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în fiecare organizație de partid, in toate colectivele de muncă

0 singură voință, o supremă preocupare: înfăptuirea neabătută, 
cu toată responsabilitatea a prețioaselor indicații și îndemnuri 

transmise de secretarul general al partidului in cadrul 
memorabilei vizite de lucru în Valea Jiului

In ziua de 29 septembrie 1972 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată dc tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român.

Au participat ca Invitați miniștri șl alțl con
ducători al unor organe centrale.

Tovarășul Nlcolae. Ceaușescu o prezentat Co
mitetului Executiv o Informare cu privire la 
vizita do prietenie făcută In Republica Populară 
Bulgaria de delegația română de partid șl do 
stal. Comitelui Executiv a dat o Înaltă apreciere 
activității desfășurate de delegația română con
dusă de tovarășul Nlcolae Ceaușescu șl a a- 
probat in unanimitate rezultatele vizitei șl do
cumentele adoptate. S-a apreciat că vizita făcu
tă șl înțelegerile la care s-a ajuns constituie o 
nouă șl însemnată contribuție la dezvoltarea re
lațiilor economice româno-buigare, la întărirea 
prieteniei șl colaborării dintre Republica Socia
listă România șl Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Co
munist Bulgar, In Interesul celor două popoare, 
al cauzei socialismului șl păcii In lume.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a anali
zat posibilitatea luării unor noi măsuri pentru 
sprijinirea familiilor cu mulțl copil și a holărlt 
ca înccpînd de la 1 noiembrie 1972 să se acor
de ajutoare bănești lunare de 200 lei mamelor 
care au fn întreținere 8-9 copil șl de 300 Iei 
celor cu peste 9 copil.. Aceste ajutoare se vor 
acorda Indiferent dacă mamele sini sau nu sa

lariate, cooperatoare, pensionare sau dacă rea
lizează venituri din alle surse. Ajutorul se acor
dă alil în mediul urban, cit șl în cel rural.

Totodată, s-a hotărî! să se majoreze actualele 
alocații de stal pentru copiii salarlațllor șl al 
asimilațitor acestora cu 20 lei pentru al 0-lea 
copil. 30 lei pentru al 7-lea. 10 lei pentru al 
8-lea copil, 50 lei pentru al 9-lea copil șl ur
mătorii. Cu aceleași sume se vor majora șl alo
cațiile penlru copiii membrilor cooperativelor a- 
grlcole de producție.

Comitetul Execuliv a examinat șl aprobat pro
punerile Ministerului Industriei Metalurgice șl 
Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare 
șl Apelor privind principalii Indicatori telinlco- 
economicl al unor lucrări dc Investiții care ur
mează să fie puse in funcțiune in actualul plan 
cincinal.

Țlnind scama că în Întreaga țară lucrările de 
strlngere a recoltei continuă In cea mal marc 
parte a lunii octombrie Șl pentru a nu Impedl- 
ca buna desfășurare a acestora, Comitelui Exe
cutiv a hotărî! ca, începind din acest an „Ziua 
recoltei" să fie sărbătorită în ultima decada a 
lunii octombrie după încheierea recoltării, pen
tru a se putea face astfel un bilanț mal cuprin
zător al rezultatelor obținute de unitățile aqrlco- 
le socialiste.

In Încheierea ședinței, Comitetul Execuliv al 
C.C. al P.C R. a soluționat probleme ale activi
tății curente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe tovarășul P. E. Șelest, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

- - - - - -  REMUNERAREA - - - - -  
după cantitatea și calitatea muncii, 
pîrghie hotărîtoare, stimulativă în

realizarea exemplară
Creșterea continuă a producției, introduce

rea progresului tehnic, îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea capacităților de produc
ție, îndeplinirea sarcinilor de sporire a pro
ductivității muncii și de reducere a prețului 
de cost, canslituie obiectivele principale în 
realizarea cărora o contribuție din cele mal 
importante revine sistemului de cointeresare 
materială.

Proiectul de lege privind remunerarea după 
cantitatea și calitatea muncii în unitățile dc 
stat, supus dezbaterii publice, cuprinde toate 
elementele necesare pentru ca sistemul de 
salarizare să-și îndeplinească importantul rol 
ce-i revine în realizarea acestor obiective ma
jore ale economiei și, în același limp, să îm
bine în mod armonios principiul socialist de 
repartiție cu cerințele actualei etape de dez- 
vnUn-re- n --wrnvkMtii.—nnastrO-

a sarcinilor de plan
miniere, fie la retribuirea unor formații de 
muncitori. Din acestea se menționează urmă
toarele :

< la lucrările de deschidere, a căror pune
re îd funcție prezintă o importanță deosebită, 
se va putea utiliza forma de salarizare în a- 
cord progresiv în care tariful pe lucrare se va 
majora numai pentru partea care depășește un 
anumit nivel dinainte stabilit;

< la lucrările de deschidere șl pregătiri al 
căror volum de executat se cunoaște anticipat 
la lucrări complexe de montaj, la lucrări de 
amenajare, la rearmarea unor lucrări miniere, 
la refacerea liniilor ferate ele. va putea uti
liza acordul global. Aplicarea acestor forme 
de salarizare dă posibilitate formației de lucru 
să primească valoarea Integrală a lucrărilor 
executate la terminarea acestora, realizlndu- 
<-<•> r-îeiînnri etmlimnntnra rifFn «scurtarea terme-

O IMPORTANTĂ MĂSURĂ

TRANSPUSĂ ÎN FAPT

Rediimaiardiiiioiileplanlapiott 
de (ftee pe 1M1 Irei tai

Hotărîrea minerilor: înfăptuirea exemplară
a planului din prima zl a noului trimestru I
Sint incâ proaspete in aminti

rea oamenilor muncii din Valea 
Jiului momentele emoționante ale 
vizitei de lucru fâcută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu in bazinul 
nostru carbonifer, care a prilejuit 
o profundă analiză a activității e- 
conomice și condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor. Au tre
cut puține zile de la memorabila 
intilnire a secretarului general al 
partidului cu minerii, cu activul de

tualmente in Valea Jiului a fost 
transpusă in fapt. Ca urmare, sar
cinile exploatărilor, sectoarelor și 
brigăzilor au fost reașezate pe 
baza acestei reduceri, corespun
zător condițiilor concrete existen
te la fiecare loc de muncă. Ex- 
primindu-și calda prețuire și re
cunoștința pentru această nouă 
manifestare a grijii deosebite pe 
care, conducerea partidului șl

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit la 
29 septembrie pe tovarășul P. 
E. Șfelest, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care la invita-

1

tia C.C. al P.C.R., Iși petrece 
concediul de odihnă In țara 
noastră.

In cadrul convorbirii, care a 
avut Joc cu acest prilej, au (ost 
abordate probleme ale desfășu
rării construcției socialismu
lui și comunismului in ce
le două țări. A fost subli
niată cu satisfacție continua

dezvoltare a prieteniei și cola
borării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă România și U- 
niunea Sovietică, corespunzător 
intereselor-celor două popoare.

Convorbirea s-a desfășurat ln- 
Ir-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Tot mai des, se fac 
auzite felurite glasuri 
dc reproș, rostite dc 
cetățeni, la adresa mo
dului în care se efec
tuează, uneori, transpor- 

* tul produselor alimen
tare, de la furnizori 
către unitățile de desfa
cere. Ne referim, in mod 
special, la transportul 
plinii, al laptelui și la 
cel al cărnii, așadar al 
produselor de .bază din 
alimentația cotidiană, e- 
vident solicitate în mod 
curent. Am urmărit, zi
lele trecute, în acest 
scop, la cîleva unități 
comerciale, de pe arte
ra principală a orașului 
Petroșani atît con
dițiile igienico-sanitare 
de transport n acestor 
produse, cit și intervalul 
de timp în care $e fă

ră 6,30, cel tîrziu, cre- 
fndu-se astfel posibili
tatea ca, in drum spre 
serviciu, oamenii să-și 
poată achiziționa produ
sele dorite.

In ziua de 27 septem
brie a.c. (data raidului 
nostru), la ora 6,45, la

mineață, dar smintîna, 
brinza cu smintină la 
pahar și celelalte deri
vate lactate, am fost in
formați că „vor sosi de 
abia cu cel de-al doi
lea transport, .după ora 
8". Același lucru l-am 
constatat și la unitatea

SĂ FIE LUATE 
măsuri neîntîrziate pentru 
înlăturarea neajunsurilor 
în transportul produselor 

alimentare către 
unitățile de desfacere !

bonul de comandă al u- 
nității, au fost transbor
date dinlr-o navetă în 
alta cu mîinile (1 ?) de 
către distribuitor, ceea 
ce nu este permis. Lip
sa spațiului de depozi
tare face ca, la această 
unitate, o bună parte a 
pîinii să fie stocată în 
mod necorespunzător, 
fapt ce duce implicit la 
deprecierea calității a- 
cesleia („Problema a- 
ceasta ar putea fl rezol
vată intr-un fel — ne 
spunea vinzătoarca Ll- 
via Popescu dacă nl 
s-ar acorda în acest 
scop camera alăturată, 
care aparține sectorului 
metrologic al pieții. Ne 
dam și noi perfect da 
bine scama că, condi
țiile actuale de depozi- 
taro pe care le avem
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i socle- 
5 con

dițională ei< ■ - 
dimensiunile pa- 
inrrglsira|| 
șl muncă.

Dozvollarca 
lății este 
rl 111 o .. . I

tiv de 
șilor 
știință 
plicind larq șl 
mic in procesul 
îutlv contemporan 
Iregul fnvățămînl. Dc 
acces școlii ii revin 
majoic responsabilități 
In aflarea celor mai 
adecvate metode șl 
torme prhind ptocesul 
Instructiv pe linia per
fecționării sale conll- 
mie. Acest deziderat 
major se poate reali 
za prlntr-o pemancn 
lă îmbunătățire a ra
porturilor dintre cla
sic șl modern, tn spe
cial tn organizarea 
lcc|iilor. Strădaniile, in 
acest sens, vor da roa
de numnl In condițiile 
depăjflrll laxei tehnici 
7anlu, căci o tec|ic nu 
poale primi însușiri 
moderne numai prin 
folosirea unor aparate 
audto-vlzuale care 
llonează mal mult 
direcția Informării, ne- 
alectind verificarea 
cantității și 
cunoștințelor
late de elev. Cu alte 
cuvinte, modernizarea 
astfel Înțeleasă vizea
ză doar spectacularul, 
fiind unilaterală pen
tru cl nu concurează 
șl cunoaște concret șl 
genera) cum sint asl- 
mitlale de către elev 
cunoștințele 
Acest lucru

de 
im 

fllna-
PVO- 

în-

ac-
In

calității 
aciuiai-

transmise, 
prezintă 

importantă 
se poate
aflarea acelor 
șl procedee 
care să dea

a-

A

îndemn la reflecție
Știința contemporană este su

pusă logic și obiectiv, unui 
continuu proces de moderniza
re, atît in ceea ce privește con
ținutul cît și aspectele sale de 
incidență cu practica. AcesL 
proc- cuprinde în sfera sa atît 
științele cu un statut mai vechi, 
cit și disciplinele In plin pro
ces de constituire, cum ar fi, 
«L- exemplu, psihologia. Lucra- 
fco cu titlul formulai atît de 
modest ..Introducerea in psiho
logie'. aparținînd lui M. Golu 
și A. Dicu, constituie un exem- 
p) în acest sens.

