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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activității:

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului 
transmise cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului

Opinii

Căi pentru sudarea unui 
colectiv, pentru sporirea 
simțul ui de participare la 

acțiunile comune

In cinstea celei 

de-a XXV-a 

. aniversari. 

a Republicii

La secția Bărbăteni

I. P. E. G. Hunedoara-Deva

Ritm susținut 
de muncă

Ziarul nostru consemna, după prima jumătate a a- 
nului, realizările bogate ale colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai secției Bărbăteni a-întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice Hunedoara-Deva. Cifrele 
de bilanț, din cel de-al treilea trimestru al acestui an 
al cincinalului, ca și demarajul în ultimul trimestru, ex
primă, de asemenea, elocvent, rezultatele rodnice ale a- 
cestui harnic colectiv, hotărit să întimpine cu fapte de 
prestigiu cea de-a XXV-a aniversare a ^Republicii. Astfel, 
principalul indicator economic al unității — planul fi
zic de foraj — a fost depășit pe trimestrul III cu 231 me
tri forați în roca adîncurilor.

Pentru a ne explica acest succes, inginerul Gheorghe Ne- 
gescu — șeful secției, ne-a relatat:

— întregul colectiv și-a impus în tot cursul anului adop- 
tcfrea și respectarea unor măsuri de organizare superioară 
a muncii. Principalii doi factori urmăriți în aceste acțiuni 
au fost: folosirea intensivă și integrală a timpului de mun
că al salariaților — latură esențială a disciplinei în pro
ducție care a cunoscut permanent îmbunătățiri — și, în al 
doilea rînd — legat de primul.,— exploatarea rațională a 
zestrei de utilaj. Ca rezultat, productivitatea muncii a spo
rit pe secție, față de cea planificată, cu 4,8 la sută.
Determinante în funcționarea ireproșabilă a instalațiilor 

de sondă ale secției, în reducerea stagnărilor la utilaje s-au 
dovedit a fi aprovizionarea operativă cu piese de schimb 
ca și reparațiile și reviziile curente de o bună calitate e- 
fectuatc de către atelierele proprii. In cadrul acțiunii de autodo- 
tare și autoutilare executăm în aceste ateliere, în mod curent 
recondiționări de tuburi carotiere. de carotiere mecanice și 
de reducții pentru foraj ca și confecții necesare utilaje
lor sau instalațiilor de foraj. De aici rezultă și importanta 
reducere a prețului de cosi pe secție: din cele 150 000 lei 
economii obținute pe ultimul trimestru, 138 000 lei re
zultați din economii la materiale.

Din acest harnic colectiv s-au evidențiat formațiile de 
lucru conduse de maiștrii. Titu Popescu — de la locațiile 
(sondele) 5376 Lupeni și puțul 5 Uricani — și Alexandru 
Petcu — de, la sonda. 5380 Lupeni. Este remarcabilă con
tribuția muncitorilor-,de la aceste sonde: Virgil Braicu, 
Aurel Hinoveanu, Florea Marin și Văsile Râdulescu — son
dori șefi echipă, Dânilă Rogobete — sondor și Nicolae Bi- 
volaru — motorist. ■ -

De la ateliere cele mai substanțiale contribuții le-au 
adus mecanicii Constantin- Băltărete, Virgil Felea, Gheorghe 
Răgălie și strungarii Victor Cazacu și Dumitru Cornescu.

A. HOFFMAN
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in piețe, unități comerciale 
și social-culturale 

din Capitală
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La E. M. Uricani: COORDONATE HUNEDORENE
Tineretul angajat cu toata energia la 

realizarea sarcinilor de producție
Imperativul a da cit mai 

mult cărbune economiei națio
nale, preocupă într-un înalt 
grad toate organizațiile de 
tineret de la E.M. Uricani. In 
adunările generale sînt anali
zate concret și operativ toa
te problemele legate de pro
ducție, calificare, perfecționare 
profesională. Fată de neajun
surile care barează calea unor 
rezultate superioare în muncă, 
opinia colectivă a tinerilor se 
manifestă combativ, intransi
gent. Gazeta satirică și sta
ția de radioamplificare sînt ar
me de luptă eficiente împotri
va unora care nu-și fac pe 
deplin datoria la locul de 
muncă.

Cele trei brigăzi de tineret 
organizate în sprijinul pro
ducției, conduse de tinerii 
Romulus Boia, loan Drăcșan, 
și Mihai Ceucă, participă cu 
toate forțele, dăruirea și ela
nul tineresc la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Fiecare din ele se străduiește 
să ocupe locul fruntaș pe 
exploatare.

Există, din partea tinerilor, 
o preocupare intensă pentru 
calificarea și perfecționarea 
profesională. Un număr de 
peste o sută de tineri din ca
drul exploatării se califică la

Din activitatea 
organizațiilor 

U.T.C.

locul de muncă pentru mese
riile de mineri, lăcătuși, e- 
lectricieni, ajutori de mineri 
etc., manifestînd dorința de a 
rămîne pentru totdeauna să 
lucreze în meseria mineritului. 
Un număr însemnat de tineri 
urmează cursurile serale ale 
liceului din localitate. Concur
surile pe teme profesionale, 
gazeta de perete „Tineretul și 
producția" stimulează puternic

Sporuri 
substanțiale 
de cărbune

Primul loc al întrecerii des
fășurată între colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din sectoarele de pro
ducție de la mina Vulcan, în 
întîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii, îl de
țineau, după prima jumătate a 
lunii octombrie, vrednicii mi
neri ai sectorului VI cu un 
plus. Ia producția de cărbune 
de 400 tone. Relatîndu-ne a- 
ceasta, șeful de sector a evi
dențiat activitatea brigăzii con
dusă de Vasile Urdifș, care în 
perioada respectivă și-a depă
șit sarcina de plan cu 60 tone 
cărbune. Rod al efortului în
gemănat și al priceperii tutu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Coroeștlul dinamic al zi
lelor noastre.

dorința și stăruința tinerilor 
de a fi mereu cei mai buni.

Dorind să ne facă cunoscute 
cîteva acțiuni concrete orga
nizate în sprijinul producției, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la E.M. Uricani, tînărul 
Nicolae Popescu ne-a relatat: 
„Lunar uteciștii participă la 
zile de muncă voluntar-patrio- 
tică în care, lucrăm direct la 
frontul abatajelor la extras 
cărbune. Ne-am propus ca în 
cinstea zilei Republicii să dăm 
peste plan o cantitate însem
nată .de cărbune. Tot prin 
muncă voluntar-patriotică ti
nerii descongestionează kilo
metri întregi de galerie, de 
materialele care nu mai sînt ne
cesare și care stînd prin ga
lerii împrăștiate ar îngreuna 
desfășurarea procesului de 
producție din-subteran.

Ne-a atras apoi atenția în 
mod deosebit acțiunea din pla
nul de muncă al comitetului

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Pentru ca un mesaj trans
mis să poată parcurge drumul 
de la emițător Ia receptor 
fără a fi deformat, există anu
mite condiții de care, condu
cătorul procesului de produc
ție trebuie să țină seama. Mai 
sînt încă unii dintre aceștia 
care se bizuie, în exclusivita
te pe propria lor viziune asu
pra obiectivului economic și a 
mijloacelor folosite pentru,.re
alizarea acestui obiectiv, ’ a- 
sernenea conducători conside- 
rînd comunicarea doar un mij
loc de a face cunoscut cola
boratorilor lor natura contri
buției acestora și modul în ca
re s-ar cere materializată. Con
ducătorul de tip participativ 
sau consultativ consideră că 
efortul depus în colectiv con
stituie maniera cea mai adec
vată de a obține o performan
tă eficientă. Străduința acestu
ia va fi să realizeze o infuzi- 
une de idei și d$ bunăvoință 
fiecărui membru al colectivu
lui de lucru, astfel încît îm

Noi obiective industriale:

Furnalul nr. 9 de la Hunedoara o
Orașul Hunedoara — prima și cea mai mare vatră de foc 

a țării — își amplifică tot mai mult dimensiunile siderur
gice, sporind susținut producția de oțel șl fontă necesară 
economiei naționale. Celor opt furnale care produc anual 
sute de mii de tone de fontă li s-au alăturat, de curînd, încă 
unul, FURNALUL nr. 9, de 1 000 mc — al treilea de acest 
fel care funcționează, în marele centru siderurgic»românesc. 
Finalizarea lucrărilor de construcție și punerea în funcțiune 
înainte de termen a marelui obiectiv s-au produs la scurl 
timp după vizita de lucru a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în județul Hunedoara, în orașul siderurgiștilor. 

Acest succes remarcabil înscrie o nouă pagină de dăruire 
și abnegație muncitorească a vrednicilor constructori hune- 
doreni, angajați cu înaltă conștiință patriotică in marea în
trecere de înfăptuire înainte de termen a planului cin
cinal, întrecere care a angrenat toate colectivele de muncă 
din întreaga țară.

Marea bătălie pentru înscrierea epopeii noului colos side
rurgic hunedorean s-a desfășurat de-a lungul a peste 750 de 

zile și nopți, timp în care experiența și măiestria profesio
nală a peste 600 de constructori au transpus la cote reale 
proiectul r^lizât de IPROMET București, durînd un agre
gat capabil de performanțe mondiale.

La construirea-acestui furnal au fost folosite o serie de 
soluții noi, originale, prin care s-au redus considerabil ter
menele de execuție a unor lu crări, cum au fost instalarea 
cauperelor, grinda skipului, racordarea instalațiilor ter- 
moenergetice la instalațiile similare ale furnalelor 7 
și 8. față de care prezintă caracteristici superioare, parame
tri mult îmbunătățiți, la nivelul tehnicii actuale.

Dan VRÎNCEANU 
(Continuare in pag. a 4-a) •

—---- --------—-------—.. ................................ ..................

preună să poată realiza obiec
tivele organizației economice.

Indiferent, însă, de metoda 
de conducere adoptată, condu
cătorul se va găsi întotdeauna 
în centrul unui sistem com
plex de comunicații. El este în 
primul rînd un receptor, pri
mind de la superiorii săi un 
flux de instrucțiuni și directi
ve în virtutea cărora trebuie 
să acționeze. In jos, ți trebuie 
să transmită, de la subalterni 
primind rapoarte, idei și su
gestii. Trebuie să mai comuni
ce, de asemenea, cu oamenii 
situați la același nivel ierar
hic și sâ informeze totodată 
salariat» și să detecteze -reac
țiile acestora fată de activita
tea desfășurată în unitate. Ce 
instrumente are conducătorul 
la dispoziție pentru a-și înde
plini îndatoririle ? Simplu : cu

ing. ȘTEFAN OCTAVIAN

(Continuare în pag. a 4-a)
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# Vizita la domiciliu — 
mijloc important de cu
noaștere a elevului.

e Specificul economic al 
Văii Jiului trebuie reflec
tat și de atelierele-școală.

. © Școala și mina.
@ Psihologia socială a gru

purilor școlare.

Vizitele de lucru ale condu
cătorului partidului și stalului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în diferite sectoare de activi
tate prilejuiesc de fiecare da
tă o analiză aprofundată a 
problemelor actuale și de 
perspectivă, a modului în care 
se înfăptuiesa hotărîrile parti
dului și statului, un viu și 
permanent dialog cu factori de 
răspundere, cu cetățenii, se 
soldează cu noi și prețioase 
indicații care jalonează direc
țiile principale de acțiune în 
vederea . ridicării eficienței 
muncii, a lichidării grabnice 
a unor lipsuri și neajunsuri.

Pe aceste coordonate majo
re se înscriu și frecventele 
prezențe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în piețe, 
în unități comerciale sau so- 
cial-culturale, adică exact în 
locuri strîns legate de viața 
de fiecare zi a oamenilor 
muncii. Și este firesc să fie 
așa, deoarece creșterea bună
stării materiale și spirituale a 
poporului reprezintă țelul su
prem al politicii partidului, gri
ja față de om și nevoile sale 
constituind o trăsătură defi
nitorie a orînduirii noastre so
cialiste.

In aceste zile de toamnă, 
cînd piețele, adevărate „că
mări" ale Capitalei, sînt mai 
solicitate ca oricînd de cetă
țeni, care își fac nu numai 
cumpărăturile cotidiene, ci se 
aprovizionează cu produse de 
sezon pentru iarnă, gospodarii 
orașului trebuie să răspundă 
cu promptitudine solicitărilor, 
să asigure fondul de marfă în 
cantităti corespunzătoare și de 
calitate. Tocmai pentru a ve
dea în ce măsură aceste ce
rințe se înfăptuiesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
joi, 19 octombrie, princi' 
palele piețe ale Bucureștiului.

' Conducătorul partidului și sta
tului a fost însoțit de tova
rășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului interior, Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetu
lui Executiv al G.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
precum și de Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
Dumitru Joita, prim-vicepreșe- 
dinte al consiliului popular 
municipal, de cadre de condu
cere din rețeaua comercială și 
industria alimentară, de repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

De la bun început se impu
ne constatarea că peste tot, 
în tonete și hale, în cen
trele de desfacere a produse
lor, în raioanele magazinelor, 
mărfurile specifice sezonului 
se află în cantităti și sorti
mente bogate. Cîteva cifre 
sînt semnificative în acest 
sens. Numai ieri, piețele bu- 
cureștene au fost aproviziona
te cu 3 000 tone de cartofi, 
150 tone varză, 63 tone roșii, 
35 tone gogonele, 27 tone ar
dei gras, 100 tone fructe, 380 
tone carne și preparate din 
carne, 26 tone păsări vii și 
însemnate alte cantități de 
produse agroalimentare. In 
magazine se aflau, de aseme
nea, suficiente cantităti de 
lapte — peste 260 mii litri 
—, brînzeturi și alte produse 
lactate, ouă. Cumpărătorii a- 
veau posibilitatea să aleagă, 
fie din rețeaua comercială de 
stat, cooperatistă sau de la 
producători individuali.

In ciuda condițiilor climate
rice nefavorabile din această 
toamnă, prin eforturile depuse 
de lucrătorii ogoarelor, care 
au fost, ajutați de oameni ai 
muncii de la orașe, de tinere
tul studios, de militari, strîn- 

gerea recoltei de legume și 
fructe s-a desfășurat în mod 
normal. Merită, de asemenea, 
subliniată contribuția adusă 
de mii șl mii de bucureșteni 
care, prin muncă patriotică, 
și-au adus aportul la sortarea 
și insilozarea unor mari can
tități de produse de sezon.

