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Muncă hotărită, inițiativă
pentru înfăptuirea sarcinilor

(Agerpres)

rezultate bune stații de calcul mecanizat la întreprin
de construcții siderurgice din Hunedoara.
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Se extinde utilizarea mașinilor 
electronice de calcul
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® Mina Lupeni, cu un spor lunar de

peste 4 700 de tone în fruntea întrece-

rii... O urmează îndeaproape Vulcanul...
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In principalele combinate și întreprinderi industriale 
ale țării s-a extins aria problemelor economice rezolvate 
cu ajutorul tehnicii electronice de calcul. La Combinatul 

. siderurgic din. Galați, de pildă, o instalație electronică ser
vește pentru optimizarea rețetei șarjelor elaborate în con- 
vertiz-oare, iar la Hunedoara, aceste instalații sînt puse să 

aleagă cea mai bună variantă de retezare a laminatelor in 
funcție de cererile beneficiarilor. Acest procedeu s-a con

cretizat, între altele, în economisirea de către siderurgiștii 
hunedoreni a circa 6 000 tone metal) Cu ajutorul calcula
torului românesc „Felix C-256" în cadrul uzinei „Industria 
tsîrmei-" din Cîmpia Turzii se efectuează în numai cîteva mi
nute programarea și lansarea producției în fabricația elec
trozilor de sudură pe principalele utilaje de bază în așa 
fel încît ele să lucreze la întreaga lor capacitate. La uzina 

■de utilaj greu „Progresul" - Brăila, a fost instalat recent 
un microcalculator electronic. Specialiștii de aici pregătesc 
programe în vederea prelucrării de informații economice o- 
perative la nivelul secțiilor și întreprinderii, informații pri- 

' vîtoare la- gestiunea stocurilor, manopera, aprovizionarea, 
salariile.

Utilizarea mașinilor electronice de calcul a fost extin- 
;să și în alte importante sectoare de activitate. La centrala 
minereurilor neferoase din Deva se prelucrează informațiile 
primare privind evidența muncii în subteran și a salari- 

, ilor la unele exploatări miniere. Au început să funcțione
ze Cu 
derea

La Rovinari, o nouă premieră 
industrială

Conferința organi
zației U. T. C. de 
la E. M. Dîlja

Aflăm de la orga
nele de ordine

pentru săptămîna
viitoare

HELSINKI: Adop
tarea regulilor de 
procedură a con
sultărilor în vede-
rea pregătirii con
ferinței europeneMiercuri dimineața la ora 10,09, constructorii, montoriî 

și energeticienii celei mai mari unități termoenergetice a 
.țării centrala- Rovinari — Rogojelu — au realizat o no
uă .' premieră industrială: conectarea la sistemul energetic 
național-a celui de-al doilea turboâgregat de 200 MW.

Pulsarea primelor cantități de energie marchează mo
mentul încheierii etapei de construcție a centralei situate 
in bazinul carbonifer Rovinari.

Faptul divers pe 
glob• Rodul bogat al inițiativelor minerești

• J 
dată cu 
cărbune

schimburile zilei de azi, intrăm cu extrac- 
r__ ________ în ultima lună a celui de-al doilea an al
cincinalului,.. Majoritatea colectivelor dă muncă de la uni
tățile miniere din Valea Jiului raportează bilanțuri bogate 
la volumul de cărbune extras peste plan in noiembriej 
E.M. Lupeni, cu un spor de peste 4 700 tone se situează 
în frur'e, o urmează mina Vulcan, care raportează o depă
șire a sarcinilor de plan lunare de aproape 3 000 tone, . pe 
„panoul de onoaTe" se află, în ordine, exploatările miniere 
Paroșeni, cu un plus de peste 1 900 tone, Livezeni cu 4- 
1 080 tone, Lonea -j- 985 tone și Petrila + 945 tone. 
Sint roadele frumoase ale marii întreceri in care se găsesc 
angajați plenar minerii noștri, „recolta" dăruirii în. muncă, 
a abnegației dovedite de ei pe fronturile adîncului, . prino
sul cu care detașamentul de încredere al partidului, cum 
s-a exprimat cu otita îndreptățire la adresa lor tovarășul Ni
colae Ceaușescu, intimpină cea de-a XXV-a aniversare a 
proclamării Republicii. ’

La mina cu cea mai mare capacitate extractivă din ba
zin - Lupeni - chemarea brigăzii Eroului Muncii Socialiste, 
Petre Constantin, de a se extrage două cicluri in plus in aba
tajele fr-ntale, și-a concretizat puternicul ecou în fapte deo
sebite : randamentul mediu plasat în jurul „cotei" de 10 to
ne pe post, obținut de frontaliștii conduși cu pricepere de 
Vasile Caila este unul dintre argumentele cele mai convingă
toare.

Remarcabile sint și rezultatele obținute de brigăzile lui 
Marin Ciubăr, Miciea loan III, loan Baciu, de la mina Lonea 
printre primii care au îmbrățișat inițiativa „brigada de pro. 
ducție și de educație", de înaltă semnificație, a grupei con
duse de loan Cojocaru, din rindurile aceluiași colectiv. Bri
gada comunistului Vespasian Cătană, de la E. M. Vulcan, a 
trecut încă din prima jumătate a lunii precedente „granița" 
celor 4 000 tone extrase peste preliminar. Eforturile depuse 
pe frontul cărbunelui de brigăzile conduse de Eugen Voicu,
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Șeoală 
tfliieriție

Cu deosebit interes și cu 
deplină satisfacție am luat 
cunoștință de lucrările Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din 20-21 noiembrie 1972. 
Realizările obținute în țara 
noastră în cel de-al doilea 
an al actualului cincinal și 
prevederile planului de stat 
pe anul 1973, expuse de to
varășul Nlcolăe Ceaușescu 
la plenară, mi-au dat senti
mentul- unei profunde împli
niri, al certitudinii că econo
mia țării noastre se dezvol
tă în ritm accelerat, datorită 
hărniciei și dăruirii cu care 
întregul popor depune un u- 
riaș . efort pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale pentru 
dezvoltarea accelerată, în 
continuare, a economiei na
ționale și ridicarea nivelului 
de viață al celor ce mun
cesc.

Apreciind că realizările a- 
nului 1972 sînt bune, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ara
tă că „ele puteau fi și mai 
bune dacă s-ar fi înlăturat 
mai energic o serie de lip
suri și deficiențe care dăi
nuie încă în activitatea 
noastră economică". Au con
tinuat să se mențină defec
țiuni în eșalonarea sarcinilor 
de plan, în desfășurarea rit
mică a producției, în apro
vizionarea tehnico-materială 
și dezvoltarea cooperării în
tre întreprinderi, intrarea la 
timp în funcțiune a noilor 
capacități și realizarea indi
catorilor proiectați.

Alături de întregul nostru

popor, colectivele unităților 
miniere din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani s-au 
străduit și în acest al doilea 
an al cincinalului să asigu
re cărbunele necesar econo
miei noastre și să dezvolte 
baza materială pentru spori
rea în viitor a extracției în

că s-au manifestat și unele 
lipsuri în cadrul unităților 
miniere din Valea Jiului. 
Gradul de folosire a capaci
tăților de producție Ia ex
ploatările miniere este sub 
sarcinile și posibilitățile e- 
xistente, mai ales Ia minele 
Dîlja, Vulcan, Livezeni și

Uii imperativ mireu actualI:

f 1 RAȚIONALA, de

bazin. S-au obținut rezultate 
meritorii în direcția extinde
rii mecanizării proceselor 
tehnologice de la fronturile 
de lucru din subteran, 
dezvoltarea capacităților 
producție, în asigurarea 
nor condiții mai bune
muncă și de viață pentru mi
neri și familiile acestora.

Trebuie să arătăm,

în 
de
u- 
de

Bărbăteni. Producția nu s-a 
realizat în mod ritmic, ma
joritatea unităților rămînînd 
sub plan în mai multe luni, 
sau realizează planul în sal
turi. De exemplu, în luna în 
curs, producția zilnică mini
mă realizată pe bazin repre
zintă 75,8 la sută din pro
ducția maximă. In unele uni
tăți acest raport

mult inferior. De pildă, la 
Dîlja 63 la sută, la Livezeni 
22 : la sută, la Bărbăteni 38 
la sută, la Paroșeni 52 la su
tă, la Aninoasa 66 la sută.

Aceste oscilații ale pro
ducției s-au datorat în mare 
măsură deficiențelor de or
ganizare a intrării și ieșirii 
din funcție a abatajelor, ne- 
respectării programelor de lu
cru stabilite. Realizarea ne
ritmică a producției are ca e- 
fect gradul redus de folosire 
a capacității utilajelor și in
stalațiilor, o eficiență scăzu
tă a fondurilor fixe.

Pe lîngă deficiențele
organizare a' liniei de front 
active, există încă lacune în 
organizarea programului de 
revizii și reparații, în preo
cuparea pentru creșterea 
gradului de folosire intensi
vă și extensivă a capacită
ților de producție. Spre e- 
xemplu, există adesea recla- 
mații din partea brigadieri
lor și a personalului tehnic 
al sectoarelor că numărul de 
vagonete asigurate pentru 
încărcarea producției a fost 
insuficient și, în loc să se 
caute soluții de folosire mai 
completă a capacității aces
tora, se merge pe linia su
plimentării numărului de va- 
gonște. In unele unități ca: 
Lonea, Vulcan, Dîlja, Ani
noasa, capacitatea vagonete- 
lor în funcție este folosită

Ing. Gh. MIHUȚ, 
Șef serviciu plan și analize 

economice
Centrala cărbunelui Petroșani
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Cu autobuzele 
în... circuit

In cadrul sectorului de 
transport al minei Paroșeni 
se petrece, în ultima vreme, 
un fenomen cu o frecvență ri
dicată, mai ales în schimbul 
III : cu 10—20 minute și chiar 
mai mult, înainte de termi
narea șutului, unii semnaliști, 
lăcătuși, părăsesc „posturile" 
și caută să iasă cît mai repe
de la suprafață, pretextînc’ 
că... pierd autobuzul...

Dintr-o discuție purtată cu 
tov. Dorin Gheța, secretarul 
comitetului de partid de la 
E.M. Paroșeni, am dedus că 
pretextul invocat de cei în 
cauză — departe de a le jus
tifica incorecta 
aducătoare de 
serioase în buna
rare a 
ducție — este
de o situație reală: 
autobuzelor I.G.C. de pe ruta 
Petroșani — Uricani și retur nu

comportare, 
perturbații 

desfășu- 
procesului de pro- 

furnizat 
orarul

este respectat 
ieșire a personalului 
schimbul III. Astfel, dacă au
tobuzul de 0 și 20 minute se 
prezintă „la apel" în stație, 
cu regularitate, următoarele — 
respectiv autobuzele de 0 și 
50 minute precum și de 1 și 
30 minute — nu prezintă nici 
o garanție — îndeosebi Pri
mul — de a sosi la timp, con
form programului stabilit du
pă trecerea la ziua de muncă 
de 6 ore. Poate credeți că nu 
este ceva grav, dar a sta 
în stație în așteptare, uneori 
mai bine de o oră, obosit și 

după 
iarnă,

nedormit, transpirat 
baia făcută, în plină 
nu-i un lucru de loc sănătos 
(și la propriu și la figurat!) 
Dereglări în programul de 
funcționare al autobuzelor se 
consemnează și în zilele de 
duminică în ceea ce privește 
intervalul 4 si 30 — 5 și 30

minute, în care este necesar 
transportul muncitorilor 
mandați pentru 
ciale la mină.

