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Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general aț Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe zia
ristul englez Henry Brandon, re-

— Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O.N.U.

— Criza financiară 
occidentală

— Ample demonstrații de 
masă in Vietnamul de sud

— Deschiderea simpozionului 
internațional în memoria 
lui Gamal Abdel Nasser

— A 51-a aniversare a P. C. 
din Uruguay

— Declarația 
Afacerilor
R. P. D. Coreene

Ministerului 
Externe al

de producție la minele Văii Jiului
Congresul al X-lea a stabilit 

ca obiect;.’ fundamental a! par
tidului și statului nostru făuri
rea soc ietății socialiste multilate
ral dezvoltate, obiectiv a cărui 
realizare a început o dată cu 
actualu, plan cincinal.

Scopul final al acestui proces 
complex are în vedere asigura
rea ridicării nivelului de trai al 
întregului popor, crearea con
dițiilor pentru a satisface, tot 
mal din plin, cerințele tuturor 
membrilor societății. Pentru a- 
ceasta e necesară creșterea bel
șugului de produse pe cap de 
locuitor, e necesar ca fiecare 
cetățean să depună o muncă u- 
tiiă. iar munca fiecăruia să fie 
cît mai productivă. Este vorba, 
deci, de creșterea productivității 
muncii, de ridicarea eficienței 
economice a întregi: noastre 
activități.

Actualul cincinal prevede ca 
ir. anu] 1975 producția de huilă 
extrasă din Valea Jiului să 
crească, față de anul 1970, cu 
44,5 la sută, iar productivitatea 
muncii la exploatare să crească 
cu 33,4 la sută. Aceasta înseam
nă că peste 81 la sută din spo
rul de producție să se obțină pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Insușindu-și aceste o- 
biective. minerii municipiului 
nostru au abordat cu însufle
țire sarcinile primului an al 
cincinalului, reușind să obțină 
în primele șase luni însemnate 
succese în realizarea indicatori
lor planului de stat. Producția 
de cărbune extras, pe întregul 
bazin, a sporit în perioada ia
nuarie — iulie a.c. cu 8.3 la 
sută, productivitatea muncii pla
nificată a fost depășită față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut cu peste 900 lei pe 
salariat, s-au realizat beneficii 
suplimentare de peste 7,8 mi
lioane lei. Aceste succese ne 
îndreptățeau să prevedem înde
plinirea exemplară a sarcinilor

Din analiza realizării indica
torului productivității muncii 
pe luna august la exploatările 
miniere s-au desprins o serie 

aspecte necorespunzătoarede

Ing. Gheorghe MIHUȚ 
ing. Ion CRUCERU 

serviciul plan și analize al C.C.P.
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a

de plan și a angajamentelor lu
ate în întrecerea socialistă pen
tru anul 1971.

Ce s-a întîmplat însă în luna 
august ? Producția realizată la 
cărbunele brut a fost cu 7 la 
sută sub prevederile planului, 
productivitatea muncii a scăzut 
cu 8,4 la sută față de realiză
rile lunii iulie, prețul de cos*, 
a fost depășit, beneficiile peste 
plan obținute de la începutul 
anului au fost reduse substanți
al. Efectivele de muncitori ca 
și posturile prestate au tost de- 

Condiția esențială a rea- 
planului de producție,

productivitatea muncii planifi
cată, nu a fosr îndeplinită. Da
că productivitatea muncii se 
realiza integral, planul de pro
ducție ar fi fost îndeplinit și 
depășit pe întregul bazin. Ne- 
realizările la producție, cauzate 
de neîndeplinirea sarcinii pro
ductivității muncii pe exploa
tări au fost următoarele: La 
E.M. Dilja — 13,9 la sută, E.M. 
Aninoasa — 10,8 la sută, E.M. 
Vulcan — 14,5 la sută. Paroșeni 
— 10.8 la sută. Lupeni — 1.6 
la sută. Uricani — 24.4 la sută. 
Bărbăteni — 24.2 la sută. Ex
ploatările Lonea și Petrila au 
îndeplinit pe luna august a’it 
planul de producție cît și cel 
d? productivitate a muncii.

Asigurările date de conduce
rile exploatărilor că pe luna 
septembrie lucrurile se vor în
drepta. nu concordă cu realiză
rile obținute, demonstrează că 
afirmațiile făcute de conduce
rile unităților miniere nu au a- 
vut la bază o analiză temeinică 
a activității desfășurate pe luna 
august și un program concret 
de măsuri pentru redresarea 
situației producției. Aceasta re
zultă și din minusurile de pro
ducție înregistrate la toate ex- 
ploatărle în primele două deca
de ale lunii septembrie.

Colectivele de muncă vrednice, aparținînd sectoarelor I, 
II, III și IV de la Exploatarea minieră Petrila au de ce să 
fie mândre de rezultatele obținute în activitatea de extracție 
la ziuă a bogăției de „diamante negre11 din adâncuri : înre
gistrând sporurile de 2 040. respectiv, 2 336 de tone, sectoa
rele I și IV și-au realizat sarcinile pe 9 luni cu trei zile 
mai devreme, iar sectoarele II și III, raportând depășirile 
de 4 975, respectiv. 5 802 tone, și-au îndeplinit planul pe 
cele trei trimestre trecute cu un devans de o săptămână.

La obținerea acestui frumos suoces și-au făcut simțit 
aportul atît factorii din conducerea minei, cît și cei de la 
sectoarele în cauză, prin organizarea superioară a muncii 
la fronturi, printr-o îmbunătățire a întregului proces tehno
logic, cuprinzînd atît rețeaua lucrărilor subterane, cît și 
suprafața. Este de remarcat aspectul creșterii productivității 
muncii. Pe sectoare, situația se prezintă astfel : septorul III 
deține un spor, la acest indicator de seamă al eficienței, de 
153 kg, post, iar sectoarele II, I și IV au. în ordine, plusurile 
de 27. 22. respectiv, 15 kg/post, la randamentul cumulat pe 
cele 9 luni. Productivitatea muncii pe exploatare s-a ridicat 
cu 14 kg/post peste plafonul planificat să se realizeze în 
perioada vizată.

Merită să evidențiem brigăzile conduse de Vasile Oană, 
Constantin Lupu și loan Vasile, de la sectorul I, Constantin 
Stan, Gheorghe Rotaru și Alexandru Lazov, de la sectorul 
II, Iosif Hușan, loan .Apostol, Andrei Kovacs (sectorul III), 
Constantin Alexe și Gheorghe Toma (sectorul IV), care s-au 
străduit să extragă cît mai mult cărbune, respectând disci
plina muncii și normele de tehnica securității miniere la 
fronturi

Simpozionul internațional pentru comemorarea 
fostului președinte al Republicii Arabe 

a Egiptului, Gamal Abdel Nasser
In numele guvernului și po

porului român și al meu perso
nal, adresez un călduros salut 
participanților la lucrările Sim
pozionului internațional pentru 
comemorarea lui Gamal Abdel 
Nasser, fost președinte al Re
publicii Arabe a Egiptului, e- 
minent conducător al poporu
lui egiptean, luptător de seamă 
pentru progresul economic, so
cial al patriei sale, împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui, pentru colaborare între po
poare.

Republica Socialistă România 
și poporul român urmăresc cu 
profundă simpatie și solidari
tate lupta poporului egiptean

și a celorlalte popoare arabe 
împotriva imperialismului, pen
tru dezvoltare economică și so
cială progresistă, pentru liber
tate și independență națională 
și, totodată, sînt animate de 
dorința sinceră de a întreține 
și dezvolta relații de prietenie 
și colaborare multilaterală cu 
țările și popoarele arabe.

Dind expresie solidarității 
statornice a poporului român și 
politicii Republicii Socialiste 
România de sprijinire neabătută 
a tuturor popoarelor care luptă

pentru democrație, emancipare 
națională și socială, împotriva 
războiului și dominației străine, 
transmit reuniunii dumneavoas
tră cele mai bune urări de suc
ces și îmi exprim convingerea 
că ea va contribui'la întărirea 
unității tuturor forțelor antiim- 
perialiste din Asia Și Africa, 
ca și din celelalte continente, 
in eforturile consacrate trium
fului idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare internațio
nală.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

conținut, cu o largă
cuprindere I

Plenara Comitetului municipal al femeilor
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MUNCA EDUCATIVA 
ÎN RÎNDUL FEMEILOR
bogată în
sferă de

Ceea ce a constituit esența 
dezbaterilor recentei plenare 
a comitetului municipal al fe
meilor, consacrată analizei 
activității politico-ideologice 
și cultural-educative, a fost 
sublinierea rolului însemnat 
al femeii în societate, în etapa 
actuală a construcției socia
liste și, de aici, a înaltelor 
responsabilități ce revin or
ganizațiilor de femei în am
plificarea și deversificarea ac
țiunilor educative, îndeo
sebi în spiritul recentelor

indicații a programului de 
educație comunistă elaborat de 
conducerea partidului.

Plenara a prilejuit, în pri
mul rînd, trecerea în revistă 
a experienței, a inițiativelor 
eficiente in domeniul muncii 
educative ale comitetelor și co
misiilor de femei în vederea 
dezvoltării conștiinței socialis
te a muncitoarelor, intelectua
lelor și gospodinelor din Valea 
Jiului. Unul din obiectivele 
cele mai importante aflate în 
atenție, a relevat plenara, a

Cățărat pe scară, sub ploaia 
monotonă, liniștită, un băie- 
tan brunet, mulat pe stilpul 
ud. alunecos, țipa in pilnia 
telefonului improvizat un: 
„alo!“ prelung, o chemare 
din înălțime, iar vocea plu
tește, fără vlagă, peste liniile 
triajului din incinta minei 
Petrila. Ca pe strune răsună, 
poate, deopotrivă, la alt ca
păt de fir. în altă pilnie, a- 
celași „alo", cuvintul acesta 
comun pe care îl auzim la 
orice pas.

— Alo, mă auziți ?

— Cobor imediat.

★

Cămașa leoarcă de apă, i 
se lipise de corp, dar cind 
ajunse in hala puțului cen
tral. uită de ploaie, de ume
zeală — totul trece și se uită... 
Nu-mi pot lua ochii de la el.

Colivia ne coboară înspre 
adincuri.

...Am apucat pe o gale
rie care, uite, acum se tot 
îngustează. Puțul a rămas 
undeva departe...

Pe omul din fața mea. pe 
Gulea, așa-i zic toți, l-am 
cunoscut mai de mult. E un 
tinăr înalt, vinjos, cu fața 
osoasă, spuzită de praf de 
cărbune; vorbește domol, dar 
privirea unduitoare, zvîrlită 
in toate ungherele nopții, ii 
trădează firea visătoare.

— ...dacă e bun Mihăilă ? 
(sincer surprins, chiar con
trariat de întrebare). Cum 
să nu fie bun ? Cine mun
cește la semnalizare și te
lefoane nu poate fi decit se
rios. atent, conștiincios...

Știam despre echipa din 
care el făcea parte mai mul
te, unele notate undeva in

fost cunoașterea de către fe
mei a politicii partidului, a 
realizărilor obținute de popo
rul nostru în opera de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. „P.C.R. — 
conducătorul nostru iubit11, 
„Documntele Congresului al 
X-lea al partidului", „înflori
rea națiunii și a statului socia
list11, ..Femeia — factor de 
seamă în viața economică și 
socială-culturală a societății 
noastre11 etc. — iată doar cî
teva din temele care au for
mat obiectul unor expuneri, 
simpozioane, convorbiri, seri 
tematice — organizate pe car
tiere, în cluburi și cămine cul
turale pentru femei. S-an evi
dențiat în această privință mai 
ales comisiile de femei de la 
-Viscoza* Lupeni, U.U.M.P., 

Dilja și comitetul orășe- 
Lupeni care au dovedit 
multă inițiativă, organi- 
în mod diferențiat ase

menea manifestări, în raport

Pentru ușurarea
Recent, dotarea tehnică a ma

gaziei de mărfuri din cadrul 
stației C.F.R. Petroșani s-a îm
bogățit cu încă o transpaletă. 
destinată manipulării mecaniza
te a mărfurilor. Noul utilaj de-

efortului fizic
ține o capacitate aproape dublă 
— 2 tone — față de transpaleta 
existentă și va ușura în mod 
vădit efortul fizic al lucrători
lor de aici. In plus. întregul 
trafic se va desfășura în con
diții îmbunătățite.

I I
I D. IONAȘCU
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recepție
mineață a fost convocată co
misia de recepție în vederea 
preluării acestui important o- 
biectiv.

S-au terminat, recent, lu
crării? de finisaj interior și 
exterior la căminul cu 300 
de locuri din Petroșani, con
struit pentru miner:. Azi di-

I

i
i
i
i

I

Pe traseul
construcțiilor i ȘCOALA

I EDUCAȚIE J
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Ritm accelerat la execuția 
panourilor mari

Colectivul de constructori 
al șantierului 4 Lupeni exe
cută pregătiri intense în ve
derea începerii montării pa
nourilor la blocul C3. cu 80 
de apartamente, prevăzut să 
se predea pină la 31 decem
brie a. c. în cadru’, planu
lui suplimentar de construc
ții pe acest an. Marea majo
ritate a panourilor sînt deja

terminate, echipele coordona
te cu competență de maiștrii 
Petre Găvan și loan Trantea, 
lucrînd în acest 6COp in două 
schimburi prelungite la poli
gonul de prefabricate de la 
Livezeni. Tot aici se preco
nizează execuția, în perioada 
proximă, a panourilor pentru 
blocurile Dl-6 și D2-2. cu 30, 
respectiv, 60 de apartamen
te, din Petroșani.

