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INTILNIREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
CU SPECIALIȘTII DIN DOMENIUL 

TEHNICII ELECTRONICE, 
DE CALCUL

Șl INFORMATICII ECONOMICE
Joi dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit într-o con
sfătuire de lucru, la sediul C.C. 
al P.C.R., cu specialiști din 
domeniul tehnicii de calcul și 
prelucrării automate a datelor, 
oameni de știință, cadre didac
tice din invățămîntul superior, 
directori și ingineri șefi din 
mari întreprinderi.

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, Manea Mănescu, pre
cum și conducători ai unor mi
nistere economice și instituții 
centrale.

Cu acest prilej au fost anali
zate stadiul și aspectele prin
cipale ale aplicării tehnicii e- 
lectronice de calcul în activi
tatea de conducere și planifi
care a economiei, precum și 
tn gestiunea întreprinderilor.

In cadrul discuțiilor s-a e- 
xaminat modul de înfăptuire 
a programului de înzestrare a 
economiei naționale cu echipa
mente de calcul, pentru peri
oada anilor 1967—1970. Au fost 
subliniate realizările obținute 
fn crearea premiselor necesare 
introducerii informaticii în e- 
conomie. S-a înfățișat expe
riența acumulată pînă acum în 
utilizarea calculatoarelor elec
tronice în gestiunea economică, 
in conducerea și dirijarea unor 
procese tehnologice, rezultatele 
dobîndite pe această cale în 
funcționarea intensivă a utila
jelor, creșterea productivității, 
calității produselor, eficienței 
economice a producției. Totoda

Să fie terminate ia timp 
și în condiții eficiente

AIIMUIABIA Cil APA, CANAIIZARIA Șl CELELALTE
OBIECTIVE HIDDOIIHAICI DIN VALEA JIULUI

Apa potabilă și industrială 
e o condiție vitală .în dezvol
tarea oricărei întreprinderi, o- 
ricăruj oraș. E explicabilă de 
aceea importanța care se acor
dă actualelor lucrări hidroteh
nice ce le efectuează în muni
cipiul nostru colectivul de con
structori al Șantierului „Valea 
Jiului11 Superior al I.L.H.S. Așa 
cum s-a relevat în recenta a- 
dunare a reprezentanților sa
lariaților care a dezbătut sar
cinile ce revin colectivului șan
tierului pentru viitorul cincinal, 
principalele lucrări de construc
ții ce privesc alimentarea cu 
apă și canalizare a orașelor 
Văii Jiuldi vor fi terminate pî
nă în anul 1971. continuînd to
tuși, cu o pondere mult mai 
mică (circa 30 la sută), pînă 

tă au fost scoase în evidență 
unele probleme care se cer a 
fi soluționate în vederea folo
sirii pe scară mai largă a cal
culatoarelor electronice.

Vorbitorii au făcut numeroa
se propuneri pentru îmbunătă
țirea dotării cu tehnică moder
nă de calcul, organizarea mai 
bună a muncii, accelerarea lu
crărilor de simplificare și ra
ționalizare a evidențelor, extin
derea aplicațiilor matematicii și 
ciberneticii, a prelucrării auto
mate a datelor. O atenție deo
sebită a fost acordată elaboră
rii de programe de calcul, uti
lizării la întreaga capacitate a 
calculatoarelor existente, rezol
vării în mai bune condiții a 
problemelor activității econo
mice.

Un loc important în discuții 
l-a ocupat problema pregătirii 
cadrelor pentru informatică — 
analiști, programatori, operatori 
— făcîndu-se unele propuneri 
privind căile și măsurile de a- 
sigurare a necesarului de spe
cialiști. S-a relevat însemnăta
tea și necesitatea intensificării 
eforturilor pentru asimilarea și 
dezvoltarea fabricației în țara 
noastră a calculatoarelor elec
tronice și altor echipamente 
moderne de calcul.

Participanții au exprimat ho- 
tărîrea lor de a depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea al partidului în sco
pul perfecționării sistemului in
formațional economic.

Luînd cuvîntul în concluzie, 

la finele cincinalului. Din anul 
viitor — în care se va marca 
și o scădere a volumului total 
de investiții aflat în sarcina 
șantierului I.L.H.S. — ponde
rea cea mai mare a lucrărilor 
(70—90 la sută) o vor deține 
cele privind regularizarea Jiu
lui.

E important de reținut faptul 
că volumul total al investițiilor 
hidrotehnice pe care le va e- 
xecuta în anii 1971—1975 Șan
tierul I.L.H.S. în Valea Jiului 
va fi cu peste 25 la sută mai 
mare decît în cincinalul care 
a trecut, ceea ce conferă o 
permanentizare a salariaților 
săi, un interes sporit față de 
problemele care le au de re
zolvat. Pe lîngă obiectivele din 
municipiul nostru. în execuția 
șantierului vor exista în ur
mătorii cinci ani și o serie de 
alte lucrări hidrotehnice spe
ciale la Cugir și, probabil, con
struirea unui baraj pe rîul 
Strei (în zona Călanului).

In anul viitor, fizic vorbind, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute pe 
linia introducerii și aplicării 
tehnicii electronice de calcul 
în economia noastră națională 
și a indicat orientările de ba
ză. pentru îmbunătățirea și dez
voltarea activității în acest do
meniu, corespunzător cerințelor 
actuale și de perspectivă. Se
cretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea elaborării 
și promovării unei concepții u- 
nitare în realizarea sistemului 
național de informatică și con
ducere care să asigure legătu
ra organică între informatică 
și decizie la toate nivelele ac
tivității economice. Totodată, a 
recomandat ca în etapa ime
diat următoare să se asigure 
dezvoltarea unui număr de cen
tre de calcul teritoriale, puter
nice, capabile să răspundă 
prompt nevoilor unităților eco
nomice. De asemenea, a rele
vat necesitatea unei mai bune 
coordonări a întregii activități 
din acest domeniu, creării u- 
nui cadru organizatoric cores
punzător, care să permită con
centrarea și folosirea rațională 
a tuturor forțelor în vederea 
realizării obiectivelor propuse.

Secretarul general al partidu
lui a arătat că accentul trebuie 
pus, în primul rînd, pe infor
matica procesului de producție, 
pe rezolvarea efectivă, cu aju
torul calculatoarelor și ciber
neticii, a problemelor planifi
cării și conducerii activității 
productive, a aprovizionării 
tehnico-materiale și desfacerii 

se va realiza un volum de 
710 000 tone de anrooamente în 
barajul de la Valea de Pești, 
și vor fi terminate Stația de 
tratare de la Valea de Pești, 
tronsonul conductei de alimen
tare cu apă pînă la Vulcan 
ou un debit de 200 litri/secun- 
dă, stația de epurare Dănuțoni 
Ș. a.

In fața acestor sarcini — 
care le-am audiat și cu ocazia 
prezentării referatului în adu
narea generală de către tova
rășul ing. Ștefan Nicolau, șe
ful șantierului I.L.H.S. — re
prezentanții salariaților și-au 
exprimat în cadrul discuțiilor, 
vii și organizate, care s-au pur
tat, hotărîrea fermă de a face 
tot ce e posibil pentru a le 
duce la bun sfîrșit.

Din 1966, cînd și-a început 
activitatea, șantierului i-a tre
buit mai bine de trei ani ca să 
reunească un colectiv sudat și 
capabil de realizări frumoase, 
avînd o linie organizatorică și 
de coordonare a lucrărilor de

produselor. In continuare, a 
subliniat necesitatea de a să 
realiza, cu ajutorul calculatoa
relor electronice, conducerea 
proceselor de producție și ges
tiunea completă a cîtorva uzine 
importante, asigurîndu-li-se do
tarea corespunzătoare, iar pe 
baza rezultatelor obținute să se 
treacă la extinderea și în alte 
întreprinderi. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția că în 
acest scop se impune luarea 
măsurilor pregătitoare adecvate. 
O deosebită importanță va tre
bui să se acorde statisticii, că
reia îi revine un rol primor
dial în realizarea sistemului in
formațional al întregii economii 
naționale.

In ce privește pregătirea ca
drelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat o serie de 
măsuri pentru formarea în con
tinuare a necesarului de spe
cialiști potrivit ritmului dc do
tare cu echipamente de calcul 
în anii următori. In același 
timp, a subliniat că toate ca
drele cu munci de răspundere 
din economie, din aparatul de 
partid și de stat trebuie să-și ' 
însușească elementele de bază 
ale informaticii moderne, pentru 
a putea folosi cît mai eficient 
avantajele acesteia în activita
tea de conducere. Totodată, a 
arătat că, atît în construcția 
de mașini de calcul, cît și în 
informatică, este necesară in-

(Continuare în pag. a 3-a) 

ja rodată și clară. Acum se 
impune o mobilizare plenară 
și imediată, cu măsuri care să 
vizeze înlăturarea deficiențelor 
ce mai persistă, care să scoată 
de la subsolul actualelor ră
mâneri în urmă indicatorii ca
litativi ai producției (producti
vitatea muncii, prețul de cost, 
calitatea lucrărilor de construc
ții și montage) cît și disciplina 
de producție (absențele nemo
tivate sînt în „floare", sectoa
rele financiar-contabil, organi
zarea muncii și aprovizionare 
fac numai cam... ce le convi
ne), și să le ridice la un nivel 
corespunzător obiectivelor și ce
rințelor majore ale cincinalu
lui viitor.

Ținînd seama de faptul că 
lucrările de terasamente vor 
trebui mecanizate complex, a- 
tingînd un procent de 95—96

Ion MĂRGINEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

In 
furneu

Piesa „Păcală argat", cu cîn- 
tece și dansuri, interpretată de 
un colectiv de artiști amatori 
de la Casa de cultură din Pe
troșani, va fi prezentată, în 
cadrul unui micro-turneu în 
Valea Jiului, la Uricani. Specta
colul va avea loc mîine seara 
la clubul din localitate.

A doua tinerețe 
a fabricii

Elegantul cartier Braia, în 
care dantelăria din beton și 
sticlă a meșterilor constructori 
te transpune în peisajul modern 
al orașelor contemporane se în
vecinează cu o întreprindere a 
cărei vîrstă atinge cifra zeci
lor de ani. Fabrica de fire și 
fibre artificiale „Viscoza" con
stituie o veritabilă „excepție11 
a Văii. Aici în împărăția căr
bunelui, unde utilaje puternice 
străpung cu încăpățînare luci
rea diamantelor negre, se naște 
într-o fabrică, albul imaculat al 
firelor de- mătase artificială. 
Aici, în mijlocul „cetăților11 sub
terane, se reabilitează o ramu
ră economică, aceea a chimiei. 
Zilnic, peste 5 000 de kg de fire 
artificiale, materie primă pen
tru războaiele de țesut din

| Centenar |

I feroviar |
Mîine dimineață vor avea loc 

o serie de manifestări prilejuite 
de sărbătorirea a 100 de ani de 
la darea în folosință a liniei 
ferate Petroșani — Simeria și a 
stației C. F. R. Petroșani :

® La ora 10,30 pe peronul 
gării din Petroșani va avea loc, 
într-un cadru festiv, dezvelirea 
unei plăci comemorative ;

Q Ședința festivă prilejuită 
de acest eveniment important, 
va începe la ora 11 în sala 
mare a Casei de cultură din 
Petroșani, unde va vorbi des
pre semnificația momentului tova
rășul ing. Nicolae Stan, directorul 
general al Regionalei C.F.R. 
Deva. In continuare pe scena 
Casei de cultură formațiile artis
tice feroviare vor susține un 
bogat program.

I Colectivul de feroviari din I 
complexul C. F. R. Petroșani

I întâmpină cu importante reali- I
zări centenarul stației din loca- I 
litate și a liniei ferate Petro- ! 

Ișani — Simeria. Amintim cîteva j 
dintre ele, împlinite în această ■ 

| lună.

I La stația C.F.R.... j 
...staționările vagoanelor la ■ 

încărcare-descărcare au fost re- I

Iduse cu 0,69 ore/vagon, ceea ce ■ 
se traduce prin economii la [

I acest important indicator în va- ■ 
loare de 4 000 ore-vagon. Toto- | 
dată, alte 2 683 ore-vagon au I 
fost obținute prin reducerea | 
perioadei de tranzit cu mane- I 
vră în stație.

I Aceasta înseamnă, cu alte cu- I
vinte, destoinicie.

| La depou... |
• ...prin vrednicia unor mecanici a 
Ica Alexandru . Hașcă, și Carol |

Ianoși, a urior focliiști ca Victor . 
IHîndea și a unor meseriași ca I

Gheorghe Pop și Vaier Crișan , 
Iau fost obținuți indicatori supe- I

riori, între care se remarcă re- „ 
I ducerea Consumului specific de g 
• combustibil cu 6 la sută. I 

multe întreprinderi textile ale 
țării, poartă însemnele fabricii 
din Lupeni. Firul „Viscozei" este 
apreciat cu calificativele cele 
mai bune.