Raportîndu-ne 
stări de lucruri, 
că, neîntîrziat, 
I.G.C.

la aceste 
considerăm 
conducerea 

are datoria să oblige 
pe factorii din subordine ca 
să acționeze în așa fel încît 
mersul autobuzelor, 
seamă în perioadele 
să se respecte cu 
Pentru o întîrziere 
nute, minerului poate să i se 
taie șutul, iar pentru una de 
10 minute, sau mai 
nu fim trași 
nici un pic ? 
chitabil să se 
așa manieră...

din piața Victoriei din Pe
troșani autobuzul către Uri
cani... îmbulzeală, ca vai de 
lume ! Nu-i de mirare, pentru 
că majoritatea se grăbesc să 
ajungă la timp la locurile de 
muncă de la unitățile situate 
pe itinerariul respectiv. Și 
cum solicitările sînt mari și 
ofertele reduse, mulți rămîn 
pe jos în nădejdea... următo
rului...

...Și acest „următor" plea
că într-adevăr Ia ora 5 și 25 
și 5 și 30 minute, după cum 
ne-a destăinuit printre alții, 
și tov. ing. Grigore Popescu, 
șeful serviciului topografic al 
E.M. Paroșeni, cu stația ter
minus Vulcan. Dar cei ce sînt 
nevoiți să recurgă la el devin 
întîrziații volens-nolens de la 
serviciu. Am mai putea adău
ga că nu odată, din pricina

imposibilității acestei curse 
de a asigura promptitudinea 
prezentării salariatului la 
apelul care deschide ziua de 
muncă, autobuzul voiajează 
aproape gol...

„De ce — întreabă cu nă
duf omul nostru, și trebuie să 
recunoaștem că sîntem în a- 
sentimentul lui — această „du
blură" de 5 și 25, să zicem, 
nu pleacă tot la 5 și 15 mi
nute ?...“ Cerințele ar fi sa
tisfăcute și din punct de 
vedere al cuprinderii tuturor 
celor care fac naveta cu 
mijlocul de locomoție în cau
ză și din acela al prezentării 
la momentul oportun la 
tarea schimbului.

Factorii ; răspunzători 
cadrul I.G.C. ce părere

/ppes-
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CONCURSUL
CORURILOR ȘCOLARE

Au trecut puține zile de la 
încheierea fazei pe localități 
a unei manifestări cultural- 
artistice care și-a creat un bi
nemeritat prestigiu printre 
pionierii șî școlarii, din Valea 
Jiului — concursul coral „Co
piii cîntă patria și • partidul", 
avînd caracterul unui omagiu 
adus de tinerele generații ce
lei de a XXV-a aniversări a 
Republicii.

Cînd, în urmă cu trei ani. 
Consiliul municipal al organi
zației pionierilor a conceput 
acest concurs, se aveau în ve
dere mai multe criterii de 
ordin formativ: educația ar
tistică, muzicală a copiilor 
prin intermediul unei forma
ții tradiționale în cultura po
porului român — corul; de
pistarea și îndrumarea talen
tului ; formarea dragostei fa
ță de patrie și partid prin 
intermediul muzicii corale, 
bogat ilustrată prin compozi
ții frumoase Și de mare va
loare. Faptul că această ma
nifestare a ajuns la a treia 
ediție afirmă împlinirea sco
pul» i propus, idee susținută 
și de participarea celor 42 de 
coruri care au reunit peste 
4 500 de elevi.

Pregătirea unui cor im
plică o muncă îndelungată de 
selecționare și pregătire ; ceea 
ce e făcut în grabă are și re-

zultate nesemnificative. Ati
tudinea cadrelor didactice 
față de această activitate cul- 
tural-artistieă poate avea un 
efect educativ hotărîtor: da
că valoarea urvui cor este 
ridicată și, drept consecință, 
în competiții se remarcă față 
de altele, copii, care privesc 
cu multă seriozitate aceste 
activități, pot fi atrași și ■ sti
mulați de succesul lor. Este 
lesne de înțeles de ce este 
necesar mult discernămînt și 
pasiune nedisimulată din par
tea profesorilor. Din reperto
riul corurilor școlare fac parte 
lucrări a căror execuție pre
supune multă muncă : „Tu, 
țara mea, lumină vie", 
de Elly Roman ; „Slăvind 
flamurile patriei" de Mircea 
Neagu; „Al partidului drag 
nume" de St. Andronic; 
„Steagul partidului" de Matei 
Socor; „Sînt pionier" de Ion 
Vasilescu etc. Un fapt este 
sigur: diferențele dintre mai 
multe coruri nu sînt altceva 
decîț diferențe de preocupare 
ale profesorilor și nicidecum 
reieșite din posibilitățile Vo
cale ale copiilor. Și astfel se 
constată că un astfel de con
curs reprezintă și o elocven
tă probă pentru munca pro
fesorilor. Pentru faza muni
cipală, care va avea loc în 17 
decembrie, au fost selecțio
nate următoarele coruri i la 
clasele I •— IV — școlile ge
nerale Aninoasa, nr 1 Petri
la, nr. 2' Lupeni, nr. 4 Vul
can și Liceul din Uricani; la 
clasele V — VIII, școlile gene

rale nr. 1 Petroșani și Petrila,
1 Lupeni, .4 Vulcan, Casa de 
copii Uricani.

— O prezență remarcabilă 
— spunea prof. Victor Iațen- 
co. președintele Consiliului 
municipal al organizației pio
nierilor — au avut-o școlile 
din Lupeni și Uricani, pre- 
zentîndu-se toate. O mențiune 
deosebită trebuie făcută șco
lii generale din Cîmpu lui 
Neag și școlii generale nr. 1 
din Vulcan (care s-a prezen
tat și cu un cor de cameră). 
Dar, la această manifestare, 
Se află și absențe pe care le 
considerăm „nemotivate 
școlile generale nr. 5 Petrila,
2 și 7 Petroșani, Iscroni, 3 
Vulcan. Ediția din acest an 
a marcat și un progres față 
de anii precedenți, evident 
prin compozițiile mai difici
le, prin armonie și alte cali
tăți interpretative.

Activitatea cultural-artisti- 
că a pionierilor și școlarilor 
este o componentă a procesu
lui formativ căreia cadrele 
didactice din Valea Jiului îi 
acordă un interes sistematic 
pentru dezvoltarea armonioa
să a personalității copiilor. In 
această privință au fost ob
ținute succese frumoase, s-a 
acumulat o experiență .pozi
tivă iar actualul concurs re
prezintă un vibrant omagiu al 
pionierilor și școlarilor din 
Valea Jiului adus partidului, 
țării care le-a creat condiții 
depline de formare și afir
mare a personalității.

Instantaneu din cabinetul de științe sociale al Grupului școlar din Petroșani.

La școala generală nr. 1 Petrila

Ifetasfe da mimcă diversificate, cu eficiență 
în «tinw educativă a organizației de pionieri

A munci însemnează a acționa asupra u- 
nei materii pentru a o transforma potrivit scopu
lui dorit. Fără îndoială că munca efectua
tă de cadrele didactice de la Școala generală 
nr. 1 Petrila, se integrează în această defini
ție sui-generis avînd și o caracteristică ge
nerală obiectul asupra căruia acționează 
învățămîntul, profesorul, este elevul, omul a- 
flat în plină perioadă de formare a persona
lității, pregătindu-se pentru a fi cit mai u- 
til societății. Acest proces formativ complex 
se realizează prin diverse metode și proce
dee pedagogice, prin convergența mai multor 
factori educativi. Organizația de pionieri este 
unul dintre acești factori, preponderent edu
cativ, căutînd să formeze elevilor calități co
muniste. La Școala generală, nr. 1 din Petri
la, activitatea pionierească se remarcă prin 
armonizarea preferințelor copiilor cu scopu
rile formative urmărite în școală — lapt ca
re este criteriul de bază al eficienței. Aici 
au fost zămislite inițiative interesante care 
au făcut din pionierii acestei, școli un punct 
de referință pentru toți pionierii țării —- să 
ne amintim de montajul lor „Cîntă Valea 
Jiului", spectacol de autentică valoare, inspi
rat din munca și viața fiilor de mineri.

_  Ne apropiem de sfîrșitul primului tri
mestru, perioadă în care atenția și efortul se 
îndreaptă spre învățătură — ne spunea prof. 
Lucia Daniel, directoare a școlii. Cu toate a- 
cesțea, activitățile educative sînt dedicate u- 
nui eveniment cu profunde semnificații pen
tru viața copiilor — aniversarea unui sfert 
de secol de la proclamarea Republicii. Prin 
activitățile diverse, școlare și extrașcolare, 
pionierii învață să prețuiască realitățile so
cialiste, ce înseamnă pentru viața lor socia
lismul, cine a fost inițiatorul și conducătorul 
acestui progres complex — partidul._ Intîlni- 
rile cu oameni ai muncii, cu activiști de 
partid și de stat contribuie hotărîtor la for
marea acestor convingeri. Foarte interesantă 
în acest sens a fost întîlnirea pionierilor cu 
maistrul Ioan Bodenlosz de la E. M. Petrila, 
deputat în M.A.N. și participant la Confe
rința Națională a partidului.

Așadar, paralel cu o activitate cultural-

artistică fecundă, la Școala generală nr. 1 
din Petrila are loc o foarte metodică muncă 
de educație politică, ideologică a pionierilor 
și școlarilor. Demn de toată atenția este cer
cul de ateism științific la care se fac dife
rite experiențe și, pe baza unui bogat mate
rial ilustrativ, sint formate elemente ale u- 
nei gîndiri materialist-științifice. Se mai află 
și un cerc de etică, condus de prof. Natalia 
Voicinovschi.

— Dragostea pentru patrie și partid este 
tema dominantă a muncii noastre de educa
ție —■ ne spunea prof. Iuliana Moldovan, co- 

mandanită-instructor a unității de pionieri. 
Acest obiectiv se înfăptuiește și prin activi
tatea cultural-artistică care formează senti
mente trainice și conștiințe solide. De exem
plu, acum pregătim un concurs gen „Cine 
știe, cîștigă" cu tema „România pe meridia
nele lumii" care va reflecta atît cunoștințe
le pionierilor și școlarilor dar, implicit, și 
activitatea noastră de natură educativ-ideo- 
logică, desfășurată nu numai în cadrul ore
lor de cunoștințe social-politice, ci și în alte 
modalități (discuții, dezbateri, întîlniri, vizite, 
excursii, lecturi etc.). In prima parte a lunii 
decembrie va avea loc serbarea școlară „Te 
cînt, republică dragă" și, în perspectivă, vom 
participa la concursul județean cu grupul fol
cloric „Perinița", formațiile de dans modern 
și de gimnastică artistică. „Cîntă Valea Jiu
lui", succesul nostru, este o formație pe care 
o păstrăm, o pregătim în' continuare și o 
completăm cu noi copii talentați. Toate aces
tea, fără a afecta cumva învățătura, princi
pala preocupare a elevilor...