Obiective de seamă atacate
La Vulcan, constructorii au 

începu*, lucrările destinate ex
tinderii Fabricii de stîlpi hi
draulici. In momentul de fa
ță, se execută săpături și 
betoane-fundații la clădirea 
laboratoarelor.

Se remarcă cadența intensă 
de lucru la finisajul complet 
al blocului turn Bl cu 66 de 
apartamente din Vulcan. Con
structorul s-a organizat și și-a 
concentrat forțele în așa fel 
incit obiectivul respectiv să 
fie terminat cu 15 zile îna
inte de data înscrisă în gra-

executîndu-se și fimsa- 
exterior, neprevăzut ini- 
să se realizeze la ter-

jui 
țial 
menul stabilit de predare a 
blocului.

Tot la Vulcan au fost de
marate lucrările de moderni
zare a străzii Crividia, care 
duce la mină. Ritmul de exe
cuție imprimat arată că har
nicii constructori sînt deciși 
să creeze conjunctura favora
bilă efectuării canalizării și 
pavării pînă la 31 decembrie 
a. c.. deși termenul contrac
tual se fixase în anul

RES P EC TU
scultam cu toată vene
rația cuvintele interlo
cutorului meu cu pă

rul ca neaua. Cuvintele lui 
trădau experiența, înțelep
ciunea unei vieți întregi, 
trăită cu intensitate, de ia 
virsta fragedă a uceniciei 
pină la cea de azi, a matu
rității depline, cind, după e- 
forturile de cîteva decenii, 
ocupă un binemeritat loc in 
conducerea unei uzine cu 
vechi tradiții.

— Am și ani avut. întot
deauna considerații deosebite 
față de tineretul care pă
șește in viață. Ceea ce ad
mir, mai ales, la majoritatea 
tinerilor este responsabilitatea 
cu care privesc aceștia înda
toririle lor profesionale și 
civice, perseverența pe care 
o depun pentru a fi in pas 
cu cerințele ce le stau in 
față. Susțin, deci, cu toată 
convingerea că avem un ti
neret vrednic și cult, dornic 
de autoperfecționare și de a- 
firmare, conștient de toate bi
nefacerile de care se bucură 
din partea societății, de im
perativele vremii.

Un lucru mă nemulțumește, 
spunea la un moment dat 
interlocutorul : lipsa de res
pect față de propria mese
rie a unor tineri aflați la pri
mii pași ai carierei lor, ti
neri cărora li s-a oferit și li 
se oferă, in continuare, con
diții de calificare și a- 
firmare la care noi, pe vre-

mea noastră, nici nu am vi
sat. Intr-un cuvint, observ cu 
regret că unor tineri le lip
sește tocmai ceea ce-i ca
racteristic întregii noastre co
lectivități : cultul muncii.

Pe vremea noastră nimeni 
nu ne ținea prelegeri despre 
cultul muncii, nimeni 
omora, iar societatea

de teatru al uzinei. Simțeai, 
adică, la fiecare pas că, pină 
jiu ajungi un muncitor apre
ciat, calificat, nu ești decit 
pe jumătate om. După păre
rea mea. chiar de te sur
prinde, dincolo de condițiile 
vitrege de instrucție și de 
calificare, pe le con-

țin, să-ți ofere fie, ucenicul 
de altădată, favoruri pentru 
o ascensiune mai rapidă in 
profesie. Prin cite privațiuni, 
prin cite umilinți nu au tre
cut foștii „copii vitregi" ai 
atelierelor piuă să ajungă re- 
cunoscuți in meserie! Și to
tuși aceste privațiuni și umi
lințe trebuiau învinse. Pen
tru că, pină nu cucereai, prin 
respectul ce-l datorai mese
riei, respectul celor din jur, 
nu erai luat in seamă. Nu 
pentru că nu s-ar fi așezat 
vreunul din veterani cu tine 
la aceeași masă într-o gră
dină de vară, la o bere, să 
zicem. Asta nici vorbă. Dar 
nu ar fi acceptat nici cel pu
țin să-l însoțești într-o zi de 
repaus la o promenadă, pe 
strada principală; nu ai fi 
fost admis nici la reuniunea 
meseriașilor, nici in cercul

damn și acum, a just in acest 
„tratament" și un lucru bun : 
te-a ajutat să te convingi că 
omenia, respectul celor din 
jur, le poți cuceri numai prin 
respectul față de muncă, față 
de propria-ți profesie.

Da, m-a surprins relatarea 
veteranului interlocutor, iar 
cele relatate mi s-au părut, 
oarecum, exagerări, depășite 
de vreme.

Mult mai tirziu, am auzit 
de la tribuna unei întruniri 
lamentările conducătorului li
nei organizații de tineret des
pre unii din tinerii lui co
legi, care, deși buni, dar incă 
nedesăvirșiți ca muncitori, o 
dată ce au făcut cîteva clase 
la „seral", părăsesc strungul, 
raboteza, aparatul de sudură 
și cer o muncă de birou.

Ascultam cu alt prilej un 
miner șef de brigadă vorbind,

cam m aceeași manieră, des
pre un tinăr absolvent al 
școlii profesionale care, cu 
o jumătate de oră înainte 
de sfîrșitul uneia din pri
mele sale zile de lucru, cind 
brigadierul se căznea mai 
virtos cu cîțiva ortaci să ri
dice ultimii stilpi metalici, 
i se adresase cam în felul 
următor brigadierului: „Hei, 
șefule, nu te gindești c-ar fi 
timpul să ne dai drumul a- 
fară ? Sau crezi că mă poți 
ține după program ? Cu mine 
nu-ți merge...".

Ascultam, apoi, și un tinăr 
absolvent de facultate ce, du
pă citeva luni de vechime fn 
muncă, timp in care nu a- 
junsese să se dovedească mai 
mult decit un simplu „neaju
torat" în ale meseriei, fu
sese invitat ca, pentru a rea
liza o lucrare urgentă de care 
nu intilnise. incă. pină atunci, 
să facă bine să consulte o 
anumită bibliografie. La a- 
ceastă invitație „orgoliul" ti
nerelului licențiat nu a mai 
rezistat, replicînd cu toată 
convingerea : „Cind să le mai 
citesc și pe acestea ? Doar 
timpul meu liber nu e pentru 
așa ceva ?"

...Și, curios, alit țifnosul li
cențiat cît fi grăbitul absol
vent al „profesionalei", ca și 
nemulțumitul „seralist" sînt 
convinși că semenii Ie dato
rează tot respectul. Naivii'

Morala ? Există un mare a- 
devăr în spusele cu privire 
la cultul muncii ale interlocu
torului meu cu părul alb...

Ion DURFK
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inspectorii pentru a-

didactice

ffl COMPETENTA

de 
de 
o-

competență 
e falsă (su-

Tribuna experienței

TACI

in subordine, 
urarea acestei activi- 
ago.iee are o triplă 
iare: a) nevoia psi

hologică a celui asistat de a 
cunoaște părerile și opiniile 
organului competent (director, 
inspector eto.) asupra muncii 
sale; b) necesitatea obiectivă 
de a îndruma pe ce] asistat 
în vederea îmbunătățirii mun
cii sale in viitor; c) depista
rea și punerea în evidență 
a experienței pozitive în ve
derea generalizării ți popu
larizării ei. Pentru tou'.e a- 
ceste motive analiza lecțiilor 
asistate devine imperios ne
cesară.

Eficiența acestei importan
te activități pedagogice este 
condiționată de o scamă de 
cerințe pe care este necesar 
să le îndeplinească cci ce o 
efectuează.

O primă cerință am numi-o 
rimă de stil. Cel ce asistă 
o lecție trebuie să știe să 

deosebi t act peda- 
ul organelor 
elor fiscale.

ni se par 
ntele lui 

ream : inspecției
mincitorești-țărăneș’.i este nu 
itît ,de a prinde ”, ..de a de- 

’ (aceasta fiind o sar- 
a justiției...) cit de a 
îndrepte11. Am ținut să 
această precizare căci 

mai există, din păcate, unii 
directori sau inspectori care 
se complac uneori în postu
ra de... detectivi.

înseamnă și diferen
ței se anali- 
mui student 
cepului prac- 
și in alt fel 

ie (ia finală: 
unele sint exigențele față de 
profesorul (învățătorul) înce
pător și -ițele sînt față de 
cel ce este analizat în vede
rea atestării gradului II; du
pă cum. ele vor fi maxime 
pentru cel ce e analizat în 
vederea acordării gradului I. 
In privința acestora există 
instrucțiuni detaliate. Dar in
strucțiunile nu sînt suficien
te. Mai e necesar și tact pe
dagogic din partea organului 
care inspectează. Or, tactul 
nu este și nu poate fi cuprins 
în litera instrucțiunilor. Tac
tul presupune cunoașterea te
meinică a psihologiei și oa
menilor (a celui inspectat) și

luarea unei atitudini adecvate 
acestei psihologii.

Lipsa unui stil adecvat de 
muncă cu oamenii deelan 
ză de cele mai 
conflicte care des 
nu de puține ori
dai uri cu efecte negative a- 
supra vieții și muncii perso
nalului didactic și a elevului

Dar stilul nu se reduce nu
mai la tact pedagogic (deși 
acesta este foarte necesar), 
ci implică și competență din 
partea celui ce analizează 
lecția. Competența e o no
țiune complexă în a cărei

fundamcn' ve : psiho- 
>e<tagogicu, logici In 
a cazuri cel care a- 
:i lecția subliniază 

greșeala făcută, dar precizea
ză și sursele ei posibile : ne
cunoașterea elevilor (psiholo
gică), net unoașterea conținu
tului dc idei ale programei, 
manualului (pedagogiei) sau 
o greșită sistematizare (logi
că) ele. După cum, o ana
liză competentă nu trebuie 
să scape din vedere punerea 
în evidență a reușitelor din 
lecție indicând, de asemenea, 
cauzele acestor reușite (de 
care cel analizat nu-și dă
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structură ar intra temeinice 
cunoștințe de specialitate (ca
re să depășească nivelul ma
nualului), cunoștințe solide 
psihologie (a copilului), 
pedagogie și de metodica 
biectului analizat. Fără
ceasta, orice analiză devi 
superficială și ineficientă. Din 
cauza lipsei de competență 
se aud formulări impresio
niste de genul : ,eu așa aș 
fi procedat'. Sau „era bine 
dacă încercați să...11. Formula
rea unor asemenea recoman
dări la analiza lecției consti
tuie, de cele mai multe ori, 
indiciul unei incompetente 
drapate cu formula „magică" : 
..eu nu dau rețete, eu vă 
sugerez doar'.

O analiză care se desfășoa
ră sub auspiciile competenței 
se caracterizează prin preci
zia îndrumărilor

seama întotdeauna, fie din 
cauza emoțiilor, fie fiindcă 
nu are priceperea necesară). 
Această evidențiere nu-i sca
de cu nimic autoritatea celui 
ce analizează. Din contră, ea 
indică priceperea și tactul Iui 
și aceasta contribuie 1a spo
rirea activității lui. Facem 
această precizare, fiindcă pe 
alocuri mai dăinuie o men
talitate greșită despre auto
ritate ca fiind de .natură ad
ministrativă (decizie, ordin, 
numire). Or, este bine și ne
cesar să se sublinieze că în 
structura autorității — cali
tate a personalității cuiva — 
intră cu necesitate competen
ța. Și că fără 
orice autoritate 
rogat).

Procedarea cu 
liza unei lecții 
exigența. Carențele

cicnțele lecției trebuie rele
vate, oridtc ar fi ele, căci 
numai așa cel analizat de
vine conștient de ele și va 
putea să le elimine în viitor. 
Tendința unor organe de a 
face din inspecția și analiza 
lecțiilor un act de filantro
pie este tot atît de dăună
toare ca și a celor care »se 
profilează pe vînarea greșe
lilor'1, Obiectivitatea, tactul 
pedagogic și exigența sînt no
țiuni Și atitudini complimen
tare și nu contradictorii, cum 
se crede uneori.

Cînd se analizează lecțiile 
asistate ? Imediat după ce 
s-au încheiat sau dacă acest 
lucru nu este posibil — cit 
mai aproape de ora la care 
a avut loc lecția. Practica 
amînării, cu zilele sau cu săp
tămânile. a analizei este dău
nătoare sau, în cel mai fe
ricit caz ineficace. Cel asis
tat ca și cel care analizează 
trebuie să facă un efort de 
.reconstituire1* a lecției, re
constituire care, de ce’e mai 
multe ori, nu mai seamănă 
cu oi-'ginalul. Denaturările — 
voite sau fără intenție — în
greunează procesul unei a- 
nalize obiective. Dacă lecția 
a fost imprimată pe bandă 
magnetică, atunci amînarea 
analizei este posibilă. Nu 
credem însă util ca această 
a minare să devină un obicei.

