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HOTĂRlRI Pentru cel mai frumos,
mai îngrijit și mai

ale Consiliului de Miniștri bine gospodărit oraș

privind înființarea unor centrale

conomiel naționale, Consiliul de Mi
niștri a aprobat prin hotărîri în
ființarea cu caracter experimental a 
unor centrale și grupuri industriale.

Sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini vot funcționa :

— Centrala industrială electroni
că și automatizări, cu sediul în Bu
curești, care se va ocupa de: pro
iectarea și executarea instalațiilor 
complexe de acționări electrice și 
automatizări, pentru toate ramurile 
economiei naționale; producția de 
aparataj electric, aparate de măsură 
și elemente de automatizare, echi
pament telefonic, instalații de dcfec- 
toscopie. aparate eleciro-medicale, de 
tehnica sadului, televizoare 
te de radio.

— Centrala Industrială 
chimic și rafinării, din
caro va fabrica utilaje tehnologice 
pentru industria chimică șl de pre-

și apara-

de utilaj 
Capitală,

— Centrala Industrială autocami
oane și tractoare cu sediul la Bra
șov, în a cărei sarcină revine pro
iectarea și fabricația de autocamioa
ne. tractoare, auto speciale și re
morci.

— Centrala industrială pentru 
construcții navale, la Galați, care va 
avea ca activitate proiectarea șl 
realizarea construcțiilor și reparațiilor 
de nave fluviale și maritime.

— Grupul de uzine pentru cons
trucția de vagoane, cu sediul la 
Arad, care se va ocupa cu proiecta
rea și construcția do vagoane-marfă 
și pentru călători.

Sub îndrumarea și controlul M/- 
nisterului Energiei Electrice se or
ganizează :

— Centrala industrială de produ
cere a energiei electrice și termice, 
cu sediul în București, care se vă 
ocupa de conducerea activității în
treprinderilor de centrale electrice,

menzii prin dispecer a sistemului 
electroenergetic national și de diri
jarea activității de export a energiei 
electrice.

— Centrala industrială de trans
port și distribuție a energiei elec
trice, cu sediul la București, caro se 
va ocupa de conducerea activității 
întreprinderilor de rețele electrice 
și a întreprinderii de distribuție a 
energiei electrice București.

Sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Metalurgice își 
va desfășura activitatea Centrala in
dustrială Hunedoara, în a cărei 
sarcină intră fabricarea produselor 
siderurgice, cocs, fontă, otel, lamina
te, piese turnate, construcții meta
lice și produse refractare.

La Petroșani se constituie, sub în
drumarea și controlul Ministerului 
Minelor, centrala cărbunelui. Aceas-
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CONSTITUIREA
CENTRALEI CĂRBUNELUI

PETROȘANI
Ieri, în cadrul unei ședințe de lucru a avui loc con

stitui- a C .alei cărbunelui Petroșani. La constitui
re au participat tovarășii IOACHIM MOGA, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de partid Hunedoara, 
BUJOR ALMĂȘAN, ministrul minelor, DAVID LAZĂR, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid, TRA
IAN BÎRSAN, adjunct al ministrului minelor.

Constituirea Centralei cărbunelui Petroșani — pu
ternică unitate economică, ce va coordona întreaga 
producție de cărbune superior din țara noastră — ca 
urmare a aplicării în viață a măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului pentru perfecționarea 
conducerii economiei, va constitui cadrul corespunzător 
pentru dezvoltarea industriei carboniiere, pentru obți
nerea unor indicatori economici superiori.

Centrala cărbunelui Petroșani cuprinde 3 unități cu 
gestiune economică completă — ÎNTREPRINDEREA MI
NIERĂ ANINA, ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ȚEBEA 
și INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MIN1E- 
RF PENTRU HUILĂ — și 14 unități ai gestiune econo
mică internă, in care se includ exploatările miniere 
existente, preparațiile de cărbune si Uzina de utilaj 
minier Petroșani. Totodată, s-au înființat Baza de apro-

vizionare și de transport, precum și Exploatarea mi
nieră Paroșeni.

Centrala nou constituită, este condusă de un Con
siliu de administrație, care cuprinde 80 de persoane. 
Din conducerea centralei fac parte: Dr. ing. PETRU 
ROMAN, director general (președintele Consiliului de 
administrație), ing. DUMITRU POPEANĂȘ, director teh
nic cu cercetarea și dezvoltarea, ing. GHEORGHE 
ILIESCU, director tehnic producție, ing. OTTO ABRA
HAM. director 
rector contabil 
tor personal.

După ce a
cere al Centralei cărbunelui Petroșani, tovarășul BU
JOR ALMĂȘAN a expus principalele sarcini ale Con 
siliului de administrație, subliniind necesitatea îmbu
nătățirii perfecționării activității în toate compartimen 
tele de conducere a producției.

In încheiere, a luat cuvîntul tovarășul IOACHIM 
MOGA, care a făcut prețioase recomandări privind 
perfecționarea activității economice, pentru îndeplinirea 
ritmică și Ia toți indicatorii a planului pe anul 1969

economic-comercial, 1OSIF BÎRSAN, di' 
financiar și IOAN KARPINECZ, direc-

felicitat călduros colectivul de condu-

Consiliului popular
al orașului Uricani

Răspunzînd la chemarea 
la întrecere lansată de 
Consiliul popular al ora
șului Lupeni, pentru cel 
mai frumos, mai îngrijii 
și mai bine gospodărit 
oraș, comitetul executiv 
al consiliului popular al 
orașului Uricani își pro
pune să realizeze urmă
toarele obiective :

se va realiza o economie 
în valoare de 20 000 lei. 
Această economie va fi 
folosită în scopul creș
terii volumului de lucrări 
gospodărești edilitare ale 
orașului ;

# se vor planta un nu
măr de 
arbuști 
50 000 
flori ;

6 000 arbori și 
ornamentali și 
bucăți diferite

vor amenaja un• se
număr de 7 baze spor
tive simple, în oraș 
pe lîngă școli ;

și

4
se

O se vor construi 
locuri de agrement și 
vor extinde spatiile verzi 
cu o suprafață de 1 ha ;

# prin acțiuni patrio
tice se vor realiza eco
nomii pe cap de locuitor 
în valoare de I î5 lei :

# ia lucrările . finan
țate de consiliul popular,

-rrirassgamasnKsrxs

® se vor realiza inte
gral obiectivele stabilite 
prin contribuția voluntară 
în bani și muncă ;

* se vor deschide încă 
două unități comerciale 
și 3 noi secții ale co
operativei de deservire ;

• ne vom strădui să 
avem cele mai frumoase 
unități comerciale, cele 
mal îngrijite blocuri și 
case de scări.