O a doua constatare este a- 
ceea că desfacerea produse
lor s-a îmbunătățit substanțial, 
au fost introduse forme mo
derne, a sporit considerabil 
numărul produselor preamba- 
late, al semipreparatelor.

Toate acestea sînt urmarea 
directă a grijii permanente a 
conducerii partidului și sta
tului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Sarcina 
trasată de' secretarul general 
Ministerului Comerțului Inte
rior, consiliilor populare . de a 
asigura buna gospodărire a 
fondului de mărfuri, desface
rea în condiții corespunzătoa
re de igienă și deservire a bu
nurilor de consum, întă
rirea controlului asupra 
unităților comerciale, satis
facerea la nivel tot mai 
înalt a nevoilor și cerin
țelor oamenilor muncii se ma
terializează prin fapte.

Piața „Dorobanți", prima u- 
nitate vizitată la cele dinții 
ceasuri ale dimineții, este a- 
preciată de cumpărători. Nu
mai ieri se puseseră în vîn- 
zare aici circa 12 tone de car
tofi, 5 de ceapă, 4 de varză 
și alte însemnate cantităti de 
legume și fructe. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu 
printre cetățenii aflați după 
cumpărături este întîmpinată 
cu aplauze.

—Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu I — se auzeau voci 
din mulțime. Ne bucurăm că 
aii venit din nou în mijlocul 
nostru.

In fata standurilor de pro
duse agroalimentare, secreta
rul general al partidului se în
treține cu numeroase gospodi
ne care și-au exprimat satis
facția pentru modul cum se 
desfășoară aprovizionarea, pen
tru varietatea și buna calitate 
a produselor. Gospodinele Ioa
na Nedelcu și Maria Banu au 
tinut să mulțumească tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru faptul că mereu este în 
mijlocul poporului.

-r Dacă știam că vă 
întîlnim astăzi în piață, 
luam un buchet de flori, 
spune una dintre ele. Vă 
rugăm să primiți însă flo
rile dragostei ce vă purtăm.

La centrul de pîine, apoi la 
cel de carne, secretarul 
general' al partidului stă 
de vorbă cu vînzătorii, inte- 
resîndu-se de calitatea produ
selor. Responsabilul pieței, 
Gheorghe Gheorghiu, arată, 
printre altele, că ’pentru mai 
buna aprovizionare a acestei 
piețe, destul de aglomerată, 
s-au luat o serie de măsuri în 
colaborare cu furnizorii, și la 
sugestia cumpărătorilor, s-au 
întreprins acțiuni pentru apro
vizionarea ritmică în tot tim
pul zilei.

Și la piața „7 Noiembrie", 
aceeași paletă multicoloră a 
roadelor toamnei. In mijlocul 
unor cumpărători care-1 încon
joară pe tovarășul Ceaușescu, 
se discută asupra modului cum 
este aprovizionată piața. Apoi 
se vizitează hala de carne. Se 
constată, aici, lipsa cărnii de 
pasăre.

— De ce această situație ?, 
întreabă secretarul general al 
partidului.

Se dau explicații că a exis
tat carne de pasăre în prime
le ore ale dimineții.

— Aceasta nu este o justi
ficare — subliniază tovarășul 
Ceaușescu. Trebuie ca apro
vizionarea să se facă ritmic, 
să se cunoască bine necesită
țile și pe această bază să e- 
xiste stocurile necesare tot 

timpul șl, îndeosebi, la orele 
cele mai solicitate.

La secția de brînzeturi si 
mezeluri din apropiere secre
tarul general arată, în discu
ția cu cadrele de conducere 
din comerț, că se impure pre
zența unui sortiment mai bo
gat de preparate din carne.

Următorul popas — la pia
ța „1 Mai". In sectorul de le
gume și fructe se descurcase
ră de dimineață cîteva ca
mioane de cartofi aduși . în 
cursul nopții din împrejurimi
le Brașovului. Apreciind cali
tatea acestora, secretarul ge- 
neral se interesează de .mă
surile luate pentru aprovizio
narea de iarnă a populației cu 
acest produs de bază în ali
mentația curentă, precum și în 
legătură cu alte produse, în
deosebi varză, roșii, ardei și 
fructe.

In piața „Mie Pintilie", ri
nul din marile centre de a- 
provizionare a populației bu- 
cureștene, era, de asemenea, 
o animație deosebită. Cumpă
rătorii se opreau în fața to- 
netelor comerțului de stat, 
solicitînd mărfurile de care 
aveau nevoie.

In cadrul discuțiilor, unele 
gospodine arată că mai pierd 
timp prețios așteptind să-și 
facă cumpărăturile.

— Ba lipsesc vînzătorii, ba 
sînt duși după marfă.

Tovarășul Ceaușescu dă 
indicații reprezentanților co
merțului din sector ca și ca
drelor de conducere de la mu
nicipiu să ia toate măsurile 
pentru aprovizionarea ritmică 
și repartizarea rațională a 
mărfurilor după necesități.

Se vizitează standurile de 
desfacere ale producătorilor 
directi. Și aici mărfuri din 
abundentă, cu preturile afișa
te vizibil. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește în drep
tul unor vînzători — coopera
tori din comunele din apropie
rea Capitalei sau din alte ju
dețe ale tării.

— Cum a fost producția ,a- 
nul acesta? întreabă secreta
rul general pe ’ cooperatorul 
Mihai Iosifescu din comuna 
Voinești, județul Dîmbovița.

— A fost bună, tovarășe 
Ceaușescu, și din surplusul 
nostru aducem și pe piață 
pentru aprovizionarea ■ popu
lației de la orașe,, răspunde a- 
cesta. '

Printre producătorii aflati 
Ia acea oră în piața „Ilie Pin- 
tilie" se aflau și unii din co
muna Cornetu, județul Ilfov, 
comună greu afectată de fu
ria apelor din toamna aceasta. 
Amintindu-șî cu bucurie de 
vizita recentă a tovarășului 
Ceaușescu, cooperatorul Con
stantin Radu arăta că o serie 
de greutăți cauzate de inun
dații au fost înlăturate, coope
ratorii sînt pe punctul de a 
termina recoltarea produselor 
de toamnă și lucrează cu e- 
forturi Ia însămîntări.

— Am simtit încă o dată spri
jinul partidului și statului, al 
dumneavoastră personal tova
rășe Ceaușescu. Și, pe cît ne 
stă în puteri, venim și noi în 
ajutorul tovarășilor noștri de 
la oraș, ajutîndu-i să se apro
vizioneze cu cele ce au tre
buință.

...Piața „Amzei". Acest loc 
principal de desfacere a pro
duselor agroalimentare din 
centrul. Bucureștiului este re
construit în întregime. Au fost 
amenajate standuri din beton, 
acoperite, unde produsele sînt 
expuse în cele mai bune con
diții. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează aici cele 
3 magazine moderne pentru 
dssfacerea produselor agroali
mentare, deschise, nu de mult, 
la parterul unui bloc de locu-

(Continuare in pag. a 4-a)
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elevilor 
cunoaș-

in 
prof.

a oricărui altui 
existe 6 gradație 
meseriei, elevul 
ce1 a mai învățat,căli-

care

a.
iii spatii corespun-

elevului 
premisă 

educa- 
> obicei

au înțeles apoi 
plăcută

si-
o- 

în 
să 
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Cerlhta fundamentală a în- 
vățăfnîntului de âzi vizează 
intensificarea legării cunoștin
țelor teoretice de activitatea 
practică și 'de producție, ceea 
ce presupune desfășurarea in
struirii iehnico-productive 
elevilor 
zătoare, spbcial amenajate. In
tegrate în acest proces deose
bit de complex, școlile din 
Valea Jiului au obținut rezul
tate bune, dar. foarte diferen
țiate, 
ceva 
rilor 
tuțil 
cum 
să-și 
lierele școală, felul cum 
orqanizaf această activitate, se 
reflectă îii pregătirea elevilor 
pentru viață și este direct 
proportional cu opțiunile ele
vilor la sfîrșitul anilor de stu
diu. In acest sens tovarășul 

suneâ la 
deschiderii 
„Există o 
tineretului

diferentele nefiirid alt- 
decît efectul preocupă- 
din cadrul fiecărei insti- 
de învătămînt. Modul 
fiecare școală a înțeles 
amenajeze și doteze ale- 

și-a

Nicolae Ceausescu 
Ciut, cu prilejul 
anului universitar : 
înclinație certă a 
de a se încadra in producție.
Dar se nune problema. cuni 
îi pregătim? Ce facem neu
tru a da tinerilor cunoștin
țele corespunzătoare, ca după 
absolvirea liceului, să nu mai 
trebuiască să uriheze încă un 
an sau doi școala profesională 
pentru a ociipa posturi de 
muncitori calificați. învățămin
te! trebuie să asigure o ase
menea pregătire incit după ab
solvirea liceului tinărul să se 
poată iucadra muncitor 
ficat in' ramura pentru 
s-a pregătit".

După începutul anului
Iar am cunoscut în mai multe 
școli din municipiu modul cum

români

la elaborarea

Cunoașterea ( 
constituie o 
a' realizării

i în școală. De 
preconizează variate ac

țiuni care au ca scop cu
noașterea elevilor noștri, fie
care diriginte și profesor fiind 
chemat să-și aducă contribuția 
în această direcție. Trebuie 
să fim convinși de faptul că 
activitatea unui profesor ce se 
străduiește să-și cunoască e- 
levii nu va reprezenta, nicio
dată o cauză a supraîncărcă
rii, ci, dimpotrivă, munca sa 
de educare și instruire va fi

' âfguhienteze părerea ce și-a 
făcut-o despre acest elev. Dis
cuția cu părinții trebuie abor
dată cu mult tact. Așa cum 
ne-am obișnuit să ținem seama 
in munca noastră de particu
laritățile de vîrstă și individu
ale ale elevilor; trebuie să ne 

• obișnuim a discuta diferențiat 
și cu părinții. Daca mergem 
în vizită la părinții unui elev 
care ne prezintă greutăți prin 
cbmpofiarea sau pregătirea 
școlară a copilului lor, să în
cepem întotdeauna prin ă pre
zenta laturile pozitive ale per
sonalității sale. Criticînd anu-

i i 
î i

european
Specialiști români par

ticipă la elaborarea ..At
lasului interlingvistic eu
ropean", lucrare științi
fică amplă, care își pro
pune să contribuie la 
cunoașterea limbilor și 
culturilor popoarelor de 
pe continentul nostru, 
la dezvoltarea colaboră
rii științiiice internațio
nale in acest domeniu.

fn semn de prețuire a 
școlii românești de fi
lologie, acad. Alexandru 
Rosetti a fost ales mem
bru al Comitetului de 
onoare al Atlasului, iar 
prof. univ-. Boris Caza
cii, directorul Centrului 
de cercetări fonetice și 
dialectale din București, 
in Comitetul de redac
ție.

In același timp, a fost 
creat un comitet națio
nal român care va coor
dona activitatea de cer
cetare și redactare a 
capitolelor românești ale 
Atlasului. In acest sens, 
au și fost desemnate 
119 localități din țara 
noastră, unde vor fi în
treprinse studii lingvis
tice respective.

(Agerpres)

A

mult ușurată prin faptul că, 
avînd avantajul unei cunoaș
teri profunde a individualității 
elevului, va ști să aplice me
todele adecvate, diferențiale 
de la caz la caz.

O importantă cale de cu
noaștere a elevului este vizita 
la domiciliul acestuia. Aceasta 
are ca scop și cunoașterea 
părinților, trebuind să urmă
rească, in primul rînd, cîști- 
garea familiei într-o activita
te de colaborare cu școală, 
ceea ce asigură, fără îndoială, 
creșterea eficientei muncii 
ducative.

înainte de o asemenea, 
zită, dirigintele trebuie să 
bă date suficiente despre elev, 
să-i cunoască bine situația 
școlară, notele, frecventa, să 
dispună de exemple cu care să

..CiHAIlț

e-

ROMORI SOCIALISTE"
In școlile din Valea Jiului au început pregătirile în ve

derea unei ample manifestări cultural-artistice â elevilor, 
prin care se omagiază împlinirea unui sfert de secol de la 
proclamarea Republicii — „Cintare României socialiste".

Substanța manifestărilor este dată de spectacole cu mon
taje literar-coregrafice prezentate spre sfîrșitul' lunii vii
toare în faza pe localități, la oare se fac și selecționările 
pentru faza județeană.

să sfe vadă că 
să 

critică cu

mite lipsuri, 
sîntem bine intenționați, 
justificăm această c.i 
aspectele pozitive ale situa
tei școlare a elevului, cu 
convingerea noastră că el se 
poate îndrepta.

Vizita la domiciliu trebuie 
să aibă ca scop și cunoașterea 
atmosferei fâtniliaîe, în ce mă
sură aceasta ajută sau stinje- 
nește munca de acasă a ele
vului., Să ne interesăm de mo
dul în care elevii noștri res
pectă regimul zilnic recoman
dat și de preocupările deose
bite in timpul liber.

Vizitindud în primul rînd 
pe elevii- ce ne fac greutăți, 
avînd holg slabe, absențe ne- 
mdti'Vate sau o comportare 
necorespunzătoare, socotim — 
de obicei — că nu măi are 
rost vizita la domiciliul unui

se înțelege acest deziderat al 
invătămîntului șl ce s-â făcut 
—- sau urmează să se facă 
pentru a-1 converti în fapt. In 
Vulcan, de pildă, 'au fost obți- 
nute rezultate bune in aceas
tă direcție prin dotarea cores
punzătoare' a atelierelor, coo
perarea fructuoasă. cu între
prinderile patronatoare și prim 
diversificarea meseriilor. Ex
pozițiile școlare de sfîrșil de 
an au dezbătut posibilitățile 
activității tehhico-pfo-dii'clive ă 
elevilor. Multe obiecte (măsu
țe, carpete, cuiere, diverse

Școala generală nr. 4 
troșani nu are încă o ( 
rieriță în activitatea 
nico-productivă, ' dar 

a realizat
In 15 septembrie a.c.'

expe- 
teh- 

credem 
. că a realizat un început 
bun. In 15 septembrie a.c.' a 

• fost Încheiat un contract - de 
patronare cu Uzina de utilaj 
minier. Se stipulează că uzi
na se obligă să dea școlii , uti
laje, aparate, unelte, materii 
prime și deșeuri, specialiști. 
Școala va trimite, an de an', 
candidați la școala uzinală, 
pregătiți corespunzător sub

elevului văzul ca un poten
tial muncitor.

