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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „23 August" clasa 

tovarășului Ștefan Andrei
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea Președintele Republicii Socialiste 

politicii partidului și statului de făurire România <l\e c r e t e a « ă i 
a societății socialiste multilateral dez- AlTrlCOL tfNIC. Se conferă Ordinul 
voltate în patria noastră, cu prilejul im. „23 August'' clasa I tovarășului Ștefan 
plinirii vîrstei de 50 de ani, Andrei.
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Mecanizare ■ Productivitate E Rentabilitate

Un fel, tradus ii da zi în faptă, al minerilor de la Bărbăteni

Solemnitatea decorării tovarășului 
Ștefan Andrei

15000 tone de cărbune cocsificabil 
peste prevederi pe primul trimestru

a 
afir- 
între

■> încheind sarcinile 
trimestrului I âl anului 
cu nouă zile mai devre
me, colectivul I.M. Băr- 
băteni se angajează să 
extragă peste prevederile 
primului trimestru 15 000 
tone de cărbune cocsifica
bil. Această hotărire 
tânărului colectiv, 
mat deja plenar
fruntașii întrecerii mine
rești pentru cit mai 
mult cărbune cocsificabil 
dat țării, se concretizea
ză după primul schimb de 
lucru al zilei de ieri în 
depășirea planului la zi 
cu 13 8t>0 tone de căr
bune. După cum afirma, 
tot ieri, directorul I.M. 
Bărbăteui, ing. Ovidiu A- 
vramescu, zilele de pro
ducție record organizate 
aici m zilele următoare, 
organizarea fermă a bri-

găzilor de mineri pentru 
atingerea de noi cote ale 
vredniciei în întîmpina- 
rea aniversării a 60 de 
ani de la întemeierea 
Partidului Comunist Ro
mân și a Congresului sin
dicatelor sînt o vie cer
titudine că și acest nou 
angajament în întrecere 
va fi onorat.♦ însuflețiți de exemplul minerilor, inginerilor și tehnicienilor din sectorul I, care raportează în aceste zile un plus de extracție, de la începutul anului, de proape 7 000 de tone, mafiile de muncă sectorului III — derin.i înființat — se afirmă și ele ea un colectiv mareabil. omogen si

a- for- ale cu-

Una din cele mai apreciate brigăzi care pregăteș
te viitoarele fronturi de extracție de la I.M. Uricani, 
condusă de Gheorghe Nistor de la sectorul IV. Depă
șirile lunare ale brigăzii sînt de peste 50 mc.

< De la începutul anului sectorul III participă la realizările întregii mine cu un plus de 3 500 tone. Trăsătura definitorie a muncii acestui colectiv constă, însă-, în consecvența cu care acționează pentru creșterea productivității muncii. Astfel, cu cele 600 kg/post realizate în medie peste prevederi în această lună la cel mai sintetic indicator al activității productive, minerii . sectorului III se situează pe locul de , frunte în depășirea productivității muncii. Cu cele mai rodnice rezultate în această direcție se afirmă brigăzile din abataje conduse de Ion Pm- teca.n, Stglsmun d Kovacs și Gheorghe Rusan.

Tovarășul N i c, e-1 a e Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat, sîmbătă, 28 martie, într-un cadru festiv, tovarășului Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe, Ordinul „23 August" clasa I, conferit prin Decret prezidențial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidu-

lui și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani.La solemnitatea decorării au luat parte •tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț, alți răși din conducerea.! partid și de stat.Tovarășul Ștefandrei a exprimat conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae
tova- de
An-

Ceaușescu, mulțumiri cunoștință distincție acordată.
A luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceausescu care a felicitat cu căldură pe sărbătorit.Tovarășii din conducerea de partid și de stat l-au felicitat, de asemenea, pe tovarășul Ștefan Andrei, urîndu-i multă sănătate și fericire, putere de muncă, noi succese în activitatea sa,

cele mai calde și profunda re- pentru înalta

La Casa de cultură din 
Petroșani s-a deschis, 
teri, a X-a ediție a festi
valului de muzică ușoa
ră, artă fotografică, crea
ție literară și cinemato
grafică „Cintecul adîncu
lui", organizat de Co
mitetul Uniunii Sindica- 

f telor din întreprinderile
1 miniere, de petrol, gep-
4 logie și energie electri-
t că, Consiliul județean
1 Hunedoara al sindicate-
\ lor și-Consiliul de edu-

I r v
cafie politică și cultură 
socialistă din "municipiul 
Petroșani. Acest festi
val, intrat în tradiția cul
turală a Văii Jiului, este 
integrat în Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei" și face parte din

Puternic, uman, cu trăsături superioare din crezul politic, din

depășiri. De la anului, printr-o mai bună a pro- a muncii, printoate și-au plan.

Depășiri de planActivitatea intensă depusă de colectivul sectorului XI — investiții al I.M. Lupeni pentru execuția lucrărilor miniere de deschideri îl situează în rîndul sectoarelor cu cele-' mai mari începutul organizare ducției șifolosirea rațională a utilajelor din dotare, brigăzile sectorului depășit sarcinile de La săpări si betonări planul pe sector a fost realizat în proporție de 114,3 la sută. Cele mai importante depășiri le înregistrează formațiile conduse de brigadierii Nicolae Ungu- reanu și Francisc Ambrus. , Aceste formații, pe lîngă faptul că-și depășesc planul cu 19 și. respectiv, 6 la sută reușesc să asigure și o bună calitate a lucrărilor miniere.
Ieri, la Petroșani, s-a deschis

- Festivalui-concurs 
„Cintecul

manifestările dedicate a. 
niversării a 60 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român și apropi
atul Congres al sindica
telor. La această ediție 
jubiliară a festivalului 
„Cintecul adîncului", 
participă 75 de artiști 
amatori — interpreți de 
muzică ușoară, poeți, 
foto și cineamatori — 
din județele Bacău, Bi
hor, Caraș-Severîn, Gorj,

adincu!ui“
Ia-Harghita, Hunedoara, 

lomița, Prahova, Mara
mureș, compozitori și 
membri ai Uniunii Scri
itorilor.