Activitatea pionierească de la Școala gene
rală nr. 1 Petrila, completează în mod armo
nios procesul instructiv-educativ desfășurat 
în clasă, adîncește și diversifică munca de 
formare a conștiinței copiilor prin diferite 
forme la care ei participă cu plăcere și inte
res. Munca de educație a organizației de pio
nieri dă rezultate pozitive în urma unei me
todologii diversificate, de pătrundere și in
fluențare în sufletul copilului.

Așa penar-trusă... mai zic
și eu 1

Foto: I. LEONARD
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„Dragi tovarăși și 
dragi părinți! Mulțu
mim Partidului Co
munist Român și to
varășului Nieolae
Ceaușescu pentru via- 

o 
va 
in

rostind angajamentul, 
cînd părinții pe chi
purile cărora se citea 
o și mai mare emo
ție. Lacrimile care

Mariana Pricop, Do- 
rel Velei, Lili Dutcă, 
Mimi Pădureanu, Mi
hai Vizitiu, Eugenia 
Domnița, Valeria Flo-

comandantul de pio
nieri de la Școala ge
nerală nr. 5 Petrila, 
învățătoarea Lucia 
Stoica continuă. Se

ța fericită pe care 
avem. Această zi 

. rămîne de neuitat 
| viața noastră de șco- 
î ’ ...

I 
ț 
I 
I 
I
I

Iar purtînd la gîtul, 
încă mic, cel mai 
scump dar; cravata ro
șie de pionier..."

...și micuța Mariana 
Buzămurgă, de citeva 
clipe pionieră, rostea 
mulțumirile presărate 
cu angajamentele sin
cere, cu glasul undu
ind de emoție, bucu
rie și fericire... Clipe 
solemne. Vlăstarele își 
priveau cu coada o- 
chiului cînd cravatele, 
cînd pe colega lor

0 zi de neuitat
șiroiau din ochii cî- 
torva mame erau de 
fericire. Da, de emoție 
și fericire...

Caracterizarea fă
cuta îji prealabil ce
lor zece elevi care au 
primit cravatele roșii 
a fost mai mult de
cît bună. Și, iată-i a- 
cum pe Nicu Filip,

rea, Tudof Moldovan 
și Mariana Buzămur
gă — toți elevi din 
clasa a 11-a pionieri. 
Iată-i pe pionierii cla
sei a IV-a primind in 
rîndurile detașamen
tului lor pe pionie
rii clasei a . Il-a B. 
Și, ceremonialul pio
nieresc, condus de

recită versuri, se ciu
tă melodii de mu
zică populară, se... în
călzește atmosfera, e- 
moțiile par să dispa
ră in afară de ce
le ale părinților. 
Mama Marianei Pri
cop e încă înlăcri
mată. O vede parcă 
cu ochii minții pe su-

vioara Marianei, care 
n-are decît patru ani, 
în curînd participan
tă la un asemenea ce
remonial...

Activitatea aceasta 
pionierească, organiza
tă de Școala generală 
nr, i din Petrila, în 
colaborare cu Muzeul 
mineritului, activita
te în cadrul căreia s-au 
făcut primiri de noi 
pionieri, după care s-a 
vizitat muzeul, și-a a- 
tins scopul. A lăsat 
întipărită in inimile 
tinerelor vlăstare o zi 
de neuitat, o zi in care 
emoțiile s-au împletit 
cu fericirea, cu im
boldul la învățătură 
și cu amintirea neș- 
tearsă a intrării in po
sesia cravatelor roșii.

Ion IACIIJ

I 
I
I
I

Se dă raportul... In timp ce viitorii pionieri așteaptă 
cu vii emoții cravatele roșii... ...și iată-i la primul lor salut pionieresc.

Formarea convingerilor și a atitudinii 
comuniste față de muncă și viață f 

sarcini de răspundere 
ale organizațiilor 0.1C. din școli
Instruirea și educarea elevilor formează un proces de mare 

complexitate Ia a cărui îndeplinire integrală contribuie școa
la. familia, organizațiile de pionieri și U.T.C., instituțiile 
extrașcolare. In această activitate continuă și bogată, școa
la primește un sprijin prețios din partea Uniunii Tineretului 
Comunist, stimulînd elevii în cunoașterea și însușirea idei
lor fundamentale ale marxism-leninismului, formîndu-le con
vingeri comuniste, printr-o convergență de efort și printr-o 
colaborare fructuoasă. Pe marginea acestei teme am avut o 
convorbire cu tov. PETRU BARB, secretar al Comitetului 
municipal U.TC.

— Recentele conferințe ale 
organizațiilor U.T.C. din școli 
au fost momente de reflecție 
și aprofundare privind munca 
noastră pentru educația tine
relor generații în spiritul dra
gostei față de muncă, al înal
tei răspunderi față de îndato
ririle sociale, al deVotameiftu- 
lui nemărginit față de patria 
socialistă., și partid, In aceste 
conferințe, cate 
ția unui bilanț 
noastre ce se 
s-au evidențiat 
ve dar au fost 
aspectele deficitare pentru 
căror înlăturare
un program de muncă foarte 
concret.

au setnnifica- 
al activității 

alătură școlii, 
părțile poziti- 
subliniate și 

a 
am elaborat

principal scop al organi
zațiilor U.T.C. din școli 
caire trebuie să fie o con
tinuare, prin forme adec
vate și diversificate, a a- 
cesitor activități din timpul 
orelor de curs. Ce expe
riențe exista in aceșt sens 
in Valea Jiului.?... .....

— Educația politică, ideo
logică, formarea convinge
rilor comuniste este, un

•—• Se află mai multe forme 
organizatorice, care cuprind 
toți uteciștii, intr-un mod di
versificat, potrivit cu posibi
litățile de înțelegere specifi
ce vîrstei. O primă formulă 
— informările politice curen
te Ia care se dezbat eveni
mentele. Urmează învățămin- 
tul politîcrideologic, în patru 
etape : „Partidul și U.T.C." ; 
„Tradiții revoluționare a
clasei muncitoare și a
P.C.R."; „Tineretul și societa 
tea socialistă multilateral d 
voltată" ; „Societatea 
tă multilateral dezvoltată, 
struirea comunismului, — 
Iul tinerei generații". P
a ne apropia cît mai mult 
înțelegerea șî dorințele 
lor mai funcționează

„ȘOIMII
RETEZATULUI" |
Prima acțiune organizată de cercul de turism denumit su- ■ 

gestiv „Șoimii Retezatului" înființat recent la Liceul de cultură I 
generală din Uricani, a fost excursia la „Peștera de aur" de " 
la Tiplița, punct aflat la o distanță apreciabilă de orașul nos- I 
tru. Pentru a ajunge aici, elevii participant la drumeție au I 
parcurs pe jos 16 km, dar nici unul nu a regretat. I

In preajma intrării în peșteră tovarășul profesor loan j 
Donciu ne-a povestit legenda ei. Apoi a urmat vizitarea I 
propriu-zisă. Am admirat cu toții frumusețea coloanelor de I 
stalacmite și stalactite, limpezimea puternicului izvor ce își . 
are obîrșia aici și ale cărui ape alimentează orașul Uricani, ] 
zborul numeroșilor lilieci ce populează peștera. A fost fru- | 
moașă, plăcută și, mai ales utilă, prima acțiune a cercului | 
„Șoimii Retezatului". Totodată, legat de acest prilej, n-am I 
putut să nu încercăm un sentiment de regret, de condamnare ® 
a actelor de dispreț față de frumusețile naturii, de vanda- | 
lism chiar, ale unor „turiști" care au distrus multe din frumu
sețile acestei peșteri.

MARIA OPRIȘ
elevă, clasa a VllI-a Liceul Uricani

IN LIBRĂRII

Puncte de sprijin
în cunoașterea 

individualității elevilor
Eficiența procesului instruc- 

tiv-ediucativ este condițio
nată de cunoașterea indivi
dualității elevului, fapt posi
bil numai prin stabilirea li
nei metodologii de lucru ve
rificată, însă, de experiența pe
dagogică. Instrumentele adec
vate acestei acțiuni Isint tes
lele, fișele psiho-pejdagogice, 
îndrumătoare etc. Lucrarea 
„Puncte de sprijin în cunoaș
terea individualității elevi
lor" de Ion Holban și Ana 
Gugiuman este un ghid pre
țios în această privință. In 
prima secțiune autorii argu
mentează științific necesita
tea acestei acțiuni și indică cele 
mai potrivite metode care 
contribuie eficient la procesul 
de cunoaștere, cît mai exactă 
și diferențiată, a sufletului 
elevilor.

Dacă în această primă par-

te se eșafodează o teorie, a 
doua secțiune ane un carac
ter practic, de lucru impunîn- 
du-se ca un îndreptar pen
tru utilizarea și completarea 
fișei psiho-pedagogice, . expli- 
citînd, totodată, tehnicile și 
procedurile de lucru. Bogăția 
exemplelor și comentarea lor 
într-un stil limpede, care în
lesnește tuturor profesorilor- 
dirigi.nți însușirea unei meto
de de muncă, îi dau acestei 
lucrări de psiho-pedagogie o 
reală valoare.

Problema studiului indivi
dualității copiilor, chiar da
că este elucidată din punct 
de vedere teoretic, este spi
noasă în practică, iar studiul 
de mai sus va spori eficiența 
efortului educativ al școlii 
și organizațiilor de copii și 
tineret, al familiei și institu
țiilor extrașcolare.

ateist-științifice, dezbateți la 
nivelul claselor cu cAraeter 
mai direct. Un lucru bun, pe 
care l-am realizat, sînt caie
tele de întrebări și răspunsuri 
care circulă printre elevii pen
tru a nota preferințele, necla
ritățile etc.

— Ce ne puteți j spune 
despre eficiența acestei 
munci de informare; și e- 
ducare ideologică ?

— Eficiența acestei munci 
care se desfășoară în mod sis
tematic pe parcursul mai mul
tor ani și o putem extrage din 
munca în atelierele-jșcOală 
din orientarea școlarjă și 
profesională, din participa
rea lor la acțiunile de munci 
patriotice. In realizarea educa
ției ' prin muncă și pentru 
muncă noi pornim aef la 
însăși principala activitate a 
eieViloi"’—' învățătura, forma
rea convingerii și a conștiin
ței unei pregătiri temeinice 
ca răspuns încrederii și spri
jinului pe care partidul' le-o 
acordă. In privința acțiunilor 
patriotice, în școlile din Va
lea Jiului există o tradiție va
loroasă. In acest an, de pildă, 
valoarea lucrărilor efectuate 
prin acțiuni patriotice ar pu
tea fi evaluată la peste 7 mi
lioane iei. O deficiență este 
că nu se asigură întotdeauna 
tinerilor uneltele necesare și 
frontul de muncă.