Dacă cineva încearcă recon
stituirea istoriei fabricii de-a 
lungul anilor constată ascen
siunea acesteia în ultimul sfert 
de veac. In 1938, chimiștii din 
Lupeni dădeau țării numai 200 
kg fire în fiecare zi. Astăzi, 
producția a crescut de peste 25 
de ori. Este într-adevăr un ma
re salt, dar de loc neobișnuit 
ultimului. sfert de veac. Efor
tul creator al omului, organi
zarea superioară a producției, 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, explică într-un fel creș
terea vertiginoasă a numărului 
tonelor de fire de mătase ar
tificială care părăsesc zilnic 
poarta fabricii. In ultimii zece 
ani, la ascensiunea spectaculoa
să a cifrei realizărilor de pro
ducție au contribuit cele peste 
30 utilaje noi introduse în cir
cuitul producător.

Fluxului continuu al succese
lor i se alătură realizări dem
ne de laudă ale filatorilor din 
Lupeni. La începutul anului în 
curs, muncitorii fabricii „Vis
coza11 s-au angajat să obțină 
cifre superioare la toți indica
torii de plan. Dar, iată, că as
tăzi, aceste cifre au fost chiar 
depășite, deși nu au trecut 
decît opt luni. La producția 
marfă, angajamentele preve
deau cifra de 500 mii Ier tot 
pe două semestre. Acest an
gajament a fost depășit cu a- 
proape 65 mii lei în primele 
8 luni ale anului. La prețul de 
cost au fost propuse economii 
în valoare de 150 000 lei. Ca
lificarea superioară a angaja-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

Dialogul cu istoria este, in
discutabil, un atribut al Vienei. 
Dar, în forfota orașului con
temporan, ecoul lui se estom
pează. Zidurile clădirilor din 
alte epoci ale palatelor vechi 
apar ca un decor monumental 
păstrat ■ pentru viața dinamică 
de azi. Există, cred, puține o- 
rașe în lume în care simțul a- 
daptabilității să funcționeze 
mai riguros decît la Viena. Ceea 
ce avea mai impunător cetatea 
imperială de odinioară a fost 
nu numai conservat și reîn
noit, ci i s-a insuflat un farmec 
nou. Nu face oare această ca
pacitate de adaptare parte din 
binecunoscuta „Gemiitlichkeit", 
definitorie pentru caracterul 
vienez ? După unii, această no
țiune ar consta în vioiciunea 
locuitorilor, după alții — în 
calmul și în ritmul cotidian 
nici prea grăbit, nici prea lent. 
S-ar putea adăuga, la fel de 
întemeiat, și bucuria de viață 
sintetizată în concepția „trăiește 
și lasă și pe ceilalți să tră
iască!". Sau împărțirea după 
un tipic dozat cu grijă a tim
pului între muncă ți relaxare.

Această „Gemiitlichkeit11 a 
dus faima Vienei în depărtări, 
așa cum Ringul și Opera, par
curile și Praterul, muzeele și 
palatele, gările și Grinzigul, bi

OPINII

E vorba de cofa
perseverentei

Privim raportările scadente ale 
exploatărilor miniere și reținem 
că, in dreptul numelui multora 
dintre ele, acum, în zilele primelor 
două decade ale lunii, îndeosebi 
ale primei, apar semne minus care 
atestă rămînerea sub plan. Firește, 
nu s-ar putea spune că oamenii de 
acolo au stat cu brațele întiuti- 
șale. Situațiile raportate dau însă 
motive de îngrijorare organelor 
locale. Cu îndreptățire se cere : 
„Să se analizeze de urgență cauze
le rămînerii în urmă și să se ia 
grabnice măsuri de redresare" In 
altă parte, pe o altă situație, apar 
depășiri substanțiale ale consumu
lui de lemn de mină, ale consumu
lui de energie electrică, de aer 
comprimat. Indicația se repetă de 
îndată : „Să se constituie colective 
care să cerceteze cauzele și să 
propună măsuri concrete pentru 
reducerea consumului și eliminat ea 
risipei". Din alte exploatări și zone 
sosesc vești neliniștitoare privind 
miile și miile de ore de stagnări 
ale mașinilor, ceea ce atestă defi
ciențe in utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție. „Măsurile 
adoptate în această privință, anul 
trecut, vegetează pe hîrtie" — se 
aude o replică ’ critică. Măsuri 
asemănătoare -sînt preconizate, pot 
fi ades întîlnite și în locurile unde 
lucrurile s-au așezat pe un făgaș 
bun, întrucît pretutindeni există 
fermentul luptei cu greutățile, cu 
depășirea unor obstacole vremel

ÎNSEMNĂRI din viena
sericile și pasajele subterane 
devin fiecare în parte subiecte 
de depănat amintiri. Au dispă
rut de mult trăsurile-cupeu cu 
vizitii cu joben care, în dia
lect vienez, își invitau politi
cos clienții : „Fahrn ma, Euer 
Gnaden !" (Poftiți, prea stima
te domn !). Locul lor a fost 
luat de autocare încăpătoare,

Ql&te 
de (Leatn

cu geamuri mari și acoperiș "de 
sticlă, cu aer condiționat și cu 
magnetofon cu o bandă impri
mată sincronizat c,u fiecare e- 
tapă a turului orașului. Rin
gurile, „adaptate11 din „inele11 
de apărare de pe vremea ro
manilor în locuri de ampla
sare a tunurilor acum 2—3 se
cole, sînt astăzi artere moder
nizate pentru o circulație auto 
frenetică, dar au rămas tot în 
forma unor potcoave. Ele sin
tetizează, parcă, transformările 

nice, există aspirația spre rezultate 
superioare.

Dar situațiile de alertă apar cel 
mai ades după semnalarea unui 
cortegiu de deficiențe, unele de- 
tcrminîndu-le pe celelalte și reper- 
cutîndu-se negativ asupra activită
ții economico-financiare a unității. 
La un semnal, după ce ele s-au 
acumulat, s-au agravat, oamenii 
intră în alertă : se cere cu în
dreptățire redresarea situației ; sînt 
constituite colective care examinea
ză sursele deficiențelor și caută 
soluții pentru înlăturarea lor din 
angrenajul organizării producției 
și a muncii, aprovizionării tehnico- 
materiale, din starea disciplinară. 
Se întocmesc materiale. Au loc 
ședințe, dezbateri. Se așteaptă ca 
o forță de șoc să acționeze asupra 
energiilor ținute în stare de „con
servare", să le revitâlizeze declan- 
șînd acțiunea de eliminare a lip
surilor.

Să fie oare tardivă această 
alertă ? Bineînțeles, este nu numaî 
justificat dar și imperios necesar 
ca măcar în ceasul al 12-lea să • 
se pună hotărît piciorul în prag 
spre a se curma acele deficiențe 
ce au început să aibă o tristă no
torietate. Pînă a se ajunge însă la 
acest deznodămînt, adică la con
statarea neajunsurilor, a defecțiu
nilor, acestea acumulîndu-se au și

C. OVIDIU

(Continuare în pag. a 7 a).

succesive care leagă tradiția 
de contemporaneitate.

Liedurile și operetele, la fel 
ca multe filme turnate la Vie
na, au contribuit la crearea 
unei imagini destul de îndepăr
tate de realitate : vienezii nu-și 
petrec timpul numai dansînd 
pe străzi între Dunărea albas
tră și operă, nici amuzîndu-se 
numai în dughenele de distrac
ții din Prater sau în curțile 
boltite cu viță deasă, în jurul 
unei mese cu vin dulce din 
Grinzig. Dar, cum îmi spunea 
reprezentantul unei companii 
de turism, această faimă nu 
este de disprețuit pentru un 
oraș în care turismul s-a trans
format într-o industrie înflo
ritoare. In puține locuri din 
lume sînt refăcute cu atîta mi
gală interioare din alte secole 
sau locuri îndrăgite pe vre
muri; am auzit că meșterii spe
cializați în confecționarea O- 
biectelor „de epocă" sînt prin
tre cei mai prețuiți...

N-am descoperit însă la Vie
na o nostalgie exagerată după 
măreția imperială apusă, cît 
mîndria pentru traiul de astăzi.

Z. FLOREA

(Continuare in pag. a ia)



9

StCQțJUl roșu VINERI 18 SEPTEMBRIE 197«

— Fiecare an școlar constituie 
o nouă treaptă spre continua 
perfecționare și apropiere a in- 
vățămintului de exigențele ma
jore ale societății noastre. Vă 
rugăm să ne vorbiți despre cî- 
teva probleme mai importante, 
din cadrud invățămîntului pro
fesional și tehnic, asupra că
rora Ministerul Invățămîntului 
recomandă, începînd din anul 
acesta, o atenție sporită.

— Mă voi referi mai iutii Ia 
organizarea instruirii practice 
a elevilor din toate formele de 
învățămînt profesional, tehnic 
ți liceal de specialitate. Un 
aspect oarecum nou Ia care se 
referă indicațiile M.I. este cel 
decurgînd din necesitatea exe
cutării, în cadrul instruirii prac
tice, a unor produse utile, asi- 
gurîndu-se în același timp par
curgerea tuturor operațiilor 
prevăzute pentru fiecare mese
rie sau specialitate. De aceea 
este necesar să se manifeste 
o mai mare preocupare pentru 
sporirea eficienței instruirii 
practice. Evident, realizarea a- 
cestor deziderate impune din 
partea conducătorilor de școli 
un susținut interes pentru do
tarea corespunzătoare a atelie- 
relor-școală și laboratoarelor, 
astfel ca fiecare elev să poată 
să-și însușească noțiunile pre
date și să execute lucrări utile. 
Totodată, conducerile de școli 
și cadrele didactice vor trebui 
să folosească cele nrai adecvate 
metode și procedee didactice, 
cl rninind verbalismul, descrie
rile. pentru formarea deprinde
rilor de muncă ale elevilor, 
pentru ca elevii să poată stă- 
pîni exploatarea și întreținerea 
mașinilor și utilajelor, fie în 
ateliere și laboratoare, fie in 
cadrul instruirii Practice In 
producție.

— Invățămîntul profesional 
și tehnic este amenințat, ca și 
celelalte ramuri ale învățămîn- 
tului nostru, de o tendință de 
supraîncărcare a elevilor. Ce 
s-a întreprins în această direc
ție ?

— In vederea evitării supra
încărcării elevilor, începînd cu 
anul școlar 1970—1971, nu se 
vor mai da lucrări scrise tri
mestriale la obiectele de specia
litate la care se efectuează lu
crări de laborator. S-a urmărit, 
de asemenea, evitarea parale
lismelor existente intre unele 
discipline ca, de exemplu, între 
fizică șl electrotehnică, între 
chimie și studiul materialelor 
etc. De asemenea, s-a avut In 
vedere îmbunătățirea predării 
matematicii în funcție de ne
cesitățile obiectelor de specia
litate și de profilul fiecărei 
meserii. Aceste cîteva măsuri, 
la care se mai adaugă și altele

din anii anteriori vor reuși, 
credem, să scoată elevii din 
zona supraîncărcării.

— Ce alte* noutăți au inter
venit în procesul instruct'iv- 
educativ ?

— In afară de cele mențio-

înrădăcineze Ia elevi un auto
control permanent în procesul 
de realizare a lucrărilor prac- 
tice.

— Am vrea să știm care este 
părerea dv. despre învățămîn- 
tu] profesional și tehnic din

ASPECTE NOI 
ÎN ACTIVITATEA 

ȘCOLILOR 
PROFESIONALE 

Șl TEHNICE
Convorbire cu ing. Constantin 
Cumpătă, inspector general ia 

Direcfia generată a învătămîntului 
profesional și tehnic din Ministerul 

Invățămîntului

nate mai sus amintesc faptul 
că Ia liceul de specialitate se 
va pune un mai mare accent 
pe stimularea elevilor pentru 
însușirea limbilor străine prin 
acordarea a cel puțin 12 ore de 
curs pentru fiecare an de stu
dii, în vederea conversației și 
a cunoașterii unor texte de spe
cialitate. Tot la capitolul nou
tăți amintesc introducerea u- 
nui obiect nou Ia liceele de 
specialitate și la meseria de me
canizator minier, privind con
trolul calității produselor. In 
acest sens, atît profesorii de 
specialitate cit și maiștrii in
structori trebuie să caute să

municipiul nostru.
— In Valea Jiului, o proble

mă acută o constituie asigura
rea unor cadre calificate nece
sare producției. In vederea a- 
tingerii acestui deziderat, anul 
acesta s-a introdus în nomen
clatorul de meserii pentru pre
gătirea cadrelor din sectorul 
minier, profesiunea de miner 
mecanizator. Deși s-au luat a- 
numite măsuri de populariza
re a acestei noi profesiuni, este 
necesar să se acorde o mai ma
re atenție în această direcție 
din partea cadrelor didactice. 
Trebuie să se explice elevilor 
de la școala generală că me

seria de miner mecanizator îm
bracă atît latura mecanică cit 
și cea electrotehnică, sectoare 
spre care elevii școlii generale 
se îndreaptă cu multă dragos
te. E bine să se sublinieze că 
această meserie nu coincide cu 
vechea meserie de miner, ea 
impunind solide cunoștințe de 
mecanică și electrotehnică pen
tru a putea face față muncii 
pe complexe mecanizate de 
înalt randament.