încă de cînd a fost i- 
nițiat, festivalul „Cinte
cul adîncului" s.a cons
tituit într-o manifestare 
care omagiază munca 
minerilor. Poeziile, foto
grafiile, filmele chiar și 
creațiile muzicale, prezen
tate la acest festival-con-

Chezășia progresului, a bunăstării

Spiritul științific 
promovat 

cu consecvență în 
conducerea societății*seamă de alteocare-și trag seva idealurile înscrise pe steagu! său de luptă, Partidul Co

munist Român se afirmă tot mai mult prin rolul hotăritor ce_l deține în conducerea societății, în accelerarea ritmurilor de progres ale țării, în deplin con. sens cu aspirațiile și năzuințele poporului. în cel de-ai 60-lea an al unei e- xistențe glorioase, partidul acționează stăruitor pentru prosperitatea națiunii, iar dimensiunea vastei activități politice, organizatorice și ideologice pe care o desfășoară este fidel reflectată de transformările revoluționare înregistrate la scara întregii societăți. Din nou, prin exemple convingătoare, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. a fost evidențiată preocuparea pentru creșterea rolului conducător al partidului, pentru îmbu-

nătățirea structurii sale organizatorice și întărirea organizațiilor de partid, iar ca efect al acțiunii politice desfășurate a fost reliefat drumul important parcurs de țara noastră în cincinalul încheiat cu rezultate bune. „Pornind de 
la realizările obținute ȘÎ de la puterni
cele transformări revoluționare din țara 
noastră, a arătat în cadrul plenarei tovarășul Nicolae Ceaușescu, se poate spu
ne că partidul nostru comunist și_a în
deplinit și își îndeplinește cu cinste mi
siunea ce și-a asumat-o în fața clasei 
muncitoare, a întregului nostru popor 
— de a conduce țara, întreaga națiune 
pe calea luminoasă a socialismului și co
munismului, de a asigura poporului nos-» 
tru o viață tot mai demnă și civilizată, 
liberă și ' independentă*'.

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe marginea schimbului de experiență de la I.M. Paroșeni în

domeniul muncii de propagandă

»După cum a fost făcut cunoscut, la mina Paro- seni — colectiv fruntaș — a avut loc schimbul de experiență pe tema „Forme 
și metode de muncă folo
site de comisiile pentru în- 
vățămîntul politico-ideolo-

9

I 

I

curs sînt inspirate din 
actualitate, exprimind, cu 
mijloace artistice Uneori 
remarcabile, viața și 
munca minerilor, petro
liștilor, energeticienilor, 
a oamenilor care printr-o 
exemplară dăruire obțin 
rezultate de prestigiu în, 
întrecerea socialistă din 
acest prim an al cincina
lului calității și eficienței.

Festivalul-concurs „Cin
tecul adîncului" continuă 
și astăzi (orele 10 Și 19} 
cu spectacole susținute 
de artiști amatori și 
Doina Spătaru, Petre C 
Geambașu, cunoscuți și I 
apreciați interpreți ai i 
muzicii ușoare romă- < 
nești. ’

gic în scopul realizării sar
cinilor reieșite din docu
mentele de partid", acțiune organizată de Consiliul municipal pentru educație politică și cultură socialistă. Intr-un cadru generos, de împărtășire a experienței, au foșt urmărite cu viu interes intervențiile parti- cipanților pentru clarificarea problemelor ce au făcut obiectul temei schimbului de experiență. Vorbind despre preocuparea comitetului de partid, a membrilor colectivului pentru învățămîntul politico- ideologic de la I.M, Paroșeni în scopul bunei organizări și desfășurări a dezbaterilor învățămîntului de partid, sindicat, U.T.C. și O.D.U.S., al creșterii eficienței acestuia în mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producție, tovarășul Vasile Purice (I.M, Paroșeni) ajn- fățișat participanților o experiență demnă de a fi însușită. Au reținut atenția în mod deosebit: urmărirea ca obiectiv în în-

>

vățămînt de a se realiza saltul calitativ; baza materială modernă — aspec- tomat, retroproiector, magnetofon, apărat foto — a- sigurată pentru prezentarea temei în condiții optime ; buna pregătire a propagandiștilor, asigufîn- du-li-se o bogată bază de documentare; afișarea din timp â bibliografiei la panoul învățămîntului politico-ideologic — element nou în propaganda Vizuală — precum și rea unor scurtepe grupuri de cursanți, asupra melbr concrete ale întreprinderii care să facă o- biectul dezbaterilor la ia- vățămînt în strînsă îmbinare cu tezele teoretice; consultații transmise la stația de radioamplificare la tema ce urmează să fie dezbătută; ținerea învăță-
I. BALAN

purta- 
discuții.

2—3 
proble-

(Continuare în pag. a 2-a;
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Mijloacele actului politic folosite eficient
(Urmare din pag. I)mîntului la ieșirea din schimb, pentru a se putea afecta timpul necesar unei 

dezbateri temeinice a temei. Un fapt notabil a ieșit în evidență avînd eceu deosebit în rîndurile par- ticipanților — acela că 
actul politic este efectiv 
sprijinit în realizarea lui de către cadrele de conducere ale minei Paroșeni, fie că e vorba de propaganda vizuală, învățămîn- tul politico-ideologic, activitatea agitatorilor, acțiunile politico-educative inițiate de organizațiile de sindicat, U.T.C., femei sau O.D.U.S.O experiență valoroasă a fost împărtășită participan- ților și în intervenția tovarășului loan Geană. (I.M, Urieani) privind asigurarea caracterului operativ al propagandei vizuale pentru a-și îndeplini cu eficiență rolul în popularizarea fruntașilor și succeselor acestora în muncă, a realizărilor colectivului precum și în disciplinei, poiate față suscitat un • bit pentru perativitatea imprimată propagandei vi-_ zuale de la mina Urieani. Dispecerii, maiștrii minieri

combaterea in- atitudinii îna- de muncă. A interes deose- participanți o- remarcabilă

în cadrul secției de 
automatizări de la 
I.U.M. Petroșani, mun
citoare cu o înaltă pre. 
gătire profesională rea
lizează subansamble ale 
echipamentelor miniere 
folosite în întreprinde, 
rile din Valea Jiului.

Foto: Șt. NEMECSEK

Cu planul 
trimestrial 

realizat

sînt implicați direct în rea- obiectiv;transmit în aceste domenii ale pro- ", celor pagandei cît și în ' învăță- . .. • mîntul politico-ideologic, înpropaganda vizuală atît intervențiile cît și discuțiile lor de participanți — Gheorghe Lăzărescu. Aurel Colda, secretari ai co

lizarea acestui 
maiștrii minieri 
telefonic din mină, < 
care ■ se ocupă de propa
ganda vizuală, informații 
despre fapte și realizări deosebite petrecute în brigăzi în timpul schimbu
lui, sau despre acte de indisciplină și făptașii lor.