Pornind de )a constatarea că 
diferitele curente (și școli) din 
istoria psihologiei au abordat 
unilateral studierea și interpre
tarea fenomenelor psihice (a 
vieții psihice) și ca atare au 
ajuns la soluțf neștiințifice, 
autorii lucrării cu titlul de mai 
sus, încearcă o 
ții sufletești a 
hicului uman) 
unei concepții
le ,rativ-structuraliste, 
ție care-și are ca fundament fi
lozofic (neexprimat de autori, 
dar subînțeles) determinismul 
materialist si caracterul unitar- 
diolectic al fenomenelor.

Privind și interpretând psihi
cul ca un sistem, autorii se 
simt obligați să precizeze în 
Lucrare cerințele, coordonatele 
și particularitățile care Îndrep
tățesc și justifică o atare in
terpretare (integritatea, comu-

abordare a vie- 
omului (a psi- 
din perspectiva 
sistematice, in- 

ancep-

nicabilitalea, reglabilitatea, au- 
toreglabilitatea și finalitatea). 
Capitolele al III-lca și al IV-lea 
din lucrare, explicitează cu 
bogăție de date și cu claritate 
acest concept („sistemul"), pre- 
< um și implicațiile sale în via
ta psihică. Dacă ar fi sg le re
proșăm ceva autorilor, acestea 
ar fi divagațiile uneori exage
rat de ample asupra unor con
cepte extrapsihologice. De ase
menea, pe alocuri, stilul suferă 
de ermetism sau emfază.

Caracterul sistemic al vieții 
psihice este analizat de către 
autori în lucrare, nu numai în 
aspectele sale structurale ci șl 
în cele funcționale, în primul 
rînd In reglarea și Integrarea 
socială prin intermediul com
portamentului, din aceeași per
spectivă este analizat concep
tul de personalitate.

Lucrarea Introducere în psi
hologie realizează inițierea citi
torului în Înțelegerea și inter
pretarea modernă a vieții psi
hice, a conceptelor clasice ale 
psihologiei și prin aceasta le 
oferă perspectiva și coordona
tele cunoașterii, modelării ști
ințifice a persoanei umane, 
<hiar dacă autorii nu au făcut 
acest lucru decît în mod Indi
rect și numai în concluziile ca
pitolelor. Oricum, ea îndeam
nă la reflecție 
suplimentară.

șl Investigație

nn maximum dr ran 
damenl scopul r
senila) șl absolut al 
acțiunii dc moderniza
re a pioccsulnl didac
tic.

Deci este vorba rlc 
două complemente ale 
verbului A CFRF. ac 
țtnnea căruia o super 
lă In aceste condiții

Mișlle cunoștințele. De 
bună scamă că Inter
vin o serie d«’ greu
tăți de natură obiecti
vă șl subiectivă dato
rate timpului smrl al 
orei, 
clasei 
schimbări șl sub as
pectul noii concepții 
despre edncațla elevu-

Note de lector

Pe linia celor mal 
noi șl mal frnctiioase 
realizări in această di
recție se înscrie șl in
struirea programată ce 
urmărește activizarea 
qîndlril elevilor prin 
optimizarea conexiunii 
Inverse. Elevul lucrea
ză permanent se poa
le controla singur, Iar 
profesorul simte 
mul muncit clasei, 
fiecărui elev, 
qrenfățllr. II poale a- 
jula șl cunoaște gra
dul ’ deprinderilor dc 
muncă intelectuală, In
dependentă. Nu mal 
vorbim de faptul că 
ea constituie un exer
cițiu de autentică va
loare formativă pen
tru flecare profesor, 
antrenai mereu In stu
diu și cercetare.

Dar Instruirea per
manentă nu semnează 
definitiv șl general ar
ini de deces a) meto
delor tradiționale, dim
potrivă.
acestea 
rea cu 
slrulrli 
impune
Cum anume, cu 
denie reușite. cerce
tează Miron Ionescu 
In lucrarea apărută a- 
nul aces'a : Cl ASIC
ȘI MODERN ÎN OR
GANIZAREA IECȚIEI. 
rhidurile de mai sus 
fiind dorite ca propu
neri rezumative ș| de 
prezentare.

apelarea la 
spre Irabina- 
mljloacelc in- 

permanente se 
cu hotărirc. 

evl-

elevul : mai mult, mal 
bine, mal repede. Sau, 
mai 
unui 
cantllatea șl 
Informației 
de profesor în timpul 
orei și cea 
de elev.
In felul acesta ca In 
ora de curs să fie an
trenată toată clasa a- 
tlt în ce privește 
transmiterea, cit și ve
rificarea felului în care 
au fost nțelese șl în-

simplu : stabilirea 
echilibru între 

calitatea 
transmisă

asimilată 
Se Impune

Iul In sensul dobîndl- 
rli unor deprinderi de 
muncă organizată. pe 
măsura obiectivului 
urmărit, cerute, evi
dent. de realizarea re
lației comunlcare-înțe- 
legere. Aici se 
ajunge doar 
cind mijloacele 
ce sint însoțite 
manent de metode

poatc 
atunci 
tehnl-

per
și 

procedee noi cu mare 
eficacitate și randa
ment sporit.

Prol.
MIRCEA Mt’NTEANU, 

directorul Școlii 
generale nr. 1 

Vulcan

„Reuniunea bobocilor"

Oră practică In alelle- 
rul-școală al Liceuiul din 
Pelroșanl

foto: Ion IICIU

De cîțiva ani, ne informează 
corespondentul nostru voluntar 
Nicolae Gogclescu, la Liceul 
din Petrila există obiceiul ra 
elevii anului 1. așa-numiții „bo
boci", să (ie întîmpinați și in
tegrați in mijlocul colectivului 
și prinlr-o manifestare distrac
tivă — „reuniunea bobocilor". 
Organizatorii serii distractive 
din 23 septembrie au fost ele
vii anului IV, sub îndrumarea 
profesorilor diriginți Dorina 
Bubur și Georgela Păunescu, n- 
dueîndu-și o contribuție deose
bită elevii Angola Lupșa, Petre

Oprcanu, Elena Miclea. A lost 
organizată și o tombolă cuprin
zînd obiecte variate și atracti
ve. „Reuniunea bobocilor" s-a 
desfășurat Ia clubul sindicateloe 
din Petrila, valoarea el educa^ 
tivă constind în atenția ce M 
se acordă elevilor din primul 
an de la liceul din localitate, 
gn'ja cadrelor didactice pen’ru 
a se forma un colectiv bine te- 
chegat, care să participe cu e- 
gal 'nluziasm și plăcere l< 
activitățile cui tura l-artislice-dis* 
tractive, dar și la cele patrio
tice.

CASELE PIONIERILOR,
Paralel cu munca instructiv-educativă a școlii, casele 

pionierilor sînt instituții care, prin întreaga activitate, con
tribuie la modelarea personalității copiilor dcpistîndu-le 
talentul și înclinațiile cele mai autentice, formîndu-le obiș
nuințe, priceperi și deprinderi de muncă. In aceste zile, du
pă o scurtă perioadă de vacanță, casele pionierilor își re
deschid porțile, oferindu-le copiilor multe posibilități de 
petrecere a timpului liber într-un mod cît mai plăcut și 
instructiv. Acest eveniment ne-a prilejuit o convorbire re
velatoare cu prof. Victor Iațenco, președintele Consiliului 
municipal al organizației pionierilor.

— Vă invităm, tovarășe Ia- 
țenco, să precizați care sint 
sarcinile caselor pionierilor, 
insistînd asupra funcției lor 
specifice, in cadrul celorlalți 
factori educaționali ?

— -Casele pionierilor au do
uă funcții principale și co
relative : educativă și metodi
că. Prima, cea educativă, se 
realizează în cadrul cercurilor 
unde se urmărește formarea șl 
dezvoltarea deprinderilor, se 
cultivă dragostea pentru mun
că și se realizează o seamă

de obiective ale orientării 
profesionale. Paralel se a- 
dîncesc și cunoștințele căpă
tate în școală — într-un cu- 
vînt, ocuparea timpului liber 
al elevului prin activități uti
le și plăcute. A doua funcție 
a. caselor de pionieri, cea me
todică, trebuie privită sub 
mai multe aspecte : îndruma
rea cercurilor similare din 
școli, organizarea unor acțiuni 
de masă la care să participe 
și copii care nu fac parte din 
cerc, demonstrații (carturi, na-

mc- 
pur 
ins-

vo-modele). Tot în funcția 
todică este inclusă partea 
pionierească : o serie de 
trpiri cu pionierii comandanți 
de grupe, detașamente, uni
tăți, carnavalurile. taberele 
autofinanțate, expediții etc. 
Incepînd de acum, în casele 
pionierilor o însemnătate spe
cială o are pregătirea pentru 
apărarea patriei prin forme 
adecvate vîrstei (cercuri ale 
micilor pompieri, micilor sani
tari, micilor geniști, turism 
etc.), trebuind să se amenajeze 
piste aplicative, în funcție de 

oațiu și posibilități.
— Ce ne puteți spune des

pre casele pionierilor din Va
lea Jiului ?

— Sînt la Petroșani, Vulcan. 
Lupeni și Petrila, cuprinzînd 
peste 40 de cercuri urinate de 
mai mult de 3 000

. nieri. Predomină 
tehnice și cele cu 
local (micii mineri,

truclori mineri). Cele mai în
drăgite sînt cercurile de car
turi și turism. De fapt, eu in
tenționez sâ-i văd în fiecare 
duminică, asemenea celor de 
la Brașov, pornind la drum, 
pe munte...

— Aș dori să vă referiți la 
modalitățile de îndrumare, 
cum sint. călăuziți pionierii 
spre un cerc saiț, altul, intr-o 
deplină corespondentă cu po
sibilitățile lor fizice și psihice.

— După deschidere, are loc 
așa numita „săptămînă a 
porților deschise" perioadă 
destinată vizitării casei, a ex
pozițiilor sînt prezentate cer
curile existente. Deci se face 
o muncă de popularizare du 
pă care sosesc cererile care 
trebuie vizate de comandan
tul instructor, directorul șco
lii și părinți, pentru a se asi
gura o bună frecvență.

ca

ceastă dată. Pe cei - care lu
crează in acest domeniu îi do
rim în totalitate pasionați de 
munca lor, deoarece realitatea 
arată câ e un prim pas spre 
satisfacție, spre eficiență.

