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Tinerele confecționere Mariana Ștaicu și Eugenia 
Lucaciu de la Fabrica de confecții Vulcan urmăresc 
calitatea reperelor ce urinează a fi date la confecționat 
în secțiile de producție.
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CONGRESUL—

Proiectul Programului — Directivă de dezvoltare
economico-socială a României în profil teritorial

de creștere a calității producției

f

I

Economii de carbu
ranți și energie 

electrică

• •

_>și sarcinile
Colectivul E.T. Petro

șani acționînd consec
vent pentru a transpu
ne în practică prevede
rile legale referitoare la 
gospodărirea cu grijă a 
surselor de energie a 
reușit să obțină impor
tante economii la com
bustibil și energie elec
trică. De Ia începutul a- 
nului s-au economisit 21 
tone de benzină, 93,5 to
ne motorină și 20 000 
kWh energie electrică.

și eîicOrientările cuprinse în Proiectul Programului — Directive de dezvoltare economicb-so- cială a României în profil teritorial în perioada 1981—1985 prefigurează o nouă etapă de dezvoltare a țării noastre, calitativ superioară, în amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. „Este ne
cesar ca în toate județele 
țării — se arată în Program — să se intensifice 
eforturile pentru trecerea pe temeDezbateride etică profesională în aceste zile, în în- tîmpinarea Congresului al XII-lea al partidului, comitetul de partid de la I.M. Petrila inițiază dezbateri vii, atractive, în vederea mobilizării colectivului la realizarea sarcinilor economice. în sectoarele de producție, discuțiile cu oamenii muncii s-au axat pe necesitatea sporirii contribuției comuniștilor la întărirea ordinii și disciplinei, la fiecare loc de muncă. Pe prim plan se situează rezolvarea unor greutăți cu care se con- colectivele din sectoare, atît în ceea ce privește aprovizionarea cu

lui de lucru. La sectorul I, de pildă, dezbaterile au scos în relief multiple posibilități pe care comuniștii, oamenii muncii Ie pot pune în valoare în scopul recuperării minusului înregistrat la producția de cărbune. De asemenea la sectorul de transport, prin creșterea conștiinței comuniștilor, în exploatarea și întreținerea utilajelor, se va putea asigura un flux continuu de extracție a cărbunelui.Dezbaterile pe teme de etică profesională, cum au fost denumite de comuniști, continuă și în a- ______________ ... ceasta perioadă, la cele- mSteriale cît și folosirea lalte sectoare de produc- corespunzătoare a timpu-- ție ale minei.
a

Geometrie arhitectonică moderna în Pctrojaniul de azi.

• • • •

la o nouă calitate în ac
tivitatea economică, pe 
baza accelerării progresu
lui tehnic și utilizării cu 
înaltă eficiență a resurse
lor material și forței de 
muncă".In vederea realizării a- cestor deziderate se impune ca fiecare întreprindere, fiecare colectiv de munca, să facă o cotitură radicală în domeniul calității producției, obținînd produse de înaltă calitate, ireproșabile, apreciate atît pe plan intern cît și extern. De aceea trebuie să sporească preocupările pentru extinderea mecanizării și automatizării producției, folosirea me-

Printr-opreocupare permanentă
MICII CONSUMATORI 

de energie și combustibil 
POT OBȚINE ECONOMII MARIReducerea consumului de energie electrică, termică, gaze naturale și combustibil, după intrarea în vigoare a Decretului 283 din iulie 1979, a devenit o obligație a tuturor consumatorilor, indiferent că sînt mari sau mici consumatori. Am întreprins o anchetă pe această temă în două întreprinderi din municipiu, mici consumatoare de energie și combus

u

>todelor înaintate de muncă, a tehnologiilor moderne, întărirea ordinii și disciplinei, generalizarea lucrului la mai multe mașini, reducerea auxiliar și personalului neproductiv. .Aceasta determină ușurarea efortului fizic, precum și sporirea productivității muncii care se prevede să crească în industrie cu un ritm mediu a- nual de 7—7,5.1a sută. In acest context, de oameni ai muncii din întreprinderile- miniere ale Văii Jiului le revine sarcina folosirii corespunzătoare a utilajelor miniere, stabilirea unor măsuri
colectivelor

(Continuare în pag. a 2-a)

tibil : Fabrica de pîine Petroșani, care are secții în Vulcan, Petrila, Lu- peni și la C.C.A.I.C. Petroșani de care aparțin : p 
ACȚIUNEA 

ENERGIA
unitate frigorifică în I.u— peni, Fabrica de mezeluri și Abatorul Petroșani. Discuțiile purtate s-au axat pe măsurile luate în scopul reducerii consumurilor de energie și combustibil, pe eficiența acestor măsuri.Da Fabrica de pîine —

Incredibila comportare terestrăUneori sîntem martori la scene care ne răscolesc sufletul de durere, care ne pun în fața unei judecăți de opinie. Constatăm că sînt cazuri cînd facem prea puțin pentru omul aflat într-o situație în care are dreptate noi cădem totuși muțenie în loc să declanșăm opinia. Tăcerea a- ceasta ne urmărește ca o acuzare a comportării...;':'Intr-una din zile, mer- gînd spre casă, în autobuzul plin cu oameni dornici să ajungă unde și-au propus, admiram un costum ce purta însemnele „vulturilor văzduhului" și rrii-1 imaginam pe omul care îl

Și în

Sectorul IV al I. M. Lupenl

Un succes deosebit se înregistrează la sectorul IV al minei Lupeni. De la începutul anului toate brigăzile au însemnate depășiri de plan. Astfel, producția suplimentară extrasă de aceste brigăzi se ridică la 30 000 tone’ — Constantin Lupuleseu, 9 800 — loan Sălăgean, 7 300 — Teodor Boncalo și 2100 — Valentin To- fană. La pregătiri cele mai bune rezultate au fost obținute de brigăzile conduse de Mihai Nistor, Grigore Florea, loan Co- sțin și Petru Keșfalvi. Semnificativ este faptul

de unde zilnic pornesc spre localitățile municipiului 30 tone de pîine și 12 000 franzele, iar în perioadele de vîrf din toate secțiile fabricii producția se ridică la 80 tone — stăm de vorbă cu inginera Viori
ca Takacs, directoarea fabricii.— Co ați făcut pentru a economisi combustibilul și energia, desigur cu păstrarea calității plinii care a- junge zilnic pe masa fiecărui cetățean al municipiului ?— După apariția Decretului am trecut la aplicarea unui plan de măsuri,