La Școala generală nr. 5 Pe
trila am făcut cunoștință, în
că de .pe culoare, cu obiec
tele executate de elevi. In- 
trînd în laboratorul, de fizică, 
ai revelația creativității .elevi
lor : laboratorul este amena
jat prin autodolare (taburete 
foarte practice, mese).

— In anul școlar 1971—1972, 
ne spunea prof. Titu Gherciu, 
director, am realizat lin venit 
de 16 000 lei. Au fost pregă
tite și 12 costume naționale

Specificul economic al Văii Jiului 

trebuie reflectat și de 
atelierele-școalâ

articole de croitorie și bro
derie etc.) au fost apreciate de 
vizitatori și achiziționate. Men
ționăm liceele din Vulcan și 
Petroșani, școlile generale nr. 
5 Petroșani, i Petrila, 3 Lu- 
peni.

Dar scopul aCestor activități 
este mult mai adine, de natu
ră educativă. Pentru a-1 atihge 
este necesară o programare 
milară cu 
biect; să 
însușirea, 
nu repete 
să se afle tot timpul iii fața 
noului. Numai astfel pătrbnde 
cu adevărat in tainele mese
riei.

controlul și îndrumarea specia
liștilor uzinei care vor urmări 
perfectionarea activității tehni
co-productive a elevilor.

existente 
informa 

directoare 
lăcătușerle, 

alese

— Meseriile 
școală — ne 
Măria Olariu, 
sînt tîmplărie, 
lectrotehnică, bobinaj, 
după necesitățile de perspec- ■ 
tiVă ale întreprinderii patro- 
natoare care va dota atelie
rele în mod corespunzător.

E de la sine înțeles că o a- 
sofhenea Colaborare va fi efi
cientă, pentru că ambele părți 
sînt interesate, de. la bun în- 
cețtut, de calitatea pregătirii

pentru formația de dansuri, in 
acest an plănui nostru de pro
ducție cuprinde multe obiecte 
de artizanat (costume națio
nale, garnituri, perinițe etc.), 
cuiere cu oglindă, ■ mese și 
sfcaune, bobine stabilizatoare 
pentru televizoare. Preparația

• Petrila — întreprinderea care 
ne patronează — manifestă o 
consecventă înțelegere față de 
necesitățile noastre de atelier.

■Interesant este că în toate 
școlile din municipiu meserii
le propuse elevilor sînt des
tul de reduse la- număr : elec
trotehnică, tîmplărie, lăcătu- 
șerie, strungărie. De ce nu 
este o mai mare diversitate?

_ Trăim într-b zonă cu un anu
mit profil economic; de ce nu 

' există -o mai. atentă apropiere 
de tainele mineritului ? Pre
gătirea tehnico-iproductivă tre
buie gîndită atît în practica 
Imediată, dar. și în perspectivă, 
oferind, din acest punct de 
vedere, cadril optim pentru 
depistarea aptitudinilor pen
tru muncă. Dar cea mai 
mate atenție trebuie acordată 
elevelor: peste lot doar dac- 
tilografie, croitorie, broderie 
și menaj ? Va avea nevoie, 
intr-adevăr, Valea Jiului de a- 
titea dactilografe? Fetele pot 
asimila, cu profit, și alte me
serii.

Această realitate permite 
constatare • legăturile 
cu întreprinderile care 
tronează se realizează 
unilateral. Inspectoratul 
și conducerile școlilor 
să se brienteze spre

> zarea unor relații 
rale, cu întreprinderile, 
derea organizării și 
nării echilibrate a 
pe cate o efectuează 
inițieze dezbateri 
pe problemele practicii, 
popularizeze experiența pozi
tivă, să organizeze consfătuiri 
cu reprezentanții unităților so
cialiste din Valea jiului. Cu 
toate Succesele înregistrate, 
cooperarea dintre învățămînt 
și producție e încă aptă de 
perfecționări, în primul rînd, 
prin diversificarea meseriilor 
în. care să se reflecte și spe
cificul economic al municipiu-

' Itclațiile Școala
generală nr. 1 Vulcan și în
treprinderea patronatoare. 
P,.M Paroșeni, nu vizează 
numai activitatea lelmicb- 
productivă, ci reunește și 
alte manifestări. Astje.l. in 
cooperare cu organizația. 
U.T.C. a minei, s-au inițiat 
o serie de acțiuni de recu
perare și valorificare a 
fierului vechi, vizite, sim
pozioane cu . participarea u- 
nor muncitori mineri frun
tași. mmîmlrea carnetului 
U.T.C. in prezența părinți-

o 
școlilor 
le pa- 
adesea 
școlar 

trebuie 
stabili- 

multilate- 
, în ve- 
direcțio- 

activității 
elevii, să 
periodice 

să

0

SI

elev cu o situație șeblară foar
te bună. Acum cîțivă ani, fă- 
eînd mai multe Vizite în car
tierul Aeroport, un elev, din
tre cei ce putea fi dali ca e- 
xeifiplu pozitiv în toate pri
vințele, rh-ă întrebat nemulțu
mit, de ce n-am fost și p’e la 
el, doar stătea aproape de alti 
colegi pe care-i vizitasem. A- 
nuhtindu-1 că vo-i merge și lâ 
el în vizită, nt-a rugat ca dis- 
cutînd cu părinții săi, sa le 
dau indicația — fără că fel să 
înțeleagă că e făcută la suges
tia lui — de a folosi televi
zorul într-un mod care să nu-1 
deranjeze în pregătirea șco
lară. Părinții — cu o pregăti
re modestă 
că și muzica cea mai 
poate deranja uneori.

Vizita la domiciliul 
are rost chiar dacă îi 
tetn pe părinții acestora. Ele
vul -trebuie vizitat spre a-1 
convinge că ne interesează în
treaga lui viată, că alături de 
părinții propriu-ziși, el mai are 
și un părinte școlar — dirigin
tele. Dar această vizită nu tre
buie să aibă o programare ex
primată în cifre rigide. Noi 
trebuie să le facem ori de cite 
ori socotim că este necesar — 
nu cîte una fiecărui elev într- 
un trimestru, ci poate cite 2-3 
său mâi multe la linii, de la 
ca’ la caz.

Colaborarea cu familia nu se 
limitează .desigur, la aceste vi
zite. Putem și noi invita pe pă
rinți să viziteze ședaia, măi 
sînt apoi ședințele cu părinții, 
lectoratele sau simpozioanele 
■pedagogice etc. Nu numai ca 
diriginte, ei și ea profesor, 
trebuie să urmărim cunoaște
rea părinților elevilor. In acest 
caz, în primul rînd ai elevilor 
ce au la disciplina pe care b ' 
predau rezultate slabe spre â-i 
informa din timp și â Ie da in
dicațiile necesare. Altfel, se 

părinți 
anului 
zilnic

dicatiile necesare, 
poa'e întîmpla ca unii 
să invoce; la sfîrșitul 
școlar, cînd vizitează 
școala (după ce un ah întreg 
Xu ocolit-o 1), că n-au 
nuntâți, că nu 
ș.a.m.d,

Aflîndu-ne încă 
de an școlar, să 
nem un interes sporit in mun
ca de cunoaștere a elevilor; 
iar vizita la domiciliul lor să 
constituie o cale importantă a 
acestei străduințe de pătrunde
re în tainele individualității !e- 
levului.

Prof. N1COLAE CERCHEZ

știau

la
ne

fost a- 
nimic,

început
propu-

„Meseria, brățară
de aur“

Astăzî, 20 octombrie, la ora 16, în sală bibliotecii Casei 
de cultură din Petroșani are loc dezbaterea „Meseria, bră
țară de aur", la care participă elevi din clasa a VIII-a a șco
lilor generale nr. 1, 2, 3 și 4 din Petroșani. Cu acest pri
lej. organizatorii — colectivul bibliotecii în colaborare . cu 
Comitetul municipal ÎJ.T.C, — au amenajat și o expoziție a 
cărții cu o tematică adecvată de materii. Pentru eficiența educa
tivă a acestei interesante iacțiu ni, care face parte dintr-un ciclu 
mai larg destinat orientării profesionale a tinerilor, sînt 
invitați mai mulți muncitori fruntași, cu bogată experiență 
în muncă, care prezintă meseriile lor și răspund întrebărilor.

T. SPATARU

•*r

lor, fraților mineri ai elevi
lor, urări de Vinul Nou cu 
„Plugușorul" j.a

Anul acesta'școlar a de
butat pe linia activităților 
pionierești cu iun astfel de 
eveniment de seamă in via
ța elevilor, a i organizației 
de pionieri a școlii:, ieși
rea din pionierat a elevilor 
din clasele a VIII-a și pri
mirea primului eșalon de 
zece elevi fruntași din clasa 
a H-a, deveniți cei mai ti
neri purtători 'cii cravatelor 
roșii din școală.

Totodată, menționăm șt 
faptul că numărul pionie
rilor de onoare de la Școa
la generală nr. 1 Vulcan a 
sporit cu patrii reprezen
tanți ai exploatării miniere 
Paroșeni. Este vorba de to
varășii ing. Ion Ileanu, di
rectorul minei, Dorin Gheța, 
secretarul organizației ’ de 
partid, Mircea j Bărbiță, se
cretarul organizației U.T.C.. 
■feăcenco Titu, șef de bri
gadă.

Noilor pionieri, tuturor 
celor prezenți, ■ li s-a ofe
rit un scurt dar plăcut mo
ment artistic subliniat cu a- 
plauze sincere. Organiza
ției U.T.C. a minei i s-a 
oferit un album cu aspec
te din 
nizație, 
viitor 
școală.

Se cuvin felicitări pio
nierilor și cadrelor didacti
ce Lidia Jifcu, Maria Di- 
nuță, Cătălina Iuga, pen
tru felul in care au pregătit 
și s-a desfășurat această 
instructivă acțiune pionie
rească.

activitatea de orya- 
solicitindu-se și in 
sprijinul pentru

M. M.

t

i

i

Laborator
de

chimie
te

Rit
mai 
din 
mai

Psimlogia socială
a grupurilor școlare

Depășirea de către pedago
gie a etapei descfipliviste și 
înscrierea ei în rindul știin- . 
telor explicativi, ca și deta
șarea educației de empirism 
pentru a se organiza și des
fășura rațional, sîrit condițio
nate și de aportul pe dâre-i' 
dau disciplinele auxiliare 
(psihologia, sociologia, etica 
etc.) acestui proces de ,,eL 
mancipare".. Lucrarea lui M. 
Zlate — „Psihologia socială1 
a grupurilor școlare" — să 
înscrie in această arie de ten
dințe, 'sbordînd fenomenul e- 
ducațional . din perspectiva' 
ltii psiho-socială, pentru a-i lu- 
rnina aceste resorturi și pen
tru a-1 face, astfel, mai . efi
cient.

Optimizarea proceselor e- 
ducative se înscrie pe ordi
nea de zi a pedagogiei • ca o 
problemă prioritară și majo-

I în a- 
pract'i- 
Actiu- 
spriji- 
psiho- 

de psi- 
necesi-

modalitățile de cercetare a 
acestor fenomene. încercări
lor timide și izolate de abor
date în tara noastră a proble
melor de educație din pers
pectivă psihosocială, lucrarea 
Iui M. Zlate li se alătură, și 
nu cu timiditate, ci cu îndrăz
neală, de pe poziții științifi
ce și cu o perspectivă largă, 
dată de bogăția informațiilor. 
In lucrare linele probletnV 
sini schițate, altele rezolva
te iar asupra altora autorul 
ridică semne de întrebare în- 
ddinnîhd la reflecție și medi
tație.

Prin modul de abordare a 
problemelor de psihologie so
cială a grupurilor școlare, lu
crarea aduce complementari
tate tendinței firești și 
sare pînă la anumită 
— de individualizare -a 
țămîntulu'i deplasînd'
tul do la pedocentrism spre 
sociocențrism, fără a neglija

și subestima aspectele de psi
hologie infantilă individuală.

Prin partea a treia — me
tode de cercetare a grupuri
lor școlare —lucrarea devine 
un instrument util și eficace 
la îndemîna cercetătorilor fe
nomenelor educative cît și în 
mina educatorilor, cărora li 
se adresează în primul rînd.

Dacă in alte, domenii ale 
vieții sociale, precum și în 
activitatea tec’ohdmică a oa
menilor, psihologia socială 
și-a dovedit eficacitatea do- 
bîndindu-și astfel un statut 
prestigios, învățămîntul și e-, 
ducatia au rămas încă în es- 
pectativă fată de ea. Lucrarea 
lui M. Zlate este și o invita
ție adresată pedagogilor de â 
părăsi această poziție în fa-, 
votarea unei acțiuni conjuga
te în care cercetările de psi
hologie socială să-și găseas-t 
că în mod firesc locul și. să-și 
aducă aportul la sporirea e- 
ficienței activității lor. t

Procesul de modernizare 
a învățămîntnlut de cultură 
generală din Valea Jiului 
se desfășoară pe două pla
nuri corelative : metodolo
gia instruirii și educării ti
nerei generații șl îmbunătă
țirea bazei materiale, 
mul înnoitor este toi 
intens Și are o forină 
ce in ce mai largă, tot
multe școli își creează, prin- 
tr-o judicioasă utilizare a 
spațiului, raportat conținu
tului obiectelor de învăță- 
mînt, săli care să ofere cele 
mai optime condiții de în- 
vățămînt.

Cu puțin timp în urmă, la 
Școala generală nr. 5 din 
Vulcan au fost terminate lu
crările în urma cărora sala 
de sport a primit o nouă 
destinație : laborator de chi
mie și biologie, pregătirea 
fizică a elevilor urmînd să 
se desfășoare în alt spațju. 
Noul laborator, cu o accen
tuată funcționalitate, va dâ 
posibilitatea ca experiențele 
și toate lucrările specifice 
celor două obiective de în- 
vățămint să fie executate de 
către elevi concomitent cu 
demonstrația profesorilor, l a 
realizarea acestui frumos 
laborator — cu foarte inte
resante mese prevăzute cu 
chiuvete și apă curentă — 
după cum ne informa profe
sorul Mircea i'oenaru, di
rectorul școlii, profesorii și 
elevii au o contribuție sub
stanțială, prin munca lor. 
Aceasta este doar una din 
amenajările de la Școala 
generală nr. 5 din Vulcan, 
o alta, care concentrează a- 
tenția acum, este împrej
muirea spațiului școlar cu 
un gard din beton, care va 
fi terminat peste cîteva zilei

ră. Rezolvarea 'ei intră 
tributiile pedagogilor | 
cieni și teoreticieni, 
nea lor, însă, trebuie 
nită de cercetările de 
logie, de sociologie și i

• hosociologie. Este de 1,___
tate imperioasă această des
chidere a practicii și a teori
ei educației spre disciplinele 
auxiliare.