Consider că este bună orien
tarea care s-a făcut la școlile 
de pe lingă Centrala cărbune
lui Petroșani în sensul de a 
analiza și de a stabili mai bine 
profilul acestor școli începînd 
din anul școlar 1970/1971. Ast
fel, Ia Grupul școlar minier 
Petroșani s-a urmărit asigura
rea școlarizării in meseriile 
specifice sectorului de întreți
nere și reparații, ținînd seama 
de nevoile de cadre ele 
U.U.M.P. și de posibilitățile de 
practică in producție pe care 
le oferă această uzină elevilor 
școlii. La Grupul școlar mi
nier Lupeni s-a urmărit reali
zarea unui profil cu specific 
de exploatare, aici pregătindu- 
se și mineri mecanizatori. E- 
levii acestei școli au astfel po
sibilitatea să-și desfășoare prac
tica la exploatări, în cele mai 
bune condiții.

— Se evită în felul acesta și 
o anumită „concurență" nedo
rită între cele două școli.

— Intr-adevăr. O măsură bi
nevenită pentru familiarizarea 
elevilor de Ia școlile generale 
cu profilul și exigențele mese
riilor ni se pare a fi cea pre
conizată de G.S.M.P. Cu înce
pere din acest an școlar elevii 
de la unele școli generale din 
Petroșani își vor putea desfă
șura activități'1 din cadrul o- 
relor de lucrări practice în a- 
telierele-școală modern și com
plet utilate ale G.S.M.P. Astfel, 
pe lîngă asigurarea unei pregă
tiri corespunzătoare se poate 
face și o orientare a acestor 
elevi spre meserii specifice sec
torului minier, avînd în vedere 
faptul că din anul școlar 1971 — 
1972, în cadrul școlilor profe- 
sionrle vor fi primiți și absol
venți ai școlii generale de 10 
ani.

Revenind la întrebarea dum
neavoastră, apreciez că și li
ceul industrial și școlile pro
fesionale din Valea Jiului își 
desfășoară activitatea în mod 
satisfăcător avînd cadre bine 
pregătite care depun interes la 
catedră, se preocupă de dota
rea laboratoarelor și atelierelor- 
școală, fapte care fac ca aceste 
școli să fie de multe ori evi
dențiate pe ramură pentru ac
tivitatea depusă.

Convorbire consemnată de 
Constantin PASCU
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CASA PIONIERILOR

din Petroșani

se pregătește să-și

primească oaspeții
Un substanțial aport în depistarea, formarea și impu

nerea unor talente din rîndul copiilor îl aduc și casele pio
nierilor, auxiliare prețioase ale procesului instructiv-educa
tiv din școli. Bucurînd-u-se de un prestigiu binemeritat, do- 
bîndit in decursul anilor, Casa pionierilor di-n Petroșani, 
care nu peste multă vreme va împlini două decenii de 
existență, se pregătește in aceste zile să-și primească oas
peții, pe cei aproximativ 1 500 de elevi de la toate școlile 
generale din Petroșani. Dornici să cunoaștem modificările șl 
îmbunătățirile aduse în acest an de învățămînt cercurilor 
și activităților din cadrul acestei instituții, ne-am adresat 
tovarășului prof. Lucian Ardeleanu, directorul Casei pio
nierilor din Petroșani.

Ardeleanu, directorul Casei pio-

Consfătuirile cadrelor didactice au schitat___ __________________________________ >

COORDONAT! ALE ACTIVITATII 
INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN MUNICIPIU

Dezvoltarea impetuoasă a ști
inței și tehnicii contemporane, 
transformările rapide și per
manente care se produc în do
meniul acestora determină mo
dificări profunde în structura 
ți metodele procesului de to- 
vățămînt, chemat să dea tine
retului o asemenea pregătire 
Incit să poată răspunde nu nu
mai la solicitările prezentului, 
dai- și la cele ale viitorului. In 
raportul prezentat la Congresul 
el X-lea al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta că : 
.In concepția noastră, educația 
socialistă (...) implică atît cu
noașterea temeinică a ceea ce 
este valoros în domeniul cul
turii, științei și tehnicii con
temporane, stăpinirea deplină ■ 
profesiunii, cit și însușirea con
cepției filozofice despre lume 
ți societate a partidului nostru 
— materialismul dialectic și 
istoric —, formarea unei atitu
dini cetățenești înaintate*. Des
prindem din aceste cuvinte 
principalele trăsături ale mun
cii instructiv-educative care 
stau în fața școlii românești.

Luînd în dezbatere probleme
le privind rolul invățămîntului 
de cultură generală în educa
ția moral-cetățenească și pregă
tirea tineretului școlar pentru 
muncă, precum și acțiunea de 
orientare școlară și profesiona
lă, recentele consfătuiri ale ca
drelor didactice din Valea Jiu
lui, desfășurate la Petroșani și 
Lupeni, au stîrnit o îndreptă
țită frămîntare și un interesant 
schimb de opinii în rîndul par- 
ticipanților.

Majoritatea dezbaterilor au 
subliniat oportunitatea introdu
cerii unor forme de pregătire 
profesională în școlile de cul
tură generală, necesitatea inter
pretării judicioase a acestei idei 
im contextul noțiunii de cultu
ră generală, fără însă a se 
scăpa din vedere faptul că noi 
creștem și instruim nu numai 
viitori oameni ai muncii, ci, mai 
ales, oameni, cetățeni demni de 
epoca pe cane o trăim.

Este necesară — după cum 
au propus multi vorbitori — o 
acțiune mai largă din partea 
Ministerului Invățămîntului, a 
ministerelor de resort, în di
recția informării cadrelor di
dactice. a părinților și a elevi
lor asupra meseriilor. Elabora
rea unui nomenclator al mese
riilor, a unor monografii pro
fesionale care să prezinte de
taliat specificul fiecărei profe
sii cu avantajele și dificultă

țile ei, se resimte acut in con
textul noii orientări școlare.

Institutele de cercetare tre
buie să găsească mijloace și 
modalități eficiente de muncă 
cu părinții în ale căror concep
ții mai supraviețuiesc idei 
vechi, anacronice precum și în 
perfecționarea sistemului lecto
ratelor cu părinții, a simpozi
oanelor pedagogice. Practica 
pedagogică demonstrează că

munca de educare, de orien
tare profesională, ar fi faci
litată dacă Ministerul Invăță- 
mintului și Ministerul Muncii 
ar găsi soluții eficiente de pro
pagandă ți. în același timp, d« 
convingere a elevilor ți părin
ților în orientarea spre mese
ria de miner mecanizator, iar 
prin expoziții, expuneri de uti
laje, întîlniri, vizite să se popu
larizeze această meserie.

Ap fi nimerit ca la nivelul 
Inspectoratului școlar județean 
să se elaboreze o lucrare am
plă care să cuprindă rețeaua 
școlilor din Județ ți necesarul 
de cadre pe meserii pînă in 
1975, pe care să o. difuzeze în 
școli pentru a servi în acti
vitatea de orientare școlară ți 
profesională.

Obligația cunoașterii de către 
cadrele didactice a particula
rităților de vîrstă ți indivi
duale ale elevilor nu este sa
tisfăcută pe deplin. S-a con
statat că nu este cunoscut co
pilul ca obiect și subiect și este 
greu deci să se facă o corectă 
muncă de îndrumare pe căile 
profesiunii pentru care are vo
cația.

S-a vorbit despre necesitatea 
organizării in școli a unor ca
binete. de orientare profesiona
lă, cadrelor pe specialități ți 
comisiei diriginților revenindu- 
le datoria să caute soluții e- 
ficiente în această direcție pen
tru depășirea stadiului teoretic, 
declarativ. Confirmarea aptitu
dinilor, talentelor și înclinații
lor elevilor trebuie să se facă 
printr-o verificare practică, per
manentă și la îndemîna tutu
ror. Aceasta presupune deta
șarea activității de atelier a 
maiștrilor de la stadiile de tra
foraj și cusături simple la ac
tivitatea în laboratoare comple
xe cu posibilități largi, utilaje 
și aparatură de lucru pentru 
toți copiii. Este necesară extin
derea cercurilor aplicative și 
profilarea întreprinderilor de 
materiali didactic pentru o 
producție de utilaje, aparatură și 
materiale consumabile pentru 
cercurile tehnice și aplicative.

Se consideră că 50 la sută din 
elevii ce se prezintă la admi
terea în liceul industrial eu 
specific minier, nu au aptitu
dini pentru meseria respectivă. 
Deci nu sînt bine orientați pro
fesional. Intrarea acestora în 
școală o facilitează și concursul 
de admitere care, prin cele 
două probe (română și mate
matică), nu oferă posibilitatea 
să se identifice deprinderile și 
aptitudinile psiho-tehnice ale 
candidaților. In această direcție 
s-a propus ca la examenul de 
admitere să se introducă și o 
probă psiho-tehnică, sau, even
tual, un obiect (fizică, chimie 
etc.) după speoificul școlii.

Intrucît există un decalaj în
tre băieți și fete în sensul șan
selor de calificare, este nece
sară înființarea în Valea Jiu

lui a unui liceu industrial (me- 
naj-artizanat) sau măcar con
tinuarea obiectului „lucru și 
gospodărie" și cu fetele din li
ceele de cultură generală. Ac
cesul fetelor spre meserii „ne
potrivite* să nu fie îngrădit 
Este o eroare prejudecata că fe
meia nu poate lucra cu bune re
zultate în domeniul electroteh
nicii, mecanicii fine, construcții
lor radio etc. Punctul de plecare 
trebuie să fie activitatea în cer
curi de acest profil organizate 
în toate școlile.

In majoritate, vorbitorii au 
scos în evidență rolul celor 
trei factori cu acțiune determi
nantă asupra copiilor : școala, 
familia și organizația de tine
ret. Pe undeva, în discuții s-a 
strecurat însă idee® greșită a 
atotputerniciei familiei în timp 
ce școala este neputincioasă în 
această problemă.

S-a făcut și propunerea ca 
Universitatea populară, în co
laborare cu toate școlile din 
Petroșani, să înființeze un cerc 
pe teme de educație a părin
ților. In cadrul întreprinderilor 
unde lucrează părinții elevilor 
e bine să se inițieze acțiuni 
de educare a părinților, venin- 
du-se astfel în folosul școlii.

Am amintit aici doar cîteva 
din numeroasele probleme ri
dicate de vorbitori în cadrul 
consfătuirilor de la Petroșani 
și Duipeni. Aceste consfătuiri 
au scos o dată mai mult în e- 
vidență preocuparea cadrelor 
didactice din Valea Jiului pen
tru modernizarea învățămîntu- 
lui. pentru rezolvarea, la ni
velul posibilităților existente la 
noi și în concordanță cu cerin
țele actuale, a numeroaselor 
probleme ridicate de procesul 
instructiv-educativ.

Prof. P. MARCU
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— Datorită sprijinului 
înțelegerii organelor de par
tid și de stat, începînd din a- 
nul acesta Casa pionierilor 
intră, am putea spune, într-o 
nouă etapă a existenței sale. 
Au fost înființate nouă nor
me de conducători de cercuri, 
cu patru mai multe decît în 
anul precedent, fapt care 
ne-a permis să trecem la o 
substanțială înnoire și diver
sificare a cercurilor. Pionierii 
vor avea astfel de ales între 
nu mai puțin de 17 cercuri, 
conduse de cadre de speciali
tate. Amintesc la întîmplare 
cîteva din aceste cercuri : 
radiofonie, cineclub, construc
ții miniere, broderie, turnă
torie etc. Vor continua să 
funcționeze și cercurile vechi 
care au cucerit mulți adepți 
anii trecuți, obținînd succese 
importante la 
fruntări pe plan 
republican.

— Ce ne 
ne despre 
rială de care dispune 
Casa pionierilor ?

— Și în această direcție 
ne-am bucurat de sprijinul 
necesar, astfel că astăzi nu 
ducem lipsă de cele strict 
necesare activității în cer
curi. Ne propunem să discu
tăm cu conducătorii de în
treprinderi din oraș pentru 
a ne acorda sprijin în dota
rea cercurilor. Sperăm să nu 
fim refuzați, cu atît mai mult 
cu cît dintre pionierii de azi 
care activează în cercurile 
noastre mulți vor deveni mîi- 
ne salariați ai acestor 
prinderi.

Am continuat 
ția privitoare la 
tatoa Casei 
din Petroșani cu tova
rășul Victor Iațenco, 
președintele Consiliului 
municipal al Organiza
ției pionierilor.

— In acțiunile pe care Ie 
organizăm periodic, Casa pio
nierilor din Petroșani își a- 
duce o substanțială contribu
ție. S-au înregistrat multe 
rezultate bune în cadrul cer
curilor, în special la cele de 
auto-moto șl linogravură — 
pictură. Cercul de auto-moto

Și niai 
de-

a polarizat atenția celor 
mulți copii, dornici să 
prindă tainele conducerii, re
parării și construirii cartu
rilor. De altfel, „titulari!" 
celor patru carturi construi
te in orele de cerc au par
ticipat vara aceasta la tabăra 
republicană de carturi de la 
Brașov. Ei sint în măsură să 
împărtășească și altora din 
„experiența* pe care au acu 
mulat-o pînă acum. Avînd 
în vedere numărul mare de 
copii îndrăgostiți de carting 
se impune mărirea pârcultil 
de carturi și, eventual, ame
najarea 
nament 
nierilor. 
struirea 
carturi.

unei piste de antre- 
în jurul Casei plo- 
E necesară șl con 
unui garaj pentru

diverse con- 
județean și

puteți spu- 
baz-a mate-

intre-

discu- 
activi- 

pionierilor

— Ce ne puteți spu
ne despre acțiunea de 
popularizare a cercu
rilor în rîndul pionie
rilor ?

