri pe care sc circulă, 
controlul zilnic al stării teh
nice a autovehiculelor. Dem
nă de subliniat este inițiati
va desemnării unui mecanic, 
exclusiv în scopul reparării 
sistemului de alimentare și 
aprindere al autovehiculelor și 
altor utilaje, măsură care se 
concretizează in scăderea 
consumului normat de carbu
rant pentru fiecare mașină. 
Do pildă, la autobasculantele 
S.R. scăderea este de la 33 la 
32.5 litri la fiecare 100 km 
parcurși.

Prin utilizarea cit mai in; 
tensivă a curselor ..plin- 
plin“,( în ciuda piedicilor pe 
care, inevitabil, munca ciclică 
de șantier le provoacă, consu
mul specific de benzină în 
luna ianuarie a fost redus de 
la 0.117 kg/tonă kilometrică 
la 0,114 kg/tokm.

In ce măsură participă fie
care mecanizator la înfăptui
rea programului elaborat. în 
ce mod beneficiarii transpor
turilor și prestațiilor — lotu
rile de construcții și montaje 
ale T C.M.M. — sprijină ac
țiunile secției? Iată o între
bare căreia i-am căutat răs
puns pe șantiere. Am urmărit 
însoțiți do Florca Costachc, 
șef do garaj în cadrul S.U.T. 

- moroni. mașinile secției cir- 
culînd pe drumuri publice. în 
incinta șantierelor, la puncte-

în prezența
Nicolae Ceaușescu, joi dimi
neață, au fost reluate In plen 
lucrările Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și co
operatiste. Dezbaterile s-au 
desfășurat sub puternica în- 
rîurirc a cuvîntării secretaru
lui general al partidului, ade
vărată Cartă a agriculturii 
românești, document de în
semnătate excepțională pen
tru dezvoltarea pe mai depar
te a acestei ramuri de produc
ție, a întregii noastre econo
mii.

Sosirea în incinta Pavilio
nului expozitional a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și

de stat, a 
puternice 
exprimindu-și 
de înaltă stimă și prețuire, do 
profundă recunoștință și dra
goste față de secretarul ge
neral al partidului, pentru a- 
naliza amplă făcută in cuvîn- 
tarea rostită la deschiderea 
Conferinței asupra drumului 
parcurs de agricultura noas
tră, a căilor și mijloacelor 
de creșteț-e în continuare a 
producției agricole, ale per
fecționării activității in acest 
important sector al economi
ei naționale, cit și pentru a- 
precierile calde la adresa 
muncii pline de abnegație 
desfășurată zi de zi de cei ce 
lucrează pe ogoare.

fost. intîmpinată cu 
ovații, cei prezenți 

sentimentele

La lucrările Conferinței au 
participat : 
Ceaușescu. 
Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Ilie 
Maxim Berghianu. 
Cioară. Lina Ciobanii, 
stantin Drăgan. Emil Drâgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popescu. I con
te Răutu. Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu. Ștefan Voitec. 
Iosif Banc, Constantin Bâbă- 
lău. Petre Blajovici, Cornel 
Burtică. Miron Constan li nescu, 
Aurelia Dânilă, Miu Dobrescu, 
Magdalena Filipaș, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță,

tovarășa Elena 
tovarășii Emil 

Manea Măncscu, 
Verdeț. 

Gheorghe 
Qon-

(Continuare in pag. a 4-a)

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Modernizarea echipamenteior
de producere a energiei pneumatice

Mina Lupeni. ca și alte unități miniere din Valea 
Jiului, beneficiază de noi dotații cu echipament mo
dern dc producere a energiei pneumatice. Bunăoară, 
la stațiile de la puțurile Carolina și numărul 6 au fost 
montate și puse în funcțiune patru compresoare care 
au înlocuit compresoarele vechi, cu randamente mult 
mai scăzute. înnoirile aduse, așa cum s-a preconizat, 
s-au materializat în reducerea consumului de energie 
electrică pe mină. Astfel schimbarea echipamentului 
vechi cu cel nou. numai la cele două puțuri, s-a sol
dat cu economisirea unui volum de energic echiva
lent cu cel oblinut prin arderea a 832 tone c. c.

FEMEIA prezența activa
în viața municipiului

a filatoarelor

și post.

se remarcă cu depășiri ale sarcinilor

Pasionanta întrecere

e-

VIZIONARE 
COLECTIVA

mentali și recondițio- 
nări a parcurilor din 
orașele municipiului.

AU ÎNCEPUT 
ACȚIUNILE 

GOSPODĂREȘTI

PENTRU 
CUNOAȘTEREA 
TRECUTULUI

Intre cele trei schimburi ale formației finisaj tex
til din cadrul secției fire a I. F. A. „Viscoza" Lupeni 
se desfășoară o animată și rodnică întrecere. Obiec
tivul urmărit — 55 kg. fir pe om și zi— este realizat 
cu succes de toate schimburile. Pe luna februarie, lo
cul I a revenit schimbului condus de ajutor maistrul 
CONSTANȚA MOLDOVAN cu 77 kg. fire, locul II. 
celui condus de ajutor maistrul FLORICA VASILIU 
cu 75 kg. fire, iar locul III schimbului ELISABETEI 
BUCUR cu 74 kg. fir/om

Din rindul formației, alcătuită in mare majorita
te din femei, ~ _ 2.^2 _2____ 1..1._
de plan cuprinse între 10—30 la sută LUCIA BUR
LAN. bobinatoare, MAREA TECHEREȘ și SUSANA 
PATAKY, depunătoare, EMA RUSU, răsucitoare 

NEDELEA, prelucrătoare.

In aceste zile au fost 
declanșate, in Valea 
Jiului, acțiunile peiitru 
înfrumusețarea și gos
podărirea localităților. 
Mii cW*elevi, pionieri 
și uteTiști din școlile 
de cultură generală și 
licee împreună cu ca
drele didactice au par
ticipat alături de cetă
țeni la curățirea parcu
rilor, zonelor verzi și 
spațiilor din jurul 
blocurilor.

Pentru ziua de du
minică, 3 martie, este 
programată o amplă 
acțiune de plantări de 
arbori și arbuști orna-

Bucurindu-se de un 
succes remarcabil prin
tre spectatorii de toate 
vîrstele din orașul Lu
peni, filmul românesc 
„Veronica se întoar
ce" a fost vizionat de 
numeroși copii preșco
lari precum si de 
levii de la școlile de 
cultură generală 
localitate. .Acțiunea de 
vizionare colectivă a 
filmului a fost organi
zată de Iuliana Zamfir, 
responsabila cinema
tografelor din Lupeni, 
cu concursul educatoa
relor. învățătorilor și. 
respectiv, diriginților 
din școli.

din

Participante la 
înfrumusețarea 

cartierului
Din inițiativa Comite

tului orășenesc al feme
ilor Vulcan, s-au orga
nizat echipe de femei 
care s-au deplasat in 
cartierele orașului pen
tru a organiza acțiuni de 
curățenie și înfrumuse
țare a cartierelor. Prin
tre președintele organi
zațiilor de femei din 
cartiere care conduc di
rect această acțiune, se 
numără tovarășele Va
leria Jura. Berta Costa
che, Florica Drob și al

Din nou, la Centrul de colectare a sîn- 
gelui, in dimineața zilei de 27 ale lunii 
trecute, 23 de eleve ia cursul de surori de 
cruce roșie — secția exterioară Petrila — 
aparținind Spitalului unificat Petroșani au 
dovedit o înaltă conștiință umanitară prin 
donarea onorifică de singe. Iată grupul, 
zimbind satisfăcut in vederea imortaliză
rii pentru amintirea umanului gest.

Tntr-o atmosferă 
joi, dimineața, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului do Stat, a înmî- 
nat înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România 
unui mare număr de cadre 
de conducere și lucrători 
fruntași din agricultură pen
tru merite deosebite în orga
nizarea muncii, pentru apor
tul nemijlocit la sporirea pro
ducției vegetale și animale.

Solemnitatea s-a desfășurat

solemnă, 
tovarășul 

secretar

în rotonda Pavilionului Expo- 
zițional din Capitală. în pre
zența miilor de participant la 
lucrările Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănesdu. 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu. Con
stantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leon-

Stoica, 
Voitec, 
Băbă-

Cornel

te Răutu. Gheorghe 
Vasile Vîlcu. Ștefan 
Iosif Banc, Constantin 
lău, Petre Blajovici,
Burtică, Miron Constanținescu,
Aurelia Dânilâ, Miu Dobres- 
cu, Magdalena Filipaș, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ion Stănescu. Mihai Telescu, 
Iosif Uglar, Richard Winter, 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stă-

(Continuare în pag. a 4-a)

mmt ToimșuLbi i^icolae w/uișescii
în numele Comitetului Cen

tral al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, 
precum și al meu personal do
resc să adresez cele mai calde 
felicitări tuturor acelora care 
au fost distinși astăzi, și care 
vor fi distinși în continuare, 
cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. 
(VII APLAUZE).

Am acordat astăzi titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" 
unui mare număr de pre
ședinți de cooperative, de di
rectori de întreprinderi agri
cole de stat, de cooperatori și 
lucrători din agricultură. A 
sporit deci numărul de Eroi 
ai Muncii Socialiste. Aceasta 
este o apreciere deosebită pe 
care o dăm activității desfășu
rate de tovarășii respectivi, 
de colectivele în care ei mun
cesc, contribuției aduse Ia în
făptuirea politicii partidului 
în domeniul agriculturii. De 
altfel, după cum știți, prin Ho- 
tărîrea Comitetului Central dc 
acum un an, am stabilit ca 
anual să acordăm celor care

vor obține rezultate bune în 
agricultură, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și alte ordi
ne ale Republicii Socialiste 
România. Deci am făcut un 
început cu ocazia acestei con
ferințe. Urmează ca activita
tea din acest an să prilejuias- 
că acordarea unui număr mai 
mare de titluri de Erou al 
Muncii Socialiste, de alte or
dine ale Republicii Socialiste 
România, atît unităților. cit 
și acelor tovarăși care vor a- 
vea rezultate deosebite, precum 
și județelor, consiliilor popu
lare și comitetelor județene 
de partid. Este deci deschisă 
calea spre a avea fiecare ju
deț un număr mai mare de

Eroi, și mai cu seamă de a 
crește acest număr ca rezul
tat al obținerii unor produc
ții sporite în toate sectoarele 
de activitate.

Cu aceste gînduri îmi ex
prim convingerea că acorda
rea acestor ordine — care con
stituie o apreciere a activită
ții de pînă acum — va con
stitui un imbold pentru în
făptuirea în cele mai bune 
condiții a politicii partidului 
și guvernului în domeniul a- 
griculturii.

Felicit încă o dată pe toți 
tovarășii distinși. Vă urez noi • 
succese în activitatea dumnea
voastră. (APLAUZE PUTER
NICE).

Un deziderat al perfecționării învățămîntului

ja-

Evitarea supraîncărcării elevilor,
Aspectul modelator, do pre

gătire a tinerelor generații 
pentru integrarea în viața so- 
cial-economică cu deplină c- 
ficicnță se pune cu deosebită 
acuitate în fața invâțămin- 
tului. In această acțiune de 
actualitate și de perspectivă, 
măsura stabilită dc către Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 
1973 de a fi eliminată repeten- 
ția în clasele I—IV este stră
bătută de profunde semnifi
cații sociale, pedagogice și 
psihologice. Cadrelor didacti
ce' le revin îndatoriri mult 
sporite în această privință, 
fiind necesară înțelegerea sen
sului umanist al măsurii și

aplicarea unor metode, pro
cedee și mijloace didactic-e
ducative care fac necesară 
schimbarea structurală a con
cepției despre eficiența în- 
vâțămintului. Acest proces 
novator este prezent în școli
le din Valea Jiului și a reie- 

convingător dintr-o recen- 
consfătuire a directorilor 
școli — binevenit schimb 
idei și fructuos vschimb de

ncepind cu luna 
martie, comitetele o- 
rășenești U.T.C. din 
Valea Jiului inițiază o 
serie de întilniri ale 
membrilor birourilor 
cu foști activiști și con
ducători ai organizați
ilor de tineret din anii 
1944-1945.

Scopul acestor intil- 
niri este cunoașterea 
de către activul U.T.C. 
a luptelor duse de or
ganizația revoluționa
ră a tineretului in pri
mii ani ai eliberării 
patriei noastre.

șit 
tă 
de 
dc 
experiență organizat la Școala 
generală nr. 4 din Vulcan — 
la care a participat tovarășul 
Virgil Radulian, ministru-ad- 
junct al Educației și Invățâ- 
mîntului.