Un act posterior analizei 
este cel al generalizării și 
popularizării experienței va
loroase. din păcate slab înce
tățenit în stilul de muncă 
a] orcanelor competente. Este 
adevărat că nici mijloacele 
de populaiâzare nu prea a- 
bundă. Credem că prin în
ființarea unor periodice pe
dagogice în fiecare centru de 
județ (eventual pe lîn.gă Ca
sele corpului didactic) s-ar 
putea remedia acest neajuns. 
Acest? publicații ar putea a- 
vea o rubrică permanentă 
(„Tribuna experienței poziti
ve' etc.) prin care să se rea
lizeze acest deziderat major. 
Căci, din păcate, fără posi
bilitatea popularizării ei, ex
periența valoroasă va circula 
doar între zidurile unei școli 
și uneori — din lipsă de preo
cupare — rămîne chiar în
tre cei patru pereți ai unei 
clase. Și aceasta e păgubi
tor. în această epocă în care 
se caută febril această valută 
forte : „inteligența”.

Orcanele de competență au 
obligația să o pună în cir
culație. pentru ca astfel să-și 
amplifice

I DRAGAN

Importanța educativă
a activităților piactice

l-a crea'. pe om — 
adevăr axiomatic. In 
complex al muncii 
s-au format și desă- 
numai organele nece

sare muncii, ci și sistemul ner
vos, conștiința. Valoarea forma
tivă a fost caracteristica 
lială a acestui element — 
ca — ce a revoluționat 
și l-a făcut ceea ce 
Acest raționament, fortuit . 
mafie, este cel care explică și 
justifică de ce copilul, încă de 
la vîrstă fragedă, trebuie cres
cut Și educat in spiritul mun
cii, al respectului pentru tot ce 
se făurește pe plan material și 
spiritual. Activitățile tehnice- 
productive, ce fac parte inte
grantă din planul și progra
mele de învățămint. nu. fost 
introduse cu scopul de a le 
forma copiilor un orizont mai 
larg de cunoștințe, deprinderi 
și îndemnări, dar. mai ales, 
pentru a le modela conștiințele 
în plină evoluție, într-un spirit 
al laboriozității.

A rămas la latitudinea fiecă
rei școli — făcând apel la in
ventivitate, dar ținîndu-se sca
ma de specificul «economic al 
localității — spre ce profil 
orientează și pregătesc elevii 
pentru ca, la absolvire, să fie 
apți din punct de vedere pro- 
fesiona) și moral, să se ’ntegre- 
ze rapid în viață.

Orașul Vulcan și-a câștigat, 
nu numai în Valea Jiului, un 
fel de celebritate prin organi
zarea unui atelier interșcoîar. 
Cum este structurat el ?

— Cuprinde șase atei: 
ne spunea prof. Gh. . 
directorul liceului din ’ 
care a preluat recent 
spațiu — cu profiluri 
în care efectuează activ 
tehnico-produrtive elevij 
și ai școlilor nr. 1. I 
Există atelierele de hobinaj 
(instructor Alexandru Kemeny), 
lăcătușerie senerală (inst. Mihai 
Matyuș și Fr. Calistru), prof
erări mecanice (inst. Mârcea 
Gu-ia, Ing. Ioan Crețu și Mihai 
Gudasz), acoperiri galvanice 
(inst. Ion Cenușă) și artizanat 
(inst. Andre; v ^s). Penl-u li
ceu mai avem. în clădirea 
noastră, un atelier >je repara
ții radio-tv. croitorie ri legăto-

Munca 
este un 
procesul 
omului i 
virșit nu

esen- 
mun- 
omul 
este.

sche-

lîere —

Vulcan, 
acest 

diferite 
' i lății e 
noștri

rie de cărți. Atelierul înterșco- 
lar. ce oferă posibilități exce
lente pentru a învăța specia
litățile respective, a luat fi’nfă 
prin grija Consiliului popular 
orășenesc (care a recondiționat 
clădirea) și substantivului 
sprijin material și moral al 
Fabricii de stîlpi hîd-a-ilbi 
cărei director, ing. Dumitru 
Crăciun, este un om de Iniția
tivă și concepție.

Atelierul interșcoîar din 
Vulcan constituie o bază ma
terială adecvată actualelor exi
gențe formative ole învățăn’G- 
tului. E) rămîne un exemplu 
pozitiv pentru ceea ce trebuie 
să fie colaborarea dintre școa
lă și întreprinderea care - tu
telează. In fond, modul •iun 
întreprinderile 
leze atelierele 
garanția că la I 
rii se găsesc t 
virtuali munciți 
noștințe și îndemnări 
avansate. Școala are avantajul 
de a trece într-un ritm n’ort 
la repararea sau producerea n- 
nor piese — la început f’reș- 
te. simple — absolut necesare 
producției. Așadar poate deveni 
renfab:,u E un fapt mc ” n 
că Fabrica de stîlpi hidraulici 
privește în mod foarte serica 
această problemă de mare ac-1 
tualitate și indiscutabilă im
portantă Pentru el--”-’ faptul 
că execută practica i ateliere 
bine conccptfte și dotate, re © 
influență psihologică definito
rie : practica îl coate atrage, 
lucrează cu entuziasm sau fl 
îndepărtează : îi poate trezi 
dragoste, centru muncă - m 
îl poate 'ăsa indiferent Deci, 
din punct de vedere educativ, 
existența atelierelor utilate co
respunzător își are Importanta 
sa ce nu trebuie nici trecută 
cu vederea, nici subaprecia’ă.

Problema atelierelor șco're 
si o -viivîtăt :'or *ehnice-o«-ac- 
tice trebuie ivită în toată 
complexitatea ei și avînd u-se 
mereu în vedere tot cortegiul 
educational ne care-l poate 
dansa. Soluția ce a fos găsită 
’ •> Vulcan merită a fi stnd:-- 'ă 
îndeaproape în întreaga Vale a 
Jiului șî extinsă la o scară îț 
mai largă.

înțeleg să ■ili- 
școlare este si 
finele șeolarifcă- 
tineri priceiv.iți, 
lori, și cu cu- 

practi e

T. SPATARU

txamenur pregătirilor 
școlare a fost promovat
Două unități școlare din Va

lea Jiului și-au început activi
tatea. Ia 1-5 septembrie, în con
diții improprii desiușurără pro
cesului înstructiv-educatri . Li
ceul de cultură generală din 
Lupeni și Școala genera.u nr. 
I din Vulcan. La Lupeni, si
tuația anormală consta în lipsa 
mobilierului școlar și a bănci
lor, comandate întreprinde
rilor de industrie locală din 
Petroșani și Orăștie. neonorate 
frn timp util. Era un contrast 
Izbitor intre clădirea nouă ce 
oferă învâțămint’iiui condiț’i 
optime, și mobilierul improv, 
rat Din această nerespectare 
contractuală au izvorît .și inevi
tabilele greutăți școlare : cursu
rile s-au desfășurat în trei se
rii pe zi.

ralâ nr. I Vulcan eta realmen
te un .șantier. Pînă zilele tre
cute cursurile au avut Jec cum 
au putut. In 28 septembrie

tra aceea 
ă studiului. Așadar te 
lele lucrări s-au ispră 

leviî și cadreie didactic 
aici beneficiază acum, după ex
tinderea spațiului în anii tre- 

'lzi-e centrală, 
școlii, prof. Mircea 
preciza că „27 ?ep- 
fost prima zi de 
școală și e3 se da- 

iotice entu-

se 
fie

se! ise.

cuți. și de în
Directorul 
Munteanu, 
tembrie a 
cursuri în 
torează muncii pt 
ziaste. depuse duminică de co
pii și părinți spălatul parche
tului. vopsitul tablelor, repara
rea băncilor etc.) la pregătirea 
școlii*.

Am revenit Ia Lupeni după Deși executantul lucrărilor.
două săptămîni. Trecând din sectoru I.G.L. Vulcan. și-a re-
clasă în dasă. alături de tov. tras oamenii și uneltele lor, re
prof Dimitrie Dumbravă, di venirea este absolut ngresară.
rector ai liceului. observ i Ij reclamă numeroasele retușări
montarea băncilor care. în interioĂie și exterioare alte
sfirșit. au început să sosească. lucrări neisprăvite sau trecute
fără să putem învinge un gînd. cu vederea.
pot. oare, menționatele între Nou) an de învățăm int se
prinderi surori să ofere o ex află in a treia săptămînă deja.
plicație convingătoare și rea Si școlile susamintite intră a-
listă la această întârziere ? cum în ritmul normal al acti-
Hai ales că este vorba și de vi tăț i i i r.structiv-ed ucat ive din
niște daune morale adure în- Valea Jiului. Aceste î:ntîrzieri
•»ățămîntului_ Am reț rut pot constitui. încă de pe acum,

Contururile celui de-al doilea

SUGESTII
pentru activități pionierești

ÎN VIZITĂ LA 
„FAMILIA SOARELUI"

CU RACHETA 
CUTEZĂTORILOR

Astronomia — știință veche 
ită în actualitate în ținută 

mijloace moderne îi pa
sionează pe pionierii și elevii 
Je toate virstele. Tainele ma

ior și oceanelor, petele negre 
• pe harta globuiui. constela- 
le sint subiecte tentante pen- 

iscuții ori lecturi, tărîmuri 
ulcase spre care putem 
la cu toată viteza .Racheta 

ateză lorilor*.
O călătorie imaginară la Fa- 
ilia Soarelui (constelațiile din 

sistemul solar) devine astfel 
prilejul unei activități ciclice 
(discuții, filme, literatură ști- 
ințifico-fantastică, simpozion cu 
participarea unor profesori des
pre cucerirea cosmosului, pre
zumții. ipoteze, calcule) — în 
puține cuvinte, prilejuri pentru 
pionieri de a-și verifica (și îm
bogăți) cunoștințele despre u- 
nivers și teren fertil pentru f 

imaginație.zie.

PARADISUL 
COPIILOR

mă-
fie-

mulțumirea elevilor șl cadrelor 
didactice că își vor putea con
tinua. din aceste zile. munca 
ir. condiții adecvate.

In zilele premergătoare des
chiderii anului școlar și după 
acest eveniment. Școala gene-

un bun punct de plecare pen
tru aprecierea situației din 
nul viitor și evitarea unor ne
plăceri similare, ce1 de acum 
care au valoarea unor adevă
rate corigențe.

>im:l
-ea

a-

T. S.

Știința și tehnica
La ediția 1971 a concursului 

„Minitehnicus" al cărui trofeu 
a fost obținut de județul IIu 
nedoara, unitatea noastră dc- 
pionieri a prezentat. Ia expo
ziția municipală și la cea ju
dețeană, un număr de 13 lu
crări din care trei au fost 
premiate cu medalia de aur. 
Este un rezultat de prestigiu, 
dacă ținem seama de aceste 
valoroase trofee. Dar cea mai 
de seamă performanță obținută 
de noi în acest concurs este 
faptul că am reușit să stirnim 
interesul pentru știință și teh
nica la pionierii de diferite 
virste. Este suficient să amintim 
că cei doi deținători ai meda
liei de aur sint Giurgiu Steje- 
rel. elev în clasa a IV-a (acum 
în clasa a V-a), și Velea Adri
ana din clasa a VIII-a. Succe
sele au fost obținute în cadrul 
cercului „micii tehnicieni' din 
care fac parte pionieri de toate 
virstele, începind cu clasa a 
ni-a.

*„E-

După cum este cunoscut, in 
iulie 1970, sub auspiciile Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor din Republica 
Socialistă România, a avut loc 
Conferința internațională
ducația copilului in fața pro
gresului științei și tehnicii con
temporane’, eveniment de pres
tigiu care a indicat ca obiectiv 
principal in activitatea pionie
rească o preocupare mai accen
tuată pentru știință și tehnică. 
A avut Ioc și la noi o largă 
propagandă pentru „Cutezăto
rii', .Racheta cutezătorilor' și 
^Luminița*, reviste ce aveau 
să desfășoare, prin conținutul 
lor. o amplă activitate de stîr- 
nire a interesului pentru cu
noaștere. S-a organizat apoi 
acțiunea din 1970 „Caravana 
fanteziei" care avea să stimu
leze la fiecare detașament in
teresul pentru știință și pen
tru tehnică, pentru creații teh
nice, științifice in special, și

u fantezie și da
ump jocurile distractive la ca-
re part icipă. la alegere, toți oio-
merii. Dăm mai jos cîteva su-
gestii, lâsînd suficient spațiu
pentru inițiativele, fantezia și
creativ pionierilor, nu ina-
inie de a preciza că fiecare
gheretai tarabă, loc de di.slrac-
ție trebuie să primească denii-

In cartierul universitar al 
municipiului Cluj se defini
tivează contururile celui 
de-al doilea «orășel studen
țesc". Aici au fost date în 
folosință o cantină cu 3 000 
de locuri și două marj că
mine. Noul complex asigură 
condiții de cazare pentru 
3 200 de studenți. In prezent,

aproape 10 000 de studenți 
clujeni sînt gâzduiți în eă-- 
mine. Totodată, s-au amena
jat noi spații de învățămint, 
pentru practică și cercetări 
științifice. In cadrul Facul
tății de filologie au fost a- 
menajate 23 de cabinete pen
tru studiul limbilor romanice. 
Facultatea de științe econo-

mice și administrative și-a 
lărgit spațiile cu 8 săli de 
cursuri și cabinete didactice. 
Au fost înființate numeroase 
laboratoare. Au fost create 
puncte de practică și studii 
in incinta unor unități eco
nomice. Astfel, la Fabrica de 
porțelan s-a pus in func
țiune o stație pilot pentru

studenții catedrei de cera- 
mică-sticlă a Institutului de 
arte plastice, iar la Uzina 
.Unirea' un centru de prac
tică pentru studenții politeh- 
ni.ști. Catedra de construc
ții de mașini își amenajează 
spații la noua fabrică de ma
șini de rectificat.