Autorul lucrării du titlul 
de mai sus își propune să vi
nă cu lucrarea sa îh întâmpi
narea acestor cerințe, 
cînd 
nei 
late 
țări 
menele psihosociale care e- 
xistă și se produc la nivelul 
grupurilor școlare, efectul a- 
cestora asupra procesului in- 
structiv-educativ, precum șl

nece- 
Iimită 
învă- 

accen-

! 
î

încer- 
să descifreze, pe baza u- 
vâste bibliografii consul- 
precum și,a unor cerce- 
conerete personale, ferlo-

Elevi la muncă patriotică

>«?■

200 de elevi ai Liceului din Petroșani (cla- 
Xl-a) au participat la o acțiune de mun-

atelierul Grupului 
școlar minier Petroșani.

t

Cel mal „tineri11 pionieri 
ai clasei a Ii-a A, de la 
Școala generală nr. 1 Pe
trila după primirea crava
telor roșii.

FOTO : Ernilian DOBOȘ

Zilele trecute, 
sele a X-a și a . . .
că patriotică destinată recoltării cartofilor la cooperativa a- 
gricolă de producție Osirov-Hațeg. Munca lor, desfășurată 
sub îndrumarea și exemplul stimulator al profesorilor, s-a 
alăturat sistemului de acord global pe familii. Tot la a- 
cbăstă acțiune au mai participat peste 200 de elevi ai Gru
pului școlar minier din Petroșani care au ajutat pe coope
ratorii din comunele hațegane, Totești și Densuș.

Muncă patriotică a elevilor din municipiul nostru se in
tegrează in participarea generală a elevilor din țară, care 
ajută cu entuziasm in aceste zile, acțiunea de stringere a 
recoltei.

1. DRĂGAN
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de

20

cititorilor muzicale

noștri

CONSULTAȚIE
JURIDICA

iro

de

„a

(Agerpres)în

vom iufofma 
vor fi date

faptul 
au fost 
anumită 
dreptul

Indemnizație de 
acoidfi :

20 
tari

fa 
pli 
se

..Gepr-
in cu-

in

lungime de a 
km și lărgi- 
prima vedere 
un fluviu cu 

Totuși.

este stabilită antici- 
către conducerea uni- 
acordul comitetului 
în limitele mentio- 

în

Indemnizație între 
sută, din salariul 

acordă șefilor

ce 
care 

salariatilor

,,Uveriirn festi-

se poate acorda numai 
salariați care efectuea- 
puțin 4 ore pe zi în 
peste Programul nor-

PET1ULA 
încadrare armonioasă.

auto ce

înscrise

stagiuni

INDEMNIZAJIA PENTRU 
MUNCA NEN OR MATĂ

Regula, stabilită de lege cu 
privire la durata timpului de 
lucru, este aceea că durata 
normală a acestuia este de 8 
ore. Excepții de la afceăstă 
regulă sint situațiile cîiid du
rata timpului de lucru este 

■ mai mică sau mai măre, situa
ții expres reglementate de 
lege.

in anumite sectoare de ac
tivitate, anumite categorii de 
angajați, prestează in mod o- 
bișnuit muncă peste durata 
normală- a timpului de lucru, 
ca urmare a 
cinile ce Ie 
necesita un 
gram. Pentru 
de angajați 
peste durata 
pului de lucru se 
printr-o indemnizație 
ilată la salariul tarifar de în
cadrare. Trebuie subliniat de 
la început faptul că acești an
gajați, nu sint retribuiți du
pă dis-pozițiunile referitoare 
la plata orelor suplimentare, 
intrucit in asemenea situații 
orele prestate peste programul 
normal de lucru nu sint con
siderate ore suplimentare.

Prin I-l.C.M. 1505/1954, sint 
stabilite funcțiile pentru cari' 
se acorda indemnizație' de 
muncă nenormată, cit și mă
rimea indemnizațiilor. Legea 
distinge următoarele ’limite 
și funcții pentru indemnizații
le de muncă nenormată :

t. O indemnizație între 
și 45 la siltă din salariul 
far. se acordă:

— conducătorilor auto 
pe autovehiculele care deser
vesc personalul de conducere 
și tehnico-ingineresc cu munci 
nenormate ;

— conducătorilor 
lucrează pe autovehicule.- ca
re transportă salariații de â- 
câsă la locul de muncă și in
vers ;

— conducătorilor auto care 
deservesc autocamioanele mi
nisterelor sau instituțiilor sau 
ale cantinelor salariaților;

— conducătorilor auto de 
pe autosalvări cu .un schimb 
sau două;

— personalului cu muncă 
nenonn&tă de la casele de o- 
dihnă, casele sanatoriale, sa
natorii, preventorii și alte a- 
semenea unități din stațiuni
le’ balneo-climaterice $1 dfe o- 
dihnă;

— personalului din echipe
le de carotaje, perforări, de
vieri, cimentări și operațiuni 
speciale din industrie petro
lului î

— tehnicienilor și muncitori
lor calificați de la teatre și 
ansambluri artistice;

— personalului operativ al 
cantinelor to care nu sint 
două schimburi și se servește 
masa la prînz și seara,

2. — O indemnizație între 
20 și 35 lă sută, se acordă 
conducătorilor auto din apa
ratul ministerelor, alții de- 
cit cei menționați mai sirs.

(aptului că sar- 
au de îndeplinit 
astfel de pro- 
aceste categorii 

munca efectuată 
normală a tim- 

retribuie 
calcu-

3. — O 
20 șl 30 la 
tarifar, Sft 
cabinete.

4. — O I 
la sută se

— conducătorilor auto 
deservesc autovehiculele 
transporter copiii 
la creșă sau cămin ;

— conducătorilot auto care 
deservesc unele 1 categorii de 
autovehicule, ce aparțin con
siliilor populare sau altor uni
tăți bugetare.

Legea mai distinge regle
mentări in ce§a ce privește 
acordâreă indemnizației pen
tru muncă nenormată și ca
tegoriile de angajați care be
neficiază de aceste indemni
zații.

Indemnizația de muncă ne- ■ 
normată 
pat, de 
tații cu 
sindical, 
nate mai sus și avîndu-se 
vedere numărul de ore ce se. 
prestează ii) mod obișnuit pes- . 
te programul normal de lucru.

Indemnizația maximă de 45

tru acest timp cil . un ' spor 
egal cu salariul tarifar do în
cadrare.

Pe timpul delegațiilor, an
gajați! beneficiază de indem
nizația de- muncă nenormată, 
dacă sint îndeplinit:; condițiile 
stabilite de lege pentru a 
primi și drepturile pe duriita 
delegării.

D1JMĂRESCU ION, Petro
șani și FIȘTER AUREL, Ani- 
iloasa. hi prez.enl sint in curs 
de elaborare noi reglementări 
cu privire la contribuția .bă
nească a cetățenilor, 
care vă 
dată ce 
tații.

despre 
de în- 

publlci-

ION, I.upeni. 
in problema ce 
să vă adresa(i servi-

ilustrată
pe adresa

BULETIN MEDICAL 
in legătură cu starea sănătății tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
In ziua de 19 uctOinbrie 1972. lovațășul ion Gheorghe 

M-aUrâr, membru a) Goniitetuhii Executiv. al Prezidiului 
Pdtfnâfierit ai C.C. al. i’.C-.R. președihtele Consiliului de Mi
niștri. a .fost supus, unei intervenții chirurgicale, la Bucu
rești, pentru cura operatorie radicală a unei mici eventra- 
tiî 8 peretelui abdominal-

■ ihterverițib chirurgicalii a decurs normal; starea po.st- 
opefatorto imediată dste bună.

Acad. proî. dr. THEODOR BURGHEțE. ministrul 
sănătății, prof. dr. I. JUVARA, prof. “dr. I. BRUC
KNER, prof, dn E. PAPAHAGI, conf. dr. ȘT. ȘU- 
ȚEANU, coni. dr. P. POPESCU, dr. M. CÎRSTEA. 
dr, G. TITARCEk, dr. I. CRTSTfeA.

audiții
9

repertoriul 

actualei

HAN 
găni ca 
relatați, 
ciulul muncă și salarii al E.M. 
I.upeni, singurul organ în mă
sură să lămurească . ăceaslă 
problemă.

iă sută 
Acelor 
ză cel 
medie, 
mal de lucru.

Pentru conducătorii auto se 
are în vedere la determinarea 
timpului mediu de muncă pres
tat peste programul normal si 
timpul necesar pregătirii auto
vehiculelor (spălarea, alimen
tarea, etc.);

Indemnizația ce se acordă 
pentru munca nenormată, se 
calculează, aplicindu-se cotele 
stabilite la salariul tarifar de 
încadrare cuvenit pentru tim
pul lucrat m program normal 
de 8 ore și se achită numai 
pentru perioada cit angajatul 
a prestat efectiv munca res
pectivă, nu și pentru perioa: 
dele de inactivitate cum ar fi 
de -exemplu pe durata efec
tuării unor reparații.

In • cazul în care, angajatul 
ce are dreptul la indemniza
ție de muncă nenormată, se 
află în concediu de odihnă sau 
de boală, indemnizația se cal
culează aplicindu-se asupra sa
lariului tarifar realizat, cota 
de indemnizație stabilită.

Indemnizația la care ne re
ferim ,Se acordă numai pentru- 
munca prestată peste progra
mul normal do lucru în zilele 
lucrătoare. In cazul în care 
acești angajați prestează mun-, . 
că în zilele de tepeius sail în- 
zilele nelucrătoare, pentru a- 
ceâstă muncă beneficiază 
drepturile stabilite de art. 39 
din Codul muncii, adică com
pensarea cu timp liber cores- 
punzător sau retribuirea peh-

de

£

In 2iaiul nostru din 21 sep
tembrie 1972 am publicat o 
notă intitulată „O problemă 
cu incontestabile semnificații 
(totuși) educative", la adresa 
organizatorilor „colțului turis
tic" din centrul T.upeniului, 
prin care „vremea" s-a plim
bat dezordonind pozeJe ex
puse... A trecut o lună de la 
sesizarea noastră. Revenim cu 
o imagine de cnrind imorta
lizată sperind că, probabil, 
cei vizați s-au întors din ex
cursia turistică unde, se pa
re. au fost îh acest interval.

FOTO: I. LICIU

DUMINICĂ 22 OCTOMBRIE
8,15 Deschiderea emisiunii. — 

Gimnastica pentru toți; 8,30 
Cravatele roșii; 10,00 Viața satu
lui; 11,10 Mari muzicieni la Bu
curești — Willem Van OtCrlnn 
și tradițiile artei dirijorale; 12,1)0 
De strajă patriei; 12,30 Emisiu
ne în limba maghiară; 14,00 360 
de grade; 18,13 Festivalul eînte* 
cuini ostășesc. Gala laureaților;
19.20 1001 de seri; 19,30 Telejur
nal. In cinstea aniversării Repu
blicii. Crbiiica marii întreceri? 
20.00 Comentariu la 40 de steme: 
județul Brăila; 20;20 Film artis
tic : Trapez — R6gia Carol 
Reed. Cu: BurtLancaster, Tonj» 
Curtis, Gina LcHobfîgivtâ; 21,55 
Itinerar belgian; 22,10 Gondolă 
de aur — SelecțiUhi din Festi
valul ele muzică fișoară de la 
Veneția 1972: 22,30 Telejurnal : 
22.45 ’Duminica ‘ Sportivă.

LUNI 23 OCTOMBRIE
17,30 D&șclii’dbreâ emisiunii. 

( urs <le lifriba franceză. T>ecția 
a 25-a (reluare); 18,00 Căminul'; 
.18,40 Ecranul; 19,00 Săptămînă 
în imagini; 19,20 1001 de seri i 
19,30 Telejurnal — Tn ciustca a- 
niversării Republicii — Cronică 
mării întreceri; 20,00 Avanpre
mieră; 20,10 ^IQZÎcă populară;
20.20 Roman foileton: Elizabeth
R. Puiul de leu (partea a H-a). 
producție a stiidiourilor Televi
ziunii englezi; 2’1,05 Panoramic 
științific — Ceea <;c profesorul 
de geografie nu știe niciodată 
precis; 2'1,20 Să înțelegem mu
zică; 22,10 imagini din Luxem
burg; 22,30 21 de ore — Con
traste in lumea capitalului.

MARȚI 24 OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii^ Te

lex ; 9,05 Teleșcoală — Geo
grafia României (anul IV-liceu). 
Carpații românești — structura 
geologică, aspecte fizico-geogra
fice și economice; 9,30 Matema
tică (clasa a Vni-a). Mulțimi, 
operații cu mulțimi, mulțimi de

18
i

BABIUC IOAN, Petroșani. 
Prevederile Legii 12/72, sint 
aplicabile și in cazul dv. “ în 
ceea ce privește vechimea 
necesară pentru a fi încadrat 
ca ajutor miner, avind în 
Vedere că legea se aplică de 
la data apariției, in toate si
tuațiile, indiferent de 
dacă anumiți salariați 
școlarizați pentru o 
funcție. Aveți totuși 
să cereți conducerii E.M. Dîl- 
ja, să aprecieze dacă nu e 
cazul să vă reducă stagiul în 
conformitate cu legea.

PETRESC ALEXANDRU, 
Vulcan. Cu plivire la contri
buția bănească, vă rugăm a 
vedea răspunsurile de hiat sus. 
in ceea ce privește majora
rea pehsiilor, vom reVeni mai 
pe larg >îhtt-uti număr viitor.

MiHANȚA DUMITRU, Petro
șani. Potrivit art. 9 lit. ,,e“ și 
art. 10 lit. „a“ din Legea 
1/1970, se consideră vechime 
in aceeași unitate și vechime 
în muncă, numai dacă după 
satisfacerea serviciului militar, 
angajatul se reîncadrează 
aceeași unitate.