Directorii de școli sînt con
ducători nu numai ai proce
sului de instruire și educație 
de astăzi, ci ai celui de per
spectivă, preocupați fiind de 
evitarea unui clement cu pon
dere mare in rezultatele șco
lare slabe și mediocritate — 
este vorba de supraîncărcarea 
elevilor. Acesta este un fe
nomen din ce in ce mai mic 
în manifestare, pornit din or
goliul individual al profeso
rului care nu are în 
ansamblul materiilor 
și disponibilitățile psihologi
ci' și fizice ale ,< (miilor. Profe
sorii Simion Părăian, Alexan
drina Constantlnescu, Gheor
ghe Antoce. Cornelia Stănes
cu, Viorica Todericiu, Lucia

vedere 
școlare

Daniel și Anton Popescu, 
rectori de școli generale 
licee, au expus experiența a- 
cumulată pînă acum și direc
țiile acțiunii viitoare. Supra
încărcarea elevilor se mani
festă în mai multe direcții : 
cu temele pentru acasă (ca
drele didactice trebuind să o- 
pereze cu discernămînt în ă- 
cest sens), cu activități extra- 
școlare care solicită un volum 
mai mare de timp sau aglo
merarea elevului de către fa
milie (care îndeamnă copilul, 
din exces de ..dragoste", către 
prea multe forme de pregăti
re intelectuală sau fizică, ce 
se adaugă și depășesc princi
pala datorie — învățătura. în
tr-o anume clasă). Prin cola
borare sistematică cu familia 
(lectorate, ședințe cu părinții, 
vizite la domiciliu etc.), pla
nificarea strictă a tuturor lu
crărilor scrise, formarea u- 
nor deprinderi de a învăța 
și a se autogospodâri, prin 
munca diferențiată de la elev 
la elev și penetrație psiholo
gică, prin atitudinea creatoa
re a cadrelor didactice, acest 
generator de mediocritate, ca
re este supraîncărcarea ele
vilor, este tot mai limitat in

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Rubrica săptămînală

Schimb de experiență la Lonea

ale organelor și organizațiilor
de partid

Ieri s-a desfășurat la clubul 
muncitoresc din Lonea tin 
schimb de experiență pe te
ma: „Preocuparea comitete
lor de partid din cadrul ex
ploatărilor miniere cu privi
re la perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid in con
ducerea activității economice 
și politico-educative*', 
schimbul de experiență
participat secretarii comite
telor de partid, președinții co
mitetelor sindicale și secreta
rii comitetelor U.T.C. Au hiat 
parte, tovarășii Clement Ne-

La
au

gruț, prim-secretar al comite
tului municipal de partid și 
Loghin Popa, secretar al co
mitetului municipal de partid.

In cadrul schimbului de ex
periență s-au prezentat ur
mătoarele informări: Spriji
nul acordat de comitetul oră
șenesc de partid pentru per
fecționarea stilului de muncă 
a comitetelor de partid de la 
exploatările miniere Pctrila 
și Lonea, susținută de tova
rășul Pompiliu Ungur, secre
tar al Comitetului orășenesc

(Continuare in pag. a 3-a)
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Adunări generale ale 
asociațiilor de locatari

Preocupări, inițiative, 
acțiuni educative

• Detașamentele claselor o 
ll-o A. o ll-a B si a lll-a C de 
la Școalo generală nr. 5 Petro- 
șani ou a*ul ca invitat de o- 
noare pe tovorăsul profesor Vic
tor lafenco, președintele Con
siliului municipol Petroșani al 
Orgonlzotiel pionierilor, pionier 
al primei generații. In codrul 
întâlnirii. pionierii ou oudiot o 
interesanta prezentare despre 
evoluția organizației de-o lun
gul celor 25 de ani. In cuvinte 
plastice și cu exemple din ac
tivitatea personală, invitatul a 
reușit so trezească dorința copi
ilor de o fi mereu in primele rin- 
durl în munco șl in viețâ. In fi
nal, pionierii ou prezentat un 
frumos program artistic.

Evitarea supraîncărcării elevilor, 
a mediocritate h învățătură

(Urmore din pag. 1)

școlile din municipiu. In sis
temul de metode didactice, 
meditațiile se află pe un prim 
loc, venindu-se. In mod dife
rențiat. in sprijinul celor ca
re întlmpină dificultăți in a- 
similarea cunoștințelor.

Clasa nu este un colectiv 
uniform și static sub aspec
tul disponibilităților. Iată 
pentru ce este tot mai răspin- 
dîtâ în Valea Jiului metoda 
de a se muncii cu grupuri de 
elevi, inițiativa profesorului 
fiind corelată cu aplicarea u- 
nor stimulative metode mo
derne printr-o pluralitate de 
căi de manifestare. Pe drept 
cuvint autoperfecționarea ca
drelor didactice este acum 
de o necesitate acută. Numai 
în acest fel li se poate forma 
elevilor un stil de muncă, 
propriu fiecăruia după struc
tura sa. poate exista o atitu
dine creatoare față de pro
grama si manualul școlar. 
Problema modernizării proce
sului de îrjvâțâmînt este vas
tă și uneori înțeleasă îngust, 
unilateral — astfel se explică 
amenajarea unor săli sau 
cabinete cu funcționalita
te redusă. în care lecția 
se desfășoară după tipicul 
clasic. Modernizarea învăță- 
mîntului, au opinat în mod 
just mulți directori de școli.

Cercurile sportive
Organizația pionierilor a a- 

cordat și acordă o deosebită 
atenție activităților pe care, 
școlarii și pionierii le desfă
șoară in aer liber. La nivelul 
unităților Și detașamentelor de 
pionieri s-au instituit noi for
me de acțiuni care vin să 
facă activitatea extrașcolară 
mai vie. mai atractivă. Prin
tre acestea un loc de seamă 
1; ocupă activitatea sportivă 
:.ir- se desfășoară în cadrul 
i-ti vl taților de cerc Cercu
rile sportive au devenit azi 
o necesitate mai mult decît 
oriclnd. In școlile din Valea 
Jiului funcționează în prezent 
un număr de 25 de cercuri 
care cuprind peste 1 300 de 
pionieri și școlari de toate 
vtrstele (cu predominare de 
la clasele V—VIII'). Aici, ai
doma unei salbe se întîlnesc 
cercuri de toate genurile, ca
re exprimă varietatea preo
cupărilor populației școlare 
contemporane. Arunclnd o 
privire pe agenda unde sînt 
totalizate cele 25 de cercuri, 
observăm că majoritatea sînt 
conduse de cadre didactice, 
profesori de educație fizică 
cu experiență și cu preocu
pări mai deosebite, intr-o ra
mură sau alta a activității 
sportive îmbucurător este 
faptul că alături de specialiști 
(profesori de educație fizică)

© Detașamentul clasei a 
Vll-a C de la Școala generală 
nr. 5 Petrila a organizat acțiu
nea „Anii pionieriei". dedicata 
împlinirii unui sfert de veac de 
la inființareo primelor detașa
mente de pionieri. Cu această o- 
cazie pionierii ou aflot multe 
lucruri noi despre trecutul miș
cării pionierești - au consultat 
documente care atestă activita
tea mișcării de copil din țara 
noastră incâ din cele mai vechi 
timpuri. Elevii s-ou angajat să 
depășească contribuția lor 
pentru amenajarea complexu
lui de odihno „Valea de Pești".

© In cadrul acțiunii „Lupeni 
'29 - lupeni '74, la Casa pio

trebuie să pornească din con
ținutul formativ al disciplinei 
care să stimuleze gîndlrea. 
creativitatea elevului. Rolul 
formativ al școlii este preg
nant in clasele de adaptare — 
clasele I și a V-a. In clasa 1 
copilul trebuie să sc obișnu
iască cu un nou regim de via
ță și muncă și orice greșeli 
de tact îl traumatizează, îl 
îndepărtează de învățătură 
(acest raționament ce poate 
fi dezvoltat stă, de fapt, la 
baza eliminării repetenției). 
In clasa a V-a elevul se o- 
bișnuiește cu un alt sistem — 
mai mulți profesori, fiecare 
la cite o disciplină, fiecare cu 
• xigențe personale. In mod 
just, participanții la consfătu
ire au subliniat faptul că a- 
ceasta nu însemnează o abdi
care de la exigență, ci presu
pune o translație spre o etapă 
superioară, de colaborare a 
cuplului profesor-elev, o acți
une răbdătoare și fundamen- 
■ată pe înțelegere.

Și invățămîntul, spunea to
varășul Virgil Radulian, c 
un cîmp al acțiunii sociale in 
care sc investește mult și sînt 
necesare eficiența, randamen
tul. Dacă învățâmîntul are e- 
ficiență socială, are și efici
ență pedagogică. Acest amplu 
proces de perfecționare a șco
lii românești se realizează 

in această activitate extra
școlară, cu pronunțat i aractor 
sportiv sc află și alți a- 
nimatori din rlndul altor pro
fesori sau din persoane din 
afara școlilor, profesori de 
geografie, tehnicieni, biologi 
etc. Printre aceștia remar
căm pe Mihai Marcu, Școala 
generală nr. 2 Lupeni. Emilia 
Vitojan, Școala generală Cîm- 
pu lui Neag, Silviu Vladis
lav, tehnician la Casa pionie
rilor Petroșani, Ioan Moanță 
Școala generală nr. 2 Vulcan 
— Crividia ș.a.

Dacă trecem în revistă ac
tivitatea cercurilor sportive 
școlare, observăm că aceste 
organisme vii au devenit in
dispensabile vieții sportive 
școlare. Majoritatea desfășoa
ră o bogată activitate turisti
că. printre care se evidenția
ză cercurile de la Școala ge
nerală nr. 1 Petrila, Liceul U- 
ricani. Școala generală din 
Cîmpu lui Neag, Școala ge
nerală nr- 2 Lupeni, Casa de 
copii Uricani, Școala genera
lă nr. 2 Vulcan, Liceul Petri
la etc. Cercul de turism de la 
Liceul Uricani condus de 
prof Gheorghe Oțel a orga
nizat numeroase acțiuni de 
cunoaștere a împrejurimilor, 
au prevăzut să străbată pas 
cu pas 20 do kilometri, au in
stituit acțiunea „Circuitul 

nierilor din Vulcan s-a organizat 
activitatea „Pe urmele grevei" 
la care ou participat un număi 
de 50 elevi. Sub îndrumarea con
ducătorului do cerc Ion Moan- 
ță, s-au deplasat la Lupeni un
do au vizitat locurile caro vor
besc despre greva din anul 
1929.

Pionierii și școlarii de la 
Casa pionierilor din Petrila, an
gajați in inițiativa „In fiecare 
zi din viața de pionier, cit mai 
multe fapte demne de un viitor 
comunist" au efectuat pină in 
prezent un număr de 6 000 ore 
de muncă patriotică la noul lo
cal al casei pionierilor, in 
scopu) amenajării sălii de sport, 
atelierului auto și altor săli pen
tru cercurile tehnice.

© Detașamentul-clasei a Vll-a 
A de la Școala generală nr. 4 
Petroșani a înscris pe agenda 
activităților dedicate unui sfert 
de veac de la înființarea pri
melor detașamente de pionieri 
din patria noastră acțiunea 
„Detașamentul promovează cin
stea, hărnicia șl demnitatea". 
El au analizat cum au răspuns 
pionierii din detașament la 
chemarea celui de-al doilea 
Forum și s-au angajat să ob
țină rezultate tot moi bune la 
învățătură șl disciplină.

mai întii prin eliminarea u- 
nor prejudecăți și schimbarea 
unor optici anacronice — 
prin meditații, consultații, se 
acționează asupra modelării 
gîndirii. elevii învață cum să 
învețe, are loc un invățâmînt 
intensiv. In acest proces e- 
xemplul profesorului, struc
tura sa intelectuală și morală, 
sînt de mare valoare și presu
pune un neostenit efort de 
pregătire. Ei nu mai acțio
nează individual și oarecum 
egoist, ci trebuie să știe că 
formează o echipă unită nu 
numai prin scop, ci și prin 
metode pentru a asigura atît 
dezvoltarea intelectuală și e- 
tică a copilului, cit și sănă
tatea lui.

Fără îndoială că în acest 
sistem un rol important îl au 
și organizațiile de tineret 
chemate să contribuie la e- 
ducația politico-ideologică. la 
orientarea sistematică a ele
vilor spre a fi folositori soci
etății. Cultivind inteligența, 
creativitatea, învățâmîntul se 
află într-o radicală perfecțio
nare și îmbunătățire. In șco
lile din Valea Jiului s-a a- 
cumulat o experiență prețioa
să în educarea elevilor prin 
muncă și pentru muncă, prin 
orientarea spre conținutul 
formativ al acestei activități 
în care se clădește personali
tatea comunistă.

peșterilor'1 — acțiune caro le 
va prilejui participanți’or cu
noașterea peșterilor din îm
prejurimi. Acest cerc are o 
emblemă confecționată în ate
lierul școlii, are un jurnal de 
bord undc-și inserează întrea
ga activitate, o colecție de 
plante și roci. Antrenantă 
este și acțiunea de la Casa de

Minte sănătoasă 
în 

corp sănătos

copii Uricani — „Pas cu pas 
să cucerim înălțimile", în ca
re pionierii și-au propus să 
escaladeze piscurile cele mai 
înalte ale lanțurilor de munți 
ce înconjoară Valea Jiului.

In ultimul timp au apărut 
cercuri noi de cicloturism și 
tir. Se detașează in mod evi
dent cercurile de la casele 
pionierilor, de la Școala ge
nerală nr. 2 Vulcan și Casa 
pionierilor din Petrila. Mem
brii cercurilor respective au 
organizat acțiuni de ciclotu
rism tematice, de cunoaștere

învățătoarea Aurelia Ianki în mijlocul celor pe care . 
iubește și cărora Ie consacră pasiunea și aptitudinea: vi
itorii cetățeni ai țării.

„ELEVII SÎNT 
SENSUL, VIEȚII MELE“

Sunetul cristalin al clopoțelului do la Școala gene
rală nr. 1 Petroșani anunță începerea orelor de « urs. 
In clasa a Il-a B e o liniște deplină. Ca întotdeauna de 
cind a început anul școlar, și In această dimineață ele
va Cleopatra Varga clntâ „Tricolorul".

