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Inaugurarea Centrului 
european U.N.E.S.C.O. 
pentru învățămîntul 

superior

în fiecare organizație de partid, în toate colectivele de muncă 

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

ale secretarului general al partidului în cadrul 
memorabilei vizite în Valea Jiului

In prezența președinleluj Con
siliului do Slat a) Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut lac, 
în Capitală, în dimineața zilei 
de Joi, 21 septembrie, inaugu
rarea Centrului ouropean al 
U.N.E.S.C.O. pentru învățăminl 
superior, eveniment cu multiple 
șl profunde semnificații nu nu
mai In sfera colaborării inter- 
unîversitare și științifice pe con
tinentul nostru ci și pe planul 
promovării unul climat de co
laborare și înțelegere intro sta
tele europene.

Ora 11,00 In aplauzele asis
tenței, sosesc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Ma
urer.

Conducătorii de partid și de 
stal sini intimpinați cu cordia
litate de Rene Maheu. direc
torul general al U.N.E.S.C.O., de 
Mircea Malița. ministrul educa

ției șl Invățămînlului, și dc alto 
personalități.

La ceremonia deschiderii au 
participat tovarășii Leonte Ră- 
atu, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantlnescu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, șl 
nlțl membri ai guvernului, de
legatul permanent al României 
pe lingă U.N.E.S.C.O,, președin
tele Comisiei naționale a țării 
noastre pentru U.N.E.S.C.O., 
personalități c’e seamă ale vie
ții științifico șl culturale, rec
tori și profesori universitari, re
prezentanți ai Uniunii asociați
ilor studențești, ai Consiliului 
popular al Capitalei.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Saved Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de Informare 
al O.N.U. la București, Alexan
der Rolival, reprezentantul per
manent al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare, 
Jose Jaz, șeful Proiectului

P.N.U.D./U.N.E.S.C.O. de la ln- 
stltu'ui Politehnic din Capitală.

'Erau de față șefi al unor mi
siuni diplomatice ai statelor eu
ropene acreditați la București.

După ce a salutat pe inalțil 
oaspeți, Mircea Malița, a subli
niat, în cuvlntul său, importan
ta organizării acestui centru.

In continuare la cuvîntul Re
ne Maheu. directorul general al 
U.N.E.S.C.O.

A vorbit, apoi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvinlarea președintelui Con
siliului de Stat al României es
te urmărită cu vie atenție, ca 
fiind subliniată cu îndelungi și 
puternice aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid șl 
c'e stal,, precum și parli- 
clpanții la solemnitate, vizitea
ză, după aceea, Centrul euro
pean al U.N.E.S.C.O. pentru In- 
vățămînt superior.

— n
In Directivele Congresului al X-lca al P.C.R., privind 

planul economic pe anul 1971-1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe perioada 1970-1980, se 
subliniază că : „In scopul modernizării activității de con
ducere fi planificare, vor fi luate măsuri în- direcția extin
derii tehnicii dc calcul fi creării progresive a sistemului na
țional de prelucrare a datelor, promovării ciberneticii în 
gestiune*. De asemenea, în raportul prezentat cu acest pri
lej. de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se arată că în problema aprovizionării tehnico-

Mecanizarea operațiilor legate 
de gestiunea materialelor — 
componentă a conducerii 

și planificării eficiente 
materiale „...este necesar să fie intensificată preocuparea 
pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, se 
cer luate măsuri pentru mai buna dimensionare a Stocurilor, 
îndeosebi la materiile prime, astfel ca acestea să asigure o 
aprovizionare ritmică fi totodată să înlăture sustragerea 
din circuitul economic ft imobilizarea unor mijloace ma
teriale*.

Deci, mecanizarea și automatizarea evidenței gestiunii 
materialelor — acțiune care a găsit un cîmp larg de exer
citare în cadrul Centralei cărbunelui din Petroșani, se în
scrie pe linia documentelor de partid, a prețioaselor indi
cații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal cu pri
lejul recentei vizite de lucru, făcute în Valea Jiului.

Să arătăm mai întîi în c-' constă această, atît de impor
tantă acțiune.

In prima fază sa trecut la mecanizat ea evidenței stocu
rilor de materiale in scopul creării unui sprijin substanțial 
în munca de aprovizionare. Din marea diversitate de ma
teriale au fost alese pentru a fi urmărite prin evidența me
canizată doar circa l 400 de repere. Acestea reprezintă doar 
20 la sută din numărul de repere, dar valoric ele reprezin
tă un procent dc peste R0 la sulă din volumul materialelor.

Ing. MARCEL ZEICU
Baza de aprovlzionar e și transport — C.C.P.
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Cred că nu există alt eveniment mai important care să 
fi trezit un ecou atît de viu în inimile populației din muni
cipiul nostru ca vizita de lucru făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Valea Jiului.

Acum cînd toate problemele ce preocupă organele mu
nicipale ale administrației și puterii de stat sînt foarte cla
re șl precis conturate, aș vrea să mă refer îndeosebi la una 
din aceste probleme, de o importanță imediată pentru mun
citorii Văii Jiului, subliniată pregnant în cuvîntarea secre
tarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la în-

Măsuri imediate 
pentru satisfacerea 

necesarului de locuințe 
tîlnirea cu activul de partid al municipiului Petroșani. 
Este vorba de problema locuințelor.

Pornind de la indicațiile precise date de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în această direcție, comitetul executiv a 
și trecut la eșalonarea celor 1 000 de apartamente prevăzu
te a se construi prin suplimentarea planului în următorii 
trei ani. In acest sens s-a stabilit, împreună cu organele 
de specialitate, să se construiască 200 de apartamente în 
plus în 1973, în anul 1974 să se construiască 400 de aparta
mente, iar în anul 1975 încă 400 do apartamente.

In prezent se lucrează la repartizarea lor pe localități, 
ținîndu-se seama do cerințele fiecăreia.

Concomitent cu preocuparea noastră de a crea toate • 
condițiile pentru pregătirea și asiguraje^.fi'onturilor dc 
lucru pe șantiere, comitetul executiv acordâ^^ătn'^aFcni,ia'" '■ 
dezvoltării construcțiilor social-culturale prin dotarea lo
calităților cu noi obiective ca i grădinițe și cămine de zi, 
cinematografe (în Vulcan și Petroșani) complex sportiv, o 
casă de cultură în Vulcan, noi spații comerciale în Petro
șani și celelalte localități, un hotel cu 200 locuri în Petro
șani, o fabrică de pîine cu capacitatea dc 24 dc tone pe zi 
în Livezeni, o fabrică de tricotaje, drum de tranzit precum 
și cîteva obiective turistice.

In acest fel am înțeles să ne mobilizăm pentru a mate
rializa prețioasa indicație la care m-am referit.

Ing. Emilian TOMULESCU !
vicepreședinte al Consiliului popular municipal
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peni. Noțiunea mă șocase. }

— Da, ajungi intr-o vreme,i 
cînd rolul strădaniei colec- I
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Nu știu cum am ajuns să 
vorbim despre ce este in su
fletul minerului, in cele șase 
ore de muncă. Acum, fiecare 
om iși are lumea lui de gîn- 
duri și frămîntări pe care nu 
poate și nici nu ar fi drept 
s-o lase la gura minei. O Iu
nie strict individuală. Dar 
care, paradoxal, are uluitor 
de multe puncte ce devin 
comune pentru o brigadă de 
frontaliști.

O BRIGADA

CU FAPTELE
— Alai ales atunci cînd a- 

jungi să se vorbească despre 
tine ca despre nu știu ce 
vedetă...

— Vedetă?! L-am între
rupt din începutul de expli
cație pe minerul Vasile Ru- 
su, șef de brigadă la fronta
lul 6 vest, din stratul 3, 
blocul 5, unul din veteranii 
sectorului V al minei Lu-

tive se materializează in mii 
de ttyne, să te urmărească 
oamenii cu privirea. Noi 
n-am avut niciodată un a- 
bataj mai lung,^ca linie, a 
frontului de lucru de 60 ml, și 
tot uși la zi noi avem un plus 
de 6()00 tone cărbune de la 
începutul anului.

Nu îndrăzneam să-l tulbur 
pe omul scundac, lat în 
umeri, omul cu fața rotundă 
și ochi ca peruzeaua, enig
matici, ascunzi parcă, cu o 
întrebare care îmi stătea pe 
buze. L-am înțeles. In sub
teran omul se destăinuie mai 
ușor, iar afirmațiile sînt în
totdeauna de înțeles chiar 
înainte de a fi rostite. La

d™. d. ionașcu I
(Continuare in pag. a 3-a I I

Brigadierul petrilean Eu
gen Volcu este nu numai 
un harnic miner, ci, și un bun 
sfătuitor, un ortac de 
de.

Iată-I în clișeul 
după ieșirea din șut, 
țind sfaturi ortacilor.

FOTO: Ion

nădej-

LICIU

în ziarul de azi:
+ Avanpremieră : „OMUL

PAM1NTUI LI ;

+ Consultație juridică : In
chelerea contractului de
b un că, stabilirea vechimii 
neintreruptee în aceașl u- 
nltate și a vechimii neîn
trerupte în muncă i

+ Aflăm de la organele de 
ordine ;

< ATENȚIUNE COPII 1 Cu- 
noscind șl respectînd nor
mele de circulație, evitați 
accidentele |

+ Programul T.V. pentru 
săptămina viitoare ;

+ Faptul divers pe glob ;

După meciul de fotbal Ro
mânia — Finlanda.

O n procesul pro- 
I greșului, la mo- 
■ dul general, imi

nența noului nu este nu
mai un element completa- 
mentar ci o condiție si
ne qua non. Neglijarea 
acestei condiții poate 
încetini ritmul mersului 
înainte, sau îl poate 
handicapa în atingerea 
tc-lului propus.

Adoptarea noului, în
să, nu se Intîmplă Întot
deauna fără o oarecare 
teama, produsă de pre
judecăți, fără o atitudi
ne de falsa inadaptabili
tate la criterii, la ritmul 
impus de acesta. Ne-am 
obișnuit să observăm, 
pentru noi, firește, că la 
magazinele de mezeluri 
există aparate electrice 
(și culmea, sînt in per
fecta stare de funcționa
re) pentru tăiat mezeluri 
și vinzătoarele laie cu 
cuțitul, la cele de produse

lactate, dozatoare meca
nice, gradate, și vinză
toarele servesc laptele 
cu litrul de tablă, in 
autobuzul nou-nouț ta
xatoarea anunță cu glas

Interpelați fiind asu
pra paradoxalei lor a- 
titudini în relațiile cu 
această formă a noului, 
mai toți răspund invaria
bil arătind că „așa au

spus, aduce mai mult a 
lipsă de receptivitate la 
înnoirile din imediata a- 
propiere a fiecăruia din
tre noi, aduce mai mult 
a rutină la cea mai bla-

ATITUDINI,
la confluența dintre vechi și nou
tare șoferul „gala Ia ur
mă" și alături, pe pupi
trul din fața ei se gă
sește un bulon de sem
nalizare optică și sono
ră, pus acolo tocmai cu 
acest scop.

invățat inițial și așa 
s-au obișnuit pe parcur
sul timpului și că pro
cedeul vechi a devenit 
un fel de „a doua natu
ră", care, in treacăt fie

zată formă de manifes
tare. Exemplele enume
rate par de notoritale 
cotidiană și ne-am obiș
nuit să le etichetăm ca 
atare, conchizind că sini 
— și nu în ultimă In

stanță — produse ale 
ignoranței.

Dar iată că atitudini 
refractare față de nou 
se pot manifesta și în 
alte sfere de preocupări 
unde, din păcate, urmă
rite, implicațiile pot al
tera echilibrul unui co
lectiv, pot genera chiar 
traume psihice și mora
le unor membri ai colec
tivității. Cazul ingineru
lui Aurel B. ne oferl^ o 
pildă elocventă în acest 
sens. A plecat cu ani 
în urmă, din sinul co
lectivului atelierului me
canic de la o mină din 
Vale (bucurîndu-se toc
mai de propunerea și 
garanția acestui colec
tiv în vederea plecării 
la studii tehnice supe
rioare).

T. KARPAT1AN

(Cont, in pag. a 3-a)

Cuvîntarea domnului 
Rene Maheu

Domnule Președinte al Consiliului de Stal,
Domnule Președinte al Consiliului de Miniștri, 
Domnilor ambasadori,
Domnilor rectori,
Doamnelor, domnilor,
Inaugurînd Centrul european pentru învățămin- 

tul superior, țin In primul rind să adresez autori
tăților române expresia profundei melc recunoș
tințe pentru generozitatea cu care au binevoit să 
găzduiască la București acest nou organism.

Campion al cauzei cooperării europene, pe ca
re se străduiește s-o promoveze în toate împre
jurările, desfășurînd un efort considerabil de re
înnoire a învățămlntului. mai ales a învățămîn- 
tului superior, guvernul român a dovedit un In
teres foarte viu și cit se poate de activ față de 
acțiunea care se înfăptuiește astăzi. El a concre
tizat acesl inieres In mod elocvenl plinind^ la 
dispoziția Centrului, în inima orașului, această a- 
qreabilă clădire perfect utilată șl acordlndu-l 
loate facilitățile de ordin juridic și tehnic capa
bile să-l favorizeze activitatea șl strălucirea sa 
internațională Profunde mulțumiri pentru toate 
acestea.

Participarea, cii înaltă semnificație, la această 
inaugurare a Excelenței sale. Domnul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, pe 
care îl salul cu respect, constituie o garanție a 
sprijinului pe care îl va avea Centrul în această 
țară si în același limp, o nouă șl expresivă do
vadă a atașamentului Republicii Socialiste Româ
nia față de acțiunea de pace și prog-es a 
U.N.E.S.C O., șl îndeosebi față de eforturile sale 
în favoarea cooperării și securității europene.

Vorbitorul s-a referit apoi la inițiativele privind 
organizarea Centrului. în cadrul diferitelor reu
niuni desfășurate sub egida U.N.E.S.C.O.