— O ultimă întrebare : vă 
mulțumesc rezultatele activi
tății din aceste instituții ?

— In bună parte, da. Sur
prize plăcute ne procură cea 
din Vulcan, înființată cu doi 
ani în urmă. Sînt și cadre bu
ne, spațiu suficient și sprijin 
permanent din partea orga
nelor locale. Dar performan
țe are Casa pionierilor din 
Petroșani cu activități bogate 
și apreciate în toatd (arn : or- 
te plastica CElena Bianu) și 
navo-modelism (Tiberiu Kiss). 
In acest an promisiunile sînt 
mult mai ambițioase...

— Mult succes fi le dorim 
realizate!

— Cum se realizează diver
sificarea, concordanța forme
lor de activitate a cercurilor 
cu dorințele copiilor ?

— Se începe cu formele ci
tate mai înainte iar în tim
pul anului se fac sondaje de 
opinie, preferințe pentru
în anul următor să oferim ac
tivități cîț mai apropiate de 
ce vor ei Dar nu renunțăm la 
cercuri tradiționale în care 
materia, cunoștințele sînt nc- 
repetabile. ci mereu noi.

— Există. lotuși și deficien
țe în activitatea caselor de 
pionieri De ce natură sint ?

— Tn primul rînd o slabă 
muncă de îndrumare și con
trol din partea organelor su
perioare N-ar strica, ba Chiar 
sînt necesare, schimburi de 
experiență la nivel județean, 
unde să se facă și înșiruiri me
todice. întâmpinăm greutăți și 
cu cadrele, insuficiente la a-

de pio- 
cercurile 

specific 
cons-

I

$

I

I
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Cunoșlință cu primele taine ale abecedarului la școala generală nr. 7 Petroșani.

Instruire și schimb
de experiență
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Orci de dirigenție îi revine 
rolul de a unifica diversele in
fluențe educative și de a le 
dirija în vederea formării ace
lor trăsături ale personalității 
elevului care determină In mod 
nemijlocit modul de comportare 
Ln general și atitudinea moral- 
celățenească în special. Astfel, 
ora de dirigenție poate fi consi
derată forma de bază, directă 
ț.i organizată a activității edu
cative a dirigintelui cu colecti
vul dc elevi din clasa sa. Ea 
este „precedată, pregătită și a- 
poj consolidată de alte măsuri 
și acțiuni", fapt care-i dă diri
gintelui posibilitatea ca prin in
termediul ei să coordoneze și să 
dirijeze, într-un anumit fel. în
tregul proces educativ la clasa 
sa. Dintre toate formele de ac
tivitate educativă a dirigintelui, 
ora de dirigenție este cea căreia 
j s-a acordat un loc în planul 
de învățămint alături de disci
plinele școlare care contribuie 
te formarea multilaterală a ele
vilor.

Ea diferă Insă de celelalte 
discipline atît sub raportul con
ținutului și btructurii, cît și ca 

d de desfășurare m< odică.
Conținutul orelor de dirigen- 

ție este format mai ales din 
moțiuni și judecăți morale. Aces- 
iț ore vizează formarea de 
fonvingeri, a unul sistem moti
vational puternic care să deter
mine o anumită conduită con
formă cu normele de conviețui
re socială civilizată.

In cadrul lor se includ, după 
caz, și forme de activitate prac
tică prin care să se realizeze în 
țnod nemijlocit legarea noțiuni
lor nor<ilc- cu modalitățile de 
comportare corespunzătoare lor.

Orele de dirigenție sînt astfel 
orientate, prin esența lor, spre 
formarea profilului moral al e- 
levului, ca viitor cetățean și 
factor de activitate socială. In 
cadrul orelor de dirigenție intră 
orice activitate care promovea
ză modul de comportare a o- 
mului la nivelul cerințelor de 
civilizație și cultură ale socie
tății contemporane. In acest 
sens, ele includ și teme cu ca
racter igienico-sanitar, a căror 
semnificație este strîns legată 
de comportarea etică, de profi
lul moral-cetățenesc a) omului 
zilelor noastre.

Din aceste trăsături specifice 
activității în cadrul orelor de 
dirigenție și din conținutul 
complex al finalității lor rezultă 
varietatea sarcinilor • ' 
tivelor caracteristice ;
tor ore.

Tipurile orelor de « 
valorificate de practica 
tă și date ca atare îd progra
ma elaborată de Ministerul 
Educației și Invățămintului sînt 
următoarele:

a) Ore de educație moral-ce- 
tățcnească ;

b) Ore de organizarea și edu
carea colectivului de elevi ;

e) Ore de educație sanitară.
De la sine înțeles, fiecare din 

aceste tipuri își are structura sa 
proprie, succesiunea specifica a 
verigilor din care se consti
tuie. In general, structura ore
lor de dirigenție are următoare
le etape •.

a) mobilizarea (stimularea 
interesului și indicarea unor ac
tivități pregătitoare) elevilor 

în legătură cu tema orei de 
dirigenție, temft care se anunță 
-.u 1—2 săptămini înainte de 
data ținerii orei respective ;

b; efectuarea orej de dirigen-

ție prin activități desfășurate 
de profesor împreună cu ele
vii și orientate spre desprinde
re® ideii corespunzătoare temei 
șj care exprimă esența educa
tivă a orei (formarea de convin
geri, ca expresie a conștiinței 
etice a elevilor) ;

c) organizarea procesului de 
transformare a convingerilor 
în deprinderi de conduită (în 
o)asă și în viața de toate zilele) 
corespunzătoare temei.

După cum sp poate vedea a- 
ceastă structură are, așa cum

tipului organizarea și educarea 
colectivului de elevi, orele dc 
analiza disciplinei și a muncii 
în colectiv, a rezultatelor la 
învățătură etc.

Programa orelor dc dirigenție 
este Un document normativ, cu 
caracter orientativ, pe care Mi
nisterul Invățămintului l-a ela
borat pentru a sprijini dirigin- 
țij în vederea planificării aces
tor ore. Cum e ȘÎ firesc, nu poa
te avea stabilitatea și precizia 
programelor obiectelor dc învă- 
țămînt, deoarece munca educa

și obiec- 
ale aces-

dirigcnție
i lna nta-

Specificul orei de dirigenție
și locul ei in sistemul

obiectelor de Învățămint
am arăLal, caracter general, ea 
suferind anumite modificări și 
adaptări la specificul fiecăreia 
din cele trei tipuri menționate. 
Este evidentă deosebirea preg
nantă dintre conținutul și 
structura orelor de dirigenție 
și acelea ale lecțiilor didactice 
propriu-zise folosite în preda
rea obiectelor de învățămint. Pe 
de altă parte, trebuie să men
ționăm că în cadrul tipurilor 
orelor de dirigenție pot apărea 
și anumite variante determina
te de aspecte caracteristice ale 
Complexității sarcinilor educa
tive urmărite. As’fel de varian
te sint, de exemplu, în cadrul,

tivă în general și ca atare și 
cea din cadrul orelor dc dirigon. 
ție trebuie să aibă caracter 
suplu, maleabil, caracter de
terminat de varietatea situa
țiilor educaționale concrete în 
care apar < a parametri particula
ritățile de virstă și cele individu
ale, specificul școlii 
clasei la care se luc 
spirit au fost concepute 
gramele, avînd caracterul 
ghid in are sint stabilite 
obiectivele educative cele 
generale în jurul cărora să se 
grupeze orele de dirigenție. 
Repartizarea orelor de di
rigenție pe tipuri Și trimestre

are formulat expres caracterul 
orientativ, iar nominalizarea te
melor și subiectelor ce urmea
ză a se trata are de asemenea 
caracter ilustrativ, dînd diri
gintelui posibilitatea să includă 
în planificare și alte teme pe 
care necesitățile clasei și ale 
momentului respectiv le impun.

Urmărind în programele Mi
nisterului Invățămintului arin 
problemelor educaționale se 
poate vedea că ea este axată 
In jurul problemelor de educa
ție moral-cetățenească și a ce
lor igienico-sanitâre, acestea din 
urmă fiind privite tot dintr-o 
perspectivă etică și cetățeneas
că. Acest mod de a concepe 
programa corespunde, în linii 
mari, cu sarcinile stabilite pen
tru aceste ore dc Directivele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind 
dezvoltarea invățămintului în 
Republica Socialistă România : 
„In organizarea și desfășurarea 
acestor ore, ponderea principa
lă o vor deține informarea po
litică, educația moral-cetățe- 
nească a elevilor, formarea li
nei atitudini disciplinate, culti
varea spiritului de răspundere 
față de muncă, învățătură, fa
ță de propria lor conduită".

Programa este concepută 
spiritul principiilor gradării 
conccntrismului. Problemele
relor de dirigenție sint stabili
te ținînd seama de particularită
țile clasei (formarea colectivu
lui dc elevi la cl. V, orienta
rea școlară și profesională la 
el. VIII) ; unele insă le inlil- 
nim de-alungul celor patru ani 
însă tratate din alt unghi de 
vedere și la un alt nivel. Așa, 
de exemplu, problema educării 
elevilor în spiritul colectivis
mului la clasa a V-a începe cu

in 
?i 
o-

și cerințele 
reaz.3. In acest 

pro- 
uniii 
doar 
mai

„lămurirea noțiunilor de priete
nie, "tovărășie și ajutor reci
proc, pe bază de exemple", con
tinuei. in clasa a Vf-a < u „explica
rea noțiunii de colectiv so
cialist. dezvoltarea sentimentu
lui de dragoste față de colectiv 
cu prilejul organizării și desfă
șurării unor acțiuni colective" 
și se încheie în clasa a VIII-a 
cu „consolidarea convingerii că 
societatea socialistă creează con
dițiile necesare pentru dezvol
tarea multilaterală a persona
lității și pentru afirmarea de
plină a demnității umane".

De asemenea, temele stabilite 
în vederea tratării acestor pro
bleme sînt formulate diferit, de 
la clasă la clasă, refleotînd 
preocuparea de a se da proce
sului educativ din cadrul ore
lor de dirigenție caracter con
centric. continuu și ascendent. 
Astfel, pentru educarea elevi
lor in spiritul disciplinei con
știente sînt formulate urmă
toarele teme : ..Cum să ne com
portăm în școală și în afara 
școlii?" (cl. V) .Politețea în
frumusețează pe om" (cl. VI), 
„Disciplina fermă a colectivului, 
condiție a obținerii unor rezul
tate bune în munca fiecăruia 
din noi" (cl. VII), ..Autocontro
lul este chezășia comportării 
disciplinate" (cl. VIII).

Desigur că temele formulate 
în programă nu pot epuiza mul
tiplicitatea și varietatea situa
ții <>r educ iționale concrete; 
diriginții au libertatea și chiar 
datoria de a trece în planifi- 
< civile lor teme al căror conținut 
să răspundă necesităților co
lectivului clasei la care lucrea
ză și etapei de dezvoltare a a- 
cestuia.