Ora de lectură se desfășoară intr-un ritm antre
nant. Glasul învățătoarei Aurelia Ianki, imprimat pe 
banda de magnetofon, răsună limpede in clasă.

....Și Hășmaș era bălrîn dar avea doi feciori. Pe li
nul îl chema Olt. iar pe celălalt Mureș. Și le-a zis tatăl 
să fie frați buni, ca să-l poată moșteni..."

Copiii sînt numai ochi și urechi Din cînd in cînd, 
învățătoarea oprea magnetofonul și discuta cu elevii.

— Dacă ar veni regina căpcăunilor. Harghita, v-ați 
speria ?

— Daaa ! răspund copiii.
— Vedeți. Oltul și Mureșul nu s-au speriat. Ei erau 

foarte viteji.
Și povestea continuă mai departe.
„l.i sfîrșitul orei, in pauză, am stat de vorbă cu în

vățător .«h Aurelia Ianki despre activitatea desfășurată 
în cei 36 d • ani serviți cu devotament la catedră

— Am Inc. rcat întotdeauna — mărturisește dum
neaei —- să transmit cit mai multe cunoștințe elevilor, 
să le formez caracterul pentru a deveni oameni adevă- 
rați în viață. Am cerut mult de la ei în această dorință 
de-a se forma cît mai integri. Și cred că în mare parte 
am reușit. In toți anii pe care i-am profesat din 19,38 am 
învățat mii do copii din multe părți ale țării. Elevii sînt 
sensul vieții mele. Am revenit insă aici în Valea Jiului, 
unde m-am născut intr-o familie de mineri din Vulcan. 
Cred că azi mă pricep mai bine în profesie dccît înain
te. In fiecare an am învățat ceva nou pe care îl aplic în 
timpul predării.

Opiniile profesoarei Viorica Todericiu, directoarea 
Școlii generale nr 1 din Petroșani. întregesc conturul 
personalității acestei talentate modelatoare de caracte
re care știe să se apropie cu dragoste și căldură de elevi, 
să le sădească în conștiință idealul muncii și al datoriei

— In ciuda faptului că învățătoarea Aurelia lank, 
sc apropie de pensionare este mai pasionată decît multi 
tinere de nou. do problemele modernizării in predare 
Fiind responsabila comisiei metodice a învățătorilor, a 
stimulat aceste preocupări și colegilor săi. Dar ea e în

totdeauna cea mai activă. Clasa la care predă este foar
te disciplinată și cea mai îngrijită. In fiecare zi lucrea
ză după ore cu copiii care n-au condiții bune de învăță
tură acasă. Ține o strinsă legătură cu părinții elevilor, 
antrenîndu-i în rezolvarea multor probleme ale școlii. 
Dacă toți învățătorii ar d onstra atît conștiinciozitate 
profesională, invățămîntul ar ciștiga enorm in calitate și 
eficiență

Cornel HOGMAN

a împrejurimilor, a realizări
lor obținute de harnicul și 
talentatul nostru popor, prin
tre care se pot aminti: „Obiec
tive turistice hunedorene". „O- 
biective noi pe harta Hune
doarei". „Kilometru cu kilo
metru — sănătate nouă". Se 
pregătesc ăcum acțiuni ciclo
turistice ca „Ștafeta pionicri- 
ei" sau „Ștafeta orașelor", ca
re vor fi dedicate aniversării 
unui sfort de veac de la în
ființarea primelor detașamen
te de pionieri.

Cercurile de tir devin din 
ce în ce mai îndrăgite de e- 
levi. care încep să se afirme 
tot mai mult in viața sporti
vă, școlară. La Aninoasri, cer
cul de tir condus de Vasile 
Tamaș, maestru al sportului, 
a reușit să se afirme și pe 
plan republican (din rîndul 
membrilor cercului sînt și 
doi campioni republicani la 
copii). La casele pionierilor 
Lupeni, Vulcan. Petroșani din 
anul școlar prezent au luat 
ființă cercuri de tir cu arma, 
care cuprind un număr de 172 
de membri. Tnccpind cu anul 
școlar 1974-1975. se vor ex
tinde cercurile de tir la toa
te școlile. Pînă la sfîrșitul a- 
nului prezent unitățile școla
re își vor procura un număr 
de peste 50 de arme cu aer

Alo I ■ ■ ■ 0 2
In cartierul Aeroport exis

tă cileva (ele »e publice si
tuate pe străzile Independen
ței, Viitorului, la chioșcul de 
ziare și restaurantul Paringul. 
Despre utilitatea lor nu m?» 
este cazul să discutăm. J ie au 
fost instalate in urma solici
tărilor și propunerilor cetă
țenilor.

In ultimul timp însă acc-te 
telefoano nu mal funcționează. 
Iată ce ne scrie în acest sens 
lovarățul TL DOR CATANA 
de pe strada Viitorului : 
„Mare pacoste și cu telefoa
nele astea. Introduci fisa de 
25 bani și aștepți tonul. Dar 
el nu vine. Telefonul a amuțit. 
Alergi la altul. Acolo aceeași 
situație. Moneda este înghi
țită cu lăcomie ără să poți 
obține legătura cu numărul 
dorii".

★

liv-formaliv
comprimat pentru tir. car< 
vor completa baza sportivă a 
școlilor.

In concluzie se poate spune 
că cercurile școlare, și în spe
cial cercurile turistice. sin*, 
cu adevărat organisme vii 
pentru antrenarea pionierilor 
și școlarilor la activitatea 
sportivă. Proiectul regulamen
tului complexului polisportiv 
„Sport și sănătate", care cu
prinde un ansamblu do exer
ciții fizic-', sporturi individua
le, jocuri sportive și activi - 
lăți turis'ice reușește prin 
structura sa, diferențiată pe 
categorii de vîrstă și sex să 
antreneze întreaga masă de 
elevi de vîrstă școlară la 
practicarea organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului, în 
vederea dezvoltării fizice ar
monioase. menținerii sănătă
ții, creșterii capacității de 
muncă și petrecerii timpului 
intr-un mod plăcut și în aer 
liber. Cercurile școlare spor
tive au menirea să sprijine 
întreaga activitate a comple
xului polisportiv și să antre
neze pe toți elevii de vîrstă 
școlară la această amplă acți
une sportivă do masă.

Dumitru CORNEA, 
activist a| Consiliului meniri 
pal al Organizației pionicrilOJ 

Petroșani

O vizită in cartier a confir
mat cele scrise de semnatarul 
scrisorii. Telefonului de la 
restaurantul Paringul cheflii 
i-au rupt piesa de ghidaj a 
monedei, iar la cabinele de 

NOTĂ

pe străzile amintite geamurile 
sînt sparte, ușile deteriorate.

Cu toate că această proble
mă a mai fost ridicată cu di
ferite prilejuri de numeroși 
locuitori ai cartierului Ae
roport conducerea oficiului 
P.T.T.R. nu a luat nici o mă
sură practică pină in prezent. 
In cursul anilor trecuțl s-a 
cerut mutarea telefonului 
public din holul restauran
tului Parîngul, Intr-un loc

Orașul Lupeni mai bine gospodarii, 
mai frumos I

Zilele trecute, membrii A- 
‘•oilațiel do locatari din Lu
peni au analizat activitatea 
desfășurată de asociație In 
1973. sarcinile actuale și ac
țiunile ce vor fi organizate 
in acest an pentru ridicarea 
continuă a nivelului edilitar- 
gospodărcsc și înfrumuse
țarea orașului.

Din bilanțul activității pe 
1973 a reieșit. Intre altele, că 
in cc privește soldul debi
tor, din 130 000 lei a fost 
recuperată suma dc 120 000 
lei, iar fondul de rulment a 
fost încasat in întregime, l'n 
număr dc 7 locuri dc 
joacă pentru copii au fost do
tate cu seturi complete do a- 
parale ader vale. Au fost 
zugrăvite, dotate cu perdele, 
tablouri și vaze cu flori 17 
case de scâri ale blocurilor. 
Aproape toate blocurile au 
in prezent cutii poștale pen
tru locatari, afiș icre pentru 
programe șl instrucțiuni. 
S-au montat și dotat cu re
cipient 10 noi puncte gospo
dărești. Numeroase și rodni
ce acțiuni gospodărești pen
tru amenajarea și înfrumu
sețarea spațiilor din preajma 
imobilelor au fost inițiate și 
finalizate de comitetele de 
locatari eu participarea lar
gă a oetățenilor sub deviza: 
„Pentru cel mai frumos bloc, 
cea mai frumoasă zonă ver
de". In această privință s-au 
evidențiat în mod deosebit 
comitetele locatarilor din 
blocurile situate în zona mo
numentului „Lupeni ’29".

Inițiativă gospodărească, receptivitate și 
apropiere față de cerințele oamenilor din cartier

Asociația locatarilor din 
cartierul „Carpați" Petroșani 
administrează 8 centrale ter
mice care deservesc 29 de blo
curi de locuințe cuprinzînd 
1 589 apartamente și alte 9 e- 
dificii de interes social-cultu
ral. Cum s-a achitat asociația, 
comitetul său dc rezolvarea 
problemelor gospodărești cc 
le ridica administrarea păr
ților comune din blocuri și a 
încălzirii centrale, cum a ac
ționat — prin cele 23 comitete 
de bloc — pentru mobilizarea 
locatarilor la acțiunile de cu
rățenie și înfrumusețare ? 
Răspunsul, concret și exigent, 
l-au dat dezbaterile adunării. 
Din darea de. seamă asupra 
activității pe anul 1973 pre
zentată dc tovarășul Carol 
Werbinschi, președintele asoci
ației, din cuvîntul participan- 
ților la discuții a reieșit că s-au 

j făcut noi pași înainte în gos
podărirea părților comune cît 
și a celor care cad în obliga
țiile locatarilor, in rezolvarea 
reclamațiilor și sesizărilor a- 
cestora privind confortul.

Adunarea și-a rezervat In
i' să cea mai marc parte a dez- 
■ baterilor pentru analizarea de

ficiențelor și lipsurilor ce c- 
xistă în sfera de activitate 

; coordonată de asociație, rezol- 
j varea problemelor ce frămln- 

tă încă pe cetățenii cartieru
lui.

Din cuvîntul președinților 
comitetelor do bloc Ioan Za- 
harie. Cornel Paica, Dumitru 
ânghclache. Cornel Sîrbu. 
Dumitru Ursache, Teodor Ți- 
livea, Macarie Costinaș, An
drei Versanzki, Maria Dumi- 

fj trescu și alții, am notat :
..Rețelele de apă din zona 

Vasile Roaită curg, dau mari 
pierderi și acum, în dauna lo- 

< -atarilor. mai ales a celor do 
» la nivelele superioare ale blocu- 
| rilor. Este oportun, Cred, eu 

propun acest lucru, să se in
staleze apometre la fiecare 
bloc pentru a înregistra con
sumul real dc apă" (loan Za- 

» haria, președintele comitetu
lui dc bloc nr. 9, strada Vasi
le Roaită): „Zgura dc la cen
tralele termice să fie ridica
tă la timp de către E.G.C. Fo- 
chiștii de la centralele ter
mice să fie controlați cu mai 
marc exigență do E.G.L. cum 
își îndeplinesc obligațiile dc 
serviciu, să li sc normeze 
munca. Amenajările și dotă
rile cdilitar-gospodărești ce 
Ie fac comitetele locatarilor 
din blocuri, cu participarea 

fi cetățenilor să fie mai bine 
fi năstrale. ferite de distrugeri. 
B exemplu, în spatele blocu- 
5 lui 109 de pe strada Republi- 

9■
mai liniștit. Dc exemplu în 
fața unui magazin din cadrul 
complexului comercial.

Nici această propunere nu 
a găsit ecou la conducerea 
oficiului. In răspunsul tri
mis redacției se scrie că 
n-ar fi asigurată securitatea 
telefonului. Dar celelalte te
lefoane publice, dispun dc 
măsuri excepționale in acest 
scop ?

C'onforniindu-ne Indicați
ilor cuprinse in cartea dc te
lefoane am format numărul 
02 pentru a comunica servi
ciului de deranjamente cele 
constatate po teren. Fisa a 
fost înghițită, dar tonul nu a 
mai sosit. Iată de ce cerem pc 
altă „cale “— mai catogorică 
— ca telefoanele respective 
să fie repuse in stare de func
ționare,

e. h.

Cei aproape 30 de partici
pau ț; la dezbateri au făcut 
nunvioasc propuneri ;i su
gestii pentru Îmbunătățirea 
In continuare a a.’tivilații a- 
sociației. Principalele obier- 
tive și angajamente gospo
dărești Hilare pe care A 
soclațla locatarilor nr 1 din 
Lupeni și Ic-a slihilit pen 

In domeniul economic-financiar, Asociația 
locatarilor din Lupeni își propune :

© încasarea Integrală a debilelor restante ;
© încasarea Integrală a fondului dc rulment, pen

tru apartamentele care urinează să fie date in folosin
ța :

• reducerea cheltuielilor administrați v-gospodă- 
rești cu 20 la sută :

reducerea consumului de energie electrică cu 10 
kW pe fiecare locatar ;

In domeniul edilitar-gospodăresc :
Q Se vor efectua, prin muncă patriotică, lucrări 

gospodărești-cdililare de interes obștesc in valoare dc 
5 milioane lei, după cum urmează : amenajarea a 8 hec
tare de noi zone verzi ; întreținerea celor peste 18 
hectare de zonă verde existente ; plantarea a 12 mii ar
buști și arbori procurați pe plan local : amenajarea a 
8 terenuri noi de joacă pentru copii și dotarea lor cu 
aparatele de joacă necesare ; zugrăvirea a 67 case de 
scări : dotarea blocurilor cu 200 coșuri suspendate pen
tru flori : întreținerea in perfectă stare dc curățenie a 
spălătoriilor, uscătoriilor și subsolurilor, cu dependințe
le aferente; întreținerea în bună stare a punctelor gos
podărești șixa colectoarelor de resturi menajere dc la 
blocurile cu mai multe nivele și montarea a 3 noi punc
te gospodărești la blocurile noi de pe /Xleea Viitorului.