(Agerpres)

Un adevărat paradis sau 
■ ar o zi de paradis merită 
„are elev după trei trimestre 
de învățătură. In trimestrul IV, 
trimestru] pionierilor sau va
canța mare cum i se mai spune, 
în tabăra de pionieri. în tabăra 
locală sau în cadrul activităților 
de club putem organiza totul, 
pentru o zi sau pentru mai mul
te. ca-n paradis. Gherete impro
vizate, tarabe, colibe — toate 
cu jocuri distractive. Fiecare 
detașament sau fiecare grup de 
pionieri asot "ați prin prietenie 
ori pasiuni c nune își amena
jează sectorul i. hereto, taraba)

mir; tentante, exotice i colita 
indienilor. coliba papuașilor. ta
raba norocoșilor ghereta iui 
Ochi de vultur ele.

La fiecare din acestea se 
poate organiza anumite jocuri 
distractive :

— trageri la țintă cu arcul, 
mersul pe cătâligi, scoaterea 
unei monede dintr-un vas fără 
a folosi miinile și fără a vărsa 
apa din vas, dărîmarea unei pi
ramide de 9 cutii de conserve 
din trei lovituri cu mingea do 
oină de la o anumită distanță, 
introducerea unei rrfingi de te
nis (celuloid) intr-unui din 
10 pahare așezate pe masă, 
prin aruncarea de la 2—3 m 
(paharele pentru a ispiti mai 
mult conțin bomboane care re
vin celui ce reușește arunca
rea), fixarea unui nas cu pio
neze pe un desen, avînd > le
gătură la ochi și plecînd pe 
direcția fixată inițial cu >ch:i 
deschiși, de la o anumită dis
tanță. etc., etc., etc.

Câștigătorii primes»- bonuri de 
la fiecare tarabă, pentru fie
care probă câștigată. Firește câ 
ei pot încerca de nenumărate 
ori.

Pentru un anumit numai 
bonuri primesc apoi, de 
chioșc special 
boa ne. ci 
surprize 
ch a- in

Dacă nu 
-Paradisul 
nimic 
„Biloiul distracțiilor11. „La Moși” 
etc.

ele

de 
un 

amenajat: bom- 
iocolată. jucării, alte 

unele confecționare 
tabără

ă place denumirea 
opiilor* nu avem 

împotrivă s-o numii

SĂ FACEM 
CUNOȘTINȚĂ

obiective principale în activitatea pionierească
care, finalizindu-se intr-o bo
gată expoziție pe școală, avea 
să scoată in evidență preocu
pări și talente deosebite, ce 
ulterior au fost înmănunchiate 
in cercul micilor tehnicieni.

Un material de propagandă 
deosebit de valoros pe care 
l-am folosit in activitatea de 
stimulare a interesului pentru 
știință și tehnică au fost arti
colele „Prometeu dezlănțuit" 
din „Luminița' nr. 7/1971 și 
„Un univers inedit' din „Cu
tezătorii" nr. 4/1971, ambele 
închinate savantului român de 
renume mondial Henri Coandă.

Acțiuni ca „In lumea feno
menelor naturii", „Cum se 
pregătește un buletin meteoro
logic", „Plasma — o a patra 
stare de agregare a materiei", 
„Laserul — invenție a secolu
lui XX". „Călătorie în uni
vers", .Atomul și omul* au 
fost concepute și realizate pe 
baza experiențelor de labora
tor sau vizitelor la Institutul

de mine, avînd drept scop o 
largă răspindire a științei, sti
mularea interesului pentru teh
nică, combaterea influențelor 
mistice.

La nivelul detașamentelor au 
avut loc o serie de acțiuni din 
care amintim : „Miinile noas
tre fac minuni", „Fiecare lu
crează și construiește*, „Să dăm 
viață fanteziei". „Jucării pentru 
frați mai mici' care au sti
mulat preocuparea pentru con
strucții tehnice, jucării etc., an- 
trenind pionierii in pregătirea 
marelui concurs „Minitehnicus 
’71". Am pornit și pornim de 
la ideea că pregătirea pentru 
viață și tehnică nu se formea
ză de la sine, ci ea trebuie sti
mulată, dezvoltată și sprijinită 
permanent, 
și faptul că 
fică, tehnică 
să îmbrace 
masă, să pună in valoare ta
lentele și preocupările deosebi
te din rindul cărora vor crește

Avem în vedere 
activitatea științi- 
a copiilor trebuie 
un caracter de

viitoarele cadre tehnico-ștjinți- 
fice. viitorii oameni de știință 
și savanți ai patriei noastre.

Considerăm ca obiectiv prin
cipal în activitatea pionierească 
științifică, tehnică și latura 
educației comuniste a tinerei 
generații ca factor important, 
primordial4 in formarea concep
ției marxist-leniniste. ateist-ști- 
ințifice despre lume și viață. 
Partidul ne învață — așa cum 
sublinia tovarășul ? 
Ceaușescu in cuvântarea 
consfătuirea cu lucrătorii din 
domeniul ideologic — că tre
buie să dezvoltăm Ia tineri spi
ritul comunist militant, deprin
derile de muncă practică, ini
țiativa. fantezia, spiritul de or
dine.

Pornind de la aceste consi
derente încercăm să dezvoltăm 
și în viitor preocuparea copiilor 
pentru activitatea tehnico-știin
țifică cu ecouri largi printre 
pionierii de toate virstele. să 
întărim și să dezvoltăm această

Nicolae 
î sa la

activitate Ia nivelul detașamen
telor, să stimulăm talentele, 
sprijinindu-Ie și antrenîndu-ie 
in activitatea de cerc.

Merită să precizăm că activi
tatea tehnico-științifică in rinduj 
pionierilor aduce un aport se
rios la educația copiilor in spi
ritul muncii productive la o 
mai bună orientare profesio
nală. la întregul proces educa
tiv pe care-1 desfășoară școala, 
familia și organizația pionie
rilor.

Menționăm că și in acest 
an un număr marc de foști 
participant! la activitățile teh- 
nico-științifice s-au îndreptat, 
după absolvirea clasei a VIII-a, 
spre meserii productive, intre 
aceștia găsindu-se atit băieți 
cit și fete. Această activitate a 
adus o contribuție serioasă și 
in procesul «le învățămint, sti- 
mulind interesul pentru studiu, 
in special in domeniul științe
lor.

Minitehnicienii din școală 
participă la înlăturarea unor 
defecțiuni tehnice la aparatura 
didactică, instalația electrică 
ele., iar Prin activitatea lor 
s-au făcut o serie de instalații 
in laboratorul de fizică, 
este pupitrul 
tensiunilor la 
automată.

Preconizăm 
fiecare detașament grupe mini- 
tehnicus dotate cu salopete și 
scule care să participe perma
nent Ia întreținerea mobilieru
lui și instalațiilor din clasă, să 
prezentăm la ediția 1972 a con
cursului „Minitehnicus' cinci 
lucrări Ia fiecare detașament și 
cel puțin cinci lucrări de va
loare din care două invenții la 
nivelul unității.

cum
«Ie distribuție a 
mese și comandă

să formăm în

M. ENACIIE, 
comandantul unității 

de pionieri 
Școala nr. 6 Petroșani

Se știe că în perioada puber
tății. băieții în special sint foar
te t'imiz puțin sociabili stin- 
gaci în relațiile cu fetele.

La reuniunile pioniereș'. u 
toate că știu și doresc să dan
seze. nu îndrăznesc. Vă re. j- 
mandâm un joc antrenant, ve
sel și care prin farmec îi f; e 
îndrăzneți, ii ajută să-și de
pășească timiditatea

Toți participanții <’a reuniu
ne. Ia focul de tabără etc.) so 
așează, unul in spatele celui
lalt : fată-băiat. fată-bă:at. for
năind un cerc.

Pe melodia cântecului .In po
iana verde", în pași de vals, se 
dansează în cerc (în șir închis), 
l-a refren, în loc de cucu. cucu 
fetița își spune numele întor- 
cînd capul spre băiatul care o 
ține de ambele mîini peste u- 
meri. iar băiatul la întoarcerea 
capului peste celălalt umăr și-l 
spune și el : Dana-Mihai. apoi, 
după o piruetă, fata trece la 
băiatul din față, la refren se 
cunosc și aceștia și tot așa, 
pînă cînd toți au făcut cunoș-' 
tință.

O să vedeți cum. la termî-» 
narea jocului, se antrenează la 
dans și cu greu îi mai puteți 
trimite să se culce.

Prof. Gligor HAȘA

rt
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intr-un timp

.Rottes" este un produs, 
a materializare a unei 
del. Mai explicit. e un 
.efect' al străduinței, efortu
lui și unei idei proprii ale 
asistentului inginer doctorand 
Ion Miri’.ă de I? catedra de 
electromecanică 
troșani.

A fost .maginat la 
nie a.c. La 1 iulie carcasa 
robotului a fost termin, 
ca după o lună el să reușe 
vă să se „ridice* in picioare, 
-ă meargă

. prindă

K

8
8

E

E

8 
E
8

E
E

prezent 
...„Organismul 

cuprinde, deocamdată, 
40 m fier cornier, peste 32
■
beculețe și multe sute de 
metri de cablu telefonic.

„Rottes" este un robot in 
testare ; de ascultare, veri
ficare (examinare) automată 
a studenților (și elevilor). 
Fiind programabil, poate a- 
vea o utilizare universitară 
folosindu-se la toate discipli
nele, deoarece funcționează 
pe bază de program, asemă
nător calcul..torului electro
nic. Robotul „Rottes" va pu
ne capăt conflictului student- 
profesor. dn ce privesc acele 
reexaminări care. în general, 
sînt dificile !). Nu e departe 
vremea cînd studenții, aflînd 
de imparțiabilitatea Ș> obiec
tivitatea acestui robot 
cere examinarea lor 
.Rottes*.

Robotul negru nu e Și ne- 
gru la suflet .Sufletul' me
talic electrizat nu va simți 
nici milă nici....... pilă' cu
atît mai puțin noțiunea de 
.relații" sau alte asemenea 
subiectivisme.

Să relatăm succint deocam
dată lui funcționare urmînd 
ca în alte coloane ale ziaru
lui nostru să revenim cu a- 
mănunte.

Prin cuplare generală „Rot

1 - , ->.i

vor
cu... tes' prinde viață clipind 

..nervos" din sprîncene, mus
tață și 
(care e
— totul 
mosferă 
timp el 
meditație afișînd ! 
de trei ori și răspundeți o 
dată". După timpul de me
ditație, -Rottes' invită 
student să aleagă prima în
trebare din „pachetul1* 
butoane aflat în ..buzunarul' 
din față. Odată aleasă între
barea, robotul oferă exami-

și-aprinde „pieptul" 
un interesant tablou 
inspirîrid parcă o at- 
cosmică). In același 
invită examinatul la 

„Gîndiți

pe

de

au preferințele femeile-- de di
ferite categorii. Participantele 
Ia dezbateri, intre care Maria 
Surcel, președinta comitel iiui 
orășenesc al femeilor din Lu
peni. Lenke Fazekas, vicepre
ședinta comitetului - orășenesc 
al femeilor din Petrila, I lorica 
Cosma președinta comitetului 
comunal al femeilor din Ai - 
noasa au relevat buna apre
ciere de care s-au bucurat lec
toratele pe teme moraJ-polilicc 
și culturale, procesele literare, 
simpozioanele literare și cine
matografice. întîlnirile cu 
membri de partid din lega
litate Și activiști de partid, 
mesele rotunde pe teme ca i 
rolul și consolidarea familiei, 
educarea tinerei generații, e- 
tica socialistă etc, precum și 
excursiile organizate cu fe
meile la diferite obiective in
dustriale și istorice din județ 
și din țară. In cadrul edu
cației cetățenești, loc însem
nat l-au ocupat și acțiunile 
dedicate educării sanitare a 
femeilor, respectiv, cursurile 
„.Școala mamei.*

Eficienta muncii de educa
ție în rîndul femeilor este 
ilustrată de participarea fe- 
meiior la realizarea sarcinilor 
economice, la acțiunile volun- 
tar-patriotice pentru înfru
musețarea localităților și în
treținerea fondului locativ.