Consiliul popular al o- 
rașulul Uricani, își expri
mă dorința de a desfă
șura o muncă susținută 
pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a ora
șului, să mobilizeze, prin 
deputății săi, întreaga 
masă de cetățeni la în
făptuirea sarcinilor stabi
lite pe anul 1969.

R e p o r 1 a j

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolac Ceaușescu, o 
primit joi la amiază pe minis
trul relațiilor externe și culte
lor al Republicii Argentina, dr. 
Niconor Costa Mendez.

La primire a luat parte 
noliti Mfinescu, ministrul 
corilor externe.

A fost de fată Rogelio

Cor- 
afa-

Trls-

lany, ambasadorul Argentinei la 
București.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind co
laborarea româno-argentiniană, 
precum și unele aspecte ale si
tuației Internationale. A fost 
exprimată dorința color două 
tărl de a dezvolta relațiile e-

conomice și de a găsi noi căi 
pentru diversificarea șt extin
derea acestora. Totodată, s-a 
subliniat că România șl Argen
tina. stnt hotărî tc să-șl aducă 
și în viitor contribuția la so
luționarea problemelor lumii 
contemporane, la dezvoltarea 
colaborării internaționale.

Întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

T E I, E G II <
Tovarășului JANOS RADAR, 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Tovarășului PAL LOSONCZI, 
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare
Tovarășului JENO FOCK 
Președintele 
Muncitoresc

quvernului revoluționar 
Țărănesc Ungar

BUDAPESTA

Cu prilejul
Ungariei de sub jugul fascist, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă 
transmitem dumneavoastră și poporului ungar cele mai 
cordiale felicitări șl un cald salut tovărășesc.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din inimă 
de realizările remarcabile obținute de poporul frate un
gar, sub conducerea P.M.S.U., în dezvoltarea economiei 
și culturii, în creșterea 
spiritual și îi urează 
sirulre a socialismului,

Ne exprimăm, și cu 
lațille de prietenie și
între Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Ungară, între Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, se vor dezvolta continuu 
pe baza principiilor marxist-leniniste, în interesul po
poarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei 
socialismului șl păcii în lume.

celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării

nivelului său de trai material șl 
noi succese in opera de con- 
în înflorirea patriei sale.
acest prilej, convingerea că re- 
colaborare frățeasca statornicite

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

ai Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
a] Republicii Socialiste România

★

Delegații ale Comitetelor 
județene Timiș, Arad, Bihor 
și Satu Mare ale P.C.R. au 
plecat în R. P. Ungară pen
tru a participa la festivită
țile din județele Csongrad, 
Bekes, Hajdu-Bihar și Sza-

bolcs-Szatmar. prilejuite de 
cea de-a XXIV-a aniversare 
a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, la invitația or
ganelor de partid din aces
te județe.

anchetă la mina Pefrila

PRILEJ O! MOBILIZARE
ÎNSUFLEIITĂ

Conștienți de sarcinile de plan 
mobilizatoare ale penultimului an 
al cincinalului actual, integrat or
ganic în dezlănțuirea de forțe și 
entuziasm cu care poporul nostru 
întîmpină cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei și cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., la în
ceput de an colectivul minei Pe- 
trila a chemat la întrecere toate 
colectivele exploatărilor miniere 
din județul Hunedoara. Care este 
bilanțul pe care-l raportează mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
aici, la finele trimestrului I, în ce 
măsură au răspuns pînă acum la 
obiectivele stabilite ca inițiatori ai 
întrecerii, ce rezerve anume n-au 
fost încă dezvăluite sau valorifi
cate pe deplin ? Cu aceste cîteva

VI E
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Chinez

Președintelui Prezidiului 
Congresului 
Tovarășului MAO TZE-DUN

PEKIN

Dragi tovarăși.

In numele comuniștilor și al în
tregului popor român, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân adresează delegaților la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Chinez, tuturor comuniștilor, 
poporului frate chinez un cald salut 
tovărășesc și urări de succes în des
fășurarea lucrărilor Congresului, în 
activitatea Partidului Comunist Chi
nez consacrată construirii socialis
mului, progresului și prosperității 
Republicii Populare Chineze.

Ne exprimăm convingerea că rela
țiile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, rela
țiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală statornicite între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Chineză se vor dezvolta 
continuu, pe baza principiilor mar- 
xlsm-leninismului și internaționalis
mului socialist, în interesul popoa
relor celor două țări, al cauzei so
cialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Incepînd cu prima zi a tri
mestrului al IlI-lea, timp de o 
săptămînă. toti elevii școlilor 
generale din tară vor fi antre
nați la diverse acțiuni în ca
drul „Săptămînii primăverii0.

instituită de către Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor și Ministerul învăță- 
mîntului, „Săptămînă primăve-

w

Va- 
cu 
în
de 

ac-

Chioșc alimentar 
în incinta minei

De cîteva zile a fost înființat un 
chioșc alimentar în incinta Exploa
tării deschideri de mine noi din 
Paroșeni.

Chioșcul e’imentar, prin cantitatea 
și varietatea procurilor cu care este 
dotat, nu este cu nimic inferior u- 
nui magazin alimentar.

Conducerea minei a pus la dispo
ziție o încăpere corespunzătoare 
pentru păstrarea și vînzarea în bu
ne condițiuni a unui sortiment bo
gat de mezeluri, brinzeturi. conser
ve. dulciuri, ulei, zahăr, piine etc.