Gheorghe POPESCU 
(Continuare în pag. a 3-a)

purta, cum săgetează plin de curaj „cărările cerului", respectînd niște reguli care înseamnă viață, disciplină, trăire morală la o tensiune cu
noscuta numaicare încearcă pe viu senzația desprinderii de pă- mînt. Dar a venit acel moment penibil în care imaginea aureolată a o- mului admirat a pălit, ri- sipindu-și strălucirea de parcă s-ar fi prăbușit din înalt. S-a urcat o femeie în autobuz cu un 

că peste 70 la sută din brigăzile sectorului și-au. realizat încă de pe acum angajamentele anuale.Succese s-au obținut și la ceilalți indicatori teh- nico-economici. La productivitatea muncii, de pildă,, numai în această lună, brigada condusă de loan Sălăgean a înregistrat depășiri de 3—3,5 tone pe post. La fel brigăzile conduse de Teodor Boncalo și Valentin Tofa- nă, iar cea condusă de Constantin Lupuleseu realizează frecvent, productivități de 13,5—14 tone pe post. - 
oaptea se instalase suverană. Măreția lumii în care muncești și trăiești prindea dimensiunile-lu- mini și le confruntă în- ,,-uti amalgam de cu-

Alergîntl 
după 

o secundălori, purtătoare a senzațiilor care dau omului .încrederea în forțele proprii. Alunecam pe șine, martori ai mersului care imita fuga cercului pe pantele imaginare ale minții, fuga omului din limitata lui putere și. zborul care la peste 100 km pe oră îți încearcă
P. GHEORGHE

(Cotit. în pag. a 2-a)

copil mic, care plîngea. S-a simțit vizat, dar a ripostat dur, incredibil de extraterestru;ce nu te-ai urcat față 1 Acolo sint pentru voi ăștia ;
„De prin locuri ..----- . ------- ce,vrei să mă scol eu ?“ Nu s-a sculat să-i cedeze locul. Femeia a murmurat ceva, vizibil jenată. O tăcere apăsătoare, ca o muțenie, a pus stăpîni- re pe cei din autobuz. Nimeni n-a scos un cu- . vînt. Nici cel care scrie aceste rîndurî. Speriat de comportarea plină de neomenie a acelui individ, ripostez. Desigur, cam tîrziu, dar poate nu ■ prea tîrziu...

Vladimir CiLODEANU
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Premiera filmului

„O r a z eIeri după-amiază la Petroșani și la Lupeni, a avut loc premiera noului, film românesc „Ora zero", producție a Casei de filme nr. 4 din București, man if eștare, culturală și artistică integrată' în festivalul culturii și educației socialiste hunedorene „Sarmis1*, ediția a X-a, care Se desfășoară îji a- ceasta perioadă. La premiera acestei creații cinematografice inspirată din actualitate, exprimată 

într-Un stil clar și firesc, au participat Nicolae Cor- jos, regizorul filmului, Coman Șova. scenarist, actorii Catrinel Dumitrescu și Geo Cost in iu și Nicolae Crișan, producător delegat al Casei de filme nr. 4. Prezentarea filmului „Ora zero11 în Valea Jiului — la puțin timp du-
Vi-pă premierele din București și Craiova — a constituit, în buna tradiție

ttr oa cinematografiei noastre și un prilej de întîlnire, de cunoaștere a publicului cu 'realizatori și interpret; ai acestei creații foarte cald primită de spectatori. Filmul, cu temă originală și cu trimiteri subtile la problematica atît de complexă
a vieții, realizat șimter- pretat cu talent, reprezintă debutul remarcabil -al regizorului Nicolae Cor- jos în filmul artistic.

Alergînd după o secundă

j f
J

(Urmare diD pag. 1)orgoliul și mîndria. Mi-" haj Stănescu, mecanic pe locomotivă electrică și Viorel Crișan, ajutor, par dispăruți undeva în mașinăria uriașă care rumegă, secundă de secundă, generînd alergarea pe firul de oțel. „Greutatea muncii de pe locomotivele cu aburi te împiedicau să mai privești rotirea stelelor*4, îl cred pe Mihai Stănescu, îl cred că trăiește pe „electrică1* o poezie care poartă gravitatea fru

museții și a răspunderii. O mare imensă de oameni aleargă în visurile calme ale nopții, după o locomotivă strunită numai de doi oameni. Calinul, vieții intrate pe culoarul atenției este indescriptibil. E noapte, liniștea vagoanelor stă așezată în mîini simple, obișnuite cu manete, o- chii aleargă la un ison cu gîndUrile, făcînd loc în multitudinea luminilor unui tren care luptă cu secundele. „Alergi după un minut d«-ți vine rău. Și nu te simți bine 

atunc; cînd nu-l mai poți recupera1*.Călătorul citind cadranul ceasului cuprinde într-un oftat și neliniștea mecanicului Mihai Stănescu.Munca acestor oameni ce fac parte din Depoul C.F.R. Petroșani, valoarea ei o măsoară siguranța clădită secundă cu secundă de veghea neîntreruptă între nes- fîrșitele paralele de oțel, satisfacția călătorului care ajunge la timp și trăiește momente pline de tensiuni sufletești.
0 nouă etapă 

de dezvoltare a României
(Urmare <im oag 1)

NOTA

De două mii de ani, oul

concrete pentru ca fiecare mașină și instalație să iuncțiorieze la parametri maximi proiectați, prin- tr-o bună întreținere a acestora.Pe ansamblul industriei românești, procentul de valorificare a materiilor prime și energiei va crește cu 32-34 la sută. In acest scop vor fi recuperate și refolosite o serie întreagă de materii prime și materiale, care vor putea acoperi necesitățile întreprinderilor, realizîn- du-se totodată importante reduceri la costurile de producție și circulație, a cheltuielilor materiale în ansamblu, sporind eficiența economică a fiecărei întreprinderi. Acțiunile întreprinse în Valea Jiului pe această linie s-au soldat cu recuperarea de la suprafață și din subteran a unei cantități importante de materiale nefolosite care, reparate, au reintrat în circuitul productiv. Iată de ce trebuie acordată atenție maximă acestei inițiative, ce necesită a fi extinsă la toate brigăzile de producție și formațiile de lucru din minerit, construcții, transporturi etc.In realizarea programului de investiții se va avea în vedere aplicarea unor soluții constructive eficiente pentru ca noile obiective să fie cit mai utile, să răspundă cît mai 