A. MICA, 
subredacția Lupeni

cii s-a amenajat. în vara a- 
nului trecut, un teren dc vo
lei. In timpul iernii, și chiar 
după ce sa dus zăpada, șoferi 
ai Grupului de șantiere al 
T.C.H. iși parchează jutoca- 
mioanole pe acest ieren, de- 
gradindu-i stratul de zgură 
și provocîndu-i denivelări: oi- 
ganele în drept să intervină 
pentru a interzice accesul 
mijloacelor auto pe acest te
ren sportiv — bun obștesc!" 
(Cornel Palea, președintele 
comitetului de bloc nr. 109); 
„Reprezentanții consiliului 
popular să noteze: In aduna
rea generală a asociației de a- 
nul trecut am solicitat ter
minarea a.ii-siiiu' Li • blocul 
107 de pe strada Republicii ; 
tovarășii de la serviciul gos
podăresc al consiliului au 
notat și atunci uar lucrarea 
respectivă ni-i pin -.zi nu s-a 
executat. Și ar mai fi proble
me de rezolvat în ’« găturâ cu 
completarea dotări] spațiilor 
de joacă pentru copii" (Dumi
tru Angholnche, președintele 
comitetului de bloc 107).

Folosirea cu chibzuință a a- 
pei potabile și calde, reduce
rea consumului de energie c- 
lectrică — au reținut atenția 
majorității partlcipanților la 
dezbateri. „Pierderile de apă, 
să recunoaștem, pleacă și de 
la instalațiile sanitare defec
te din apartamentele unor lo
catari. La un robinet se scur
ge un picur d? apă. la celă
lalt altul și așa se adună pier
derile. Și apoi mai sînt gos
podine care, cînd spală. Iasă 
apa caldă sau rece să curgă 
continuu. Apometrele. monta
te la fiecare bloc, ar fi cel 
mai obiectiv „arbitru" în sta
bilizarea consumului real de 
apă. Dc ce să plătim toți ne
glijențele altora ' ?" (Dumi
tru Ursache. președintele co
mitetului dp bloc nr 11. stra
da Vasile Roaită) ; „La noi. la 
blocul nr 3 dc pe Vasile 
Roaită. întrerupătoarele auto
mate pentru stingerea luminii 
pe casa scării și etaje, de Ia 
darea in folosință a blocului 
nu au funcționat — hi fost 
descompletate sau distruse. 
Este cazul ca asociația do lo
catari. împreună cu E.G.L.. 
să acționeze pentru dotarea 
blocurilor cu aceste automate. 
De asemenea, trebuie găsită 
modalitatea procurării becu
rilor de 25 W care să fie mon
tate in casa scărilor- (Andrei 
Versanzki, președintele co
mitetului do bloc nr. 3, stra
da Vasile Roaită).

întreținerea curățeniei și 
ordinii In casele scărilor, p<’ 
coridoare și în holuri, pe ar
terele de acces la blocuri, păs
trarea liniștei; depistarea lo
catarilor care sustrag fraudu
los apă caldă din rețeaua ca
loriferelor dereglînd randa
mentul încălzirii în blocuri și

In cartier.
Foto: Ion LEONARD

tiu anul 1974 ,i î.i îndeplini
rea cărora ș>-a propus -j mo
bilizeze, prin corni.stele de
blocuri, masele largi de c-
lățeni, sini eupr.nre in răs
punsul dat Ja -he-narei la
întrecere socializa kmreiă de 
Asociația locatarilor din ora
șul Vulcan : 

a acelora care fac abuzuri in 
consumul de energie electri
că; folosirea suporților meta
lici pentru antenele TV. co
lective; creșterea operativității 
și răspunderii echipelor de 
întreținere ale E.G.L, la soli
citările locatarilor; necesita
tea unei educații civice susți
nute în rîndurile unor locatari 
care se abat de la normele 
conviețuirii socialiste — au 
fost de asemenea un larg cerc 
de probleme abordate în ca
drul dezbaterilor de delegații 
comitetelor de bloc, precum 
și în intervențiile reprezen
tanților întreprinderilor pres
tatoare de servicii — E.G.L. 
și E.G.C.

O sarcină pentru a cărei re
zolvare asociația locatarilor, 
cu sprijinul comitetelor de 
locatari și organelor în dreDt 
trebuie să acționeze cu toată 
fermitatea este aceea de a 
determina locatarii răi plat
nici să-și achite sumele res
tante datorate asociației pen
tru costul încălzirii centrale, 
apei calde și a celorlalte con
diții de confort asigurate Un 
număr de 1 233 locatari du 
rămas restanțieri pe anul 
1973. cu o sumă de peste 
500 000 lei. Intre răi platnicii 
din cartierul „Carpați" se nu
mără Constantin Terh (2 094 
lei), Ioan Dinu (1 950 lei), A- 
dalbert Themeș (1 473 lei), 
Sultana Dombi (1 397 lei), 
Gheorghe Meiuș (1 308 lei), 
Domokos Laszlo (1 186 lei) și 
mulți alții. Aceștia trebuie 
determinați să înțeleagă că 
ncachitarea datoriilor bănești 
influențează negativ situația 
financiar-economică a asocia
ției. îndeplinirea în bune con- 
dițiuni a obligațiilor acesteia 
față de locatari.

Pentru îmbunătățirea acti
vității asociației, în încheierea 
adunării, tovarășul Emilian 
Tomulescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal 
Petroșani a făcut recoman
dări comitetului asociației 
nou ales. El trebuie să antre
neze toți membrii săi pentru 
a participa la luarea unor de
cizii. la rezolvarea în colectiv 
a problemelor cu care e con
fruntată asociația locatarilor, 
să nu se tot aștepte ca alte 
organe să vină să rezolve pro
blemele, ci să aibă inițiativă: 
asociația să pretindă 'mai 
mult de la întreprinderile 
prestatoare de servicii iar da
că nu găsește înțelegere la 
conducerile acestora să uze
ze do rigoriile legii.

împreună cu comitetele de 
locatari, asociația să mobili
zeze cetățenii, la acțiunile de 
curățenie și înfrumusețare^ a 
zonelor din jurul blocurilor 
și din cartier ce se vor de
clanșa in curînd, odată cu 
primele zile ale primăverii.

I. bAlan
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ORGANIZAȚIILOR U.T.C

• Hr

ib

ui comitetul U.T.C. dc la E. M. Lupeni 
:u tinerele fele dc la mină o masă rotun- 
a : „Cum putem deveni soții ideale și 
Ti acest prilej cele peste 20 dp tinere au 
>ui-ii .«prinsă și plină de învățăminte cu 
rana ITircaș. membră a comitetului U.T.C. 
’ tineri dc la Școala profesional^ din Lu- 

!' ■'i ■ i t ce tu efectuat 
r o plăcută drumeție la cabana Straja, 
amina trecuta, la Liceul din Petrila a avut 
:c:i clubul ): de politică externă. Cu pri- 

. '. profesorul Tiberiu Gagvi, activist
ui munici pal U.T.C., a pr czental expunerea 
și securitatea europeană".
>coal;i poiiliticâ U.T.C. au fost prezentate 

expuneri deosebit de importante. Pri- 
î’etul dc norme — cod dl comportării ti- 

'•ținut j do tovarășul David Maniu. pro< u- 
nunicipiului. A doua : „Rezolvarea pi*o- 
>nalc In țara noastră ’ expusă de c 
se Toderlclu de la 1. M. P.
•ii dc la sectorul Vili al E. M. Lonea 
subteran, zilele acestea. 1 300 kg de cupru, 
dării metalului colectat la l.C.M. utcciștii 
la economii finanțate, valoarea dc 1 500

Introducerea noului sistem de e\iden(ă a tine- 
e problema print ipală aflată pe agenda de 
organizațiilor de tineret din Valea Jiului. Du- 
i .ivut loc instruiri la toate nivelele, s-a trecut 
pictarea caietelor cu efective și a fișelor.
)e curînd a avut loc festivitatea declarării ce- 
hune organizații U.T.C, pe anul 1973. Criteri- 
lasificare au fost • realizarea angajamentului 

• ■ a 1 bi? tiyelor iu cadrul întrecerii «Tine
retul. factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte

PI ORAȘE, locul 
■ sil] Ă U Cn PE 1 \PLOATARI, locul 1. E.
Vulcan: PE PREPARAȚII, locul 1, preparația 
peni.

ț> O bună parte din acțiunile de muncă patriotică 
inițiale de organizația U.T.C. de la sectorul Ill al 
E. M Lupeni vin în sprijinul producției. Astfel. In

acțiune organizată direct la frontul de 
iu trimis la suprafață 120 tone cărbune, 

la nivelul orașului Petroșani, în 
arc <u ceilalți factori educaționali se organi- 
raiduri-anchetă pentru depistarea tinerilor cu 
necorespurizâtoarc, care nu se încadrează în 

e eticii și echității socialiste. Iată cîțiva din 
uteciști depistați în ultimul raid : Constantin 

Enache,

Di

E. STRIKBERGER. 
subredacția Petrila

I :
M.

l.u-

pc luna ianuarie la 
capitol se ridică la 
dc 169 436 lei.

Pentru protecția 
muncii in subteran

cursul anului trecut 
ii dc la Petrila au be

neficiat dc însemnate fon
duri bănești care au fost 
cheltuite la capitolul „pro
tecția muncii". Astfel, va
loarea e< hipamcntului dc 
uzură distribuit a însumat 
841 299 lei. iar valoarea c- 
chipamentului de protecție 
ce a Intrat in dotarea mun
citorilor subterani și de la 
suprafață se ridică la su
ma dc 1 300 292 lei.

n cursul lunii ianuarie 
<. s-au distribuit raine- 
)r 87 perechi bocanci, 

200 salopete, 140 obiecte de 
îmbrăcăminte îmblănite sau 
vătuite. Valoarea acestora 
se cifrează la suma de 
71 806 lei. De asemenea, 
fost distribuit echipament 
dc protecții în valoare dc 
03 630 lei între care: 315 
perechi cizme cauciuc, 
700 perechi mănuși tip mi
ner. 40 salopete. 15 cos
tume și pălării dc cauciuc 
minier. 50 căști, 200 măști 
de autosalvare, 20 cojoace 
și altele. Totalul cheltuie
lilor 
acest
suma

a

(Urmare din pag. 1)

dc partid Pelrila; Fundamen
tarea elaborării, urmărirea 
îndeplinirii deciziilor și mă
surilor stabilite de organul co
lectiv dc conducere, modul in 
care esto folosit consiliul dc 
control muncitoresc și a co
misiilor pe domenii în condu
cerea vieții economico-soclalc, 
prezentată dc ing. Aurel Brîn- 
duș, directorul E.M. Lonea; 
Organizarea aplicării șl con
trolul îndeplinirii hotăririlor, 
susținută de tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comitetului 
dc partid al E.M. Lonea; Pre
ocuparea comitetului sindica
tului din cadrul minei Lonca

pentru aplicarea Inițiativelor 
in domeniul mineritului, pre
zentată de Gheorghe Negru, 
președintele comitetului de 
sindicat, și Preocuparea comi
tetului U.T.C. pentru antre
narea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan, susținută 
de Ion Buciuinan, secretarul 
comitetului U.T.C. de la mina 
Lonea.

Pe marginea Informărilor 
prezentate au fost puse nu
meroase întrebări și sau pur
tat discuții pe tema perfecțio
nării stilului șl metodelor de 
muncă în conducerea întregii 
activități economice și politi
co din cadrul exploatărilor 
miniere.

Măsurile să fie urmate de rezultate

Transport chibzuit
(Urmare din pag. 1)

economii

M
o asemenea a 
tu tinerii

Săptâmînal, 
colab 
zează 
ținut; 
norm 
tineri 
Brătescu. Mihai Zamfir. Dorel Argint, Mihai 
Alexandru Maier. Gheorghe Roșea și alții.