N. TÂRASESCU 
corespondent

Excursii în tară 
și străinătate

Prin intermediul Biroului de 
turism pentru tineret, elevii, 
studenții și tinerii lucrători în 
diferite domenii de activitate 
vor putea vizita anul acesta, 
diferite localități din țară și 
din străinătate. Jn cadrul rela
țiilor de colaborare internațio
nală cu diferite organizații de 
tineret .și studențești, tineri 
din patria noastră vor lace in 
vară excursii în Uniunea So
vietică, Cehoslovacia R. D. 
Germană, Polonia, Iugoslavia 
Bulgaria, Franța, R. F. a Germa
niei, Austria, Marea Britanie 
Elveția.

foloseau trocul și lopa-

lucru 
an o

noile fronturi de 
extrage în acest

înălțimile, constituie 
5 activă a progresu- 

pe locurile celor 
mine de fier ale

hunedorene
Coordonate

Străvechile exploatări mi
niere din masivul Poiana Rus
căi, cunosc în prezent o nouă 
tinerețe. O tinerețe viguroasă, 
pe măsura anilor noștri în 
care tehnica își spune pe de
plin cuvîntul. La Ghelar, ca șl 
la Teliuc, localități cu adinei 
rezonanțe în Istoria siderur
giei românești, au apărut fap
te inedite, cu semnificații ma
jore pentru dezvoltarea aces
tor mine.

Pe galeriile minei Ghelar 
sînt astăzi zeci de brațe cu 
„lumină de zi", cum spun mi
nerii la tuburile fluorescente, 
aleargă fără întrerupere loco
motive electrice și vagonete 
de mare capacitate, iar în a- 
bataje s-a extins procedeul de 
extracție cu perforajul umed.

La Teliuc, în sectoarele „mi
nei la zi", perforarea, încăr
carea și transportul minereu
lui extras — prin pușcări ma
sive — Se face cu ajutorul fo- 
rezelor. excavatoarelor și bas
culantelor de marc capacita
te. Aici, ca șl la Ghelar, si
luetele zvelte, masive ale noi
lor puțuri de extracție, cons
truite în noile cimpuri minie
re Teliuc ost si Ghelar est,

sfidează 
o prezență 
lui tehnic, 
mai vechi 
țării...

în abatajele noilor cîmpurl 
miniere, lucrează mașini de 
încărcat și transportat, mînui- 
te cu o uimitoare ușurința de 
către cei care cu mulți ani Jn 
urmă, 
ta...

Din 
se va 
producție de peste 300 000 to
ne de minereu de fier. în pre
zent continuă lucrările de des
chidere și pregătire pentru 
noi abataje a căror producție 
trebuie să „sature" foamea a- 
gregatelor siderurgice. Mine
reul do fier, extras din masi
vul Poiana Ruscăi, are acum 
un nou drum, spre furnale. De 
la Ghelar, el trece prin tune
lul care leagă exploatarea cu 
uzina de preparare din Teliuc. 
Aici, minereul de fier, suportă 
transformări radicale, este tre
cut prin stații de sfărîmare, 
măcinare, prăjire pentru ca, 
ajungînd la puternicele și mo
dernele eleclrofiitre, să se ino- 
bileze. Așa se face că spre 
uzinele siderurgice pornește a-

cum doar concentrat, 
un conținut de fier de peste 
40 la sută.

Noul drum al minereului, 
înscris pe coordonatele teh
nologiilor moderne de fabri
care a metalului, sporește e- 
ficiența economică a muncii 
„oamenilor adincurilor", a ce
lor care, lucrînd la cuptoarele 
rotative ale uzinei de prepa
rare din Teliuc, cuprinse de 
temperaturi ridicate, se asea
mănă cu sidorurgiștii.

Simbol al hărniciei .și al e- 
nergiilor puse în slujba pro
ducției, Steagul roșu de între
prindere fruntașă în întrece
rea socialistă pe ramură, se 
află în mîinilc colectivului de 
muncă al întreprinderii minie
re Hunedoara, care cuprinde 
exploatările și uzinele de pre
parare din zona masivului 
Poiana Ruscăi. La festivitatea 
care a avut loc, minerii și-au 
exprimat hotărîrea de a con
solida succesele prin realizări 
domne de un colectiv fruntaș, 
angajîndu-se ca in cinstea ce
le- de a XXV-.i aniversări a 
eliberării României, să dea 
peste plan, 10 000 tone de mi
nereu.

Marin NEACȘU

rii" are scopul de a îmbogăți 
conținutul activităților pionie
rești, de a atrage școlarii în ac
țiunea de cunoaștere și ocrotire 
a naturii, de a le dezvolta dra
gostea și respectul pentru fru
musețile naturii, obiceiul de a 
îngriji pomii și florile, pădu
rile și spatiile verzi, păsările și 
animalele și de a le forma de
prinderi de muncă fizică.

Unitățile de pionieri din 
lea Jiului, în colaborare 
conducerile școlilor, și-au 
tocmit din timp programe 
lucru, pentru această mare
țiune, cu obiective concrete. 
Din majoritatea programelor re
iese înțelegerea deplină a în
semnătății acestei .Săptămîni", 
acțiunile tinzînd să contribuie 
la înfrumusețarea școlii, a lo
calităților în care învață și 
trăiesc copiii.

Majoritatea școlilor și-au pre
văzut acțiuni ca: plantarea de 
pomi ornamentali, amenajarea 
de spatii verzi, curățirea pășu
nilor. văruirea și curățirea po
milor de omizi, amenajării de 
baze sportive, sădirea florilor, 
aranjarea straturilor și rondu
rilor de flori la mormintele e- 
roilor, excursii și drumeții, în- 
tîlnirl cu pădurari și vînători 
ele.

Elevii din clasele 1—II și 
pionierii din clasele III—IV, pe 
lîngă activitățile enumerate 
sus, vor amenaja cuiburi 
căsuțe pentru păsări.

Demnă de apreciat este, 
special, preocuparea Scolii 
nerale nr. 3 Lupeni care 
prevăzut plantarea a 60 do tran
dafiri pitici în parcul școlii, să
direa de flori ornamentale, a- 
menajarea de noi spații verzi, 
plantarea a 100 buc. măcieși 
pentru altoi cu trandafiri.

Programe bune de lucru mai 
au școlile nr. 1. nr. 5 Petroșani, 
nr. 2 Lupeni, nr. 1 și nr. 3 V ul- 
can. nr. 1 și nr. 5 Pelrila.

încheierea acțiunilor co se 
vor întreprinde în cadrul .Săp- 
tăraînii primăverii" se va face 
prin organizarea unor serbări 
școlare, la caro vor fi invitați 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și do stal, ai 
ocoalelor silvice, părinți ai o- 
Iovilor ș. a.