bine nevoilor economiei naționale, folosind la maximum posibilitățile locale de transport, energie etel ' Se va urmări ca prin modernizarea structurii producției — creșterea diversificării sortimentale a produselor — să se realizeze produse mici consumatoare de energie și combustibil, care să poată fi supuse unui înalt grad de prelucrare, acționînd pentru reducerea în continuare a consumurilor și utilizarea cît mai largă a resurselor locale.Organizațiile de partid sindicat și U.T.C., consiliile oamenilor muncii din întreprinderi, au datoria să aplice cu consecvență principiile noului mecanism economico-financiar, perfecționarea autocondu- eerii muncitorești și a autogestiunîi,, în vederea creșterii răspunderii oamenilor muncii la elaborarea și îndeplinirea planului' de producție și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.In cincinalul 1981—1985, precum și în perioada următoare, pînă în anul 2000, România va străbate o nouă etapă de dezvoltare economico-socială, calitativ superioară, caracterizată prin creșterea calității producției și eficienței întregii activități, economice, ceea ce va contribui la ridicarea patriei pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

„ ^Tinărul montor de aparate de măsurat gaze Petru
Bărăciac de la I.R.I.U.M. Petroșani la standul de ve
rificare a metanometrelor etalonînd un grup de 
aparate.

Foto : Ion LICTU

I Astăzi, de la orele 16 și 18, Teatrul de stat
I „Valea Jiului" din Petroșani va măi prezenta i pentru locuitorii din Uri- j câni două reprezentații Icu spectacolul „La lumina zilei*1, realizat după■ piesa cu același nume 

de Vasile Mureșan și D.D. lonașcu. (T.S.)
★< Numărul oamenilor muncii de la mina Petri- la care și-au completat studiile la cursurile fără frecvență este de 477. De remarcat faptul că la nivelul întreprinderii, pentru buna pregătire a cUrsanților au fost organizate ore de pregătire, cu sprijinul cadrelor di

De două mii de ani — dacă nu și mai bine î- naintea anului I al O.n. — OUL, .da, oul de găină, s-a fiert, indiferent de mijloacele de încălzire (surcica, crenguța, soba de gătit, reșoul sau aragazul) în circa 3—4 minute, iar ouăle ochiuri se prăjeau în circa 5 minute. Ba mai mult, „micul," cît e el de... mare, se prăjește pe grătar cam în tot atîta timp.La unitatea nr. 322 I.C.S.A. și A.P. Petroșani, însă, ouăle ochiuri se fac în timpul record de... jumătate de oră. Asta în cazul în care clientul are răbdarea necesară sau nu este suficient de grăbit. Cum la aceasta se mai adaugă și 
„ritmul" foarte comod în care ești servit de ospătari, te lași pur și simplu.. flămînd, părăsind localul cu intenția de a nimeri în sfere mai... ospitaliere și prompte. A- cest lucru l-am simțit pe propriul meu... stomac, zilele trecute, cînd

dactice din Petrila. (C.
Val.)

★La depozitul de legume și fructe Lupeni s-au în- silozat pentru perioada de iarnă o gamă variată de legume și fructe, din care amintim : cartofi — 1 260 tone, ceapă — 160 tone, mere — 150 tone, fasole uscată — 130' tone. 
In prezent se pregătesc pentru a fi însilozate o

am vrut să servesc micul dejun, împreună cu un amic, la unitatea de mai sus. Am rămas complet stupefiat cînd ospătară de serviciu mi- a răspuns : „Dacă doriți o- chiuri, trebuie să așteptați cel puțin 25—30 de minute !". hCînd am auzit eram gata, gata să leșin de... perplexitate. împreună cu amicul meu, inginerul A.T., am părăsit liniștit localul. Pe drum ne-am pus am îndoi fireasca întrebare : ce s-ar întîmpla dacă tovarășii din conducerea I.C.S.A. și A.P. Petroșani ar fi trimiși la o reciclare ? Să mai învețe cîte ceva în ale artei culinare, că de multe ori — cum s-a dovedit — mai învață și găina de la... Nu de alta, dar la unitatea cu pricina prea se fac lucrurile de... „ouă**, doar dacă n-or fi avut ouă de struț... ceea ce din nefericire am o- mis să ' îtreb.
A. MITU

cantitate însemnată de rădăcinoase, mere, etc.
★Un nou bloc de locuințe se conturează în vi- ■ itorul centru civic al I Petroșaniului. Concomi- . tent cu finisarea celui I de-al doilea tronson din ’ blocul 69, constructorii montează cel de-al treilea .'onson, la care au a- juns la al șaptelea etaj, .

„Cupa comerțului**, ediția 1979 
a revenit selecționatei din PetroșaniCu desfășurarea probei profesibnai-sportive de în- deunnaie și viteză pentru alimentație publică, care a avut loc duminică 7 octombrie a.e„ pe stadionul Jiul, s-a încheiat etapa municipală a actualei edi

ții a „Cupei comerțului". Victoria a revenit sportivilor din Petroșani care au acumulat în final 15 puncte față de numai 13 puncte obținute de I.C.S.M. Vulcan și 4 puncte I.C.S.M. Lupeni.La proba rezervată fetelor, ospătara-barmană Cucu Florida a cucerit locul 
I, urmată de Dorina Popa din Vulcan. La băieți, Vaier Miculcscu din Vulcan a ocupat primul loc. Locul II a revenit ospătarului Grigore Mînzaț, iar III lui Ștefan Dana din ! Vulcan.