Apreciind rezultatele, e- 
ficiența mișcării de femei, 
plenara s-a oprit cu deosebi
re asupra dezideratelor mul
tiple care stau în fața comi
tetelor și comisiilor de femei 
pentru îmbogățirea conținu
tului și lărgirea ariei de cu
prindere a acțiunilor educa
ționale. pe măsura cerințelor 
privitoare la perfecționarea 
activității ideologice și poli
tico-educative. Evaluînd în 
spiritul acestor exigente re
zultatele de pînă acum, ple
nara a pus în evidență nea
junsurile și rezervele de care 
dispun organizațiile de femei

pentru a impulsiona activita
tea educativă. Acțiunile cul
tural-educative nu au întot
deauna un caracter diferen
țial, in funcție de profesiu
nile diferitelor categorii de 
femei salariate și casnice. Din 
această cauză, unele nu sînt 
suficient de atractive, multe 
acțiuni nu au destulă forță 
de influențare datorită carac
terului lor anost, neintere
sant. Un alt neajuns carac
teristic organizațiilor de fe
mei îl constituie insuficienta 
combativitate față de feno
menele negative, discontinui
tatea, lipsa de consecvență a 
acțiunilor întreprinse. Așa se 
explică faptul că numărul 
participantelor la diferite ac
țiuni educative este redus. In 
cartierul Aeroport din Petro
șani. arăta tov. Maria Lalku- 
lik, membră în comitetul mu
nicipal al femeilor, trăiesc 
mii de femei. Insă multe din 
ele nu participă la acțiunile 
educative, la înfrumusețarea 
cartierului, își neglijează o- 
bligațiije ce le au față de 
creșterea propriilor jur copii.

Negativ e și faptul, a re
ieșit în plenară, că s-a renun
țat la o seamă de forme edu
cative cu mare eficiență, cum 
au fost întîlnirile cu femeile 
pe diferite cartiere, bibliote
cile de casă, cercurile de ci
tit. comisiile de sprijin de 
pe lingă unele instituții sani
tare, creșe, cămine etc. La 
consecințele negative ale in
consecvențelor muncii educa
tive s-au referit jurista Ma
ria Pătruică, 
comitetului municipal 
meilor și 
membră în biroul comite’ului 
municipal al femeilor. Vor
bitoarele au enumerat câteva 
cazuri de minori cu educa
ție neglijată, exemple de ti
neri care nu lucrează și ma
nifestă grave carențe com
portamentale tocmai datorită 
îngăduinței, superficialității 
cu care se ocupă familiile.

mamele de educarea lor. A 
fost criticată lipsa de opinie, 
de preocuparea a comisiilor 
de femei pentru îndrumarea 
unor asemenea mame, pen
tru depistarea ș> mai ales 
prevenirea unor asemenea ca
zuri. Au Tost citate nume de 
femei care nu sînt exemple 
de răspundere față de obliga
țiile lor profesionale și ob
ștești, manie care-și abando
nează familiile. Pentru elimi
narea acestor carențe se cere 
făcut mult mai mult pentru 
educarea cetățenească a fe
meilor, pentru a le ajuta să 
cunoască legile țării. prin
cipiile moral-politice ale so
cietății noastre socialiste. în
viorarea șî amplificarea acti
vității comisiilor de femei, 
îmbogățirea conținutului și 
sporirea eficienței muncii 
educative reclamă activizarea 
intelectualelor. participarea 
efectivă a acestora la viața co
misiilor de femei, precum și 
întărirea colaborării comite- 

femei 
U.T.C și de

Corespondenții și citi
tor ii ne scriu

despre localitatea lor

„STEAGUL ROȘU"an

Grădinița cartierului
8 Martie. .Așa se numește cel mai tînâr și cel mai mare 

cartier de blocuri din orașul nostru. In cartier există școală, 
un complex comercial și altul de deservire. Se simțea insa 
lipsa unei grădinițe. Ținînd cont de această necesitate. Con
siliul popular al orașului Petrila a repartizat in acest scop 
un apartament cu -1 camere în blocul 41. Deocamdată nu
mărul copiilor înscriși este de 50, dor există perspectiva ca 
în curind să se ridice la 80. Instruirea și supravegherea lor 
este asigurată de două educatoare.

Grădinița se află încă în curs de amenajare. E nece
sară însă urgentarea dotării ei cu mobilier deoarece cel 
existent la ora actuală este insuficient

D. EMILIAS

Se amenajează Casa pionierilor
veste bună pentru șco- 
din Petrila. Peste puțin

O 
larii . .
timp va fi deschisă aici Casa 
pionierilor, în ale cărei cer
curi elevii își vor șlefui ta
lentele în diferite domenii. 
Casa pionierilor va fi ame
najată intr-o clădire spațioa
să aflată în apropierea sta-

dionului din Lonea. Lucră
rile de reparații și amena
jare au fost încredințate sec
torului l.G.L. din Petrila și 
se preconizează ca la jumă
tatea lunii octombrie Casa 
pionierilor să fie dată în fo
losință.

X MATEI

Obiective pentru anul viitor
Un colectiv format din salariați ai Consiliului popular 

al orașului,.din reprezentanți ai organizațiilor de partid, de 
n-iasă și obștești, plus doputați, lucrează intens la elabora
rea proiectului planului de măsuri privind acțiunile patrio
tice ce urmează a fi înfăptuite în anul viitor pentru înfru
musețarea localității. La întocmirea proiectului se ține seama 
de rezultatele obținute in acest an și de posibilitățile mai 
mari din vj:ior. După elaborare, planul urmează să fie 
dezbătut, îmbunătățit și aprobat în viitoarea sesiune a Con
siliului popular al orașului nostru.

Gh. POPA

Inițiativă lăudabilă
Inițiativa amenajării unei 

băi pentru salariați aparți
ne tovarășului Viorel Vrăn- 
cîlă. secretarul organizației 
de bază de partid a secto
rului I.G.C. din localitate. 
..Putem s-o facem din resur
se și cu forțe proprii" a 
venit el cu sugestia. Propu
nerea a găsit înțelegere la 
conducerea sectorului și mun- 
a a începui. Au fost săpate

șanțuri, instalate conducte și 
amenajate vestiare. Printre 
cei ce au contribuit la pu
nerea băii la punct se numă
ră instalatorii sanitari An
ton Szabo, Nicolae Preda și 
loan Paraschiv, lăcătușul- 
mecanic Petru Ionaș și, bi
neînțeles, inițiatorul. Peste 
puțin timp baia va fi dată 
în folosință.

R. MARIA

...LA PETRILA

vicepreședinta 
al fe- 

Maria Zaharia.

colaborării 
telor și comisiilor de 
cu organizațiile 
sindicate.

Referindu-se 
multiple ale 
muncii politice 
ducalive în rîndul femeilor, 
tovarășa Elena Borza, preșe
dinta Comitetului județean al 
femeilor, a accentuat posibili
tățile multiple de care dispun 
organizațiile de femei pentru 
sporirea contribuției femeilor 
la realizarea sarcinilor 
Iui an al cincinalului, 
țiunile gospodărești, 
culturale, la creșterea 
generații. In Valea 
spunea vorbitoarea, 
multe activiste fruntașe, 
multă experiență pe t 
obște-c : să atragem în jurul 
acestora cadrele tinere, capa
bile să învioreze continuu ac
tivitatea organizațiilor de fe
mei, să le confere posibilita
tea de a cuprinde întreaga 
masă de femei în sfera mun
cii educative.

la cerințele 
perfecționării 
și cultural-e- 

rîndul

primu
la uc- 
social- 
linerei 
Jiului, 
există 
, cu 
târîm

in încheierea dezbaterilor 
plenarei, tovarășul CLEMENT 
NEGRUȚ, prim-secretai 
Comitetului municipal 
partid, a apreciat contribui 
valoroasă a femeilor Văii Jiu
lui la înfăptuirea sarciniloi fr
eon ornice Și 
la creșterea 
Oprindu-se 
exigențe ce 
ționarea activității 
și cultural-educative, sa;c 5 
de mare răspundere pusă d® 
conducerea partidului, vo-bi- 
toruj s-a referit la însemnăta
tea deosebită |re care o au ac
țiunile educative pentru a 
asigura însușirea pohiicii 
partidului de către nm-’e d® 
femei, pentru dezvoltarea . ăs- 
punderii tinerei generații ■ A 
de muncă, față de țoale în
datoririle ei sociale. O de -su
bită atenție se cere aco: <! â 
dezvoltării cultului mun< în 
rîndul tineretului, comb- ‘ 
tendințelor de parazitism 
viață ușoară — sursă a ■ 
lor , nti-sociale. Femeile • 
melc mai ales, au în □' * ; 
privință un rol hotă 5 
Pentru a ajuta femeile 
fie la înălțimea misiuni: 
sociale, organizațiile de fe 
au datoria să folosească 
gamă largă de mijloace 
forme de influențare moral-1 
politică, să îmbunătă'c scS 
conținutul muncii educativ® 
de om la om. mai ales 
rîndul femeilor din cartiere.

Exprimîndu-.și convingerea 
că apropiatele alegeri în orga
nizațiile de femei vor deter
mina o cotitură în munc lor 
educativă. în sporirea pueril 
ei de pătrundere. tovarășul 
Clement Negruț a urat succes® 
comitetelor și comisiilor de 
femei în creșterea aportului 
lor ia dezvoltarea conștiinței 
socialiste, la combaterea feno
menelor negative, la întărirea 
familiei și creșterea unu: ti
neret profund devotat ideilor 
socialiste și comuniste al® 
partidului nostru.

al
-ie

social-culturale, 
tinerei generații, 
apoi la marile 
le ridica pcrfec- 

ideolot e

e
- te
rn a-

'5

a -ă 
■r

. ei
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natului textul vizual în 
dreptul inimii, lăsîndu-i sufi
cient timp de gîndire. După 
ce primește răspunsul stu
dentului, aRottes“ il compară 
cu răspunsul bun și. după o 
temporizare atribuie nota co
respunzătoare. Dacă nota 
este bună, ea apare în mina 
stingă, însoțită de o apre
ciere (ex. „Foarte bine, 
felicitări') sau invers (ex. > 
..Nesatisfăcător, mai învă- 
țați !*). La trei răspunsuri 
eronate „Rottes* se „supără" 
își declanșează circuitele —

face un pas înapoi atribuind 
nota ..zero' și aprecierea i 
„Nu sînteți dv. de vină — 
Natura", după care refuză să 
mai stea de vorbă cu stu
dentul stingîndu-și circuitul 
și rămînînd un „om* insen
sibil la... insistențe.

Așa cum am mai amintit, 
pe viitor vom reveni cu a- 
mânunte în măsura în care 
Rottes va căpăta noi func
țiuni, precum și cu detalii 
pe care acum le-am omis 
datorită spațiului.

Ion LICIU

pri.ind folosirea forței de mun
că și a dotării existente. Astfel, 
la E.M. Lonea s-au prestat 946 
posturi peste plan la lucrările 
de regie subterană, în timp ce 
lucrările de pregătire și între
ținere nu au fost plasate în 
mod corespunzător; din cele 
12 mașini de încărcat în dota
re, numai 4 au fost în funcți
une. iai din cele două combine 
de abataj, n-a funcționat nici 
una. La E.M. Petrila s-au pres
tat 2612 posturi peste plan la 
regie subterană și suprafață, 
posturi ce trebuiau folosite [jcn- 
tru realizarea programului de 
pregătiri și întreținere, pentru 
crearea condițiilor de realizare 
în continuare a planului de 
producție ; aici, din cele 16 ma
șini ■ de încărcat, numai 7 au 
fost in funcțiune, iar produc
tivi tățile realizate la lucrările 
de deschidere și pregătire sînt 
foarte scăzute. La E.M. Dîlja 
au fost plasate 976 posturi pes
te plan la regie subterană, in 
timp ce lucrările de abataj și 
pregătire nu au fost plasate co
respunzător, iar din cele 15 
mașini de încărcat, au funcțio
nat numai cinci. Productivita
tea muncii la mina Aninoasa, 
în abataj a fost realizată în 
proporție de numai 79.2 la su
tă, planul de producție pe ex
ploatare — în proporție de nu
mai 88 la sută, iar cu toate a- 
ccstea la transportul subteran 
s-au prestat 457 posturi peste 
prevederile planului ; din cele 
12 mașini de încărcat în galerii, 
au funcționat numai 7, iar din 
cele trei combine de abataj, au 
funcționat numai două. La E.M. 
Vulcan productivitatea muncii în 
abataj a fost realizată în pro
porție de 84,6 la sută, iar pla
nul de producție — în propor
ție de 91.5 lă sută. Nu s-au pla
sat efective corespunzătoare la 
pregătiri și întreținerea minei 
în timp ce 3900 posturi s-au 
prestat peste plan la regia sub
terană și suprafață. Din 17 ma
șini de încărcat. numai 6 au 
fost in funcțiune. La E.M. Paro
șeni s-au prestat posturj peste 
plan la regia subterană și de 
suprafață, în condițiile când 
planul de producție a fost rea
lizat în proporție de numai 84 
la sută șî locurile de 
productive nu au fost 
corespunzător Din cele 
șini de încărcat din 
numai trei au fost în funcțiune, 
iar din cele 7 combine de abataj, 
numai două au lucrat efectiv. 
In aceste condiții, productivita
tea muncii în abataj a fost rea
lizată in proporție de 93.5 la 
sută. I_<a E.M. Lupeni din 11 
mașini de încărcat au fost în 
funcțiune numai 6, iar din 'ele 
5 combine, au lucrat numai do
uă, fapt ce a stras după sine 
nereal izarea productivității mun
cii in abataj și pe exploatare.
La E.M. Uricani și E.M. 
băteni, deși efectivul de 
citori a fost depășit, s-au 
tat posturi peste plan la 
subterană și suprafață în 
ce lucrările de abataj și pregă-

muncă 
plasate 
7 ma- 
dotare,

Băr- 
mun- 
pres- 
regia 
timp

8

E

8

8

8

tire au fost plasate nccores- 
punzător. fapt ce a atras după 
sine realizarea planului de pro
ducție in proporție de numai 
80,2 la sută la E.M. Uricani și, 
respectiv, 92 la sută la E.M. 
Bărbăteni.