Dumitru CORNEA

mai 
$i

în 
ge- 
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■ STEAGUL ROȘU

OBIECTIVELE ÎNTRECERII - 
PRILEJ DE MOBILIZARE 

ÎNSUFLEȚITĂ 
A ÎNTREGULUI COLECTIV

(Urmare din png. I)

îmbunătățirea 
calității 

înregistrează 
pași esențiali

turi serioase. Pînă acum, față de pla
nul redus (de la 42,9 la 41 mc/t fOO 
tone) se constată o depășire cu 0 85 
mc/1 000 tone.

Raportate la zi, economiile supli
mentare la cheltuielile de produc
ție, pe întreaga activitate a exploa
tării, se ridică la 734 000 lei. fapt 
care înseamnă o depășire a anga
jamentului cu circa 47 la sută.

In drum spre aceste realizări, co
lectivul exploatării miniere Petrila s-a 
conformat și exigențelor exploatării 
rationale a zăcămînlului și ale nor
melor de securitate a muncii sub
terane.

HOTÂRÎRI
ale Consiliului 

de Miniștri privind 
înființarea unor 

centrale și grupuri 
industriale

Primul interlocutor. Francisc Donin. 
telul serviciului planificare, ne-a pus 
la curent cu faptul că pînă la 31 mar
tie, inclusiv, s-au extras peste plan, 
de la începutul anului, 4 806 tone de 
cărbune — deci aproape 50 la sută 
<ka angajamentul anual. In aceeași 
perioadă productivitatea muncii glo
bale pe salariat a crescut cu 2 8 la 
suta peste prevederile de plan, față 
de 2 5 la sută angajament. Acest lu
cru s-a realizat pe calea sporirii vite
zelor de avansare, ajungindu-se în a- 
batajele frontale orizontale la o me
die de 50.6 metri lunar, la fronturile 
pe înclinare cu trepte răsturnate la 
120,2 metri. Iar la abatajele cameră 
Ia 89,4 metri pe lună.

In ceea ce privește calitatea căr
bunelui extras, angajamentul preve
de o reducere cu 0,3 puncte față de 
realizările obținute în 1963. Dacă în 
ianuarie și februarie s-au înregistrat 
depășiri la cenușa admisă cu 0.7 res
pectiv 1.1 puncte. în luna curentă, 
datorită măsurilor tehnico-organizato- 
rice aplicate cu perseverentă- con
ținutul a seteut vertiginos — cu 
0.9 puncte sub cel realizat în 1963 
(31,4 fată de 32.3 la sută).

Legat de aspectul deschiderilor de 
noi orizonturi și pregătirii fronturi
lor noi de lucru s-au obtinut, pînă în 
prezent, pe seama creșterii randamen
tului, depășiri ale lucrărilor cu 74, 
respectiv. 360 metri, ceea ce repre
zintă cca. 50 la sută din angaja
ment. In vederea scăderii consumu
lui specific de lemn de mină cu 1 
mc pentru fiecare 1 000 tone extrase 
— așa cum se preconizează — vor 
trebui depuse, în continuare, efor-

Fiecare om - 
factor 

hotărîtor în 
rezultatul final
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Zilele de vacantă au con- • 
stituit și pentru elevii Școlii ge- I 
nerale nr. 6 Petroșani un bun I 
prilej de destindere și rccre- I 
ere. în pofida timpului nefa- I 
vorabil, pe terenul de sport I 
al școlii s-au adunat multi » 
copii dornici să urmărească I 
desfășurarea campionatului de I 
fotbal interclase. dotat cu -Cu- I 
pa primăverii". După o dispută I 
dirzd. susținută activ de spec- |

Jurnal de vacanță
talori trofeul a Intrat in pose
sia echipelor clasei a 
(pitici) si 
(juniori).

Un grup 
de prof.
Elena Belei. comandanți de 
detașamente, au pornit cu au
tobuzul pe Valea Jiului pînă 
la Cimpu lui Neag într-o in
teresantă și instructivă excur
sie. La miDa Lupcni s-a orga
nizat. cu sprijinul comitetului 
U.T.C.. o adevărată lecție de 
istorie despre luptele din tre
cut ale minerilor din Valea 
Jiului, despre greva de la Lu
pe ni din 1929.

Nici cei mici n-au 
glijați. La inițiativa 
din blocul nr. 20 de 
da Independentei șl 
jinul organizației de 
au avut Ioc concursuri ale ti
nerilor cintărelL Reprezentanții 
blocurilor se vor reuni la 
școală in fata unui juriu, care 
va alege pe învingători. Or
ganizația de pionieri din scoa
lă a inițiat și înlîlniri ale ele
vilor în cadrul unor seri dis
tractive cu un conținut atrac
tiv si divers. Pînă acum s-au 
ținut 
elevi 
vn-a

IV-a
a clasei a Vlll-a

de 34 copii conduși 
Profira Popescu și

fost ne
copiilor 

pe stra- 
cu spri- 
pionieri

două astfel de seri cu 
și pionieri din clasele a 
și a VlII-a.

Prof. Mihai ENACHE

I 
I 
I 
I 
I 
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1 După acest tur de orizont în aoti- 
vitatea minei Petrila, de-a lungul pri
mei părfi a anului 1969, să încercam 
o succintă prezentare a muncii și 
rezultatelor obținute de organizația 
de partid, sindicat și U.T.C., efica
citatea conlucrării lor pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor sporite 
de plan.

— Una din preocupările majore ale 
comitetului de partid în această e- 
tapă — ne-a relatat tovarășul Ioan 
Chcrecheș, secretarul organizației de 
partid — a constituit-o mobilizarea 
întregului personal al minei la între
cerea socialistă. îndrumarea perma
nentă a comitetelor și organizațiilor 
de partid ale sectoarelor în scopul 
asigurării condițiilor optime la fie
care loc de muncă. S-au analizat pe
riodic. cu simt de răspundere, dife
rite aspecte ale procesului de pro
ducție, punîndu-se un accent deose
bit pe cunoașterea deplină a obiec
tivelor întrecerii de către fiecare 
muncitor în parte în așa fel îneît 
acesta să fie convins de contribu
ția pe care o poate aduce pe an
samblul exploatării.