Pe marginea schimbului de experiență de la 
I.M, ParoșeniSe asigură astfel ca aceste fapte . să fie cunoscute după numai cîteva ore, în întregul colectiv, minerii găsindu-le afișate afară la gazeta „Faptul zilei" — pe cele pozitive, iar pe cele negative la gazeta satirică însoțite de caricaturi. Pentru a avea un aspect grafic atractiv în realizarea elementelor propagandei vizuale — textul scris pe panouri, desene, cifre — se folosesc culori vii care să frapeze privirea.Lucruri bune au fost relevate și în intervențiile vizînd munca politică de la om la om și modul cum acționează colectivele de agitatori (Tiberiu Svoboda, IM. Petrila) și cu privire la creșterea conținutului informării politice din a- dunările generale de 

partid (Gheorghe Leovea- nu, I.M. Lupeni). Dar și cestora. Propaganda vizuală să fie permanent actualizată, ancorată în realitățile colectivelor de muncă, punîndu-se accentul pe creșterea operativității ei în popularizarea purtate pe marginea realizărilor, combaterea ac- de

mitetelor orășenești de partid Vulcan și Lupeni, loan Badea, Florica Coznw, Doru Tănăsescu, Emeric Kovacs, directorul minei Paroșeni — au relevat o seamă de neîmpliniri. neajunsuri, însemnate rezerve și posibilități de îmbunătățire a activității.Sarcina principală vizînd învățămîntul politico-ideologic — sublinia tovarășul Aurel Bîrlea, secretar al Comitetului municipal de partid — este de a crește preocuparea birourilor organizațiilor de bază pentru mobilizarea tuturor cursanților, participarea lor în număr mare la clarificarea probleme
lor legate de tema de în- vățămînt supusă dezbaterilor și îmbunătățirea conținutului și eficienței a- 

telor de indisciplină în muncă. Informarea politică în adunările generale de partid să fie temeinic pregătită de comuniști cu experiență care să facă o legătură organică între o- biectivele politicii interne și externe a partidului și statului nostru si sarcinile concrete din activitatea e- conomico-socială ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii. Mai mult se cere făcut în domeniul muncii politice dej la om la om; agitatorii șăfie angrenați în acțiuni concrete — colectivele lor să fie a- fișate în toate întreprinderile —, iar despre modul cum își îndeplinesc sarcinile ’și cu ce efect să informeze în fața birourilor organizațiilor de bază, în adunările generale de partid.In totalitatea lor, mijloacele activității de propagandă, ale muncii cu o- mul să fie folosite cu eficiență maximă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste.

Spiritul știn'ific promovat 
cu consecvență

(Urmare din 'Mgx 1}

Din activitatea complexă, desfășurată de partidul nostru în conducerea proceselor economico.so- sociale se desprinde ca trăsătură dominantă spiritul științific, novator și revoluționar ce caracterizează întreaga sa politică. Promovarea acestui spirit este strîns legală, în timp, de Congresul al IX-lea, e- veniment care a marcat o cotitură în viața societății prin alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului. Pe baza unei depline cunoașteri a realităților și specificului național, a Iar, gilor posibilități creatoare ale poporului cît și a tendințelor evoluției economice și- sociale, interne și internaționale, secretarul 
general al partidului a im. primat un suflu înnoitor 
în viața societății, a elaborat o strategie a dezvoltării cu ample efecte pozitive asupra progresului general al țării. Este un adevăr de necontestat că datorită strategiei științifice, de dezvoltare multilaterală a societății, țara noastră a înregistrat sucese semnificative atît în ceea ce privește întărirea bazei tehnico-materi- ale a. societății cît și în perfecționarea relațiilor e- conomice și sociale, în înflorirea științei și culturii. Caracterul științific. notă distinctă a unei politici viabile, a devenit posibil să fie imprimat în cele mai diverse activități și structuri datorită contactului permanent cu viața, cu mersul construcției socialiste promovat de secretarul general al- partidului. Avînd în față un puternic exemplu de implicare în viața colectivității pe care o conduce, comuniștii, oamenii muncii de cele mai diverse preocupări își string rîndurile în jurul partidului, al conducătorului său. ur

mează eu credință politi
ca sa înțeleaptă, recunos- 
<nna, prin ea, calea sigură a prosperității, a bunăstă
rii lor materiale și spiri
tuale.Nu putem epuiza, pe parcursul acestor rinduri exemplele care dovedesc conținutul și caracterul științific: al politicii partidului. Un exemplu sufici
ent de elocvent îl constituie întregul Program de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Romă, 
niei spre comunism. Integrat organic în dimensiunile Și profunzimile acestui program, consemnăm tot ca un exemplu elocvent» noul mecanism eco- nomico-financiar elaborat din inițiativa și cu contribuția hotăritoare a secretarului general al parti
dului, conceput sfi pună 
mai bine în valoare potențialul creator al ma
selor, în concordanță cu 
adîncirea democratismului orinduirii noastre prin promovarea autogestiunii și autoconducerii muncitorești. Practic, în toate domeniile vieții economi- co_șociale, în activitatea politică și organizatorică 
de partid, în cea cultural* educativă sau de cerceta
re științifică, spiritul nova
tor a pătruns tot mai mult, deschizînd largi posibilități de progres multilateral pentru întreaga societate.Partidul și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiuflea ce și-a asumat-o în fața clasei muncitoare, a poporului. în pragul unei aniversări jubiliare, gîndul nostru este unul singur: vom trans
forma neabătut în reali, tate politica sa, o politică pe deplin corespunzătoare intereselor noastre, o politică științifică prin care cu toții vedem posibilă împlinirea năzuințelor și idealurilor noastre de progres, de civilizație și bunăstare.134 își deColectivul unitățiiI.C.S. Mixtă Vulcan realizează sarcinile plan trimestriale cu cincizile mai devreme. Prin a- sigurarea unei aprovizionări mai bune cît și realizarea unei ambianțe plăcute, prin solicitudinea lucrătoarelor din comerț — Virginica Gheorghe, șefa unității. Ana Barna, și Aurelia Alba — s-a reușit depășirea sarcinilor de plan pe trimestrul I eu 45 000 lei. Cea mai mare depășire se înregistrează în luna aceasta. de 22 000 lei, aproape dublu față de ianuarie și februarie. Această depășire reprezintă un argument în plus pentru lucrătorii din comerț care se ocupă de aprovizionarea unităților, de răcoritoare și dulciuri pentru sezonul cald ce se apropie că activitatea poate fi bine organizată, că vor satisface cu prisosință cerințele cumpărătorilor, j
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CîtevaAstăzi informăm cititorii noștri și în același timp pe tovarășii Nicolae C'îrțu, loan Șaucă., Ion Ciobanu din Vulcan și Rusu Aurel, Cipu Lucian. Miron Vreja din Petroșani. despre unele aspecte privind raporturile de muncă.Persoana încadrată în muncă este obligată, potrivit arț, 135 Codul muncii, ca în toate cazurile de desfacere a contractu- 7 lui de muncă din inițiativa sa, să dea unității un preaviz de 15 Zile, In cazul în care persoana deține o funcție de conducere, preavizul este de 30 de zile, preavizului cadrată în obligată să
In perioada persoana în- muncă ’ este presteze serviciu conform programului normal de lucru, deoarece contractul de muncă

aspecte privind raporturile deexistă pînă la expirarea termenului de 15 sau 30 de zile. Dacă în acest interval persoana în cauză comite abateri de la disciplina muncii (întîr- zieri repetate, absențe nemotivate) unitatea îi va putea desface contractul de muncă în temeiul art. 130 alin. 1 din Codul muncii. Scopul preavizului este acela de a posibilitatea unității

ză de aceleași drepturi ? In primul rînd aceasta avînd statutul de persoană nou încadrată în muncă, alocația de stat pen
tru copii i se acordă nu
mai după 3 luni de la