• Instruirea propagandiștilor: Inccpind 
ccastâ săptămînă la nivelul orașelor Uricani. 
Vulcan. Petroșani și Petrila va avea loc instruirea 
propagandiștilor care predau invățămintul politico-i
deologic U.T.C. Cu acest prilej se va face o analiză a 
desfășurării învățâmîntului de la deschiderea cursuri
le r pină în prezent, vor avea loc expuneri și consulta
ții.

din a-
Lupcni,

Valeriu COANDRAȘ,
secretar a! Comitetului municipal U.T.C. Petroșani

In urma apariției articolu
lui „Măcar acum in al 
sprezecclca ceas și a... 
lună a anului", publicat 
„Steagul roșu" nr. 7 507 
22 decembrie 1973, I.I.L, 
nedoara — Simeria, 
nică următoarele:

„In urma analizei efectua
te de Comitetul oamenilor 
muncii din îhtreprinderc, a 
situației existente la Fabrica 
de produse lactate Petroșani, 
s-au stabilit operativ măsuri 
din care spicuim: Pînă la 
ta de 31 ianuarie 1974 se 
executa remontai general 
F.P.L. Petroșani, cu care 
cazie se vor remedia deficie 
țele constatate cu ocazia con-

doi-
12-a 

in 
din
Hu

ne comu-

trolului efectuat la data de 
24 noiembrie 1973. Totodată 
se vor executa lucrările ne
cesare pentru remedierea in
stalațiilor de apă și abur, a 
instalațiilor sanitare, precum

tehnologic și a amplasării uti
lajelor la secția de brînzărie, 
astfel îneît în 1974 să se poată 
prelucra 25-30 000 litri lapte 
pe zi față de numai 15 000 li
tri pe zi In 1973. S-au asigu
rat toate ambalajele și mate
rialele necesare onorării co
menzilor organizațiilor co
merciale din Valea Jiului și a 
efectuării corespunzătoare a 
operațiilor de spălare și 
zinfectare a utilajelor și 
balajelor. De asemenea 
întărit controlul tehnic 
calitate în 
aparaturii 
analizelor 
genței în 
pe faze de

Pentru abaterile săvîrșite 
de către personalul de la des
facere, s-au luat măsuri de 
sancționare a distribuitorilor 
și manipulanților, vinovați de 
nerespcctarea graficului orar 
și a distribuirii produselor pe 
magazine, urmînd a lua și în 
continuare măsuri operative 

’ atiihei cînd se mai constată 
deficiențe".

Nu ne mai rămîne decît să' 
așteptăm aplicarea întocmai 
a măsurilor susamintite. după 
care vor fi în cîștig atît con
sumatorii dc produse lactate 
cit și salariații fabricii.

de
am - 
s-a 
de

sensul asigurării 
necesare efectuării 
și a creșterii exi- 
urmărirea calității 
producție.

Inițiative in munca politică de masă

„Ce ne oferă azi sala de apel"
Acosta este „titlul" celei mai 

recente inițiative a comitetu
lui de partid de la mina Pe
trila în domeniul muncii po
litice de masă. Pentru a rele
va conținutul și scopul ei 
vom enumera, lapidar, ce 
a -programat" sala de apel 
de Ia mina Petrila în aceas
tă săptămină. Luni, la ieși
rea schimbului I — muzică 
de promenadă prezentată de 
fanfara clubului sindicatelor : 
marți, la intrarea schimbu
lui II — expunere cu tema:

Cultivarea dragostei față de 
muncă : miercuri, la intrare, 
film pe tema acordării pri
mului ajutor în accidente ; 
joi. la ieșire — consultație ju
ridică pe marginea prevede
rilor Decretului nr. 153/1970; 
vineri, la ieșire —.un buchet 
de melodii populare pehtru 
fruntașii în producție. In 
fiecare zi. acțiunile educative 
sau recreative organizate in 
sala de apel sint precedate 
ori încheiate de emisiunile

stației de radioamplificare 
în cadrul cărora se transmit 
știri și reportaje despre reali
zările brigăzilor și sectoarelor 
de producție și, cile o dată și 
critici lă adresa ,celor care nu- 
se împacă cu disciplina.

Deci, este vorba de o ini
țiativă concretizată în mai 
multe acțiuni educativ-recrea- 
tive anunțate din timp și fi
nalizate zilnic, care se bucu
ră de o unanimă audiență și a- 
probare în rîndul minerilor.

și lucrările de igienizare co
respunzătoare.

In perioada 15 ianuarie — 
20 februarie 1974 se vor e- 
xecuta, de asemenea, lucrări
le de remediere a instalației 
frigorifice aferente secției do 
înghețată, astfel că în acest 
an, secția va lucra la capa- 
citate, asigurindu-se o mai 
bună aprovizionare a popu
lației cu acest sortiment și 
implicit creșterea eficienței 
economice. In vederea folosi
rii spațiilor de producție dis
ponibile. au început lucrările 
de reorganizare a fluxului

le de încărcare și descărcare.
„Lună de lună reușesc să 

economisesc 30-40 litri de 
benzină, ne-a declarat șoferul 
Vasile Pavel, întîlnit intr-o 
stație dc preparare a betonu
lui. Ca și acum, chiar dacă e 
vorba de numai 2-3 minute 
de staționare, opresc motorul, 
îl urmăresc cu atenție cum 
„merge", reglez carburatorul". 
„Consumul de carburant al 
unui tractor — era de părere 
tractoristul Grigore Burca, 
care efectua în cadrul punc
tului de lucru „Extinderea și 
modernizarea prepaTației Lu
peni". transportul rocii rezul
tate din excavați! este deter
minat îndeosebi de modul ju
dicios dc a folosi vitezele. în
deosebi in condițiile căilor de 
acces ncamenajate care se în- 
tilnesc frecvent la punctele de 
lucru".

Pe șoferul Vaier Buhăescu 
l-am întîlnit în cursă. Mașina 
era încărcată la capacitate 
maximă. Cînd și-a dat seama 
că dorim să-i punem cîteva 
intrebări a oprit motorul. Am 
aflat că în ziua respectivă de
servea lotul din Lupeni. că eco
nomisește lunar benzină și că 
cel mai mare interes acordă 
respectării vitezei economice 
pe parcursul drumului. După 
discuție, nereușind să porneas
că motorul „la automat", a 
fost obligat să folosească ma
nivela. „Mereu mi se intîmplă 
așa, nc-a spus. E bendixul u- 
zat. Pentru că mașina 31 — B 
— 8673 pe care o conduce are 
peste 95 000 km parcurși; și-a 
depășit așadar ciclul de func
ționare. și urmează să fie 
trimisă în reparații capitale" 
s-a justificat însoțitorul nos
tru.

Prin urmare atît prin gîn- 
duri, cit și in bună măsură 
prin fapte (doar în bună mă
sura. pentru că starea uneori 
ncsatisfăcătoarc a căilor dc 
acces la punctele de lucru, 
pornitul motorului cu... mani
vela rămîn în continuare ro

zerve încă neutilizate!') se de
pun strădanii pentru elimina
rea risipei de benzină.

In ceea ce privește consu
matorii de motorină, utilaje
le și agregatele în funcțiune 
la punctele dc lucru ale șanti
erelor, sînt în mare parte ju
dicios utilizate, așa cum am 
putut constata. Am reușit să 
surprindem însă și sub acest 
aspect unele rezerve incom
plet valorificate în vederea 
obținerii de economii mai 
mari. De exemplu, la lucrări
le de săpare a recepției de 
cărbune Uricani — Hobiceni. 
la obiectivele noi în execuție 
la preparația Eupeni, cu toa
te că ciocanele de abataj nu 
erau în funcțiune de cea. o oră 
motorul care furniza energia 
pneumatică mergea în sarcină 
„pompînd" aerul comprimat 
în... atmosferă prin fisurile 
furtunelor de legătură. „Mai
strul constructor Tânnse Sas 
ne pretinde să le ținem me
reu in sarcină" — ne-a de
clarat mecanicul deservent 
Mircea Iluțu. L-am întrebat 
pe maistru întîlnit în apropie
re dacă lucrurile stau 
„Cor ca motocompresorul 
funcționeze 
timpul programului.
în 
fi 
e 
ori 
e să le pornim". Nu putern 
fi de acord nici cu tovarășul 
maistru, nici cu muncitorii de- 
servenți. Pentru că. împreună 
se fac vinovați de risipirea ce
lor 8 litri de motorină care o- 
râ de oră. este arsă pentru u- 
nicul scop dc... a uza motorul. 
Asemenea atitudini trebuie 
combătute ori de cîte ori a- 
par, în primul rînd d" către 
cei din jur' Colectivul S.U.T. 
Iscroni al T C. M. M. trebuie 
să-și facă din reducerea con
sumului de carburanți și lu
brifiant). dc energie electrică 
o preocupare permanenta care 
să se sprijine pe cea mai ma
re participare atît a factorilor 
de decizie, cît și a masei largi 
de salariații

așa. 
să 
în 
nu 
a 

nu 
dese- 

petrcc lucrurile cînd

sarcină — 
convins că 
defect, așa 
se

permanent 
*, dar 
pentru 

utilajul 
cum
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Uricani

Consfătuire pe teme
de circulație

I.a Uricani a avut loc o u- 
tilâ consfătuire, organizată de 
biroul de miliție, cu toți 
conducătorii auto și factorii 
cu munci de răspundere în 
domeniul transportului din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului. Cu acest prilej, plu
tonierii de miliție Ștefan Pu- 
țura .și Gheorghe Pamfiloiu 
au vorbit despre 
reglementări și 
privind circulația pe drumu
rile publice. Pe marginea ce
lor expuse au luat cuvin Iul 
Nicolae Mânu, șeful coloanei 
U.M.T.C.F., Matei Pițigoi,

a

ultimelc 
precizări

Ion Hobiceanu, Constantin 
Calotă, Aurel hă iasă. Pe
tru C’ioancă, șoferi. Vorbito
rii au relevat necesitatea
îmbunătățirii marcajelor pen
tru trecerile de pietoni,
modernizării unor stații de 
autobuz și plantării semne
lor de circulație luminoase. 
S au p.opus, d • asemenea, a- 
menajarea unui loc de par
care pentru autoturisme 
Uricani și alte măsuri 
zînd îmbunătățirea condiți
ilor de circulație în localita
te.

în 
vi-

Pompiliu CARAGEA, 
subredacția Uricani

La „poarta11 feroviară a orașului nostru

VIND casă, trei camere, baie, bucătărie, cămară, 
anexe, garaj și grădină cu pomi fructiferi. Petroșani 
str. Paringul nr. 2 (Liceul industrial).

VIND casă cu grădină, str. Mesteacănului nr. 2 
(lingă C. C. S. M.) Informații str. Boțoni 30 Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tu
dor loan, eliberată de I. U. M. Petroșani. O declar 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Du
mitru Ilic, eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.
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flați acum în comuna Crin- | 

geni (Teleorman) reclamă I 
cam aceeași situație ne-

I

Fiecăruia 
pe măsură 1

Tomuș,
34 ani. mun- 

șantierul 71 C.F. 
în după-amfaza 

de 18 februarie
împreună cu

. ... prietenii săi
1 rcl Rădulcscu și Lucia Var- 
I ga au font clienți ai res- 
I taurantulul „Mignon". Con- 
I sumind la alcool peste înă- 
I sură au provocat scandal 
Iîn local. „înarmat" cu un 
cuțit de bucătărie u făcut 
pe viteazul, pînă cînd au

I venit reprezentanții orga
nelor de ordine, față

| care s-a comportat tot 
Iun huligan dezlănțuit.

decât de urgența, în baza 
Decretului 153/70, E.T.T a

I fost condamnat la 4 luni în- 
| chisoare contravențională. 
’ Amicii lui dc pahar — au 
Ifost „răsplătiți" fiecare cu 

cite o amendă do 1 000 Ici.
I Fiecăruia pe măsură!

Emil — Tiberiu 
în virstă de 
citor la 
Petroșani, 
zilei
a. c., 
și cu

de 
ca 

Ju-

N. GHERGIIIN,
judecător

de dimineață
Iulian 

tor auto 
can, în _ __
rie a. c. o luase de dimi
neață cu .șprițul (dacă nu 
rămăsese 
la bord 
nopții).
găsit' conducind autocamio
nul 21 HD 1 023 în acea 
stare de mahmureală cva- 
sitotală. Are timp acum 
suficient ca să se trezeas
că : i s-a ridicat și permi
sul de conducere și a pri
mit o amendă de 500 lei. 
Dimineață cu ghinion, ce 
să-i

Avram, conducă- 
la I. T. A. Vul- 

ziua de 15 ianua-

cu „atmosfere" 
încă din timpul 

La ora 7 fusese

faci I

Mamă 
doar cu numele

Constantin Grason, an
gajat la grupul de șan
tiere ' — — —
torit, cu ...... ___
Maria Roșu, căsătorită 
ea. avînd 3 copii, toți mi
nori s-au .cunoscut într-o 
împrejurare, după care, na
tura ulterioară a relațiilor 
dintre ei a determinat o 
despărțire în fapt de fami
liile lor. In prezent, soția 
și copiii lui C. Grason. a- 
flată în comuna Văleni 
(Vaslui) scrie disperată o 
sesizare organului de mi
liție t ...„m-ajn saturați, de 
atîtea lacrimi vărsate, nu 
avem aproape ce mînca, nu 
avem ce pune pe foc, eu șl 
copiii am ajuns la capătul 
răbdărilor, sîntem într-o si
tuație gravă"... Soțnl Mă
riei Roșu, care-i are în 
grijă pe cei trei copii, a-

al T. C. H., căsâ-
2 copii minori și

Și

plăcută. Oare cum poate să 
trăiască fără grija copiilor 
ei — unul doar de un an 
și jumătate — fără a le 
simți lipsa, această feme- I 
ie, care doar cu numele | 
este mamă ?

(Urmare din pag. 1)

precum și a iluminatului, u- 
tilizarea drept combustibil a 
gazului metan rezultat din 
degazare ctc.