Din discuția purtată cu tovarășul 
Gheorghe Giurgiu, președintele comi
tetului sindicatului, a reieșit modul 
cum s-a făcut popularizarea anga
jamentelor pe exploatare, sectoare șl 
brigăzi, rolul activ al agitației vi
zuale și emisiunilor de la stafia dc 
radiofîcare, la sfîrșit de săptămînă. 
Decada], comitetul sindicatului, urmă
rește îndeplinirea sarcinilor de că
tre fiecare sector, greutățile ivite și 
recomandă măsuri concrete condu
cerii sectorului și conducerii exploa
tării pentru ca întrecerea să^se des
fășoare în condiții corespunzătoare. 

‘ Intenționăm — a subliniat inter
locutorul nostru — ca angajamen
tele întrecerii să fie mai intens popu
larizate în cadrul clubului, lectora
telor tehnice, universității muncito
rești unde s-a introdus deja o ex
punere suplimentară privind desfă
șurarea întrecerii, modul în care tre
buie intervenit pentru înlăturarea 
deficientelor care maî persistă pe a- 
locuri.

E cazul să se scoată în evidență că 
nu țoale grupele sindicale urmăresc 
In suficientă măsură rezultatele ob
ținute de brigăzile din schimbul lor. 
Ga exemple, putem da pe cele ale 
sectoarelor 11, I și V care au ca or
ganizatori pe tovarășii Nlcolao Ght- 
oancă, loan Bota, respectiv, Nicolae 
Băluș. Este Insuficient șl aportul nor- 
matorilor șl tehnicienilor cu indicii, 
care nu completează Ia zl graficul 
cu evidența realizărilor aflat In curtea 
exploatării. Se constata uneori întîr- 
zieri de cîte 2—3 zile.

Se recomandă ca in centrul preo
cupării factorilor de răspundere să 
se situeze evidența strictă decadală 
— nu numai Ia fine de lună — a 
stadiului întrecerii, de a pune In cu
noștință fiecare brigadă cu realizările 
obținute.

Și acum, cîteva cuvinte despro 
activi lalea U.T.C. desfășurată în ul
timul timp la mina Petrila. Membrii 
comitetului coordonator s-au străduit 
să dezvolte spiritul de inițiativă al 
tinerilor uteciști de aici, potențialul 
lor de a se mobiliza și de a fi pre
zent! întotdeauna în punctele nodale 
ale procesului tehnologic. In afara 
consultărilor colective s-au extins 
discuțiile individuale cu fiecare în 
parte, s-au luat măsuri împotriva a- 
celora care încalcă disciplina de pro
ducție, care nu folosesc din plin tim
pul de lucru. Opinia colectivului se 
face din ce în ce maî mult simțită. 
Dovadă, eficacitatea materialelor (fo
tografii cu tinerii fruntași, articole, 
caricaturi, etc...) apărute recent la 
gazeta de perete „Tineretul și pro
ducția".

După ce tovarășul loan Stroe, se
cretarul comitetului U.T.C. pe mină, 
ne-a relatat unele lipsuri pe linia 
organizării timpului liber al tlneri- 
Iot, a ținut să evidențieze pe unii 
tineri pentru merite deosebite în sfe
ra obținerii a noi sporuri la extrac
ția de cărbune. Spicuim cîteva nu
me din cei peste 45 tineri fruntași 
consemnați în momentul de fată: 
minerii Marin Bîrsănescu și Constan
tin Mitache. lăcătușii Stefan Bartoc 
și Dorel Brîndușa.

In sfîrșit. remarcăm evidența Ia zi, 
care se află la sediu, cu producția 
pe sectoare, pe locuri de muncă, cu 
specificarea cazurilor critice, de pe
riclitare a realizării Indicatorilor pla
nificați — fapt care e bine să stea 
In atenția tuturor comitetelor U.T.C. 
de la exploatările miniere din Valea 
Jiului. Fiecare u teci st este pus ast
fel în situația să simtă nevoia ca 
singur să vină să se intereseze, să 
afle măsurile luate în vederea eli
minării deficiențelor.

Efectele 
climatului 
de stimul 
reciproc

E momentul să facem un scurt 
popas și la sectoare pentru a ne 
edifica asupra rezultatelor obținute

șl posibilităților do realizare și de
pășire a sarcinilor de plan pe anul 
1969.

începem cu sectarul III, dat fiind 
că acest colectiv a chemai — la rîn- 
dul său — la întrecere toate cele
lalte sectoare ale minei, angajîndu- 
se să depășească planul producției 
cu 3 000 tone cărbune și, prin avan
sări accelerate la abataje și pregă
tiri, să sporească productivitatea mun
cii cu 1 la șută.

Pină la 31 martie, sectorul 111 avea 
extrase peste plan 2 002 tone cărbu
ne, deci aproximativ două treimi din 
angajamentul de întrecere. Contri
buția cea mai substanțială au adus-o 
brigăzile lui Mihai Rus, Gheorghe 
Rotaru și Constantin Furda — pri
mele două apropiindu-se de granița 
plusului de 1 000 tone. De la șeful 
de sector Ștefan Tenczler am aflat 
că, în ciuda unor dificultăți întîm- 
țnnate pe parcurs (neregularități preg
nante dc strat la 7 vest, trecere 
prin lucrări vechi la 8 vest, tecto
nică nefavorabilă etc...), brigăzile — 
conduse de comuniști — s-au acliitat 
bine de sarcini, pînă în prezent nici 
una neliind sub plan. Asigurarea li
niei de front, organizarea cît mai 
bună a lucrului, insistența de a se 
curăți complet cărbunele din aba
taj pentru a evita autoaprinderea, 
alegerea cu grijă a sterilului, atît la 
ort cît șl la gurile de încărcare, a- 
sistența tehnică adecvată — sînt prin
cipalele coordonate ale activității co
lectivului de aloi în vederea reali
zării sarcinilor de plan și a anga
jamentelor. Demn de relevat este fap
tul că comitetele de partid șl birou
rile organizației dc bază pe schim
buri urmăresc permanent felul în 
care lucrează fiecare formație, dis
tribuirea judicioasă a oamenilor pe 
locuri de muncă, Inițiind — cînd 
este cazul — într-ajulorarea între bri
găzi.