— In acest an va trebui 
să existe o mai strînsă le 
gătură între comandanții de 
unități și detașamente din 
școli și lucrătorii Casei plo 
nierilor. In acest sens, fle
care comandant de detașa
ment are datoria sS cunoască 
elevii care vor participa 1* 
cercurile Casei, să-i Îndrum» 
Pe cei cu înclinații certe spre 
un cerc sau altul șl. mat a 
Ies să le controleze frecven
ța și progresele observate în 
activitatea de cerc. Casa pio
nierilor trebuie să devină și 
centrul metodic al activită
ții pionierești din oraș, prin 
aceasta înțelegind un sprijin 
eficient acordat cercurilor 
similare din școli, realizarea 
unor schimburi de experien
ță între conducătorii cercuri
lor cu același profil sau cu 
profil apropiat, acțiuni de 
masă care să popularizeze 
realizările din cadrul fiecă
rui cerc etc. Ar fi bineve
nită și realizarea în cadrul 
Casei pionierilor a unui ca
binet metodic, dotat cu ma
teriale specifice muncii pio
nierești unde comandanții să 
poată găsi tot ceea ce este 
necesar pentru desfășurarea 
în bune condiții a activități'' 
metodice.

In încheierea discuției noastre prof. Lucian Ardeieanu 
ne-a rugat să reamintim și pe această oale pionierilor că 
acțiunea de înscriere la cercuri a început, atît la Casa pio
nierilor (între orele 9—12 șl 14—15) cît și la comandanții de 
detașament din școlile orașului nostru. O facem cu atît mai 
mult ou cit sîntem convinși că și în anul acesta mulți proas
peți pionieri se vor îndrepta cu entuziasm, alături de co
legii lor mai „vîrstnici*. spre Casa pionierilor din Petro
șani unde vor avea prilejul să-și îmbogățească substanțial 
cunoștințele dobîndite în școală, să-și sondeze preferin
țele și să-și contureze personalitatea.

C. PETREANU

„Start“ 
de bun augur

încă nu era ora 8. La școa
la din cătunul Răscoala își 
făcu apariția un omuleț cu un 
buchet de flori în mină. Cîteva 
clipe rămase, parcă, dezorientat 
pe scările de la intrare. Soarele, 
abia ivit de după deal, ii mîn- 
gîia obrajii cu binefăcătoarea 
căldură a acestui frumos început 
de toamnă...

Din școală apăru tînăra învă
țătoare Luciana Hams care, ză- 
rind pe băiețaș — primul Sosit 
dintre cei dintr-a-ntîia, l-a îm
brățișat cu căldură.

Pe llie Șuică — noul elev,

învățătoarea-1 cunoștea. Mai fu
sese el acolo, așa... pentru acli
matizare. Cu toate astea...

...Nu ani încercat să aflăm 
mai multe. Suficient pentru a 
ne da seama, că începînd . a 
cincea promoție de „a-ntiia* în
vățătoarea L. Hams, va da 
și de data aceasta „matei ie 
primă" de calitate. pentru șco
lile mari...

Cit privește micul elev llie, 
îi dorim ca această primă sosue 
la startul spre școală, să-i he 
de bun augur.

Ion LICIU

Despre pasiune și dă
ruire, despre roadele lor 
am scris în nenumărate 
rînduri și nu vom obo-t 
în a mai scrie de cîte ori 
se va ivi prilejul. Căci 
tot ceea ce este frumos, 
măreț, cutezător are ca 
suport moral o munca pa
sională, o preocupare 
mistuitoare pentru realiza
rea unui țel. Munca în
nobilează, spune pe drept 
cuvînt un dicton latin.

Rareori ne-a fost dat 
să cunoaștem un om mai 
plin de pasiune, inițiativă, 
idei, spirit practic ca 
Ion Drăghici de la Liceul 
din Vulcan. Fiu al unui 
lăcătuș de mină, s-a simțit 
atras de cînd se știe ' de 
electronică. La șase ani a 
demontat un aparat de 
radio pentru a găsi „ar
tiștii" care cîntă în el, 
apoi, pe la nouă ani, și-a 
construit un radioreceptor 
cu galenă. Mai tîrziu s-a 
înscris la o școală teh
nică, iar după absolvirea 
acesteia, concomitent cu 
activitatea de electrician 
minier, a urmat și cursuri
le liceului seral din Vul
can. Cu acest prilej apti
tudinile sale în domeniul 
tehnicii au fost remarcate 
de profesorul Gh. Antoce, 
directorul liceului cate î-a 
propus să lucreze ca labo
rant în cadrul acestei 
unități de învățămînt 
Ochiul de pedagog al pro
fesorului Antoce nu s-a 
înșelat. Ion Drăghici 
avea să pună în practică 
în scurt timp numeroase 
idei noi pe linia moder
nizării procesului instruc- 
tiv-educativ din liceu. Ast 
fel, el a conceput și rea
lizat stația verfix, a în 
ființat și condus cercurfe 
de radio și... păpuși, a 
contribuit substanțial li

nașterea laboratorului ling
vistic al școlii. „85 la sută 
din lucrările necesitate de 
acest laborator au fost 
realizate de Drăgltici, ne 
spunea profesorul Liviu 
Macea, directorul adjunct 
al liceului. LiSoratcare 
lingvistice existau și în 
alte școli din țară dar

de schimbare automată a 
fazelor la automobile și 
a unui dispozitiv... anii 
sforăit. Primul a atras deja 
atenția specialiștilor pentru 
utilitatea lui, și costul 
redus. Față de aparatul 
cu aceeași destinație con
struit și experimentat de

Noblețea 
niiini: i i 
pasionate

cel realizat de Ion Diă- 
ghici la Vulcan se deose
bește de acestea pi in nu 
mai puțin de șase perfor
manțe noi : posibilitatea
de a se lucra cu grupuri 
pînă la 12 elevi precum 
și individual, elev-elev, 
elev-profesor, sistemul de 
proiecție indirectă, izola 
rea fonică completă a 
sălii etc.".

Dar inventivitatea lui 
Ion Drăghici, departe de 
a fi satisfăcută, a conti
nuat să progreseze. In 
cadrul cercului radio a 
dat indicațiile necesare ți 
a supravegheat realizare» 
unui dispozitiv electronic

japonezi, dispozitivul lut 
Ion Drăghici și al emulilor 
lui are un preț de cost 
foarte redus (aproximativ 
200 lei) și poate fi con
struit -de oricine. Dispo
zitivul a obținut mențin 
nea specială a juriului la 
concursul „Minitehnicus" 
de anul acesta.

Acum, cercul pe care-1 
conduce este preocupat de 
realizarea unui termometru 
electronic menit să înlo
cuiască termometrele cla
sice care cer multe minute 
pentru înregistrarea tem- 
pe; fii corpului, pre'am 
și de punerea la punct a 
unui dispozitiv de alarmă 
capabil să semnaleze
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prompt orice avarie pro
dusă în măruntaiele unui 
motor sau instalație. Pen
tru viitorul apropiat, Ion 
Drăghici se gîndește la 
numeroase alte realizări 
dintre care am rețmu» 
construirea unor examina- 
tori-robot sub formă d» 
automate, fixate pe cori
doarele școlii, care să ve
rifice experimental, în ca
drul unor anumite limite, 
cunoștințele elevilor la o 
materie sau alta și si 
acorde nota cuvenită.

Am stat de vorbă ca 
Ion Drăghici despre pasi
unea sa, despre lecturile pa 
care le întreține, d.-prt 
cei în sufletul cărora d 
a reușit să sădească ger
menul căutărilor pătima
șe. Mi-a spus că 
piui său este cel de cart 
vorbea cu ani în urmă, 
Edison, pe care, păstrînd 
proporțiile, încearcă sa-4 
urmeze : 99 la sută prac
tică și 1 la sută teorie.

Toți profesorii și elevii 
din cadrul Liceului Vul
can îl apreciază și îl res
pectă. Și nu numai ei. 
Lui Ion Drăghici i s-au 
făcut nenumărate oferte 
care mai de care m.ii a- 
vantajoase pentru a-șl 
continua activitatea în 
alte instituții. Fiu al Vul
canului, alumn al acestui 
liceu, el se simte organio 
legat de realizările aces
tuia și refuză orice oierii 
din afară. Dacă veți vi
zita Liceul Vulcan, dacă 
veți citi despre numeroa
sele realizări obținute ds 
cadrele didactice și elevii 
acestei prestigioase unități 
de învățămînt, treb i,e si 
știți că în el au fost it»r< 
vestite și pa-iune fantăț 
tezia, dăruirea Ja. 
lui Ton Drăghici.

P. CONSTANTIN ’
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Infîlnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu specialiștii din domeniul 
tehnicii electronice, de caicul 

și informaticii economice
(Urmare din pag. 1)

tensificarea cercetării științifice 
proprii, aplicarea mai rapidă în 
practică a rezultatelor obținu
te, studierea și valorificarea ex
perienței avansate pe plan in
ternațional.

In lumina rolului crescînd pe 
care urmează să-l capete infor
matica în asigurarea progresu-
Uui economic al țării noastre, 
secretarul general al partidului 
e trasat sarcina că, în vederea 
realizării sistemului național 
de informatică și conducere, să

Semnarea acordului de cooperare
economică și tehnică 

dintre România și Malayezia
In urma convorbirilor, care 

eu avut loc între prim-vice- 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț și primul 
ministru adjunct al guvernului

SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

ÎNVINGĂTOARE MERITUOA
SE ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

Știința Petroșani —
1C.F.R. Simeria 2—1

După ce în primul meci din 
cadrul „Cupei României", dispu
tai în . 30 septembrie la Sadu, 
Știința Petroșani a obținut o 
victorie comodă cu 6—1, miei- 
curi a jucat la Simeria, cu for
mația locală C.F.R. — proaspăt 
promovată în divizia C. Deși -tu- 
denții au evoluat fără Făgaș, Tudor 
și Varhonic (oameni de bază ai 
echipei), ei au prestat totuși un 
joc bun și au învins pe merit 
eu scorul de 2—1.

Primii care înscriu sînt ju
cătorii localnici. Ei deschid scorul 
în minutul 52 prin. Țîrlea. Stu
denților nu le convine postura de 
învinși, acționează mai organizat 
ți, foarte bine dirijați de Știr (cel 
mai bun de pe teren), egalează în 
minutul 76 prin Ștefan. Cu trei 
minute înainte de final, Tausch 
restabilește realitatea din teren, 
aducînd victoria echipei sale. 2—1 
pentru Știința, care a folosit ur
mătorii jucători : Marincan — Bo- 
toș (Ștefănescu min. 75), Izver- 
nari, Zăvălaș, Popovici — Tistnă- 
naru. Știr — Bălăneanu (Cigmă- 
ian min. 55), Matei (Bălăneanu 
min. 55), Ștefan, Tansch.

G. I.

Preparația Petrila — 
Mureșul Deva 2—1

Și echipa preparatorilor petri- 
leni a obținut a doua victorie in 
meciurile contînd pentru .Cupa 
României*. In primul joc petri- 
lenii i-au eliminat din competiție 
pe fotbaliștii de la Minerul Lupeni, 
învingîndu-i cu scorul de 2—1. 
Miercuri, ei au primit replica unei 
alte divizionare C, Mureșul Deva, 
pe terenul din Petrila. Jocul a fost 
frumos, pasionant și s-a încheiat 
cu victoria meritată a gazdeloi 
eu scorul de 2—1. Fotbaliștii din 
Petrila confirmă astfel forma 
bună în care se află, lăsînd să 

se elaboreze un program pe 
deceniul 1971—1980 privind în
zestrarea întreprinderilor și cen
trelor de calcul cu mașini și 
echipamente electronice, pregă
tirea cadrelor necesare; obiec
tivele prevăzute pentru perioa
da 1971—1975 vor face parte in
tegrantă din planul cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că în țara noastră 
s-a format un fond de cadre 
capabile să asigure introduce
rea mai rapidă a 'informaticii 
în economie, că unind toate

Malayeziei, Tun Abdul Razak, 
la Consiliul de Miniștri a fost 
semnat, joi după-amiază, Acor
dul de cooperare economică și 
tehnică dintre Republica Socia
listă România și- Malayezia.

se întrevadă că vor avea un cu- 
vînt greu de spus privind configu-, 
rația clasamentului campionatului 
județean.

S-a încheiat campionatul 
municipal de fotbal al 
copiilor

De curînd a luat sfîrșit campio
natul municipal de fotbal rezer
vat echipelor de copii, în cadrul 
căruia au 'activat șase echipe re- 
prezentînd patru asociații sportive 
și Școala sportivă Petroșani. Dună 
consumarea celor 10 etape, primul 
loc a revenit formației Jiul I Pe
troșani, antrenată de Vasile Lazăr 
care cucerește pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioană

HANDBAL

Știința Petroșani intră în competiție

Campionatul diviziei B de hand
bal își cdnsumă duminică etapa 
a IV-a. Seria a II-a masculin se 
desfășoară în absența Științei Pe
troșani — echipă cu multe valori 
individuale, căreia nimeni nu-i 
prevedea un asemenea sfîrșit. Dar 
retrogradarea, pentru toți regreta
bilă, s-a produs. Cauzele sînt mai 
multe, au mai fost spuse, așa că 
nu le vom repeta. Ceea ce este 
mai important acum ni se pare 
faptul că echipierii Științei se 
pregătesc cu seriozitate, hotărîți 
să revină în divizie. Am citit 
asta pe chipurile lor la antrena
ment. Duminică Știința Petroșani

Simpozion
Astăzi la ora 18, în sala 

Casei de cultură din Petroșani 
are loc un simpozion cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de 
la nașterea lui Leonte Filipescu 
(1895—1922), neobosit militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră. 

forțele de care dispunem, vom 
putea îndeplini în bune con- 
dițiuni obiectivele din acest do
meniu de activitate.