Se constată totuși că există 
și unele domenii in care mai 
există resurse încă nevalori
ficate și care vor trebui solu
ționate in termen cit mai

ca 
let

perspectivele a-

Cînd vor trona pe deplin ordinea, curățenia ?
Se spune, și nu fără temei, că ceferiștii 

donați. Ordinea, disciplina sint pentru ei, și
sint oameni or- 
nu numai pen

tru ei, pentru activitatea lor atribute elementare. Nu gre
șim, desigur, punind alături de aceste atribute și altele cum 
ar fi curățenia căci ce-i curat și ordonat e întotdeauna fru
mos si plăcut. Și totuși, intr-un recent ..tur de orizont" 
prin incinta gării Petroșani, făcut împreună cu tovarășul 
Longin Berea, adjunctul șefului stației, ni s-au înfățișat cî- 
teva aspecte privind ordinea și curățenia care nu fac ce
feriștilor o reclamă chiar... favorabilă.

ori de-a dreptul in șanțul ce 
delimitează taluzul stației 
C.F.R. de șosea și acolo 
le-au lăsat.

— La noi nu au făcut co
mandă să le transportăm. . — 
se spăla pe mîini Aurel Bura 
de la salubritatea E.G.C.

Și așa, grămezile de frunze 
și gunoaie strînse încă din 
toamna trecută, cărora li s-au 
adăugat între timp multe alte 
reziduuri, continuă să hiber
neze de-a lungul taluzului 
mintii.

Al multora

a-

La ce servesc recipienții 
de gunoi...

A

In așteptarea unei mîini 
de gospodar

Tn preajma peronului gă- 
iii, despre care nu s-ar putea 
spune că nu cV.e *'i general 
curată, se află bufetul nr. 37. 
Aici ii merg, după toate a- 
parențele bine. afacerile lui 
Dumitru Mircea, om foarte 
întreprinzător de altfel. in 
jurul bufetului, mese metalice 
puse una peste alta, scaune o- 
rînduite la fel, recipienți pen
tru gunoi și multe, foarte 
multe... hirtii împrăștiate pe 
toată suprafața grădiniței din

fața bufetului. Vâzînd ..peisa
jul’ plin de hîrlii și alte rezi
duuri. iar pe cel din spate, 
de peste drum, transformat in 
loc pentru depozitarea guno
iului. ne-am întrebat la ce-o 
fi servind, cei doi recipienți 
pentru gunoi de care bufetul 
dispune ? Răspunsul nu l-am 
putut afla deoarece. omul 
foarte întreprinzător în alo 
afacerilor de alimentație pu
blică, nu și in < ele ale ordinii 
si curățeniei, Dumitru Mircea, 
nu era la... bufetul din gară.

„Frunze" ale...
Eă cîîîvă pași de bufet. în

spre bariera din strada Cri- 
șan, o mulțime de grămezi 
de frunze și gunoaie, vorbeau 
parcă despre niște eforturi 
nefinalizate ale (după cum am

negli jenței ?
aflat chiar de la ei) ceferiș
tilor de la revizia de vagoa
ne. In octombrie trecut, dum
nealor au greblat frunzele 
df- sub castani și plopi le-au 
făcut grămezi pe margine

Un alt eșantion al nepăsă
rii : In< intele gări: noastre, 
cea din palele clădirii ei 
propriu zise. a oficiului de 
poștă nr. 2. a miliției, centra
lei telefonice, magaziei, tur
nului. expune tr catorilor. 
după cum bine își poate da 
seama oricine, urinele mai 
multor șanțuri de-a lungul 
și de-a latul pavajului, bolo
vani. balast, cărămizi și ne
numărate grămezi de cenușă 
și tot felul de alte reziduuri 
Totul indici 
că anume 
dezordinii, 
elementare 
curățenie, 
asta la 
birourile

a un teritoriu par- 
sortit gunoaielor, 
lipsei celei inai 
preocupări pentru 
pentru igienă. Și 

gară, la doi pași de 
șefului stației și a 

adjunctului lui, de dispensarul 
C.F.R.. de miliție și în calea 
tuturor ceferiștilor plătiți și 
neplătiți special pentru a fa
ce cite ceva în domeniul or- 
dinel ce ar trebui să dom-

nească aici, la locul lor 
muncă, al /icustci „porți" 
care se perindă zilnic mii 
oameni care vin și pleacă d.n 
orașul nostru.

Pietrele scoase cu ocazia 
săpării șanțurilor in care au 
fost pozate diverse cabluri aș
teaptă să fie așezate la locul 
lor : bălăriile de pe laiuzul 
din preajmă așteaptă grebla 
pe care nu au avut fericirea 
s-o cunoască astă vară : 
„gardul" clin stîlpj și balus
trade de beton, deteriorat 
așteaptă o mină de gospodar 
care să-l completeze : guno
iul de peste tot așteptă să fie 
transportat ; 
de incintă la 
așteaptă, mai 
ce, ordinea, 
nu exagerăm 
nul gust, frumosul. Cînd 
sosi toate acestea la fața lo
cului ?

de 
pe 
dc

toată porțiunea 
care ne referim 
mult dec îl
curățenia 

spunînd și

ori-
Și 

bu-
vor

Un alt loc — așa zisa „li
nie alimentară" de pe str. 
Fr. Engels , legat și el prin 
șine de oțel de gară, pune 
prin înfățișarea lui într-o a- 
n'imilă umbră pe toate cele
lalte puncte amintite pînă a- 
cum. Folosită intens cînd de 
Fabrica dc industrie locală, 
pentru descărcarea și încărca
rea vagoanelor care vin și 
pleacă de la moara de po
rumb. <*ind de E.G.L., care are 
aici un depozit de diferite 
materiale, ■ ind de I.C.L.S., 
tot pentru descărcarea in a- 
apropierea depozitelor ce le 
are aici a diferite mărfuri 
dustriale, această linie 
rată are. după cum se vede, 
mai mulți stăpîni numai în 
ce privește serviciile pe care 
ea le poate ofer.. In privința 
grijii pentru păstrarea ordinii 
și curățeniei de-a lungul el. lu
crurile se schimbă. Toți 
„stăplnii" — F.I.L.. E.G.L.,
I.C.L.S., mărfuri industriale, 
inclusiv C.F.R,, se fac că... 
plouă, lăsînd unii pe ceilalți 
obligația (ie a îndepărta canti
tatea mare de sfărîmăturl de 
țiglă și cărămidă amestecate 
cu tot felul de resturi ne
curate. „amplasate" deocam
dată lingă gardul de beton 
paralel cu linia de descărcare

in- 
fe-

și al nimănui
din spatele magaziei de măr
furi C.F.R. Stive de borcane 
și cărămidă, var bulgăre in 
curs de „stingere" anroape 
sub cerul liber, ambalaje, cio
buri de sticlă, de cărămidă 
și țiglă, toate amestecate cu 
nelipsitul gunoi, iată tabloul 
dezolant al acestui loc al 
mai multora și'al nimănui.

Iată o mostră de felul 
cum factorii vizați ai între
prinderilor menționate, și mai 
ales cei investiți cu atribuții 
gospodărești ai gării noastre, 
în loc să facă totul pentru 
întreținerea stării de igienă, 
pentru înfrumusețarea „por
ții" feroviare a orașului nos
tru, a mediului înconjurător, 
o poluează tot mai mult, stîr- 
nind îndreptățite reproșuri 
din partea tuturor celor care 
vrînd nevrînd o văd.

O acțiune 
de amploare și 
nă in cele mai mici amănunte 
din partea acelorași factori 
nu trebuie să mai sufere a- 
minare1

Pe cînd o rovenire tot în 
ziarul nbstru despre rever
sul stării de lucruri care dăi
nuie de mult în zona gării 
orașului ?

gospQdărească
finalizată pi

T. D. VRÎNCEANU

scurt, în vederea reducerii in 
continuare a consumurilor de 
energie.

La sfîrșitul anului trecui e- 
xistau 26 de măsuri la care e- 
conomiile realizate erau infe
rioare celor planificate 
urmare a nefinalizării
complete. De asemenea nu a 
fost evitat pretutindeni for
malismul în aplicarea măsu
rilor de economisire. R ținem, 
țle exemplu, că la mina Lo
nea, alături dc o serie de mă
suri judicios stabilite privind 
economisirea de energie e- 
lectrică prin înlocuirea unor 
unități de producere a aeru
lui comprimat de randamen
te scăzute, s-a prevăzut și 
„efectuarea măsurătorilor pe 
magistrala de aer comprimat 
în scopul reducerii pierderi
lor". Este adevărat că în situ
ația de bilanț. în dreptul a 
cestei măsuri apar 80 dc to
ne de combustibil convențio
nal economisite, dar aceasta 
nu ne împiedică să ne între
băm: se face oare distincția 
necesară între o măsură teh
nică, sau organizatorică, și 
sarcinile curente <!e serviciu?

Analiza măsurilor de redu
cere a consumului de energie 
și combustibil aplicate în 
cursul anului trecut arată că 
în multe cazuri s-a ținut cont 
de problemele specific • fiecă
rei unități. Există însă și mă
suri care pot fi generalizate 
• a nivelul întregului bazin, re
feritoare la reducerea func
ționării în gol a utilajelor din 
subteran, oprirea unor com- 
presoare în perioadele de re
ducere a consumului de ener
gic pneumatică. înlocuirea —- 
acolo unde este posibil — a 
acționării pneumatice cu cea 
electrică, extinderea utiliză
rii gazului metan. în raport 
cu punerea în funcțiune a 
noi stații de degazare etc. 
După cum rezultă din măsu
rile centralizate la finele a- 
nulul frecul. în toate aceste 
domenii preocupările și expe
riența întîlnite sînt diferite. 
Tocmai do acea, considerăm 
că un schimb de experiență 
care să antreneze personalul 
energetic de la toate unități
le miniere șl de preparare din 
bazin, și care să își propună 
împărtășirea experienței a-

nului trecut. în acest domeniu 
de o importanță majoră pe 
care îl reprezintă economisi
rea energiei, ar fi crt se poate 
de binevenit.

Care sint 
nului 1974?

„Consumul specific de ener
gie electrică planificat pen
tru anul 1974 este cu 6 la sută 
mai redus decît valoarea rea
lizată in anul trecut, no spu
nea ing. Eugen Pralea, șeful 
biroului energetic din P. 
Realizarea acestei importante 
sarcini de reducere a consu
mului specific va fi posibilă 
prin extinderea și generaliza
rea măsurilor de economisire 
aplicate anul trecut. Persona
lul energetic, toți salariații 
vor trebui sâ acționez? per
manent pentru reducerea con
sumurilor pe deplin conșiicnti 
de semnificația majoră pe ca
re o are fiecare «kilowatt/oră 
sau tonă dc cărbune economi
site".

Anul acesta pune în fața 
colectivelor de muncă din în
treprinderile miniere și de 
preparare din Valea Jiului 
sarcini deosebite pe lima eco
nomisirii dp energie Consu 
mul va trebui să scadă cu 
poște 15 milioane kWh în con
dițiile în care gradul do do
tare tehnică a munci’ va e- 
volua in continuare iscen- 
dont. Bilanțul luni’ «inuarie 
este promițător. -vrisemnlnd 
un consum de energie elec
trică mai scăzut cu peste 1.1 
milioane kWh. în raport cu 
luna ianuarie a anului trecut. 
Nu trebuie omis nici 
că economiile anului 
provin mai ales din u 
luni cînd s-au aplicat cu mai 
multă fermitate măsurile 
doptate Permanentizarea 
cestor acțiuni reprezintă o 
portantă sursă de economii.

Toate colectivele do oameni 
aii muncii vor trebui sâ des
fășoare o activitate intensă, 
metodică și perseverentă pen
tru ea alături de succesele 
minerilor în realizarea și de
pășirea planului la extracția 
de cărbune și în creșterea c- 
ficîonței economice, să se în
scrie si realizări cît mai în
semnate în acțiunea patrioti
că dc economisire a energiei 
și combustibililor.

faptul 
trecut 

ultimele

a- 
n- 

Im-
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lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere
din unitățile agricole de stat și cooperatiste

(Urmare din pag. 1)

Vasile Patilinct. Ion Pățan, 
Ion Stânescu. M hai Tclescu. 
Iosif Uglar. Richard Winter. 
Ștefan Andrei, secretar al 
C C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, prim-se- 
cretari ai comitetelor județe
ne de partid. activiști de 
partid și dc stat, cadre din 
unele ramuri industriale, oa
meni de știință și cultură.

Lucrările Conferinței au 
fost deschise de tovarășul 
Manea Mânescu. membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Au luat apoi cuvîntul Ion 
Spătârelu. președintele C.A P. 
.Gheorghe Doja", județul Ia
lomița : Florentin Cîrpan. di
rector al întreprinderii de 
stat pentru creșterea și în- 
grășarea porcilor Beregsâu.

Solemnitatea înmînării unor înalte distincții
(Urmare din pag. 1)

tescu, secretarul Consiliului 
de Stat.

Luînd cuvîntul în numele 
celor decorați. Eroul Muncii 
Socialiste Andrei Cojocarii, 
director S. M. A, Ianca, ;ud. 
Brăila, a spus : Acordarea ti
tlului de Erou al Muncii So
cialist? constituie un impor
tant îndemn pentru a munci 
eu mai multă abnegație, cu 
mai multă pricepere, pentru 
mecanizarea și modernizarea 
agriculturii noastre socialiste 
și pentru a pregăti noi cadre 
de nădejde in această nobilă 
muncă. As’gu** conducerea. de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, că 
împreună cu colectivul pe 
care-1 conduc, vom cinsti ma
rile evenimente politice ale 
anului — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei noastre și 
tel de-al XI-lea Congres al 
partidului — cu rezultate su
perioare în S.M.A. și produc
ții record Ia cooperativele a- 
gricole pe care le deservim.