<•'

CABINET JURIDIC

1

munca

sub
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< EXPUNERE. In cadrul multiplelor manifestări politico-educative con" sacrate glorioasei aniversări a creării Partidului Comunist Român, în fața oamenilor muncii de la I.M. Livezeni. directorul Muzeului mineritului Petroșani a susținut zilele trecute o semnificativă expunere despre mișcarea comunistă și ..muncitoreas-

că din Valea Jiului conducerea P.C.R.
< CENACLU. Tot luiași glorios jubileu viața partidului i-a dedicat un recital de . ezie patriotică susținut de membrii cenaclului literar „Mesagerul" din cadrul O- ficiului de poștă și telecomunicații Petroșani. Au recitat din creațiile proprii dedicate patriei și partidului Elena Dumitru, Rachela Barcan, Carolina Miron și Ana Kpronka. Recitalul de poezie s_a încheiat cu un program de

ace_ din fost po_

da să ia. măsurile necesare încadrării unei alte persoane pe postul care va rămîne vacant. Odată cu expirarea termenului de 15 sau 30 de zile, raporturile de muncă ditț- tre persoana care a cerut preavizul și unitatea la care lucrează încetează. Se pune întrebarea : dacă persoana care a cerut preavizul la noul său loc de muncă mai beneficia-

4»

încadrarea cu contract de 
muncă cu durată nede
terminată, iar pentru următoarele 6 luni cuantumul alocației se reduce cu 50 la sută. In al doilea rînd, persoana în 
cauză nu mai beneficiază 
de vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate și, im
plicit, de sporul dă retri
buire acordat pe baza a- 
ceStei vechimi. De aseme
nea. concediul de odihnă

muzică folk susținut de membri ai cenaclului. (Mircea Andraș)
< EXCURSIE. Un frumos sfîrșit de sâptămînă, în decorul tonifiant al primăverii, petrec in stațiunea Geoagiu-Băi un numeros grup de oameni ai muncii de la mina Paroșeni. Spre acest pitoresc loc hunedorean au plecat, ieri, în excursie, 108 oa

meni ai muncii din a- ceastă întreprindere fruntașă, în rîndurile lor a- flîndu_se Cu soțiile 54 de mineri, șefi de brigadă șî

de schimb, electrolăcătuși, maiștri, cadre tehnico-ingi- nerești. .
< SEARA TINDERILOR 

PREPARATORI. Clubul sindicatelor Lupeni a găzduit. ieri, acțiunea cultu- ral-educativă si distractivă „Seara tinerilor preparatori". Cu participarea tinerilor de la preparația Lupeni, s.a desfășurat un concurs gen „Cine știe, cîștigă" pe teme de etică și comportament în societate. Totodată tinerii preparatori au avut o întil- nire cu un jurist dezbă

i se acordă, potrivit Le
gii 26 din 1967, numai 
după îndeplinirea unei 
vechimi neîntrerupte de 
11 luni, ca și în cazul 
noului încadrat în mun- 
că. ' . • 'Pensia pentru muncă depusă și limită de vîrs- tă se acordă persoanelor contracte încadrate în muncă ce au îndeplinit condițiile prevăzute de Legea nr. 3 din 1977, adică vechime în 
muncă de 30 de ani bărbați șj 25 de ani femeile și limita de vîrstă 62 de ani bărbați și 57 femeile. Persoanele încadrate în muncă ce au o vechime de cel puțin 30 ani, bărbați, și 25 de ani, femeile, la cerere, pot fi pensionate și la împlinirea vîrstei de 60 de ani, un an. bărbați și 55 ani femeile. , ..Absolvenții învățămîn- Constantin GRAURE,tului obligatoriu de 10 jurist

ani care au urmat și absolvit școala profesională pot fi încadrați în producție. Elevii școlilor profesionale încheie, înainte de începerea anilor de studii, școlarizare socialiste. contracte de cu unitățile Prin aceste se stabilesc și obligațiiledrepturile reciproce ale părților, inclusiv obligația elevilor ca. după absolvire, șă lucreze o perioadă de minimum 5 ani în unitatea respectivă. In consecință, 
absolvenții școlilor pro
fesionale sînt încadrați, 
potrivit Legii nr. 12/1971, 
la nivel de bază (catego
ria I), vechimea minimă 
pentru promovarea în 
categoria a Il-a este Je

I
<

tând împreună probleme de legislație a muncii.
* CONCURS. Tot la cluoul din Lupeni s-a des-

fâșurat, ieri, concursul pa
trulelor pionierești de cir
culație — faza pe oraș —, 
acțiune organizată în co
laborare cu organul orășe
nesc de miliție.

HAI JIUL PETRO
ȘANI ! este inscripția de pe frumoasele șepci sportive (alb-atbastru) de vară care atrage atenția cumparâtorilor-suporteri ai echipei tavorite, în speță — ce trec în aceste zile

pragul magazinului de des
facere a articolelor 
sport din Petroșani, 
cuvine o urare: cît

de I mai ■
numeroși purtători ai a- 
cestor șepci! Bineînțeles, I 
între ei să se numere | 
componenții echipei favo- ■ 
rite. Poate, într.o zi. Jiul | 
va fi supranumită „Șepcile ’ 
albastre". I

Rubrică realizată de
Iosif BALAN
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Cum arătau 
sanctuarele dacice ?

GDtăzi în bucătării de vară, pivnițe și case mai vechi. Desimea coloanelor plului sugerează ritmul pădurii, idee de
și fă- în- pă- teril-

la

INSTALAȚIE
- Ar» 
Tă- 
prirt

anult

popu- 
de

Să ne cunoaștem 
patria

Din dorința de a veni 
în sprijinul citito
rilor noștri cu sfa

turi utile din diverse do
menii în ce privește rea
lizarea cu posibilitățile < 
proprii în gospodărie a 
unor < accesorii folositoa
re, inițiem din numărul 
prezent al ziarului nos
tru rubrica „Colțul uti
lităților". Cei ce doresc 
să colaboreze la susți
nerea acestei rubrici cu 
materiale interesante 
precum și cititorii care 
vor să pună întrebări din 
aceste domenii se 
adresa redacției.