Din inițiativa... Consiliului ju
dețean al organizație; pionieri
lor, astăzi și miine in școlile 
din Petroșani și Petrila este or
ganizată o instruire cuplată cu 
schimb de experiență la care 
participă membrii consiliului 
județean, comandanți ai unită
ților de pionieri din întreg ju
dețul Hunedoara, cei 10 pio
nieri locțiitori ai președintelui 
consiliului județean, coman- 
danții-pionieri ai comanda
mentelor municipale Deva, Hu
nedoara și Petroșani. Cu acest 
prilej are loc și plenara con
siliului județean care va dezba
te aspecte importante ale vieții 
de organizație. Această activi
tate complexă, programată în 
Valea Jiului, a fost determina
tă de concluziile ce se desprind 
din viața pionierească a elevi
lor din clasele mici (a II-a) și 
mari (a VII-a) la care diversi
ficarea acțiunilor potrivit posi
bilităților fizice și psihice, se 
cere a fi mult mal nuanțată.

- Am reținut din activitățile 
exemplificatoare ce au loc cu

acest prilej cîleva .are servesc 
drept model : „Fenomene <jȘ- 
rești" în cadrul ciclului „Alma
nah științific" (pentru clasa « 
VII-a) concepută după modelul 
emisiunilor Tv „Mai aveți o 
întrebare?"; „Ștafeta încercă
rilor" organizată In colaborare 
cu subunitatea de pompieri j 
„De la cravata roșie la mindruî 
titlu de utecisl" ce se va des
fășura la Muzeul mineritului; 
„Portretul unui om drag" (cri 
elevii clasei a II-a).

Scopul acestei suite 
xe de activități,
tovarășul Vasile Bota, 
comisiei metodice a Consiliului 
județean al organizației de pio
nieri, este impulsionarea și di
versificarea acțiunilor pionie
rești, în special la clasele a 
II-a și a VII-a, conform inte
reselor, aptitudinilor și vîrstei 
copiilor. In paralel, Se desfă
șoară șl o popularizare, Ia ni
vel județean, a constantei ex
periențe pozitive înregistrată In 
școlile Văii Jiului.

ne
comnle- 
teforma 

șeful

Emoție în premieră I

Se depune Jurămînlul noilor pionieri primiți in rîndurlle or
ganizației de Ia școala generală nr. 1
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SECVENȚE (UETUftfllE
La cinematograful „7 Noiembrie

MAREA SPERANȚĂ ALBĂ
Istoria piesei lui Iharard 

Suclder, „Marca speranță al
bă" este una dintre cele mai 

interesante : refuzată mai iutii 
de roate teatrele, apoi o 
lectură inlimplătoarc a ai, 
fâcuf<î de capricioasa soție 

a unui director de teatru, ac
ceptarea piesei, neobișnuit 

de rapida ei difuzare, 
colosalul succes la public și 
la critică, găsirea unui in
terpret cu un joc excepțio
nal (James Earl Jones — 
care de altjcl a îi primit 
Premiul Oscar pentru aceas
tă creație a sa) ți, (n /ine, 
transpunerea piesei pe ecran 
de către aceeași echipă. Du

pâ „Lore story" se pare cd 
„Marea speranță albă" e cel 
mai marc succes obținut de 
rreun autor In Statele Uni
te.. Explicația acestui suc
ces r Puternica ancorare a 
piesei In contemporaneita
te, (problema rasială fiind 
una din principalele proble
me sociale ale Americii), 
accesibilii al ca ei.' nimic măi 
simplu dccît nararea cumin
te a unei biografii pe S'he- 

Jetul căreia poți broda ori
ce). In cazul de față avem 
de-a face cu un boxer ta
lentat, capabil să atace ori- 
cind titlul mondial. Dar a- 
semenea eroilor lui Jack

London, tn lumea fu 
banul fn.seamnd totul pe al
tarul său jcrtfindu-sc senti
mente, ginduri. ambiții, ta
lentul autentic al unui spor
tiv, chiar dacă strălucește, 
o clipă, nu poate „ramine". 
James Earl Jones deține un 
rol memorabil. Jocul său 
eclipsează toate celelalte ro
luri, răpindu-lc pînă și drep
tul la replied. Pentru el, 
pcnlru tensiunea interioară 
a filmului! cu unele lun
gimi totuși) „Marea speran
ță albă" rămîne un specta
col la care trebuie să par
ticipăm.

Cărți noi pentru copii și tineret
copii și 
ale unor 
sini pu-

Chrh noi pentru 
tinerel sau reeditări 
volume anterioare 
se la dispoziția cititorilor de 
edil urile „Ion Creangă” »l 
„Albatros".

Cartea lui Iordan Chimel 
— „Cele douăsprezece luni fi
le visului" din Editura
„lon Creangă", culegere ori
ginală de snoave, proze ștlin- 
tifico-fantastice, versuri u- 
moristice, jocuri în versuri, 
,»rozfi lirică din literatura ro
mână și universală, ilustrea
ză fiecare lună a anului 
printr-o povestire bogat 
lustratfi de autori români 
străini.

O lume a bucuriilor și

I- 
fl

ri 
durerilor trecătoare, cu ani
male frumoase și oameni 
buni, constituie universul

cărții lui lon Vlasiu ,,Lumea 
poveștilor”, ilustrată de Cle- 
lia Otlone, fi va putea (I cu
noscută foarte curind dorni
cii cititori.

Seria „Fondul de aur” a E- 
dlturli „lon Creangă” s-a îm
bogății cu două noi cărți de 
cea mai largă circulație în 
rlndul copiilor: Ion Creangă 
„Amintiri, povești, povestiri" 
(ilustrații LIvia Rusz) fl 
„Basme" de Petre Ispirescu, 
adevărate comori de limbă 
și înțelepciune ale sufletului 
românesc.

Povestirea „Leagănul" de 
Tamasi Aron, inaugurează 
primul număr al unei noi 
colecții in limba maghiară 
— „Lecturi școlare" — co
lecție similară Bibliotecii 
Școltrului. Infățișind minuna-

lele peisaje naturale de 
izvoarele Oltului și Mureșu
lui, chipuri dc păstori și 
crescători do vile, cărbunari 
și tăietori de lemne, poves- 
tjrea, prefațată de Suto An
dras, impresionează prin li
rism și sensibilitate.

In limbile maghiară și ger
mană vor putea fi citite și 
poveștile lui Petre Ispirescu 
„Cele douăsprezece fete de 
Împărat șl palatul fermecat" 
și cartea In bandă colorată 
a Luciei Ollcanu — „Aven
turile lui Mac”.

Atractivă și in același 
timp instructivă este și car
tea lui Mircea Berindei „Fa
bian — dialog despre vocație 
și desăvlrșire", culegere de 
scurte materiale de etică și 
morală destinate tinerilor.

Microfoileton
c<

UN CUȚIT

DOUĂ PERSOANE

Istorisesc, dacă 
...Și ne-oșe/iîm noi 
șl stăm și stăm și nș- 
Vine și ospătarul. Vine

AGROCOOP Hunedoara, Centrul Petro
șani ne informează că In ultimele zile toate 
magazinele din municipiu au fost aprovizio
nate cu variate produse agroalimentare, In 
cantități considerabile.

Cu sprijinul cetățenilor

Mft apucase, așa dinlr-o dată 
dai nu din senin, știu eu 

e ce și bine lac < zi nu spun 
imlinuf I o foame solidă... 

rle două persoane. Și, întru» îl 
ram singur, mi-nm lămt rost 
rgent do un amic, dorn ii 
e Înfrupte din banii nltum. 

N-n lost prea greu 6ă-l găsesc. 
Amatori, berechet I Și-am In
trai împreună la „Straja". Cri 
mal ,,n-nlîin" restaurant din 
Vulcan! Col puțin așa i-n mers 
voslcu, CU povestea c alin. Și-o 

nu mă 
la

clar, că mi-o o foame de ...două 
persoane). Și vine cu grătare
le, Ambele pe-o farfurie. Și cu 
un i uțil vine. Și < u pline. Mi 
le pune dinainte nu-mi urea
ză nimic, că nu se obișnuiește 
așa < ova la „Straja", și dă să-și 
vadă do treburi. ...Stai, nenicu
le, zii, păi nu vezi că sîntem 
doi I Ba văr’, zice, și ce dară,,. 
Cum și ce dacă? Așa. și ce da
ci». dv. ați comandat două gră-

să v-o 
grăbiți, 
o masă 
leplăni. 
încel, dar ...bine. Sigur pe pi- 
< ioare, hotărî! în mișcări, chi
peș. Unul tînăr. Cînd s-a intim- 
plat povestea ? Nu contenză. 
Jnlr-o 7.| litră soare. Inlr-n z.l 
oarecare, nici nu m-am gin- 
dil sfl rețin dacă ero intr-o 
miercure sau înli-o sîmbălă. 
Pentru că putea să fie și du
minică, lot așa s-ar fi desfășu- 
nl episoadele fntimplării. Și, 

vine ospătarul și ne inlrea- 
DumneavoastTB ? Păi, noi.

ou, vrem să mincăm I Mi-e 
foame dc două persoane, adaug, 
că să-i grăbesc locomoție 
și ospătarul, tinerelul îmi 
zîmbeșle complice și nu-i a- 
runcă nici măcar o privire co
meseanului meu, care, sărma
nul, abia așleplo să se vadă 
vizavi de-un grătar bun, mure 
și condimentat. ...Deduc, acum, 
că tinerelul nu prea m-o în
țeles. Doar n-o să le înțeleagă 
și ei pe țoale, ospătarii ! ■. Mă 
rog. pleacă el. ospătarul, cu 
comanda de el ...înțeleasă : do
uă grătare (doar îi spuse,seni

inițiativa consiliului 
popular orășenesc șl cu spri
jinul direct a numeroși cetă
țeni, salariat! al preparației 
cărbunelui din Lupenl, in car
tierul Brala a apărut un fru
mos complex de joacă pentru

Remunerarea după cantitatea și calitatea muncii
pîrghie hotăritoare, stimulativă

în realizarea exemplară a sarcinilor de plan
(Urmare diD pag. I)

unor indicatori calitativi (calita
te. preț de cost ele.). Noutatea 
acoiiai îorme consta in posibi- 

-4'Uteu o-cordorii c-o calaxii ma.
jorale muncitorilor în regie și 
personalului tehnic, economic și 
de altă specialitate în cazul de
pășirii rlanului de producție.

Salariul tarifai in subteran re
flectă importanta activității mi
niere pentru dezvoltarea econo
miei naționale și, în același 
timp, complexitatea procesului 
tehnologic și gradul de înzestra
re tehnică a minelor.

Ținînd seama de aceste cerin
țe, precum și de condițiile spe
cifice muncii în subteran l<i mi
nele din Valea Jiului, salariul ta
rifar al minerilor a fost stabilit 
ia nivelul maxim în ierarhiza
rea calculată după nivelul de 
bază.