Convorbire realizată de 
Tiberiu SPĂTARU

In atelierlil-școală al l iceului industrial minier din Pe
troșani. Sub controlul atent al n.ta.truhii instructor Iosif E- 
manoil, elevul Mihai Asanache din anul I-B, execută o pie
să la mașina de găurit.
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Conferința organizației U.Ț.C. de la E. M. Dîlja 

0 activitate mai rodnică 
reclamă investirea întregii 
pasiuni și elanului propriu 

tineretului
GheOj^hfe Pokol, loan Csa- 

kanyj, ' constantin Buta, Ioan 
Velicâ, ''Nicolae Bucluman, Va
lentin Pădureann, Gheorghe 
Brașoveanu, Victor Drăcea, 
Vasile Raț, Mihai Chirilă.. 
Am putea continua enumera
rea multor tineri harnici și 
destoinici care răspund în
totdeauna cu conștiinciozitate 
chemărilor organizației U.T.C. 
de a participa la îndeplinirea 
sarcinilor multiple ce le re
vin în cadrul colectivului în 
care muncesc — al minei 
Dîljja. Aceștia sînt doar câți
va din cei peste 230 de ute- 
eiști, evidențiați pentru apor
tul lor la toate realizările mi
nei, de conferința U.T.C. de
ja E.M. Dîlja.

Darea de seamă a comitetu
lui U.T.C. a relevat că de la 
alegerile precedente s-ah ob
ținut rezultate bune în activi
tatea cu tineretuls-au orga
nizat concursuri pe teme pro
fesionale și sportive, excursii, 
acțiuni voluntar-patriotice etc.

In cadrul dezbaterilor con
ferinței s-au (reliefat în ace
lași timp numeroase carențe 
în munca politică desfășurată 
de comitetul U.T.C. Astfel 
realizările obținute, acțiunile 
întreprinse puteau fi mult mai 
bogate pe măsura capacității 
și a posibilităților de care dis
pun tinerii minei.

Uteciștii înscriși la c-uvînt 
au făcut referiri critice la o 
seamă de neajunsuri.

— Am făcut puțin pentru e-

Folosirea rațională, 
cu maximum de eficiență 

a capacităților 

de producție
(Urmare din pag. 1) 

în proporție de 90—95 ia su
lă. Folosirea completă a ca
pacității poate asigura, la a- 
ceste unități, extragerea u- 
nei producții sporite cu 5— 
10 la sută, fără ca pentru a- 
ceasta să tie necesar un nu
măr suplimentar de vagone- 
te de mină.

Desigur, rezerve de folo 
sire a capacităților de pro
ducție există și în aprovizi
onarea la timp cu materiale 
și piese de schimb, în ali
mentarea cu energie, în pre
gătirea profesională a sala- 
riaților. Creșterea cu numai 
1 la sută a gradului de folo
sire a capacităților de pro- 
du lie a exploatărilor minie
re din Valea Jiului poate a- 
duce după sine un spor de 
aproape 90 mii tone cărbu
ne pe an ! Pentru aceasta 
consider că sarcina trasată 
de recenta Plenară a Comi
tetului Central al partidului, 
de gospodărire rațională, cu 
maximum de eficiență a ca
pacităților de producție, a 
tuturor fondurilor fixe și 
circulante, trebuie să preo
cupe în mod deosebit orga
nele noastre tehnice și e- 
conomice, pe toți salariații 

ducarea tinerilor și aceasta 
din cauza delăsării, a lipsei 
de inițiativă a comitetului 
U.T.C. (Ioan Avrămoiu).

— Sî-am participat la adu
nări pentru că nici nu s-au 
organizat prea multe, pentru 
că nu s-a muncit în colectiv 
— de fostul comitet U.T.C 
șșentai activizarea utopiștilor. 
Pe viitor e nevoie ce mai 
multă stăruință, de disciplină 
(Anton Imling).

— Darea de seamă redacta
tă de unui singur, secretarul 
comitetuîuî U.T.C., Virgil Cior
nei — a oglindit prea puțin 
cauzele neajunsurilor, viața 
noastră de organizație... Să 
-,e respecte principiul muncii 
colective în comitetul U.T.C 
(Mihai Buciumau).

Griticile sînt semnificative, 
este cert faptul că neajunsu
rile în munca educativă, în 
activitatea comitetului, a în- 
iregii vieți de organizație au 
pornit de Ia delăsare și lipsă 
de inițiativă. Fostul secretar 
Romulus Burdan, al comitetu
lui U.T.C. nu și-a onorat o- 
bligațiile, mandatul încredin
țat' de tineri și astfel super
ficialitatea, delăsarea au dus 
la neglijarea multor activități 
utile în sprijinul producției, 
al educării politice a tinerilor. 
Organizațiile U.T.C. din sec
toare, nefiind îndrumate și 
controlate de comitetul U.T.C., 
și-au neglijat și ele atribuți
ile, sarcinile.

Concluziile desprinse în ur

centralei și unităților com
ponente, spre a asigura va
lorificarea cît mai deplină a 
potențialului material și u- 
înan din unitățile miniere.

Cu ocazia vizitei de lucru 
in Valea Jiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o 
serie de indicații colective
lor de mineri în vederea îm
bunătățirii activității de pro
ducție și crearea condițiilor 
de dezvoltare mai accelera
tă a acesteia, pentru asigu
rarea unui spor substanțial 
de cărbune cocsificabil. A- 
plicarea în viață a măsurilor 
luate pe baza indicațiilor 
date de conducătorul parti
dului, va conduce sigur la 
realizarea sarcinilor puse în 
fața minerilor de conduce
rea partidului și statului nos
tru.

Îmi exprim acordul deplin 
cu sarcinile și măsurile pro
puse la Plenara C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea planului de dezvolta
re economică și socială a 
României pe anul 1973 și nu 
voi precupeți nici un efort 
pentru a-mi aduce maximum 
de contribuție la realizarea 
acestor sarcini, la progresul 
continuu și accelerat al ță
rii noastre. 

ma analizei făcute cu prilejul 
conferinței impun noului co
mitet exigență sporită și o 
deosebită responsabilitate în 
munca pentru eliminarea nea
junsurilor semnalate. Este ne
cesară o unitate deplină de 
acțiune, folosirea tuturor po
sibilităților și formelor muncii 
educative astfel ca în viitor 
organizația U.T.C. să-și înde
plinească .așa cum se cuvine 
rolul de mare răspundere în 
educarea și mobilizarea tine
rilor minei la îndeplinirea o- 
biectivelor ce stau în fața co
lectivului exploatării. Se im
pune o atitudine mult mai de
cisă împotriva delăsării, de
zinteresului. superficialității, 
sustragerii de la îndatoririle 
ce le au uteciștii, mai ales 
activul U.T.C. De asemenea, 
trebuie întreprinse măsuri e- 
nergice, promovate prin cele 
mai diverse și eficace forme 
și mijloace a disciplinei în 
muncă, în scopul sporirii ca
pacității de influențare a tine
rilor prin folosirea mai efi
cientă a agitației vizuale, op
timizarea activității comisiilor 
pe probleme — în special a 
comisiilor social-profesionale 
și politîco-ideologice.

Cu un sprijin concret și 
substanțial din partea comite
tului de partid, al conducerii 
exploatării, al comitetului mu
nicipal U.T.C., uteciștii de la 
E. M. Dîlja se vor putea con
vinge că în scurt timp, prin 
eforturile tuturor, cu pasiune, 
cu perseverență, obțin rezul
tate de mare utililtate, efici
ente,aducîndu-și în acest fel 
contribuția la îndeplinirea eu 
succes a sarcinilor ce revin 
colectivului exploatării în 
sporirea continuă a produc
ției de cărbune.

1. FIERARU

Cultura) : Sfî-nta Tereza și 
diavolii; Muncitoresc: O' a- 
facere; URICANI: Pe pote
ca nețărmuritei iubiri.
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Soarele răsare la ora 7,31 
și apune la ora 16,37.

Zile trecute din an — 336. 
Zile rămase — 30.

EVENIMENTE
@ 1882 — S-a născut 

George fascu, lingvist și is
toric literar (m. 1949) @
1891 — S-a născut G. M. 
Vasilescu-Vasia, militant al 
mișcării muncitorești din 
țara noastră, publicist (m. 
18.III.1929); • 1892 — S-a 
născut scriitorul Cezar Pe
trescu (m. 9.IH.1961);

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Creierul; Republica : 
Locotenentul Bullitt; PE- 
TRILA: Inima e un vînător 
singuratic: LONEA — Mi
nerul: Aventuri la Marea 
Neagră; ANINOASA: 12 oa
meni furioși ; VULCAN: Trei 
din Virginia; LUPENI —

@ Viteza excesivă, înso
țită de nerespectarea dis
tanței dintre autovehicule 
în timpul mersului, sînt 
cauze ce generează încă 
în multe cazuri accidente 
rutiere. Viteza excesivă și 
nerespectarea distanței co
respunzătoare față de au
tovehiculul din față l-au 
dus la accident și pe con
ducătorul auto Traian Ho- 
lobuț, angajat al I.P.S.P. Li- 
vezeni. Aflat, în ziua de 8 
octombrie a.c. ora 10,30, la 
volanul autobasculantei 
31 HD 3084, el a produs a- 
varierea gravă a autoturis
mului nr. 1 HD 3244, con
dus în mod, reglementar- de 
Marin Preda. Imprudența 
și încălcarea dispozițiilor 
legale l-au costat pe Traian 
Holobuț reparațiile nece
sare la autoturism și o a- 
mendă administrativă de 
370 lei.

Aceeași cauză a determi
nat și accidentul produs de

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Su
marul presei; 9,30 Memoria 
pămînlului românesc; 10,00
Buletin de știri; 10,05 Fol
clor din Țara Moților; 10,30 
Harta țării la scara viitoru
lui ; 10,45 Recital de oboi; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Din muzica popoarelor; 11,15 
Pe teme juridice; 11,40 Co
rul ansamblului „Rapsodia 
Română" ; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz;
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14,40 Valsuri și polci 
interpretate de fanfară; 
15,00 Buletin de știri; 15,20 
Muzică de estradă; 16,00
Radiojurnal ; 17,00 Pentru 

conducătorul aulo Vasilc 
Rotaru, angajat la coloana 
I.T.A. Livezeni. în urma 
căruia a fost avariat ușor 
autovehiculul nr. 21 HD 1979, 
condus de Gheorghe Velea.