Mare atenție s-a acordat lucrări
lor de pregătire a noi capacități de 
producție, planul realizlndu-se în 
proporție de 129 la sută. S-a format, 
de curînd, o brigadă la pregătiri 
condusă de loan Covaci, fost șef de 
schimb într-o altă brigadă, similară, 
cea a lui Sigismund Nagy. Actual
mente, cele două brigăzi se află în
tr-o aprigă dispută și, încă, nu se 
poate anticipa care va fi prima...

...Și la sectorul V toate brigăzile 
înregistrează sporuri însemnate de 
producție. Pînă în ziua de 31 mar
tie, colectivul de aici cumula nu 
mai puțin de 2 240 tone cărbune ex
trase peste prevederile planului, deci 
cu peste 200 tone mai mult decît 
sectorul III.

Convorbirea avută cu factorii răs
punzători de bunul mers al procesu
lui de producție din sector n-a făcut 
decît să ne confirme părerea că oa
menii de aici sînt puși într-adevăr 
pe fapte mari. -Nu trebuie să uităm 
că brigada lui Constantin Stoica a 
chemat la întrecere toate brigăzile 
exploatării, ceea ce implică multă 
răspundere, depunerea unor eforturi 
serioase.

In perioada scursă de la începutul 
anului se mai pot evidenția brigăzile 
conduse de Mihai Niță, Iosif Augos-

ton și Mihai Isztal, Sini vizibile stră
daniile acestor colective de a respec
ta desfășurarea ciclică a procesului 
tehnologic în abataj, de a obține vi
teze sporite dc avansare, de n folosi 
din plin fondul de timp disponibil 
(lucrările de podlre și prăbușire a 
unei felii exploatate durează cel 
mult un schimb).

Toate 
resursele 

să fie 
valorificate I

Nu putem încheia relatarea fără 
a spune cîteva cuvinte și despre 
sectorul IV, singurul de la mina Pe
trila cu minus de producție pînă 
în momentul de față (1 348 tone). 
Din datele furnizate de șeful de sec
tor, Ing. Arghir Păcurar, am dedus 
că în lima ianuarie — „vîrf“ al pe
rioadei de tranziție de la abataje ca
meră la frontale — era prevăzut să 
se dea producție din frontul 18 vest. 
Dar, datorită rezultatelor nefavora
bile ale analizelor de gaze, intrarea 
abatajului în funcție a trebuit să 
fie amînată cu circa o lună și ju
mătate. Recuperarea tonelor de căr
bune pierdute n-a mai fost posibilă, 
sectorul nedispunînd de alt abataj 
de rezervă. Situația a fost îngreu- | 
nată și de existența unor denivelări 
pronunțate în zona 16 vest unde s-a 
lucrat cu posturi multe și randamen
te scăzute.

Din discuțiile purtate cu factorii 
producției de la mina Petrila am 
desprins și unele lipsuri de natură 
organizatorică ce mat persistă în ca
drul acestui colectiv și care e ne
cesar să fie cît mai urgent lichidate 
(de pildă, distribuirea nerațională a 
materialelor necesare pe fronturi de 
lucru). Conducerea tehnică a secto
rului va trebui să manifeste mai mul
tă Inițiativă șl perseverență în găsi
rea celor mal potrivite soluții pro
blemelor ridicate aici cu acuitate de 
procesul de producție.

Cu mobilizarea întregului colectiv 
și punerea în valoare a resurselor 
existente, revirimentul semnalat în 
luna februarie va putea fi continuat 
și, în curînd, situația va putea fi 
complet redresată.

O

Din ancheta noastră se vede clar 
că harnicul colectiv al minei Petrila 
este hotărît să obțină rezultate cît 
mai frumoase în întrecerea pe care 
a inițiat-o.

Pentru aceasta însă, conducerea 
exploatării, sindicatul, organizația 
U.T.G., îndrumate cu grijă și spriji
nite efectiv de organizația de partid, 
vor trebui să valorifice cu perse
verență toate rezervele interne, să 
înlăture deficiențele din propria ac
tivitate, pentru a se atinge un nivel 
cît mai înalt de îndeplinire a sar
cinilor sporite de plan și a angaja
mentelor pe anul curent.

(Urmare din pag. I)

ta are ca obiect producția dc huilă 
și cărbune brun, executarea de lu
crări geologice și de deschideri mi
niere, construcția și reparația de u- 
tllaje miniere, precum și cercetări, 
proiectări și prestări de servicii In 
legătură cu aceste activități.

Pe Valea Trotușului, în orașul 
»Gh. Gheorghiu-Dej", ia ființă Gru
pul industrial de petrochimie Bor- 
z.eșli, aparținînd Ministerului Indus
triei Chimice. Această unitate care 
cuprinde șt rafinăria, are ca obiect 
fabricarea de produse petroliere, 
petrochimice și chimice.

Hotărîrile Consiliului de Miniștri 
stabilesc de asemenea întreprinderi
le care vor intra în componența fie
cărei centrale sau grup industrial, 
sarcinile ce le revin lor și minis
terelor de care aparțin.

★
Prin hotărîre a Consiliului dc Mi

niștri a fost aprobat, cu titlu experi
mental, statutul centralei -industriale 
— cadru — pe baza căruia minis
terele la care se înființează centra
le industriale vor elabora statute a- 
daplate la specificul activității a- 
cestora.

Crearea centralelor industriale a 
fost hotărîtă de Conferința Națio

nală a Partidului Comunist Român 
din decembrie 1967 în cadrul an
samblului de măsuri privind porfire» 
Donarea conducerii și planificării 
conomiei naționale, corespunzător 
condițiilor actualei clape de dezvol
tare socialistă a țării.

Statutul, aprobat de Consiliul da 
Miniștri, cuprinde prevederi in legă
tură cu normele generate de orga
nizare și funcționare a centralelor 
industriale, atribuțiile și comp'.ten
tele pe domenii dc activități, pre
cum și drepturile lor ca unilăli e- 
conomice autonome. Centralele se 
constituie prin unirea întreprinderii 
lor cu profil similar sau din ramutf 
conexe, în funcție de specificul ac
tivității acestora, de așezarea geogra
fică, de legăturile economice dintre 
ele și de numărul lor. în cadrul Io» 
se organizează activități necesare 
tuturor întreprinderilor componente 
cum ar fi : de cercetare și proiec
tare. de producerea do piese de 
schimb, de reparații, de aprovizio
nare și desfacere etc., pentru obți
nerea unei eficiente maxime în pro
ducție, realizarea coordonată și cu 
cheltuieli minime a cercetărilor șl 
valorificarea acestora, pentru dez
voltarea ramurii și introducerea pro
gresului tehDic, comercializarea pro
duselor, raționalizarea și ieftinirea 
aprovizionării.