Id ce privește diferențierea 
salariilor tarifare pe categorii și 
trepte în cadrul fiecărei catego
rii, considerăm că ar putea fi a- 
duse unele îmbunătățiri în sco
pul alraqerii forței de muncă 
spre locurile de muncă direct 
productive (abataje și înaintări).

Este de reținut faptul că lu
crul la locurile de muncă pro
ductive, implica un efort fizic 
șl psihic mai mare deci! in res
tul activități’ sublerane și că în

Spre izvoarele Jiului.

cadrul lucrului în acord colec
tiv, majoritatea operațiilor se e- 
xecută în comun de către mun- 
ciitorii din formația de lucru. In 
această situație este justificată 
a «lifnrentiere a salariilor tari
fare ale muncitorilor mineri, de 
cele ale restului muncitorilor 
subterani și de o reducere a nu
mărului de nivele în cadrul fie
cărei categorii. Legată de pro
blema încadrării minerilor, ar fi 
util ca funcția să fie determina
tă mai concret pe fiecare cate
gorie In parte, prin revenirea 
la denumirile tradiționale de 
miner, ajutor miner și vagone 
far. Aceste funcții chiar dacă In 
prezent nu mai exprimă în mod 
exact conținutul lucrărilor exe
cutate, definesc mai corect po
ziția fiecărui muncitor In forma
ția de lucru și gradul de califi
care atins.

In ceea ce privește condițiile 
de acordare a salariilor, proiec
tul de lege cuprinde prevederile 
ce se aplică și în prezent, însă 
considerăm util să ne oprim la 
necesitatea unei detalieri mai 
concrete a categoriilor de per
sonal cărora urmează să 1 se 
acorde salariul tarifar în func
ție de realizarea sarcinilor pro
prii.

Ne referim aici la acel perso
nal care nu poate fi înglobat în 
categoria personalului adminis
trativ de întreținere, cum este 
personalul lămpăriilor, al stați
ilor de metanomelre, al depozi
tului de măști etc. a cărui ac
tivitate nu condiționează reali
zarea sarcinilor de producție șl 
pentru care ar fl just să se sta
bilească sarcini proprii, în func
ție de realizarea cărora să II se 
acorde salariul tarifar.

Sistemul de salarizare conce
put conține și alte prevederi noi 
care au drept scop o corelare 
mai juslă a venitului realizat 
cu efortul depus pentru realiza
rea sarcinilor de producție. Ast
fel, este dc relevai posibilitatea 
ca prin hotărirea majorității 
membrilor brigăzii, să se poală 
reduce cu pînă la 20 Ia sută sa
lariile Individuale, în funcție de 
contribuția efectivă a fiecăruia 
din membrii brigăzii la realiza
rea normei de producție.

Un mijloc eficient pus la dis
poziția conducerii unităților pen
tru recompensareaa personalu
lui care a obținui realizări deo
sebite, îl constituie posibilitatea 
premierii în cadrul fondului de 
salarii planificat, dintr-un fond 
de 1 la sulă asupra acestuia.

Proiectul de lege prevede în 
mod expres modul în care se va 
acorda sporul pentru conduce
rea formației de lucru în unită
țile industriei miniere. Cunos- 
cînd importanța aportului șefu
lui de brigadă șf de schimb la 
realizarea sarcinilor de produc
ție, de către brigadă condusă, 
ar fi necesară majorarea cuan
tumului sporului de conducere, 
dar acordarea Integrală să fie 
condiționată de realizarea sarci
nii de producție.

Prin aplicarea corectă a ele
mentelor sistemului de salariza
re cuprinse în proiectul de lege 
va trebui să urmărim realizarea 
unor obiective, ce sînt proprii 
industriei miniere și care pre
zintă o Importantă deosebită 
pentru realizarea principalilor 
Indicatori economici. Aceste o- 
bfective sînt:

< cointeresarea brigăzilor la

realizarea și depășirea planului 
de producție la orice nivel | 

stimularea atragerii mun 
cilorilor spre locurile de muncă 
productive, printr-o repartizare 
echitabilă a veniturilor șl în ra 
port cu efortul depus ;

♦ stimularea în loate cazuri
le. In care acest lucru esle po
sibil, a depășirii planului dc 
producție prin aplicarea prime
lor de salarizare în acord glo
bal șl în acord pe bază de nor- 
mă-plan i

♦ utilizarea judicioasă a fon
dului de 1 la sută în vederea 
stimulării acelor realizări care 
contribuie efectiv la creșterea 
producției șl la îmbunătățirea 
activității economice a unității.

Realizarea obiectivelor de mal 
sus va completa obligația noas
tră, a tuturor, de a aplica con
secvent și riguros principiul so
cialist al rerarliției după mun
că In vederea asigurării echită
ții în retribuție și cointeresării 
materiale a celor ce muncesc 
pentru obținerea unor rezultate 
superioare în întreaga activita
te. In felul acesta vom răspun
de încrederii exprimate de se
cretarul general nl partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu în 
cuvînlarea de la înlîlnirea cu 
activul de partid al Văii Țiului 
din ziua de 15 septembrie 1972 
că „oamenii muncii d(n Valea 
Jiului — ca de altfel întreaga 
clasă muncitoare, întregul po
por — își vor face șl in viitor, 
ca și pînă acum, datoria cu tot 
mal multă fermitate, vor învin 
ge greutățile și vor ocupa un 
loc de cinste in întrecerea pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal'*.

lare, pentru că vă e o foame 
de ...două persoane. Da, zic, 
și ? Și, nici un și, amicul dv. 
nu mănîncă I Păi, mă contra
rie/ eu, de ce să nu mănînce ? 
Așa, 
este, 
l-am 
zice, 
lui tăcea și fuma) li 
foame 
do > 
mai aduc 
zic, mai 
rîe, 
facă cu farfuria ?, mă întreabă. 
Cum, ce să facă. II dau cu un 
grătar, că am două... Păi, zice.

că nu-i e foame. Ba. îi 
sînl sigur, că de-nia 

adus. ...Da, acum înțeleg, 
dar, dumnealui (dumnea- 

; " e Ipt o 
de două persoane ? Nu, 

una ' Aha, de una. Deci, să 
un grătar ? Nu. 

adu o fnrfu- 
cu lot dichisul. Și ce să

copil, dotat cu mijloace 
derne. dar eficace, dc distrac
ție.

Odată cu această știre, ce 
ne-a parvenit de la cores
pondentul nostru 1-RANCISC 
COROI, ne-au sosit la redacție 
și cfteva scrisori din partea 
locuitorilor acestui cartier, 
car au ținut să-șl exprime pe 
această cale mulțumirile lor 
adresate edililor orașului și 
celor care au executat prin 
muncă patriotică aceste ame
najări. Semnale de M1HA1 
CIOBANU, ANDREI SAS- 
VARI. ILIE JELER. scrisorile 
conțin un cald cuvînt de 
mulțumire pentru grija ce es
te purtată copiilor pentru 
condițiile in care aceștia își 
trăiesc minunata copilărie in 
anii socialismului.

Pentru că, la blocul nr. 27, canalul de evacuare a gu
noiului lipsește, fiind rupt de la etajul II, la parter rezi
duurile {vezi foto) intrate in stare de putrefacție, adunate 
In mormane, jac insuportabil de respirat aerul din împre
jurimi. Mirosul pestilențial insă, nu ajunge și pînă la 
sectorul l.G.L....

Ne-am deplasat la asociația de locatari pentru a cere 
relații. Am constatat că, in urma deselor reclamații ale 
locatarilor blocului 27, asociația a trimis o adresă la l.G.L. 
Petrila, in data de 30 decembrie 1971, prin care solicita 
remedierea canalului. In 10 ianuarie 1972, l.G.L. răspunde cu 
o altă adresă pe care O reproducem :

„La adresa dv. nr. 1418/30 XII 1971, prin care ne a- 
trageți atenția ca să reparăm canalul de evacuare a gu
noiului de la etajul II, blocul 27, cartier 8 Martie, vă co
municăm următoarele: Conform Legii nr. 10/1968, art 45, 
această remediere cade in sarcina chiriașilor și nu a pro
prietarilor făcind parte de folosința comună a clădirii și 
totodată acest canal s-a deteriorat ca urmare a folosirii lui 
necorespunzătoare Vă rugăm a lansa comandă cu numărul 
de cont al asociației și noi vom executa lucrarea și pe vi
ilor studiați amănunțit Legea nr. IO;19G8 înainte de a ne 
atrage atenția in scris".

Nu știm dacă locatarii au fost vinovați că n-au știut 
dacă sini chiriași sau proprietari, dar ne îndoim că asocia
ția de locatari nu cunoștea Legea 10 — In cauză.

Cert este că, deși după o pauză apreciabilă, asociația 
a mai expediat (in 11 iulie 1972) o adresă I.G.L.-ului prin 
care solicita o echipă de intervenție pentru repararea ca
nalului, menționind că, plata se va face fn contul asocia
ției de locatari nr. 504/396. 09. 29. Dar de atunci
I.G.L.-ul n-a răspuns încă nimic. Așa cum n-a răspuns nici 
la o altă adresă (din 11 august 1972, cu nr. de înregistrare 
377'12 VIII 1972) prin oare se solicită evacuarea apei de 
la subsolul blocurilor nr. 11, 12, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 
27, 33, 45, 42, 18, 36..., evacuare care, dacă nu se va efectua 
asociația de locatari nu va răspunde de eventualele defici
ențe.

Intr-adevăr/ Cine va dispune?
Cit privește respirația locatarilor din blocul 29, se 

pare că va trebui s-o rezolve exploatarea minieră prin do
tarea blocului cu... măști de gaze.

I. LICIU

înseamnă că nu prea vă c foa
mei Bn da, zic, dacă mai stăm 
de vorbă, înseamnă că se ră- 
cosr grătarele și nu mal dis
pun dc deliciu, ...Ba, dispun, zi
ce el, le reîncălzesc eu șl gâtal 
Hai, să nu ne lungim,li retez 
ou elanul, adu farfuria fl tot 
dichisul i Care dichis? Păi, 
furculiță, '•uțit, șervețel. Farfu
rie îl adm. Bun, zic, și furcu
liță 1 Și furculiță îl aduc.

adaug repede. Cuțit. 
~ re ? Păi uile-așa, 

le lasă Inima, zic.
ii cuțitul în mfnă î 

nu 
șeful ? Să aduc două 
■jcecașl masă! El, nu 

spune, și de ce ? Așa, că 
păzeșle-ne 1 Nu 
Așa, că trebuie 

să-i păzesc pe alții. Vasăzlră 
altora le-ai dat! Da, de unde, 
îi păzesc așa... Și pe .„responsabil 
cine-l păzește l Do ce să-l pă
zească. nu-l păzește nimeni, că 
dînsul nu poate să se fure sin
gur 1 Da. dar poale să-l fure 
'inova și să nu-l moi găsiți I 
Exclus! Do ce? Așa, că se fe
rește ! De cine ? De toți. ...Dar, 
re-a făcut ? Nimic, dar așa. Și 
nu ți se pare că-și ...fură cficiu- 
1 i ? Nu, că n-are. Dnr, ce are ? 
N-are nimici Ș| zici că 
no dai încă 
Nu. Dar ud 
responsabilului ? 
nc-i că dccil 
coaie, mai bine 
la masă... Nu-f spun ! Bine, zic, 
atunci, o sfi-i spun eu. Și i-am 
spus cum l-am spus...

cu ții, 
zice I De 
nu pol... Nu 
să-l vezi c 
Nu, nu , mă lasă șeful... 
te lasă 
cuțite l< 
mai 
se fură I Păi, 
pol. De ce ?