® Cu ocazia controlului 
efectuat la magazinul 
O.C.L. „Alimentara" nr. 22 
din Petroșani în ziua ce 22 
noiembrie a.c. s-a constatat 
că ajutorul de gestionar 
Dumitru Cepeliuc a expus 
spre vînzare mărfuri cu 
termenul de garanție depă
șit. Pentru acest fapt, D.C. 
a fost sancționat contraven
țional, conform prevederi
lor Legii nr. 3/1972.

patrie; 17,30 Melodii popu
lare ; 18,00 Orele serii ;
20,10 Zece melodii prefera
te; 21,00 Revista șlagărelor;
21,30 Bijuterii muzicale;

• 22,00 Radiojurnal; 22,30
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Teleenciclopedia ;
9,40 Publicitate;
9,50 Virtuoși și instrumen

te. Toni lordache la 
țambal;

10,00 Curs de limba germa
nă. Lecția a 30-a;

10,30 Comentariu la 40 de 
steme — județul Ma
ramureș;

10.50 Revista literară T.V.:
11,20 Film artistic : „Rolul" 

producție a studiouri
lor poloneze;

11.50 Muzică populară cu 
Georgeta Angliei:

@ O sancțiune contra
vențională, constând în a- 
tnendă, a i’osi dată conform 
prevederilor Legii nr. 
19 lllîi vînzăloarei luliana 
Laszlo de la magazinul 
„Alimentara" nr. 4 Petro
șani care în ziua de 22 
noiembrie a fost surprinsei 
vînzînd mărfuri cu supra- 
preț.

® Datorită neatenției și 
vitezei excesive, șoferul Va- • 
sile Iușan, din Lupani str. 
Viitorului nr. 1/6 a răstur- I 
nat, în ziua de 22 octom- j
brie, în dreptul triajului »
C.F.R. Petroșani autovehi
culul nr. 31 HD 3803, pro
prietatea I.T.A., provocîn-
du-i avarii.

Pentru a-și aminti că este 
obligat de profesiune să a- 
corde maximum de aten
ție... atenției și siguranței 
cînd se află la volan, Vasile 
Iușan a fost sancționat cu 
o amendă de 280 lei.

12,00 Teleglob- Kozara 30;
12.20 Selecțiuni din „Prome

nada duminicală";
12.45 Telejurnal;
15,00 Tenis: „Turneul cam

pionilor". înregistrare 
de la Barcelona;

16,30-17,30 Teleșcoală. —
17.30 Curs de limba engle

ză. Lecția a 30-a;
18,00 Atenție la... neatenție. 

Jurnal de protecția 
muncii;

18.30 Tragerea Loto;
18,40 Muzică populară cu 

Ion Dolănescu;
18,50 Teleconferința de pre

să. Invățămînt — cer
cetare — producție în 
agricultură:

19.20 1001 de seri:
19.30 Telejurnal. In cinstea 

aniversării Republicii 
Cronica marii între
ceri;

20,00 Reflector;
20,15 Film artistic: „Omi- 

cron". Producție ita
liană;

21,35 Universitatea T.V.;
22,10 Imagini din Republica 

Africa Centrală;
22.20 „24 de ore":
22.45 Tenis: „Turneul cam

pionilor" de la Barce
lona.

A APĂRUT
nr. 15/1972 a revistei

A apărut nr. 15/1972 al re
vistei lunare „Munca de 
partid" : Sub genericul „Săr
bătorirea a 25 de ani de la 
proclamarae Republicii'', revis
ta publică un ciclu de articole 
avînd ca temă creșterea for
ței de acțiune a organelor și 
organizațiilor de partid în în
deplinirea importantelor scri
eri economice • precum și o 
prezentare a activității P.C.R. 
în vederea preluării de către 
clasa muncitoare a puterii po

A

Gheorghe Toma, Constantin Alexe au însemnat un aport e- 
sențial în producția de realizare a sarcinilor de plan ale 
sectorului IV de la E. M. Petrila, care se apropie de 105 la 
sută, de la începutul anului... . Brigăzile de frontaliști de la 
E. M. Paroșeni, conduse de Titu Teacenco și Nicolae Brutu, 
ca și formația de lucru a lui Costache Zaharia, de la cel 
dinții abataj frontal al minei Livezeni, se dovedesc aceleași 
colective de nădejde pe care le știm, contribuind hotărîtor 
la plusul de producție din noiembrie cu care se mindresc u- 
nitățile respective.

...încă o lună pînă la încheierea bilanțului pe 1972. 
Două obiective de mare răspundere se conjugă in activita
tea colectivelor miniere ; onorarea tuturor indicatorilor de 
plan pe anul curent și crearea conjuncturii favorabile - mc 
teriale și organizatorice - în scopul realizării exemplare p 
extracției anului viitor. Trebuie depuse strădanii sporite pen
tru a face în așa fel incit toate minele bazinului să lucreze
cu capacități mărite, la parametri maximi, încă din prime
zi a Iui 1973. Indicația prețioasă a secretarului general g! 
partidului, cuprinsă în expunerea la Plenara C.C. al P.C.R 
din 20-21 noiembrie a.c., în sensul că „planul este unitar și 
trebuie considerat obligatoriu in întregul său, la parame
trii săi maximali", trebuie cu sfințenie respectată.

Mica publicitate
PIERDUT buletin de identitate, carnet tie șofer pe nu 

mele Vîlcea Gheorghe și permisul de înmatriculare al ma 
șinii 21 HD 1379. Le declar nule.

litice și trecerea la revoluția 
socialists.

Capitolul consacrat muncii 
politico-educative conține co
mentarii pe marginea Proiec
tului de norme alo vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste', precum 
și referitor la trăsăturile con
științei socialiste.

Sînt publicate, ele aseme
nea, materiale' referitoare' la 
învățământul de partid la in
tensificarea vieții interne de. 
partid, alte note și informații.

DUMINICĂ. 3 DECEMBRIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica pentru toți; 
Cravatele roșii;
Viața satului;
Mari muzicieni la Bucu
rești. Glasici de ieri și 
de azi: Cu cvartetul 
„Juiilard" de la Mo
zart la Anton Weber 
De strajă patriei; 
Emisiune în limba ma
ghiară ;

de grade".
R.D.G.

•>

„360 _ „
14,20 Box R.D.G. — Româ

nia. înregistrare de la 
Gera ;

15,40 In studio Dan Mușa- 
tescu ;

16,00 Filmul de animație vă
zut de... Adrian Petrin- 
genaru ;

16,15 Polo pe apă: finala 
„Cupei campionilor eu
ropeni". Transmisiune 
de la Budapesta ;

16,45 Spectacolul lumii — 
cu scriitorul loan 
gorescu. „Lacrimă 
lor" ,

17,00 Muzică ușoară ; 
17.10 Film serial pentru 

ret: Pierduți în spațiu 
(episodul VI). Cade ce
rul ;

Î8,OO Linte 
coral
Participă: 
de cultură Brăila, Co
rul bărbătesc „Freamă
tul" din Călărași, Co
rul sindicatului învă- 
tămînt Tîrgoviște, Co
rul căminului 
Btănești, 
bovița , 
militare

■ tivi do 
aeriană 
„Leontin

19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. In cinstea 

aniversării Republicii. 
Cronica marii între 
ceri;

Avanpremiera ;
Comentariu la 40 ste
me. județul Mureș;

Piteștiul... pe adresa dv. 
Transmisiune directă 
de la sala Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Pitești;
Telejurnal ;
Duminica sportivă.

20,00
20,05

20,25

22,30
22,40

LUNI. I DECEMBRIE

9,30

10.00

10,30
11,10

11,50

12,40
12,45
17,30

Cri
zei-

tine-

dric). Goncur 
interjudetean.

Corul Casei

cultural 
județul Dîin 

Corul Școlii 
de ofițeri ac- 
(irtilerie anii 

și radio-locație 
Sălăjat)“ ;

17.30 Deschiderea emisiunii.
Curs de limbă france
ză. Lectin a 3I-a (relua
re) ;

18.00 Căminul ; 
18,40 Ecranul;
19,00 Săptămîna în imagini ; 
19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. In cinstea 

aniversării Republicii. 
Cronica marii între
ceri ;
Avanpremiera ;
Ancheta Tv. Plecat fă
ră adresă ;
Roman foileton : Elisa- 
bet R. Conspirația (II) ;

21.30 Steaua fără nume. Floa
rea din grădină. Emi- 
siune-concurs pentru 
tineri interpret! de mu
zică populară ;

22.30 24 de ore ;
22,45 Contraste în lumea ca 

pitaluhr.

20,00
20,05

MARȚI. 5 DECEMBRIE

9,00 Deschiderea 
Telex ;

9,05 Teleșcoală. 
României (an

*

emisiunil

Geografia
ml IV li-

18,00

19,20
19,30
20.00

20,20

21,50
22,20

22.30

ceu) Dunărea ; 
Matematică (clasa
VÎII-a). Geometria pa
trulaterului; ,-
Ours de limba engleză. 
Lecția a 3l-a;
Căminul (reluare);
Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru ti
neret" ;

Film serial: Pierduți în 
spațiu — reluarea epi
sodului II. Nava aban
donată ;
Publicitate ;
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii • 
de după-amiază. Curs 
de Limbă rusă. Lecția 
a 30-a (reluare); 
Panoramic științific. 
Investiții de inteligentă 
tehnică românească ;

Cum vorbim: 
Tehnic club ;
Caleidoscop 
artistic;
1001 de seri 
Telejurnal;
Comentariu
steme. Județul Neamț; 

Seară de teatru. Coroa
nă pentru Doja, poem 
dramatic de Aurel Gh.
Ardeleanu ;

In actualitate — școala; 
Parada vedetelor : Clau
de Francois ;
24 de ore.

a

cullural-

la 40 de

MIERCURI. 6 DECEMBRIE

9.00

9.05

9,25
9,5:5

10,00

Deschiderea emisiunii.
Telex; I

Bu< ureștiill necunoscut 
(reluare);
l’ri.,enii 'lui Așciuuță;
Publicitate ;
Curs di' limba franceză 
Lecția a '32-a;

10,30 Comentariu la 
steme. Județul 
(reluare);

10,50 Telecinemateca

40 de 
Mureș

pentru 
tineret. Ucigașul și fata 
(reluare);

12,20 Tehnic-club (reluare);
12,45 Telejurnal.
17,30 Deschiderea emisiunii 

de după amiază. Curs 
de limbă germană. Lec
ția a 30-a (reluare);

Finlanda ;
22,35 24 de ore ;
23,00 Baschet masculin: Di

namo București — A- 
kademik Sofia in „Cu
pa campionilor euro
peni".