In încheiere, secretarul gene
ral 'al partidului și-a exprimat 
convingerea că specialiștii în 
informatică își vor pune întrea
ga pricepere și putere de mun
că în slujba înfăptuirii impor
tantelor sarcini ce le revin, con-
tribuind astfel la procesul ge
neral de modernizare a econo
miei naționale, la propășirea 
patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

In numele guvernului român, 
documentul a fost semnat d« 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, iar, 
în numele guvernului Malaye
ziei, de Tun Abdul Razak, pri
mul ministru adjunct.

municipală la copii. Locul secund 
a revenit, ca și anul trecut, echi
pei Minerul Vulcan. Pe un loc 
nemulțumitor — V — s-a situat 
Minerul Lupeni, echipă de care 
nu s-a ocupat nimeni cu compe
tență.

S. BÂLOI

Dar iată cum arată clasamentul :
1. Jiul I Petroșani

10 9 0 1 SI— 8 ÎS
2. Minerul Vulcan

10 7 1 2 28— 9 15
3. Jiul II Petroșani

IC 5 1 4 46—30 11
4. Școala sportivă

IC 4 0 6 15—43 8
5. Minerul Lupeni

10 2 2 6 11—23 6
6. Preparația Petrila

10 1 0 9 6—40 2

intră în focul campionatului jude
țean care-și va consuma cele lt 
etape la intervalele duminică — 
miercuri — duminică, pentru ca 
la primăvară campioana județului 
nostru să participe la barajul pen
tru promovarea în divizia B. Iu
bitorii handbalului din Valea Jiu
lui nu văd în această postură altă 
echipă decît pe Știința Petroșani. 
Se pare că în lot s-au făcut puri
ficările necesare, că toți compo
nență echipei sînt animați de a- 
ceastă dorință a reîntoarcerii pe 
locuT pe care-1 merită. Noi le do
rim acest lucru și așteptăm cu în
credere.

D. G.

CRONICA
Prin Decret al Consiliului 

do Stat tovarășul Alexandru 
Boabă a fost eliberat din 
funcția de ministru al indus
triei chimice și numit mini»- 
tru al petrolului.

Tovarășul Mihail Florescu 
a fost numit ministru al In
dustriei chimice.

Tovarășul Nicolae Toader a

Lumini în noapte — 
Cartierul 8 Martie Petrila

Foto ; PINCZKER ROBERT
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16,00 Deschiderea emisiunii.' 
Sumarul serii. Atletism 
(ziua I) România — El
veția — Italia — Unga
ria (masculin) — Româ
nia — Anglia — Unga
ria (feminin). Transmi
siune de la Stadionul 
Republicii.

18.30 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Interviul acordat Tele

viziunii Române de că
tre președintele federal 
al Republicii Austria, 
Franz Jonas.

20,05 Emisiune de știință. 
„Mai aveți o întreba
re Viteză și... vi
teze".

îl,20 Film artistic : „El Som
brero" — producție a 
studiourilor de televi
ziune spaniole.

22,00 Concursul și Festivalul 
internațional „George 
Enescu". Simfonia a 
IX-a de Schubert. In
terpretează London 
Symphony Orchestras® 

23,00 Telejurnalul de noapte.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Jandarmul se însoară 
(17—20); Republica : Vînăto- 
rul de căprioare (17—20); 
PETRILA : Mărturie (16—18); 
LONEA — Minerul : Via Ma
la (17—20); „7 Noiembrie":
Dragoste la Las Vegas (17— 
19); ANINOASA : Tandrețe 
(17—18); VULCAN : Dreptul 
de a te naște (17—20); PA- 
ROȘENI : Lupoaica (16—17); 
LUPENI — Cultural : Argd- 
ma.n superdiabolicul (16—20); 
BARBATENI : Lingă tine 
trăiesc oameni (17—18); URI- 
CANI : Cei 1000 de ochi ai 
dr. Mabuse (18—19).

fost eliberat din funcția de 
ministru al petrolului.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul Gheorghe 
Cioară a fost numit președin
te al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. Tovară
șul Gheorghe Buzdugan a 
fost eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice.

COTA PERSEVEREZE!
(Urmare din pag 1)

avut efecte negative care cu gieu 
și doar prin eforturi deosebite 
pot fi diminuate, lichidate. Intei- 
venția necesară, de ultim moment, 
binevenită de altfel rămîne totuși 
tardivă, întrucît a survenit numai 
atunci cînd situația s-a agravat, 
cînd paguba cu tot cortegiul ei 
de consecințe s-a produs, cînd e- 
fectul negativ s-a consumat.

Sînt lucruri îndeobște cunoscute 
și recunoscute. Lista defecțiunilor 
de natură subiectivă într-tm sector 
sau altul de activitate n-a fost 
completată și n-a apărut dintr-o 
dată, peste noapte, ca să ia pe 
cineva prin surprindere, să stîrneas- 
că,. gesturi de uimire. Ceea ce re
marcăm este permanența stilului 
pompieristic din aceste unități — 
goana după rezultate facile de 
moment — și prin care ‘a fost 
omisă una din condițiile esențiale 
ale conducerii înțelepte a produc 
ției : previziunea, preîntîmpinarea 
neajunsurilor prin manifestarea ca
pacității de a stăpîni desfășurarea 
lucrurilor în toată evoluția lor, 
de a lua inițial măsuri care să de
termine realizarea sistematică a 
obiectivelor din plan și nu de a 
sări spre a-ți stinge focul de abia 
după ce el a izbucnit și a mistuit 
în flăcări atîtea valori.

Situația la care ne referim nu 
reprezintă, firește, o fatalitate, 
un impediment ce nu poate fi de
pășit. De ce ea apare totuși cu 
o frecventă destul de mare și poa
te fi întîlnită încă în destul de 
numeroase locuri, mai cu seamă 
la exploatările miniere ? Fără a 
contesta în vreun fel utilitatea 
situațiilor statistice, de bilanț, se 
pare că în metodologia muncii 
unora, în programarea subiectelor 
de analiză și de dezbatere se aș
tearnă într-o liniște desăvîrșită în
cheierea trimestrului, semestrului, 
anului pentru a ști pe baza unor 
date definitive, globale, „cam cum 
se stă" și a vedea de abia apoi 
ce rămîne de făcut. In tot acest 
răstimp, zi de zi, decadă de deca
dă, lună de lună, sub ochi pasivi,

A doua
(Urmare din pag. 1) 

ților, completată de buna or
ganizare a producției a permis 
realizarea unor produse de bu
nă calitate cu minimum de 
pierderi, incit de la 1 ianua
rie pînă în prezent au fost rea
lizate economii în valoare de 
800 000 lei.

Alcătuind un clasament al 
hărniciei pe secții în primul se
mestru al anului, am consta
tat un echilibru între chimiștii 
de la „prepararea chimică" și 
colegele de la „finisaj textil". 
De menționat că ultimele dețin 
drapelul de secție fruntașă pe 
întreprindere în 1969. In luna 
ianuarie a anului acesta, în
vingătoarele au lansat o che
mare la întrecere între secții. 
In acordarea calificativelor ca
re urmează să decidă situația 
finală se urmărește folosirea 
timpului de lucru, reducerea 
absențelor nemotivate, realiza
rea planului, curățenia la locul 
de muncă, reducerea număru
lui de accidente. Chemarea a 
avut un larg ecou între anga
jați generînd noi ambiții în sec
țiile fabricii.

In dorința de a vedea pe 
aceia care contribuie prin mun- 

intr-un climat de somnolență, 
minusurile din activitate se adună, 
grefîndu-se adine în eficacitatea 
muncii colectivului și în însăși 
situațiile bilanțiere ajunse la data 
scadenței.

Condiția abandonării cu desă- 
vîrșire a stilului muncii pe apucate 
depinde, în ultima analiză, de 
receptivitatea ascuțită, de capaci
tatea colectivului și a cadrelor 
sale de conducere ; depinde de 
cunoașterea în fiecare moment atît 
în mare cît și în amănunt a si
tuației reale. Se cere să simți în 
tot timpul pulsul activității, să 
fii mereu pe recepție, sensibil în 
sesizarea fenomenelor care survin 
neprevăzut și a tendințelor lor de e- 
voluțic, astfel ca acestea să fie 
controlate și dirijate, să nu scape 
printre degete, asupra lor să se 
acționeze sistematic, cu promptitu
dine.

Mai trebuie oare adăugat că toa
te aceste condiții, etaloane ale ca
lității cu care se exercită actul 
conducerii se întregesc, se" desă- 
vîrșesc prin acțiuni desfășurate 
„din mers" concret ; pe loc, opeia- 
tiv fără a se mai aștepta prilejul 
unor ședințe ? In definitiv nu - de 
cît mai multe ședințe s» sim'e 
acum nevoia, întrucît ședințele în 
sine nu rezolvă lucrurile. Scopul 
lor după cum o arată și dezbate
rile ce au Ioc în aceste zile pri
vind viitorul plan cincinal este nu 
numai de a sintetiza și analiza o 
activitate desfășurată, ci șî acela 
de a prefigura măsuri prin care 
cota exigenței să urce noi trepte, 
iar sarcinile ce devin din ce în ce 
mai complexe, mai diversificate 
să își găsească • «oluționă’-ea în 
condiții mai bune.

A munci în n-rmectiva feno
menelor și. tendințelor ce apar, 
a acționa coordonat și la timp, 
ca prevedere pentru a evita înregis
trarea postumă a neajunsurilo* 
este cu atît mai necesar acum cu 
cît. încheind ultimul an al actua
lului cincinal, ne pregătim să du
cem mai departe ștafeta succeselor, 
demarînd de pe acum, cu rezul
tate remarcabile, în viitorul plan 
cincinal.

tinerețe
ca lor la frumoasele succese 
înscrise în cartea de vizită a 
întreprinderii, am vizitat halele 
unde își desfășoară activitatea 
cele două secții fruntașe. Intr-o 
sală spațioasă, am remarcat 
niște baloturi imense de celu
loză. Este materia primă din 
care se naște firul niătăsos al 
confecțiilor pe care le purtăm. 
Cartonul alb, cum este numit 
de cei neavizați este transfor
mat în ghemul „mierii de al
bine" care aici se numește vis- 
coză. Procesul este complex, 
dar priceperea lui Marin Voi- 
nea, loan Cîndoiu, Constantin 
Pîrvuleț, Petrică Ianc, Gheor
ghe Brăgaru și a celorlalți to
varăși de muncă din secție co
ordonează cu precizie primul 
drum al celulozei spre firul 
alb _al mătăsii. Apoi, lichidul 
acela păstos este supus unor 
operații, care, în final, îi re
dau culoarea fulgului de nea 
în produsul semifinit. La secția 
de finisaj textil are loc răsuci
rea. depanarea și bobinarea. 
Aici, produsul hărniciei munci
torilor de la „Viscoza" suportă 
ultimele „retușuri". La finisaj, 
am remarcat repeziciunea cu 
care se „croșetează" firele. Ră-

Alimentarea
Cil

apă
(Urmare din pag. 1)

•
la sută, la cele de betonare în 
proporție de 60—70 la sută, iar 
la cele de încărcări-descărcări 
ajungînd pînă la 78—83 la sută, 
mulți participanți - Ia discuțiile 
purtate în adunarea generală 
(pr'"'-e care Lazăr Radu, Con
st: > Dumitrescu, Petru Gi-
țoi, ioan Bîrsan, Aurel Boo- 
veanu) s-au referit la necesi- 

i» tatea folosirii mai judicioase și 
intensive a utilajelor pe șan
tiere, a efectuării la timp a 
reparațiilor, la eliminarea tim
pilor morți din activitatea sta
țiilor de betoane și a utilaje
lor, la introducerea unor ma
șini de mare randament și la 
o preocupare mai accentuată 
pentru introducerea micii me
canizări pe șantiere.

Aprovizionarea cu materiale, 
scule, piese de schimb și echi
pamente, se cere a fi mult îm
bunătățită. au arătat în cuvîn- 
tul lor tovarășii Aurel Boo- 
veanu, loan Bîrsan, Ion Rogoz.

Una din pîrghiile principale 
în obținorea unor rezultate su
perioare, în creșterea produc
tivității muncii (care numai In 
anii cincinalului va înregistra 
peste 45 la sută), în rentabili
zarea șantierului (care din 1974 
via trebui să devină o reali
tate), o are desigur pregătirea, 
programarea, organizarea și 
coordonarea permanentă, efi
cientă și operativă a execuției 
lucrărilor de constru.cții-mon- 
taj. Asupra acestui capitol au 
insistat inginerul șef al șan
tierului, Petre Șoileanu, Vaier 
Boantă, Ion Cătineanu și ing. 
Mihai Neferu.