Cît durează formalitățile 
de internare în spital ?

Am însoțit în calitate de „fiu" o 
bolnavă în lungul drum al... inter
nării in spital.

Simbătă, 8 martie ora 3. Un bon 
de la circumscripția sanitară și în 
cîteva minute ne aflăm în fața me
dicului Eugen Diaconescu, care, du
pă ce a văzut bolnava, a stabilit 
diagnosticul cu mențiunea de a fi 
internată în spital.

„Mama" în vîrstă de 61 de ani 
suferea d.e ulcer. Pînă aici totul s-a 
desfășurat în mod normal.

Ora 10. Ne așezăm, la Policlinica 
din Petroșani, în fața ușii în care 
se fac internările. După o oră de 
așteptare, sîntem primiți de medicul 
Filoftea Hogman și, cu foarte multă 
bunăvoință, ni se eliberează biletul 
de internare.

La ora 11, pătrundem pe poarta 
spitalului din Petroșani cu intenția 
de a face formele de internare. Sec
ția boli interne este situată la ulti
mul etaj. Aici aveam nevoie de o 
simplă semnătură a medicului șef de 
secție, Emerik Selker. Dar, am avut 
ghinion. Medicul se afla Ia vîzită 
prin saloane. La ieșirea din salonul 
33, îndrăznim să-l deranjăm pentru 
o semnătură. „Nu vedeți că acum 
fac vizita" — vine răspunsul me
dicului. .Așteptăm în continuare.

Ora 12,20. Vizita s-a terminat. 
Sin tem chemați la medic pentru in
ternare. în două secunde biletul 
este semnat. Aproape două ore de 
așteptare pentru o semnătură este 
cam mult. Dar acesta este obiceiul 
și nimeni nu vrea să-l schimbe.

Ora 13. în fața biroului de inter
nare, 5 oameni așteaptă. Ușa stă în

chisă. îndrăznesc să întreb o sala
riată a spitalului despre soarta an
gajatei de la internări.

— Este plecată la arhivă — ni se 
răspunde. Timpul trece, iar noi aș
teptăm sosirea salariate: de la ar
hivă.

în sfirșit, pe la ora 14.30 sosește 
și întocmește formele de internare, 
operație care durează cinci mi
nute. Deci, o nouă așteptare pentru 
o simplă formalitate. în sfîrșit, ’a 
ora 15 „mama" mi-a fost internata 
în spital.

Există anumite reguli care trebuie 
respectate, dar ele pot fi simplificate 
și credem că actuala conducere a 
spitalului va studia acest aspect. 
După ce medicul de la policlinică 
constată gravitatea bolii și necesi
tatea internării urgente în spital 
se cere o nouă semnătură a șefului 
de secție din spital, fapt care dove
dește lipsa de colaborare sau poate 
lipsa de încredere. Ar fi mult mai 
ușor și pentru medici, dar mai ales 
pentru cei suferinzi, ca medicul din 
policlinică, care face biletul de in
ternare, să știe și locurile libere din 
spital pentru a face internarea cu 
mențiunea salonului fără ca bolnavii 
să mai fie obligați să ceară o sem
nătură formală a șefului de secție 
și repartizarea în salon. S-ar cîș- 
tiga în acest fel timp prețios, iar 
bolnavii nu ar mai fi obligați să 
aștepte, în picioare, în holul secției, 
terminarea vizitei în toate saloanele.

Așteptăm măsurile și sperăm că 
ele vor fi luate în cel mai scurt 
timp posibil.

M. PAVEL

Tăcut și domol, bătrinul Danubiu își lunecă apele 
de-a lungul șesurilor Ungariei, împărțind în două țara 
și capitala ei. înmănunchind rîurile celei dinții și răs- 
frîngind luminile celei de-a doua. Martoră a frământă
rilor trecutului și a înnoirilor prezentului. Dunărea stră
bate teritoriul ungar cale de 417 kilometri, deschizînd 
un drum spre mare.

Nu departe de locul unde Dunărea încetează să mai 
marcheze frontiera țării și, după o cotitură, devine pe 
de-a-ntregul ungară — suficient de aproape pentru ca 
de sus, de lingă clopotari a catedralei, 
să poți vedea maJuI slovac — se află 
vechea capitală a regilor ar- 
padieni — Esztergomul. Un mic o- 
raș. pe ale cărui străzi înguste. cu ca
se roz și gălbui lipite una de alta, 
se plimbă fete Îmbrăcate după ultima 
modă, iar șuvoiul mașinilor turiștilor 
iși croiește anevoie drumul. Orașul
este totodată un mare vestigiu al trecutului Ungariei, 
înglobînd în el comori arhitecturale, comori de cunoaș
tere și comori... în cel mai propriu sens al cuvîntuluL 
De pe vîrfu] unei coline, bazilica de la Esztergom do
mină fluviul și întreaga regiune. Impresionînd de la 
primul contact vizual prin monumentalele coloane care 
îi susțin cupola — înaltă de peste 70 metri —. bise
rica impune prin sobrietatea ei aparte. Dar răceala și 
cenușiul pietrei slDt încălzite parcă de aurul cald și 
greu, de roșul rubinelor și verdele smaraldelor încrus
tate în cupe, craci fixări și sfeșnice. In copertile cărților 
bisericești din tezaurul catedralei- Clădirile din junii 
bisericii datează în parte din secolul XI. și priDtre ele 
se găsesc numeroase monumente de artă. Valoroasa 
colecție dc picturi medievale ungurești și străine, ală
turi de bogata bibliotecă, fac din Muzeul Creștin al

orașului un punct de atracție pentru iubitorii de artă.
Grăbită să ajungă în capitală, Dunărea își învolburea- 

ză apele, făcînd o mare cotitură și străpungîndu-și dru
mul printre munții Borzsony și Pilis. In locul care 
poartă denumirea de Marele Cot a] Dunării, tradiția 
peisajului panonic este puf și simplu sfidată. Nimic 
din liniștea și monotonia piistei. Un peisaj de o săl
băticie romantică, dotat, după toate regulile artei, cu 
ruinele unui castel medieval, uVisegrad", care în seco
lele XIV șl XV a jucat un rol important în viata țării,

de asemenea, spre diferite colțuri ale Ungariei, moto
ciclete și biciclete de fabricație autohtonă.