De menționat că Vaier Necș din Petroșani a obținut un timp superior primilor trei clasați, dar cu 2 penalizări la activ a o- ciupat doar locul IV.Ținînd cont că această probă profesional—sportivă de îndemînare și viteză constituie un test pentru orice lucrător din alimentația publică, era necesar ca președinții comitetelor sindicale și chiar conducerile organizațiilor comerciale să acorde o mai mare atenție acestei competiții anuale care contribuie la creșterea nivelului de pregătire profesională.Organizatorii competiției au acordat trofeul pus în joc selecționatei sindicale din Petroșani, iar primilor trei clasați diplome.
S. BALOI

DIVIZIA C 8
Rezultate: Gloria Reșița — Metalul O. Roșu 3—1; Vulturii T. Lugoj — Minerul Ghelari 3—0; Știința Petroșani — C.F.R. Simeria 3—1 ; Minerul Oravița — Laminorul Nădrag 5—0 ; Minerul Deva — C.F.R. Timișoara 0—0 ; C.P.L. Caransebeș — Explorări Deva 1—0 ;- Victoria Călan — Minerul Vulcan 2—0 ; Electromotor Timiș. — Metalul Bocșa 1—0.

i L A S A M E N T U L1. C.F.R. Timișoara 7 4 2 1 14— 5 102. Vulturii T. Lugoj 7 5 0 2 15— 9 io3. Electromotor Timișoara 7 3 3 1 9— 6 94. Minerul Oravița 4 0 3 11— 8 85. Minerul Deva 2 3 . 2 0— 5 7
6. Gloria Reșița "7.7'.' 3 ii' 3, 14—147. Metalul O. Roșu 7 3 1 3 13—13 78. Minerul Ghelari 7 3 1 .3 10—12. Vi?-9. C.P.L, Caransebeș ;-7 3 :i-' 3 5— 7 '710. C.F.R. Simeria 7 3 0 4 13—11 611. Victoria Călan 7 2 2 3 8— 7 612. Lamin. Nădrag 7 3 0 4 16—16 613. Minerul Vulcan 7 2 2 3 7—9 614. Metalul Bocșa 7 3 0 4 7—17 615-16 Explorări Deva 7 2 1 4 6—12 515-16 Știința Petroșani 7 2 1 4 9—15 5
Etapa viitoare : Minerul Vulcan ■ C.P.L . Caranse-beș ; Gloria Reșița — Minerul Deva, Explorări Deva — Electromotor ; Metalul Bocșa — Minerul Ghelari; C.F.R. Simeria — Min. Oravița ; C.F.R. Timișoara — Victoria Călan ; Laminorul Nădrag — Știința Petroșani ; Metalul O. Roșu — Vulturii T. I-ugoj. In seria ă Vll-a : Minerul Motru — Minerul Lupeni.

Campionatul județean
Rezultate: Metalul Simeria — Metalul Hunedoara 2—1 ; Avîntul Hațeg — I.G.C.L. Petroșani 5—0 ; Minerul Aninoasa — S.G.C.L. Călan 4—1 ; Parîngul Lo- nea — Avîntul Zdrapți 3—0 (neprezentare) ; Minerul Uricani — Aurul Certej 1—1 ; Minerul Paroșeni — I.G.C.L. Hunedoara 4—2 ; Constructorul Hunedoara — Preparatorul Petrila 6—1 ; I.M.C. Bîrcea — C.F.R. Petroșani 3—0 (neprezentare).

C LA S A M E N T u :L1. Minerul Aninoasa 7 5 2 0 20— 9 122. Aurul Certej 7 4 3 0 21—7 113. Metalul Hunedoara 7 5 1 1 21— 8 114. Constructorul Hunedoara 7 5 1 1 20—8 115. Avîntul Hațeg :7c 3 2 21— 7 86. Minerul Uricani 7 3 2 2 20—16 87. Minerul Paroșeni 7 3 1 3 19—13 78. Parîngul Lonea 7 3 1 3 12— 8 7
9. I.G.C.L. Hunedoara 7 3 1 3 11—13 710. l.M.C. Bîrcea 7 3 0 4 8—14 611. Preparatorul Petrila 7 2 2 . 3 8—19 612. Metalul Simeria 7 2 1 4 9—13 513. Avîntul Zdrapți 7 2 1 4 10—23 514. S.G.C.L. Călan ’ 7 1 2 4 10—17 415. I.G.C.L. Petroșani 7 1 5 7—25 316. C.F.R. Petroșani 7 Ț) 1 6 11—28 1

Etapa viitoare : Metalul Hunedioar.a - C.F.R. Pe-troșani ; Preparatorul Petrila — I.M.C. Bîrcea; I.G.C.L. Hunedoara — Constructorul Hunedoara ; Aurul Certej — Minerul Paroșeni ; Avîntul Zdrapți — Minerul Uricani ; S.G.C.L. Călan ■— Parîngul Lonea ; I.G.C.L. Petroșani — Minerul Aninoasa ; Metalul Simeria — Avîntul Hațeg.
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Punct de referință în dezbaterite constructorilor de la I.C.M.M. Micii consumatori

Dezbaterile conferinței organizației de partid a constructorilor de obiective miniere de suprafață, colectivul I.C.M.M. Petroșani, s-au axat, așa cum era și firesc, pe problemele de esență din activitatea lor menite să asigure executarea investițiilor industriale din Valea Jiului în ritmurile cerute de documentele programatice ale Congresului al XII-lea al partidului privind creșterea extracției de cărbune. A- ceste documente prevăd ca ^.producția de huilă extrasă iii- Valea Jiului să ajungă pînă în 1985 la 15—16 milioane tone.Că organizația de partid 
a întreprinderii a acționat în spiritul acestor documente — program ale partidului s-a reliefat atît în darea de seamă, deosebit de cuprinzătoare, cît și în luările de cuvînt.Din dezbateri au izvorît numeroase propuneri de măsuri, eficiente, pentru îmbunătățirea viitoare a activității șantierelor. Constantin Dincă, Petre Iorga, Constantin FrUmușelu, Ilie Știucă, Constantin Pocșan, Vasile Boboc. Aurică Păun, Nicolae Belgun, Aurel

Dan, Carol Ridzi, loan Pletl și alți constructori, vorbind în numele colectivelor de la punctele de lucru sau șantierelor din care . fac parte, au ținut să sublinieze o seamă de rezerve ce trebuie valorificate în scopul consolidării roadelor în colectivele fruntașe, . precum și pentru recupe- rarea restanțelor de către / colectivele care înregistrează rămîneri în urmă în realizarea unor obiec-

tetele de partid ale acestor trei factori ce concură la realizarea investițiilor. Astfel, în lumina indicațiilor conducerii de partid, conferința a cerut noului comitet de partid ales, să acționeze pe lingă beneficiari pentru ca aceștia să preia în execuție, în regie proprie, un număr sporit de lucrări dispersate și de mică valoare, astfel incit constructorul să se poată concentra spre obiectivele
Alegeri în organizațiile de partidtive viitoare din economia municipiului. Ei au pus în evidență astfel rolul sporit pe care trebuie să-l aibă în continuare organizațiile de partid, membrii birourilor acestora, comitetul de partid pe întreprindere în îndrumarea permanentă și întărirea controlului întregii activități. S-a reliefat în acest context, în prim plan, necesitatea întăririi conlucrării dintre proiectant, beneficiar și executant, inclusiv pe linia intensificării contactelor între organizațiile și comi-