1
ii:
3“

...la Mangalia a fost descoperit un exemplar, în* crustat în piatră, al tratatului dintre Roma și Ca- llatis, încheiat în 70 î.e.n, ?
★

...Herodot (484—425 î.e.n.) 
în opera sa istorică ne 
furnizează primele infor-

pădurii, idee de reținut cînd ne gîndim la mediul în care au fost plasate a- ceste sanctuare. Vegetația, în special pădurea, a inspirat autohtonilor respect și este de presupus că anumite rituri de inițiere a tinerilor luptători aveau loc în pădure. Descoperirea pe terasa XI a unui medalion de lut. cu chipul lui Bendis, zeița pădurii, întărește supozițiile făcute și sugerează că sanctuarul aflat aci îi era închinat. In viziunea lui Dinu Antonescu sanctuarele aveau un tavan și acoperiș, desigur 
m » «ar * după ce o rețea de grinzi 

Sîntem dintotdeauna J^Xn^nudi- 
pe aceste locuri nale șoiidari-. za întregul> « colonament., Faptul că nu se păstrează arheologic urme din suprastructură, întărește presupunerea că acestea erau executate din lemn. Este cu deosebire gxeu de afirmat ceva în legătură cu pereții exteriori. Autorul presupune inexistența lor. Dacă au existat în religia dacilor unele secvențe i- nițiatice, și multe elemente ne fac să credem pozitiv, atunci cu siguranță acestea, într-un anumit moment se desfășurau în spațiul închis, ferit de ceilalți privitori. Materialul folosit îl presupunem ca și în cazul tavan- acoperișului, lemnul. Nutrim convingerea că a- ceste sanctuare, indiferent de amănuntele constructive, aveau un rol deosebit în viața societății sau mai degrabă în viața luptătorilor, a inițierii lor vitejești (vezi simbolul lupului pe steagul dacic) motiv suficient ca incinta sacră să fie supusă linei distrugeri sistematice, după cucerirea romană. Cu toată lipsa elementelor existente acum, cu toate dificultățile care stau în calea unei reconstituiri, se poate defini drept act de cultură si patriotism efortul în ceastă direcție.

ridicarea existența
INSTALAȚIE DE ILUMINAT 
CU LAMPĂ FLUORESCENTĂ

Legătura între cult divinitate la daci se cea mai degrabă prin fățișarea acesteia, pe mint. In acest sens martor ne stă în incinta sacră celebrul „soare de an- dezit". In reconstituirea pe care o avansează I.H. Crișan un loc aparte ii ' are subsolul. Acesta nu a fost descoperit arheologic. dar autorul rezolvă problema prin parterului șiunei podele din material perisabil, întrucît nu e- xistă urme ale unui pavaj din piatră. Aici apar alte întrebări:, un subsol fără 6ursă de lumină exterioară ? Cum a fost rezolvată problema izolării hidrofuge ? In viziunea reconsti- .__________tutivă la care ne referim zăpada și ploaia pătrund printre porti-ce, apa ajun- , ge la subsolși poate pune în pericol stabilitatea ansamblului. Specialist în reconstituirea, pentru moment imaginară, a unor ansambluri vechi, arhitectul Dinu Antonescu emite, în cadrul unui recent studiu, opinii pertinente privind reconstituirea celor două sanctuare despre care s-a vorbit. El pornește de, la un fapt sesizat arheologic și anume existența unei îngrădiri din piatră pe laturile accesibile ale sanctuarelor. Zidurile de sprijin, acolo unde există în afara rolului pur tehnic, preiau, pe laturile respective, funcția îngrădi
rii cu stîlpi de piatră. După autorul citat ceastă îngrădire rol constructiv, tează spațiul sacru al templului accesibil doar slujitorilor cultului. Lipsa unei platforme a templului și prezența îngrăditurii tul m) hitectura pleca de la suprafața pă- mîntului. De altfel deaua de pămînt bătătorit și nu o alta din piatră, lemn sau cărămi-' dă a fost caracteristică arhitecturii noastre populare. PodeaUă din pămînt întîlnește chiar și as-

a- fără un delimi-
cu stîlpi rari și des- de scunzi (circa 0,50 întăresc ideea că ar- sanctuarului

po- 
bine

S2

I 
i

I

Geniile se nasc 
ca ciupercile după 
ie. Genii mari, 
mici, de tot felul, 
și genii mijlocii, 
cei aflați în stadiul 
perfecționare, 
teorie biologică 
toare la apariția 
ilor începe să fie infir
mată. Pentru că, după 
cum veți vedea, astăzi 
dacă ai cîteva idei devii

- geniu imediat.
— Și tu ești un geniu 

— a replicat colegul 
meu.

— De ce ?! l-am 
trebat surprins.

— Pentru că scrii foi
letoane !

— Bine, bine... am în. 
cercat să-i explic.

— Nici un bine’ — 
mi-a retezat el vorba. Tu 
ai idei, te pricepi ■ să 
scrii, dar dac-ai fi pus 
să faci-

Am stat și m-am gin- 
dit să-i dau sau nu 
dreptate. E plină sau 
nu lumea de genii, cum 
susține el. Unul mai per. 
tecționat decît altul. Ar
gumentele lui se eta
lează unul după altul, în- 
cepînd cu egeceleul.

— Știi ce-au realizat?
Am devenit curios din"

astăzi 
ploa- 
genii 
chiar 
adică 

de 
Vechea 
referi- 

geni.

în-

Pentru toți un lucru util in inventarul de drumeție poate fi instalația de iluminat cortul cu lampă fluorescentă. Funcționarea unei astfel de lămpi se bazează pe folosirea unui oscilator de joasă frecvență realizat cu un tranzistor de putere de tipul: EFT-212 ;213, 214, 250, AD 131,132 etc. Oscilatorul transformă curentul continuu furnizat de o baterie de 9 volți, în înfășurarea L 2, în curent alternativ, care induce în înfășura-

rea L 3 o tensiune ficientă să amorseze prinderea lămpii fluorescente, a cărei putere
COLȚUL UTILITĂȚILOR
<trebuie să fie de 15-20 wați, care se poate procura din magazinele de- specialitate.Montajul se realizează pe o placă de/ circuit imprimat sau pe o placă de textolit. Transformato-

rul TR se realizează din tole El cu secțiunea de 4 cmp. înfășurările L 1 = 60 de spire (cu șîr- mă, de cupru emailat CU Em' de 0,4 mm) b 2 = 40 de spire (cupru e- mailat 0,8) și L 3 = 500 spire (cupru emailat 02 nun). Dacă la prima încercare montajul nu funcționează, se inversează legăturile la bobina LI. Montajul se realizează conform schemei alăturate, putîndu-se folosi pentru aceasta o cutie de material plastic sau alt material ușor.
Șing. Ioan DRÂGHICI 

Vulcan

mâții cu privire la 
lațiile geto-dacice 
nord de Dunăre ?

☆...orașul Curtea de geș, veche capitală a rii Românești, vestit _ . monumentele sale istorice — Mănăstirea Curtea d« Argeș și Curtea Domneas* că — este la fel de rent> mit și ca vechi centru de ceramică românească, ia* în prezent pentru produse
le realizate în noile uni*

».
i

ia 
se

tați industriale ?
...la Ocna Sibiului și 

Slinic Prahova sarea 
exploatează încă de 
vremea dacilor și romani* 
lor 7 j

Culese de
ing. Hie BREBEN

Viorel MORARU

LA MONTREAL
A V A

cale afară și l-am lăsat 
să continue.