JOI, 7 DECEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

pentru 
săptămîna 

viitoare

18,00
18,25

18,35
18,45

19,00

19,20
19,30

20.00
20,20

20,35

21,55

întrebări și răspunsuri ; 
Pentru sănătatea dum
neavoastră. Reumatis
mul la copii ;
Tragerea Pronoexpres; 
Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală ; 
Timp și anotimp în a- 
gricultură ;
1001 de seri ;
Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii. 
Cronica marii între
ceri ;

Teleobiectiv ;
Oameni și fapte. Mereu 
în acțiune ;
Telecinemateca: Hoții de 
biciclete ;
Balet. Variațiuni

muzică de Haydn';
22,15 Teleglob î Imagini din

10,00

10,30

10,50
11,10

12,30

România în lume; 
O viață pentru o 
Angheî 
luare):
Curs de
Lecția a 

De la Alfa 
Enciclopedie 
le vi
Teleobiectiv 
Telpcinemateca : 
de biciclete (reluare) ; 
Variațiuni pe muzică 
de Haydn (reluare); 
Telejurnal :

Saligny
idee.
(re-

rusă.limbă
31-a ;

la Omega, 
pentru e-

(reluare); 
Hoții

pe

12,50
16,00—17,00 Teleșcoală. Geo

grafia României (anul 
IV liceu) Dunărea. F.- 
eonomie politică. Con
sultații;

17,30 Emisiune în limba 
maghiară ;

La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto ;
Cronica literară ; 
Satul contemporan ; 
1001 dc seri ;
Telejurnal, In cinstea 
aniversării Republicii. 
Cronica marii între
ceri ;
Comentariu la 40 de 
steme. Județul Olt;
Studioul de poezie al 
TV vă prezintă un 
spectacol literar-muzi- 
cal-eoregrafic: La por
țile dorului — partea 
a 11-a; .
Pagini de umor: „Re
trospectivă Walt Dis
ney ;
Tinerii despre ei în
șiși :
Colegi de generație. 
Studenție la locul de 
muncă — transmisie 
directă de la Faculta
tea de subingineri re
cent înființată la uzina 
„Progresul" din Brăi
la ;

22, lo Interpretul săptămî- 
nii Ana Petria ;

22,30 24 de ore.

20,00

20,20

21,10

21.35

VINERI, 8 DECEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii.
Telex ;

9,05 Teleenciclopedia (re
luare) ;
O interpretă u cînte- 
cului doljenesc: Io
nela Prodan (reluare) : 
Publicitate;
Curs de limba germa
nă. Lecția a 31-a ;
Comentariu Ia 40 de 
stemei Județul Neamț 
(reluare) :

9.4.5

9,55
10.00

■ 10.30

10.50 Cronica literară (re
luare) ;

11,00 Satul contemporan (re
luare).;

11,20 Tele-recital i Gostache 
Antoniu (reluare) ;

12,05 Teleglob : imagini din 
Finlanda (reluare) :

12,25 Pentru sănătatea dum
neavoastră ;

12,35 Selecțiuni din Prome
nada duminicală ;

12.50 Telejurnal.
16,00
17,30

—- 17,00 Teleșcoală ;
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs 
de limba engleză (lec
ția a 31-a (reluare); 
Cunoașteți legile ? ;
Tragerea Loto ;

18,00
18.15
18,25 Școala campionilor :
18,50 Teleconferință de pre

să :
19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal. In cinstea 

aniversării Republicii. 
Cronica marii între
ceri ;
Reflector ;
Film artistic : Caruse
lul. Producție a stu- 
diourilo.r sovietice du
pă nuvela lui A. P. 
Gehov ;
Mai aveți o întrebare ? 
Posibilitățile și limite
le autocontrolului 
man ;
Muzică ușoară ;
„24 de ore" ;
Din țările socialiste.

20,00
20,15

21,40
u-

SÎMBĂTA, 9 DECEMBRIE

9,00

9,05

9.20

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Cunoașteți legile ? 
luare);
A fost odată ca 
ciod-ată... „Cheița

(re-

ai
de

9,50

10,05

10,45

11,00

11,20

12,05
12,25

12.50
16.30

18,15
19,00

19.20
19,30

20.00

21,50

22,50
23,00
23,15

aur" (II);
I De vorbă eu 

nelv ;
i Mai aveți 

bare ?
Pe sub Feleac 
nire muzica 1-eo-regrafi- 
că pe scena Teatrului. 
Național din Cluj :

i Comentariu la 40 de 
steme. Judelui Olt (re
luare) ;

i Un sfert de vea< în 
muzica românească (re
luare) ;
Program d< circ;

> Fragmente din ojX'ra 
„Don Pasguale" dc 
Doni/.zctti (reluare) ; 
Telejurnal

) Deschiderea .'misiunii 
de după-amiază. Emi
siune în limba germa 
nă :
Ritm, 
Picturi 
Petrașvu. 
dc la naștere : 

i 1001 dc sori : 
i Telejurnal. Iu,, ( instea 

a ni vers.frii Republici'. 
Cronica marii între
ceri ;
Arc peste timp. Lucrul 
exact. Un reportaj 
despre Brașov : 
Teleenciclopedia;
Film seritîl : .ManniX" 
„Decorație pentru un 

erou" :
To-‘ ' lumii și... 
Mihaela Mihai ;

Telejurnal :
Săptămîna sportivă : 
Crizantema de. aur ; 
Laureați ai celei de-a 
V-a edilii a concursu
lui de romanțe „Cri
zantema de aur" — 
Tîrgoviște 1972, 22-25
noiembrie.

gOS-pod i -

o între

tinerele 
și ver

100 de

dans :
Gh. 
ani

•>
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Helsinki

Adoptarea regulilor
de procedură
a consultărilor

în vederea pregătirii
conferinței europene

HELSINKI 30 — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, trans
mite : In ședința de joi dimi
neață, participanții la reuni
unea multilaterală de la Hel
sinki au adoptat prin con
sens țextii' logulilor de pro
cedură privind desfășurarea 
consultărilor în vederea pre
gătirii conferinței 
pentru securitate 
re în Europa.

Participanții au
să ducă aceste consultări în 
felul următor :

„1. Toate statele participă la 
consultări pe baza suverani
tății egale, ca țări indepen, 
dente și în condiții de depli
nă egalitate. Aceste consul
tări se vor desfășura în afa
ra alianțelor militare.

2.
are 
tarif, 
sale 
că aceasta există, 
ții care nu au misiuni la 
Helsinki pot desemna un re
prezentant la consultări. Șe
fii de misiune (reprezentanții) 
vor comunica secretarului e- 
xecutiv 
funcțiile 
prezenti, 
numele 
absenta

3. Președintele este 
prin consens. In cazul 
care președintele nu-și 
fie exercita 
dintia va fi 
rînd, câte o 
tre șefii de 
nea alfabetică, începînd 
o 'literă trasă la sorti, 
președintele ar trebui să re
nunțe la funcțiile sale 
mod permanent, se va < 
un nou președinte prin 
sens.

4. Serviciile tehnice 
reuniunii sînt asigurate 
guvernul Finlandei. Ele 
află sub conducerea secreta
rului executiv (tehnic).

5. Deciziile se adoiptă prin 
consens. Consensul se defi
nește prin 1 absența oricărei

și
generale 
coopera-

convenit

Fiecare stat participant 
dreptul la un reprezen
tare este șeful misiunii 
acreditat la Helsinki, da- 

Participan- 
misiuni

(tehnic) numele și 
celorlalți funcționari 
care pot vorbi în 

lor sau participa în 
lor.

ales 
în 

poa- 
ipreșe- 

i pe
funcțiile, | 

asigurată 
ședință, de că- 

misiuni, în ordi- 
cu

Dacă

în 
alege 
con-

@ Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al CC, al P.C. Bulgar, 
l-a primit, miercuri, pe Luis 
Corvalan, secretar general al 
P.C. din 
la Sofia, 
B.T.A.

Chile, aflat în vizită 
informează agenția

@ taLa Tașkent a avut loc 
ședința grupului de lucru so- 
vieto-francez, care a discutat 
problemele colaborării bilate
rale în industria petrolului și 
gazelor. In cadrul reuniunii a 
fost examinată dezvoltarea 
cooperării celor două țări pe 
anul 1973, prevăzîndu-se cer
cetări comune în problemele 
explorării zăcămintelor de 
ze, geochimiei petrolului 
gazelor.

gă
ri

al 
al 
ți

@ Comitetul Central 
Partidului Socialist Italian, 
cărui Congres național s-a 
nut la Genova, la începutul 
lunii noiembrie, a procedat Ia 
alegerea celor 34 de membri 
ai noii Direcțiuni. In baza re
partizării locurilor între re
prezentanții diferitelor curen
te ale partidului, din noua 
Direcțiune fac parte 13 repre
zentanți ai grupului condus de 
președintele partidului, Fran
cesco de Martino, cinci ai cu
rentului autonomist al 
tro Nenni (ambele 
noua majoritate), 13 
ai grupării de stingă 
rei principal lider este fostul 
secretar al P.S.I., Giacomo 
Mancini), doi reprezentanți ai 
membrilor Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) care au aderat la 
P.S.I. și un membru al Mișcă
rii Populare a Muncitorilor 
(M.P.L.).

lui Pie- 
formînd 
membri 
(al că-

Făcînd o serie de preci- 
în legătură cu hotărirea 
sale de a-și crea o mo- 

proprie, președintele 
Moktar

zări 
tării 
nedă
Mauritaniei, 
Daddah, a declarat că 
ceasta se înscrie în 
revizuirii acordurilor cu 
ta“. „Dorința de a continua o 
colaborare amicală, a adăugat 
șeful statului mauritan, 
te in această privință 
de puțin stînjenită de hotărî- 
rea noastră de a 
profund acordurile bilaterale".

Ould 
„a- 

cadrul 
Fran-

nu es-
cîtuși

revizui

@ Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R.P.D. Coreeane a dat publici
tății o declarație în legătură 
cu retragerea oficială a Pa
kistanului din așa-numita 
Comisie O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei .

In încheiere, Declarația 
cheamă țările membre ale co
misiei să nu mai narticipe la 
activitățile acesteia și să se 
retragă din comisie. Totodată,

R.P. BULGARIA. La Fa
brica de aparate de curent 
de joasă tensiune, .,Kliment 
Voroșiiov" din Sofia, va în
cepe în cutind producția 
diferitelor tipuri de apara
te de televiziune tranzisto
rizate, cu ecrane de diferi
te dimensiuni. In foto : Se 
controlează unul din pro
totipurile de televizoare 
tranzistorizate

obiecții exprimată de un re
prezentant și prezentată de 
el ca un obstacol la adopta
rea deciziei în cauză.

6. Pot. fi create grupe de 
lucru, prin consens, pentru a 
îndeplini anumite sarcini. 
Toate statele participante au 
dreptul să fie reprezentate 
în aceste grupe de lucru. 
Președinția lor va fi asigu
rată 
form 
care

7.
verbale 
ilor.
dș amendamente 
tribuite în scris, 
unui reprezentant.

Textele deciziilor adoptate 
vor fi tipărite și distribuite. 
Participanții 
zerveie lor 
clarațiile de 
unor decizii 
și difuzate.

de 
va fi 

pe bază de rotație, con- 
modalităților 

vor fi stabilite 
Nu se vor face 

oficiale ale

practice 
ulterior, 
procese 
discuți- 

Proiectele de decizii și 
vor fi dis- 
la cererea

pot cere ca re
formate sau de- 
interpretare a 
să fie publicate 

Aceste declarații
vor trebui să fie remise 
scris președintelui.