Centrul european pentru învățămîntul superior, 
a arătat vorbitorul — va contribui pe măsura 
mijloacelor sale la dezvoltarea șl îmbunătățirea 
acestui învățăminl al cărui rol este sub multe 
aspecte esențial El iși va înscrie efortul în ca
drul geografic limitat dar de o semnificație po
litică de prim rang, al unei cooperări pe care noi 
dorim să o vedem dezvoltîndu-se din ce in ce 
mai mult între țările Europei.

După ce a abordai unele aspecte ale structurii 
și rolului învățămîntulul superior, ale adaptării 
acestuia la necesitățile și aspirațiile societății 
contemporane, directorul general al U.N.E.S.C.O. 
a arătat că instituția nou creată se va stră
dui să dea statelor interesate posibilita
tea de a proceda la comparații rodnice, pentru 
ca fiecare să poală beneficia de rezultatele tutu
ror. Ea va avea ca obiective prioritare strînge- 
rea unei documentații în problemele fnvățămîn- 
tului poslliceal în Europa și coordonarea activi
tății centreloi de documentare din diferite țări 
în acest domeniu, efectuarea studiilor asupra u- 
nor aspecte esențiale ale evoluției sistemelor și 
Instituțiilor europene de învățămint universitar 
și difuzarea rezultatelor acestor studii.

In continuare vorbitorul a subliniat că Centrul 
va recurge la cele mai moderne metode de docu
mentari și difuzare a informațiilor țlnind seama, 
pentru a evita paralelismul, de lucrările realiza
te sau in curs de realizare de către alte institu
ții — Biroul Internațional al învățămlntului de 
la Geneva și Consi'mi european de la Strasbourg.

(Continuare In pag. a 4-at

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule director general.
Domnilor ambasadori,
Draql tovarăși,
Doresc în primul rind să exprim bucuria noas

tră de a participa la inaugurarea Centrului euro
pean pentru învățămîntul superior, organizat de 
U.N.E.S.C.O., conslderînd că aceasta reprezintă 
un moment important în dezvoltarea colaborării 
între țările europene in domeniul învățămîntulul.

România acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii colaborării între statele europene în loate 
domeniile de activitate. Pornim de la faptul că 
Europa, care a contribuit mult la dezvoltarea ci* 
vlllzațlei omenești, trebuie să devină un conti
nent al colaborării pașnice, care să-și aducă 
contribuția aclivă nu numai la instaurarea unor 
relații doI între popoare — bazate pe egalitate 
în drepturi, pe respectarea independenței șl su
veranității naționale — dar șl la cauza cooperă
rii pașnice, a afirmării principiilor umanismului 
in întreaga lume.

In acest spirit, guvernul român a salutat și a 
sprijinit Inițiativa directorului general U.N.E.S.C.O. 
domnul Rene Maheu, de a înființa un centru 
pentru Învățămîntul superior căruia l-a oferit 
posibilitatea de a funcționa in România.

Este cunoscut că învățămîntul, în generai, con
stituie un factor esențial de cultură șl progres, 
că învățăminl ul superior joacă un rol important 
în formarea cadrelor fiecărei națiuni pentru toa
te domeniile de activitate. Cu atît mai mult în 
condițiunile actualei revoluții tehnlco-ștlințlfice, 
progresul rapid al invățămintuiul și, îndeosebi, 
al învățămîntulul superior constituie o condiție 
de bază pentru dezvoltarea economlcă-socială a 
fiecărei națiuni. Tocmai de aceea România acor
dă o mar-' atenție dezvoltării invățămintnlul șl 
colaborării in acesl domeniu cu celelalte state.

Sperăm ră înființarea acestui centru va contri
bui la o mai bună cunoaștere între centrele de 
învățămîn' europene, la un schimb mal activ de 
experiența și de păreri în privința modernizării 
și dezvoltării invățămintuiul, în scopul servirii 
intereselor de progres ale fiecărui popor șl, tot
odată a) cauzei promovării culturii și civillzițl- 
el europene și universale.

De altfel întotdeauna oamenii de știință și 
cultură înaintați au fost printre cel mal activi 
in susținerea politicii de prietenie și cooperare 
intre popoare. Știința, cultura nici nu pot ii con
cepute decît In condiții de pace, de colaborare 
între popoare. Cu atit mai semnificativă consi
der înființarea. în toamna anului 1972, a aces
tui Cenlru cu cit există perspective reale ca în 
această toamnă. — sau spre sfirșitul el șl înce
putul iernii, — să se treacă în fine, la lucrările 
pregătitoare pentru Conierința general-europea- 
nă.

înființarea acestui centru — pe lingă realiza
rea obiectivelor despre care a vorbit directorul 
general U.N.F.S.C.O. — va avea, cred, și un im
portant rol în unirea eforturilor universităților, 
ale oamenilor de invățămint In înfăptuirea secu
rității, în picocuparea pentru o lume mai bună, 
pentru a face ca Europa să nu mai cunoască răz
boaie pentru ca ea să acționeze in direcția de
zarmării, a dcsiiințărli blocurilor militare, a înlib 
turării reslrlcțiilor de tot felul care împiedică șt 
ridică bariere In calea dezvoltării învățămintu- 
lui șl științei, a cooperării Intre popoare, în ca
lea ridicării bunăstării și fericirii oamenilor.

După cum vedeți, domnule director general, 
noi acordăm o mare semnificație acestui centru 
și sperăm că el va justifica, realmente, șl aștep
tările dumneavoastră — care sînt șl ale noastre 
— in direcța Invățămintuiul, că el va justifica*

(Continuare In pag. a 4-a)

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe directorul general 
al U. N. E. S. C. 0., Rene Maheu

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șul Ion Gheorgho Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, joi la amiază, 
pe directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, ca
re ne vizitează țara cu ocazia 
inaugurări' la București a Cen
trului european U.N.E.S.C.O. pcn. 
tru învățămintul superior.

In cadrul convorbirii, caro a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind preo
cupările actuale și de perspec
tivă ale U.N.E.S.C.O. rolul în
semnat al accslei organizații 
în procesul de cunoaștere și a-- 
propicre spirituală a popoarelor. 
A fost evidențiată contribuția 
pe caro trebuie s-o aducă 
U.N.E.S.C.O. la statornicirea ți
nui climat de pace șl coopera
re pe continentul nostru, la pre
gătirea și succesul Conferinței 
general-euro^ene, la promovarea

progresului și colaborării inter
naționale.

Directorul general, Rene Ma
heu, a adresat călduroase mul
țumiri președintolui Consiliului 
de Stat pentru atenția manifes
tată și înaltul sprijin acordat 
cooperării între România și 
U.N.E.S.C.O., pentru aportul im
portant al țării noastre la acti
vitatea organizației, precum șl 
la înființarea Centrului euro
pean pentru învățământul su
perior deschis la București.

Președintele Consiliului de 
Stat al României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
hotărîrea țării noastre de a 
sprijini In continuare activita
tea multilaterală a U.N.E.S.C.O., 
pentru ca organizația să-și poa
lă îndeplini în cf.t mai bune con
diții înalta sa misiune de pro
movare o ideilor nobile ale u- 
manității, de pace și înțelegere 
inlre popoare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

4-
După întrevedere, președinte

le Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a ofe
rit un dejun in cinstea directo
rului qeneral al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu.

Au luat parte tovarășii ion 
Gheorghe Maurei, Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, pre
cum șl Corneliu Mănescu, Mir
cea Malița, Ioan Ursu — miniș
tri, MIron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii So- 
clalisle România, Pompilfu Ma- 
covci, ambasador, delegatul per
manent al țării noastre pe lîn- 
qă U.N.E.S.C.O., Dumitru Ghișe. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
Jean Livescu, președintele 
Comisiei naționale pentru 
U.N.E.S.C.O.

Au participat, de asemenea, 
J. Herman, directorul diviziei 
învățămlntului superior din ca
drul U.N.E.S.C.O., și S. Dumi
trescu, directorul oficiului de 
hldroloqie din cadrul U.N.E.S.C.O 
care îl însoțesc pe oaspete în 
vizita sa.

Dejunul s-a desfășurat inlr-o 
ambianță dc caldă cordialitate.
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...Lo hon, firul poveștilor se desfâțooro opale, 
întrerupt din cind in cind de stihuri into rite din 
străvechi suferințe. Pe neașteptate sosește vestea 
că au năvălit in Iară tăforii. Glasul clopotelor, în
gemănat cu chemări de bucium, curmă liniștea 
Omul pâmmtului stă de veghe ; și nici Vodă nu 
doarme Tot mo’ intensa pilpiire roșie o satelor in 
rare prevestește iaful și moartea... Pojarul bătăliei 
s6-ntetește. Moldovenii se luptă pe viată și P* 
moarte. Turbarea trufașă a dușmanului este in- 
frintâ..

Cind gongul va vesti începutul celei de a 25-a 
stooiuni o teatrului minerilor, cu dulceață și pa
te' vo răsuna pe scena noastră frumoasa si în- 
te'^oto limbo o străbunilor in spectacolul inaugu
ral ..Omul Domintului", poem dramatic semnat de 
Vasile Zdrenghea

Lucrarea, coborind din 'evero tradiție a tea
trului românesc de inspirație istorică, reînvie un 
moment din trecutul de luptă pentru indepcndentr 
nntională. Denlru coororeo ființei etnice o oceslv 
neam colii în focul multor încercări de pienom 
Momentul evocai esl* vnrn anului 1470, cînd mo’ 
dovenii, in frunte cu Ștefan Vodă, ou pus capă' 
incursiunilor distrugătoare ale tătarilor. infringin 
du-i pe oceștio lo Lîpnrc. Centrul de greutate ol 
niesei e ntarfivîreo modului de o simți și acționa al 
poporului atunci cind e chemat să-și apere taro 
Figura impunătoare a marelui voievod se detoșeo- 
ză ca simbol al înțelepciunii $i geniului românesc.

Autorul, profesorul Vasile Zdrenghea mărtu
risește că ideeo alcătuirii unei drame istorice, iz- 
vontă dintr-o profundă dragoste pentru acest pă-

minl și oamenii lui, l-a urmărit incă din adoles
cență : „Titlul mi-a fost sugerat de o povestire, 
OMUL PĂMINTULUI, aurită acum o jumătate d« 
veac de lo un mos preobătrin, cioban prin ocupa
ție, haiduc la statură și poet pină in cele mai tăi-

Avanpremieră

nuile fibre ole inimii sale simple. Tot de lo el am 
ascultat, cu sufletul la gură, năpraznico poveste a 
unei bătălii cu tătarii, cunoscind astfel incă din 
fragedă copilărie sufletul chinuit de neliniști, dar 
plin de dragoste pentru glia străbună o celui moi 
mare voievod roman. Colindind, mai tfrzlu, prin

biblioteci și muree, prin cimitire și printre ruinele 
unor cetăți ca printr-un ochean fermecat, om prins 
o-mi descifra neamul, a-l cunoaște și a-l simți lin
gă inimo mea pe însuși măria sa Ștefan Mușal, 
voievodul Moldovei."

Hotărltoare pentru destinul viitorului spectacol o 
fost intilnlrea dintre autor și regizor, afinitățile de 
structură a celor două personalități chezășuind o 
rodnică colaborare. Artistul emerit Ion Olteanu — 
regizorul spectacolului - s-a apropiat cu pictate 
de gindul șl simțirea autorului intrupate in piesă, 
îndrumat de cuprinzătoorea-i erudiție teatrală, ma
estrul s-a străduit să pună in lumină coralele sce
nice ale textului ce i-a fost incrodințat. Gindul 
creolor nu a rămas o taină : osatura spectacolului, 
dar și liecore amănunt nl întruchipării scenice, le-o 
discutat cu intrequl colectiv de creație, dăruind 
fără parcimonie din nrodioioasa-l experiență ago
nisită Intr-o viată închinată frumosului. In conci
liabulele cu interpreții, artistul - cetățean le-a îm
părtășit temeiurile credinței sole in trăinicia aces- 
fol piese care se înscrie între valorile dramatur
giei românește contemporane.

Că fidela deservire și promovare o dramatur
giei originale nu răminc doar un angajament iar 
actul de cultură inceteazâ de a mai fi o excepție 
in contextul emulației ce o cuprins viața teatrală 
din țara noastră o demonstrează și acest specta
col prezentat de Teatrul „Valea Jiului" in premie
ră pe tară.

Zenobia ILIEȘ 
secretar literar la Teatrul „Valea Jiului"
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VAN6IIELE S. DEUIEANII
luptător revoluționar 

pentru binele celor ce muncesc
(50 de ani de la moarte)
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Aflăm de la organele de ordine

Căi originale de vindecare a siderozei oculare

Conducătorul auto, ILIE 
ȚOI, angojat la secția S.U.T.- 
C.F.R. Bcn-ța. o săvirșit, in zi
ua de 16 septembrie a.c. o 
grava abotere disciplinaro. In 
dimineața zilei respective la 
ora 7, el s-o prezentat la ga
raj in stare de completă ebrie
tate și. csa cum era, s-o urcat 
Io volomJ autoatelierului cu 
nr. 32 B 1011 și, fără foaie de 
parcurs, o plecat in cursă. N-a
oî'ins însă, in situația de o
comite accident pentru că o
fost depistat la timp de șeful 
secției, inginerul Matei, și de
organele de miliție. Pentru o- 
baterea săvirșită, pe lingă a- 
menda ce i-a fost aplicată, i 
s-a reținut și permisul de con
ducere în vedereo suspendării 
in conformitate cu prevederile

art. 41 punctul A al Decretului 
328/1966. republicat in 1970.