Adrian CONDOR

Pentru 
cămara dv.!

S-au luat măsuri pentru ca în zilele ce ur
mează să fie destinate desfacerii mărfuri ne
cesare pentru proviziile de Iarnă. Gospodine
le vor găsi din abundentă legume de calitate 
superioară (cartofi, varză, gogoșari, gogonele 
ele.).""

Măsuri neîntîrziate pentru 
înlăturarea neajunsurilor 
în transportul produselor 
alimentare către unitățile 

de desfacere!
(Urmare din pag. I) 

descărca plinea din mașina cu 
nr. 31-HD 2141, destul de lîrziu 
(ora 7,45). Am reținut și de a- 
ceastă dală că navetele mai con
stituie încă o problemă acută de 
rezolvat, In vederea ajungerii 
la un transport al pîinii in con
diții optime. Este de neîngăduit 
ca acestea să fie confecționate 
din lemn și, mai ales, să se pre
zinte în starea In care le-am 
văzut (murdare de noroi). („Noi 
am sesizat conducerea, despre 
condițiile în care se află aces
te navele — ne spunea distri
buitorul Marin Oprea. Dar, deo
camdată, ducem lipsă dc aseme
nea accesorii confecționate din 
plastic. De asemenea, am cerul 
să se procure un grătar din 
lemn, pe care — în condiții de 
ploaie, cînd pe jos există noroi, 
cum este astăzi, bunăoară — să 
putem descărca navetele cu pîi- 
ne. Dar încă nu am fost dotati 
cu așa ceva. Cîl despre intîrzi- 
ere, aceasta se datorește faptu
lui că avem do efectuat distri
buirea la mai multe unități. re 
un traseu destul de lung. Avem 
cîleva mașini, care nu sînt în 
stare de funcționare, ceea ce ne

face să fim solicitați mai mult 
decîl de obicei în onorarea li
vrărilor către unități, fapt ce 
dă, firește, naștere la aceste 
întîrzieri a transportului").

Evident că acest handicap va 
putea fi depășit prin punerea 
cit mai grabnică în bună stare 
de funcționare și a celorlalte 
mașini de transport, ce se află 
acum în garaje din „lipsă de 
piese" (oare numai aceasta să 
constituie singurul motiv, sau 
se conturează și o lipsa de 
preocupare din partea conduce
rii întreprinderii furnizoare?).

Iată că se impune, așadar, 
luarea unoi măsuri < nergice, 
operative pentru a se înlătura 
complet aceste neajunsuri din 
transportul produselor alimen
tare. Navete necorespunzătoare, 
mașini neainenajate special pen
tru transportul cărnii, transpor
tare : acesteia în vrac, sticle cu 
lapte fără capace aduse în mn; 
șini deschise ca să nu mai vor
bim de .transportul preparatelor 
la unitățile „Gospodina”, 
T.A.P.L., cofetării ce se fac cu 
mijloace improvizate și neigie
nice, sînl tot atitea lipsuri care 
nu pot fi tolerate în comerțul 
socialist.

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
...cu precădere sectorului l.G.L din Petrila

CONFIRMĂRI
...O etapă completă, in între

gime duminicală, în divizia A1 
Va f! o zi calmă, liniștită sau 
convulsionată de rezultate con
tradictorii. neașteptate, prea pu
țin scontate? Va aduce și aceas
tă a 5-a etapă salturi spectacu
loase în clasament, ca preceden
ta, va confirma sau va infirma 
evoluțiile bune ale ecliipehr ? 
Să trecem, succint, în revistă 
programul meciurilor de mîine, 
tn ordinea apariției lor în... 
concursul „Pronosport" nr. 40 
din 1 octombrie 1972 (cu o de
rogare, lăsînd la urmă meciul 
Jiului la Arad)...

După „fiasco"-ul catastro
fa) de duminica trecută, Dinamo 
va încerca, firesc, să treacă de 
F. C. Argeș. Ne îndoim că „vîr- 
furile" false ale echipei lui Ne- 
lu NuDweiller vor reuși să stră
pungă apărarea fermă a „libe- 
ro"-ului de excepție Barbu. 
Pronostic: X.

+ Farul începe să... lumineze 
„lT'-le lui Hașoti, stimulat de 
„egalul plleșlean", va forța apă
rarea totuși romanțioasă a Ste
lei, care, probabil, va ceda pî
nă la urmă. Pronostic i 1, X.

< Reșițenii se prezintă la me
ciul de mîine după un nou... 
2—0, studenții lui Nelu Molroc 
dup.fi o victorie de senzație. 
Cum va fi încleștarea ? Aprigă... 
Și va aduce primul gol al local
nicilor...

< Chiar dacă, la Bacău, cra- 
ioveanul Marcu s-a dovedit un 
veritabil „chef d'orcheslre", nu 
vedem cum ar putea oltenii să 
reușească mai mult decîl o în- 
frîngere limitată, la Tg. Mureș!

+ Petrolul — Steagul roșu 
Brașov. O întîlnire de tradiție. 
Golaverajul imaculat „Ia pasiv"

al lui Adamache se află mîine 
la dispoziția... dispecerului Ioți 
Constantin. De el depinde totul!

< De la cea mai controver
sată și mai inconstantă formație 
în acest începui de campionat 
(am numil-o pe „U" Cluj) ne 
putem aștepta, e adevărat, la o- 
rice. Totuși, fără Dembrovschl, 
S.C. Bacău nu poate emite crea 
mari pretenții în orașul de pe 
Someș 1

Amatorii pronosticurilor 
spohive întrezăresc, în meciul 
Rapid — C.F.R. Cluj, un ..solo'1 
siqur. Poate că așa va fi...

Meciul de la Arad, dintre 
U.T.A. și Jiul, după toate pro
babilitățile, va aduce._ confir
mări. O „probă de foc", altăda
tă aspră pcnlru Jiul, în conjunc
tura actuală, cind arădanilor pe 
timp neprielnic, parcă le --po- 
rește vîrsta, poale și trebuie să 
fie trecută cu succes. Mergem 
la Arad, cu ferma convingere 
că, dăruindu-se loial luptei Den- 
tru puncte, Jiu) nu va pierde. 
U.T.A. nu mai esle fosta .ega
lă" a Feyenoordului tar Jiul, cu 
„înaintarea supleții derulante'* 
poate să-i încurce socotelile^..

La Arad, antrenorul Ștefan 
Coidum va alinia, probabil, ur
mătorul „11"; lon Gabriel (Ma- 
rincan) — Georgescu, Tonca, 
Stocker, Naidin — Al. Naghi. 
Llbardi — G. Stan, Mulțesco. 
Rozsnai, Szabados (Stoian). Să 
sperăm că totul va fi bine și a- 
părarea Jiului va „merge" cel 
puțin ca în... pr’ma etapă la 
Cluj. Și să năzuiro că Mulțescu 
șl „ortacii" săi din ofensiva jiu- 
lislă se vor zbate eficient, cel 
puțin ca în a doua repriză a me
ciului cu C.S.M. Reșița...

V. TFODORESCU

Meciurile etapei a V=a 
a campionatului 

diviziei A de fotbal 
și... arbitrii lor

A.S.A. Tg. Mureș — Craiovn (M. Hică — !<■ >r stil: 
C.S.M. Reșița — Sportul studențesc (O knd , — S?.ui 
Mare) tl’elrulul Ploiești — Steagul roșu Brașov (A Pirvu — 
București); Rapid București - C.F.R. Cluj (\ t.iga — 
Galați); Farul Constanța — Steaua (N. Cursaru - Fl. iești); 
U.T. Arad — Jiul Petroșani (Gh. Popovici — București); 
Dinamo București — F.C. Argeș țl. Rus Vg. Mureș) î
„U" Cluj — S.C. Bacău fC PeLren — București)
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DEZBATERILE DIN ADUNAREA
GENERALA

NEW YORK 29 - Trimisul 

transmite ■ In cadrul dezbateri
lor de politica generală, desfă- 
Silințe In ședințele plenare ale 
celei de-a 27-n sesiuni a Adu- 
nării Generale a O N.U., repre
zentanții diferitelor state mem
bre ai.- organizației au continu
at să <*\pună poziția guverne
lor Hr asupra principalelor pro
bleme ale vieții Internaționale 
Si in leqălură cu rolul O.N.U. 
tn acest context, \minlind că or
ganizația Internaționalii a fost 
creată .pentru a proteja gene
rațiile viitoare de flagelul răz
boiului", ministru de externe al 
Canadei, Mitchell Sharp, a a- 
precial că, de la crearea orga
nizației. cel mai considerabil 
progr--- în această privință a 
fost înregistrat tn cursul ulti
mului an După ce a amintit di
feritele tendințe pozitive care 
s-au manifestat in acest răstimp

Intervenție românească 
în Comitetul pentru problemele 

coloniale
NEW YORK 29 — Trimisul 

«penal Agerpres. Corneliu Vlad, 
transmite : Comitetul pentru pro
blemele coloniale al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat 
propunerea referitoare la Invi
tarea reprezentanților mișcărilor 
de eliberare națională pentru a 
participa la examinarea în Co
mite! a problemelor Rhodesiei. 
Namibiei și teritoriilor colonia
le ale Portugaliei. Această pro
punere aparține președintelui 
Comitetului special însărcinat 
cu studierea stadiului aplicării 
Declarației cu privire la acorda
rea independentei țărilor și po
poarelor coloniale.

Luînd cuvîijtul in cursul e-

lina României la V ialemalional de la Plovdiv
SOFIA 29 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite : La 29 septembrie, în 
cadrul Tirgului internațional de 
la Plovdiv a fost sărbătorită 
„Ziua României".

încă de la prima oră a des
chiderii tîrgului, Pavilionul Ro
mâniei a fost vizitat de mii de 
persoane. Sint cercetate cu 
mult interes, în special, standu
rile construcțiilor de mașini, 
care deține ponderea in cadrul 
pavilionului nostru. Printre ex
ponate se află convertizorul de 
sudură fabricat la Uzina de ma
șini electrice București pentru 
a doua oară, consecutiv, medali
at la Plovdiv.