Profund emoționată de 
cinstea ce mi se face prin a- 
cordarea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste, a spus Ana 
Vomicu. președinta C. A. P. 
Tîrgușor — Constanța. tră
iesc astăzi unul din cele mai 
importante momente din viața 
mea. Simbol al hărniciei, pa
siunii și dăruirii în muncă, 
această înaltă distincție repre
zintă pentru mine și coopera
torii în mijlocul cărora mun
cesc o răsplată de onoare, dar

Sesiunea extraordinară a Adunării generate 
a Academiei Republicii Socialiste România

Capitala găzduiește, înce- 
pind de joi. un eveniment ști
ințific de seamă: sesiunea ex
traordinară a Adunării gene
rale a Academiei Republicii 
Socialiste România.

înaltul for științific dezba
te. timp de trei zile activita
tea desfășurată în perioada 
1970-1973, precum și planul de 
cercetare pe anul 1974.

Bucurîndu-se de atenție și 
sprijin permanent din partea 
conducerii de partid si de 
stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal cerceta
rea științifică românească a 
cunoscut in ultimul timp o 
amplă dezvoltare și a adus o 
contribuție însemnată la pro
cesul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră, la crește
rea continuă a prestigiului 

județul Timiș : Marin Nedca. 
director al S.M.A. și președin
te al C. A. P. Purani, jude
țul Teleorman ; Elena Orzan, 
șefă de fermă la C. A. P. 
Valea Măcrișului. județul 
Ilfov ; Alexandru Toana, pre
ședintele C. A. P. „Viața 
nouă'. Poiana Marc, județul 
Dolj : Vasile Vilcu. prim-se- 
crctar al Comitetului jude
țean de partid Constanța ; 
Costică Mișca, președintele 
C. A. P. Bucov, județul Pra
hova ; Ion Davidoiu, președin
te și inginer șef la C. A. P. 
Timboicști, județul Vrancea : 
Corneliu Murdare, director al 
I. A. S. Miroslava. județul 
Iași : Nicolao Babici. director 
al Direcției generale a agri
culturii. industriei alimentare 
și apelor, județul Satu Mare ; 
Nichifor Ccapoiu. directorul 
Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice 
Fundulca. județul Ilfov; Ma
ria Cucuta, șefă de fermă 

și o obligație dc marc răspun
dere pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin în procesul 
dezvoltării și modernizării 
agriculturii. Pentru noi, țăra
nii cooperatori, aceasta repre
zintă totodată un nou și pre
țios imbold in intensificarea 
eforturilor pentru sporirea pe 
toate căile a producției agri
cole.

După ce a mulțumit căl
duros conducerii superioare de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru acordarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste, 
Gheorghe Mărginean, direc
torul I. A. S. Jidvei — Alba, 
a spus : Pentru mine, cît și 
pentru întregul colectiv de lu
crători din I. A. S. Jidvei a- 
ceastă înaltă distincție este 
un imbold în munca noastră 
viitoare. Vom depune efor
turi sporite, toată capacitatea 
noastră de muncă în vederea 
transpunerii în viață a hotă- 
rîrilor Conferinței pe țară a 
cadrelor de conducere din u- 
nitâțile agricole de stat și co
operatiste, prețioasele dum
neavoastră indicații privind 
dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, aducindu-ne în 
felul acesta contribuția la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Vă rog să-mi permiteți ca 
din partea celor ce au cins
tea să fie distinși astăzi, cu 
ocazia acestei mari aniversări 
a agriculturii noastre socialis
te. a spus în cuvîntul său 
Angelo Miculescu, ministrul 

patriei. însuflețiți de mărețe- 
lc obiective stabilite de Con
gresul ai X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, oa
menii de știință își concentrea
ză eforturile pentru a face din 
munca de cercetare o forță ne
mijlocită de producție, un fac
tor activ in accelerarea ritmu
lui de dezvoltare a patriei 
noastre. pentru ridicarea 
României socialiste în rîndul 

•.‘lor mai avansate țări ale lu
mii.

Sesiunea, care se desfășoa
ră intr-un moment de puter
nic avînt creator al întregii 
noastre națiuni socialiste re
unește. in aula academiei, 
membri titulari și corespon
denți. profesori universitari, 
cercetători din institutele a- 
cademice și departamentale.

Au luat parte tovarășii Ma

la C. A. P. Traian, județul 
Tulcca ; Iosif Molnar, inginer 
șef la C. A. P. SInzieni, ju
dețul Covasna ; Maria Rața, 
cooperatoare fruntașă la 
C. A. P. Ardusat, județul Ma
ramureș ; Vasile Bărbulescu, 
președintele C. A. P. Scorni- 
cești, județul Olt ; Ion Grecu. 
mecanizator la S. M. A. Bi- 
bești, județul Gorj ; Alexan
dru Czoge, președintei.- 
C. A. P. Salonta. județul Bi
hor : Johan Kraus, mecaniza
tor la S. M. A. Reghin, ju
dețul Mureș ; Marin Trașcă. 
președintele Asociației inter- 
cooperatiste de creștere și în- 
grâșare a taurinelor Oprișor, 
județul Mehedinți ; Ion Kclc- 
men, președintele consiliului 
intercoopcratist Cîrța, județul 
Harghita : Vasile Marin, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R.

După-amiază, lucrările s-au 
desfășurat pe secții — coope

agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, să vă adresez 
dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, conducerii de 
partid și de stat, mulțumiri 
din toată inima pentru apre
cierea dată muncii noastre, 
tuturor, celor ce au lucrat 
pentru a îndeplini sarcinile 
date agriculturii. Considerăm 
aceasta, însă, și ca o obligație 
sporită a noastră do a munci 
cu mai multă perseverență 
pentru îndreptarea lipsurilor, 
pentru folosirea mai bună a 
mijloacelor puse la dispoziția 
agriculturii, pentru a valori
fica potențialul ei real spre a 
obține recolte ridicate în con
diții economice superioare. Vă 
asigurăm, tovarășe secretar 
general, din partea conduce
rii ministerului agriculturii, a 
tuturor cadrelor care lucrează 
în aceasta, a tuturor specia
liștilor și lucrătorilor din agri
cultură. că nu vom precupeți 
nimic pentru realizarea aces
tor sarcini de cinste puse de 
partid și de stat în fața noas
tră.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, întîmpinat cu 
vii și îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Asistența în picioare acla
mă. ovaționează cu putere.

Miile de participant, ex- 
primîndu-și dragostea nețăr
murită față de conducătorul 
iubit al partidului și poporu
lui nostru scandează în
delung sub imensa cupolă : 
„Ceaușescu — P.C.R.”.

nea Mănescu și Miron Con- 
stantinescu.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele academi
ei. care a anunțat ordinea de 
zi a sesiunii: Darea de seamă 
asupra activității desfășurate 
de Academia Republicii Socia
liste România în perioada 
1970-1973; aprobarea planului 
de activitate pe anul 1974; a- 
probarea noului Statut pentru 
organizarea și funcționarea a- 
cademiei; alegerea de noi 
membri și organelor de con
ducere ale academici; decer
narea premiilor academiei pe 
anii 1969. 1970, 1971 și 1972.

In continuare, președintele 
academiei a prezentat darea 
de seamă.

Proiectul planului de acti
vitate pe 1974 a fost expus de 

rative agricole dc- producție, 
pe grupe do județe. între
prinderi agricole de stat, sta
țiuni pentru mecanizarea a- 
griculturii. In cadrul dezba
terilor au luat cuvîntul un 
mare număr do participant 
care, au analizat, in lumina 
cuvînlării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rezultatele dobîn- 
dite în dezvoltarea producției 
agricole, vegetale și animale, 
experiența dobîndită în orga
nizarea muncii pe principii 
moderne. Totodată, vorbitorii 
au scos în evidență, cu simț 
do răspundere, deficiențele 
care mai există în unele sec
toare do activitate și au fă
cut propuneri judicioase me
nite să ducă la valorificarea 
potențialului real al agricul
turii. pentru obținerea unor 
producții ridicate în condiții 
economice superioare.

Lucrările Conferinței se 
reiau vineri dimineață.

(Agerpres)

Joi la amiază, în cadrul 
unei festivități care a avut 
loc în Sala de marmură a pa
vilionului expozițional, tova
rășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a în- 
minat „Ordinul Muncii*1 cl. a 
II-a și Ordinul ..Meritul agri
col'1 cl. a II-a unui număr de 
159 dc cadre de conducere și 
lucrători din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, confe
rite pentru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de dezvolta
re și modernizare a agricultu
rii socialiste în patria noastră.

în numele celor decorați, 
Vasile Dobrc. președintele 
C. A. P. Comloșu-Mic, județul 
Timiș, și Dionisie Benko, di
rectorul I. A. S. Oradea, au 
mulțumit călduros conducerii 
partidului și statului, subli
niind că acordarea acestor 
înalte distincții reprezintă re
cunoașterea străduințelor de
puse de. colectivele în rîndul 
cărora lucrează pentru spori
rea producției agricole și tot
odată un nou imbold pentru 
dezvoltarea în continuare a 
agriculturii socialiste.

Apoi tovarășul Emil Bodna
raș a adresat. în numele Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
felicitări celor decorați, urîn- 
du-le noi succese în munca pe 
care o desfășoară.

(Agerpres)

acad. Șerban Țițeica. vice
președinte a] academici.

Prof. univ. Radu Voinea, 
secretarul general al academi
ei. a prezentat proiectul nou
lui Statut al Academiei Repu
blicii Socialiste România, ca
re stabilește cadrul organiza
toric corespunzător sarcinilor 
de o deosebită importanță ce 
revin științei românești în în
făptuirea .liniilor directoare 
ale politicii partidului. Nor
mele statutului vizează, ast
fel, adaptarea activității celui 
mai înalt for de știință și cul
tură al țării la cerințele actu
ale.

Sesiunea extraordinară a a- 
cademiei a luat apoi în dez
batere documentele prezenta
te.

(Agerpres)
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL JW RADAR 
A TD1ARĂȘRLUI 1011 GHEORGHE MAURER

Primul secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
tovarășul Janos Kadar, a pri
mit, la 28 februarie, pe tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R. pre
ședintele Consiliului dc Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost însoțit dc to
varășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului do Miniștri, 
precum și de Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și loan Cotoț. 
ambasadorul Romanici la 
Budapesta.

La primire au fost dc față 
Timar Matyas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
Roska Istvan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
și Ferenc Martin, ambasado
rul- R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a trans
mis tovarășului Janos Kadar

1/7/7delegației P. C, R., 

condusă de tovarășul

Paul Niculescu-Mizil, in Olanda
HAGA 28 — Coresponden

tul Agerpres. N. Popcscu- 
Bogdănești. transmite: In 
continuarea vizitei în Olanda, 
întreprinsă Ia invitația Co
mitetului Executiv al Parti
dului Muncii, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, s-a 
întilnit cu tovarășul M. Bak
ker, președintele grupului 
parlamentar comunist, mem
bru al Comitetului Perma

VINERI 1 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Torino negru: Republi
ca: Rond de noapte; PETRI- 
LA: Lupta după victorie; 
LONEA — Minerul: Valter 
apără Sarajevo; A NINO A- 
SA: Tecumseh; VULCAN: 
Despre o anume fericire; 
LUPENl — Cultural: Joe 
Kidd; Muncitoresc: Micul și 
marele Kalus ; URICANI A- 
ladin și lampa fermecată.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Drumeție folclorică muzica
lă; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată: 9.00 Bu
letin de știri: 9,20 Muzică 
populară: 10,00 Buletin do 
știri; 10.10 De la debut la 
consacrare — compozitorul 

colo mai bune urări de sănă
tate și fericire din partea se
cretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iar poporu
lui ungar — noi succese în e- 
dificarca socialismului și asi
gurarea progresului și prospe
rității patriei.

Mulțumind pentru bunele 
urări ce i-au fost adresate, 
tovarășul Janos Kadar a adre
sat, la rîndul său, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut și urări dc suc
cese tot mai mari poporului 
roman în înfăptuirea progra
mului construcției socialiste.

în timpul convorbirii. de 
ambele părți s-a dat o înaltă 
apreciere evoluției ascenden
te a relațiilor frățești multila
terale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Un
gară.

A fost evidențiată voința 
comună dc a intensifica și 
mai mult în viitor prietenia, 
colaborarea și cooperarea pe 
multiple planuri dintre cele 
două țări, corespunzător inte
reselor fundamentale ale ce

nent al Partidului Comunist 
din Olanda.

Intîlnirca s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

★

Joi, delegația P.C.R. a vizi
tat orașul Amsterdam și a 
avut o întîlnire cu conduce
rea municipalității orașului.

In aceeași zi, la ambasada 
română din Haga a avut loc 
un dineu la care au partici
pat membri ai Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Mun
cii din Olandă.