4. In ziua de 18 septembrie 
curent, ora 12, șoferul ION 
BLAJ o fost surprins conducînd 
autovehiculul nr. 21 HD 1601, 
proprietatea U.M.T.F. Iscroni a- 
vind in cabină pe Stelion Nico- 
laescu, Victor Blos și Andrei 
Kovoci. Ce e drept, toți aceș
tia, împreună cu conducătorul 
autovehiculului, circulau destul 
de incomod și toți, dar moi a- 
les I. B . crease o sursă de a 
comite accident. Pentru abate
rea de o fi circulat cu moi 
mulți pasageri în cabină decit 
prevede certificatul de înmatri
culare, Ion Blaj a fost sancțio
nat cu amendă administrativo 
potrivit prevederilor articolului 
45, punctul 13 din H.C.M. nr. 
772/1966.

încâlcind prevederile ar
ticolului 34, alin. 1 din Hotărî- 
rea Consiliului de Miniștri nr. 
772/1966, conducătorul auto 
VASILE VRABIE, aflat Io vola
nul autovehiculului nr. 21 HD 
2776, a comis in ziua de 2 sep
tembrie curent, in intersecția 
străzii Mihai Viteazul cu str. 
Cloșca din Petroșani o tam- 
ponare cu autovehiculul nr. 
21 AB 2117 condus de Lazăr 
Olar, soldată, din fericire, cu 
avarii ușoare. Imprudența sn- 
virșită l-o costat pe conducă
torul auto Vasile Vrabie o a- 
mendă de 50 de lei, suspenda
rea permisului pe timp de o 
lună și suportarea contra/cio
rii remedierilor necesare la am 
bele autovehicule.

Medicul oftalmolog Norbert 
Segal din Oradea și-a sus
ținut recent, la Institutul de 
medicină și farmacie din 
Cluj, teza de doctorat. Subiec
tul lucrării — Tratamentul 
siderozei oculare — a stirnit 
un viu interes. In lucrare sint 
expuse căi originale de diag
nosticare și vindecare a a-

cestei boli. După cum se știe, 
sideroza oculară survine in 
urma unor particule de rugi
nă rămase în comee după ex
tragerea corpilor străini fie- 
roși. Dozarea f iei ului din așa 
numitul „umor apos~ se fă
cea pină acum prin puncții 
riscante și repetarea lor nu 
era posibilă decit după 1-2

luni. Cu ajutgrul unui elec
trod, medicul orădean a rea
lizat un transfer natural de 
substanță în ochiul bolnav. 
Schimbind sensul curentului 
electric, el a reușit să intro
ducă în ochi preparate me
dicamentoase care distrug 
fierul printr-un proces de 
combi nație f izico-ch im ică.

Hirtie din plastic
O firmă britanică produce 

hirtie din plastic insensibilă la 
grăsime și impermeabilă. Fiind 
foarte rezistentă, hîrtia este bu
nă pentru orice fel de amba
laje. In comparație Cu hîrtia 
pergaminată, noul produs poa
te fi executat la aceeași grosi
me ca hîrtia de mătase, este 
translucid și poate fi fabricat 
în diferite culori.

apropiindu-se pină la 40 cm de 
părțile metalice ale barajului. 
Scufundările au drept scop 
principal examinarea construc
țiilor hidrotehnice pentru deter
minarea lucrărilor de întreți
nere.

a Pămintului. Determinarea re
zultatului s-a făcut cu metode 
finind de geocronologie, ști
ință care se ocupă cu stabili
rea apariției și transformării 
corpurilor geologice.

Vîrsta Lunii
Luna este un corp cosmic cu 
istorie a dezvoltării destul de

Separator de minereuri

Capsulă submarină
Capsula submarină „SP-SSO' 

a echipei cercetătorului fran
cez Cousteau a efectuat o scu
fundare in lacul de acumula
re al barajului de la Bort Ies 
Orgues. Echipajul a petrecut o 
oră la adincimea de 100 m,

o
complicată și de lungă durată, 
prezentând analogii cu cea a 
Pămintului. Această concluzie 
se bazează pe rezultatele cerce
tării rocilor terestre precum și 
a celor lunare aduse de 
pollo-U“ „Apollo-12‘, 
•na-lG“ i „Luna 20“.

S-a const al at că vîrsta solului 
lunar este de 4.5-4.7 miliarde 
ani și coincide uluitor cu cea

O firmă engleză a pus la 
punct un nou separator de mi
nereuri, cu ultrasunete, desti
nat să trieze materialele sub 
formă de particule aflate in
tr-un mediu lichid Mărimea a- 
cestor particule variază de la 
2 la 50 microni. Amestecul tre
ce in formă de noroi printr-o 
cuvă de tratare și este supus 
radiațiilor cu ultrasunete care 
provoacă separarea. Tratamen
tul este recomandabil pentru 
minereuri foarte '.ărace, in ca-
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li degrabă să I 
Icul, să vedem I

I
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Există pe stroda Republicii 
din Petroșani un magozin pen
tru desfacerea de radiouri și te
levizoare. Există și e foarte bine 
că există, otito doar că in acest 
magazin, pe lingă mărfurile de 
care făceam amintire, mai exis
tă și lucruri de-a dreptul revol
tătoare. Dar și mai revoltător 
apare faptul că, deși sint prea 
bine cunoscute de către facto
rii răspunzători, aceștia conti
nuă să manifeste o neînțeleasă 
pasivitate.

Un prim aspect : săptăminl 
întregi ocest magazin a funcțio
nat doar parțial. Sectorul in ca
re se vind radiouri și televizoare

PRACTICI

Bogat sortiment 
de rechizite

Odată cu deschiderea nou
lui an de învățănrint, In libră
riile din întreaga Iară, la dis
poziția elevilor n fost pus un 
boqat și variat sortimenl de 
rechizite școlare. S-a asigurat 
un fond de marfă cu 7 la su
tă mai mare decîl anul trecut. 
Astfel, a fost furnizata pieței o 
cantitate de 1G500 tone caiete, 
4125 tone hirtie albastră, 45 
tone sugativă. La principalele 
rechizite fondul de marfă pre
zintă îmbunătățiri. S-a realizat 
o structură sortimentală cores
punzătoare la caiete, ținindu-se 
seama de cererile pentru caiete 
speciale: biologie, chimie, geo
metrie, muzică și pentru anu
mite formate: blocuri de desen 
formal mare, caiete filaj mare, 
inclusiv studențești, a căror 
utilizare s-a extins și în licee. 
O îmbunătățire în structură s-a 
obținut și la cerneluri, tușuri, 
acuarele. A fost diversificat, 
de asemenea, sortimentul la 
stilouri, pixuri, mape, serviete.

(Agerpres)
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a fost pur și simplu blocat. De 
Ice ? Pe motiv că vinzătorul de 

aici era plecat... in concediu I 
IAșa stind lucrurile cumpărăto

rul in loc să poată afla marfa
■ dorită și să fie intimpinat la in- 
I trore cu acel „bine ați venit, 
. cu ce vă putem servi ?", era ne- 
I voit să ia cunoștință de un a- 
• nunț legat frumos pe sfori, prin 
Icare, era prevenit să-și mai pu

nă pofto-n cui, că tovarșu’ e
I pe undeva pe lo odihnă.

I’ Să vorbim despre cîți cetă
țeni oi municipiului au plecat 
după o astfel de constatare

I spre cosele lor profund nemul- 
I țumiți ? Sau, moi
■ facem un mic calcul, -><■
I cit anume o pierdut organiza- 
Iția comercială despre care e 

vorba, prin această „pauză" in 
vinzareo unor articole mult so-

I licitate ? Se poate vorbi și des- 
pre una și despre alta. Dar, e |

Imal bine să lăsăm pe cei vizați . 
să facă un astfel de lucru, du- I 
pă care să ne comunice și no- I

Iuă, cam lo ce concluzie au | 
ajuns I

■ Fără indoiolă, fiecare om I 
I are dreptul la concediu și nu ! 
Iun astfel de lucru e pus in dis- I 

cuție. Efectuarea acestuia insă, I 
in nici un caz nu trebuie, nu-i I 

I permis să se răsfringă asupra | 
I activității de colectiv. Planifica- 1 
Irea binemeritatei odihne a an- I 

gajaților e o treabă internă o .

I fiecărei unități și ea nu poate I 
nicidecum privi pe altcineva. '

• Pentru că, dacă ar fi să admi- I 
I tem o astfel de concepție ar I 
I însemna să ridicăm legitima I 

pretenție ca toate concediile |

I celor care lucrează în comerț, 1 
să fie din vreme aduse lo cu- I

■ noștințo marelui public, pentru J 
| ca acesto să-și facă aprovizio- | 

narea in funcție de o asemenea
I situație.

IȘi un alt aspect : La același . 
magozin există afișat un orar I 
destul de ambiguu. De fapt nici 1 

nu are o prea mare I r. __ .2
deoarece șl așa nimeni nu-l res-

Ipectă. De pildă, în ziua de 16 
septembrie a.c. (o dată luată la 

intimplare) deși erau orele 8 
'imineața și in stradă se L. 

mase '-H o coadă respectabi- 
î cumpărători, r 
continua să rămină i. 
vor găsi probabil niște „moti
ve", dar ele nu pot avea nici o

1 Importanță, I 
îni nu-l res- •

I
le 8 I 
for- I 

espectabi- . 
magazinul I 
inchis. Se *

I
I
I 
I 

iostru socialist, ele ■ 
eticii acestuia. Și I 
ru acftpn tr^huio *

I 
I

I intim,.
dimir:

Imose
lâ de

conțin

I
I valoare, față de faptul că există 

o disciplină de comerț ce nu 
1; —i _.Ji

I
I!
I
1

poate fi încălcată și nici modi
ficată după pofta ori toanele 
nu știu cui.

Considerăm, că practici, ca 
cele semnalate nu au ce căuta 
in comerțul nostru socialist, ele 
"ind străine c 
tocmai pentru aceea trebuie 
cu fermitate eliminate.

N. N.

I

P( 1 sonalilalea lui Vanghcle s. 
Be< heanu, de la moarleo căruia 
se împlinește în această lună 
•> jumătate de veac, s-a afir
mat plenar intr-unui din mo
mentele de mare însemnătate 
fsfori< 4 1 enlru poporul nostru 
— lupta clasei muncitoare pen- 
Iru crearea Partidului Comu
nist Român.

Cunoscut f înfi nu de mult Sub 
numele de Pândele, Vanghcle 
Salta Becheanu a făcui parte 
din rindurile a< clor mililanți 
revoluționari dispăruți din via
ță destul de tineri, < are nu 
lăsai in urma lor. datorită fnal- 
lelor calități de luptători hotiî- 
riți pentru cauza clasei mu ir i- 
toare, o amintire vie. Născut la 
19 martie 1893 intr-o familie de 
Mrani <u multiple greutăți ma
teriale din Corfoi (Ilfov) se an
gajează de mic m ucenic la o 
turnătorie din București. Aici 
cunoaște din plin viața gren a 
lucrătorilor, exploatarea și umi
lirea la care erau supuși. Toate 
acestea l-au determinat pe il- 
n.’lrnl Vanghcle să se atașeze 
d< timpuriu a Ivitfiț 
linnare desfășurată de orga- 
niznțirlo muncitorești. Primii 
pași pe (alea luptei revoluțio
nare li face sub influența unor 
militant! de seamă ca I.C. Pri- 
mu, Ștefan Gheorghiu, Al. 
Constantfnescu. în 19J! se în
scrie în Sindicalul md.riurgiș- 
tilor, unde se distinge ca un 
Însuflețit luptător pentru drep
turile tineretului. Rapida lui 
maturizare politică il situează 
in scurt timp in rindul activiș
tilor tineri de frunte ai mișcă
rii muncitorești revoluționare. 
In 1912 este ales membru în 
comitetul sindical, funcție în 
care este reales ani de-a rin
dul. Este ales delegat din partea 
sindicalului metalurglștilor la 
Congresul al II-lea al P.S.D. 
din 1912.

In acest timp este alras în 
mod deosebit de publicistica 
revoluționară și va scrie j se
rie de articole în coloanele 
unor gazele ca „România mun
citoare," „Fier și metal" ele. 
Ferm convins de însemnătatea

rovîrșilonic a unității șl orga
nizării muncit irlmii el iși de- 
dlră viața, ni un înalt devota
ment. slujirii 'ui măreț 
Ideal.

..Sa ne adunam forțele răzlețe" 
— conchidea el In finalul unui 
articol lublnal in gazeta mel i- 
lurgiștilor ,1 '.er și metal".

Evantai în timpul războiu
lui împreună n» colectivul "r-

.enolulul armatei, In Moldo.a, 
Becheanu, împreună 1.1» uiți 
militant! se situează in frun
tea acțiunilor muncitorești, lot 
mai intense în arest timp, les- 
fășurind o vie propagandă re
voluționară printre muncitorii 
și ostașii aflați la f.iși. fn 1918. 
Vanghcle Bo< her.nu devine 
membru al Partidului socialist, 
eveniment de o importanță 
deosebită in viața sa. Alături 
de alți revoluționari el a con
tribuit efectiv In constituirea 
primelor grupuri comuniste Ia 
București, Ploiești, Brăila, Tur- 
nu Severin, Craiova ele. Fă- 
cînd parte din curentul de 
stîngn, tot mai puternic con
turat în sinul partidului ocia- 
llst, Becheanu s-a numărat prin, 
tre animatorii dezbateri! desfă
șurate în cadrul partidului, pri
vitoare la principiile programa
tice. El a avut o valoroasă con
tribuție în procesul de clari
ficare ideologică, militlnd ferm 
pentru instaurarea dictaturii 
proletariatului. Ales în condu
cerea Uniunii sindicatelor me

talurgiste din R" lâni.i el mili
tează lot mal intens pentru 
răspîndirea ideilor omunisle. 
După cum este runoscul, în 
toamna anului 1920 in Româ
nia are loc cea mai mare grevă 
a proletariatului, greva gene
rală din octombrie.