★

Seara, în pavilionul nostru 
din orășelul Tîrgului, ambasa
dorul român la Sofia, Nicolae 
Blejan, a oferit un cocteil cu 
prilejul „Zilei României". Au 
luai parte Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului’ Central al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
alte personalități ale vieții po
litice și economice.

Luînd cuvînlul. Jivko Jivkov 
a spus: „Sini încă sub impre
sia tratativelor care au avut 
loc, timp de două zile, la Var
na, între conducătorii noștri, 
Intre delegațiile conduse de 
tovarășul Todor Jivkov și tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sub 
Impresia hotăririlor care au 
fost adoptate. Construirea com
plexului hidroenergetic Bc-lene- 
Gioara este deja stabilită. A- 
ceasta va da un nou impuls 
economiilor noastre, colaborării
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Frontul de eliberare din Mo- 

zambic (Frelimo) controlează in 
Întregime districtele Nyassa și 
Cabo Delgado, care unesc teri
toriul mozambican cu Tanzania. 
Se știe, de asemenea, că, in ul
timii doi ani, Frelimo și-a con
centrat acțiunile in districtul 
Tete, unde autoritățile colonia
liste portugheze intenționează 
sS construiască, cu sprijinul u- 
țiui consorțiu occidental, bara
jul de la Cabora Bassa. In a- 
ceastă regiune, luptătorii Freli
mo sint ajutați intens de popu
lația civilă. Ei controlează prac
tic artera rutieră Changara — 
ISiucumbura, esențială pentru 
transportul de materiale 'spre 
ț-abora Bassa. Acest fapt este 
pea mai bună dovadă a eșecului 
șlrategiej forțelor colonialiste 
portugheze.

Altădată, forturile portugheze 
erau amplasate astfel incit să 
fie înconjurate de sate. Pentru 
a nu afecta populația civilă, de
tașamentele Frelimo își limitau 
operațiunile la ambuscade și a- 
jacuri Împotriva convoaielor mi
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Evocînd problemele complexe 
cu care sînt confruntate țările 
în curs de dezvoltare, între ca
ic decalajul crescind dintre ni
velul lor economic și cel al țărilor 
avansate, ministrul de externe 
al Gabonului. Georges Rawiri, 
a pledat pentru intensificarea și 
ameliorarea schimburilor co
merciale dintre state.

Scmnalînd tendințele de re
laxare a tensiunii In relațiile 
internaționale, ministrul de ex
terne al Italiei. Giuseppe Medi- 
<i a » ordal atenție particu
lară recentelor evoluții din Eu
ropa, < are — a spus el — pot 
aduce o contribuție hotăritoare 
la stabilitatea pe continent și, 
prin aceasta, în întreaga viață 
internațională.

xnminării acestei probleme, re
prezentantul României, Traian 
Chebeleu, a subliniat datoria 
O.N.U. de a acorda întregul său 
sprijin — politic, moral și ma
terial — mișcărilor de eliberare 
națională, care organizează și 
conduc lupta popoarelor respec
tive împotriva jugului colonial. 
In stadiul actual al luptei de e- 
liberare națională, a spus el, 
O.N.U. trebuie să întreprindă 
măsuri care să contribuie la re
cunoașterea, pe plan internațio
nal, a mișcărilor de eliberare 
ca adevărat i reprezentanți ai 
popoarelor lor, marcind astfel 
începutul afirmării independen
ței țărilor respective.

economice și în general, colabo
rării intre cele două țări ale 
noastre".

Jivko Jivkov a arătat apoi că 
participarea României la Tirgul

♦ Președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., cance
larul Willy Brandt, a adresat o 
scrisoare tuturor membrilor 
P.S.D., publicată joi la Bonn. Du
pă ce arată că R.F. a Germaniei 
intră ,,în cea mai importantă 
campanie electorală din existen
ța sa" in scrisoare se spune că 
moțiunea de încredere propriu- 
zisă este adresată alegătorilor. 
„Trebuie, de asemenea, să se 
înțeleagă că nu guvernul a eșu
at, ci activitatea Parlamentului 
a fost paralizată de cei ce au 
trecut, cu mandate cu tot, de 
cealaltă parte, iar acest lucru 
poate și trebuie soluționat prin- 
tr-Un mandat clar al alegători
lor" — a subliniat Brandt.

♦ In orașul francez Toulouse 
a fost prezentat, pentru prima 
oară, prototipul celui mai mare 
avion civil construit în Europa 
occidentală, cunoscut sub nume
le de „Airbus".

Avionul, care va efectua pri
mul său zbor spre sfirșitul lunii 
viitoare, este de concepție cla
sică, cu rază medie de acțiune, 
capabil să transporte 250 pînă 
la 330 de pasageri pe distanțe 
de la 2 500 la 4 000 c’e kilome
tri

♦ La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale Italiene — 
Confederația Generală a Muncii, 
Confederația Italiană a sindica
telor muncitorilor și Uniunea 
italiană a muncii — 500 000 de 
muncitori din industria chimică 
șl a cauciucului au declarat joi 
grevă.

Această mișcare socială a fost 
declanșată în semn de protest 
față de refuzul organismelor 
patronale de a negocia în vede
rea reînnoirii contractelor co
lective de muncă.

Pierre Thonon, un repor
ter al săptămînalului umoristic 
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STRATEGIE FALIMENTARA
litare portugheze. In ultmii ani 
insă, Frontul de Eliberare din 
Mozambic și-a diversificat și 
și-a extins acțiunile. Forțele sa
le întreprind acțiuni combinate 
(de comando, infanteria, artile

DIN PRESA STRĂINĂ
rie ușoară și grea). In aceste 
condiții, administrația colonia
listă portugheză nu poate spera 
să evite atacurile Frelimo asu
pra taberelor sale militare. Pen
tru a ieși din impas, guvernato
rul militar portughez din Mo
zambic a ordonat construirea a 
sute de „sate strategice", denu
mite „aldeamentos", adevărate 
lagăre de concentrare pentru 
populația autohtonă. Autorită
țile portugheze urmăresc să in
stituie astfel un control cît mal 
sever usuprd populației civile
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li. P. Chineză și Japonia
stabilesc relații diplomatice

Din partea
Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste
PEKIN 29 (Agerpres). — A- 

gcnțici China Nouă anunță că 
Ciu En-lal, premierul Consiliu
lui de Sțat al R.P. Chineze, și 
Kakuei Tanaka, primul ministru 
al Japoniei, au semnat, la 29 
septembrie, la Pekin, declarația 
comună chino-jațoneză.

După ce relevă că președinte
le Mno Tzedun l-a întîlnlt po 
primul ministru Kakuei Tanaka, 
cu care a avut o discuție serioa
să și prietenească, declarația 
menționează că premierul Ciu 
En-lal și ministrul chinez al a- 
facerilor externe, Ci Pin-fel, au 
avut un schimb de păreri serios 
?i sincer cu primul ministru Ka
kuei Tanakn și ministrul japo
nez al afacerilor externe, Masa
yoshi Ohira, cu privire la dife
rite probleme bilaterale și la al
te chestiuni de interes comun, 
normalizarea relațiilor între Chi
na și Japonia fiind punctul cen
tral.

China și Japonia sînt țări ve
cine, separate numai de o (îșie 
de apă, și a existat o Istorie în
delungată a prieteniei tradițio
nale dintre ele, arată declarația. 
Cele două popoare doresc cu 
ardoare să pună capăt stării a- 
normalc a relațiilor ce a existat 
pînă acum între cele două țări, 
încetarea stării de război șl nor
malizarea relațiilor chino-japo- 
neze, se subliniază în declara
ție, vor deschide o pagină nouă 
în analele relațiilor dintre cele 
două țări.

de la Plovdiv reprezintă o con
tribuție serioasă la dezvoltarea 
șl adincirea pe mai c’eparle a 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări.

belgian „Pourquoi Pas va 
încerca, incepînd de luni, 2 oc
tombrie, să facă înconjurul lu
mii în 80 de ore.

Bazîndii-se pe orarii.’e avioa
nelor și urmînd același itinera- 
riu ca și cel al eroului lui Ju
les Verne, din romanul „Ocolul 
Pămîntului în 80 de zile", noul 
Phlleas Fogg-72, a pariat că se 
poate face astăzi înconjurul lu
mii de 24 de ori mai repede. 
Deci nu în 80 de zile, ci în 80 
de ore.

0 In partea de nord a Ocea
nului Atlantic s-au desfășurat, 
timp de două săptămîni manevre 
ale blocului militar NATO. La 
exerciții, care au purtat denumi
rea „Strong Express", au parti
cipat 64 000 de oameni din 15 
țări ale NATO și aproximativ 
300 nave din S.U.A., Marea Bri- 
tanle, Olanda șl R.F. a Germa
niei — precizează agenția Uni
ted Press International.

O echipă de paleontologi 
brazilieni de la Universitatea 
din Rio Grande do Sul au des
coperit fosila unui teocodont 
care a trăit în urmă cu aproape 
18 milioane de ani. Potrivit pro
fesorului Mario Baxarena, teo- 
codontul măsura o lungime de 
peste 5 metri și avea un cap 
doar de 10 cm. Aceasta este cea 
mai veche fosilă de teocodont 
cunoscută.fină în prezent.

Incepînd de duminică, 1 
octombrie, pe șoselele din R.F.

mozambicane, pentru a o împie
dica să acorde sprijin detașa
mentelor Frelimo. Mozambicanil 
sînt obligați să-și părăsească sa
tele natale și să se prezinte la 
cel mal apropiat post adminis

trativ, spre a fi repartizați în 
„aldeamentos". Dacă refuză să 
facă acest lucru, salul lor este 
distrus de aviația portugheză.

In prezent, numai in zona Te
te au fost construite peste 500 
de „sate strategice". Adminis
trația portugheză intenționează 
ca, pînă la sfirșitul acestui an, 
să închidă in așa-numitele „al
deamentos" trei milioane de 
mozambicani.

Există numeroase mărturii 
despre torturile la care sînt su
puși mozambicanil do către au

Partea japoneză este puternic 
conștientă de responsabilitatea 
Japoniei pentru pagubele enor
me provocato in trecut poporu
lui chinez prin război și le re
gretă profund.

Deși sistemele socialo alo Chi
nei și Japoniei sînt diferite, co
lo două țări pol și trebuie să 
stabilească relații pașnice și pri
etenești, subliniază declarația. 
Normalizarea relațiilor si dez
voltarea unor relații do priete
nie și bună vecinătate între ce
le c’ouă țări corespund intere
selor celor două popoare și vor 
contribui de asemenea, ia redu
cerea încordării în Asia șl la 
salvgardarea păcii în lume.

în continuare în declarație 
se arată :

Guvernul Japoniei recunoaște 
guvernul R.P. Chineze ca singu
rul guvern legal al Chinei.