Rezultă că nu a existat preo
cupare suficientă din partea 
conducerilor exploatărilor, a 
conducerilor sectoarelor, a mai
ștrilor — care fac plasarea mun
citorilor pe locuri ie muncă — 

ntru dirijarea forței de mun
că spre lucrările productive, 
a elea care asigură realizarea 
de bunuri materiale.

Au existat lipsuri serioase în 
privința folosirii fondului de 
timp destinat lucrului ; în ’una 
august s-a înregistrat un nu
măr de peste 6700 absențe ne
motivate și aproape 3000 absen-

TV
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14,55

15,30

17,15

Deschiderea emisiunii. 
Polo : România — Un
garia (aspecte înregis
trate de Ia llvar). 
Fotbal : Rapid Bucu
rești — A. C. Napoli. 
Polo : România — R. F. 
a Germaniei.
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan.
19.10 Ce trebuie să știm des

pre hepatita epidemică ?
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reflector.
20,15 Panoramic științific. De 

la Cîmpulung Muscel 
in... Africa.

20,45 Pagini de umor : Stan 
și Bran buclucași.

21,25 Cadran internațional.
22.10 Gala interpreților : Maya 

Plisețkaia.
22,35 Interpretul săptăminii : 

Gigi Marea.
22.50 Telejurnalul de noapte.

Pe marginea 
spectacolului teatral

JOI 30 SEPTLMBR1E

în trei acte (16 ia
de Mihail Sorbul 

lui Liviu Re- 
se impune în 

românești 
eroilor 

t din

roșeni și Lupeni utilaje de me
canizare complexă a operațiilor 
din abataj, utilaje de mare pro
ductivitate, extinderea cărora 
<re menirea să asigure realiza
rea sarcinilor de productivitate 
a muncii în actualul cincinal 
și în perspectivă. Rezultatele 
obținute în luna august cu a- 
ceste utilaje sînt mult inferioa
re atît față de capacitatea aces
tor utilaje, cit și față de reali
zările lunii iulie.

Redresarea situației producți
ei la minele Văii Jiului impune 
măsuri imediate pentru ridica
rea productivității muncii. In 
acest sens comitetele de direc
ție ale exploatărilor, conduce
rile sectoarelor de producție, 
compartimentele de organizare 
a producției și a muncii, tre
buie să analizeze cu toată aten-

Creșterea
productivității

muncii
țe motivate .paralel cu o creș
tere însemnată a zilelor de Con
cediu legal, aspect care a dus 
la dezorganizarea muncii brigă
zilor, la reducerea productivi
tății muncii.

Promovarea progresului teh
nic, pîrghic de bază în crește
rea productivității muncii, nu 
s-a ridicat la nivelul sarcinilor. 
A existat o slabă preocupare a 
cadrelor tehnice pentru asigu
rarea funcționării utilajelor de 
mecanizare a muncii, a ridică
rii indici’or de utilizare inten
sivă a acestora. Realizări de 20 
mc pe mașină și zi la lucrurile 
de înaintare dotate cu mașini 
de încărcat nu pot conduce la 
creșterea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor de 
producție. Asemenea producti
vități se obțin și la lucrările 
nedotate cu mașini de încărcat 
și fără o organizare specială. De 
asemenea, realizările de 7 tone 
[ie post, în medie. în abatajele 
care lucrează cu utilaje de t’ă- 
iere mecanizată 6Înt inferioare 
realizărilor multor abataje fron
tale la care tăierea se face cu 
explozivi Prin ce se manifestă 
eficiența acestor mașini, dacă 
nu se obține cu ele o produc
tivitate a muncii superioară ce
lei obținute prin procedeele de 
lucru clasice ?

S-au introdus la minele Pa

ția modul cum sînt folosite for
țele de muncă, să stabilească 
măsuri pentru repartizarea a- 
cestora în mod rațional spre a 
acoperi toate compartimentele 
care condiționează îndeplinirea 
planului de producție, să urmă
rească folosirea în mod util a 
timpului de lucru al salaria- 
ților asigurînd condiții cores
punzătoare de transport și a- 
provizionare tuturor 
de muncă, precum și controlul 
și îndrumarea tehnică necesară. 
Trebuie, de asemenea, să ana
lizeze temeinic modul cum sînt 
folosite utilajele din dotare și 
să întocmească programe con
crete de utilizare cit mai com
pletă a capacității acestora. Pen
tru locurile de muncă dotate 
cu mașini de încărcat, cu com
bine de abataj și înaintare, cu 
complexe de abataj trebuie în
tocmite, de către compartimen
tele de organizare a producției 
și a muncii, programe de lu
cru [ie operații. Aceste progra
me trebuie însușite în amănun
țime de către personalul care 
•le execută și apoi trebuie ur
mărită stricta lor respectare în 
fiecare schimb.

Incepînd din această lună, 
mina Paroșeni a trecut la expe
rimentarea schimbului de șase 
ore la locurile de muncă sub
terane, urmînd ca, pe parcurs,

locurilor

în funcție de experiența aces
tei unități, acest regim de lu
cru să fie extins la toate ex
ploatările. Reușita acestei sar
cini stabilită de Congresul al 
X-lea al partidului cere o sus
ținută pregătire tehnică și or
ganizatorică pe toate treptele 
procesului de producție.

Mai sînt numai trei luni pî
nă la începerea unui nou an de 
activitate, an care pune în fața 
colectivelor exploatărilor din 
Valea Jiului sarcini sporite.

Pentru realizarea indicatori
lor pe anul in curs, pregătirea 
pentru preluarea sarcinilor a- 
nului 1972 și pentru extinde
rea lucrului de șase ore în 
subteran. trebuie substanțial 
îmbunătățită munca atît în 
compartimentele de concepție 
cit și în cele de execuție. Du
bla calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție și de 
producători ne obligă la o mun
că tot mai susținută, de mai 
bună calitate. Superficialitatea, 
îndrumările cu caracter general 
vor trebui înlăturate din stilul 
de muncă al unor persoane și 
compartimente din cadrul cen
tralei și al unităților. Un marc 
rol in îmbunătățirea activită
ții revine compartimentelor de 
organizare a pi-oducției ți a 
muncii, care trebuie ’ să-și spo
rească eforturile pentru găsirea 
de noi soluții în organizare»! 
și conducerea producției, pen
tru aplicarea operativă a aces
tora. De asemenea, trebuie îm
bunătățită munca comitetelor 
de direcție ale exploatărilor 
pentru a cuprinde toate aspec
tele activității, a analiza .și sta
bili măsurile cele mai adecvate 
pentru rezolvarea la timp și în 
mod corespunzător a tuturor 
sarcinilor încredințate.

Un rol de seamă în realiza
rea sarcinilor revine organiza
țiilor de partid, sindica'e și 
U.T.C., chemate să asigure dez
voltarea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc, educarea a- 
cestora in spiritul idealurilor 
partidului nostru. Trebuie dusă 
o susținută muncă de educare 
pentru ea fiecare salariat, la 
locul său de muncă, să-și în
deplinească sarcinile ce-i revin 
in angrenajul general al uni
tății în care lucrează, al so
cietății noastre socialiste.

Trăgînd învățămintele nece
sare din lipsurile manifestate 
în activitatea depusă în pro
ducție în perioada august — 
septembrie a- c., conducerile ex
ploatărilor și sectoarelor, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, au datoria de a mobi
liza toate forțele de care dis
pun unitățile miniere, de a va
lorifica toate rezervele interne 
în scopul realizării sarcinilor 
de creștere a productivității 
muncii Ia extragerea cărbune
lui, sarcini ce derivă Jin pro
gramul partidului nostru pentru 

societății socialiste 
dezvoltate, pentru 
cerințelor mereu

Piesă 
blouri) 
după romanul 
breanu, „Ion" 
peisajul culturii 
prin universul < 
Teatrul de stat 
Mare, teatru tînăr, cu un co
lectiv aidoma a încercat, ieri 
șeară, să aducă spectatorilor 
petroșăneni. un întreg bu
chet de gÎDduri, sentimente, 
o lume de căutări ce poartă 
gustul straniu al inspirației. 
Participînd la faza finală a 
decadei dramaturgiei origina
le, cu piesa „Lovitura* de 
Sergiu Fârcășan, teatrul a 
obținut premiu] Ill pentru 
interpretarea dată de Sandu 
I’opa Iui Soveja.

Același Sandu Popa a reu
șit, printr-un joc nuanțat, 
gradat să creeze un George 
mai umanizat decît cel din 
dramatizare, apropiat perso
najului din roman.

..Ion' (Ion Săsărau) e^te un 
autentic fiu al Glanetașului, 
aplauzele la scenă deschisă 
confimiînd eforturile sale 
creatoare în interpretare.

l-lorica (Apriliana Dimitriu) 
și Ana (Olga Sirbul) ai 
transpus cu fidelitate zbate
rile Și viața țărănoilor nă- 
sâudene. Aplauze nenumă
rate și prelungite pentru in
terpretul lui Baciu (Vasile 
Constantinescu), vioara în Iii 
în spectacol.

De altfel întregul colectiv, 
sub baghetele regizorale ale 
lui Petre Sava Băleanu (re
gia artistică) și Mircea Zi- 
man (regia tehnică), a pre
zentat un spectacol deosebit 
cu un puternic caracter popu
lar Și național, conferit și de 
scenog f - iată de Virgil 
Miloia.

PROGRAMUL I : 6,00 M _ i 
și actualități: 7,00 Radiojurnal) 
8.00 Sumarul presei: 8.30 La 
microfon, melodia prefer, ă) 
9,00 Buletin de știri; 9,03 1 , mi
crofon. melodia preferată 
tinware): 9,30 Odă limbii româ
ne; 10,00 Buletin de știri: 
Muzică populară: 10,30 
ălătorilor; 11,00 Bule' 

știri; 11,15 Din țările soclu 
11,30 Cîntece; 12.30 în-tîlnir

0.05
a 

de

ui

1. MIRCEA

edificarea 
multilateral 
satisfacerea
crescânde ale oamenilor muncii.

-     cu
melodia populară și' interpretul 
refei ; 11,01 Radi ir 2Z

Cîntecu] e pretutindeni; 14,40 
Muzică populară: 15.00 Bureiin 
de știri; 15,05 Tribuna adio; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 ej
16.30 Interpreți de muzică . ,cu-

17.30 Cîntă Margareta I . n
M > Andf Căi . .
nu și David Alexander Winter) 
18.00 Orele serii; 20,05 Zece n.e- 
lodii preferate; 20.40 Cîntece șl 
jocuri; 21,00 Revista șlagărelor) 
21.45 Romanțe: 22.00 Radiojur
nal; 22.30 Concert de seară) 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert de seaiă (continuare): 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6.00 Es- 
’.ada nocturnă.

-♦ —

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Elefantul Slowlj j) 
septembrie — 3 octombrie); 
Republica: Zestrea dom . 'ei 
Ralu (30 septembrie — 3 oc
tombrie); PETRILA ■ Omul 
care nu poate fi acuzat (29 
septembrie — 1 octombrie); 
LONEA — 7 Noiembrie : O a 
îotărîto e (30 septembrît — 

2 octombrie); Minerul : U 
cu) fără frontieră (30 sep'rem- 
1 ie — 3 octombrie); ■ 11- 
NOASA : Cînteeelfr mări: 0 
septembrie — 1 octomb: e); 
VULCAN : Baladă pentru rej 
căzuți (30 septembrie — 3 
octombrie).

Exploatarea Centrala 
Electrica Paroșeni

angajează urgent următoarele 
categorii de muncitori calificați:

— electricieni centrale 
și stații electrice
electricieni P.R.A.M.
lăcătuși întreținere 
și reparații
strungari

Se asigură apartament în orașul Vulcan.
Salarizare, în conformitate cu HCM 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține la se

diul întreprinderii, sau telefon inter 6 Petro
șani.
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Â 51-a aniversare 
a P. C. din Uruguay

mperialismulu 
idealurilor de

La Teheran, a fost semnat Dezbaterile din Adunareacreării

ProtocolulCorn; ■ cdci dc-a î-o sesiuni Generală a O.N.Un. care se urează P.C. 
tguay noi succese în ac- 

consacrată întăririi 
sale și a capacității 

• . - .• e
forțelor progresiste, de

mocratice șî antiimperia’-ls'.e ir. 
cadrul Frontului Amplu. în

cuvintul primul
al P.C. din Uruguay, 

îl Rodney Arfemeadi. 
rostit un amplu discurs, 

in care s-a ocupat de probleme
le aztuale a’.e vieții politice 
interne, subliniind că, în Uru
guay, .clasa muncitoare Urugua
yans constituie coloana verte
brală a alianței populare ,Fren- 
te Amplio*. acest front antiim- 
perialist democratic. avansat, 
care iși propune să conducă 
poporul la guvernare11.

a comisiei miile romano-ironicnc
CAIRO

Deschiderea simpozionului 
internațional în memoria 
lui Gamal Abdel Nasser

TEHERAN 29 (Agerpres) — 
La Teheran a fost semnat mier
curi protocolul celei de-a 7-a 
sesiuni a Comisiei mixte romA- 
no-iraniene. Documentul a fost 
semnat de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
președintele părții române in

Comisia mixtă,
Ansari, ministrul
Iranului, președintele părții ira
niene in Comisia mixtă. In pro
tocolul sesiunii se prevăd mă
suri in vederea dezvoltării în 
continuare a cooperării eco
nomice bilaterale și a schimbu
rilor comerciale.