Van<|hele Becheanu prin ac
tivitatea desfășurată contribuie 
efectiv la pregătirea grevei în 
rindurile muncitorilor din unele 
fabrici din București, Piatra 
Neamț, Cimpina. In zilele gre- 
vej Împreună cu alți nillhanți 
revoluționari s-a allot perma
nent in rindurile grevist Tor, 
îml>ărbfltîndu-l la luptă, f l a 
fost unul dintre principalii <u- 
gamzalori ai Ajutorului prigo- 
niților grevei generale. Din a- 
< castă cauză a fost concediat, 
far organele siguranței erau 
permanent pe urmele Iui. Des
fășurarea grevei generale do
vedise in mod elocvent necesi
tatea stringentă pentru proleta
riatul din România de a-^i făuri 
partidul său marxist. In toam
na anului 1920, Becheanu este 
prezent la numeroase adunări 
mun< toreșli din Capftalfi j 
din țară, unde, alături de cei
lalți participant, Iși exprimă a- 
deziunea pentru transformorea 
P.S.D. In partid comunist.

Pentru activitatea desfășura
tă va fi arestat și întemnițat la 
Jilava, neputind lua parte la 
Congresul din mai 1921, cind a 
lost creat Partidul Comunist 
Român. Dar adeziunea Iui la 
crearea partidului comunist a 
fost totală. De altfel, organ- ie 
respective l-au considerat, deși 
se afla în Închisoare, cu pe 
unul dintre „congresiștii peri
culoși".

Detențiunea. chinurile, bă
tăile și privațiunile la care a 
fost supus l-au zdruncinat (|rav 
sănătatea. La 22 îepte.nbrie 
1922, pe cind avea numai 29 
de ani. Vanghele Safta Bechea
nu s-a stins din viață j o viață 
s< urlă < are constituie un exem
plu minunat de abnegație și 
sacrificiu pentru o cauză dreap
tă.

Slelian POPESCU
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tti» loiimhiloi ile 
în atesaji noii si

In Republica Socialistă Ro
mânia fiecare cetățean are drep
tul și posibilitatea de a desfă
șura o Activitate In orice dome
niu, economic, social sau cultu
ral, potrivit pregătirii sale șl 
nevoilor societății.

Legea nr. 1/1970, privind or
ganizarea și disciplina muncii 
în unitățile socialiste de stat, 
stabilește ca principiu al rapor
turilor de muncă faptul că aces
tea se bazează pe proprietatea 
socialistă a întregului popor 
asupra mijloacelor de producție 
și în același timp reglementea
ză modul în care se încheie a- 
ceste raporturi de muncă.

Angajarea unei persoane se 
face, potrivit legii, numai pc 
baza unui contract de muncă, 
care se încheie între cel care 
angajează, de regulă o unitate 
socialistă și persoana ce-și ex
primă voința de a munci in u- 
nitatea respective. Contractul 
de muncă se încheie întotdea
una In formă scrisă și cuprin
de drepturile și obligațiile păr
ților ce l-au încheiat, cit și ce
le prevăzute de contractul co
lectiv de muncă. In principiu, 
contractul de muncă se înche
ie pe durată nedeterminală, in
să, in cazul unor necesități, a- 
cesla se poate încheia și pe 
durată determinată (pentru exe
cutarea unei lucrări, pentru 
muncile sezoniere etc.)

Pe baza contractului de mun
ca se stabilește vechimea neîn
treruptă. in aceeași unitate. Le
gea prevede că ore vechime ne
întreruptă în aceeași unitate 
salariatul care a lucrat in uni
tatea respectivă pe baza acelu
iași contract de muncă încheiat 
pe durată nedeterminată.

Există anumite situații cind 
un angajat, deși a lucrat în 
mai multe unități, este conside
rat că are vechime neîntrerup
tă in aceeași unitate. Aceste 
cazuri sînt limitativ prevăzute 
de lege ca fiind următoarele:

— atunci cînd un salariat cu 
contract de muncă pe durată 
nedeterminala este transferat în 
interesul serviciului in două 
sau mai multe unități;

— cînd un salariat cu con
tract de muncă pe durată nede
terminală a lucrat in iiecare an 
in funcție de necesitățile servi
ciului, cel puțin șase luni in a- 
ceea.și unitate sau unități dife

ȘTIINȚA LA ZI
zul cărora, din motive economi
ce, se impune recuperarea me
talului din particule mai midi 
de 50 microni. Metoda este foar
te nimerită la extragerea cu
prului.

Agregat pentru 
betonarea canalelor

a-In U.R.S.S. s-a realizat un 
gregat de mărimea unei case 
cu două niveluri și cu lungimea 
de 25 m. Agregatul este utili-

zat pentru acoperirea pereților 
canalelor de aducțiune cu un 
strat de beton monolit. Fiecare 
agregat este format dintr-o ma
șină de modelat profile, una de 
turnare a betonului și alta de 
trasare a șanțurilor. In 24 de 
ore, agregatul acoperă cu be
ton pereții canalului pe o lun
gime de 200 m.

Agregatele de acest fel sint 
destinate construirii unor mari 
canale de irigații in ?onele se
cetoase al Uniunii Sovietice.

moă Ulm veM neînliemnle
3 rtiniii neînNe în niă

rite unde a trecut în mod orga
nizat, la indicația unui organ 
competent.

Rezultă, clin cete de mai sus, 
că situațiile de excepție se a- 
plică numai angajațllor cu con
tract de muncă pe durată nede- 
terminată și numai pentru cazu
rile cînd au întrerupt continui
tatea în aceeași unitate din 
motive independente de voința 
lor, pentru necesități ale unită
ții.

In afara aedstor situații cu 
aplicabilitate generală legea re
glementează și cazurile în care

urmare a numirii lor ple către 
un organ superior competent ;

h) s-a dispus reintegrarea, ca 
urmare a constatării- că desface
rea contractului de muncă c 
fost netemeinu ă și nelegală

i) cind au încetat activitatea 
deoarece potrivit certificatului 
medical era necesară schimba
rea locului de muncă, iar uni
tatea nu i-a pulul oferi o mun
că corespunzătoare ;

j) au foit pensionați pentru 
invaliditate;

kj .cînd unul din soți 11 ur
mează pe celălalt, care a fost

CONSULTAȚIE JURIDICĂ
anumite categorii de angajați, 
deși au întrerupt activitatea in
tr-o unitate, beneficiază de 
drepturile ce le conferă vechi
mea neîntreruptă in aceeași u- 
nitate. ,

O primă categorie de angajați 
care în anumite condiții bene
ficiază de vechimea neîntrerup
tă în aceeași unitate este aceea 
a angajaților cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată 
care se încadrează in muncă in 
termen de 90 de zile de Ia Înce
tarea motivului pentru care nu 
au mai lucrat.

Această categoric de angajați 
beneficiază de vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate în ur
mătoarele condiții :

a) au fost trimiși să urmeze 
o școală, un curs de calificare, 
de perfecționare sau de specia
lizare ;

b) au îndeplinit sarcini cu 
caracter permanent în cadrul 
organizațiilor obștești cu aproba
rea conducătorului organului 
competent ;

c) au indeplinil o funcție elec
tivă cu caracter de continuitate, 
pentru care a primit salariu ;

d) au fost trimiși să lucreze 
intr-o organizație internațională;

e) au îndeplinit obligații mili
tare sau au încetat activitatea 
ca militar In cadrele permanen
te sau ca personal militarizat ;

f) li s-a desfăcut contractul 
de muncă ca urmare a faptului 
că a lipsit mai mult de trei 
luni, fiind în incapacitate tem
porară de muncă dovedită cu 
certificat medical ;

g) au fost eliberați dintr-o 
funcție pe care au ocupat-o ca

transferat in interesul serviciu
lui, a fost trimis intr-o misiune 
în străinătate sau să lucreze în- 
tr-o organizație internațională.

Se reține deci că in aceste 
cazuri, limitativ prevăzute de
lege, salariații care și-au între
rupt activitatea într-o unitate 
pentru motivele arătate, dacă
după încetarea acestor motive 
se reîncadrează în termen de
90 de zile, sint considerați ca
avînd vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate.

O altă categorie de angajați, 
despre care legea precizează că 
beneficiază de vechime neîntre
ruptă in aceeași unitate, este a- 
■ eea a salariațllor care an înce
tat activitatea fiind gravide 
sau pentru a crește un copil 
pină la împlinirea vfrstei de 7 
ani.

Atît salariatele ce și-au între
rupt activitatea pentru sarcina 
sau pentru creșterea unui copil 
cît și salariații ce se încadrea
ză în termen de 90 zile in con
dițiile menționate la literele a 
— e, se pot reîncadra atît in 
unitatea în care au funcționat, 
cît și intr-o altă unitate, însă 
cu condiția ca unitatea Ia care 
au lucrat să confirme în sen's 
că nu le sînt necesari.

A treia categorie de angajați 
care sînt considerați a avea ve
chime neîntreruptă in aceeași 
unitate, este cea a salariaților 
căror ii s-a desfăcut contractul 
de muncă ca urmare a încetării 
activității unității, reduceri de 
personal, sau dacă nu mai sint 
necesari unității. dar fără ca 
motivul să le fie lor imputabil, 
în cazul in care acești salariați

se reintegrează in muncă în 
termen de 90 de zile de la data 
desfacerii contractului.

Potrivit legii se consideiu 
avea vechime neîntreruptă ța 
muncă salariații care au vechi
me neîntreruptă in aceeași uni
tate. < ii și următoarele catego
rii :

— salariații care s-au trans
ferat la cerere ;

— salariații ce și-au încetat 
activitatea și apoi s-au încadrat 
în termen de 90 zile într-o altă 
localitate, pentru ca astfel să-și 
poată urma soțul ce are locul 
de muncă în acea localitate;

— persoana ce se încadrează 
intr-o unitate de stat in termep 
de 90 de zile de la dala ieșiry 
dintr-o cooperativă de producțlț 
meșteșugărească in care a fo&» 
membru cooperator dacă a ie
șit cu acordul conducerii coope
rativei. sau de la data încetării 
activității ca salariat în orice 
alt Ioc de muncă decit într-o 
unitate socialistă.

In conformitate cu Legea nr. 
1/1970 transferul salariaților eși 
te de două feluri : transfer fn 
interesul serviciului și transfer 
la cererea salariatului. Transfe
rul in interesul serviciului se a- 
cordă, la cererea unității undo 
pleacă salariatul, de către con
ducerea unității de la care pieă* 
că, cu avizul organului ierarhic 
superior. Trecerea de la o uni
tate Ia alta printr-un act de nii- 
mire nl organului ierarhic suțe- 
rior, cit și <a urmare a unei 
fuziuni, absorbții, divizări ale 
patrimoniului sau a desprinderii 
unei părți dintr-o unitate se con
sideră transfer in interesul ser
viciului.

Transferul la >ererea salaria
tului, se face numai cu ncordul 
unității de la care pleacă și al 
aceleia la care se duce și numai 
în condiții bine justificate. • um 
ar fi apropierea de familie tre
cerea într-o muncă corespunză
toare pregătirii sale, ocuparea 
unui post prin concurs ele. In 
acest caz enumerarea nu este 
limitativă, ci numai exemplillca- 
tisă. situații temeinice cc.re să 
justifice transferul la < erere 
rutînd constitui și alte împre
jurări, de la caz la- caz.

Horia NELEGA
Procuror șef adjunct 

Procuratura locală Petroșani

Emițători în stomacurile 
peștilor

Savanții sovietici folosesc o 
nouâ metodă de studiere a vie
ții peștilor. Emițători miniaturali 
sint introduși in stomacurile 
peștilor prinși, după care li se 
redă libertatea. Receptoare pu
ternice prind semnalele radio 
permițind șalupei de observa
ție să urmeze cu strictețe dru
mul parcurs de peștele supus 
ex perienței. Simultan 
gistrează contururile 
apei și se stabilește ii 
sură apa confine 
hrană pentru pești, 
rea datelor obținute 
fel permite, pe lingă 
în amănunțime a < 
mentului diferitelor spt 
pești, și crearea In riurile

fluviile, pe care omul le mode
lează după gustul său, a unor 
condiții favorabile fnniulfirii 
peștilor.

vatrein împotriva răcelii obiș
nuite nu are valoare practică.

Atenție fumători !
Virușii și răceala 

obișnuită

se inre- 
fundului 

in ce mă- 
suficientă 
Prelucra- 
in acest 
st adierea 

cumporta- 
'ii de 

î»

J)r. D. Tyrrell, directorul u- 
nei Stațiuni de cercetări din 
Anglia, a comunicat că ultime
le investigații avînd ea obiect 
virușii ce provoacă răceala o- 
bișnuită arată prezența a 89 ti
puri „care se deosebesc In mod 
categoric unul de .altul". In 
plus, un alt șir de viruși de a- 
cest fel mai reclamă studii ul
terioare fn lumina acestor re
zultate, cercetătorul britanic 
consideră că, dat fiind numărul 
prea mare de tipuri de viruși, 
propunerea de a se prepara un

Cea mai recentă armă împo
triva fumatului este guma de 
mestecat honținind nicotină, 
produsă de un laborator din 
Stockholm. Fumătorul care 
vrea să se lase de fumat mes
tecă o pastilă de gumă iu loc 
să se delecteze eu fumul de 
țigară. Pavtila confine suficien
tă nicotină pentru a talma do
rința de fumat. încetul eu în
cetul. fumătorul pierde obiș
nuința de a fuma, apoi după 
un timp abandonează fără difi
cultate și guma de mestecat cu 
nicotină Experiențele efectuate 
pe cfteca sute de Jiunători au 
dat rezultate foarte bune.
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Mecanizarea operațiilor legate 
de gestiunea materialelor

Evidcnț-a respectivă s-a rea
lizai prin intermediul a ircl 
mașini dc contabilizat. Zilnic, 
unitățile din Valea Jiului au 
fcu-epul să uimită la biroul de 
evidență mecanizată dwumra- 
1c Ir primare care privesc miș
cările de materiale. Aici docu
mentele sînt înregistrate In 
fișe analitice dc materiale pc 
depozite, și unități, astfel că la 
Ffirșitul fiecărei zile să poată 
«.unonște stocul In fiecare mo- 
tarinl. alîl pe depozite cît și 
pr ansamblu. I^i materialele dc 
ronstrucțîi, la materialul lem
nos și produsele petroliere sc 
specifică, la sfirșilul fiecărei zi
le, stocurile în registre care 
sînt prezentate imediat servi
ciului de aprovizionare și. pe
riodic, conducerii.