In încheierea lucrărilor adu
nării generale a salariaților a 
luat cuvîntul tovarășul ing. 
Traian Blaj, prim-vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal 
Petroșani care a dat prețioase 
indicații privind predarea la 
termen și în bune condițiuni a 
obiectivelor aflate în construc
ție, cît și referitor la rolul or
ganizației de partid de a con
duce și mobiliza întregul co
lectiv al șantierului la îndepli
nirea cu cinste a sarcinilor 
proprii din viitorul cincinal, ce 
constituie o parte integrantă 
a mărețelor obiective de înflo
rire a patriei trasate de al X- 
lea Congres al partidului nos
tru.

a fabricii
sucirea, bobinajul sînt veghea
te de ochi ageri, capabili să 
cuprindă în vizor una, două, 
chiar mai multe mașini. Am 
văzut priviri ațintite asupra a 
zeci de bobine, mîini iuți aler- 
gînd de la un mosor la altul. 
Cineva compara acest joc al 
brațelor cu alunecarea specta
culoasă a peștilor în apă.

Acolo le-am întîlnit pe lu- 
liana Raica, de 20 de ani ră- 
sucltoare, pe Ana Lojigan, Ma
ria Cornoiu, Maria Lăzăreanu, 
bobinatoare cu frecvente depă
șiri de plan. Atunci cînd ma
șinăria complexă condusa cu 
măiestrie de experimentatele 
bobinatoare și răsucitoare se 
poticnește, intervine cu promp
titudine echipa de lăcătuși con
dusă de Andrej Gașpar, și din 
nou totul revine la normal, la 
ritmul trepidant al producției.

Bătrîna „Viscoză" din ora
șul minerilor trăiește o viață 
nouă, iar prestigiul firmei fa
bricii e asigurat și apărat de 
hărnicia oamenilor, de dragos
tea lor pentru muncă. In cu
rînd, constructorii, instalatorii, 
vor zidi secții noi. vor reutila 
această importantă sursă de 
produse pentru industria textilă 
românească, redîndu-i tinerețea.

Morărița turna-n coș
Morărița avea grijă ca în 

fiecare zi, la plecarea de la 
serviciu, să-și ducă uiumul 
acasă. I-a mers apa la moară 
pînă într-o zi cînd încerca să 
scoată pe poarta morii din l.u 
peni cantitatea de 21 kg d? 
grîu și 2 kg de făină. Pentru 
că morărița Maria Munteanu 
se învățase să toarne în propriu' 
coș, a fost condamnată la 6 luni 
de zile închisoare. Roata morii 
se-nvîrtește, orice lipsă se pl.i 
tește...

Mulțumire
„Împreună cu soțul meu, am 

vrea să aducem mulțumiri doc
torului Dragoș Marinaș și suro
rilor medicale Zizi Toldeanu, 
Raveca Nădășan și Ana Mada 
pentru devotamentul și grija 
cu care mi-au vegheat însănă
toșirea, în starea gravă în care 
m-am aflat la maternitatea din 
Petroșani".

Ii îndeplinim astfel dorința 
cititoarei Maria Krautner din 
Petrila.

Tatăl debitor
Acționat în judecată și obli

gat să plătească pensia alimen
tară copilului său, Simion 
Onica din Lupeni a „uitat" de 
această obligație stabilită prin 
lege. Drept urmare, a fost ac
ționat din nou în judeca'ă și 
condamnat la un an de zile în
chisoare corecțională. Are acum 
timp să-și reamintească de obli
gațiile de tată față de propriul 
copil.

Radiofonistul amator... 
de ilicit

Nicolae Popescu, din Pâro 
seni, devenise mare radiofonist. 
Procura aparate de radio vechi, 
cumpăra p-e^e, le enara și «apoi 
le vindea. Afacerea mergea 
strună. Numai că lucra pani 
cular, fără autorizație și făcea 
șpectr’ă. Această preocupare ’-a 
fost depistată și Nicolae Popes
cu a fost condamnat la 6 luni 
de zile închisoare. Clienții lui 
să nu I mai caute la domiciliu.

Fără autorizație
Un mijloc original de cîștig 

folosea și Irina David, din Pe 
troșani, strada 1 funie nr. 2. 
Profesa croitoria pe ascuns. De 
la o vreme și-a diversificat... 
producția: cumpăia marfă din 
magazine, confecționa diferite 
artico'e de îmbrăcăminte și Ie 
vindea la preț de speculă. Acum 
i s-a luat „autorizația*. Pentru 
cît timn va hotărî instanța de 
judecai ă.

Cine dă semnalul
„£ata !“

In ziua de 8 septembrie, ora 
14, bătrîna Amalia Jekel, în 
vîrstă de 75 de ani, a încerci! 
să urce în autobuzul ce făcea 
cursa Petrila — Aeroport. Abia 
a pus un picior pe scară și 
autobuzul a pornit, aruneînd-o 
pe femeie pe caldarîm, în stare 
de inconștiență, accidentată. Iată 
cum graba nejustificată a șofe
rului, ignorarea regulilor de ur
care și coborîre a călătorilor 
(șoferii trebuie să pornească nu
mai după ce se închid ușile, 
în urma semnalului taxatoarei) 
pot duce la accidente grave și 
foarte grave. Să fie un semnal 
de luare aminte. Gata !...
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DUMINICĂ
20 septembrie

9,00 Deschiderea emisiunii. 
10.00 Viața satului.
11.15 In reluare. Ia cererea 

telespectatorilor. Selec- 
țiuni din concertul sus
ținut de Salvatore A- 
damo la București.

12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
14.15 Cuplajul interbueureș- 

tean la fotbal : Progre
sul — Dinamo și Steaua 
— Rapid. Transmisiune 
directă de la Stadionul 
„23 August".

18,00 Studioul „N“.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Pe strune de vioară...
20,25 Croazieră de iarnă. E-

cranizare a studiourilor 
britanice, după o nu
velă de Somerset Mau
gham.

21.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmoni
cii „George Enescu".

22.15 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

22,40 Recital Dorin Anastasiu.

LUNI
21 septembrie

In jurul orei 11,50 — Trans
misiune directă ta pos
turile noastre de radio 
și televiziune de la so
sirea la Viena a pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
soția, care la invitația 
președintelui federal al 
Republicii Austria, Franz 
Jonas, vor face o vizită 
oficială în această țară. 

18.00 Deschiderea emisiunii. 
18,05 Emisiune pentru tine

ret.
18,25 Desene animate.
18,35 „La stejar, la rădăcină". 
19,00 Actualitatea în econo

mie.
19,20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Roman foileton. Punct 

și contrapunct (I).
21,00 Concertul laureaților 

Concursului Internațio
nal „George Enescu".

23,00 Telejurnalul de noapte.

!

MART!
22 septembrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Atenție, filmăm !
18,25 Reportaj TV.
18,50 Actualitatea în econo

mie.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tineri poeți cintă pa

tria.
20.20 Transmisiune directă de 

Ia Viena.
20,45 Seară de teatru. Prome- 

teu de Eschil.
21,35 Invitata noastră : Eva 

Demarezik (Fel mia).
22,00 Prim plan. Acad. Artur 

Kreindler.
22.30 Muzicorama TV,
23,00 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI
23 septembrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii.

18.30 Cabinetul economic TV.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-cinemateca. Rocco 

și frații săi (I).
21,25 Electrecord.., în pre

mieră.
21,45 Gala marilor interpreți 

români. Emilia Petrescu.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22,35 Radmila Mikic. Film 

muzical de Simona Pa- 
traulea Și Sorin Grigd- 
rescu.

23,00 Închiderea emisiunii.

JOI
24 septembrie

17,30 Deschiderea emisiunii.
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Mult e 
moașă.

dulce și fru-

18,25 Tineri 
muzică

interpreți 
populară.

de

18,40 Cadran international.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial. Noile aven

turi ale Iui Huckleberry 
Finn.

20.30 Reportaj TV.
20,50 Poșta TV.
21,05 Din carnetul cu amin

tiri al „Cerbului de 
aur". Mărie Laforet.

21.45 Viața literară.
22.15 Maeștri ai muzicii ; Bela 

Bartok.
22.45 Telejurnalul de noapte.

VINERI
25 septembrie

In jurul orei 11,10 — Vizita 
în Austria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — 
Transmisiune de Ia A- 
genția Internațională 
pentru Energie Ato
mică.

In jurul orei 17,30 — Trans
misiune directă la pos
turile noastre de tele
viziune și radio de la 
încheierea vizitei în 
Austria și plecarea spre 
patrie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

18,00 Căminul.
18,55 Campionatul balcanic de 

baschet masculin : Ro
mânia — Iugoslavia 
(repriza a II-a).

19,30 Telejurnalul de seară. 
20.00 1 001 de seri.
20.10 Film artistic. Rocco și 

frații săi (II).
21.50 Mai aveți o întrebare ?
22.50 Poezia cîntecului.
23.10 Telejurnalul de noapte.

—... ........ .... '

SÎMBĂTĂ
26 septembrie

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană,

18.15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți !

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de ser- Emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Avanpremieră la o nouă 

emisiune-concurs pentru 
tineret : „Ocolul țării 
în opt luni".

20.15 Campionatul balcanic 
de baschet masculin : 
România — Bulgaria 
(repriza a II-a).

20,50 Film serial Incoruptibi
lii. Bt lgăr de zăpadă.

21,40 Nocturnă bucureșteană. 
Program de' varietăți 
muzical-coregrafice

23,00 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23.20 închiderea emisiunii.
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Steagul roșu
V

Unul din edilii orașului mi-a 
explicat cum pasajele subtera
ne, construite aici, la fel ca și 
în atîtea alte orașe mari, au 
fost înzestrate pentru prima 
oară la Viena cu magazine ca
re au devenit adevărate „va
duri comerciale", și, cînd te 
oprești pentru cîteva clipe la 
cafeneaua de sub Ring, îți 
seama că n-a exagerat de

Dar străinul care vrea 
afle cum trăiesc vienezii 
buie să privească dincolo de să
lile muzeelor care cuprind o- 
pere de artă inestimabile și de 
palatele fastuoase care aparțin 
istoriei; el trebuie să se scoale 
devreme și să-i privească pe 
vienezi într-o stație de tram
vai, de autobuz sap de „tren 
rapid" : punctuali, dar fără 
grabă, ei se îndreaptă spre a- 
zine și birouri. Dacă, în majo
ritatea țărilor lumii, capitala 
sintetizează activitatea întregii 
țări, în Austria acest lucru este 
cu precădere valabil : un sfert 
din populație locuiește la Vie
na, și o tr.eime din producția 
industrială a țării ești reali
zată în întreprinderile viene
ze. De două ori în decursul a- 
cestui veac, vienezii și-au refă
cut orașul : după primul răz
boi mondial, în Europa se cre
dea că fosta capitală imperia
lă „va muri", dar ea a 
rit, iar după cel de-al 
război mondial, în 1945, 
anii ocupației hitleriste 
luptelor care i-au adus 
daune, vienezii au 
din nou, mai strălucitoare. Este 
impresionant programul con
strucției de locuințe inițiat de 
Municipalitatea din Viena încă 
In perioada 
două războaie, 
materializat cu 
nă în ultimele două decenii. 
Cifrele de zeci de mii. de lo
cuințe confortabile ale progra
mului municipal sînt comple
tate cu inițiativele diverselor 
grupuri de cooperatori și, bine
înțeles, ou interesul manifestat 
de antreprenorii particulari;

dai 
loc.

să 
tre-

înflo- 
doilea 
după 
și ai 
atîtea 

înălțat-o

dintre 
dar care 

mai multă

cele
s-a 

rîv-

mente să stăvilească specula 
cu terenurile și cu construcțiile 
propriu-zise.

Sintetizînd deci dezvoltarea 
economică a Austriei, întreprin
derile vieneze reflectă mutații
le de la epoca în care predo
mina producția de hîrtie, che
restea, fontă și articole de lux 
spre construcția mașinilor com
plicate de astăzi, spre apara
tele electronice și spre fabri
cate care își pun amprenta pe 
imaginea economică a țării. Iar 
pulsul industrial al capitalei 
este intens susținut de „aurul 
alb", energia hidraulică, care 
din Alpj și pînă la Dunăre o- 
feră o 
nică.

1970 
un an 
tărîm 
mic. Să amintim de cele două 
secole împlinite anul acesta, de 
Săptămînile festive ale Vienei, 
de sfertul de veac de la elibe
rare și de la proclamarea ce
lei de-a doua Republici, de de
ceniul și jumătate de la înche
ierea Tratatului de stat și pro
clamarea neutralității Austriei... 
Sînt 15 ani de cînd drumul 
nou ales de poporul austriac a 
fost sărbătorit la 10 seara prin 
intonarea deodată de către toa
te orchestrele Vienei a Imnu
lui Republicii.