ANDRAȘONf CORNEL, 
troșani. Potrivii art. 18 
„b" din Legea 1/1970, contes
tația împotriva unei sancțiuni 
aplicate de directorul unității, 
se adresează organului colec
tiv de conducere, respectiv 
comitetului oamenilor mun
cii din unitatea in care mun
ciți. Conform ari. 16 ai. ultim 
din aceeași lege, iintărîreă -dr- | 
qanuiui Colectiv de coniîucfere I 
este definitivă, astfel că 
cazul dv. sancțiunea ce vi s-a 
aplicat nu mai poate fi ata
cată la nici un organ.

HORIA NEI.EGA

Proteină obținută cu 
ajutorul exploziei 

in U.R.S.S. au fost realizate 
inștalații care penhit exploziei
să exdrcîto un efect de modi
ficare a structurii cristalelor 
celor mai simpli compuși or
ganici fără a Ie distruge, (n 
experimentele lor. oamenii de 
știință au folosit cîteva gra
me de substanțe explozibile, 
care au creat o presiune de 
500 009 atm. Unda de șoo a po- 
limerizat moleculele organice, 
grnpîndu-Ie într-o cateiiă pro- 
teihlcă. Proteina a fost obți
nută dih cîțiva amihoâcizî. 
Extpețieniâ a pus’ îrt evidență 
raptul că astfel de proteine, 
din celâ mai simple, sînf sin
tetizate de organisme vii. Du
pă părerea experimentatorilor, 
procesul investigat dezvăluie 
inir-n măsură oarecare fiiecâ- 
nismul apariției vieții pe Pă-, 
mtot. Se presupune că astîei 
de transformări ar putea avea 
loc, de exâmpîu, sitb acțiunea 
exploziilor metebtitice;

Depistarea stării 
pTecanceroasa

O echipă de oameni de știin
ță din Afigliă au descoperit 6 
metodă de detectare a cance
rului cu 10 aftl înainte de apa
riția oricăror Simptotne clini
ce. fijtpbrtehța se bazează pb

descoperirea recenta, potrivit 
căreia globulele albe din sin 
(jele oamenilor cu cancer au o a 
niimifă reacție față de o prote
ină prezentă in tumorile maliq 
he. Această descoperire ar pu
tea să ducă la posibilitatea vin
decării tuturor tipurilor de can 
cer prin stimularea capacltă 
Iilor de autoapărare alo corpii 
tui împotriva bolii, in același 
timp specialiștii sint optimiști 
și îrt ceea ce privește posibili 
tatea găsirii unul tratament 
eficace pentru cancer.
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Re înnoițLvă 
abonamentele 

la ziarul 
„Steagul roșu"

Abonamentele pentru 
luna noiembrie a.c. se 
pot face pînâ în ziua 
de 31 octombrie inclu
siv.

Hi
- .

■ .

r
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Cu scrisoarea

dv, in

T V Programul pentru săptămîna viitoare
numere; 10,00 Curs de Limba e«- 
gleză (lecția a 25-a); 10,30 Că
minul (reluare) ; 11,10 Gondola 
de aur‘- — muzică ușoară — se- 
lecțiuni; 11,30 Panoramic știin
țific (reluare); 11,45 Roman foi
leton: Contele de Aldiite Cristo 
(reluarea ultimului episod) ; 
12,35 Publicitate; 12,45 Telejur
nal ; 13,00 Închiderea emisiunii 
de . dimineață; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs 
de limba rusă (lecția a,24-a re
luare) ; 18,10 De la meșteșuguri 
la ârta plastică; 18,20 Atlas mu
zicii românesc —- Amintiri de
spre. Gheorghe bliha la Brașov 
— interpretează la pian Gabrie
la Dimitrica pima — fiica com- 
pOzîtonilui, Elena Șerb an Szi- 
gheti, Margareta Gingii, Paul Nl- 
colaescu, Orchestra simfonică a 
Filarmonicii „Gheorghe Dima“ și 
corul Teatrului muzical din Bra
șov; 18,55 Publicitate ; 19,00 Ca- 
lelcioscbp Cultural-ărtistic. Emi
siune de inform afle și actualita
te literară» teatrală, cinemato
grafică și plastică; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal — In cin
stea aniversării Republicii — 
Cronica marii întreceri ; 20/10
Coihentâriu lâ 40 de steme — ju
dețul Bitzftti; 20,30 Scară de tea
tru : Pledoarie pentru un răz
vrătit de Emahue! RObles; 22,30 
imagini din Zambia; 22,40 21 de 
ore.

MIERCURI 25 OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Bucurcștiul necunoscut 
(reluare); 9,25 Prietenii lui Aș- 
chiuță ■— emisiune pentru pre
școlari; 9,55 Publicitate; 10,00 
Curs do limba franC.Oză (lecția 
a 26-a); 10,30 Comentariu la 40 
de steme (reluare) județul Brăi

la; 10,50 Teleeinemaicca pentru 
tineret : Prizoniera din Câucaz 
(reluare) ; 12,20 Barada micilor
interpreți; 12,50 Telejurnal; 13,00 
închiderea emisiunii de dinii- 
neață; 14,55—16,50 Fotbal : F. C. 
Argeș — Beai Madrid In optimi
le de finală ale „Cupei campio
nilor europeni". Transmisiune 
directă de la Pitești; 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-a
miază. ( urs de limba germană 
(lecția a 24-a (reluare): 18,00
Întrebări și răspunsuri ; 18,25
Tragerea Prono expres : 18.30
Ziua forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România ; 19,00 
Timp și anotimp în agricultură: 
19,20 1001 de seri; 19,30 Telejur
nal — In cinstea anivertăriî Re
publicii. Cronica .marii între 
ceri; 20,10 Teleobiectiv; 20,30 Te- 
recinematcca: lulius Caesar — 
producție a studiourilor ameri
cane. — Cu: Marlon Brando și 
Jaoes Mason. Premieră pe țară: 
22,25 Teleglob: Persepo-lis — film 
documentar; 22,35 24 de ore,

JOI 26 OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 România în lume (re
luare) ; 9,35 O viață pentru o 
idee : Dimitrie Guști (I) — re
luare; 10,00 Cur.s de limba ru
să (lecția a 25-a); 10,3o De la 
Alfa la Omega» Enciclopedie 
pentru elevi; 10,50 Tele-obictiv 
(reluare); 11,10 Telecinemăteca : 
lulius .Caesar (reluare); 13,05 
Telejurnal; 15,15 Handbal mascu
lin : Steaua — Universitatea 
București divizia A; 16,30-17,01) 
Teleșcoală. Economie politică. 
Capital și plusvaloa.ro. Critica 
unor teorii burgheze eu privire

la capital; 17,30 Deschiderea c- 
misiunii de după-amiază. Emi
siune in limba maghiară: 18,30 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto; .18,50 Cronica 
literară; 19,00 Satul contempo
ran. O zi din viața unui pri
mar; 19,20 1001 de seri; 19,30 Te
lejurnal. — in cinstea aniversării 
Republicii. Cronica marii între
ceri: 20,10 Comentariu la 40 de 
steme — județul Caraș-Severin: 
20,30 Aspecte din spectacolul 
Ansamblului folcloric Indian:
20.45 Pagini do umor: retrospec-
livă Wait . Disney ; 21,35 Tinerii
despre ei7 înșiși; 22,15 Itinerar : 
Viena — Salzburg — Linz ; 22.30 
24 de oro.

VINERI 27 -OCTOMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex: 9.05 Tele-enciclonedida (re
luare); 9,50 Muzică’ ușoară; 10,00 
Curs de limba germană (lec
ția a 25-a); 10.30 Comentariu 1;» 
40 /le steme (reluare) județul 
Buzău: 10,50 Efigii lirice (relua
re); 11,00 Satul contemporan 
(reluare); 11,20 Pagini de umor 
(reluare); 12,10 Teleglob (relua
re); 12,30 Muzică populară:
12.45 Telejurnal; 13,00 închide
rea emisiunii de dimineață. Te- 
feșcoaiă; 16,00-17,(M) Matematica 
(în ajuțorul candidaților la <- 
\amehul de admitere în învă- 
țămîntul postliceal și superior) 
— Inducția completă. Analiza 
combinatorie. Binomul lui New
ton; 16,30 Istoria României. Zo
rile istoriei pe pămîntul patriei 
noastre (epoca pietrei cioplite, 
epoca pietrei șlefuite, epoca 
bronzului); 17,30 Deschiderea e- 
mlsiunii de după-amiază — 
Curs de limbă engleză (lecția â 
25-a reluare); 18,00 Cunoașteți

@» Grigore Etica și Gheor- 
ghe Cernat din Vuîcâh ne 
comunică, printr-o scriisoaf» 
„telegrafică", faptul că 
găsit o 
re i-au 
șenesc 
tea fi
Așa da I In prim plan ■ - o- 
nestitatea...

sumă ' de bani pe 
depus la serviciul 
al miliției, spre ă 
ridicați de

au
ea- 

oră-
pu-

„păgubăș",

@ Stimate tovarășe Dumitru 
Preda (Petroșani, str. Unirii, 
bloc 22 ap. 10). știm că aveți 
dreptate: e adevărat,- duceți 
lipsa apei calde șl aceasta rle 
mult timp. Cine-s vinovății? Se 
știu ei! Cei câ „repară" vai a 
o conductă (și .de aceea hu 

apă caldă) iar iarna mi 
.presiune" (și de 
apă căldă). POăte 

„sCmnâl" va fi receptlo-

e.. 
dispui) de... 
aceea nu e. 
acest
nat )a I.G.t..!

9 Propunerea dv.. tovarășe 
Vasile Brici (E.M. Uricani. sec
torul IV), o înaintăm — fără 
a o comenta 
s-o judece.
— Uricșni, i 
amenajeze 
tivă pentru ; 
pierea Spitalului Izipehi. Cbn- 
siderentelele care v-au „im
pulsionat" propunerea nu le 
mai amintim. Se subînțeleg —

i — celor în drept 
Pe rute Petroșani 
doriți, deci, să se 
o static facilita- 
autobuze. îh a.pro-

legile? Emisiune d«* Marin 
nescu; 18.15 Tragerea Loto; J«r2ă 
Școala campionilor — ejnisiujte 
de inițiere Sportivă, pentru co
pii : mini-rttgbl; 18,5® Triecdn- 
Verință de presă. Doi ani d® li 
introducerea acordului globai îh 
C.A.P.; 19,20 IPOI de seri ; 19,30 
Telejurnal — Tn cinstea aniver
sării Republicii. Cronica fnttrîî 
întreceri; 20/10 Reflector; 80,25 
Film artistic : Atentatul — Tn 
distribuție : tt. Kurow^Ka, & 
CyhkutLs. T, 1-omnicki : 81,40
Reportaj din Luxemburg; . 21,5r» 
Ochiul în obiectivul stlintei: 
22.35 24 db Or*.

STMBATĂ 28 OCTOMBRIE
9,00 Deschidere» rânlsluhiî. Tfc- 

lex; 9,05 Cunoașteți Icjriln î țtc- 
luarfe); 9.Î0 A fost odatii e». 
niciodatil........... Punguța <n, tUii
l>ani“; 9,50 De vorbi cu gtKip»- 
dinole; 10,0.5 Ochiul îp Cbiteii- 
vul Științei; 10,45 Pt> flKil pe ia 
Comaței — concert «0 ăniefti 
populară; 11,00 CvmentUriU la 4t» 
de steme (reluațe) județul C« 
raș-ScvCTin; 11,20 Capodotler..
ale muzicii universale; 15,05 As
pecte de la Festivalul inttinu- 
țional de balet. Varna WT8 (re
luare) ; 12,30 Program tic citi; 
(reluare): 12,50 Telejurnal; 18tr,t> 
Deschiderea otnisltihii de tltipfl 
amiază — Emfulune îh lîfhha 
«ej-mand; 18,ir. «Hm, tinerețe, 
dans; 19,00 Frumusețea iir. 1 — 
reportaj; 19,20 îmi de seri; 
19,30 Telejurnal — tn cinste» a- 
nlversArii Republicii. ironie» 
marii întreceri: 20,10 Arc pesțe 
limp : „Cuțarlda" — reportaj : 
20,25 Teleenciclopeilla: 81,06 Film 
serial: Ma.tmlK, — Pe muchie, 
do cuțit; SI,55 Siîpervedet» cu 
Hadu Bftligan șl Matei Alevmv 
drtt; 22,2.5 ECtlu de romanțli... ; 
22,45 Telejurnal ț SÎ.55 SăptS-Tnl- 
na sportivii. Hochei pe gheață i 
România — R.P. Chineses (j-fc* 
priza ă Ht-a). TrahSrh&îUîib 8* 
la patinoarul „S3 Augiwtc.

Enigmele de pe Marte
Una din enigmele puse de 
iografilte transmise de sonda 

spațială americană „Mariner-9" 
este șl imaginea nnel imense 
văi sinuoase, în 
proxlmaliv 500 
ine de 6 km. I a 
imaginea evocă 
nenumărate meandre, 
analizele spectrale par să con
firme că pe Marte este foarte 
putină apă. în nici un caz atit 
cit ar fi necesară pentru a for
ma riuri de mărimea cehii fo
tografiat. O alfă interpretare a 
fotografiilor ar consta în ex
plicarea formării acestui pseu- 
do-rîti prin scurgerea unui șu 
voi do lavă vulcanică. Aceas- - 

din urhră insă tui poale ex- 
ica existența afluenților caro 

unesc cu cursul principal.

TRUSTUL DE
IHDUSTRIALE

e iii avantajul bolnavilor. 'Iii 
legătură cti stalia din dreptul 
noii piele a Lupenitilui-, dacă 
ați fi citit zilnic 
observat că... se 
tacfe. adică ’

zîarul Ati fi 
face. Se va

* Ion Merciu
Dobrâ (județul Huneddăfa) ne 
semnalează faptul că, la caba
nă Luncă Florii, nu întotdeau
na găsești căihhre. tnlfiicît fa-, 
milia Fekăle (e
desprb cabanieră FloriGa Fe- 
kete?) șT-ă extins dreplurilb... 
îh mâi miiltfe cămere. 
din Petroșani ă O.J.'t. 
că va

din cofnuria

vorba oare

Fiiiala 
știe 

îri legătură cu aceasta?'