Această evidență constituie 
un ajutor real în munca de a- 
pFOvigionare. Ea dă posibilita
tea ca serviciul de aprovizio
nare să ia măsuri eficiente 
pentru asigurarea ritmică a u- 
nitâților cu materialele necesa
re.

lnccpînd cu luna iulie a.c. s-a 
trecut la realizarea evidenței 
oantitativ-valorică a gestiunii 
valorilor materiale din depozi
tul central Varnița, obiectiv 
realizat prin mijlocirea a două 
mașini de contabilizai.

Prin aplicarea mecanizării 
evidenței materialelor s-a 
făptuit o ușurare a muncii 
sectorul în 
I s-a dat a 
operativii,,u

Dacă în 
manuale 
sînt închise r_ . ..... ...... ...
1ru luna precedentă, iar căuta
re© și corectarea erorilor se 
realizează abia prin 25 ale lu
nii următoare, fn condițiile e- 
videnței mecanizate scoaterea 
diferențelor și corectarea ero
rilor se realizează înainte de 
închiderea lucrărilor. In acest 
mod — evident — se garan
tează ți o exactitate mai ma
re. In același timp, prin intro-

în- 
în 

î cauză șl, totodată, 
acestuia o mai mare

condițiile evidenței 
lucrările contabile 

pe data de 7 pen-

ducerea mecanizării evidenței 
s-a redus și volumul de mun
că. Sc renunță la registrul de 
stocuri care sc înlocuiește cu 
batanta analitică de materiale.

Dintre lucrările care sc e- 
xecvtă mecanizat amintim i

Inrc ijstrArilc în l'șele a- 
naHticc de materiale. operate 
zilnic;
• ■ ntralizarca documente

lor primare în borderour) pe 
unități și conturi dc materiale, 
operate decadal. Tot decadal se 
face și centralizarea borderou
rilor pe unități în vederea cfcc- 
îuării decontărilor interne;

d balanța analitică dc mo- 
leriale operată lunar și care 
t aprinde stocul dc le începutul 
lunii, intrările și ieșirile dc 
materiale și stocul la sfîi'șitul 
lunii, cantitativ și valoric.

Un exemplar al balanței ana
litice de materialo se predă la 
serviciu) aprovizionare pentru 
ca acesta să cunoască situația 
stocurilor și a mișcărilor dc 
materiale, avînd posibilitatea să 
ia n^ăsuri eficiente pentru li
chidarea unor stocuri fără miș
care sau supranormaUve sau 
pentru a impulsiona aprovi
zionarea eu unele materiale de
ficitare.

Tn anul viitor se Va trece la 
automatizarea evidenței valo
rilor materiale. Cu ajutorul ma
șinilor dc contabilizat se 
realiza purtătorul tehnic 
date — banda perforată.

Prelucrarea datelor din ban
da perforată se va realiza dc 
către un calculator electronic 
din cadrul centrului teritorial 
de calcul din Timișoara. Pen
tru realizarea prelucrării auto
mate a datelor este necesară 
crearea unui fișier de date, în 
memoria externă a calculato
rului, bine organizat.

Prin aplicarea mecanizării și 
automatizării evidenței se rea
lizează o serie de avantaje :

S ’eșterea operativității sis
temului informațional, ceea ce 
va crea condiții bune îndepli-

vo 
de

nirii rolului de instrument dc 
conducere;

# selectarea și diferențierea 
informațiilor. Select arc-a infor
mațiilor se face după nnumite 
criterii, astfel îneîț conducăto
rul unei Ircptc superioare să 
nu primească decît informați
ile strit 1 necesare pentru mă
surile ce le are do luat;
• fnlănțuirca succesiva a 

prelucrării datelor. Fișierul dc 
dale oferă posibllftateo com
parării și raportării multilate
rale între dalele vechi și noi 
privind diversele comparti
mente șj folosirea repc- 
înlă a fiecărei informații intro
dusă în calculator.

Totodată, prin mecanizarea și 
automatizarea evidenței ges- 
tiunii valorilor materiale sc 
realizează o seric dc situații 
care, în condițiile lucrului ma
nual, ar fi fost foarte greu dc 
realizat din cauza volumului c- 
norm de muncă necesar pentru 
aceasta.

In proiectarea noului sistem 
de prelucrare automată a date
lor s-a avut în vedere nu atît 
reducerea costului sistemului, 
cît creșterea operativității, ca
lității Și realității informați
ilor.

Prin aplicarea noului sistem 
se poate trece la optimizarea 
panului de aprovizionare In 
așa fel Incit să fie evitate si
tuațiile de formare de stocuri 
supranormotive, sau de stocuri 
fără mișcare și de goluri de 
mijloace materiale.

Prinlr-o codificare judicioasă 
a furnizorilor se poate realiza 
urmărirea respectării contrac
telor de către furnizori. Prin 
stocarea datelor privind con
sumul de materiale pe o pe
rioadă de cîțiva ani și în co
relație cu planul de dezvolta
re și planul de producție, se 
poate stabili precis necesarul 
de materiale pentru aprovizio
nat.

Noul sistem are mari șanse 
de extindere și colectivul nostru 
este pregătit să dea curs aces
tor posibilități.

O brigadă își măsoară 
dîrzenia cu faptele

(Urmare din pag. 1)

frontalul lui Rusu timpul e su
pus. In luna iunie avansarea 
planificată a fost depășită cu 
2,2 metri, in iulie cu 1 metru, 
iar in august la fel. In nici 
o lună din acest an, frontaliș- 
tii n-au rămas sub sarcinile de. 
plan. „Pentru noi planul re
prezintă totul, fără realizarea 
lui, v-am mai spus, riscăm să 
nu avem ce număra la sfirși- 
tul lunii.. Acum, fn programul 
asta de lucru redus, nu ne inai 
putem mulțumi cu ritmul o- 
bișmiit. dinainte. Ca mine — 
se destăinuia Alexandru Codau 
— gîndesc toți frontaliștii. Gin- 
dcsc! — bine spus. Oamenii 
de la 6 vest nu sc mai com
plac intr-o muncă obișnuită. In 
frontal aerul e înăbușitor. A- 
bia respiri. Văd oamenii miș- 
cindu-se fără vorbe, fără ges
turi de prisos, și am senzația

ATENȚIUNE COPII!
Cniscind ;i respUttinil imriiiHe

prlvj in dreapta In sen-
aulovehku-

zii de a 
sul de circulație 
taior. Minora Lfvi.i Violeta Cfil- 
dărar din Isrioni, str. Coastei 
307 a circulat in ziua de 15 au
gust a.c. corect pe partea stingă 
in direcția de mers, dar In un 
moment <lal s-a angajai In tra
versarea șoselei fără să mai 
respecte obligația de a se asigu
ra și s-a lovit de partea stingă 
a caroseriei unui autocamion 
care circula reglementar.

Din cauza nerespeclării regu
lilor de traversare a fost acci
dentat și minorul Marin Trăsnea 
din Vulcan care in ziua de 12 
august 1972 n fugit de pe trotu
ar să traverseze strada și s-a 
lovit de autovehicolul 21 HD 
992. fală ce înseamnă să traver
săm fără ca în prealabil să ne 
asigurăm, ne putem accidenta 
grav.

Minorul Nicolae Florin Cioa- 
bă din Llvczeni, în ziua de 8 
august, ora 19, se jura pe tro
tuar In stația de autobuz din 
Livezeni. La un moment dat s-a 
holărît să traverseze prin spa
tele autobuzului oprit în stație. 
Făcînd acest lucru in fugă șl 
neasigurindu-se, s-a lovit cu 
capul de autobuzul 31 HD 1344 
care circula din direcția opusă 
autobuzului oprit în stație.

Din toate cazurile redate 
mai sus se desprinde concluzia 
că vinovați de producerea acci
dentelor la care ne-am referit 
se fac minorii, care nu au res
pectat regulile de circulație, pre- 
lu rate de altfel în toate școli
le, cu toți elevii.

Jocul cu 
rea șoselei 
deosebit de 
un moment 
accidente. Acest lucru se lntîm- 
plă clnd mingea ajunge pe par
tea carosabilă și după ea sar 
brusc în fața autovehiculelor 
copiii. Aceasta a fost cauza care 
a dus la accidentarea minorului 
Lidia Hula din I.crgnj, elevă la 
școala generală din localitate 
(20 iunie 1972). Numai atenția 
conducătorului auto, care a o- 
prit autovehicolul la timp a evi
tat accidentarea gravă sau chiar 
moartea minorei Lidia Hula,

Deplasarea spre și de la școa
lă spre casă a copiilor să se la

In a< luata etapă de dezvolta
re a circulației, instruirea copii
lor in spiritul < uiioaștarli și res
pectării regulilor de folosire n 
drumurilor publice devine o ne
cesitate stiingenlă. Evident, prin 
aceasta se urmărește ocrotirea 
copiilor pentru a nu deveni vie - 
lime ale accidentelor de rin u- 
lație, orientarea comportării lor 
In calitate de pietoni. In cuprin
sul materialului de față vom 
reaminti copiilor (elevilor în 
special) principalele reguli de 
circulație și consecințele la ca
re s-ar expune, nelinînd scama 
de ele.

Traversarea drumurilor, stră
zilor publice, de regulă, se face 
pe la locurile semnalizate cu 
indicatoare rutiere : „Trecere de 
pietoni" sau marcaje traversele 
făcute din marmură albă sau 
vopsite în alb. Prin aceste 
locuri, copiii, în calitate de pie
toni, pot traversa drumurile în 
siguranță deoarece conducătorii 
auto, cind se apropie de aceste 
locuri, circulă cu viteză mică, 
cu multă atenție șj în toate si
tuațiile sînt obligați să oprească 
pentru a acorda prioritate pieto
nilor (copiilor). Și iată ce se în- 
lîmplă dacă aceste reguli nu se 
respectă:

Minorul Ion Maghiar din Pe- 
trila, elev în clasa a IV-a 
Școala generală nr. 5, în 
de 2 9 August 1972, orele 
s-a .mgajat în traversarea 
zii Republicii în dreptul i 
plexului comercial prin spatele 
unui autobuz oprit în stație și 
s-a lovit de un alt autobuz ca
re circula din sens opus fiind 
accidentat mortal. De mențio
nat că la 40 de metri de locul 
accidentului se afla marcajul de 
traversare, semnalizat prin indi
catoare rutiere, „Trecere de 
pietoni".

Unde lipsesc locurile de tra
versare amenajate cu indicatoa
re rutiere „Trecere de pietoni" 
sau marcaje vopsite în alb, tra
versarea se face perpendicular 
pe la colțul străzilor. înainte 
de traversare, copiii pietoni au 
obligația de a privi întii în 
slînga, pină la jumătatea stră
zii pentru a se feri de’ autove
hiculele ce vin din slînga, iar 
după trecerea de jumătatea slră-

-ă folosind num.ii tro’u.irole. 
Dar și pe trotuare copiii nu 
trebuie să se joace sau să a» 
blocheze pentru a determina pe 
alți elevi să coboare pe partea 
carosabilă și să fie expu^ 
dcnlelor. Circulația pe 
dreaptă « trotuarului in
de mers, evitarea formării gru
purilor prea mari pe trotuare, 
a nlcrcjalului, coborârilor 
partea carosabilă sini ilevn
< ondiții care trebuie respec tale 
de către elevi, tinde lipse-' tro
tuarele sau potecile, se vo < ir- 
cula pe stingă in direcția de 
mers. In acest ca/, nvrrn posibi
litatea de o vedea autovehic-u- 
lele ce vin din față și ne putem 
feri de ele. Autovehiculele care 
circulă din spate șj pe dreapta 
nu ne creează nici un fel de pe
ricol. Urcarea în autobuz se ta
ce pe ușa din spate și coborir^a 
pe ușa din față, Inrăfeînd a-
< castă roqulă, se dă naștere la 
îmbulzeală, se , stingheresc călă
torii șl pot apărea șl accidente.

O greșeală mare rare duce u- 
neori la accidente este ace 
că unii elevj se dau jos din au
tobuz și, în fugă, traversează 
prin fața sau spatele autobuzu
lui opărind brusc în fața auto
vehiculelor înscrise în depăși
rea autobuzului oprit ori < ircu- 
lînd în sens opus. In tonte ca» 
zurlie se așteaptă plecarea au
tobuzului 
versează numai pe la locurile 
amenajate șl după o prealabilă 
asigurare.

La începutul acestui an de 
învățămint vor fi reaclivizata, 
pentru a sprijini activitatea dă 
circulație, patrulele de elevi 
din fiecare școală. Obligația 
fiecărui elev este să respecte 
indicațiile.dale de paLrulele șco
lare. De asemenea, obligații lq 
acest sens au și învățătorii și 
profesorii care vor supraveghea 
îndeaproape cum elevii respec
tă regulile de circulație și pre
gătirea lor pe această linie. Res- 
pectînd aceste norme, ne ferim 
de accidente și contribuim ta 
buna desfășurare a circulației 

cadrul municipiului nostrum

că sînt niște uriași că am 
merit fn alt loc, un lor de 
pămint de care» cu clleva 
mai devreme, nu aveam 
bar. Gheorghe Codrea, trece pe 
lingă mine.

— Cum să nu dai cărbune 
cind ai tot ce-ți trebuie... .Min
tenaș are să curgă ca Jiul...

Și ride cu fața 'ui de 
,.zmalț" negru, ride dar nu se 
oprește... Vedeți, noi am făcut 
dintr-o regie neproductiva, că 
așa părea la început — spu
nea ing. Gheorghe Modoi — 
o echipă dirză, activă și de 
mare eficacitate, de ajutor pen
tru mineri... Firește, acest mod 
de organizare nu mai ridică 
probleme omului la front, 
poate munci relaxat 360 
minute. Și rezultatele sini pe 
mâsurfl.