In acest an, legăturile tra
diționale româno-austriece ca
pătă o confirmare nouă. Vre
mea petrecută de Eminescu și 
de Enescu la Viena a marcat 
aporturi substanțiale la cultu
ra românească. Zilele trecute, 
inaugurarea expoziției cu ima
gini din București a oferit vie- 
nezilor posibilitatea de a lua 
cunoștință despre dezvoltarea 
capitalei noastre. Iar acum, du
pă cum relatează reprezentan
ții presei române prezenți în 
capitala austriacă, opinia publi
că așteaptă cu deosebi-t inte
res vizita președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușes- 
cu, în Austria, la invitația pre
ședintelui federal, Franz Jonas.

bază energetică temei-

este în multe privințe 
aniversar al Vienei pe 

cultural, politic, econo-

VIATA INTERNAȚIONALA
In Adunarea Generală a O. N. LI SITUAȚIA

Dezbaterile generale DIN IORDANIA

l a

rămîne 
fața 

contra

vocat la 
unde i s-a
„nu poate
cu brațele încrucișate 
acțiunilor armatei iordaniene 
comandourilor palestiniene.

Secretarul general al Ligii

statului sirian, a avut joi între
vederi separate cu ambasadorii 
R.A.U., Sudanului și Algeriei și 
cu însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Libiei la Damasc, cu care a 
examinat gravitatea situației actua
le din Iordania. El a cerut interlo
cutorilor săi ca guvernele lor să 
intervină pentru a se pune capăt 
incidentelor sîngeroase din lorda- 

ambasadorulnia. De asemenea,
Iordaniei la Damasc a fost con-

Ministerul de Externe, 
făcut cunoscut că Siria 
păstra tăcere și 

în

NEW YORK 17. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite t Joi. di
mineața, în Adunarea Generală 
a O.N.U. au început dezbaterile 
generale în cadrul cărora șefii 
delegațiilor au posibilitatea de 
a expune opinia guvernelor lor 
asupra problemelor esențiale 
care confruntă astăzi comuni
tatea internațională. Dezbaterile 
au fost deschise de ministrul 
afacerilor externe al Braziliei, 
Mario Gibson Barboza, care a 
făcut apel la întărirea autori
tății Organizației Națiunilor U- 
nite prin folosirea marii varie-

tăți de mijloace și resurse fur
nizate de Cartă și prin res
pectarea de către toate statele 
a principiilor acestui impor
tant document. „Pacea, a sub
liniat vorbitorul, nu este numai 
un obiectiv, ci a devenit acum 
un imperativ ce trebuie neapă
rat îndeplinit dacă dorim să 
mai avem vreun viitor".

A urmat la cuvînt ministrul 
afacerilor externe al Uruguayu- . 
lui, Jorge Pierano Facio, care 
a subliniat, printre altele, că 
O.N.U. își poate realiza obiec
tivele sale nu prin revizuirea

Remaniere guvernamentală

Cartei ci, din contră, prin a- 
plicarea și respectarea cu stric
tețe de către toate statele a 
prevederilor acesteia, ca abți
nerea de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, ne
intervenția în afacerile interne 
ale altor state, rezolvarea con
flictelor prin mijloace pașnice, 
respectarea principiilor autode
terminării, cooperării economi
ce internaționale.

In încheierea ședinței de di
mineață, a luat cuvîntul minis
trul afacerilor externe al Ve- 
nezuelei, Aristides Calvani, 
care a insistat asupra necesi
tății adoptării unor măsuri e- 
ficace pentru micșorarea pră- 
pastiei ce 
voltate din 
conomic de 
Vorbitorul
to’arele acordate acestor țări de 
către unele state industriale 
occidentale sînt însoțite de nu
meroase 
nu fac 
situația 
se află.
al Venezuelei a relevat că li
beralizarea comerțului interna
țional prin lichidarea trata
mentelor discriminatorii în re
lațiile comerciale va constitui 
un ajutor real pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare.-

separă țările dez- 
punct de vedere e- 
cele slab dezvoltate, 
a subliniat că aju-

tn 
capitalei, 

cîtorva „puncte de 
Se afirmă, totodată, 

s-au ală-

în Libia
TRIPOLI 17 (Agerpres). — 

Postul de radio Tripoli anunță 
că în Libia a avut loc o rema
niere guvernamentală, în urma 
căreia patru miniștri civili au 
fost înlocuiți cu militați. In 
funcția de ministru al aface
rilor externe a fost numit ma
iorul Mohamed Naj, fost pre
ședinte al Tribunalului militar 
special. El îl înlocuiește pe Sa
leh Bussir. Maiorul Mochtar Al 
Girwi îl înlocuiește la Ministe
rul Comunicațiilor pe Omar Al 
Hadi Ramadan. Alte schimbări

au afectat Ministerul de Finan
țe și Ministerul Agriculturii și 
Reformei Agrare. La Ministerul 
de Interne, în locul maiorului 
Abdu Sallam Jalloud, care a 
devenit ministru al economiei 
și industriei, a fost numit ma
iorul Abdel Moneim El Huni.

Aceasta este a doua remanie
re guvernamentală care are loc 
în Libia după preluarea pute
rii de către Consiliul Coman
damentului Revoluției condus 
de colonelul Moamer El Gedafi.

condiții politice- care 
decît să le agraveze 
deja precară, în care
Ministrul de externe

Lucrările Comisiei de redactare 
a C. A. E. R.

MOSCOVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite ; Intre 8 și 17 sep
tembrie, au avut loc la Mosco
va, la sediul Secretariatului 
Consiliului de ajutor Economic 
Reciproc, lucrările Comisiei de 
redactare, constituită de Comi
tetul Executiv al CAER, pentru 
elaborarea proiectelor unor ma- 

• teriale, care se întocmesc în 
conformitate cu hotărîrile se
siunilor a XXIII-a (specială) și

a XXIV-a ale
La lucrările 

dactare, care 
sub conducerea 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte’ al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului 
Executiv al CAER, au partici
pat N. V. Faddeev, secretarul 
Consiliului, și reprezentanți ai 
organelor competente ale țări
lor membre ale CAER.

Acord privind înființarea
Stația automată 

Luna-16“

AMMAN 17 (Agerpres). — Si
tuația din Iordania continuă să 
se agiaveze ca urmare a intensifi
cării luptelor între trupele guver
namentale iordaniene și unitățile 
de comando palestiniene. In cursul 
dimineții de joi, postul de radio 
Amman a anunțat că artileria pa
lestinienilor a atacat cartierul 
general al armatei iordaniene.
rîndul ei, armata iordaniană a ata
cat cu aruncătoare de rachete și 
mitraliere grele comandourile pa
lestiniene din capitală. Un ultim 
comunicat al noului guvern militar 
de la Amman arată că ordinea și 
securitatea au fost restabilite 
majoritatea cartierelor 
cu excepția 
rezistență",
că numeroși palestinieni 
turat forțelor armate.

Pe de altă parte, comunicatele 
rezistenței palestiniene afirmă că 
unitățile de comando ar controla 
„unele cartiere importante clin 
Amman" și ar fi stăpîne pe situa
ție în orașele Zarka și Kara. Ști
rile provenite din surse palestinie
ne informează că au loc lupte 
violente în jurul Ammanului, că 
forțe’e de guerilă ar fi respins 
înaintarea unităților blindate ior
daniene spre capitală. Comitetul 
Central a! Rezistenței Palestiniene 
a cerut trupelor irakiene staționate 
în Iordania (cu im efectiv 
12 0C0 militari) să intervină 
favoarea comandourilor palestinie
ne, transmit agențiile de presă, 
citînd posturile de radio Damas.-, 
Bagdad și cel al rezistenței pales
tiniene.

In legătură cu evenimentele din 
Iordania, în mai multe state arabe 
se desfășoară o vie activitate diplo
matică. Nureddin El Atassi, șeful

de
în

Arabe, 
Abdel Khalek Hassouna, a adre
sat un apel șefilor statelor arabe, 
cerîndu-lc să intervină în vederea 
încetării ciocnirilor ce au loc în 
Iordania între forțele armare ale 
acestei țări și unitățile de coman
do palestiniene staționate pe teri
toriul iordanian.

Din Londra se anunță că guver
nul britanic, ținînd seama de noua 
situație creată prin luptele desfă
șurate la Amman si în alte locali
tăți iordaniene a luat noi măsuri, 
consultîndu-se cu alte guverne inte
resate, pentru a încerca să prote
jeze viața și securitatea ostatici
lor deținuți de grupurile de co
mando palestiniene în Iordania, se 
arată într-un comunicat dar publi
cității joi seara.

In același timp, postul de radio 
Amman a avertizat împotriva ori
cărui amestec străin în treburile 
interne ale Iordaniei, subliniind 
că orice act în acest sens va fi 
considerat ca o acțiune împotriva 
guvernului iordanian.

LEGĂTURĂ RADIO INTRE 
CREIERUL UNUI CIMPAN
ZEU ȘI UN CALCULATOR 
ELECTRONIC

Consiliului.
Comisiei de re- 
s-au desfășurat 

tovarășului

consorțiului bancar
iugoslavo-bulgar

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
La Belgrad a fost semnat un 
acord privind înființarea con
sorțiului bancar iugoslavo-bul
gar, anunță agenția Taniug. 
Consorțiul urmează să finanțe
ze cooperarea în producție pe 
termen lung și alte forme de

colaborare dintre întreprinderi
le celor două țări. Afacerile pe 
termen lung, încheiate între în
treprinderile celor două țări, 
care vor fi creditate de băncile 
membre ale consorțiului, vor fi 
decontate și achitate în valută 
convertibilă.

Plenara C.C. al P.C.

satelit al Lunii
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

— Stația automată sovietică 
„Luna-16", lansată pe o traiec
torie de zbor în direcția Lu
nii, la 12 septembrie, s-a plasat 
pe o orbită circulară de satelit 
artificial al Lunii, informează 
agenția TASS.

Centrul terestru menține le
gături radio constante cu sta
ția autdmată „Luna-16".

Potrivit informațiilor teleme- 
trice, aparatura de la bordul 
stației funcționează normal.

PE POZIȚII
ÎNDEPĂRTATE

& Delegația Sovietului Suptem 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
I. S. Nasriddinova, președintele 
Sovietului Naționalităților, care 
a făcut o vizită în Japonia la in
vitația Parlamentului japonez, a 
plecat joi spre patrie, informează 

“' In cursul vizitei, 
avut 

al

agenția TASS. 
parlamentarii sovietici au 
convorbiri cu primul ministru 
Japoniei, Eisaku Sato, cu minis
trul de externe, K. Aichi, cu par
lamentari japonezi și alte perso
nalități din viața politică a țării.

cu 4 morți și 87 răniți. Intr-un 
comunicat oficial se menționea
ză că 263 de persoane inculpate 
de participare la tulburările din 
16 iunie au fost deferite tribu
nalelor speciale, constituite în 
baza stării de urgență, iar alte 
38 de persoane urmează să fie 
deferite tribunalelor civile.

opinie 
trei 
de

® Un nou sondaj de 
publică, efectuat cu numai 
zile înaintea primului tur 
scrutin al alegerilor legislative par
țiale de la Bordeaux, acordă pre
mierului francez, Chaban-Delmas, 
candidatul coaliției guvernamentale, 
55 la sută din voturi. Principalul 
său adversar, Jean-Jacques Servan- 
Schreiber, .candidatul Partidului 
radical-socialist, a obținut de data 
aceasta 21 la sută din 
față 
dase

® După cum informează agen
ția P.A.P., între 13 și 16 septem
brie, în Polonia, s-a aflat o mi
siune comercială americană cu- 
prinzînd reprezentanți ai firmelor 
pentru producerea de instrumente 
și aparatură de precizie. Misiunea 
a prezentat produse de precizie, în 
special instrumente medicale, 
scopul stabilirii unor legături 
merciale cu Polonia și a unei 
sibile cooperări.

in 
co- 
po-

fost

voturi, 
de 16 la sută cît i se acor- 
în sondajul precedent.

Șase militari portughezi 
azil

• La 17 septembrie, a 
semnat la Moscova un acord 
guvernamental privind livrarea 
de către U.R.S.S. României, în 
perioada 1971—1975, a unor in
stalații pentru industria celu
lozei și hîrtiei.

tai 
politic autorităților 
prilejul unei conferin- 
organizate la Stock- 

declarat că refuză să 
războiul colonial dus

Ș>

cerut 
suedeze. Cu 
țe de presă 
holm, ei au 
ia parte la
de Portugalia în Mozambic 
Guineea Bissau.

40 Autoritățile turcești au a- 
nunțat suspendarea stării de ur
gență instituită la Istanbul și 
Izmir după incidentele ce au 
avut loc la 16 iunie, soldate

SANTIAGO DE CHILE 17 (A- 
gerpres). — La Santiago de 
Chile a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile, la 
care a fost examinată situația 
creată în țară în urma succe
sului în alegerile prezidențiale 
a lui Salvador Allende, can
didatul forțelor de stînga.

Raportul Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile dezvă
luie manevrele forțelor de 
dreapta, care încearcă, prin in
termediul unor mașinațiuni po
litice, să bareze calea lui Sal
vador Allende la postul de 
ședințe.

Pe adresa plenarei a
un mesaj al lui Salvador Al
lende, în care acesta subliniază 
aportul important al Partidu
lui Comunist din Chile la vic
toria sa în recentele alegeri.

O delegație a partidului, con
dusă de secretarul general al 
C.C. al P.C. din Chile, Luis

Corvalan, i-a făcut o vizită lui 
Salvador Allende, cu care a 
avut un schimb de păreri asu
pra situației politice din țară.