De acord cu tiv., tova- 
Mihal Glieorghilaș (Pb-rașe

rbseni, bloc O 8). Dacă nu dis
pune de întreg .„mater.ialul'' 
necesar Satisfacerii cerințelor 
populației, cîo ee mai primeș
te Chirisc Pânăit (Oft la spă
lătoria chimică a cooperati
vei „Deservirea" I.upeni), co
menzi? Din momeril ce hu se 
angajează să respecte o limi
tă de timp?!... S!i fui filai pri
mească ! Db acord, dat cu 
asta nu se rezolvă nimic. Să-și 
facă rost de materiale; pentru 
că. nu spre a găsi „motivații', 
a fost. „înstalBl11 acolo...

Film românesc

ou premiu
de aur

Organizată
Uhiunii toternationafe 
nesștiloi Amatori,_ _
XliT-n editife â Festivăluiai in
ternațional al TiTmeior de ama
tori. cate a avut loc îh'tto 
și 15 octothbrîte la Brho 
U.S. Cehoslovacă, a toitoit 
sionaț! aî acestei arlfe 
Austria, GehosloVâcia, R. 
Germană, R. F. a Gertiîaniei, 
Finlanda. Iugoslavia. Pptonia, 
România, S.U.A. și U-.R.S.S. In 
cadru) festivalului au fost pre
zentate 140 de pelicule din 
care 3'4 an fost s»ectionatb 
pentru concurs

Marele prehlîe si Medalia 
de atîr a Festivalului au fost 
tohferito filmului artistic ro
manesc de scuit metraj ,,Luatî 
loc, vă rbg!" realizai de ci
neaștii amâtotî litaisoreh) 
sif Coștinaș. și btogene 
boi. Prin aceste distincții, miș
carea artistică amatoare a ci
neaștilor din Timișoara, care 
«prinde în rîndurile sale nu

meroși oămeni al muncii din 
întreprinderi și instituții, stU- 
dehtî; elevi și cadre didacti
ce, înscrie un nou șî presti
gios succfes internațional, i

sub patronajul ■ 
—.4 ă Ci- 
cea de-ă

In repertoriul actualei sta
giuni muzicale sint înscrise 
mai multe prime-auditU din 
creația compozitorilor 
yi străini.

Astfel., Filarmonica 
<je mnesau" va oferi,
rind. publicului meloman, in 
primă audiție, lucrările roniă- 
nești Simfonia a Ii-a de 
Gheorghe Dumitrescu, ..De! a- 
ducc.rc aminte" de Myriam 
Marbe. „Priviți, se constru
iește lumea noastră" de Geor
ge Draga. ..Improvizații dra
matice" de frina. Odăgescu, 
iar din creația, universală — 
..Cantala Academica", pentru 
soliști vocali, cor și orches
tră de Britten.

Filamornica din Timișoara 
va serba, peste puțin, 25'de. 
ani de activitate. Cu . acest 
prilej, intr-un concert oma
gial. ea va. prezenta, in pri
mă audiție,
vă." de Ion Crișan.

La rindul lor. filarmonicile 
din Tg. Mureș, Ploiești \ și 
Bacău, anunță, pentru luna 
decembrie. titluri noi : — 
„Cantata pentru pace" de 
Wilhelm Demian „Cintare 
patriei" de George Dumi
trescu și „Tablou dramatic", 
de Aurel Popa.

CONSTRUCT»
TIMISOARA

angajeazâ urgent:

Arad, la șantierul 7 Deva
Chișcădaga

»■

I

bîlitate la șantierul 7 Deva
9

Chișcădaga și 8 Pădureni

Condiții de încadrare conform Legii nr. 12'1971

i

ANGAJEAZA
cu următoarele calificărimuncitori

I
I

ANGAJEAZA

12 
în 

pa- 
din

D.

lo- 
Bi-

i

(Agerpies)

9 LĂCĂTUȘI

LĂCĂTUȘI

ELECTRICIENI SUPRAFAȚĂ

MUNCITORI NECALIFICAJI SUBTERAN

SUPRAFAȚA

SUBTERAN

Condițiile de angajare și salarizare sint cele pre
văzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr. 12/1971.

Iniormații suplimentare se pot obține zilnic, in
tre orele 6.30—14. de la biroul personal al exploatării 
cu sediul în Bărbăteni.

Mica publicitate
PIERDUT ligitimatic

Ioan eliberată de .E.M

PIERDUT lăgiliftiătie
Viorel, eliberată de

de serviciu
Livezenî. O

pe numele 
declar nulă.

Herlea

I
ide serviciu pe numele 

□reparația Petrila. O declar
Cuciuian 
bulă.

9

9

9

plusvaloa.ro
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Vizita de lucru a tovarășului
(Urmare din pag. 1)

NICOLAE CEAUȘESCU nevoie de 
a-și trans- 
asemenea, 
gîndurile 

în aceste

CONTINUĂRI DIN PAGINA I • CONTINUĂRI DIN PAGINA I

(Urmare din pag. 1) tate spitalicească, întregul per
sonal medical a venit în în- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aplaudînd și ova- 
ționînd.

Adresîndu-se secretarului 
general în numele celor pe- 

1 1 constructori de ma-
.cunoscuta uzină bu- 

..eană „23 August" și a 
muncii din 

directorul Uzinelor

Ce- 
Ca- 
di-

„O-

inte. Apoi, Ia magazinul „Nep- 
tun" din apropiere, speciali
zat în desfacerea peștelui o- 
ceanic, secretarul general al 
partidului este informat că, în 
general, în magazinele bucu- 
reștene se desfac în prezent 
cantități mult mai mari de 
pește și conserve din pește, 
care se bucură de apreciere1’ 
cumpărătorilor.

Conducătorul partidului și 
statului apreciază modul de 
organizare a pieței, preocupa
rea organelor locale de partid 
și de stat pentru buna apro
vizionare, pentru condițiile în 
care sînt deserviți cetățenii.

In plata „Obor", cea mai 
mare din Capitală, atît ta ma
gazinele cît și 1a standurile 
organizațiilor comerciale de 
stat, ale întreprinderilor a- 
grioole, asociațiilor intercoope- 
ratiste, precum și 1a producă
torii individuali se găseau 
produse în cantități mari, 
tățeni din toate cartierele 
pitalei se aflau ta orele 
minetii de ieri în piața
bor", unde, zilnic, se desfac a- 
proximativ 40 vagoane de le
gume si 12 vagoane de fructe.

Se vizitează balele de le
gume și fructe, unitățile pen
tru desfacerea cărnii. Remar- 
cînd grija gospodarilor Capi
talei pentru aprovizionarea 
ritmică a pieței, tovarășul 
Ceaușescu recomandă o mai 
mare atenție folosirii judici
oase a spațiului, extinderii 
metodelor moderne pentru a 
se economisi timpul cumpără
torilor. Pe platoul în aer li
ber. secretarul general stă de 
vorbă cu numeroși cetățeni, 
cu vînzători, cu țărani coope
ratori. Ion Musceleanu din Do- 
broești, Dumitru Ispas din Vi
dra, Toma 
Dragului, 
Dobreni îl 
realizările 
în care lucrează, 
strîngerea recoltei este pe ter
minate, că se lucrează intens 
ta semănat. Cooperatoarea 
Rada Peiu îl îmbrățișează cu 
căldură pe tovarășul Ceaușescu, 
îi spune:

— Să trăiești multi ani cu 
sănătate, maică 1 Tare ești om 
bun. De-al nostru, din popor 1 
Bătrîna se fotografiază alături 
de tovarășul Ceaușescu.

In Piața „Pantelimon", odată 
cu constatarea că și aici a- 
prdyiziotiarea este bună, to
varășul Ceaușescu remarcă :

— Sînt condiții pentru con
struirea unor noi standuri, pen
tru mai buna amenajare a pie
ței, evitîndu-se risipirea uni- ■ 
tăților. Edilii orașului infor
mează cu acest prilej pe se
cretarul general al partidului 
că în majoritatea piețelor Ca
pitalei sînt în curs de efectua
re asemenea lucrări, astfel în- 
cît, pînă ta sfîrșitul anului și 
în 1973, capacitățile de depo
zitare și de desfacere vor fi 
cu mult mai mari.

— Să ne trăiti, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă mulțu
mim că vă aflat! din nou prin
tre
Ion 
tru 
lor 
de 
neavoastră s-au înfăptuit mul
te lucrări de larg inteTes ce
tățenesc. continuă el.

Cu prilejul vizitei între
prinse în piețele din sectorul 
III al Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește 
pe șoseaua Pantelimon la spi
talul și policlinica „23 Au
gust", date nu de mult 
folosință. Moderna clădire, 
dicată într-un timp record 
tl luni, și prin contribuția 
tivă a populației și a cadre
lor sanitare, adăpostește un 
spital de 700 paturi și o po 
liclinică de mare capacitate.

. La sosirea în această uni-

Stănescu din Valea 
Voicu Tudor din 
informează despre 

din cooperativele 
arătînd că

noi! spune pensionarul 
Antal. Vă mulțumim pen- 
grija ce o purtati oameni- 
din cartierul nostru, un- 

în urma indicațiilor dum-

în 
ri-

ac-

sie
' sin

. o ..
î.tor . oameni ai 
cai tier,
„23 August", Alexandru Roșu, 
mulțumește pentru această im
portantă realizare construită 
la propunerea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 
la Uzinele 
adunarea generală 
menilor muncii 
a participat și 
Ceaușescu. Indicațiile date a- 
tunei de conducătorul partidu
lui și statului, care este și 
alesul cetățenilor din această 
circumscripție electorală în 
Marea Adunare Națională, s-an 
înfăptuit. Directorul spitalului, 
dr. Alexandru Iorgulescu, in
vită pe oaspeți să. viziteze spi
talul, dotat cu secții clinice de 
boli interne, chirurgie, gine
cologie, obstetrică, maternita
te; neurologie, pediatrie, tera
pie intensivă. Se subliniază că 
ta construcția noii unități s-a 
urmărit o mai rațională uti
lizare a personalului medical 
— cadrele din spital acordînd • 
consultații și în policlinică. In 
acest fel, populația nu va mai 
fi purtată de 1a o verigă me
dicală ta alta, ci va fi con
sultată de același medic în 
spital și policlinică, bolnavu
lui întocmindu-i-se o singură 
fișă medicală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită 
drele 
du-le 
lor.

Tot
spitalul „23 August", secreta
rului general i se prezintă 
schița de sistematizare a car
tierului Pantelimon, unde în 
perioada 1973—1978 urmează 
să se construiască peste Î5 000 
apartamente. Anual, sublinia
ză directorul Institutului 
„Proiect" București, Constan
tin. Pîslărașu, urmează, a fi da
te în folosință oamenilor mun
cii, începînd din 1973. aproxi
mativ 3 000 apartamente în 
blocuri cu 10 pînă ta 22 eta
je.. In paralel, urmează a se 
construi noi spatii comercia
le, instituții social-culturale. 
Se subliniază că aici va fi 
creată o puternică bază de a- 
grement prin amenajarea ta
curilor Pantelimon și Cernica, 
ipermitîndu-se descongestiona
rea zonei de agrement din 
nordul Capitalei. Schița de sis
tematizare a cartierului Pan
telimon prevede, de asemenea, 
modernizarea șoselei cn ace
lași nume, care va deveni o 
arteră principală de ieșire din 
București spre litoralul Mă
rii Negre. Secretarul general, 
apreciind concepția arhitecte
lor cu privire 1a modernizarea 
acestei principale zone indus
triale a Bucureștiului, indică 

■ folosirea rațională a spatiilor, 
eșalonarea treptată a construc
țiilor pentru o mai 
ficiehță în domeniul investi
țiilor. Totodată, arată 
necesar să se creeze 
te artere comerciale și nu nu
mai magazine izolate, pentru 
a da mai multă personalitate 
cartierului și a veni, în același 
timp, în sprijinul zecilor de 
mii de locuitori ai săi. De 
asemenea, tovarășul Ceaușescu 
cere gospodarilor Capitalei să 
se preocupe mai intens de ex
tinderea rețelei de _ spălătorii, 
de blog sau pe centre de 
blocuri..

Pe traseul vizitei, conducă
torii de partid și de stat se 
opresc, de asemenea, în

gust și preferințe 
necesare, făcînd

în 
oa- 

cara

„23 August',
a

la 
tovarășul

pe constructori, ca- 
medicale prezente, urîn- 

succese în activitatea

cu prilejul vizitei 1a

mare e-

ca este 
adevăra

piețele „23 August" și 
„Traian". In piața Unirii se- 
vizitează marele magazin des
chis în ajun în vechea clădire 
a halei. Pe aproximativ 3 000 
mp sînt expuse vînzării, prin 
sistemul autoservirii, atît pro
duse agroalimentare, cît și in
dustriale. Cumpărătorul își ale
ge după 
mărfurile
plata operativ, la una din cele 
24 de case ale magazinului. 
Este o metodă modernă de 
comerț care s-a dovedit deo
sebit de eficientă. Se arată că 
sistemul de vlnzare -prin au
toservire a permis magazinu
lui să realizeze, din prima- zi 
a funcționării, vînzări da 
800 000 lei.

Cu prilejul vizitei în Piața 
Unirii, arhitectul șef al ’Capi
talei, Tiberiu Ricci, prezintă se
cretarului general și alte as
pecte ale modernizării acestei 
părți a Capitalei. Tovarășul 
Ceaușescu arată că trebuie 
studiată posibilitatea amplasă
rii. aici a pieței de produse a- 
groalimentarq, care 
zent funcționează în 
necorespunzătoare în 
de a

In 
unul 
zine 
„Victoria". 
80 000 cumpărători. Pentru 
da o imagine cît mai . 
a dimensiunilor acestui 
zin este suficient să 
că sub firma sa stau 
poziția cumpărătorului 
magazine într-unul 
Peste 30 000 de 
te de mărfuri se des
fac de dimineață pînă seara. 
Datorită modernizărilor conti
nue, cumpărătorului îi trebuie 
în prezent doar 5 minute pen
tru a se aproviziona cu cele ' 
necesare. Noua scară rulantă 
cu care a fost dotat magazi
nul „Victoria" înlesnește ce
tățenilor accesul rapid între 
parter și etajul al IlI-lea. În
soțiți de secretara comitetului 
de partid, Georgeta Pană, oas
peții vizitează mai întîi raioa
nele cu produse electrotehnice 
de la parter, apoi cele 
fe de la etaj.

fn discuția avută cu 
torii Anton Dăscălescu 
Petrcșel, secretarul general se 
interesează de calitatea stofe
lor, recomandînd diversifica
rea producției, lărgirea gamei 
do culori, o mai mare atenție 
finisajului. Conducerea maga- . 
zinului are datoria să atragă 
atenția fabricilor producătoare 
asupra acestor carențe, să 
ceară stofe care să răspundă 
exigentelor sporite ale cum
părătorilor.