— Acum, să nu credeți că in 
fiecare zi se petrece in frontal 
.O minune" — reia firul dis
cuției- Vasile Rusu. Uite și lu
na asta avem un plus de 220 
tone, iar lunile care au’tre
cut le-am încheiat cu 800-1 000 
tone peste plan. Noi avem, nu 
zic nu mai mult dar frontul, 
condițiile tectonice, nu ne la
să. Frontul scurt ne 
jează insă.

— Ce înseamnă „ne 
jează" ?

Mă privește ginditor. 
bătălia pentru cărbune intr-un 
frontal scurt nu cerc un nu
măr mare de oameni, presiu
nea nu te forțează, iar săpări
le le ții aproape de linia de

711- 
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de

i la
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17,
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mingea in apropie- 
de circulație este 
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dat generator de
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a 
18 
I!

limba
18.00 

muncii 
; 18.30

Soarele răsare la ora 6,03 
și apune la ora 18,13. Zile tre
cute din an — 266. Zile răma
se — 100.

Muzică
Banal ; 10,30

.< ara viitorului ;
11,05

Absolvent fiind, cu patala
ma de merii în mină, i s-a a- 
cordal cinstea să-și aleagă el 
viitorul său loc dc muncă. 
Nu a șovăit nid o clipă. A 
cerul să fie repartizat ta lo
cul de muncă de unde a ple
cat. purlînd într-un ungher 
al sufletului, în tot timpul a- 
niloi dc sludii, niște „no
duri" pe care vroia să le dez
lege in folosul celor cu care 
se zbătea inainle, sfi iasă din 
sector numai lucru de calita
te. întors ta atelierul de un
de plecase, după numai cîte- 
va luni de ..slagiatură" a a- 
pucal taurul de coarne, cum 
se spune prin partea locului, 
și iată că in mai puțin de doi 
ani, la conducerea colectivu
lui de muncă a reușit să do
vedească, cu probe materia
le, că atelierul poate produ
ce mult maj mult și de bună 
calitate, că în cadrul colecti
vului se mai află energii la
tente, pricepere neexploalată 
și o teamă, cu nimic justifica
tă, față de nou. In primăvara 
acestui an, cind a început să 
i se cimenteze încrederea îd 
reușita unor acțiuni menile 
să ducă spre mai bine zestrea 
tehnică a atelierului, gradul 
lui de tehnicitate imprimat 
produselor, cînd era aproape 
convins că din perseverența 
lui in ceea ce privește adop
tarea noului în cele mai mul
te dintre procesele muncii, a 
reușit să planteze ceva și ce
lor din jur, alunei._

L-am inlîlnit cu puțin timp 
în urmă, într-un alt oraș al 
țării. Era mulțumit de noul 
său loc de muncă, însă după 
ce s-a holărît să mi se des- 
tăinuie in legătură cu pleca
rea din Vale, privirea și tim
brul vocii sale disimulau o 
mihnire lăuntrică. Din îapida- 
ra-i confesiune s-a desprins 
motivul conflictului dintre el 
și o parte din membrii colec
tivului pe care-1 conducea.

Atunci, cind credea că to
tul prevalează în favnarea in
tențiilor sale de a se schim
ba lucrurile în mai bine, unul 
din colaboratorii săi apropi- 
ați, cu ani îndelungați in ac
tivitate in cadru) atelierului, 
după o ședință de lucru i-a 
spus: ce te omori atita cu 
traducerea în fapt • ideilor 
tale si dai mereu cu introdu
cerea noului în muncă ? Nu 
vezi că noi ne-am obișnuit 
să muncim altfel, așa cum de 
fapt, am muncit înainte? Și 
1 urma urmei pentru noi e 
mai bine așa cum ne-am o- 
blȘDuit, noi sin tem și 
mulțumiți, asa că...

Cine și unde a .greșit ?.

7- Știți cam la ce cantitate 
.ridică cărbunele extras de 

gp^aliști de la începutul anu- 
ui și pină acum peste plan ?

—■ Nu știu precis. Nu asta 
e important. Ce a fost nu ne 
mai interesează, ce va fi, a- 
ceasta e problema care ne 
frămintă mai ales că se apro
pie 30 Decembrie.

— V-ați pus ceva in giiul ?
— Da. Să ne terminăm pla

nul anual —.ce ne revine nouă 
bineînțeles — cu 25 de zile 
înainte de termen. Am toată 
nădejdea in ortacii mei, In Du
mitru Achim, loan Breda, Ște* 
fan Miclea, Teodor Anisie, E- 
ne Stere, Gheorghe Pop, ce 
mai... in toți am nădejde...

Ce uluitor de mult înseamnă 
acest ,.in toți am nădejde", fn- 
seamnă că îți apreciezi mai 
mult ortacii. Pentru frontaliș- 
tii lui Vasile llusu asta este 
egal, pină acum, cu 6 150 tone 
cărbune și in perspectivă alte 
3-4 mii cinstind cum se cuvine 
aniversarea Republicii.

Cpt. Constantin ȚIU. 
serviciul circulației, 

miliția Petroșani

Stațiunea 
balneară

în plina 
dezvoltare

Așezată într-un minunat 
peisaj montan, pe malurile rîu- 
lui Ialomița, la 20 km de Tfr- 
goviște, stațiunea balneară Pu
cioasa a devenit. în ultima vre
me, un loc preferat de nu
meroși turiști. Recent, aici a 
fost construită și dată în folo
sință o nouă microbază de tra
tament pentru reumatologie, 
unde pol face împachetări cu 
parafină, electrotcrapie, masa
je și elongații încă 1 200 de 
pacienți pe serie. Au fost pu
se, de asemenea, la dispoziția 
turiștilor noi vile, care sporesc 
simțitor capacitatea de cazare a 
stațiunii în orice anotimp 
anului.

Fotbal CUPA ROMÂNIEI
Energia Paroșeni 

aoasă!
Miercuri după-amiazâ, pe te

renul de fotbal din Paroșeni, 
am asistat împreună cu ci leva 
sute de înflăcărați suporteri, pe 
care ploaia ce a căzui înainte 
și în timpul reprizei secunde nu 
a putut să-i determine să renun
țe, la înlîlnirea de fotbal con- 
tînd pentru „Cupa României", 
dintre Energia Paroșeni și divi
zionara C, C.F.R. Simeria, par
tidă încheiată cu rezultatul de 
3—1 (2—0) pentru oaspeți.

Intîlnirea a furnizat faze deo
sebit de frumoase și spectacu
loase, succedate cu repeziciune 
de la o poartă la alta. Oaspeții, 
cu o condiție fizică superioaiă 
și bine orientați tactic, s-au Im
pus chiar din primele minute. 
Deși prima parte a jocului nu 
a avut frumusețea re urma să 
se arate în continuare, a marcat 
totuși caracterizarea a două 
combinații de rafinament ale a- 
tacanților ceferiști, în minutele 
8 (Liurcă) și 44 (Rojdos). Am 
mai reținut intervențiile de ul-

tini moment ale portarilor Hor
vath (C.F.R.) și Faur (Energia).

După pauză, așa cum era șl 
de așteptai, jocul s-a înviorat 
gazdele domină, dai ratările Iui 
Puică (min. 64 , 75), Niță (bară 
in min. 68 și 80), Moisescu (min. 
701 și Deak (min. 87j far ca sco
rul să nu poată fi redus.

Totuși în această repriză a- 
sistăm la golul lui Moț Imln. 
67) și In înscrierea punctului de 
onoare al gazdelor Deak, (min. 
86).

După acest joc, Energia Pa
roșeni părăsește competiția, în 
care s-a prezentat mai mult de- 
cît onorabil, printre cele trei 
echipe pe care le-a eliminat nu- 
mărlndu-se și divizionara C Mi
nerul Teliuc.

De-a lungul celor 90 de minu
te de joc, au plăcut Faur și 
Trică de la Energia și Alexiuc. 
I Iurtă, Demniciuc și Horvath 
de In C.F.R.
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Proclamarea Repu
blicii Mali. Sărbătoare naționa
lă ; 1819 — S-a născut Abra
ham Lincoln, om de stal, pre
ședinte al S.U.A. (ni. 1863).

Marius CIORTEA. 
corespondent PETROȘANI — 7 Noiembrie 

Desculț în parc; Republica 
Puterea și adevărul, seriile I 
si II ; PETRILA : Cum am de- 
(lanșat al doilea război mondi
al ; LONEA — Minerul : Neîn
fricatul Gyula, vara și iarna ; 
AN1NOASA: Ultimul război
nic ; VULCAN : Mary Poppins, 
seriile 1 și 11 ; I.UPENI — Cul
tural : Mărturisirile unui comi
sar lă(ute procurorului Repu- 

URICANI: Procesul

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul „Steagul roșu“

Prețul unui abonament 
24 Iei trimestrial.

lei lunar,

se fac laAbonamentele pe luna 
chioșcurile și difuzorii de 
deri, pină la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.

ASIGURAȚI-VA DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

întreprin-

,,Perspectivele de sistematiza
re și modernizare ale orașului și 
municipiului" în lumina docu
mentelor elaborate de Confe
rința Națională a partidului.

Expunerea va fi însoțită de 
machete, planșe, alte materiale 
ilustrative.

In sala bibliotecii Casei 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani are loc astăzi, la ora 
19, un medalion artistic „Ale
xandru Cazaban" de la a cărui 
naștere se împlinește un secol.

13,00 Radiojurnal; 13,30 
Muzică de prînz; 14,00 Com
pozitorul săptămânii ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
ancheta economică ; 15,20 Mu
zică de estradă ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Prelucrări cora
le de Nicolae Lungu ; 16,30
Știința la zi; 16,35 Cînlă Mioa
ra Spătaru și Iile Muțiu ; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Din pal
maresul festivalurilor de mu
zică ușoară; 18,00 Orele serii; 
20,10 Zece melodii preferate;
20.45 Consemnări ; 20,50 Mu
zică populară; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,25 Moment poe
tic; 21,30 Bijuterii muzicale;
21.45 Medalion Nicolae-Kircu- 
lescu ; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bule
tin de știri ; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă
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serial pentru copii: Delfinul 
f lipper; 12,35 Telejurnal ;
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de 
engleză. Lecția a 18-a;
Jurnal de protecția 
„Atenție la-- neatenție" .
Satul con'temporan ; 18,50 Tra
gerea LOTO ; 19,00 Drumuri
in istorie „Ovidianum" 19,20 
1001 de seri „Poveștile buni
cuței . Oaie" (V); 19,30 Tele
jurnal. In cinstea aniversarii 
Republicii — cronica marii 
întreceri; 20,00 Instrumente 
,și virtuozi : Dumitru Fărcaș 
(taragot); 20,10 In dezbatere 
publică Proiectul legii cu pri
vire la dezvoltarea economl- 
co-socială planificată a Româ
niei ; 20,25 Avanpremieră ;
20.30 Film artistic: „Fantome 
de vînzare" ; 22,00 ..24 de o- 
re" ; 22,30 Hochei : I J.R.S.S. — 
Canada.

Astăzi, la ora 18, in holul 
Casei de cultură din Petroșani 
are loc o expunere privind

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Memoria pă- 
mintului românesc ; 10,00 Bu
letin de știri ; 10,05 
populară din 
Harta țării la
11,00 Buletin de știri;
Din folclorul muzical al popoa
relor ; 11,15 Pe teme juridice; 
11,25 Muzică de estradă; 11,35 
Partid, sub flamura ta vie — 
cintece și versuri ; 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Inlîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre-

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Telex ; 9,05 Mai 
aveți o întrebare ? Cum se 
nasc noile orașe ; 9,55 Publici
tate ; 10,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 19-a ; 10,30 Re
vista literară T.V.; 11,00 Pa
gini de umor: Retrospectivă 
Walt Disney; 11,50 Cintă Ma
ria Clobanu, Maria Pietrarii 
și Ghenrqhe Turda; 12,05 Film

:ii utilitare i

Ieri temperatura maxima 
fost la Petroșani de plus 
grade iar la Paring de plus 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 7 grade, res
pectiv, de plus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 2-1 
DE ORE : Vreme in general in
stabilă, cu cer mai mult noros. 
In zona de deal și munte vor 
cădea precipitații sub formă de 
averse de ploaie însoțite 
descărcări electr!
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Inaugurarea Centrului
U.N.E.S.C.O.

Ultimele știri Ultimele știri Ultimele știri

european
Cuvintarea domnului

Rene Malien
(Urmare din pag. 1)

Cuvintarea tovarășului
Itlicolae Ceaușescu

(Urmare din png. 1)

DIM ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE
Lucrările Adunării Generale

a 0 .U Faptul divers pe glob
Cores- 

Constan- 
transmltc :In Japonia NEW YORK. 21. — 

pondcntul Agerpres, 
tin Alexandronlc, 
„Crearea condițiilor favorabile 
pentru accelerarea reuniflcării 
independente și pașnice a Co
reei’ — problemă înscrisă pc 
ordinea de zi provizorie a A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
Inițiativa a 26 de state — 
printre care și România — a 
fost abordată într-un context 
procedural, miercuri după- 
amiază, dc către Comitetul ge
neral al plenarei, însărcinat cu 
definitivarea ordinii de zi și 
repartizarea problemelor a- 
gcndci pe comitete în vederea 
abordării lor de fond.

„Dacă se dorește cu adevă
rat ca procesul spre destindere 
și pace, care a început în Co
reea, să progreseze mai rapid 
— sublinia George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerllor externe al României, 
în discursul rostit în ședința 
Comitetului general — se Im
pune ca Organizația Națiunilor 
Unite su exercite, prin toate 
mijloacele aflate la dispoziția 
sa, un rol pozitiv, constructiv, 
înlesnind crearea condițiilor 
pentru reunifiearea indepen
dentă și pașnică a Coreei. Dez-

baterea pc 
arc și nu 
blect Implicarea O.N.U. în tre
burile interne alo poporului co
reean, deoarece, fără îndoială, 
rezolvarea problemei coreeno 
este de competența exclusivă a 
coreenilor înșiși. Această dez
batere este însă menită să du
că la soluționarea acelor pro
bleme care depind de O.N.U. 
și a căror tergiversare nu pon
te decîl să aducă noi prejudi
cii cauzei poporului coreenii*.