— Oho, habar n-ai I 
Au inventat o metodă 
prin care nu trebuie să 
mai ridice gunoiul din 
containere.

— Cum ? am insistat 
eu in curiozitate.

— Foarte simplu, 
trimit mașinile cu săp
tămânile în cartier. Aș
teaptă pînă ce vîntul și

NuAș-

atunci crosul... primăve
rii.

— Fantastic !
— Nici un „fantastic". 

Stai să vezi la egeliști. 
Ca să-ți repare ceșul la 
casă, calcă în picioare 
cîțiva metri pătrați de 
țiglă, ca să-ți schimbe 
țigla îți fac praf podul, 
ca să.ți repare podul, 
prăbușesc tavanul ș.a.m.d.

Stau ș-ascult. Toate-s

Inflație de genii
FOILETON

porcii împrăștie guno. 
iul-.

— Extraordinar !„.
— Nici un „extraordi

nar". Stai să vezi super. 
genii la A.U.T.b. Ei au 
inventat un n*u șir in
dian. Din autobuze. Cite 
trei-patru autobuze, de 
Uricani, în „haite", intră 
în stație deodată—

— Ce corelație perfec
tă ! exclam cu mirare.

— Și nu-i asta totul. 
Șoferii care candidează 
la titlul de geniu opresc 
autobuzele la 50-100 me
tri de stație. Să vezi

adevărate. Numai ase
menea minți luminate 
pot descoperi aceste lu
cruri. Sînt „ași", nu glu
mă; Transpir gîndin. 
du-mi la faptul că e 

• plină lumea de genii de 
acest

legul 
șofer genial își plimbă 
șeful cu • basculantă de 
15 tone. Ce să-i faci, 
alte mijloace nu mai are 
șantierul. Și ca să nu 
poată fi învinuit de ri
sipă, au încărcat mașina 
cu nisip, să nu circule

soi.
Uite, centinuă ce
rnea, un asemenea

„1 Ill'll 111 UL VlllflllExistă oare vreun lucru mai supărător decît această modă a „împrumutului" de umor grafic (bineînțeles, fără știrea autorului)? se întreabă patetic și jus- Cei din Canada iubesc ferici- tițiar Robert La Palme, directorul Salonului internațional de caricatură de la Montreal. Șl tot acestei personalități i se pare că a venit vremea ca această modalitate de „exploatare" a caricaturiștilor nu mai poate fi acceptată. Om de acțiune, a și inițiat un sistem menit a opri circulația fără remunerație a umorului.Să ne bucurăm că deocamdată mai funcționează încă mișcarea antonpan- nescă a spiritelor. Adică după principiul „de la lume adunate și-napoi la lume date“. N-am nici o îndoială că dacă cei de pes-

te ocean ar avea cunoștință de această generoasă idee de circulație ar prelua-o ca deviză a celebrului lor Pavilion de umor.ta formulare a lui Saint-Exu- pery botezîndu-și un loc din Cetate „Pămîntul oa- menilor“. In fiecare an peste 700 de artiști din 60 de țări țin să omagieze, prin desen și spirit, omul și unicul lui pămînt. Cu omul lor, cînd tandru, cînd crud, ori vizionar ne reamintesc că omul trebuie să rămînă OM,In 1980, alături de Salonul de umor s-a desfășurat și o întîlnire internațională a florilor. O întreagă insulă le-a fost pusă la dispoziție. O insulă para-

disciană prelungită la di» mensiunea a cinci contj* nente. Vizitatorii au putui admira, alături de operele spiritului, și pe cele naturii. O situație întîmplătoare pentru pămînt al oamenilor, asigură primarul Drapeau, pentru că loc înalt de întîlnire universală sub toate raporturile este o mare piață locuită de pace și' spirit Iar de trei ani încoace sîntem onorați să vă comunicăm. stimați cititori, că acea piață în oare sălășluiește pacea este loc de popas și pentru desenele apărute în „Steagul roșu“ sub semnătura lui Ion șî a semnatarului acestai rînduri. (Mihai BARBU)

alșdeloe 
un 
ne Jean acest

Rebus B Rebus
goală și-l plimbă. Mun
că la încărcat, dar ce 
contează I

— Și cine plătește ?
culmea I

Sta-
— Asta-i

Cine să plătească ? 
tul, adică noi...

— Se vede treaba 
multe genii, încerc 
tentativă de a 
discuția.

— Oho, sînt destui! 
Să vezi și în comerț. Ei 
au descoperit cum să te 
țină în fața tejghelei mi
nute în șir...

— Cum ?
— Simplu. Stau 

vorbă cu alții, cu 
tenii și cunoscuții 
chiar și după perdea.. 
Dacă ai curajul să-i de. 
ranjezi, adio 
Așa că...

Așa că, m-am .lămurit 
eu, îi plină lumea 
genii. O adevărată 
flație. Care mai de care 
să te facă să-ți pierzi 
vremea, să-ți pună ia 
încercare nervii și răb
darea. Ne-dm hotar it să 
facem un inventar și să 
prezentăm mai marilvr 
geniali o soluție de des
ființare. De asemenea 
genii n-avem nevoie,!...

că-s. o 
încheia

de 
prie- 

lor,

servire.

de 
in-

Val. CODREANU

i

i
I

ORIZONTAL : 1) Păcălit de Dănilă Prepeleac — Păcălit; 2) Luna... păcălelilor — Cei din trei!; 3) L-a păcălit pe Harap Alb — Administrație (a- breviere); 4) Șnur — Ar!;5) Păcăliți la urmă ! — Cu negru și alb (mase, pl);6) Trib african — Carte de vizită pentru Păcală;7) Obiceiul de a păcăli de 1 aprilie — In impas!;8) Prost (fig) — Păcală și Tîndală în materie de șotii ; 9) La poli! — Păcală. Tîndală și... toți de teapa lor (mase, sing.); 10) Combustibil; 11) Păcălelile de anul trecut.
VERTICAL: 1) Cu 1 aprilie pe ea Adver-

sar“ pentru Păcală ; 2)In surpare ! —- Prietenul bun al lui Păcală; 3) Păcălită — De la Suci* dava vine (fem.); 4) Stal la... cărți sau... zis în codru — Boală la supărare— Pe unde umblă ? !; 5) Liră făcută... praf!Puși pe glume; 6) Facă, leală serioasă — Bun la cămașă ; 7) Oale... healu- minizate! ...Ata, capitala • unei republici sovietice— Cîntă... dur!; 8) Trupul faraonului! — II petre* ce Păcală la plecarea din sat; 9) Păcălit de lup
A păcăli.»; 10) A păcăli.^
— A păcăli...Dicționar: ANDU, CNT8

Petre CRIȘAN

I
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BUDAPESTA

FILMEPlenara C.C. al P.M.S.U.