Și de lloushang 
economiei al

In timpul sesiunii a fost 
semnat și memorandumul pri
vind schimburile de mărfuri 
în anul 1972. La semnare au 
participat Alexandru Boabă, 
ambasadorul țării noastre la 
Teheran, și membrii celor do
uă delegații.

Vietnamul de sud

CAIRO 29 
respondentul 
K. Lupu, transmite : 
s-a deschis la Cairo 
pozion internațional 
măria fostului președinte 
giptean Gamal Abdel Nasser. 
La această manifestare, care se 
desfășoară sub auspiciile Or
ganizației de solidaritate a po
poarelor Asiei și Africii, iau 
parte delegații dintr-o serie de 
țări din Europa. Asia și Afri
ca. Din țara noastră parii:ipâ 
9 delegație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din .V:: 
și Africa, formată din prof, 
univ Stanciu Stoian. secretar

- C -
Agerpres, Nicolae 

miercuri 
un sim- 
în me- 

e-

gorie Botoi și dr. Constantin 
Florea, redactor-șef adjunct al 
revistei .Lumea1*.

Președintele Republicii Arabe 
& Egiptului — menționează a- 
genția MEN — a adresat parti- 
cipanților la simpozion un me
saj în care a evocat persona
litatea ’.ui Gamal Abdel Nasser 
și rolul său în lupta de elibe
rare națională, împotriva colo
nialismului și imperialismului.

In cursul ședinței inaugurale 
s-a dat apoi citire mesajului a- 

ionului de preșe- 
Miniștri 

e Româ-
Maurer, și 

state și guverne.

pe traiectoria antecaicuiată

și antiamericane

NEW 
deniul 
droaie. _ 
rostit in cadrul dezbaterilor din 
Adunarea Generală a O.N.U., mi
nistrul afacerilor externe 
U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
rătat că, cu cit este mai 
cercul statelor care apără cau
za păcii și contribuie activ la 
căutarea soluțiilor pentru pro
blemele internaționale litigioase, 
cu atit sînt mai numeroase po
sibilitățile dc înaintare spre o 
securitate trainică, oricîte pie
dici ar trebui înlăturate.

Referindu-se. în continuare, 
la situația din Europa. A. Gro
miko a subliniat că pe conti
nentul nostru se observă în 
prezent semnele unei evoluții a 
evenimentelor în direcția des
tinderii. Relevînd marea impor
tanță a propunerilor țărilor so
cialiste privind convocarea con
ferinței general-europene în 
problemele securității și colabo
rării. vorbitorul a menționat că 
problema convocării acestei 
conferințe s-a maturizat și că 
este momentul ca activitatea de 
pregătire să fie plasată pe o 
bază trainică. In continuare, el 
a spus că convocarea conferin
ței general-europene. progresele 
pe calea destinderii în Europa 
trebuie să apropie rezolvarea 
problemei lichidării blocurilor 
militare pe continent — țel ca
re se conturează în prezent ca 
principial posibil, ceea ce con
stituie un nou moment pe ori
zontul politic european.

Guvernul sovietic, a spus vor
bitorul. consideră că sarcinii 
activizării continue a eforturilor 
în lupta pentru dezarmare i-ar 
răspunde convocarea conferin
ței mondiale pentru dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor 
lumii, și că această problemă 
trebuie abordată multilateral la

YORK 29 — Corespon- 
Agerpres), C. Alexan- 

_ transmite : In cuvîntui

al 
a a- 
larg

actuala sesiune a Adunării 
Generale

In cuvîntui său, ministrul a- 
facerilor externe ai Franței, 
Maurice Schumann, s-a referit 
la tendința de afirmare a fiin
ței naționale a statelor și a 
subliniat că „afirmarea indepen
denței naționale este o manifes
tare de profundă solidaritate • 
solidaritate care unește popoa
rele, indiferent dc distanțele sau 
diferențele de opinii dintre ele. 
popoare a căror singură ambiție 
este de a nu împărți cu nimeni 
hotărîrea destinului lor*. Prin 
refuzul de a accepta orice fel 
de hegemonie ,a spus ministrul 
francez ,o țară iși aduce cea 
mai bună contribuție la crearea 
unei adevărate comunități inter
naționale.

Referindu-se la problema 
convocării unei conferințe gc- 
r.eral-europene de securitate. 
Schumann a afirmat că aceasta 
ar trebui să poarte titlul de 
„Conferința asupra securității și 
cooperării în Europa", întrucît 
securitatea și cooperarea sînt 
legate indestructibil. .Planul 
nostru nu este, desigur, de a a- 
proba sau organiza o confrun
tare între blocuri, ci. dimpotri
vă. de a reduce această posibi
litate pînă la dispariție11, a su
bliniat vorbitorul.

Ministrul de externe ai U_.. 
dei. Wanume Kibedi. a relev 
in cuvîntui său că Africa r 
mai poate tolera oprimarea p 
poarelor din coloniile portughe
ze. „Portugalia, a spus el, care 
este o țară săracă .obține ajutor 
militar d 
atlantic, 
tător fa 
ținut ultimi 
nisteriali 
strindu-ș 
sprijinul 
portughezi 
rele af

zambic și Guineea-Bissau*. 
Această idee a fost subliniata și 
de ministrul de externe al 
Voltei Superioare care a arătat 
că „întrunirea N.A.T.O. de la 
Lisabona a fost o provocare la 
adresa întregului continent afri
can*. Asemenea acțiuni nu fac 

voința de 
subjugate 

solidaritatea 
justă, a de-

decît să întărească
luptă a popoarelor
și să sporească
lumii cu lupta lor
clarat vorbitorul.

In continuarea dezbaterilor, 
ministru) de externe ol Cana
dei, Mitchell Sharp, s-a decla
rat în favo «rea res ■ 1. •
turilor legitime a'.e R. P. Chi
neze la O.N.U.

Criticând ridicarea de către 
S.U.A. a unor noi bariere în co
merțul internațional, vorbitorul 
a .apreciat ca foarte pozitivă 
dezvoltarea continuă a schimbu
rilor comerciale dintre țările cu 
sisteme social-politice diferite.

Ședința plenară de miercuri 
dimineață s-a încheiat cu dis
cursul ministrului de externe al 
Libanului. Khalyl Abou Hamad, 
axat în special pe situația din 
Orientul Apropiat.

SANTIAGO DE CHILE 29 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : Marți 
seara, la palatul „La Mone
da" in prezența conducătorilor 
partidelor Frontului Unității 
Populare și a miniștrilor, pre
ședintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a semnat de
cretul in baza căruia din 
compensațiile ce urmează a fi 
plătite pentru naționalizarea 
minelor de cupru, se vor scă
dea sumele considerate ca 
profituri excesive. Procedeul 
este în spiritul și litera refor
mei constituționale pentru 
naționalizarea minelor .

Decretul vizează acele com
panii care, ca .Anaconda" și 
.«ennecott**, au obținut în 
Chile profituri mult mai mari 
decît procentajul mediu al be
neficiilor realizate de firmele 
respective pe ansamblul ac
tivități Ior în diverse părți 
ale lumii.

Prin aplicarea Decretului 
ar urma să se scadă 300 de 
milioane de dolari din com
pensațiile ce vor fi calculate 
pentru „Compania de Cobre 
Chuquicamata". 64 de milioa
ne din cele pentru „Compa
nia de Cobre Salvador" și 
410 milioane de dolari din 
suma ce se va stabili pentru 
rSociedad Minera El Tenien-

SAIGON 29 (Agerpres — 
In Vietnamul de sud se inten
sifică mișcarea de protest îm
potriva regimului saigonez și 
a așa-ziselor alegeri preziden
țiale de la 3 octombrie La 
Saigon și în principalele orașe 
sud-vietnameze au continuat 
demonstrațiile studenților, ve
teranilor de război și ale altor 
pături ale populației care au 
lansat apeluri la boicotare- ,.a- 
legerilor* și la intensificarea 
acțiunilor împotriva regimului 
dictatorial din Vietnamul de 
sud. Poliția și arnr.'t.i saigene- 
ză au intervenit cu brutalitate 
pentru a împrăștia pe demon
stranți. Ir. cursul incidentelor 
au fost rănite șase persoane, 
iar alte 56 au fost arest

genția UPI relatează că demon
strații împotriva regimului de 
la Saigon și antiamericane au 
avut loc și in orașe’e Hue, Can 
Tho, Da Nang, unde poliția a 
făcut uz de grenade cu gate 
lacrimogene pentru a împrăștia 
pe participanții la aceste ac
țiuni.

In relatările despre opoziția 
crescîndă a populației față de 
regimul actual de la Saigon și 
farsa electorală pusă la cale 
de generalul Thieu agențiile 
de presă informează că, in ul
tima vreme, au avut Joc în re
giunile din Delta Mekong peste 
500 de mitinguri și demonstra
ții la care participanții au ce
rut anularea așa-ziselor alegeri 
prezidențiale, demisia ]uj Thieu 
și încetarea războiului.

dă

fi

carnet: .Cinci oameni au

(Urmare din pag. 1)

Max Reimann a fost primit
în rîndurile P. C. German

hioi incidente nfre studenfi
Caracasși poliție

FOT BAL
Ca urmare a accidentării 

mai multor jucători

MOSCOVA 29 (Agerpres). — In noaptea de 29 septem
brie. la observatorul astronomic Sternberg din apropiere de 
Alma-Ata a fost efectuată măsurarea traiectoriei stației 
automate ,Luna-19~ cu ajutorul aparatelor optice și de fo- 
totelevizhine. S-a stabilit că stația a fost plasată cu mare 
orecâzie ’ectoria anteca'.culată, anunță agenția T.ASS. Declarația Ministerukii 

Afacerilor Externe
(firele. nevăzute

din. adine
în 

sarcină 15 kilometri dc ca
bluri, 200 telefoane și tot pe 
atitea mijloace de semnal i 
zare acustică...*. Și el, Gulc 
av-ca aerul a spune: dac.', 
'-.-am fi noi, ar 'i alții... P 

aiul schimb âc replici as
cundea ceva, omul nu 
de bună voie drumul la gu- 
~ă, uneori nu dă de loc, tră
ind ciieodată stări de suflet 
incerte, care cu greu pot fi 
dezvăluite.

La capătul unei lungi ga
lerii, mscultind vuietul aeru- 
;ui limpede de la r !.: pămin- 
tului in tuburile de~ aeraj, V. 
găsim pe Niculz:- Toacă și 

Eugen Filip. Primul — de 
peste 20 de ani in meseria 
de telefonist, in subteran; al 
doilea: boboc ! Dacă le pla
ce meseria ? Ceea ce știu e 
că n-au de gind să facă alt
ceva. Acești doi oameni, sin
guri la capătul acestei gale
rii, instalează telefonul cu 
numărul 201... Scule minuile 
cu dexteritate, concentrare, 
zgomot ușor dc piese care se 
imbină, incordare de nervi, 
clipe in șir...

Ne întoarcem. In ziua a- 
ceea, in fond neobișnuită pen
tru viața minei, se trecuse 
la transportul de personal pe 
patru orizonturi. Cite două 
etaje de colivie încărcate o 
dată. Cornel Mihailă

nost", cum ii spun oamenii 
din echipă, însoțit de Con
stantin Ghimpușan, tind i-am 
văzut, tocmai terminaseră ul
timele legături
- analelor. Pe; 
leala dinaintea 
micro. Mă înt 
ruji. Tac. In 
șî al dăruirii trebuie 
dezvălui.-. Cc.a ce se și in- 
timplă. Semnalele funcționea
ză perfect, sunetele ne bucu
ră auzul. Drumurile de sub 
pămînt se leagă prin fire ne- 

mă auzi ?
Puțul 13, 
centru!...

11 aud

văzute, cu .alo. 
Trimite goalei... 
trageți plinul la 
Alo ! Alo 1 Alo 
pe șeful echipei de la insta
larea centralei cu 100 de nu
mere. „Fără legătura cu ziua, 
adincul n-ar supraviețui

E și puțin orgoliu ? Poate, 
dar să-l trecem cu vederea...

...Merg încet, întirzii să mă 
apropii de telefoniști. Nea 
Mihăilă, rostea după atita tă
cere : .Gata pe azi, ortaci
lor Cu gențilc doldora de 
scule și micro; oane, în salo
petele lor. Cornel Mihăilă, 
Vasile Gulea. Nit.ulae Toacă. 
Constantin Ghimpușan și 
mezinul echipei, Eugen Filip, 
iată-i pe ei. oameni care iși 
dau obolul, din entuziasm, 
din dragoste pentru meseri- 
Ei sint socotiți, intr-un fel, 
anonimii adin.-uluL Nu cre
deam în acest .zvon". Fap
tele lor dot:-dese contrariul.