In continuare, reprezentantul 
României a cerut înscrierea 
punctului inițiat de cele 28 dc 
țări pc agenda definitivă a A- 
dunăril Generale.

★
In ședința sa din 21 septem

brie a.c., Biroul Adunării gene
rale a O.N.U. a hotărît să reco
mande înscrierea pe ordinea dc 
zl a actualei sesiuni a punctului 
propus de țara noastră, Intitu
lat: „Creșterea rolului Organiz i- 
ției Națiunilor Unite in menți
nerea și Întărirea păcii șl secu
rității Internaționale, în dezvol
tarea colaborării Intre 
țlunile in promovarea 
dreptului Internațional 
țiile dintre state'1.

care o propunem nu 
poate avea ca o- cu greutatea Japt ce determi

nă un efort suplimentar al 
acesteia ir» ce privește ali
mentarea corpului cu singe. 
Virtanen a menționat că a- 
ceastă problemă este deose
bit de serioasă. In Asia, spre 
exemplu, a spus el, talia es
te medie regimului alimen
tar mal rațional, și, in con
secință, longevitatea mai ma
rc decîl în țările accidenta
le'.

HOUSTON 21. — Aslro- 
nauțil Robert Crippen, Wil
liam Thornton și Karoi Bob
ko, au părăsit, miercuri, ca
mera specială de. decompre- 
sie in care au locuit în ul
timele 56 de sile, in cadrul 
unui test medical in vede
rea zborului prevăzut pentru 
anul viitor, al stației extra
terestre „Skylab". Cei trei 
astronaut i ai N.A.S.A. au in
trat în camera de decom
press la 26 iulie. Camera a 
fost dotată cu absolut toate 
instalațiile care se vor afla 
la bordul stației „Skylab". 
Astronauții s-au hrănit cu 
aceleași alimente prevăzute 
pentru zborul de anul viitor 
și au efectuat experiențe me
dicale similare celor la ca
re vor fi supuși in timpul 
zborului extraterestru. Medi
cul echipei a fost astronautul 
William Thornton.

Reamintim că pentru anul 
viitor sînt prevăzute zboruri
le a trei misiuni „Skylab". 
două urmind să dureze 56 de 
zile, tar cea de-a treia 26 
de zile.

totodată, și așteptările mal generale In ce pri
vește participarea mal acllvă a oamenilor din 
învățăniint la înfăptuirea aspirațiilor popoarelor 
spre cooperare șl pace.

De altfel nici nn se poate concepe un profe
sor universitar care să nu fie șl un militant activ 
pentru pace și ceoperarc. care să nu se preocu
pe de educarea tinerelului fn spiritul pricleniel 
șl cooperării. Aceasta este, de asemenea, o la
tură care am dori să-șl găsească un loc Impor
tant fn activitatea acestui Centru. El va trebui 
să studieze șl să găsească mijloacele pentru ca 
învățămîntul să sădească In conștiința tineretu
lui — odală cu cunoștințele generale și de spe
cialitate — Ideile prieteniei șl păcii, pentru că 
numai asliel ișl va îndeplini cu adevărat meni
rea sa fn lume.

Desigur trăind fn Europa, noi dorim ca șl In 
acest domeniu contlnclul nostru — care a rea
lizat mal multe lucruri bune, dar șl mul
te războaie — să poală da o contribu
ție mal mare la cauza civilizației, a co
operării șl păcii In lume. Stntcm, de altfel. în
tr-o perioadă tn care pașii spre desllndore se 
accentuează, deși în lume mal există încă fo
care de încordare, de război. Sperăm că Europa, 
cadrele din tnvățămîntul superior, tineretul stu
dențesc vor participa activ la înfăptuirea dezi
deratelor generale ale realizării unei Europe nol> 
care să asigure fiecărei națiuni posibilități de
pline de a se dezvolta corespunzător voinței sa
lo. să excludă forța și amenințarea cu forța, să 
garanteze dreuturl egale fiecărui popor, fiecărui 
cetățean din flecare tară la învățămînt și cultu
ră. la o viață liberă și fericită.

Aceasta este dorința noastră și în acest spirit 
România a bolărîl să găzduiască cu plăcere a- 
cest Centru, fiind convinsă că ol va avea un rol 
Important în loate aceste domenii.

Cu aceste qinduri. doresc să urez tuturor ce
lor care vor lucra în Centrul U.N.E.S.C.O. pen
tru învățămîntul superior. precum și centrelor 
universitare care vor conlucra tn cadrul lui, suc
ces deplin in găsirea celor mai bune căi de a co
labora In toate domeniile de activitate. Doresc 
Centrului să devină un factor activ care să con
tribuie la proqresul tnvățămîntulul și științei, la 
întărirea păcii și 
(Aplauze puternice).

trebui să joace mai ales nn rol de 
dlspuntnd efectuarea unor studii, e- 
tnsușl asemenea sludii. organizind

Centrul va 
Analizator. 
țȘCtnind el ____________ _
tștllnirl alo specialiștilor șl cerlnd Institutelor 
dprespunzăloare să realizeze experlențe-pilol. fn 
(Urnele său. Lista subiectelor la care se poale 
fșlerl cooperarea universitară oslo aproape ne- 
Umltalh sl tn afara problemelor de structură Șl 
Metodă, cărora Centru) va trebui să se consacre 
fu prioritate, este evident dc dorit să sc Instan- 
Îșye șl schimburi de informații asupra conținutu- 
ni însuși al învSțămîntulul superior, ca si asu- 
ra conținutului cercetărilor universitare.
Relevînd faptul că Centrul Inaugural va activa 

pa o Instituții- europeană, regiune in care mai 
mult decit in alte părți obiectivul universalist al 
U-N.F.S.C.O. trebuie să se Insereze și să se a- 
daptoze diversității unor comunități istorice pro
fund originale directorul general al U.N.E.S.C.O. 
a pus tn evidență caracteristica dominantă a a- 
Ceslf-I regiuni: o veche civilizație, varietatea 
fuliurilor, a regimurilor social-polltlce. moravuri
lor. Dar aceasta — a spus vorbitorul — nu poa
te să ne facă să uităm că dincolo de deosebiri șl 
Opoziții, Furopa oferă un excepțional exemplu dc 
dmoqcnilale. atit pe planul Iradițlllor culturale. 
Cit șl pe cel al progresului tehnic. Necesitățile 
deoqiaîlce si economice și interacțiunile secula- 
ț? fn domeniile artelor, științelor, ideilor șl valo- 
Hloi au creai între aceste popoare o profundă 
Solidaritate și ceea ce s-ar putea denumi un sis
tem intelectual de referință comună. Această u- 
âltale tn v ariclate constituie o bază deosebit dc 
favorabilă unei colaborări si unor schimburi ca
re să urmărească să ajute diversele țări ale re
giunii să-și sporească mijloacele de activitate. 
Ipspirîndu-se din ceea ce se tace nu numai tn 
Urile cele mai apropiate și asemănătoare dar șl 
în cele care la primi vedere par a fi cele mal 
îndepărtate și mai diferite. U.N.E.S.C.O. a Încu
rajat tn diferite moduri cooperarea intereuro- 
peană Înființarea la București a unui Centru 
pentru invătămîntul superior nu este deci o ini
țiativă izolată : ea se Înscrie într-o serie siste
matică de măsuri menile să confere o formă con- 
cre<ă cooperării europene axind-o pe o serie de 

probleme precise de competența Organizației șl 
'âotînd-o cu instrumente instituționale adecvate 
acestui scop — a spus în Încheiere vorbitorul.

£• t-

prieteniei intre popoare.

noi anchete efectuate în lunile 
iulie șl august 1972, transmite 
agenția Kyodo.

ml a recomandat să se Intro
ducă studiul regulilor de cir
culație încă din anii copilăriei.

< Camera Lorzilor din Ma
tra Britanle a adoptat in a treia 
Șl ultima lectură, condițiile de 
aderare a țării la Piața comună 
obținute de guvernul conserva 
(or in cadrul negocierilor dc 
Bruxelles și Luxemburg.

♦ Agenția B.T.A. anunță că, 
joi, in drum spre aeroportul 
„Kondofrei", la o trecere de ni
vel peste calea ferată, autobu
zul în care călătoreau sportivii 
cehoslovaci participant)' la cam
pionatul de parașutism al arma
telor prietene a suferit o catas
trofă, în urma căreia au pierii 
11 sportivi cehoslovaci.

la

< Delegația Ministerului E- 
aucației și Invățămîntului, con
dusă de Virgil Cazacu. prLm-ad- 
junct al ministrului, care face o 
Vizită tn Danemarca, Ia invita
ția guvernului acestei țări a lost 
primită miercuri de ministrul e- 
Șucației, Knud Heinessen. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire prietenească asupra n- 
nor probleme de Interes comun 
șl asupra posibilităților de dez
voltare viitoare a relațiilor bila
terale.

4* Potrivit datelor publicate 
de serviciul de statistică al sin
dicatelor, în primele șase luni 
ale anului în curs, numărul me
diu al șomerilor din Spania a 
fost de 168 000, față de 158 000 
in aceeași perioadă a anului 
Irecut.

♦ A luat sfirșit prima grevă 
a corpului didactic din școlile 
de stat din Washington. Gre
viștii au obținut satisfacerea 
revendicărilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă șl de 
viață.

< Consiliul împotriva arme
lor atomice și cu hidrogen al 
Insulei Okinawa a dat publici
tății un document în care de
clară că la bazele S.U.A. din 
Insulă continuă să existe gaze 
toxice și că urme de cobalt 
60 și 59 au fost detectate în 
zona portului White Beach. Do
cumentul prezintă concluziile u-

♦ In cadrul unui seminar 
internațional pentru problemele 
securității rutiere, care are Ioc 
Ia Bruxelles, s-a anunțat că. 
Intr-un singur an. accidentele de 
automobil s-au soldat cu pier
derea a 200 000 de vieți și cu 
mai multe milioane de răniți. In 
afara măsurilor de organizare 
mai bună a circulației, semlna-

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE

8,15 Gimnastica pentru
8,30 Cravatele roșii. 

30,00 Viața satului.
Mari muzicieni la 
reșfi.
Două viori ilustre, ___
capodopere ale muzicii de 
cameră — David Olstrah 
— Isac Stem.
De strajă patriei. 
Emisiunea în limba 
ghiară.
360 de grade.
Fotbal i Sportul Studen
țesc — Dinamo — trans
misiune de la Stadionul 
Republicii.
Invitata noastră : clntfi- 
reața de culoare Elayne 
Delmar.
„Cine ucide pe șosele*. 
Desene animate.
Poetul meu.
Biografia... „pe viu" a u- 
nei celebrități colective i 
corul Madrigal.
Film serial pentru tine
ret i Civilul.
Finala Campionatului bal
canic de baschet mascu
lin i România—Iugosla
via.

’19,iJ5 Publicitate. 
1001 de serj.
Telejurnal. In cinstea a- 
niversării Republicii — 
Cronica marii întreceri. 
Reportajul săptămînil i 
„Trepte pe Cîmpul Fru
mos". Noi dimensiuni ale 
orașului Sf. Gheorghc. 
Film artistic: M-am în
drăgostit de un marinar 
— o comedie cinemato
grafică în regia lui Mi
chael Curtiz.
Selecțiuni din opere1.i ,\'ă- 
duva veselă' de Lehar.

22,30 Telejurnal. Duminică spor
tivă.

Bucu-

două

ma-

LUNI 25 SEPTEMBRIE

toți.

17,30 Deschiderea emisiunii.

Curs de limba rusă 
Lecția a 19-a.

18,00 Căminul.
18,40 Ecranul.
19,00 Săptămîna în imagini.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. In cinstea____ a- 

niversării Republicii — 
Cronica marii întreceri. 

20,00 Avanpremieră.
20,03 Reflector.
20,20 Roman foileton t Conte

le de Monte Cristo (II).
21,10 Prim-plan — Elviu Ciulei.
21,40 Să înțelegem muzica — 

ciclu de educație muzica
lă prezentat de Leonard 
Bernstein.

22,30 24 de ore — Contraste în 
lumea capitalului.

MARȚI 26 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
telex.

9,05 Aspecte
VUI-lea
clor de

de la cel 
festival de 
pe litoral. Jude

țul Botoșani.
9,20 Căminul (reluare).

10,00 Curs de limba engleză — 
Lecția a 19-a.

10.30 Prim-plan i Liviu Ciulei 
(reluare).

11,00 Film serial: „Salut Ger
main".

11,40 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenadă duminicală".

12.30 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. — Curs de 
limba franceză.

18,00 Steaua polară — emisiu
ne de orientare școlară și 
profesională.

lCp30 Cîntece patriotice inter
pretate de Corul și Or
chestra de studio ale Ra- 
dioteleviziunli.

18,45 Publicitate.
18,50 Dezbateri, confruntări — 

Tema i Conștiința contra
dicțiilor și perfecționarea 
socială.

•19,20 1001 de seri.

de-al 
fol-

> Institutul de cercetări pen
tru căile ferate din Tokio a în
ceput experimentarea primului 
tren electric japonez cu motor 
linear și cu pernă electromagne
tică. Trenul a reușit să se ridi
ce pe perna electromagnetică la 
înălțimea de șase centimetri 
după parcurgerea a numai 50 
de metri. Specialiștii apreciază 
că astfel de trenuri vor putea 
circula, între Tokio și Osaka, 
începînd cu anul 1980, cu o vi
teză de 500 kilometri pe oră.