La I.F.A. „Vîscoza“ Lupeni

Mobilizare activă a
comuniștilor la realizarea

sarcinilor economice

mari de investiții care condiționează nivelul capacităților viitoare de extrac-
' ție- ■ / c \în spirit critic și autocritic, cei care au luat cuvîn- tul au arătat că trebuie să se acționeze mai ferm la toate șantierele pentru ca la conducerea formațiilor de lucru să fie numiți cei mai buni comuniști, oamenii cei mai activi și cci mai competenți în rezolvarea operativă, cu eficiență sporită a problemelor ivite în execuție. Ei trebuie să aibă capacitatea de a susține în fața proiectanților și de a soluționa împreună cu aceștia, în spirit creator, idei noi privind reducerea duratelor de execuție a noilor capacități de extracție sau de înnobilare a cărbunilor, recuperarea - restanțelor la stadiile fizice, acolo unde ele există. S-a insistat în același cadru pe dezvoltarea simțului gospodăresc în reducerea cheltuielilor materiale, a e-

nergiei electrice, carburanților și lubrefianților u- tilizați pentru funcționarea la indici superiori a zestrei bogate de mecanizare aflată în dotarea șantierelor, a stației de utilaj și transport a întreprinderii, întărirea disciplinei muncitorești, a celei profesionale dar și a celei de partid, a fost subliniată drept una din căile de bază ce trebuie folosite în viitor pentru sporirea productivității muncii, stimulării formațiilor de lucru, în cadrul noului mecanism economico- financiar, la obținerea de rezultate superioare în munca productivă. A fost subliniat rolul pe care îl joacă în acest sens creșterea calificării și policalificării muncitorilor, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, importanța sporirii și intensificării activităților educative pe care le organizează comitetul de partid pe întreprindere, birourile organizațiilor de bază în vederea stabilizării și formării în meseriile deficitare — zidari, dulgheri, fie- rar-betoniști — a constructorilor tineri. Fiecare dintre Vorbitori a-ținut să e- vidențieze influența deosebită pe care o are atitudinea pozitivă a comuniștilor în mobilizarea colectivului de constructori de la I.C.M.M. Petroșani la îndeplinirea sarcinilor economice care le revin în perspectiva creșterii impetuoase în următorii ani producției de cărbune.

uvS de energie 
și combustibil pot 

obține economii mari
(Urmare din pag. 1)care acum își dovedește e- ficiență. De exemplu, centrala de încălzire termică a fost trecută pe combustibil solid și intr-o singură lună economisim 8 tone motorină.De eficacitatea acestor măsuri ne convingem verificând, rînd pe rînd, rezultatele obținute în urma aplicării lor în practică. Apa caldă necesară activităților din fabrică și grupurilor sociale, care e- ra încălzită cu motorină este ac.um încălzită cu căldura recuperată de la cuptoare. Această metodă se aplică și la secțiile din Petrila, Vulcan și Lupeni. De asemenea, injeetoarele de la cuptoare au fost înlocuite cu un alt tip care au un consum mai redus de combustibil, putîndu-se economisi pentru fiecare injector trei litri motorină Ia o oră de funcționare. Dacă înainte de aplicarea acestor măsuri media lunară a economiilor s-a ridicat la 3,8 tone combustibil, după aplicarea lor, economia lunară de combustibil a fost de aproape 7 tone. Discutăm și cu subinginerul Marinică Be- 

rindei, care răspunde de problemele electromecanice :— Am luat măsuri și pentru economisirea energiei electrice. In nouă luni ale anului cantitatea de energie electrică economisi-Eveniment de deosebită însemnătate, conferința organizației de partid de la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni s-a desfășurat într-o atmosferă de puternică e- mulație muncitorească, de -dezbatere a sarcinilor ce revin întreprinderii din proiectele de documente ce vor fi supuse a- probării Congresului al XII-lea al partidului. A- tît darea de seamă cît și dezbaterile, au oglindit realizările obținute de a- cest colectiv harnic de oameni ai muncii,. în majoritate femei. Astfel, pe primele nouă luni ale a- nului, învingînd o scârnă de greutăți legate de aprovizionarea cu materie ’primă, colectivul de aici, â depășit majoritatea indicatorilor tehnico-econo- mici. Astfel valoarea producției nete a fost depășita cu 900 mii lei, aceasta materializîndu-se în însemnate cantități de mătase artificială realizată peste plan. S-a arătat faptul că prin aplicarea și extinderea inițiativelor muncitorești ca „Dirigen- ția muncitorească", „Brigada înaltei productivități", „Produse de calitate cu cheltuieli cît mai

duse", unele brigăzi formații de lucru au ținut o productivitate muncii superioară prevederilor la nivelul întreprinderii cu 780 lei/lucrător, ceea ce le-a situat în fruntea întrecerii socialiste între secțiile întreprinderii.Cu acest prilej, comuniștii au făcut propuneri concrete pe linia înlăturării unor neajunsuri. A fost subliniată necesitatea diversificării activității de educație în scopul întăririi ordinii și disciplinei, a- sigurării unor condiții optime pentru ca fiecare formație de lucru să-și realizeze în mod ritmic sarcinile de plan și să le depășească. In acest sens, o sarcină iinportantă re- vinețnoului organ ales — au . subliniat în cuvîntul lor participanții la dezbateri — care trebuie să desfășoare în perioada ime- dit următoare o activitate permanentă pentru antrenarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea la nivel calitativ superior a sarcinilor economice și sociale ce revin întreprinderii.
Ing. Matei SILVIAN 