Guvernul R.P. Chineze reafir
mă că Taivanul este o parte 
Inalienabilă a teritoriului Repu
blicii Populare Chineze. Guver
nul Japoniei înțelege pe deplin 
și respectă această poziție a 
guvernului Chinei și aderă la 
poziția ei, conformîndu-se artico
lului 8 al Proclamației de la 
Potsdam.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze șl guvernul Japoniei 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice, Incepînd cu data de 
29 septembrie 1972, și să proce
deze la schimbul de ambasadori 
cît mai curînd posibil.

In vederea consolidării dezvol
tării relațiilor pașnice și priete
nești, se arată în declarație, gu
vernul R.P, Chineze și guver
nul Japoniei sînt de acord să 
poarte negocieri pentru încheie
rea unui tratat de pace și prie
tenie.

a Germaniei, viteza mijloacelor 
de circulație auto va fi limitată 
la 200 de kilometri pe oră. O 
viteză limitată la 80 de kilome
tri pe oră va fi impusă pe cîte- 
va din tronsoanele de circulație 
deosebit de periculoase.

♦ Agenția V.N.A. anunță că 
alte trei avioane americane, ca
re efectuau raiduri de bombar
dament asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, au fost doborîte de 
unități ale armatei populare viet
nameze.

+ La Roma a avut loc o con
sfătuire a secretarilor regionali 
șl a secretarilor tuturor federa
țiilor Partidului Comunist Itali
an pentru a dezbate politica șl 
activitatea partidului. In raportul 
său, dl Giulio membru al direc
țiunii partidului a subliniat ne
cesitatea unei ample bătălii po
litice de masă în întreaga țară, 
pentru a Infringe linia de cen- 
tru-dreapta, care tinde să agra
veze situația economică și, drept 
urmare, conflictele de natură 
socială.

> Ziarul „Zycie Warszawy" 
anunță că la Katowice a fost 
semnat între centrala poloneză 
de comerț exterior „Wenglok- 
oks" șl concernul energetic fin
landez „Imatran Voima" un con
tract pentru livrarea, tn perioa
da 1972—1990, a 25—28 milioa
ne tone de cărbune energetic 
polonez In Finlanda.

♦ Agenția M.T.I. anunță că, 
joi seara, la una din minele 
trustului carbonifer Mecsek, 
din apropierea orașului Pecs, a 
izbucnit un incendiu. In ciuda 
intervenției prompte a echipe
lor de pompieri, care au proce
dat de urgență la localizarea și 
stingerea focului, cinci mineri 
și-au pierdut viața.

toritățile portugheze. In toamna 
anului trecut, relata un misionar 
din Mozambic, în zona Karopo- 
ra-Buxe, a fost lansată o ac
țiune combinată a trupelor por
tugheze și a unor efective ale 
regimului rasist din Rhodesia. 
In -zori, trupele au ajuns în sa
tul Dcveteve. Localnicii fugeau 
îngroziți, în timp ce militarii 
portughezi și rhodesieni îi hăr- 
țuiau cu rafale. In salul Singa, 
militarii portughezi au trimis 
doi copii să caute localnicii re- 
fugiați în pădure. CInd aceștia 
s-au întors, însoțiți numai de 
femei și de alți copii, militarii 
portughezi au deschis focul a- 
supra lor.

In comunicatele militare por
tugheze, toate victimele sînt 
prezentate drept „teroriști", 
chiar și copiii. Aceasta nu poale 
ascunde, însă, opiniei publice 
internaționale atrocitățile co
mise do corpul expedition ar 
portughez in rindurlle populației 
mozambicane și nici strategia 
falimentară a colonialismului în 
Mozambic,

Un marc număr de spccta- 
tori s-au adresat Consiliului 
Culturii șl Educației .Socialis
te cxprlmînd protestul șl ne
mulțumirea față de modul 
cum a fost pusă în scenă, la 
Teatrul Lucia Slurdza Bulan- 
dra, piesa „Revizorul" de N. 
Gogol. Montarea șl adapta
rea piese) denaturează opera 
marelui dramaturg, atitudine 
Incompatibilă cu rolul teatru
lui românesc — tribună a pre

Noi 
linii 

electrice
Au fost puse sub tensiune 

linia electrică de 220 KV Ti
mișoara — Arad șl linia de 
400KV Arad — Nădlac, care 
vor asigura interconexiunea 
sistemelor energetice națio
nale ale României și Ungari
ei.

Construcția și montajul 
noilor linii electrice au fost 
asigurate cu o lună și res
pectiv 3 luni inainte de terme
nul prevăzut, de către colec
tivele întreprinderilor „Eiec- 
Iromontaj" Banat și „Eleclro- 
montaj" — Cluj, iar probele 
tehnologice de exploatare de 
către specialiștii întreprinde
rii regionale de electricitate 
Timișoara.

(Agerpres)
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SÎMBÂTÂ 30 SEPTEMBRIE

Soarele răsare la ora 6,12 și 
apune la ora 17,58. Zile trecu
te .din an — 274. Zile rămase 
— 92.

EVENIMENTE

1882 — A murit actorul Mi
hail Pascaly (n. 1830); 1882 — 
S-a născut geograful Constan
tin Brătescu (m. 1945); 1959
— A fost creat Partidul Con
gresul Malawi (partid de gu- 
vernămînt) ; 1961 — Crearea 
Republicii Arabe Siria (sepa
rarea Siriei de R.A.U.).

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Marea speranță albă ; Repu
blica : Astă seară dansăm în 
familie ; LONEA — Minerul : 
Puterea și adevărul ; VUL
CAN : Aventuri la Marea Nea
gră ; LUPENI — Cultural: Pre
ria ; URICANI 5 Voi sări din 
nou peste băltoace. 

zentării autentice a valorilor 
culturii naționale și univer
sale.

Biroul Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste a ho* 
tărit suspendarea spectaco
lului șl Interzicerea de a fi 
rcpiezentat pe vreo altă sce
nă din țară intr-o asemenea 
adaptare șl va lua măsuri 
pentru ca astfel de manifes
tări să no mal albă loc în 
viața culturală din România.

DEITA DUNĂRII — Pescari pe Lacul Fortuna.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 Teatru scurt : „A- 
dolescentul" de Horia Lovines- 
cu, prezintă teatrul de stat 
din Arad; 9,50 De vorba cu 
gospodinele; 10,05 Tcle-cnci- 
clopedie ; 10,50 Film documen
tar : „Și iar răsună valea"; 
11,10 Portativ '72 — revista 
muzicii ușoare T.V. ; 11,45 In 
slujba sănătății — Primul aju
tor în caz de electrocutare ; 
12,00 Telejurnal ; 16,30 Deschi
derea amisiunii de după-amia- 
ză. Emisiune in limba germa
na; 18,15 Ritm, tinerețe, dan.s; 
19,00 Efigii lirice. Versuri în 
lectura autorilor ; 19,15 Trage
rea de amortizare A.D.A.S. ; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Tele
jurnal. In cinstea aniversării 
Republicii - cronica mau: în
treceri ; 20,00 Scena — ediție 
specială. Deschiderea stagiunii 
teatrale- 1972—1973. Transmisi
une directă de la Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale"; 20,10 
Tele-enciclopedie; 20,55 A- 
vanpremieră; 21,00 Film seri
al : „Mannix". Episodul „Per

ffiparul -» întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani
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„Cupa Davis“ la București
„Cupa Davis", celebrul trofeu care răsplătește în fiecare 

nn po cea mal bună echipă do tenis din lume, o fost adusă 
it ri de la New York (S.U./X.) la București pentru i fi pusă in 
joc cu prilejul finalei ediției 1972, ce se va disputa în zilele 
de 13, 14 șj 15 octombrie pe terenurile Progresul, între o- 
chlpa S.U.A., deținătoarea cupei, și selecționata României.

„Salaticra de argint", cum i se mai spune „Cupei Davis”, 
clntSrește 0,052 kg, măsoară 33,02 cm în înălțime și are o an
vergură de 47,72 cm. Confecționată din argint, cupa este îm
podobită cu incrustații din aur. Trofeul este așezat pe un 
postament do lemn de nuc lustruit, pe care sint fixate plăcu
țe de argint avlnd înscrise numele echipelor cișligfiloare. ile 
componenților lor, precum șl rezultatele finale. Po accslr in
scripții figurează și rezultatele înregistrate în meciurile finale 
S.U.A. -- it-înriui.) din anii 1969 -i 1971. „Cupa Davl * j (ost 
atribuită intiia dală in anul 1900, la Boston, cu ocazia finalei 
S.U.A. — Marca Britanic, dștigată cu 3—0 de tenlsmcnll a- 
mcricani.

Pentru prima oară in România, „Cupa Davis" revine no 
continentul european după 35 de ani. De atunci, ea a fost 
disputată numai in orașe din S.U.A. și Australia.

mis pentru vînătoare" ; 21.50 
■aspeți in studiourile Televi

ziunii : Tropical Fiesta (Rf-nn- 
blica Africa Centrală); 22,45 
Telejurnal ; 23,00 Săplămîna 
sportivă.

SÎMBĂTA 30 SEPTEMBRIE

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Frag
mente din opereta „Lăsați-mă 
să cînt" de Gherase Dendrino; 
10,35 Cîntece și jocuri popu- 
'are; 11,00 Buletin de știri;
11,05 Muzică ușoară; 11.15 A- 
tențiune șoferi, atențiune pie
toni! 11,35 Pagini din reperto
riul Corului Radioteievizunii ; 
12,00 Discul zilei ; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populara și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,30 Radiorecor
ding ; 15,00 Buletin de știri ; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Știin
ță, tehnică, fantezie ; 17,25
Nuntă mare, ca-n povești — 
cîntece și jocuri populare; 
18,00 Orele serii; 20,00 Zece 
melodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 20,50 La hanul melo

diilor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Revista șlagărelor ; 22.00 
Radiojurnal , 22,30 Exprvs-m>.'-
lodii ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

LOTO
La tragerea Loto din 29. 

IX. 1972 au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

Extragerea I:
81, .3, 86, 31, 26, 21, 74, 63, 30

Extragerea a Il-a:
1. 44, 37, 60. 10, 55, 13.

Ieri, temperatura maximă la 
Petroșani a fost de plus 11 
grade iar la Paring de 0 gra
de. Minimele au fost de plus 
3 grade și respectiv de —3 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE ; Timp frumos, dar re
ce, în special noaptea și di
mineața, iar pe alocuri se va 
forma brumă. Cer variabil, 
vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic.
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Mica 

publicitate

Nicula Romulus din Petroșani, 
str Oltului nr. 16, anunță înce
tarea din viață a văduvei Ful
mer Carolina. în virslă de 93 
ani, pensionară (fostă moașă). 
Funeraliile vor avea loc in 
ziua de 1 octombrie, ora 18. de 
la biserica catolică din Petro
șani, sir. Mihai Viteazul.

★

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Kovacs Aurel, 
eliberata de mina Llvezenl. O 
declar nulă.

★

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Greu Rodie*» 
eliberată de mina 1 onea. O de

clar nulă.
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