8. Toate reuniunile 
caracter închis, afară 
zul cînd se decide

au 
de 

altfel, 
prin acord prealabil. Sînt ad
miși la consultări numai re
prezentanții și alt personal 
al misiunilor statelor partici
pante.

9. Se va stabili prin con
sens dacă este cazul să se 
dea publicității unele docu
mente sau comunicatele cu 
privire la desfășurarea lucră
rilor, și în caz afirmativ, să 
se precizeze conform căror 
modalități.

10. Prezentele reguli de pro
cedură sînt adoptate pe cate 
de
ele nu pot fi modificate de
cât prin consens".

un 
ca-

consens. După adoptare,

In cadrul dezbaterilor 
nerale care au urmat adop
tării textului au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Norvegiei, 
Belgiei, Suediei, Angliei, Iu
goslaviei și Danemarcei.

în declarație se arată că este 
cazul ca O.N.U. însăși să a- 
dopte măsuri pentru dizolva
rea comisiei respective.

® La Teheran s-au înche
iat convorbirile oficiale iugos- 
Igvo-iraniene dintre delegați
ile guvernamentale ale celor 
două țări, conduse de Amir 
Abbas Hoveyda, premierul I- 
ranului, și Gemal Biedici, pre-

ședințele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
relatează agenția Taniug.

Delegația iugoslavă a fost 
primită de șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryaimehr. Cu acest prilej, au 
fost discutate probleme actua
le ale situației internaționale, 
între care aspecte ale necesi
tății eliminării discrepanțelor 
dintre țările ’dezvoltate și ce
le în curs de dezvoltare.

@ Avioane nord-americane 
„B-52“ au bombardat din nou, 
la 28 noiembrie, diîerite pro

Dezbaterile din Comitetul pentru 
problemele coloniale al Adunării

Declarația
guvernului

Generale a 0Ji.ll chilian

NAȚIUNILE UNITE 30. —
Corespondentul Agerpres C. 
Alexandroaie, transmite: A- 
plicarea Declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale de că
tre instituțiile specializate și 
organismele internaționale a- 
sociate reține în aceste zile a- 
tenția Comitetului pentru pro
bleme coloniale al Adunării 
Generale. Scopul dezbaterilor 
este de a se determina con
certarea eforturilor acestor fo
ruri cu cele ale statelor mem
bre ale O.N.U., pentru accele
rarea procesului decoloniză
rii, care, în ultimii ani, a bă
tut pasul pe Ioc.

„Organizația Națiunilor U- 
nite, ca instrument de apăra
re a libertății popoarelor, poa
te și trebuie să aducă o con
tribuție sporită la grăbirea a- 
cestui proces", a declarat am
basadorul român Emilian 
Manciur, în intervenția sa. 
Subliniind că orin recunoaște
rea legitimității luptei de eli
berare națională s-a 
fundamentul juridic în 
căruia popoarele din
sînt îndreptățite să beneficie
ze de sprijinul deplin al co
munității internaționale, dele
gatul român a arătat că, în a- 
ceastă lumină, tuturor state
lor, Națiunilor Unite le revi
ne marea responsabilitate și 
îndatorire de a depune efor
turi stăruitoare pentru a aju
ta, nu numai pe plan moral și 
politic, dar și material, po
poarele care luptă pentru li
chidarea jugului colonial.

România apreciază că aju
toarele acordate popoarelor 
din colonii în baza rezoluții
lor O.N.U., a continuat repre
zentantul țării noastre, trebu
ie să tină seama de necesită
țile reale ale mișcărilor de e- 
liberare națională, de preocu
pările lor pentru eliberarea

teritoriilor lor, refacerea eco
nomică, ameliorarea situației 
în domeniul sănătății și învă- 
tămîntului.

Pronunțîndu-se pentru a- 
doptarea unor măsuri hotărî- 
te în vederea aplicării neîn- 
tîrziate a declarației vizînd a- 
cordarea independentei țări
lor și popoarelor coloniale, 
delegatul român a cerut stabi
lirea de către instituțiile spe
cializate și celelalte organis
me ale O.N.U. a unor contacte 
cu mișcările de eliberare na
țională în vederea elaborării 
de urgență a unor programe 
de asistentă pentru populația 
din zonele eliberate, cit și 
pentru cea nevoită să se re
fugieze în tari vecine ca ur
mare • a acțiunilor armate și a 
represaliilor organizate de că
tre colonialiști.

Geneva
creat 
baza 

colonii

vincii ale Republicii Democra
te Vietnam — provocînd nu
meroase victime și pagube 
materiale în rîndul populației 
civile — transmite agenția 
V.N.A.

Purtătorul de cuvînt ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care, con
damnă aceste acțiuni, cerînd 
Administrației S.U.A. să pună 
capăt imediat bombardamente
lor, precum și tuturor celor
lalte acte care lezează 
ranitatea și securitatea 
Vietnam.

suve-
R.D.

a a-
o-

© Guvernul panamez 
doptat o hotărîre privind 
bligativitatea înscrierii oficiale 
a tuturor firmelor comerciale 
străine care acționează în ta
ră, informează agenția Prensa 
Latina. Totodată, printr-un or
din al Ministerului de Interne 
și Ministerul Justiției, firmele 
străine vor fi obligate să fo
losească limba spaniolă în 
documentele și reclamele co
merciale, precum și în toată 
activitatea pe care o vor des
fășura pe teritoriul panamez.

@ Cercurile de aîaceri din 
Japonia sînt interesate în 
dezvoltarea în continuare a 
comerțului cu Uniunea Sovie
tică — a declarat, în cursul u- 
nei conferințe de presă orga
nizate la Moscova, Yasio Mat- 
zumya, președintele firmei ni
pone „Tokio Boeki", aflat în 
vizită în capitala sovietică.

GAPE KENNEDY 30 (Agerpres). La Centrul 
nedy au început joi dimineața, la ora 8,30 
15,30 ora Bucureștiului), operațiunile 
•care se vor încheia miercuri, 6 decembrie, 
decembrie, orele 4,53, după meridianul 
tă cu lansarea navei spațiale „Apollo-17", 
lunară americană din cadrul programului 
nauții și-au încheiat programul de

8,30 ora I 
numărătorii 
nbrie, ora 1

ultima 
.Apollo'

Gape Ken- 
locală (oria 

inverse, 
21,53 (la 7 

oda- 
misiune 

, Astro-
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SANTIAGO DE CHILE 30 
(Agerpres). — După o reuniu
ne extraordinară, informează 
agenția Prensa Latina, guver
nul chilian a dat publicității 
o declarație în care reafirmă 
necesitatea creării unui sector 
dominant al proprietății 
stat în economie.

Programul de reforme, 
rată declarația, trebuie să 

dominației 
asupra bo- 
a grupuri- 
activitățile

Și

a- 
du-

că la dispariția 
consortiilor străine 
gățiilor naționale, 
lor monopoliste în 
industriale, de desfacere 
financiare.

„In lupta sa, care se bucură 
de solidaritatea țărilor fră
țești din America Latină, de 
sprijinul și ajutorul țărilor 
socialiste, Chile se află alături 
de acele națiuni care își apă
ră interesele naționale, defi- 
nindu-și o personalitate pro
prie", subliniază, în încheiere, 
declarația guvernului chilian.

Sesiunea Comitetului
pentru dezvoltarea Comerțului

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva se desfășoară lucrările 
celei de-a XXf-a sesiuni a 
Comitetului pentru Dezvolta
rea Comerțului, unul din prin
cipalele organe ale Gomisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa. In centrul atenției lucră
rilor comitetului se află pro
blemele dezvoltării 
rilor economice între 
uropene cu sisteme 
conomice diferite.

Luînd cuvîntul în 
dezbaterilor, reprezentantul 
român, Victor Aldea, referiri- 
du-se la îmbunătățirea clima
tului politic pe Gontinenttfl 
nostru și Ia pregătirile pontat

schimbu- 
tările e- 
socișl-e-

cadrul

viitoarea conferință europea
nă privind securitatea și cola
borarea, a subliniat necesita
tea intensificării eforturilor 
comitetului în vederea elabo
rării de recomandări practice 
vizînd eliminarea obstacolelor 
din calea comerțului intereu- 
ropean și promovarea acestui 
comerț.

Totodată, reprezentantul ro
mân a relevat importanța pe 
care o prezintă, pentru facili
tarea comerțului intereuro- 
pean, aplicarea nediscrimina
torie a sistemului generalizat 
de preferințe vamale, în fa
voarea tuturor țărilor. în .. curs 
de dezvoltare, indiferent de 
sistemul lor social-economic 
sati zona în . care sînt situate.

U.R.S.S. In foto : Aspect din timpul lucrărilor de mon
taj Ia primul hidroagregat de la hidrocentrala Nurek.

S.E.A.T.O. sub semnul întrebării
LONDRA 30 (Agerpres). — 

„Soarta Pactului militar din 
Asia de sud-est al celor cinci 
țări membre ale Common- 
wealth-ului se află sub sem
nul întrebării" — aceasta ar 
fi potrivit ziarului „Guardian", 
una din consecințele victori
ei laburiștilor în recentele a- 
legeri din Noua Zeelandă. 
„Dacă același lucru se va în- 
tîmpla în alegerile ce vor a- 
vea loc la sfîrșjtul acestei 
săptămîni în Australia. — 
continuă ziarul — bazele po

litice ale pactului vor fi se
rios zdruncinate. Dacă și în 
Australia victoria va reveni 
opoziției — adaugă ziarul — 
pare posibilă o acțiune con
certată a acestor două țări 
pentru lichidarea aranjamen
tului militar regional".

După cum se știe, Pactul 
militar al celor cinci țări, cu- 
prinzînd Anglia, Australia 
Noua . Zeelandă, Singapore și 
Malayezia, a fost inițiat de 
guvernul britanic, în intenția 
de a-și menține prezența mili
tară în Asia de sud-est.

Argentina

Actualul președinte 
rămîne în funcție pînă 

din 1973alegerile
AIRES 30 (Ager- 
declarație guver- 

dată publicității 
Aires, anunță că

Paris

la Un comunicat 
al partidelor de stingă

BUENOS 
preș). — O 
namentală, 
la Buenos 
junta militară — formată din 
comandanții armatelor teres
tră, aeriană și maritimă — a 
hotărît să-1 mențină pe ge
neralul Alejandro Lanusse în 
funcția de președinte al re
publicii și șef al juntei pînă 
la 25 mai 1973, dată la care 
va fi instalat noul guvern de
semnat după alegerile din 
.martie același an. Această 
hotărîre a fost luată în ur
ma renunțării generalului 
Carlos Alberto Rey, membru 
al juntei, de a prelua și e- 
xercita prin rotație funcțiile 
supreme în stat, conform în
țelegerii celor trei coman
danți, intervenită după pre
luarea puterii, în martie 1971.