ANGLIA : Numeroși mun
citori, studenți și cetățeni din 
Londra au participat recent 
la o demonstrație de protest 
împotrivi- agresiunii america
ne in * hina. Demonstran
ții punau pancarde pe care 

‘ . citi: .Americani, a- 
din Vietnam 1".

In foto: Aspect la 
monstrația care a avut 
la Londra.

Dt'SSELDORF 29 . tgerpres). 
— .iâd..rea membrilor de 
partid a grupei din cartierul 
Rheinhausen (raionul Moers) a 
P. C. German a hotărît, în 
unanim .. te, primirea lui Max 
Reimr.rn în P. C. Ge man. a- 
nunță agenția ADN. In pre
zența zentanțiior - 'i-

lui Comitetului Regional Ruhr- 
Westfalia și a Comitetului ra
ional Moers, președintele gru
pei de partid. Toni van de 
Water, a elogiat marile merite 
ale lui Max Reimann în miș
carea muncitorească. In înche
iere, a fost predat lui Max 
i.eimann carnetul de membru 
e partid al P.C. German.

ai R. P. D. Coreene
PHENIAN 29 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Ex’? 
a! R.P.D. Coreene a dat pu
blicității o declarație care co 
damna ..-pru S.U.A. pentru fap
tul de s f. stțrecud&t îa* cea . 
26-a sesiune a Adunării Gc.’.:- 
rale a O.N.U. propune, an pri
vind scoaterea de pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni și amîna- 
rea cu un an a examinării unor 
probleme privind Coreea. In de
clarație se arată că scoaterea 
de pe ordinea de zi a celei 
dc-a 26-a sesiuni a Adunări! 
Generale a problemei privind 
retragerea trupelor 
din Coreea de sud 
mei privind

americane 
ji a proble- 

dizolvarea ..Comi- 
pentru unificarea 
Coreei" reprezintă 
a imperialismului 
permanentiza ocu-S.U.A. de a 

parea Coreei de sud. Guvernul

Spartak Trnava — 
Dinamo București 2—2

Peste 25 000 de spectatori au 
urmâ.i: la Trnava cea de-a 
â a S ia înti irii dintre
oca.!;.. Ic-caiă Spartak și forma
ția Li aamo BuLureș’.i. desfă
șurată în cadru! primului tur 
al Cupei campionilor euro- 
perrâ ia fotbal. După 90 de mi
nute de joc viu disputat parti
da s-a încheia’, cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—0). In 
primul r.’.e:. -ra>ra'. a fos; de 
gjerr.enec egal ■0). dar cele 
două golur: înscrise ieri de 
juca terii dinamo*. iști în depla
sare le-a adus acestora, conform 
regulamentului compel?:ei. ca
lificarea în turul djj ai cran pe
tiției.

retur pentru U.E.F.A.
la fotbal, formația locală A- 
uslrla - învins cu 3—1 (0—1) e- 
chipa U. T. Arad. Jocul dis
putat in prezența a peste 3 000 
de spectatori, dintre care câteva 
sute erau turiști români, a pri
lejuit o partidă de mare luptă, 
specific de cupă, disputata pe 
un teren desfundat.

Steaua —
F. C. Hibernians 1—0

Austria Salzburg —
U. T. Arad 3—1

viei: A —
la Salzburg pe un 

ploios și rece. în meci

Pe stadionuj Republicii din 
Capitală, în prezența a circa 
10 000 de spectatori s-a disputat 
meciul retur dintre formațiile 
Steaua București și F. C. Hiber
nians La Valletta (Malta), con
tend pentru primul tur al „Cu
pei Cupelor11 la fotbal. Victoria 
a revenit cu scorul de 1—0(1—0) 
fotbaliștilor români prin auto
golul înscris în minutul 8 de 
fundaș ui oaspeților, Carvana.

(Agerpres)

ECHIPA CHEMIE HALLE 
SE VA RETRAGE DIN 

„CUPA U. E. F. A.“
EINDHOVEN 29 (Ager

pres). — In competiția inter
națională de fotbal „Cupa 
UEFAU urma să . aibă loc 
meciul dintre P. S. V. Eind
hoven și Chemie Halle (R. D. 
Germană). Din cauza unei 
explozii a instalației termice 
a hotelului unde erau găz- 
duiți și a incendiului care a 
izbucnit, mai . aRi jucători 
ai echipei Chemie au fost 
accidentați. Au avut de su
ferit arsuri și fracturi cunos
cut ii internaționali Urbanc/.ik 
și Mosert care au fost inter
nați la spital. Președintele 
clubului Chemie Halle, 
Schmidt a anunțat că echi
pa sa, din cauza numeroase
lor indisponibilități, se va re
trage din „Cupa U.E.F.A.’.

CARACAS 29 (Agerpres). — 
La Caracas s-au înregistrat no: 
ciocniri între studenții de la 
Universitatea Centrală .și poli
ție, soldate cu rănirea mai 
multor persoane. Studenții au 
cerut autorităților eliberarea co
legilor ior și a profesorilor a- 
restați cu prilejul ultimelor în

. idente, ca și abrogarea unor 
măsuri care afectează dezvolta-
• ca democratică a învățămîntu- 
iui superior. Cursurile Univer-
• l tații Centrale din Caracas 
sint întrerupte de aproape U 
luni, ca urmare a incidentelor 
repetate dintre studenți și po
liție.

Dolarul
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — Dezbaterile conferin
ței Fondului Monetar Interna
țional au continuat să eviden
țieze adîncile divergențe exis
tente în legătură cu actuala 
criză financiară occidentală. 
După cum transmite agenția 
AP, participanții au evocat po
sibilitatea unor represalii eco
nomice împotriva S.U.A., dacă 
guvernul american nu va re
nunța de urgență la suprataxa 
de 10 la sută impusă asupra 
importurilor, precum și la refu
zul de a devaloriza dolarul. 
Indicații ale unor contraacțiuni 
au fost evidențiate in discursul

lerință
na. demon 
nod pub 
colonia!

R.P.D. Coreene și întregul 
por coreean, relevă de-’; 
condamnă in mod hotărît 
te acțiuni, care pun p:ed 
calea reunificării pașnice 
reei. și insistă ca Orgar 
Națiunilor Unite să adopte 
întîrziat măsuri în vederea 
tragerii din Coreea de sud a 
trupelor S.U.A., care ocupă Co
reea de sud sub stindardul 
O.N.U precum și in vederea 
dizolvării „Comisiei O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea Co
reei". In încheiere, declarația 
subliniază poziția justă a gu
vernului R.P.D. Coreene și lup
ta dreaptă a poporului cot 
în problema
reei pe cale pașnică, pe baza 
unor principii democratice, prin 
eforturile poporului coreean în
suși, fără amestec din afară.

reunit:
:ean
Co

_ A

geneva începerea reuniunii pe tema 
„Participarea tinerilor la ce! de-al 

doilea Geceniu al dezvoltării"
GENEVA 29 (Agerpres! — La 

Palatul Națiunilor din Geneva 
au început lucrările reuniunii 
pe tema „Participarea tinerilor 
la cel de-al doilea Deceniu a! 
dezvoltării*, care se desfășoară 
sub egida diviziei O.N.U. pen
tru dezvoltare socială.

Reuniunea întrunește specia
liști din 24 țâri, precum și re
prezentanți aj instituțiilor spe
cializate ale O.N.U.

Reuniunea are ca sarcină e- 
laborarea unui raport care ur
mează să fie transmis spre a- 
probare comisiei pentru dezvol
tare socială și Consiliului eco
nomic și social al O.N.U.

La lucrările conferinței parti
cipă conf. univ. dr. Ovidiu Bă- 
dina, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului. Reprezentantul român 
a fost ales vicepreședinte al 
conferinței.

CATASTROFA AERIAXA
RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). — Un . ■ . „DC-3“, 

aparținiad liniilor aeriene braziliene .,Cruzeiro do sul", 
s-a prăbușit prorocind tn'cr’ea celor 28 de pasageri și 4 
membri ai echipajului. L. t timp după decolarea de pe 
aerodromul din Sena Madu. :r: , un din motoarele apa
ratului s-a defectat. încercarea pila.ului de a reveni pe 

tul d Se» M șual pr ișin-
du-se în junglă.

Criza financiară occidentală

american la ora devalorizării
ministrului vest-german al fi
nanțelor, Karl Schiller, care a 
ținut să prevină partea ameri
cană că R. F. a Germaniei „ar 
putea fi obligată să întreprin
dă măsuri de represiune dure
roase in politica sa economică 
și monetară*.

Participanții vest-europeni au 
formulat, de asemnea, dorința 
ca dolarul să fie devalorizat 
prin sporirea prețului aurului, 
ca o parte a realinterii monede
lor tuturor țărilor. Se mențio
nează, in acest sens, interven
ția ministrului de finanțe al 
Angliei, Anthony Barber, care 
s-a pronunțat pentru statorni-

cirea unui nou sistem monetar 
interoccidental, care să reducă 
dolarul la rangul celorlalte 
monede. Sistemul ar urma să 
fie bazat pe o nouă formă a 
drepturilor speciale de extra
gere din cadrul Fondului Mo
netar Internațional, create în 
1969, în cadrul căruia dolarul 
și lira să nu mai fie echivalate 
într-o cantitate fixă de aur ci 
să fie definite în 
drepturilor speciale 
gere. De asemenea, 
rea și reevaluarea 
să fie statornicite ir. termenii 
drepturilor speciale de extra-

termenii 
de extra- 

devaloriza- 
mor.edelor

gere și nu în termenii aur sau 
dolar, cum s-a făcut pînă acum.

Subliniind că actualul sistem 
monetar interoccidental se află 
într-un mare pericol, ministrul 
de finanțe japonez Mikio Mizu- 
ka, s-a pronunțat pentru crea
rea unui nou sistem, în care 
așa-zisele ,.hîrtii-aur" să joace 
un roi de pivot. Intr-un aseme
nea sistem, a spus el, schim
barea parității monedelor 
trebui să fie exprimată în 
menii drepturilor speciale 
extragere, create în

va 
ter- 

de 
cadrul

Miercuri 
dimineața, paMlionul Repu 
blicii Socialiste România la 
Expoziția mondială de vână
toare de la Budapes'a a fost 
vizitat de către Losonczi Pa), 
președintele Consiliului pre 
zidențial al R. P. Ungare. 
Jeno Fock. președinție gu
vernului revoluționar munci 
toresc țărănesc ungar. Cseter- 
ki Lajos. secretarul Consiliu
lui prezidențial al republicii, 
șî Dimeny Imre. ministrul a- 
Ejriculturii și industriei ali- 
memare ungare. Oaspeții »u 
tost conduși in lin pul iril- 
de ambasadorul Kepubli 
Socialiste România la Bu
dapesta. Ion Coteț. I
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au fost deferite r. I 
tribunal din Lisabona. |
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I
I
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© WASHINGTON. La 
shington s-a deschis la 
septembrie Festivalul filmu
lui românesc care va dura 
patru zile. Vor rula cu acest 
prilej „Mihai Viteazul*1. .Du
minică la ora 64. ..Pădurea 
spînzuraților* și alte filme 
artistice și documentare. Ele 
vor fi prezentate apoi și în 
alte mari orașe din Statele 
Unite.

Cu ocazia deschideri fes
tivalului. ambasadorul Româ
niei ]a Washington, Corneliu 
Bogdan, a rostit o scurtă alo
cuțiune.

MOSCOVA. Uniunea 
1 iilor sovietice de prie- 
și relații culturale cu 
străine și Asociația de 

au

asocia 
tenie 
țările 
prietenie sovieto-chineză 
organizat, la 28 septembrie, o 
seară consacrată celei de-a 
22-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Chi
neze. la care au participat 
reprezentanți aj opiniei pu
blice din Moscova, anun’ă a- 
genția TASS.

Au luat parte ambasadorul 
R. P. Chineze la Moscova. 
Liu Sin-ciuan. și membri ai 
ambasadei.

© PEKIN. Ciu En-lai. pre
mierul Consiliului de Stat. 
Ci Pin-fei, ministru ad-inte- 
rim al afacerilor externe, și 
Van Sin-tin. 'ocțiitor al șefu
lui Statului Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare, au avut o întrevede
re cu delegația mișcării pen
tru eliberarea Palestinei — 
Al Fatah — condusă de 
Abou Jihad. Cu ac.’st prilej, 
informează agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbi
re cordială, prietenească.

@ LIMA. Stătu] peruan 
va pi ;lua controlul direct 
< supi >i 11 ei de i • 
aur din mir., ..Tiniaya*. s:- 
tuetă Ia <01 k...de er.- 
trul industrial Cuzc >, .iv-intă 
agenția Prensa Latina In 
viitorii ani. guvernul va in
vesti circa 26 milioane dolari 
în lucrările de moderirzare 
a minei.

• LISABONA. 31 de per
soane acuzate că aparțin li
nei organizații afiliate la 
Partidul Comunist din Por* - 
galia au fost deferite t: : 
unui t.l----- 1
a anunțat Direcția generală a 
siguranței portugheze. Prin
tre acuzați se află liderii sin
dicali Daniel Cabrita, a că
rui arestare a constituit moti
vul a numeroase manifesta
ții, și Maria Julia dos San-

Fondului Monetar Internațional.
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