Socialiste România, din partea 17,00

Mesajul transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii

președintelui Republicii 
Islamice Pakistan

ISLAMABAD 28 (Ager-; preș). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-Ul-Haq, un cordial mesaj de salut, u- rări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea laborioasă desfășurată pe plan intern și internațional, de pace și prosperitate poporului român. Șeful statului pakistanez a exprimat,

totodată, dorința guvernului țării sale de amplificare și diversificare a raporturilor cu România pe multiple planuri, în interesul popoarelor celor două țări prietene, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Mesajul a fost trimis cu prilejul primirii de către președintele Zia-Ul-Haq a ambasadorului țării noastre la Islamabad. Lucian Petrescu, cu prilejul cheierii misiunii

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc plenara C.C. al P.M.S.U., care a dezbătut probleme ale situației politice interne și internaționale, informează agențiaM.T.I. în comunicatul pu. internă, C.C. al P.M.S.U. blieat Ia încheierea plenarei se relevă că relațiile externe ale Ungariei pe linie de partid și de stat servesc intereselor țării și ale poporului, cauzei independenței naționale și apăcii. întilnirile care au al P.M.Ș.U,

avut loc după ultima plenară cu reprezentanți ai Cehoslovaciei, Iugoslaviei, R.D.G. și României au întărit relațiile reciproce, se spune în comunicat.în legătură cu situația aconstatat că relațiile dintre partid și mase se caracterizează prin încredere reciprocă, ceea ce asigură cadrul necesar construcției socialiste, conform hotărî- i rilor Congresului al Xll-leaEvoluția situației dinSalvador 3
5

Pakistan.

știință și tehnică din țările membre ale CAER și R.S.F.l.Ședința a fost prezidată de tovarășul Ion Ursu, reprezentantul Republicii
MOSCOVA 28 (Ager- pres). — La Moscova a avut loc ședința a 23-a a Comitetului CAER pentru colaborare tehnico-științifi- că.La ședință au participat Socialiste România în Co- reprezentanții țărilor în Comitet, conducători sau locțiitori ai conducătorilor organelor centrale pentru

mitet, președintele în e- xercițiu al Comitetului CAER pentru colaborare tehnico-ș ti ințif ică.

SAN SALVADOR 28 (A- gerpres). — Un comunicat al forțelor armate salva- doriene, dat publicității în capitala țării, informează despre faptul că. sîmbătă, cele mâi puternice schimburi de focuri între trupele Juntei de guvernăm înt și detașamentele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (FMLN) s-au produs în departamentul Șan Vicente, Morazan, Cabanas și Cha- latenango, în regiunile de nord și de est ale țării. O înfruntare puternică, soldată cu morți și' răniți de ambele părți, a avut loc în apropiere de capitala țării, San Salvador. Schimbul de focuri a du-

rat două ore, apoi. eînd trupele juntei au primit întăriri, forțele insurgente s-au retras pe noi poziții în zona vulcanului C-hin- ehontepee, la 55 km de San Salvador,
Comunicat comun

marocano-senegalez

3
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29 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Zbor planat ; 
Republica : Pe aripile vîntului, seriile I-II ; 
Unirea: Capcana mercenarilor ;LONEA î Dumbrava minunată.ANINOASA : Pierdut si regăsit.VULCAN — Luceafă
rul:’ La porțile dimineții; 
Muncitoresc : înehiriom apartament cu copil.LUPENI — Cultural: Infernul din zgîrie nori ; Muncitoresc : Bună seara, Irina.URICANI : Ziua mult visată.

finalele turneului internațional „Centura de aur". Transmisiune directă de la București.12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex.13,05 Album duminical.15,25 Filme inspirate din lupta P.C.R. „Vă
lurile Dunării".Handbal masculin: Minaur Baia Mare — T.U.S. Net. telstedt — meci retur în semifinalele „Cupei Cupelor". în pauză și după meci : selec- țiuni din Finalele turneului internațional de „Centura de Șah. box aur".

30 martiePETROȘANI — 7 No. 
ieinbrie: Moscova nu erede în lacrimi, I—11 ,; 
Republica: Privighetoarea ; Unirea: Infernul din zgîrie nori, l—II.LONE,A : încă o dată la Veneția.

VULCAN — Luceafă
rul : Taina orașului ; 
Muncitoresc: închirierii apartament eu copil,LUPENI — Cultural ; Toate fetele mele ; Mun. 
citoresc : Bună seara,’ Irina.URICANI : .Ziua mult visată.

18.2518,40 Micul ecran pentru cei mici.19,00 Telejurnal.19.25 Cîntarea Români-• ei. De pe marea scenă a țării, pe micul ecran (jude-' țul Cluj).Film artistic : „Un 
sicilian în...' Sici
lia1’. Premieră TV. Producție italo- franceză. . ■Telejurnal.

21,00
22,20

15.4018,30
30 martie

SECRETARUL general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a informat Statele Unite, prin intermediul reprezentantului permanent al— S.U.A. la Națiunile Unite, ambasadorul Jeane Kirkpatrick, despre preocupările țărilor africane în legătură cu politica americană față de regimul rasist din R.S.A. — rat un purtător de cuvînt oficial al O.N.U.

IN ÎNTREAGA Italie au 
avut loc ieri demonstrații 
de' protest ale agricultori
lor împotriva politicii a- 
gricole a C.E.E. După cum 
relevă agenția France Pres- 
se, agricultorii italieni re
clamă prețuri la produsele
••••••••••••••••••••••••••••a

agricole care să țină sea
ma de rata înaltă a infla- ’ 
ției.

COSMONAUȚI1 sovietici a decla- Kovalionok, Savinîh, Dja- nibekov și cosmonautul mongol Gurragcea își continuă activitatea la bordul complexului spațial „Sa- liut-6" — „Soiuz T-4“ —- „Soiuz-39“. Programul de sîmbătă al echipajului a prevăzut cercetări medicale, experiențe tehnice și tehnologice, studii geofi-

zice. Cei patru cosmotia- uți se simt bine, precizează agenția TAȘȘ.
LA PALATUL sporturi

lor din Lisabona a avut 
loc un mare miting, la ca
re participanții, .reprezen
tanți ai diferitelor partide 
politice și organizații obș
tești, oameni de știință și 
cultură, s-au pronunțat cu 
hotărîre împotriva ampla
sării sau tranzitării prin 
teritoriul portughez a ar
melor nucleare. Cu acest 
prilej, a fost adoptat un 
apel adresat întregului po
por la luptă împotriva pri
mejdiei unui război nu
clear, pentru pace și des
tindere.