I.F.A. „Vîscoza" Lupeni

A. HOFFMAN

tă este de 175 860 kWh. Problema iluminatului în secțiile fabricii a stat în preocupările noastre și ce am făcut de la apariția Decretului și-a arătat, desigur, efectele pozitive. Consumul specific pe unitatea de produs a fost redus și în condițiile diminuării cu 
20 la sută a cantității de curent afectată întreprinderii noastre. De exemplu, la pîine, consumul planificat a fost 7,75 kWh pe tonă și am realizat 7,66 kWh pe tonă. De asemenea, și la făină am fost cu 0,5 kWh sub normă.O situație similară am întîlnit și’la C.C.A.I.C. Petroșani. Măsuri ca : scoaterea unor din funcție la fabrica de mezeluri și la frigoriferul din Lupeni (unde și o cameră frigorifică a fost scoasă din funcțiune, celelalte trei puțind satisface necesitățile), urmărirea zilnică a consumului de energie prin montarea de contoare la subunitățile care nu aveau, au condus ca de la un consum de 28— 35 000 kWh lunar cît se realiza să se ajungă sub 20 000 kWh. în aceste condiții numai în luna august s-au economisit aproape 4 000 kWh. Directorul centrului Ștefan Pardos, ne spunea:— Am trecut la aplicarea în muncă, a unor modificări care să conducă la scăderea cantității de energie electrică consumată. Rezultatele se văd și cred că vom găsi și alte căi pentru a putea gospodări mai bine această a- vuție națională. Avem și posiblitatea să urmărim zilnic cum se respectă prevederile Decretului.Sperăm că ancheta noastră a scos în evidență că la micii consumatori de e- nergie electrică și combustibil se pot realiza economii mari, că acolo Unde se folosesc toate metodele, ac- ționîndu-se cu pricepere, se poate contribui eficient la înlăturarea risipei, a folosirii judicioase și cu maximă eficiență a surselor de energie și că în acțiunea de economisire 3 energiei și combustibililor nu sînt mici sau mari consumatori.

compresoare

Constructorii șantie
rului I.C.M.M. — Șantier 
3 Vulcan — execută în 
prezent noile cămine de 
nefamiliști din orașul 
Vulcan.

Foto: Gh. OLTEANU

Pe agenda organizațiilor de partid
STIMULAREA

CREATIVITĂȚII
TEHNICE

schimb a fost

Foto: Șt. NEMECSEK

Incinta I.M. Paro.șeni.

Intensificarea muncii politice în vederea stimulării creativității tehnice la secția de prepara
re Petrila a I.P.C.V.J. are drept rezultat o serie de îmbunătățiri aduse procesului tehnologic prin punerea în valoare a gîn- dirii tehnice a oamenilor muncii din acest colectiv.Astfel, comuniștii din cadrul organizației nr. 5 au propus asimilarea și executarea unor coșuri pentru 1 centrifugă, de producție proprie, care să înlocuiască pe cele aduse din import. Propunerea a găsit ecou și, în prezent, aceste piese de schimb se execută în atelierul preparației. Semnificativ este faptul că pe lingă reducerea e- fortului valutar pentru procurarea pieselor respective, cele executate aici au un preț doar de 60 la sută față de cel vechi. In plus, problema asi-

gurării pieselor de pentru centrifuge rezolvată.La realizarea piese și-ău adus o buție deosebităniștii Dumitru Marcu, Anton Ceșca, loan Cosman, Vasile Hațegan și Andrei Nagyszegi.
acestor contri- comu-

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII
PRODUSELORUnul din indicatorii care exprimă cel mai bine activitatea de preparare este extracția în cărbune. Aceasta fiind deci direcția principală în care preparatorii își concentrează eforturile, e- vident și preocupările sînt pe măsura atenției acordate. Așa s-a născut și ideea unor noi instalații care șă contribuie la Îmbunătățirea extracției in cărbunele pentru semicoes. Ioan Ciur, secretarul organizației nr. 5 electromecanic, împreună cu membrii echipei pe care o conduce, a

conceput și executat o instalație de hidrociclo- nare pentru clasa 0-3 mm.. La aceasta și-au adus contribuția comuniștii: Constantin Dragomir, Iosif Bodony, Elena Mihăl- țan, Iosif Barna.Tot în vederea îmbunătățirii calității produselor se înscrie și preocuparea comuniștilor de la organizația nr. 1 preparare. Aceasta constă în recircuitarea cărbunelui din clasa granulo- metrică 0-10 mm normal, printr-o instalație RHEO, nefolosită de mai mult timp, ceea ce permite obținerea unor cantități însemnate de cărbune pentru semicoes.Aceste preocupări ale comuniștilor petrileni, soldate cu rezultate deosebite în procesul de producție, demonstrează o dată în plus resursele bogate existente în activitatea de preparare, terenul vast de afirmare neîntreruptă a creativității tehnice.
C. IOVANESCU
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Comunicat comun privind vizita 
în Portugalia a
LISABONA 9 (Agerpres). în comunicatul comun cu privire la vizita în Portugalia a delegației P.C. Italian, condusă de Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I., și convorbirile a- vute cu o delegație a P.C. Portughez în frunte cu Alvaro Cunhal. secretar general al partidului, se arată că cele două delegații s-au pronunțat pentru unitatea clasei muncitoare. întărirea alianței cu țărănimea, cu masele populare, cu păturile mijlocii, pentru o țelegere între forțele mocratice și populare îndeosebi, între forțelesocialiste și comu-

îndesi, de

delegației P.C.I.suveranitatea și independența țărilor lor, de a se ridica împotriva oricăror încercări de amestec din afară. Ele au relevat că schimbul de opinii referitor la situația din Portugalia și Italia a permis să se' confirme marea însemnătate a rolului partidelor comuniste în viața acestor țări, să indice din nou necesitatea participării lor la soluționarea problemelor naționale la toate nivelele, inclusiv cel guvernamental.

ConvorbiriHusakCaramanlis
BRAGA 9 (Agerpres). Președintele R. S. Cehoslovace, Gustav Husak, l-a primit pe primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis, aflat în vizită d- cială la--Praga.După cum relatează a- genția C.T.K., convorbirea s-a referit la relațiile ceho- slovaco elene. constatîii- du-se dezvoltarea lor în diferite domenii. De menea, a avut . loc un schimb de opinii' în probleme internaționale actuale.