Și 1a sectorul de încălțămin
te, unde sînt expuse produse 
ale fabricilor „Dîmbovița" din 
București și „Clujeana" din 
Cluj se apreciază varietatea 
modelelor, insistîndu-se asu
pra calității.

Un mare număr de cetățeni 
se află la raionul de confec
ții. In discuția cu tovarășul 
Ceaușescu, ei arată că sînt 
satisfăcut! de linia modernă 
a acestora, de stofa folosită, 
exprimînd, totodată, părerea 
că ar fi necesară mai multă 
grijă pentru manipularea lor, 
astfel ca în magazin să ajun
gă numai confecții bine căl
cate, cu un aspect plăcut.

Cu prilejul vizitei prin ma
gazin, se discută și despre 
noile forme de deservire a 
populației folosite cu 
'Se arată că, pentru 
reșteni, mărfurile 
inare sînt expediate 
miciliu cu ’mijloacele 
ale magazinului. La fel 
părătorii din provincie 
cură de atenția magazinului, 
care, la cerere, le 
mărfurile, tot 
proprii de la 
aeroport.

Secretara
partid informează pe oaspeți 
că, în atenția conducerii ma-

în pre- 
conditii 

zona un-
fost mutată.
continuare se 
din cele mai mari maga- 
universale ale Capitalei, 

Aici vin zilnic 
a 

fidelă
! maga- 
arătăm 
1a dis- 

50 de 
singur, 

sortimen- 
se

vizitează

de sto-

vînză- 
și Ion

succes.
bucu- 

cu volum 
la do- 
proprii 

și cura
se bu-

expediază 
cu mijloace 

raft 1a gară sau

comitetului de

gazinului, a organizațiilor 
partid, se află studierea sesi
zărilor și propunerilor din con
dicile de sugestii și’ reclama- 
tii, rezolvarea lor cu operati
vitate. Se subliniază, însă, 
că, deși s-au făcut pași înainte 
în ce privește deservirea mai 
există încă rezerve nevalorifi
cate. Trebuie avută în vede
re o atitudine ireproșabilă a 
vînzătorilor în raporturile cu 
cumpărătorii, eliminarea unor 
verigi care îngreunează ope
rativitatea.

înconjurat cu multă dragos
te de miile de cumpărători a- 
flati ta acea oră prin magazin, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le adresează urări de sănătate 
și fericire.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește ta noua clădire a Tea
trului National din București, 
aflată într-un stadiu final de 
construcție.

Intre secretarul general al 
partidului și edilii orașului, 
proiectanti și constructori are 
loc o discuție cn privire la 
necesitatea urgentării lucrări
lor și executarea în cele mai 
bune condiții a finisajului a- 
cestui mare așezămînt de cul
tură al Capitalei. Participă la 
schimbul de opinii 
Teatrului Național 
Caragiale", artistul 
Radu Beligan, șeful 
— arh. Hcria Maieu, arhitec
tul șef al Capitalei, Tiberiu 
Ricci.

Tovarășul Ceaușescu arată, 
totodată, că în holul principal 
trebuie amplasate sculpturi, o- 
pere de artă de o mare valoa
re artistică, tar pentru orna
mentarea fațadei să fie defi
nitivat cît mai repede proiec
tul amplei fresce.

Se discută cu . acest prilej 
și proiectul de sistematizare 
a Pieței Universității.

— Este bine să se constru
iască aici un- mare magazin u- 
niversal cu 3 sau 4 niveluri, al 
cărui stil arhitectonic să se 
încadreze armonios în ansam
blul format de Universitate, 
de clădirea Ministerului 
culturii, Spitalul Coltea.

Recapitulînd fiecare 
went al vizitei de lucru 
varășului Nicolae Ceaușescu, 
începută ta primele ore ale 
dimineții și încheiata 
miază, se desprinde 
limpede concluzia că 
ceasta dată prezenta 
torului partidului și 
în unități comerciale și social- 
culturale a constituit un pu
ternic factor dinamizator pen
tru noi acțiuni menite să asi-. 
gure îmbunătățirea în con'i- 
nuare a aprovizionării popu
lației, a asistenței medicale, 
să grăbească înscrierea în pa
trimoniul spiritual al Capita
lei a unui important lăcaș de 
cultură — noul Teatru Națio
nal. Vizita a prilejuit, totoda
tă, un ajutor la fața locului, 
dat cu promptitudine edililor 
bucureșleni și organizatorilor 
comerțului, în scopul ridicării 
ta parametri tot mai înalti a 
activității în aceste domenii. 
Chiar succint prezentate în 
cadrul acestui reportaj, dialo
gurile secretarului general cu 
cetățenii reflectă emoționant 
dragostea, stima și prețuirea 
oamenilor muncii fată de to
varășul Ceaușescu, sentimen
tele lor de caldă recunoștință 
pentru neobosită grijă a con
ducătorului partidului și sta
tului pentru condițiile de via
tă ale poporului, receptivita
tea sa 1a cuvîntul oamenilor, 
cu care se consultă perma
nent. O sinteză a acestor. le
gături de nezdruncinat o re
prezintă cuvintele rostite cu 
bucurie și entuziasm pretutin
deni, de miile și miile de ce
tățeni : „Ceaușescu și po
porul

directorul 
„Ion Luca 
poporului 

proiectului

Agri-

mo- 
a to-

ta a- 
în mod 
și de a- 
conducă- 

statului

ION MĂRGINEANU 
MIRCEA S. IONESCU

Conferința generală 
UNESCO

PARIS 19. — Coresponden
tul Agerpres, Paul .Diacones- 
cu, transmite: Conferința ge
nerală UNESCO a ales, în u- 
nanimitale, ca președinte al 
actualei sesiuni pe șeful de
legației japoneze, Toru Hagui- 
wara.

Directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu, a pre
zentat un amplu raport . pri
vind activitatea organizației 
și programul său viitor. El a 
subliniat necesitatea întăririi 
contribuției UNESCO în spri
jinirea țărilor aflate în curs 
de dezvoltare, precum și rolul 
care revine UNESCO în dez-

voltarea cooperării industriale 
și în promovarea unei 
juste' în lume.

Directorul general 
UNESCO a salutat, cu 
prilej, prezența, pentru prima 
oară,- 1a sesiune, a Republicii 
populare Chineze.

Joi, au început dezbaterile 
generale, 1a care iau cuvîntul 
șefii delegațiilor participante.

In ședința de joi dimineață, 
Conferința generală a UNESCO 
a hotărît — cu 34 de 
favorabile, 6 contra și 
abțineri — admiterea 
blîcii Bangladesh în 
zatie.

păci

al
acest

voturi
22 de

Repu- 
organi-

Premiul Nobel pentru literatură

1972
SI OCKHOLM 19 (Agerpres). 

— Premiul Nobel pentru lite
ratură pe anul 1972 a fost 
decernat scriitorului vest- 
german Heinrich Boell. In ex
punerea de motive, colegiul 
Academiei Regale din Stock-

holm, constituind juriul aces
tei distincții, internaționale, a 
apreciat „îmbinarea unei largi 
perspective asupra timpului 
să-u cu sensibilitatea și mă
iestria artistică".

După cum anunță agen
ția TASS, Ia Departamentul 
de Stat al S.U.A. a avut loc 
solemnitatea semnării acor
durilor dintre guvernele 
U.R.S.S. și 
privire la 
mentarea 
lend-lease 
ciprocă de

După semnarea acorduri
lor, Nikolai Patolicev .minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S., a fost primit de pre
ședintele Richard Nixon.

0 Noul guvern norvegian, 
prezidat de Lars Korvald, a 
fost instalat oficial miercuri, 
succedîn’d cabinetului Tryg
ve Bratteli, care a demisio
nat după respingerea dn că
tre electorat — cu prilejul 
referendumului de la 25 sep
tembrie —■ a proiectului de 
aderare ta Piața comună.
• Frantisk Hamouz, vice

președinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace, l-a primit pe 
Nguyen Van Kha, ministru în

dintre
Statelor Unite cu 
comerț, la regle- 
deconturilor de 

și la oferirea re- 
: credite..
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vîntul scris și vorbit. Eficienta 
activității conducătorului de
pinde deci de aptitudinile pe 
care acesta le are de a vorbi 
și de a scrie. Are 
îndemînare pentru 
mite gîndurile și, de 
pentru a descoperi, 
oamenilor. Numai
condiții, un conducător poate 
fori confirma sau >. difi- 
ca îndatoririle salariatilor din , 
cadrul colectivului fată de u- 
nitatea care-i include; a unuia 
față de celălalt și, în general, 
fată de muncă. /

Conducătorul trebuie să re
alizeze în relațiile cu salariatii 
creșterea' sentimentului de a- 
partenență 1a organizația eco
nomică respectivă.

In general, un cadru de con
ducere trebuie să transmită sa
lariatului, trei tipuri de infor
mații :

informații esențiale, de 
care salariatul are nevoie pen
tru a-și putea desfășura activi
tatea în mod satisfăcător ;

’ © informații necesare, in
formații care nu afectează ac
tivitatea curentă a salariatu
lui, dar sînt legate de activita
tea sa viitoare ;

® informații dezirabile, a 
căror cunoaștere ar fi agrea
bilă subalternului.

Comunicațiile implică o 
teracțiune între indivizi 
între colective.

Conducătorul trebuie să : 
să se întrebe întotdeauna :

@> ce este receptorul ? Ce 
funcție ocupă acesta în struc
tura organizatorică, fiindcă a- 
ceastă calitate influențează un
ghiul său de vedere;

9 unde este plasat recepto
rul ? respectiv poziția acestuia 
în ierarhia socială a colectivi
tății, afectează obiectivul ve
derilor sale ;
• cine este receptorul ? A- 

ceasfa se referă la gradul de 
motivare a acestuia, 1a an
samblul capacităților sale, la 
trăsăturile de personalitate etc, 
toate acestea afectînd punctul 
său de vedere.

Conducătorul ' care nu știe 
să-și restructureze conținutul 

j comunicației în conformitate 
cu unghiul, obiectivul și punc
tul de vedere al receptorului,

guvernul R.D. Vietnam, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, cu care a exa
minat unele probleme concre
te ale colaborării dintre cele 
două țări, relatează agenția 
C.T.K.
• In urma convorbirilor 

purtate la Varna între miniș
trii industriei grele 3i Bulga
riei și Ungariei ,a fost semnat 
un protocol care reglemen
tează colaborarea bilaterală în 
sfera industriei grele în pe
rioada cuprinsă în anul 1975.

$ ha Tirana a fost semnat 
un protocol privind schimbu
rile comerciale dintre Albania 
și Ungaria pe anul 1973. Pro
tocolul prevede sporirea vo
lumului comerțului bilateral,, 
relatează agenția M.T.I.
• La Santiago de Chile 3 

fost semnat un contract, con
form căruia Cehoslovacia va 
livra în Chile mașini pentru 
prelucrarea, metalelor în valoa
re de 2,8, milioane dolari — 
relatează agenția C.T.K.
• Reprezentantul Siriei Ia 

O.N.U., Haissam Kelani, a 
protestat, miercuri, într-o 
scrisoare adresată președin-' 
telui Consiliului de Secu
ritate, împotriva bombardării, 
duminică de către forțele 
israeliene, a teritoriului ță
rii sale.

in-
sau

știe

riscă întotdeauna ca mesajul 
său să răntînă neînțeles și a- 
cest lucru îi afectează, îndeo
sebi calitatea de conducător.

Rezultatele activității multor 
unități economice sînt influen
țate direct de modul în care 
conducătorii știu să-și îndepli
nească sarcina, datoria lor. Și 
din păcate, un adevăr de ne
contestat ne apare foarte evi
dent : un conducător slab cos
tă întotdeauna mai mult decît 
un conducător bun. Prețul 
muncii de conducere este greu 
estimabil, deși el se traduce 
uneori prin nivelul anumitor

s-au mai putut realiza decît în 
procent foarte scăzut. Nu vom 
aminti cauzele mărunte, subi
ective, care au contfibuit la 
aceste rezultate insuficiente ci 
vom afirma categoric faptul că, 
în primul rînd, rezultatele ne- • 
satisfăcătoare sînt urmarea 
necorelării celor trei genuri 
de activități de bază pe care 
le-am amintit.

Iată, veșnicul dialog între 
conducerea minei și șefii de 
sectoare:

— Ce preliminar ati făcut 
pentru astăzi ?

Șefii de sectoare, în baza a-

Pe

to
că 
nu 

demisia

Căi pentru sudarea 
unui colectiv

șef sector

procesul de 
există trei

indicatori, în comparație cu al
ții, luati ca etalon.

Pentru a clarifica unele as
pecte ale procesului de comu
nicare, îmi voi permite să e- 
xemplific prin date concrete, 
care se referă la o perioadă 
nu prea îndepărtată de condu
cere a E.M. Dîlja.

Voi analiza relația director 
— inginer șef — 
transport:

Este știut că în 
producție minier
verigi principal; care determi
nă ritmicitatea activității la 
nivelul sarcinilor dintr-o anu
mita etapă : lucrările din aba
taje, respectiv extragerea căr
bunelui, procesul de evacuare 
din mină la suprafață și acti-. 
vitatea de întreținere. Ei bine, 
conducerea E.M. Dîlja, în for
mația anterioară, s-a preocu
pat pentru asigurarea liniei de 
tront 1a nivelul sarcinilor de 
plan și uneori 3 unei linii de 
iront excedentare, dar, datori
tă unei lipse de experiență în 
domeniul previziunii și datora
tă aplicării unui stil de condu
cere defectuos a neglijat ul
timele două verigi care, la un 
moment dat, au paralizat acti
vitatea minei de așa natură, 
încît sarcinile de producție nu

nalizei capacității de producție 
a abatajelor, stabileau un pre
liminar zilnic, de natură a mul
țumi exigențele conducerii. To
tul era în. ordine pînă 1a rea
lizările schimbului I, II, III, 
respectiv a doua zi dimineața. 
După fiecare schimb și în fie
care zi, urmau discuții :

— De ce nu ați realizat pre
liminarul' pe care singuri vi 
l-ați făcut ? Maiștrii să nu iasă 
din mină 
cinile de

Urmau 
pentru o 
povestea

Printre
ale nerealizări-i se invocau zil
nic și defecțiuni. în transport, 
respectiv lipsa de vagonete 
goale și defecțiuni dese ale 
locomotivelor de mină. Degea
ba șeful sectorului transport 
implora zilnic să i se creeze 
condiții normale de transport 
în mină, fiindcă nu era ascul
tat.
tive 
te, 
etc.