+ Agenția China Nouă a- 
nunță că primul ministru al 
japoniei. Kakuei Tanaka, a 
acceptat cu plăcere Invitația 
premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Clu 
En-lai, șl va face o vizită în 
China, între 25 și 30 septem
brie, pentru a negocia șl re
glementa problema normali
zării relațiilor dintre China 
și Japonia și pentru a stabili 
în consecință, relații de bună 
vecinătate și prietenești în
tre cele două țări.

Agenția japoneză de presă 
Kyodo precizează că premie
rul Tanaka va fi însoțit în 
vizita sa la Pekin de ministrul 
de externe, Masayoshi Ohlra 
și de un număr de experți.

19.30 Telejurnal. In cinstea a- 
niversării Republicii — 
Cronica marii întreceri.

20,00 Oameni și fapte.
20,15 Seară de teatru i Micul 

Eyolf, de H. Ibsen.
22,00 Vedete ale muzicii ușoa

re i Alain Barlerre.
22,10 24 de ore.
22.30 Hochei : U.R.S5. — Ca

nada. (înregistrare do la 
Moscova).

TOKIO 
Agerpres, 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con. 
dusă de tovarășul Paul Ntcules- 
cu-Mizll, membru 
totului Executiv, 
dlului Permanent al .............
P.G.R., a vizitat joi complexul 
petrochimic din orașul Sakal, si
tuat lingă Osaka, al firmei 
„Mltsul Toatsu Chemicals Inc.". 
Au fost vizitate fabrlcilo de a- 
moniac și de uree, instalațiile 
de elilenă șl produse derivate, 
precum și instalațiile care fabri
că diferite mase plastice.

21 — Corespondentul 
El. Țuiu, transmite:

al 
al

1 Corni- 
1 Prezl- 
C.C. al

-—♦------

Vizita delegației
economice

române
la Luxemburg

LUXEMBURG 21 (Agerpres).
Delegația economică rorpână, 

condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, președintele Consiliu
lui Economic al Republicii So
cialiste România, care se află 
într-o vizită oficială in Luxem
burg, a avut o întîlnlre cu re
prezentanții principalelor firme 
industriale, comerciale și cu re
prezentanții cercurilor financiar- 
bancare, printre care „Goodyear 
S. A.", „filco", „Columeta", 
„Societe Cleveland Tramrail In
ternational". Delegația economi
că română a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Marcel Mart, mi
nistrul economiei și la marele 
concern siderurgic „Arbed".

toate na- 
normclor
In rela-

4r

•Ar ★ ★
NEW YORK 21. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Miercuri du
pă-amiază, locțiitorul șefului 
delegației României la cea de-a 
27-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a făcut 
o vizită la sediul Națiunilor U- 
nite, președintele actualei se
siuni, Stanislaw Trepczynski.

Cu acest prilej, George Ma- 
covescu l-a felicitat pe repre
zentantul Poloniei — țară socia- 
listă cu care România \ întreți-

ne relații apropiate, prietenești 
— pentru alegerea sa în unani
mitate in postul de înaltă răs
pundere de președinte al sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

In cursul întrevederii, in ca
re a participat Ion Datcu, am
basador, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., 
au fost abordate o serie de pro
bleme majore de pe ordinea dc 
zi a sesiunii, în special cele 
aflate în atenția Comitetului 
General, organism însărcinat cu 
definitivarea ordinii de zi.

ATENA 21. — In Insula
Thyra (vechiul Santorin), au 
fost descoperite obiecte apar- 
ținiml civilizației cretane mi- 
noice (cu 2 000 ani i.e.n.). 
Printre obiectele arheologice 
găsite figurează picturi re- 
prezentind convoaie de bărci, 
scene din viața locuitorilor 
cetăților situate pe coastele 
egiptene și siriene ale Mă
rii Mediterane, păduri și oa
meni imbrăcați în piei de a- 
nimale.

*

Întîlnirea tovarășului Dumitru Popescu
cu directorul

LONDRA 21 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Joi dimineața, tova
rășul Dumitru Popescu, preșe
dintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, s-a iritllnll 
cu directorul general al Consi
liului britanic, F.J. Llewellyn.

 ,

general al Consiliului britanic
In aceeași zi, oaspetele român 
a avut convorbiri cu Margaret 
Thatcher, secretar de stat pen
tru educație și știință, precum 
și cu lordul Eccles, ministrul cu 
responsabilități in domeniul ar
telor, și cu Sir Hugh Willat, se-

cretar general al Consiliului ar
telor. In cadrul discuțiilor s-a 
făcut un amplu schimb de ve
deri asupra posibilităților de in
tensificare a colaborării cultu
rale româno-brilanice, in inte
resul comun, al cauzei păcii și 
destinderii internaționale.

HELSINKI 21. — Referin- 
du-se la creșterea excesivă 
a țesuturilor adipoase, feno
men remarcat In unele țări 
industrializate din occident, 
doctorul finlandez Arturri 
Virtanen a declarat că: 
„Omul mănîncă prea mult 
și se îngrașă, ceea ce are o 
influență negativă asupra i- 
nimii și in general asupra 
sănătății sale" „Omul, a spus 
el, devine din ce In ce mai 
greoi și acest lucru nu e 
bine întrucit inima nu se 
dezvoltă în aceeași proporție

NEW YORK 21. - Sta
tuia Libertății din New York 
găzduiește începînd din a 
ceastă săptămînă un muzeu 
al imigrației tn S.U.A., rod 
al unor eforturi desfășurate 
timp de 20 de ani. Sînt expu
se peste 200 de piese, o ma
re parte dintre ele dotate cu 
efecte sonore, care ilustrea
ză o adevărată istorie a Sta
telor Unite. Vizitatorul poa
te urmări stabilirea primilor 
europeni în Lumea Nouă — 
grupurile de englezi și spa
nioli care au creat așezări 
in Virginia, și, respectiv. Flo
rida și sud-veslul continen
tului. Cea mai mare parte a 
exponatelor se referă la așa- 
numitul secol al imigrației, 
care a început prin anii 1820 
și in cursul căruia au venit 
in America aproximativ 34 
milioane de oameni. O sec
ție a muzeului adăpostește 
reproducerea uriașa a Decla
rației dc independență și un 
număr de 14 statuete in ca
sete de sticlă ale unor per
sonalități din istoria america 
nă. Cind vizitatorul se o- 
preșle în fața uneia dintre 
ele, el poate asculta, povesti
tă la persoana iutii, biogra
fia respectivei personalități.

Organizatorii speră că mu
zeul va atrage aproximativ 
2 milioane de vizitatori a- 
nual.

■4
NAIROBI 21. — Recordul 

de săritură In înălțime la a- 
nimale este deținut.. în pre
zent. de o mică capră săl
batică africană. Acest animal, 
care cintărește mai puțin de 
10 kg. poate sări șapte me
tri fără... elan.

După meciul România
HELSINKI 21 (Prin telefon dc 

la trimisul Agerpreș, A. Berger): 
Ziarele care au apărut joi dimi
neața la Helsinki comentează 
pe larg meciul de fotbal Finlan
da — România din cadrul preli
minariilor campionatului mon
dial, încheiat la egalitate : 1—1. 
„Echipa^ României, care a parti
cipat la ultimul turneu final al 
campionatului mondial, a trebu
it să se mulțumească, la Helsin
ki, cu un meci egal în fața Fin
landei", scrie ziarul „Helsingin 
Sanomat". Printre altele, comen
tatorul acestui ziar remarcă ur
mătoarele, privind evoluția fot
baliștilor români: „Formația 
oaspeților a jucat în continuă;

mișcare, insă a folosit unilate
ral deschiderile pe aripa dreap
tă. Echipa finlandezilor, ca și 
în meciurile anterioare din a- 
cest sezon, a jucat bine, confir- 
mînd că se află într-un accen
tuat progres".

„Seria surprizelor și a rezul
tatelor bune ale fotbaliștilor 
finlandezi continuă", 
qpnientatorul ziarului 
Uutlset". în ultimele 
pline de tensiune ale 
cu România, ei au reușit să e- 
galeze și să ciștlge încă un 
punct în lupta pentru calificarea 
în campionatul mondial. Fotba
liștii români au o tehnică bună. 
Lucescu a fost cel mai bun ata-

notează 
„Kafsan 
minute, 

meciului

Finlanda
cant și din centrarea sa, Nun- 
weiller a marcat un gol specta
culos. In legătură cu jocul lui 
Răducanu, același ziar scrie: 
„Portarul român a clarificat mul
te situații periculoase, însă a ți
nut prea mult mingea In ultime, 
le minute, ceea ce i-a fost fatal".

★
Comentatorul de fotbal al a- 

gențlei de presă finlandeze a- 
preciază că Mircea Lucescu șl 
Radu Nunwelller au fost cel 
mai buni jucători români. Cores
pondentul agenției A.P. conside
ră ca o surpriză rezultatul egal, 
smuls de finlandezi în ultimele 
minute de joc, In fața echipei 
României.

17,13 Publicitate.
17.30 Curs de limba germană 

— lecția a 22-a.
18,00 Moment folcloric cu Ion 

Cristea și Emil Gavriș.
18,10 Caleidoscop cultural-ar

tistic.
10,40 Tragerea Pronoexpr^s.
18,50 Timp și anotimp în a- 

gricultură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea a-

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

MIERCURI 27 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
telex.

9,05 Moment folcloric.
9,15 Film documentar — !

rionli se pescuiesc 
furtună.

9,23 O viață pentru o 
Nansen (II) (reluare).

40,00 Curs de limba rusă 
lecția a 20-a.

10.30 Telecinemateca pentru ti
neret. Istoria unei capo
dopere „Parisul care 
doarme" (reluare).

12,00 Reportajul săptfimînii i 
„Trepte pe Cîmpul Fru
mos" (reluare).

12,20 Telejurnal.
15.30 Deschiderea emisiunii do 

după amiază. Fotbal i 
F.C. Argeș — Arris Bon- 
naweg (Luxemburg) —

. meci retur în „Cupa cam
pionilor europeni" 

. transmisiune directă
* la Pitești.

Stu- 
po

idee i

de

niversării Republicii — 
Cronica marii întreceri.

£0,00 Teleobiectiv.
20,20 Telecinemateca 1 Al 41-lea 

— ecranizare după poves
tirea Iul B. Lavrenev.

21,50 Panoramic științific.
22,10 Ipostaze coregrafice 

muzică de i Gounod, 
senet, Ceaikovski, 
kofiev, Delibes.

22,30 „24 de ore".

pe 
Mas- 
l’ro-

JOI 28 SEPTEMBRIE

emisiunii

în

lui

lume (relua-

Așchiuțfi — 
pentru preșco-

limba franceză 
a 21-a.

9,00 Deschiderea 
telex.

9,03 România 
re).

9,33 Prietenii 
emisiune 
lari.

10,00 Curs de
— Lecția

10,30 De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru elevi.

11,00 Telecinemateca i „Al 41- 
lea“ (reluare).

|2,30 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune in 
limba maghiară. Din 7 în 
7 zile.

18.30 La volan — emisiune pen- 
conducâtorii auto.

18.30 Teleconferință dc presă.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea a- 

niversării Republicii — 
Cronica marii întreceri.

20,00 Intre Someș și Tir nave.
20.15 Tinerii despre ei înșiși — 

-Amfiteatrul și producția.
20,45 Pagini de umor ,.Aventuri 

în epoca de piatră".
21.15 Finala Cupei Interconti

nentale la fotbal : Ajax 
Amsterdam — Indepen- 
diente Buenos Aires. Meci 
retur. Transmisiune direc
tă de la Amsterdam.

23,00 Telejurnal.

VINERI 29 SEPTEMBRIE

Deschiderea emisiunii — 
telex.
Cărți și idei : „Știința con
ducerii" — reluare.
Chemarea narciselor — 
un reportaj realizat 
Munții Apuseni. 
Publicitate.
Curs de limba germană

— lecția a 21-a.
10,30 ~
10,45

9.00

în

Desen animat. 
Teleconferință de 
(reluare).
Pagini de umor! „Aven

turi în epoca de pia
tră" (reluare).
Film serial pentru copii i 

„Delfinul Flipper" (re
luare).

12.15 Telejurnal.
17,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază — Curs de 
limba engleză. Lecția a 
20-a.

18,00 Pentru sănătatea dv.
18.15 Satul contemporan. Toți 

pentru unul — unul pen
tru toți.

11,15

11,45

18,45 Tragerea Loto.
18,55 In dezbatere 

Proiectul noului 
muncii.

19,10 Muzică populară

publică. 
Cod al

. . interpre
tată de Ionela Prodan.

19^20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea a- 

nlversăril Republicii 
Cronica marii Întreceri.

20,05 Reflector.
20,20 Film artistic > Fata 

părui cărunt.
21,56 Avanpremieră.
22,00 Mai zîmbiți o dată — sc- 

lecțiuni din emisiunile de 
divertisment.

22.30 24 de ore.

SlMBATA 30 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
telex.

0,05 Teatrul scurt prezintă i 
Teatrul de stat din Arad. 
Adolescentul, de Horla 
Lovinescu.

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,00 Teleenciclopedia (reluare). 
10,50 Film documentar.
11,15 Portativ ’72 — Revista 

muzicii ușoare TV,
11,45 In slujba sănătății. 
12,00 Telejurnal.
16,30 - • •• ................

presă
19,15

Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.
Efigii lirice.
Tragerea de
ADAS
1001 de seri.

amortizare

19,20
1'9,30 Telejurnal. In cinstea a- 

nlversării Republicii 
Cronica marii întreceri.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Teleenciclopedia. A —
20.50 Film serial ! Mannix. Per

mis pentru crimă.
21,40 Oaspeți în studiourile te

leviziunii ) Tropical Fiesta 
(Republica Africa Centra- / 
lă).

22,35 Telejurnal.
22.50 Săptămîna sportivă. <

40 303

Vînd casă, două camere, bucătărie, baie, teren 700 mp, 
pian marcă vleneză — Aurel Vlaicu 28, Petroșani.

Mica publicitate
VIND casă ieftin. Deva centru. Informații Deva, bule

vardul Di-. Petru Groza, nr. 8, L6wy.
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