Pentru combaterea neonazlsmuluistingă, niște.P.C. tughez tărîrea Italian și P.C. Por- și-au exprimat boier mă de a apăra
Conferință 

în problema 
rhodesiană

LONDRA 9 (Agerpres). în cadrul conferinței de la Londra în problema rhodesiană a avut loc o nouă ședință plenară, convocată pentru a se permite Frontului Patriotic Zimbabwe să-șî exprime punctul de vedere în legătură cu proiectul de constituție prezentat de partea britanică șăptămîha trecută. în cadrul ședinței, Robert Mugabe. copreședinte al Frontului Patriotic,’ a dat publicității o declarație în care relevă că documentul britanic. nu conține decît puține elemente noi, fiind marcat de deficiențe se- rioase. El a propus, în condițiile în care pare a fi e- vident că nu se poate a- junge la un acord definitiv 
în problema constituției, să se treacă la examinarea celei de-a doua părți a ordinii de zi. referitoare la controlul asupra armatei și administrației rhodesi- ene în perioada de tranziție. Ministrul de externe britanic, lordul Carrington. care prezidează lucrările conferinței, a declarat că va studia declarația Frontului, dar a respins propunerea începerii negocierilor asupra celorlalte , probleme ale agendei.
9 9 999••••999 9 9

BONN 9 (Agerpres). Or- ' .ganizația din landul -Re- nania de nord — Westfalia 
a Federației Sindicatelor din R.F.G., D.G.B., a întemeiat, la Dusseldorf, un Cerc de. lucru pentru combaterea neonazismului. „Urmărim cu mare îngrijorare numeroasele și variatele activități ale neonaziștilor militanți1', a declarat președintele organiza- ■ ției de land a sindicatelor, Siegfried Bleicher, la reuniunea de constituire a Cercului de lucru. „Numeroase procese penale au demonstrat că în R.F.G. e- xistă și un terorism care își are rădăcinile în neonazism" a spus el.Recent, Ministerul de Interne al landului Renania de nord — Westfalia a dat

publicității un raport în care releva intensificarea activităților neonaziste în zonă și descoperirea, de. către poliție, a unor importante cantități de arme de foc și muniții asupra membrilor grupărilor neonaziste.

TOKIO 9 (Agerpres), Intr-o declarație referitoare la rezultatele parlamentare desfășurate, duminică, Biroul Permanent al Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia relevă că alegătorii au dat o înaltă activității partidului, a obținut cel mai număr putați Grupul P.C.J. va fi format din 41 de deputați, mai mulți decît la alegerile precedente.Partidul Comunist din Japonia — se spune în declarație — își va promova și în viitor pozițiile sale principiale, pronunțîndu-se cu hotărîre pentru democrație, pace, largi prefaceri social-economice.

alegerilor anticipate
apreciere ’., care marc de mandate de dedin istoria sa. parlamentar al acum cu 22

Noi atentate în Spania
MADRID 9 (Agerpres). Șirul atentatelor continuă să facă noi victime în Spania. După cum informează agenția France Presse, 8 persoane, din care 6 polițiști, au fost rănite luni după amiază într-un atentat în orașul San Sebastian, Teroriștii care au deschis focul într-un local public, au reușit să fugă.

ÎN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate în Suedia cu prilejui celei de-a 2050-a aniversări a constituirii primului stat_ dac centralizat și independent, în localitatea ' Ves- ters a avut loc deschiderea unei expoziții de carte și discuri, precum și expoziția de fotografii „Imagini din România11.La Stockholm, la Casa de . cultură „Midsmmarg'rden11 a avut loc vernisajul u- „ ... ____ ...nei expoziții de artă naivă favorabile pentru adîncirea relațiilor economice reciproc avantajoase, a contactelor culturale.

ÎN
ria Luni cadă secția a două Belfast, un soldat britanic a fast ucis și un altul ră- Autorii au reușit să

tru al Greciei, Constantin Caramanlis, aflat în vizită oficială în R.S. Ceho.slova- Convorbirile se referă la orientările principale a- dezvoltării legăturilor'că.ledintre cele două țări pe .diferite planuri, părțile rele- vînd existența de condițiiși icoane de sticlă, organizată sub egida Asociației de prietenie Suedia—România, iar la Casa filmului din capitala suedeză a fost prezentat filmul „Vlad Țe- peș“.
LA PR AGA au început convorbirile dintre președintele guvernului federal cehoslovac, Lubomir Strougal, și primul minis- nit.
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rusa,17,00 Turneul final al campionatului european de volei.18.20 Tragerea prono-
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cum se trezește o prințesă ; Republi
ca,: Conspirația tăcerii; 
Unirea: Lumea Atlantide!;

I’ETRILA : Falansterul, seriile I-1I; 
LONEA: Mizez pe 13 ;

ANINOASA ; Prima iubire ;
VULCAN: Cîtid alături e lin bărbat;
LUPENI - Cultural : Legea e lege ; Muncito

resc ; Vreau să vă văd.
URIC ANI: Tînărul din Istanbul.

expres.Forum .cetățenesc. 1001 de seri.Telejurnal.Urgențe cultură.Noi, femeile ITelecinemateca.Ciclul „Mari actori". „Povestea lui Alexander Graham Beli". Premieră pe, țară. Producție a studiourilor americane.2.1,20 Dosarul energiei,21,35 Telejurnal.
I 16,00 Telex.! 16,05 Teleșcoală.
I 16,15 Curs de limba

Pe de altă parte. în a- ceeași zi, la Pampeluna, teroriștii au ucis cu focuri de armă un inspector de poliție.Agenția United Press International relevă că a- tacurile teroriste din ziua de luni comise în diferite regiuni ale Spaniei s-au soldat cu 3 morii și 10 răniți.
dispară de la locul faptei. Acest atentat ridică la 320 numărul soldaților britanici asasinați în Ulster în ultimii ani de către teroriști.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII POPULARE RE

VOLUȚIONARE GUINEEA, Ahmed Sekou Toure, a sosit marți la Phenian în- tr-o vizită oficială în R.P.D. Coreeană.
LA TOKIO au avut loc convorbiri între împăratul Hirohito și președintele Argentinei, Jorge Rafael Videla, aflat în Japonia în- tr-o vizită oficială. Au fost examinate probleme politice și. economice de interes reciproc. Totodată, oaspe- , 'tele a avut o primă rundă de convorbiri cu primul ministru, Masayoshi Ohi- ra, asupra modalităților de lărgire a relațiilor politice și cooperării economice.