Ca salariat al acestei ex
ploatări, am rămas foarte ne
plăcut impresionat 1a unele 
din rapoartele care aveau loc 
în zilele de miercuri și vineri,

pînă nu-și fac sar- 
plan ! etc. etc.
justificări, împăcare 

zi și cu regularitate, 
se relua a doua zi. 
motivele principale

In fiecare schimb locomo- 
deraiate, vagonete căzu- 
întreruperi în activitate

numai ta gîndul că într-un co
lectiv de conducere se poate 
purta o discuție între director 
și șeful unui sector, cam 
acest ton ;■

— De c? n-ai dat goale, 
varășe... ? Pînă cînd crezi 
am să te mai tolerez ? Dacă 
ești capabil, dă-ți 
ș.a.m.d.

Orice răspuns devenea su
perfluu.

Analizînd într-o asemenea 
conjunctură relația emițător- 
receptor, ser explică eficienta 
scăzută a muncii unui colectiv 
cu un climat de lucru ca cel 
amintit.

De fapt, ce mesaj transmitea 
conducătorul în .acest caz? Do
rea o informare, dorea să 
transmită o admonestare, o 
insultă ?

Cui se transmitea mesajul? 
Unui șef de sector care își cu
noaște meseria, era stăpîn pe 
problemele ce-i reveneau de 
rezolvat, dar nu i se creau 
condiții corespunzătoare pen
tru a-și putea desfășura activi
tatea. Este clar că aceeași 
problemă era privită din un
ghiuri de vedere diferite...

In fond, cine era recepto
rul ? Șeful sectorului trans
port de ta E.M. Dîlja, un ele
ment care nu are nevoie de 
motivări pentru a-și desfășura 
activitatea. Este un elefnent 
capabil să-și conducă secto
rul, energic, cu multă putere 
de muncă, un salariat care are 
personalitatea sa bine con
turată în colectivul de lucru. 
Atitudinea conducătorului | în 
acest caz nu concorda cu punc
tul de vedere 31 subalternului 
despre actul conducerii.

Deci, animozități și răpirea 
climatului, îndepărtarea de co
lectiv, dezagregarea colecti
vului.

Iată de ce este bine ca un 
conducător, indiferent de nive
lul pe care-1 ocupă în procesul 
de producție, să tină seamă de 
principiile cele mai elementare 
ale comunicării. Iată de ce, es
te necesar ca un conducător

■ dacă nu e născut cu arta, cu 
știința conducerii să le îrivete 
măcar. Sudarea unui colectiv 
și sporirea simțului 
pare ta treburile și 
le comune, nu se 
liza pe alte căi.

de partici- 
obiective- 

poate | rea-

Voi obiective industriale
(Urmare din pag. 1)

necesar să con-Poate ar fi 
semnăm cîteva din cele mai 
semnificative fapte de mun
că ale constructorilor, unele 
nume de oameni, opinii ale 
constructorilor și beneficia
rului despre reușita lor co
mună. Toate acestea însă fac 
parte integrantă din marele 
agregat siderurgic. Toate sînt 
înglobate în silueta lui impu
nătoare. Toate vorbesc în șu
voiul continuu de fontă care 
se revarsă în marele rezer
vor al bunăstării poporului.

Pentru că de acum .mai e- 
xact spus din data de 29 sep
tembrie a.c., furnalul nr. 9

de ia Hunedoara este un fapt 
împlinit; el produce fontă 
pentru industria românească. 

Oamenii harnici care l-au 
durat au dat jos schelele, 
și-au strîns uneltele, au luat 
cu ei pancartele pe care scrie 
„Atențiune 1 Sus se lucrează"! 
și au plecat să execute alte 
obiective prevăzute a fi fina
lizate' în acest cincinal pe 
care întregul 
străduiește să-l 
tr-un termen cit 
putință.

Lingă marele
rurgic au rămas alți oameni 
harnici și inimoși: furnaliștii.

Pulsul cetății de foc bate 
mereu mai puternic.

popor se 
realizeze în- 
mai scurt cu

obiectiv side-

Tineretul angajat cu toată energia
(Urmare din pag. 1)

U.T.C. — și anume, de a se 
acorda o mare atenție șl un 
sprijin consecvent noilor an
gajați. Nu mai amintim cît de 
important este ca aceștia să 
se stabilească definitiv la lo
cul de muncă. Pentru noii an
gajați,, grgșn.izatia U.T.G. ma
nifestă miiltă grijă; aceștia 
sînt repartizați ta locurile de 
muncă pe lîngă mineri 'foarte 
buni, cu o experiență înde
lungată în minerit; se orga
nizează dezbateri pe teme ca: 
„Integrarea tineretului în pro
ducție", „Respectarea disci
plinei muncitorești".

Din partea conducerii ex-

ploatării, tinerii de la Uricani 
primesc un sprijin permanent, 
sînt înconjurați de înțelegere 
și încredere, iar ei s-au inte
grat adînc în colectivul mi
nei, răspunzînd cu fermitate 
responsabilităților profesiona
le, sociale și politice. Tine
rii de la E.M. Uricani nu sînt 
nici extraordinari, nici supra
oameni, 
prin 
prin 
a 
la 
tiei,
de cărbune peste plai}, în re
zultate ale muncii care reflec
tă personalitatea puternică a 
tineretului comunist.

oriware alții, 
și disciplină, 

nestăvilită 
dau aportul 

al produc-

ci, ca 
sîrguință, 

energia 
lor își 
bunul mers 
aport dimensionat în tone

Sporuri 
substanțiale 

de 
cărbune

(Urmare din pag. 1)

ror minerilor care compun cele 
patru schimburi ale brigăzii 
— conduse de Vasile Dumitraș, 
Florian Ban, Florin Greieruș 
și Dumitru Vătăman — ran
damentul mediii planificat în 
abataj a fost depășit, în pe
rioada respectivă, cu 550 kg/ 
post.

Alături de ei, la sporul de 
producție substantial cumulat 
pe sector contribuie și brigă
zile conduse de Szabo Balazs 
(50 tone după prima decadă 
a lunii), Augustin Cucută și 
Gheorghe Cojocărașu, iar fie
care din formațiile de lucru 
ale sectorului sînt hotărîte ca 
pînă 13 sfîrșitul lunii să-și ma
joreze depășirile.

In cinstea aniversării unui 
sfert de veac de Ia procla
marea Republicii în perioada 
1-10 decembrie va avea Ioc 
o importantă manifestare e- 
ditorială: Decada cărții ro
mânești. In întreaga țară, se 
vor organiza expoziții ilus- 
trînd dezvoltarea activității 
de editare și răspindire a 
cărții în România, „Zile ale 
cărții", pe genuri de litera
tură, intilniri ale cititorilor 
cu personalități ale vieții 
noastre culturale, cu autori 
și editori etc.

★
După cum informează edi- 

• turile, iubitorii de literatu
ră vor găsi în librării noi 
lucrări din creația beletris
tică națională și universală.

Printre noutățile anunțate 
se află mai multe ediții bi
lingve, care înscriu într-o 
mai largă circulație interna
țională operele unor mari 
scriitori români, între aces
tea, o culegere cuprinză
toare de poezii ale lui Geor
ge Bacovia, în versiune ro- 
mâno-rusă, și volumul de 
versuri „In marea trecere" 
de Lucian Biaga, în limbile

editorială

precum și reîeriri Ia ienome- 
nul literar și artistic româ
nesc și străin.

Din patrimoniul clasic, sînt 
reeditate, între altele. „Is
toria unui galben", de Vasile 
Alecsandri, și „Istorisiri din 
Ardeal", de Mihail Sadovea- 
nu.

*

Sr. Informații utilitare
Calendar privind cancerul (Florența, 

20—28).
VINERI 20 OCTOMBRIE
Soarele 

și apune 
trecute din an 
rămase — 72.

răsare ta ora 
ta ora 17,23.

294.

EVENIMENTE

6,26
Zile
Zile

Eu-

1872
Pa-

@ 1821 — S-a născut 
frosina Popescu, artistă 
cîntăreată (m. 1900) @ 
— S-a născut Cincinat 
velescu, scriitor și epigra
mist (ni. 1934) • 1897 — 
A murit Gheorghe Chitu, 
om politic, profesor de limbi 
clasice, jurist, comisar de 
propagandă al guvernului 
revoluționar de 1a 1848 (75 
de ani) (n. 1828) ® 1920 — 
începe greva generală a 
muncitorilor din România 
@ 1920 — S-a înființat U- 
niunea Artiștilor Plastici ® 
1972 — Congresul al IlI-lea 
al Partidului Socialist Unit 
al
(20—22) • 1944 — 
rea orașului Belgrad 
ocupația fascistă Q 
Al V-lea Congres

Berlinului • Occidental
Elibera- 
de sub 

1972 — 
mondial

— 7 NOIEM- 
din Arizona ; 
Simon Boll-
— MINERULî 
ANINOASA :

FILME
PETROȘANI 

BRIE : Ferma 
REPUBLICA : 
var ; LONEA 
După vulpe ;
Aventuri în Ontario; VUL
CAN : Mărturisirile unui

comisar făcute procurorului 
republicii; LUPENI — 
MUNCITORESC: Mirii anu
lui II; CULTURAL: Jocul 
de-a moartea ; URICANI: 
Antracit.

T. V
VINERI 20 OCTOMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex;

9,03 Teleenciciopedia;
9,50 Muzicii populară. Cîntece 

și jocuri intorpretate de 
formații folclorice din ju
dețul Brăila;
Curs de limba germană. 
Lecția a 25-a;
Comentariu la 10 de ste
me. Județul Botoșani; 
Revista literară Tv.: 
Teatru scurt prezintă... 
Teatrul „Matei Millo“ din

10,00

10,50
11,21)

română și spaniolă. Se cu
vin menționate, de asemenea, 
volumele inedite „Rame" — 
poeme dedicate poetului a- 
merican Roy Mac Gregor- 
Hastie — și „80 de poezii" de 
Marin Sorescu, primul pre
văzut a ii tipărit în limbi
le română și engleză, iar ce
lălalt în limbile română și 
italiană. Rețin atenția și căr
țile „Carmina latina" de 
Traian Lăzărescu, o culege
re de versuri originale în 
limba
punct" de Dumitru Ghișe, lu
crare care înmănunchează e- 
seuri și studii despre Lucian 
Biaga, P.P. Negulescu, Mi
hail Ralea, Tudor Vlanu,

latină, și „Contra-

In rindul scrierilor din li
teratura universală clasică și 
contemporană sînt de .sem
nalat reeditarea unor cu
noscute opere de Gogol („Pe
trecerea serilor în cătunul 
de lingă Dikanka") și Maxim 
Gorki (trilogia — „Copilăria", 
„La stăpîn" și „Universitățile 
mele"), precum și noile tit
luri — „Prometeu sau viața 
Iui Balzac" de Andre Mau- 
rois, „Călugărița din Șan- 
hai“ de scriitoarea italiană 
contemporană Anna Banti, 
„O istorie vie a literaturii 
de azi" a cunoscutului critic 
și istoriograf Pierre de Bois- 
deffre, „Dreptul de a judeca" 
de scriitorul sovietic contem
poran Serghei Zalîghin, și 
„Primăveriie lui Ivan Galeb", 
de scriitorul iugoslav Vladan 
Desnica.

■ ■

Sr. Informații utilitare
Timișoara;

12.10 Teleglob;
12.30 Muzică distractivă cu for

mația Jean Lucaci;
12.50 Telejurnal; 
16,00 Teleșcoală.

Fizică (in 
daților la 
admitere ,_______
postliceal și superior). 
Legile mecanicii;

16.30 Literatura română. Mitul 
în folclorul românesc;

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază.
Curs de limba engleză. 
Lecția a 24-a;

18,00 Atenție la... neatenție.
Jurnal de protecția muncii; 

18,25 Tragerea loto;
18,35 Istoria și opera.

Pagini din operele „Pană 
Lesnea Rusalin44 de Paul 
Constantinescu și „Alexan
dru Lăpușneanu“ de Ale
xandru Zirra, în interpre
tarea ansamblului Operei 
Române din Cluj;

18.50 Tirgul internațional Bucu
rești ’72.
Transmisiune directă;

19.20 1001 de seri. Prințesa de 
mac (VI) ;

19.30 Telejurnal. 
In cinstea 
publicii — 
întreceri;

20,00 Reflector;
20,15 Film artistic:

O producție a ___________
engleze cu Shirley James, 
Max Dyagraves;

21.10 Universitatea Tv.;
22.20 Muzică ușoară cu Don 

Baki;

22,30 24 de ore.
Din țările socialiste.

Radio
ajutorul candi- 
examenele de 

In Invățămîntul

aniversării Re- 
cronica marii

Bobikins. 
studiourilor

VINERI 20 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I: 6,00 Muzică 

și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Memo
ria pămintului românesc; 9,50 
Divertisment ritmic cu orches
tra Si Zenthner; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Soliști și forma
ții artistice de amatori; 10,30 
Harta țării la scara viitorului; 
10,45 Piese pentru pian; n,oo 
Buletin de știri; 11,05 Din cin- 
tecele popoarelor; 11,15 Pe te
me juridice; 11,25 Selecțiuni din 
operete; 11,35 „Sub mindre fla
muri" — montaj de cintece și 
versuri patriotice ; 12,00 Discul 
zilei: formația Middle of the 
Road; 12,15 Recital de operă 
Lucian Marinescu; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Concert de prinz; 
14,00 Compozitorul săptămînii —. 
Franz LLszt: Simfonia „Faust": 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Ra- 
dioanchetă economică ; 15,20
Piese de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică de prome
nadă; 16,30 Știința la zi; 16,35 
Tineri interpreți de muzică 
populară; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 Pentru patrie; 17,30 
Muzică ușoară de Gerald Wil- 
nov; 17,40 Radiocabinet de in
formare și documentare; 18,00 
Orele serii.
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