Pe de altă parte, șeful sta
tului major al armatei, gene
ral de divizie Alcies Lopez 
Aufranc, a declarat în urma 
unei Întrevederi cu șeful sta
tului, că dispozițiile electo
rale în vederea alegerilor 
prezidențiale din martie 1973, 
care prevăd, între altele, o- 
bligativitatea pentru fiecare 
candidat de a fi fost prezent 
în țară înainte de 25 august 
a.c., nu vor fi modificate. 
Declarația generalului Aufranc, 
a doua .personalitate milita-

ră din armată este 
tă la Buenos Aires 
respingere indirectă 
rii formulate 
juștițialistă și 
dical de a 
clauză, pentru 
participarea la 
tului președinte Juan Peron, 
reîntors în țară după această 
dată.

aprecia- 
drept o 
a cere- 

Mișcareade
Partidul Ra- 

anula această 
a permite 

alegeri a fos-

PARIS 30. — Corespondentul
cu, transmite: Intr-un comunicat 
unea Comitetului permanent de ____ ____ _
cialist, Partidul Comunist și Mișcarea stîngii radical-socia- 
liste din Franța se arată că „grupurile parlamentare ale ce
lor trei partide se vor întruni, în următoarele zile, pentru 
a stabili propunerile de legi comune, pe , care le vor de
pune înainte de sfîrșitul reuniunii".

Se precizează că Robert Fabre, Georges Marchais și 
Francois Mitterand vor rosti, în Adunarea Națională, dis
cursuri care vor cuprinde, între altele, elementele posibile 
să constituie programul comun al stîngii.

Comitetul se va reuni din nou la 6 decembrie.

Agerpres, Paul Diacones- 
publicat joi, după reuni- 

legătură între Partidul So-
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in ncrspcctivâ: noi controverse 
comerciale inferocciOentaie

statele Unite au adoptat 
recent o hotărîre care a stîr- 
nit neliniște și proteste în 
rîndul principalilor lor parte
neri comerciali. Este vorba 
de o măsură restrictivă a 
Congresului american privind 
oțelurile speciale și metalele 
nobile folosite de Pentagon.

Gu prilejul votului asupra 
bugetului apărării, Congresul 
S.U.A. a adoptat în mod dis
cret o clauză — „To buy A- 
merican" („curajpărați produ
se americane") — ale cărei 
consecințe practice sînt, deo
camdată, 
(furnizorii 
reciti" 
nisterul Apărării al 
dispune în aivans de credite 
evaluate la 38 miliarde do
lari pentru achiziționarea de 
echip a men t 
cesare trupelor sale. Dar, în 
conformitate cu 
buy American", 
este obligat 
ex clusivitate 
mericană, o 
de produse, 
instalații de birou, la vehicu
le, avioane, computere, etc. 
purtînd eticheta „Made în 
S.U.A.". Ba mai mult Penta
gonul a fost avertizat 
nu achiziționeze 
respective, dacă 
ricană furnizoare 
cat cu oțel sau 
bile importate. Tocmai acest 
avertisment fără drept de a- 
pel i-a determinat pe obser
vatorii politici să opineze că 
măsura se prezintă. ca mani
festarea unui protectionism 
exacerbat, fără precedent în 
analele Statelor Unite; (Exis
tă și posibilitatea ca, în ca
zuri cu totul excepționale a- 
ceastfi legislație să., .pontă.. H
elucidată, și anume, cînd fir-

mele 
face, 
anumite, comenzi urgente ale 
Pentagonului, comenzi desti
nate susținerii unor opera
țiuni militare în curs).

Această măsură protecțio- 
nistă neliniștește nu numii 
pe principalii parteneri co
merciali . ai Statelor Unite — 
țările membre ale Pieței co
mune și Japonia, în primul 
rînd — ci și pe importatorii 
americani. Președintele insti
tutului importator amen

indigene nu pot satis- 
cantitativ și calitativ,

incalculabile pentru 
„direoti sau inidi- 

ai Pentagonului. Mi- 
Apărării al S.U.A.

Notă externă
câni de oțel, Victor Shick,

și instalații ne-

clauza „To 
Pentagonul 

cumpere, în 
pe piața a-

să
de
întreagă gamă 

mergînd de la

să 
produsele 

firma ame- 
le-a fabri- 

metale no-

a 
contestat categoric legislația 
adoptată de Congres, arătînd 
că, după opinia sa, clauza 
restrictivă în chestiune con
travine literei și spiritului a- 
cordurilor limitării voluntare 
a exporturilor de oțel în 
S.U.A., acorduri reînnoite cu 
puțin timp în urmă de către 
Japonia și țările membre ale 
Comunității Europene 
bunelui și Oțelului 
O poziție similară — 
pingere — adoptă și 
calele americane, care, apre
ciind că, prin această măsu
ră a Congresului, S.U.A. in
stituie o nouă fază a protac- 
tionismului, 
neîntrerupte, 
lui american 
politică de 
schimburilor 
rîndul lor; cercurile patrona
le din CECO au protestat e- 
nergic împotriva măsurilor 
restrictive americane, amin
tind că „cei șase" au făcut 
oricum concesii importante, 
reînnoind,. la începutul acestui 
an,, .angajamentul .lor . de..li
mitare voluntară a exportu-

a Căr- 
(CECO). 
de res- 

sindi-

inifiază acțiuni 
cerînd guvernu- 
să promoveze o 
liberalizare a 

comerciale. La

rilor de otel pe plata ame
ricană, în următorii trei ani. 
Un document în acest (sens 
a fost remis Comisiei Pieței 
comune de la Bruxelles, care 
se află angajată într-o nouă 
rundă de tratative comercia
le cu S.U.A.

Afacerea pare cu atît mai 
gravă, cu cît ea pune în 
cea mai mare încurcătură o 
serie de firme și monopoluri 
americane importatoare de o- 
teluri speciale și care sînt, 
în același timp, furnizoare ale 
Unor întreprinderi civile și 
ale Pentagonului. In această 
ipostază, de duble furnizoa
re, se pune întrebarea: cum 
vor putea- firmele și monopo
lurile în cauză să demon
streze că otelul importat din 
Japonia sau R. F. a Germa
niei, de pildă a fost utili
zat pentru executarea comen
zilor civile și nu pentru cele 
ale Pentagonului ? Temerile 
unor eventuale aprecieri ar
bitrare se intensifică, iar ris
cul de a pierde o serie de 
comenzi substanțiale din par
tea Pentagonului i-a determi
nat pe multi importatori a- 
mericani de otel să renunțe 
la procurarea acestui metal 
din . străinătate.

Iată, așadar, cîteva din im
plicațiile clauzei protecționis- 
te „To buy American". Cea 
mai importantă implicație în 
perspectivă pare, însă, a fi 
cea sesizată de „Les Echos", 
organul cercurilor de afaceri 
franceze, care avertizează 
că: „In orice caz, lovitura da
tă țărilor care exportă oțel în 
S.U.A. nu va rămîne fără con
secințe asupra rundei 
tative comerciale și 
tare dintre G.E.E. și 
prevăzută pentru anul

de tra- 
mone- 

S.U.A., 
viitor".

Marin GHEORGHE

Faptul 
divers

pe 
giob

După gustul femeii
Firma „Fiat" face mare 

reclamă viitoarelor modele 
de automobile, care, după 
cum se declară, „vor fi pe 
p'acul. tuturor, în special pe 
placul femeilor". Plecind 
de la faptul că femeia este 
partenerul aproape perma
nent al bărbatului la volan 
și că tot mai multe mem
bre ale „sexului slab" își 
conduc singure, mașinile, 
specialiștii de la „Fiat” 

I s-au adresat, pentru prima 
E dată, femeilor, solicitîn- 
I du-le sprijinul în proiec- 
J tarea tipului ideal de ma
il șină, a mașinii viitoru- 
i lui! Se pare că această
■ colaborare este fructuoa- 
I să. Clienții așteaptă cu 
J nerăbdare automobilul con- 
I ceput după gustul femeii.;.

Acupunctura
I Veche de peste 5 000 de 
J ani, acupunctura \ își face 
ș treptat intrarea în Europa.
■ După cum anunță^ ziarul 
! „Bunte Osterreîch'L în cu- 
• rînd vor pleca în R. P. 
| Chineză trei medici renu- 
| miți din Viena pentru a 
j studia la fata locului efi- 
ț cacitatea acestei metode 
1 terapeutice deosebite.

, Un nou western cu

IJohn Wayne
Bătrînul, dar veșnic tî- 

nărul John Wayne, a ter
minat de curînd un nou 
western, regizat de Burt 
Kennedy, care poartă titlul 
„Jefuitorii de trenuri". Ni
meni nu mai știe precis 
numărul filmelor vetera
nului cowboylor americani, 
dar unele ziare occidenta
le nu uită să țină! socotea
la cîștigurilor acestuia, ca
re se ridică la mai multe 
milioane de dolari pe an I

Cel mai lung pod 
suspendat din lume

Japonezii au în studiu 
o serie de proiecte în le
gătură cu construirea, pî- 
nă în anul 1985, a cinci 
poduri uriașe care vor face 
legătură între principalele 
insule ale arhipelagului ni
pon și care vor costa un 
miliard 290 milioane de 
yeni! Unul din acestea va 
fi podul suspendat ce va fi 
construit deasupra strîm- 
torii Akashi, unind insu
lele Kobe și Awagi. Con
strucția va avea o deschide
re centrală de 1 580 metri și 
este considerat cel mai 
lung pod de acest' gen din 
lume I

* Matto Grosso — loc
i de trecere
!

Cu toate măsurile luate 
pe plan mondial de a se 
zăgăzui comerțul cu stu
pefiante, traficanții găsesc 
mijloace din cele mai in
genioase pentru a-și trans- 

p porta marfa. Cantități im- 
? portante de cocaină, de 
i; proveniență boliviană, sînt 
i expediate spre S.U.A. și 
1 Europa prin intermediul u- 
| unor aeroporturi clandesțj- 
» ne construite în regiunea 
1 braziliană, greu de străbă

tut - Matto Grosso. Potri
vit presei braziliene, trafi- 
canții boli vieri expediază 
cocaina, în pecia) cu â- 

■ vioanete. spre cele... 350 
, de aeroporturi ■ din Matto 
i <-'lo‘so de unde alte avi- 
I oane dur „prețioasa" în- 
I cărcătură în S.U.A. și de 
I acolo mai departe în Eu- 
I ropa. De la 10 000 de do- 
j lari cît costă un kilogram 
| de cocaină în Bolivia, a- 
3 junge la Sao Paulo la 
| 35 000 de dolari, iar în 
S S.U.A. la un preț de cîte- 
> va ori mai mare!

Nu este un tată 
ideal...

Un judecător din Santa 
Monica (California) a ho- 
tărît să-i scoată de sub în
grijirea lui Mickey Roonev 
pe cei patru copii ai săi, 
deoarece, ca tată, . marele 
actor „nu are un trecut 
prea bun"... In sentință se 

.precizează că un pm care 
a fost de șapte ori căsăto
rit nu prezintă suficiente 
garanții ca educator al ca
piilor săi 1
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