9999999999999999999999999999

ULSTER continuă se- atentatelor teroriste, seara, într-o ambus- organizată la inter* străzi din

Districtul Mecanizare 
și F.C. Oeva

încadrează urgent pentru 

STAȚIA C.F.R. LIVEZENI 

următorul personal :
— macaragii posesori de autorizații 

i.S.C.I.R. grupa I ;
— muncitori necalificați în vederea cali

ficării la locul de muncă ca legatari 
de sarcină ;

— lăcătuși categoria 2—6.
Incadrații vor beneficia pentru ei și menr 

brii de familie de călătorii gratuite pe C.F.R., 
precum și de abonamente pe C.F.R. gratu
ite, de la domiciliu la locul de muncă.

Relații suplimentare se pot cere la telefon 
41730 — 31 interior 237 sau 253.

Mica publicitateVlND casă, cărămidă, cinci încăperi. Strada Karl Marx nr. 1 Petroșani. (827)VIND Dacia 1100 cu piese schimb. Strada Independenței bloc 3 ap. 13, după orele 16. (828)SCHIMB locuință bloc strada V. Roaită bloc 5 A, sc. I ap. 10 la casă de colonie. Telefon 41888, după ora 16. (826)SCHIMB apartament,

strada .Aviatorilor, bloc 16, ap. 15, sc. I Aeroport cu similar Vulcan. (829)MOTRU, schimb apartament confortabil, central, 3 camere, etaj I, două balcoane, cu Petroșani. A- dresati Gagea bloc 9-2-26 ■>< Motru. (828) — < ■PIERDUT legitimație dp' serviciu pe numele. Kocsjfa Iuliu, eliberată de I.M. IAi- peni. Se declară nulă. (825)
99999999999999999999999999999„Noi ne-am amăgit în Statele Unite cu credința că, sînteiri o societate fără clase, o „meritocrație" construită potrivit unor principii egalitare11 —■ scrie John Leonard, cronicarul ziarului „The New York Times", în recenzia la lucrarea „Mic viitor11 (Up* piii, inegalitatea și limitele reformelor. liberale). „Faptele — laborios., adunate. eficient, organizate'și clar prezentate de Richard de "Lone sub auspiciile lui „Cat-negie Council on Children". după șapte ani de cercetări — dezvăluie o situație complet diferită11 — arată, mai departe, publicistul american.„Fapt : Jimmy și Bobby sînt elevi de liceu/ în același oraș din Statele Unite, la școli diferite. Amîndoi sînt atenți în clasă, citesc mai mult decît impune programa și sînt peste medie la testele de inteligență. Bobby are de patru ori mai multe șanse să intre la facultate, de 12 ori mai multe șanse să o termine și de 27 de ori mal multe

șanse să obțină o slujbă care să-l situeze în rîridul acelor zecimi a populației S.U.A. din vîrful scării veniturilor. Jimmy are o șansă din opt să obțină un venit mediu. Tatăl lui Bobby este avocat cu un cîștig anual de 35 000 do

mediu al familiei de origine eră de 8 693.Fapt: în Statele Unite, muncitorii albi cîștigă cu 50 la sută mai mult decît cei de culoare. Cincimea cea mai bine plătită dintre muncitorii albi cîștigă cu 600 la sută mai mult de

nea unui tînăr pe scara socială este excepție, nu regulă".Cum se poate, ca lucrurile să stea astfel, după toate reformele și inițiativele sociale liberale ? —se întreabă cronicarul prestigiosului cptidian a-
Copiii, inegalitatea 

și limitele reformelor liberale
lari. Tatăl lui Jimmy este un mic salariat cu 4 800 dolari pe an.Fapt: există o corelație perfectă intre venitul familial mediu și performanțele candidaților la e- xamenele de intrare în facultate. In 1973-74, venitul familial mediu al candidaților ce au obținut între 750 și 800 puncte, nota maximă, a fost de 12 121; la studenții ce au luat note între 200 — minimum — și 245, venitul

cît cincimea cea mai rău plătită. Cincimea cea mai bine plătită dintre toți muncitorii — albi și negri — cîștigă cu 800 la sută mai mult decît cincimea, cea mai rău plătită — albi și negri.Fapt ; poziția relativă a celor bogați și a ' celor săraci din Statele Unite nu s-a schimbat semnificativ față de secolul al XIX-lea și nu s-a schimbat deloc de la al doilea război mondial. Ascensiu

merican. „Răspundem, comod, ca vina nu este a sistemului, ci a individului, matriarhatului, „culturii sărăciei11, bagajului genetic, englezei negrilor sau a lenei, pur și simplu. Dacă John Locke a avut dreptate cu „tabula rasa" și Adam Smith — cu mecanismele pieței li bere, ne arată școala neocapitalis- tă, nu. există nici o altă scuză pentru eșec decît lipsa de talent sau de Voin-

ță. Poate, pretind ei, dacă abolim asistența socială, aceștia — cine or fi ei — „au să se apuce de treabă". Nu poți să nii-ți i- maginezi pe darwiniștii sociali de la revista „Comen- tary11 aplaudînd plini de ențiiziașm !Malițios însă, de Lone reamintește că, imediat înainte de primul război mondial, reformatori libe
rali ca Henry Godard dc- ciseseră, pe baza unor teste de inteligență, că 83 la sută din toți evreii imigranți erau slabi de minte. La. fel de malițios, el evidențiază că guvernul federal de la Washington o- feră de 15 ori mai multi bani celor înstăriți — sub forma scutirilor de impozite. pe veniturile capitalului prin obligații municipale, decît le oferă celor săraci sub forma ajutorului pentru familiile cu copii mulți.. _. ■ .„(Mic viitor)11 tratează bagajul genetic, matriarhatul și cultura sărăciei, cu disprețul pe care îl me

rită. Aceste teorii acuză victima și nu sistemul școlar care „cuantifică", ,,a- crediteâză" și „canalizează" copiii noștri în nișele previzibile ale ierarhiei sociale. ; nu agențiile de asistent fă, procedurile polițienești și tribunalele juvenile care ,,stigmatizează"Ț nu pe psihologii care inveif- tează tot felul de teot|i. pentru a explica apatia ; nu sistemul economic și de conducere al . societății care este satisfăcut de sine, dar absolut discriminatoriu în ce privește rasa, sexul și clasa socială.Evident, dezvoltarea ținui copil este condiționată de istoria situației sale, de instituțiile dominante și cerințele lor, de un context social cu mult mai larg decît familia. Aspirațiile unui copil sînt limitate de speranțele lui. Să nu schimbăm copilul, spune de Lone, să schimbăm societatea11,
.(Agerpres)
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