Ion Cristinoiu; 10,30 Sănăta
tea; 11.00 Buletin de știri; 
11.20 Daruri muzicale: 12,00 
Buletin ele știri; 12.05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,35 
Corul dc fete al Liceului de 
muzică din Cluj; 13.00/Ra
diojurnal: 13,15 Concert^Tde 
prînz; 14,00 Buletin de știri; 
14.05 Varietăți muzicale: 
14,40 Muzică populară: 15.00 
Buletin de știri ; 15,05 Di
verts club : 16.00 Radiojur
nal ; 16.15 Corul de cameră
..Bcrgerdorf** ; 16,25 Mio
rița : 16.45 Discul zilei ;
17,00 Buletin de știri ;
17,15 Pentru patrie'f 17,40
Noi înregistrări de muzică 
populară ; 18,00 Orele serii. 
Campionatul mondial mas
culin de handbal ; Trans
misiune directă de la în- 
tîlnirea România — Spa
nia ; 20,00 Concert de mu
zică populară ; 20.40 Mu
zică pe adresa dumneavoas
tră ; 21,00 Buletin de știri ;
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Bi
juterii muzicale ; 23,00-3,00
Estrada nocturnă. 

lor două popoare, Intereselor 
generale ale socialismului și 
păcii. In cadrul discuțiilor au 
fost abordate, dc asemenea, 
unele probleme dc interes co
mun, ale vieții politice inter
naționale actuale.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, dc 
înțelegere deplina și caldă 
prietenie.

★
în cursul după-amiezii de 

joi. tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a fost 
primit de tovarășul Pal Lo- 
sonezi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Un
gare.

Președintele Consiliului Pre
zidențial s-a întreținut cordial 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri și ceilalți oaspeți ro
mâni. în spiritul prieteniei fră
țești ce caracterizează relațiile 
româno-ungare. Cu acest pri
lej, a avut loc o informare 
reciprocă asupra realizărilor 
obținute, a preocupărilor actu
ale și de perspectivă în edifi
carea socialistă din cele două 
țări.

Alegerile
LONDRA 28 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite: Joi, di
mineața, în toate circumscrip
țiile electorale din Anglia au 
început operațiunile de 
votare, în vederea desemnării 
celor 635 deputați in Camera 
Comunelor — principala ca
meră a Parlamentului bri
tanic.

In ciuda timpului nefavora
bil — vînt, ploaie și chiar 
ninsoare în unele regiuni —. 
numărul cetățenilor cu drept 
de vot care s-au prezentat 
la urne a fost mai mare decît 
se aștepta.

Chiar din primele ore ale 
dimineții, liderii principalelor 
partide politice — primul mi
nistru Edward Heath, lide
rul Partidului Laburist, Ha
rold Wilson, și liderul Par
tidului Liberal, Jeremy

16,00 — 17,00 Teleșcoalâ. 
16,00 Geografie. Ghețarii.
16,10 Matematica. Piramida 

(II). (Consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a).

16,25 Album școlar. George 
Bacovia — reportaj.

16,35 „Domn al Țării Româ
nești și Ardealului și 
Moldovei". (Mihai Vi
teazul).

17.30 Emisiune în limba ger
mană.

18.30 Campionatul mondial 
de handbal masculin. 
România — Spania. 
Transmisiune directă 
de ia Rostock

19,45 Publicitate.
19,50 1 001 de seri. Iepurașul 

Bunny Bugs.
20,00 Telejurnal.
20.30 România — anul XXX.
21,00 Ți-am luat un mărți

șor : Emisiune muzical. 
distractivă cu : Florin

Convorbiri 
Anwar Sadat — 
Henry Kissinger

CAIRO 28 (Agerpres). — 
In continuarea turneului pe 
care il întreprinde în Ori
entul Apropiat, secretarul de 
stat al S.U.A, Henry Kissin
ger, a avut joi, la Cairo, con
vorbiri cu președintele An
war Sadat — transmite a- 
genția M.E.N. După convor
biri. președintele R.A. Egipt a 
declarat câ a fost abordată, „o 
gamă largă de probleme pri
vind situația din Orientul A- 
propiat, principalul subiect 
constituindu-1 dezangajarea 
trupelor siriene și isracliene 
pe frontul înălțimilor Go
lan".

Restabilirea relații'jr 
diplomatice între 

Egipt și S.U.A.
CAIRO 28 (Agerpres). —■ 

Președintele Anwar Sadat 
a anunțat joi restbilirea re
lațiilor diplomatice între E- 
gipt și Statele Unite, trans
mite agenția M.E.N. Dupâ 
cum se știe, între Cairo și 
Washington relațiile diploma
tice nu fuseseră reluate oficial, 
după întreruperea lor în 1967.

din Anglia
I

Thorpe —, și-au exercitat 
dreptul de vot, urmînd ca 
apoi să aștepte rezultatele a- 
legerilor în circumscripțiile 
în care au candidat.

Cu excepția Irlandei de 
Nord, unde au continuat in
cidentele și în cursul zilei 
de joi. în restul țării alegeri
le s-au desfășurat, în general 
in liniște. ,

Rezultatele parțiale ale a- 
legerilor vor începe să fi© 
cunoscute abia vineri dimi
neața, întrucît operațiunile de 
votare s-au încheiat la ora 
22,00' (24,00 ora Bucureștiului).

In multe circumscripții e- 
lectorale sătești, urnele se 
deschid chiar mai tîrziu, ast
fel îneît rezultatele definitive 
vor fi cunoscute în primele 
ore alo după-amiezii.

și Florinei Piersic, 
Dem. Rădulescu și Pa
ula Radulescu. Stefan 
Bănică, Octavian Co- 
tcscu. Nicu Constantin, 
Horia Șerbănescu Ion 
Dichiseanu. Cristina 
Stamate, Maria Mitra- 
che, Aurelian Andre- 
escu.

21,40 Publicitate.
21,45 Aventuri în epoca de 

piatră.
22,10 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei 
de ieri:

Maximele : Petroșani P
3 grade. Paring i — 7 

grade.
Minimele: Petroșani!

— 8 grade. Paring 1 —
12 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme 
(instabilă cu cer variabil, 
mai mult noros noaptea, 
Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul sudic.

DUMINICĂ, 3 MARTIE

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți.

8,40 Cravatele roșii... din 
județul Hunedoara.

9,35 Film serial pentru 
pii. Comoara din 
case.

10.00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,10 Film documentar: Ma

roc.
15.30 Film serial. Eneida.

Un poem cinematogra
fic — ecranizare în 7 
episoade a operei scri
itorului latin Publius 
Vergilius Marro. In 
distribuție: Giulio
Brogi, Olda Karlatos, 
Marișa Bartoli, Vasa 
Pantelic — episodul I.

16.20 Publicitate.
16,25 Cîntare patriei — Con

curs coral inter jude
țean.

18,00 Campionatul mondial 
de handbil masculin 
România — Suedia — 
Transmisiune directă 
de la Schwerin.

19.15 Lumea copiilor — Po
veste.

19.30 Telejurnal — Săptă- 
mîna politică internă

co-
13

și internațională în i- 
magini.

20,00 Reportajul săptămânii. 
— Toți tinerii din lu
me...

20,20 Film artistic — Regina 
Fecioară — cu: Bette 
Davis. Richard Todd, 
Joan Collins — Pre
mieră pe țară.

21.50 3 plus 1 — Corina Chi- 
riac, Olimpia Panciu, 
Mihai Constantinescu 
și... debutantul Cezar 
Tătaru.

22,15 Telejurnal. Sport.

LUNI, 4 MARTIE

16.30 Emisiune în limba 
maghiară.

19,00 Buenos Aires — Film.
19.15 Interpretul preferat —

Cîntece moldovenești 
cu Maria Schi por.

19,25 1001 de seri. — Prie
tenii lui Bunny Bugs.

19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV. Cum pre

gătim viitorul orașelor 
noastre?

20.30 Publicitate.
20,35 Povestea unui cîntec. 

Balade ilfovene.
20,45 Revista literar-artisti- 

că TV. — Arta între 
inspirație și muncă.

21.30 Roman foileton. Ger
minai — episodul IV: 
„Soldații'.

22.15 24 de ore.

MARTI 5 MARTIE

9,00 Teleșcoalâ. Matemati
că. (Consultații pentru 
elevii clasei a VIII-a). 
Rezolvarea grafică a 
sistemelor de ecuații 
de gradul I (I).

9,20 Geografie (clasa a V- 
a’). Vulcanii.

9.30 Extemporal la 1 
română. Mărturii 
Șerban Cioculescu 
despre Tudor Arghezi; 
Dicționar ortografic. 
Scrierea și pronunța
rea cuvintelor forma
te cu sufix; Recunoaș
teți personajele? Lec
turi ilustrate.

10,00 Curs de limba germa
nă — lecția 82 
are).

10.30 Curs dc i nba 
ceză — lecția 82 
are).

11,00 Biblioteca pentru 
Matei Caragialc (II).

11,50 Pagini din Albumul 
duminical.

16,00-17,00 Lecții TV. 
tru lucrătorii din agri
cultură.
Telex.
Curs de limba rusă — 
Lecția 81.
Curs de limba engle
ză — Lecția 80.
Campionatul mondial 
de handbal masculin

17,30
17,35

18,05

18,35
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— Primul meci al 
chipei României 
grupa semifinală 
Transmisiune directă 
de la Halle.
001 de seri. Prietenii

e- 
în

tire tehnică producti
vă): Transformatoare.

10.00 Curs de limbă engle
ză — Lecția 80 i relua
re).

10,30 Curs dc limbă rusă —

PROGRAMUL

11,00

16,00

MIERCURI, 6 MARTIE 17,00

tm eret. 
Ontario, 
româno- 
?u Hel- 

Picrie

pentru 
săptâmîna 

viitoare

lui Bunny Bugs. 
Telejurnal.
Revista economică TV. 
Phedra — Spectacol 
de balet în premieră 
pe țară.
O viață de cal — Un 
mînz s-a născut în 
Nordul îndepărtit.
24 de ore.

9,00 Teleșcoalâ. Album. 
Trei culori cunosc pe 
lume.

9,15 Biologie (anul III). Fi
ziologia digestiei.

9,35 Electrotehnică (pregâ- 17,45

lecți.i 81 'reluare).
Film pentru 
Aventuri în 
Cooproducție 
franceză — 
muth Lange, 
Massimi.
Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultu
ră — Pentru recolta 
’74.
Fotbal: Sport Club Ba
cău — Levski Spartak 
Sofia în cadrul „Cupei 
Balcanice" (repriza a 
II-a). Transmisiune di- 
redă de la Bacău. 
Telex.

17.50 Curs dc limbă france
ză — Lecția 83.

18.20 Steaua polară.
18,45 Panoramic științific.
19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri — priete

nii lui Bunny Bugs.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.15 Publicitate.
20.20 Telecinemateca — Ve

dete de neuitat. Gre
ta Garbo in filmul An
na Christie — premi
eră pe țară.

21.50 Privighetoarea de aur.
22.15 24 de

echipei României în 
grupa semifinală — 
transmisiune directă 
de la Schwerin.

19,50 1001 de seri — Prie
tenii lui Bunny Bugs.

20,00 Telejurnal.
20.30 Seară pentru tineret.
21,40 Mai aveți o întrebare? 

Cît poate trăi omul 
în spațiul cosmic ?.

22,15 24 de ore.

— premieră pe țară
— o producție a tele
viziunii italiene

22,15 24 de ore.

SIMBĂTÂ, 9 MARTIE

JOI,

ore.

7 MARTIE

16,00—17,00
16,00 Științe 

sultații). 
tatea muncii.

16,25 Geografie (clasa a 
V-a). Vulcanii.

16,35 Electrotehnică (pre
gătire tehnică—pro
ductivă). Transfor
matoare. 

Telex.
Curs de limbă germa
nă — Lecția 83.
Film serial pentru co
pii — George — epi
sodul „George e ne
liniștit" (reluare)

18,30 Campionatul mondial 
de handbal masculin 
— Al doilea meci al

Teleșcoalâ. 
sociale (con- 

Productivi-

VINERI, 8 MARTIE

16,00-17,00 Teleșcoalâ Ma
tematică (consultații 
pentru elevii clasei 
a VIII-a). Rezolvarea 
grafică a sistemelor de 
ecuații de gradul I (II). 

16,15 Biologie (anul III). Fi
ziologia digestiei.

16,35 Literatură română 
Ion Creangă — viziu
nea asupra satului 
caracteristicile 
cării.

17.30 Emisiune 
germană.

19,10 Tragerea loto.
19.20 1001 de seri — Priete

nii lui Bunny Bugs.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ghiocei pentru mama.
20.20 Cinci femei obișnuite 

— reportaj.
20,40 Film artistic — In 

ciclul „Destinul unei 
femei". „Cîntăreața"

Du- 
I —

(re-

în

Și 
evo-

limba

17,30
17,35

18,05

9,00 O viață pentru o idee 
— Nicolae Ghiea-Bu- 
dești.

9,30 Film serial — Pistru
iatul — reluarea ul
timului episod.

10,05 Opera „Ion Vodă cel 
Cumplit" de Gh. 
mitrescu (partea 
(reluare).

10,50 Telecinemateca 
luare).

16,00 Fotbal — Steagul Ro
șu — Universitatea 
Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă 
dc la Brașov.

17.45 Familia — anul mon
dial al populației.

18,05 Campionatul mondial 
de handbal masculin. 
Meciul pentru locuri
le 3—4. Transmisiune 
directă de la Berlin.

19,15 1001 dc seri — Priete
nii lui Bunny Bugs.

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,40 Publicitate.
20.45 Film serial : Columbo

— „Răscumpărarea". 
22,20 Telejurnal — Sport. 
22,35 Romanțe și tangouri

de Ionel Fernie.
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