RABAT 28 (Agerpres). — Marocul și Senegalul s-au pronunțat pentru, lărgirea colaborării bilaterale pe multiple planuri, se spune în comunicatul comun dat publicității la încheierea con vorbirilor di ntre regele Hassan al II-le.a și președintele senegalez, Abdou Diouf. Cele două părți s au pronunțat pentru respectarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor, subliniind, totodată, sitatea reglementării ror conflictelor pe negocierilor, conformcipiilor Cartai Organizației Unității Africane.In din fost tica

nece- tutu- calea prin-
legăfură cu situația Africa de Sud a condamnată poli- rasială și de.apartheid promovată regimul minoritar de la Pretoria, precum și ocuparea ilegală de către a- cesta a Namibiei.

de

•••••••••••••••••••••••••••O*

TV29 martie8,30 Tot înainte ! 9,05 Șoimii patriei.9,15 Film serial pentru copii : „Povestea 
dragostei" — episodul 2. Adaptare după un basm de Ion Creangă9.40 Omul și sănătatea. 10.00 Viața satului.11,30 Box — aspecte din

20,35

) Emisiune în limba maghiară.i R.P. Bulgaria. în ajunul Congresului Partidului Comunist Bulgar.i 1001 de seri. Telejurnal.> Actualitatea economică.
Documentar știin
țific. Cuminții.Roman
„Tăunul".episod,> Cadrați mondial.Tele.jțiriial.

a
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SPORT

Fotbal, divizia A

4/n dștigat, dar...fie că joacă acasă deplasare, dovedind bună în care se a-

Realitățile lumii capitalului afectează grav con- - diția umană, în primul rînd tineretul. Mitul „societății tuturor posibilități
lor1'. fabricat în retortele unei gîndiri sociologice de nedisimulată menire apologetică, vehiculat decenii de-a rîndul se spulberă în confruntarea dintre aspira- ■■ țîilo spre împlinire ale tineretului și efectele crizei structurale, continua agravate, a întregului sistem capitalist. Inocularea speranței în posibilitățile nelimitate ale individului se plasează în permanentă și în mod flagrant la antipodul discrepanțelor economice, sociale, politice și culturale, din societatea capitalistă. Accentuarea pau- perității la un pol al societății capitaliste, în contrast cu acumularea bogăției, la celălalt pol, crizele succesive, antagoniste, șomajul, reflexul acestora pe plan politic, ideologic și cultural relevă o criză de

se manifestă ___  - -- interesele colective sînt sacrificate în favoarea celor ale minorității privilegiate, obiectivele pe termen lung sînt subordonate goanei după profit, cuceririle revoluției tehnico-științifice sînt utili-

sistem, care prin aceea că la educație, la muncă. In ac-accesul lor un loc de tualul deceniu, principala problemă cu care va fi confruntată tînăra generație este șomajul — dintre cei 20 milioane de șomeri din țările capitaliste, peste 7 milioane sînt tineri sub
*

Notă externă
/raw ■■■» mjt r aaw if25 de ani. In aproape toate statele capitaliste șomajul atinge 20—3) la sută din efectivul absolvenților diverselor forme de vățămînt.In procesul agravării zei generale din țările pitaliste tînăra generație are cel mai mult de suferit, fiind confruntată cu un fenomen mai subtil și mai profund decît pot sugera statisticile. Dificultățile vieții cotidiene generează stări de descurajare, frustrare, alienare, oameni

zate — în multe cazuri contrar cerințelor progresului — în scopuri ce periclitează însăși civilizația umană, așa cum este cazul aberantei curse a înarmărilor.Intr-o atare situație, noțiunea de Sens al vieții nu este pentru tineretul din țările capitaliste o problemă de ordin abstract, filozofic sau etic, ci un izvor de neliniște și nemulțumire. Apartenența la o anumită categorie socială este determinantă pentru viitorul acestor tineri, pentru

în-erica-

în floarea vîrstei, deștul de numeroși, căzînd victime consumului de droguri, alcool, misticismului, violenței. Tînăra rămîne, însă ța, preocupată blemele ideologice, politice, de inechitățile lumii capitalului, dorește să acționeze pentru înlăturarea lor punînd sub semnul întrebării nu numai principiile, ci înseși bazele societății capitaliste. In consens cu mersul istoriei, tineretul este angajat în lupta pentru o schimbare progresistă, de structură, pentru un nou tip de dezvoltare socială, pentru cauzele nobile ale umanității. Grăitoare sînt acțiunile întreprinse de tineretul din a- ceste țări pentru o viață demnă, pentru paze, contribuția sa la lupta generală a forțelor progresiste de pretutindeni pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.
P. D.

generație în esen- de pro-

JIUL PETROȘANI — 
CORVINUL HUNEDOA
RA 1—0 (0—0) Interesdeosebit pentru acest meci, interes pentru că a constituit centrul atracției iubitorilor fotbalului din municipiul . și județul ■ nostru. Tribunele arhipline au urmărit o partidă ii< general frumoasă cu faze spectaculoase în care echipa lui Lucescu a confirmat frumoasele aprecieri ’ fă-;, cute de presă și televiziune. In general putem spu-_ ne că am cîsțigat dar nu ăm fost mai buni ; am cîș- tigat datorită golului din min. 49 al lui Sălăgean, nu am fost mai buni deoarece în prima repriză jocul s-a desfășurat mai mult în jumătatea noastră de teren. în repriza â doua am ratat un penalty prin Giuchici. am faultat ne- permis de multe ori. fapt concretizat și prin cele trei cartonașe galbene acordate lui Stoica. Miculescu si Petre Grigore. In schimb echipa oaspete a practicat un joc deschis, frumos, curat, așa cum obișnuieș-

te ea, sau în forma flă, valoarea deosebită a jucătorilor, faptul că punctul cucerit în etapa trecută la Galați nu a fost o întimplare, echipa evoJu- înd dezinvolt,. pe orice stadion, fără complexe, . stă- pîriită de ideea jocului — spectacol pentru public în primul rînd și apoi pentru puncte.Remarcăm faptul galeria echipei gazdă și-a făcut simțită prezența pe tot parcursul meciului, nu și-a încurajat favoriții cu cinteee, cu urale, așa cum erau obișnuiți pînă nu demult. Deși am cîști- gat ieri ambele puncte puse în joc. ureînd un loc în clasament (12) evoluția echipei, comportamentul și atitudinea unor jucători în teren trebuie să dea de gîndit conducerii clubului, celor doi antrenori. Petre Libardi și Gogu Tonca.In ziarul nostru de marți vom reveni cu cronica detaliată a meciului.
Ștefan NEMECSEK

că nu

TELEX • TELEX • TELEX
Constructorul Constanța 
(stadion Giulești ora 10) s 
Știința CEMIN Baia Mare 
—Rulmentul Bîrlad; P.T.T. 
Arad — R.C. Sportul Stu
dențesc; Universitatea Ti
mișoara — Știința Petro
șani și Farul Constanța — 
C.S.M. Sibiu. 4

Campionatul diviziei A 
la rugby continuă astăzi cu 
desfășurarea meciurilor din 
cadrul celei de-a 19-a e- 
tape. Iată programul par
tidelor; Steaua — R.C. Gri- 
vița Roșie (stadion Steaua 
ora 10); Dinamo—Politeh
nica Iași (stadion Olim
pia ora 11); Rapid —
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