Vizite
oficiale

pre-

sosit
SOFIA 17 (Agerpres). — La 

invitația președintelui Prezi
diului Adunării Populare a 
R.P, Bulgaria, Gheorghi Trai- 
kov, și a președintelui Con
siliului de Miniștri, Todor 
Jivkov, președintele Republi
cii India, Venkata Varahagiri 
Giri, va face o vizită oficială 
în Bulgaria intre 1 și 4 oc
tombrie, anunță agenția BTA.

@ In localitatea Drujba, de lîngă Varna, și-a deschis 
lucrările o consfătuire internațională a experților în dome
niul comunicațiilor din unele țări socialiste.

Timp de o săptămînă, peste 40 d& experți din Bulga
ria, Cshoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea Sovietică vor dezbate probleme 
privind comunicațiile și vor face un schimb de informații 
cu privire la modernizarea operațiunilor în domeniul legă
turilor poștale.

PARIS 17 (Agerpres). — 
Primul ministru al Ceylonu
lui, d-na Sirimavo Bandara- 
naike, care a sosit la Paris 
intr-o vizită oficială, a avut 
miercuri o întrevedere cu 
președintele Franței, Georges 
Pompidou. In aceeași zi a 
fost semnat un acord cultu
ral între cele două țări, ca
racterizat de premierul cey- 
lonez drept „Un preludiu al 
unei întăriri a legăturilor 
bilaterale în toate domeniile".

C

ULTIMELE $TIRI SPORTIVE
c

„Cosmos-363
® In Uniunea Sovietică 

fost lansat joi satelitul artificial 
al pămintului „Cosmos-363". La 
bordul satelitului se află apara
tură destinată cercetării în con
tinuare a spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul sta
bilit. precizează agenția TASS.

Aparatura de la bordul sa
telitului funcționează normal.

a

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— Cea de-a treia rundă a tra
tativelor privind aderarea Ma
rii Britanii la Piața comună, 
desfășurată miercuri la Bru
xelles, a demonstrat că poziții
le celor două părți rămîn încă 
îndepărtate. Delegația britani
că, condusă de negociatorul ad
junct Con O’Neill, a formulat 
o serie de cereri care, după 
cum subliniază agenția Associa
ted Press, „au fost primite cu 
puțin entuziasm" de negociato
rii „celor șase“. Astfel, Marea 
Brițanie a solicitat acordarea 
unei perioade de tranziție de 
un an, după semnarea tratatu
lui de aderare, înainte de a a- 
plica regulamentele comunita
re. De asemenea, Con

mai lungă 
produsele 

unui „tra-

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — O echipă de cercetă
tori americani de la Universi
tatea Yale, condusă de profeso
rul Jose Delgado, a reușit pentru 
prima dată să —Ln——“ 
legătură radio 
unui cimpanzeu 
electronic, care 
ambele sensuri, 
riențelor, inițiate în 1968 și con
tinuate timp de un. an și jumă
tate, impulsurile transmise 
creierul cimpanzeului at| 
înregistrate de 
ulterior, la intervale diferite 
de timp, le-a retransmis creieru
lui cimpanzeului, provocînd 
aceleași reacții emoționale sau 
motorii ca în momentul produ
cerii lor de către creier.

Prezentînd rezultatele cerce
tărilor, profesorul Delgado a 
declarat că experiența demon
strează posibilitatea stabilirii u- 
nor legături de comunicații elec
tronice directe între două sau 
mai multe creiere. Pe lîngă im
plicațiile științifice propriu-zise, 
experiența deschide noi posibi
lități în tratarea unor maladii 
nervoase, întrucît s-a dovedit 
că un creier permite să-i fie 
controlate „în mod artificial" 
propriile funcții și cele ale or
ganismului, prin impulsuri.

stabilească o 
între creierul 
și un calculator 
a funcționat în 
In cursul expe-

de 
fost 

computer, care, 
intervale

a cerut o perioadă 
de tranziție pentru 
agricole și acordarea 
tament special" produselor unor
țări și teritorii membre ale 
Common wealthului.

Potrivit agenției A.P., nego
ciatorii C.E.E. „au exprimat re
zerve serioase față de cererile 
britanice". Ei au indicat, de a- 
semenea, că, după părerea lor, 
perioada de tranziție va trebui 
să fie aceeași atît pentru pro
dusele industriale, cît și pen
tru produsele agrare.

S-a stabilit ca răspunsul fi
nal al C.E.E. la cererile for
mulate de Marea Britanic să 
fie dat cu prilejul reuniunii 
următoare 
zilele de 
Bruxelles.

EFECTUL POLUĂRII APE
LOR MĂRILOR ȘI OCEA
NELOR

i prilejul 
ce v

și :1
.•a avea loc
2 octombrie

în 
la

O'Neill

LONDRA 17. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Presa britanică co
mentează pe larg începerea noii 
runde de negocieri dintre An
glia și Piața comună. Subli
niind că „această sesiune este 
prima dintr-o serie de alte in- 
tilniri care vor pune bazele 
pentru luarea unei mari hotă- 
rîri politice", ziarul „Times" 
menționează că acțiunea de a- 
derare a Angliei este „un pro
ces foarte complicat". Ziarele 
londoneze arată că nu este vor
ba doar de problemele proce
durale, ci în special de proble
me de .fond care abia urmează 
să fie elucidate. In legătură 
cu aceasta, observatorii subli
niază faptul că in Anglia exis

tă un puternic curent de opi
nie care se opune aderării. Sem
nificativ din acest punct de ve
dere a fost mini-referendumul 
care a avut loc în orășelul 
Wells din Comitatul Somerset. 
Dintre participanții la vot, 2 672 
persoane s-au pronunțat împo
triva aderării Angliei, iar 494 
— pentru.

Principala moțiune ce va fi 
prezentată la conferința națio
nală a Partidului Conservator, 
care va avea loc la începutul 
lunii octombrie, este redactată 
în termeni moderați, ea con- 
diționînd politica guvernului 
privind aderarea la Piața co
mună de „obținerea unor con-

diții satisfăcătoare". Organiza
ția „Yarmouth" a Partidului 
Conservator, a prezentat însă o 
altă moțiune care „cere guver
nului să abandoneze negocierile 
privind aderarea Angliei la Pia
ța comună europeană și în lo
cul acesteia să acționeze în di
recția încurajării dezvoltării e- 
conomiei naționale pe baza par
ticipării independente a Angliei 
la comerțul mondial".

Ziarul „Scotsman" scotea 
miercuri în evidență diferite 
aspecte ale Pieței comune ca
re, după părerea sa, reprezintă 
„o amenințare" pentru Anglia. 
Ziarul menționează că prin a- 
derarea la C.E.E. „ideea noas
tră de suveranitate va fi în 
mod serios erodată".

PARIS 17 (Agerpres). — în
tors la Monaco, după aproape 
trei ani și jumătate de cercetări 
în adîncul mărilor și oceanelor, 
la bordul batiscafului „Calvpso", 
comandantul Cousteau a orga
nizat o conferință de presă în 
cadrul căreia a declarat că „po
luarea apelor mărilor și oceane
lor este atît de avansată îneît 
viața submarină a dispărut 
într-o proporție de 40 la sută". 
Potrivit afirmațiilor sale, stu
diile efectuate de cercetători au 
arătat că datorită poluării, re
cifele de corali sînt în regres, 
iar specii întregi ale faunei ma
rine sînt pe cale de dispariție.

AU FOST SALVAȚI MEM
BRII AMBARCAȚIUNII 
„GALILEE"

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Cargoul american „Niagara 
Falls" a „cules" din apele Pa
cificului, la aproximativ 680 km 
nord-vest de coastele insulelor 
Hawai, pe cei trei membri ai 
ambarcațiunii „Galilee", dați dis
păruți luna trecută. Ei părăsi
seră Insulele Tahiti la 17 iunie 
într-o încercare de a străbate 
oceanul, dar prinși de' o hulă 
puternică, la 27 iulie, și-au pier
dut întreaga cantitate de ali
mente. Supraviețuirea o dato- 
resc rezervelor de' apă potabilă 
aflate la bordul ambarcațiunii. 
Medicul cargoului a declarat 
că cei trei tineri — doi ameti- 
cani și un vest-german — au 
„un moral ridicat", deși în jur
nalul lor de bord însemnaseră 
la 24 august : „sfîrșitul e aproa
pe"...

SUSPENDAREA ZBORURI
LOR DE ÎNCERCARE CU 
„CONCORDE-002“ RRITANIC

SOFIA 17 (Agerpres). — In 
ziua a 4-a a turneului de ca
lificare pentru campionatul 
mondial masculin de volei, e- 
chipa Olandei a învins cu sco
rul de 3—0 (15—12, 15—13, 15 
—7) reprezentativa R. F. a Ger
maniei. In celelalte două me
ciuri disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Finlan
da - 
-6, 
3—0

In 
duce 
te, 
da 
R.

ambele cu cite o victorie și 
Turcia — 0 victorii.

In turneul feminin de cali
ficare, selecționata Italiei a dis
pus ou scorul de 3—2 (11—15, 
15—12, 15—8, 13—15, 15—10) de 
echipa R. F. a Germaniei.

cursului internațional de călă
rie (contînd pentru campiona
tul mondial) de la Punchestown 
a fost cîștigată de echipa An
gliei cu un total de 132,40 
puncte penalizare. Pe locul se
cund s-a clasat formația Fran
ței cu 568,40 p.p.

0
<£>

- Turcia 3—0 (16—14, 15 
15—6); Albania — Grecia 
(15—6, 15—11. 15—6). 
clasamentul turneului con- 
echipa Olandei cu 8 punc- 

urm.at.ă de Albania, Finlan- 
— ambele cu cite 6 puncte, 

Germaniei, Greciei —

OSLO 17 (Agerpres). — La 
Bergen (Norvegia) s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre selecționatele 
feminine' ale Norvegiei și Po
loniei. G’mnastele poloneze au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 360,50 — 357,90 puncte.

F. a
DUBLIN

Proba completă din
17 (Agerpres). — 

cadrul con-

PR AGA 17 (Agerpres). — In 
meci tur contînd pentru ! semi
finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la hochei pe gheață (e- 
diția 1969—1970), echipa Spar
tak 'Moscova a întrecut cit sco
rul ■ de 4—3 (0—I 
formația 
Jihlava.

■0, 3—2,
cehoslovacă

1-D,
Dukla

ELVEȚIA. In aceste zile gră- j 
dina zoologică pentru copii din ; 
Rapperswill, construită în 1962, 
a fost vizitată de două milioa
ne de vizitatori. Atracția gră
dinii o constituie „Delfinarium"- 
ul, cea mai mare rezervație de 
delfini din Europa.

In foto : „Delfinarium"-ul.

SOFIA 17 (Agerpres). — E- 
xistă posibilități pentru dez
voltarea in continuare a co
laborării economice și teh- 
nico-științifice reciproc avan
tajoase dintre Bulgaria și 
Afganistan, se arată in co
municatul cu privire la vi
zita în R. P. Bulgaria a lui 
Nur Ahmed Etemadi, primul 
ministru și ministrul afaceri
lor externe al Afganistanului, 
dat publicității la Sofia. Co
municatul menționează că în 
cursul vizitei a avut loc un 
schimb de păreri referitor la 
unele probleme internaționale 
și la dezvoltarea comerțului 
dintre cele două țări, sem
narea unui acord privind co
laborarea economică și teh
nică, și a unui acord privind 
transporturile rutiere.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al com
paniei „BAC" a anunțat că zbo
rurile de încercare ale prototi
pului britanic al avionului su
personic de pasageri „Concorde 
002" au fost pentru moment 
suspendate, ca urmare a unor 
defecțiuni constatate la unul din 
reactoarele avionului. Este pen
tru prima oară de la echiparea 
acestui tip de avion cu noile 
reactoare „Olympus 593-3 B" 
cînd apar astfel de dificultăți. 
După cum se știe, cu 
penultimului zbor de 
al avionului ~ 
pilotul Brian Turbshaw a 
nevoit să oprească unul 
motoare, care se încălzise 
normele admise.
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încerc ,ve 
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ALTE 15 CAZURI
LERA IN ISRAEL

DE HO-

IERUSALIM 17
— Cincisprezece noi 
holeră au fost semnalate mier
curi la Ierusalim și în împreju
rimile orașului, numărul toiai 
de îmbolnăviri înregistrate in 
Israel de la izbucnirea epidemiei 
ridieîndu-se astfel la 135. Se 
anunță, totodată, că aproxima
tiv 100 din persoanele lovite de 
flagel s-au însănătoșit.

(Agerpres). 
cazuri de

scrimă au continuat la Ankara 
întîlnirile semifinale, 

U.R.S.S. — România 9—6; Ungaria — Italia 9—5.
La floretă femei individual, scrimerele românce Ana Ene, Ecaterina Iencic și Ileana 

Drîmbă s-au calificat pentru turul trei. Printre concurentele eliminate în primele două tururi 
se numără Olga Orban, Svetlana Cirkova, Lorenzorii și Giesselman.

ANKARA 17 (Agerpres). — Campionatele 
probele de floretă. In competiția masculinăcu

soldate cu următoarele rezultate :
floretă femei individual,

mondiale de 
pe echipe s-au desfășurat

România 9—6; Ungaria — Italia 9—:

Țipatul — Iniiepiinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petioșani 40 369