Dar nu numai Csepelul, ci întreaga Budapestă a de
venit în anii de după eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist un puternic centru Industrial. Capitala dă in 
prezent circa 40 la sută din producția industrială a țării. 
Aici se fabrică mijloace de transport rutier — camioa
ne, autobuze, mașini de înaltă precizie — cum sînt 
produsele fabricii de comutatoare și aparataj electric 
Ganz, cele ale fabricii de aparataj cu vid, ale fabricii

Cu Dunărea prin Ungaria
NOTE D

fiind, printre altele, șl reședința lui Matei Corvin*
De aid, fluviul nu mai are decît puțin de parcurs 

pînă la Budapesta. In capitală, cheiurile de piatră, tu
multul șantierelor și al întreprinderilor industriale, na
vigația trepidantă il domolesc din nou. Recunoscătoare 
parcă pentru că a fost primită în metropolă, Dunărea 
aduce cu ea. pe calea cea mai puțin costisitoare, pro
duse și materii prime necesare marilor întreprinderi 
industriale budapestane. Și nu întimplător cel mai im
portant centru industrial al Budapestei. Csepelul, se afla 
pe o insulă a fluviului. In acest centru de greutate al 
industriei se ridică astăzi moderne uzine metalurgice, 
o fabrică constructoare de mașini, o termocentrală, e 
fabrică de transformatori. Din Voros Csepel pornesc,

E DRUM
de aparate electronice de măsurat, aparate de radio șl 
televizoare. Budapesta este, totodată, un important cen
tru al Industriei ușoare și alimentare și un imens șl 
permanent șantier de construcții de locuințe.

Dar budapestauii nu șl-au instalat doar centrul in
dustriei în apropierea Dunării, ci deopotrivă cartierele 
cele mai elegante șl locurile de odihnă. Intre brațele 
fluviului, pe renumita Insulă Margareta, un peisaj ai
doma grădinilor japoneze, cu o cascadă âburindă si cu 
lacuri minuscule, avind diametrul de cîfiva metri, oferă 
un loc de evadare din aglomerația și zgomotul metro
polei. Și tot de pe Dunăre, de pe ații de familiarele 
pentru budapestani „tramvaie fluviale", o perspectivă 
nouă și o Ieșire din forfota orașului dau prilej ochiu

lui să înregistreze clădirile și construcțiile cele mai fru
moase ale Budei și Pestei. Clădirea parlamentului și 
bisericile, cele opt poduri atît de diverse ca strl, sînt, 
s-ar părea, omagii aduse fluviului care înfrumusețează 
capitala ungară și pe care capitala ungară îl înfrumu
sețează. -

Monumentalei istorice și strălucirii metropolei de pe 
malurile Dunării li s-a adăugat. în anii de după elibe
rarea Ungariei, un oraș nou, a cărui construcție este 
caracteristică pentru evoluția postbelică a țării. Denumit 

in mod semnificativ Dunaajvaros (O- 
rașul Dunării), noua așezare care găz
duiește marile Uzine Siderurgice Da
nubiene — al căror laminor a sporit 
cu 20 la sută producția de otel a țării 
— o fabrică de construcții me
canice, o uzină de materiale refrac
tare și o fabrică de confecții, făgădu
iește să devină unul din cele mai pu

ternice centre Industriale ale țării vecine. Ieșind din 
Dunaujvaros, fluviu] străbate in continuare cîmpiile Un
gariei, pregătindu-se să-și facă intrarea pe alte me
leaguri.

împreună cu un grup de călători români, am închi
nat într-o seară un pahar de Tokay într-nnul din res
taurantele de pe malul pestan al Dunării. în sunetele 
aprinse ale ceardașurilor. Și. dintr-o dată, acordurile 
atît de familiare ale „Ciocirliei". țișnite din viorile 
muzicanților, ne-au amintit că Dunărea transportă nu 
numai mărfuri și pasageri, dar și melodii. Idei și sen
timente. despărțtnd geografic și., totodată, unind mal 
multe țări de pe continentul european.

Sanda SlRBU
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ZECE 
STUDENT! ÎN 
EXCURSIE

SinrbătA, ora 5: Sflrșit dc 
'•ânfâmînd. Un început de zi 
in care norii albi odulmecă o- 
montul montan, mujclnd rece 
din umbrele matinale. Cele 
cinci ore ole dimineții alune
că paralel cu panglica cenu- 
sie a șoselei asfaltate, cc se 
derulează ca o peliculă in sdo- 
te/e mașinii noastre, purtlndu- 
nc spre răsăritul soarelui. în 
mașină — rece tineri. 7vce 
studenti ai I.M.P. au plecat dc 
acasă. In vizită la -casa uni
versitarilor clujeni".

... era 8: Primul popas. O- 
râșlic. Răcoarea dimineții re
vărsată pc străzi ne îndeamnă 
/a cîțiva pași. Ne pironim pri
virile pe masivul turn al bi
sericii din localitate. părtici
că din sllîpul Istoriei cc de
senează pc chipul nostru cl- 
’cva imagini din trecut.

... ora 9.30: Alba lulia — 
y-arlâ a istoriei. Străzi înso
rite, viața industrială frenetică 
se adaugă umbrelor legendare 
cc ne conduc, parcă In răpăit 
de tobe epre centrul -Bâlgra- 
dului*. încet, Încet palpăm 
voit ritmul vieții cotidiene.

... ora 11,30: Cinci minute 
la porfile „Klausenburg"-uluf, 
minunatul oraș dc pe malul So
meșului ce se întinde la pi
cioarele noastre, chcmîndu-ne 
cu soare mult. Inima bate ta
re. voind să pecetluiască par
că, de la Început, interesul ce-l 
manifestăm. Am ajuns. După 
liniștea aparentă a drumului, 
tumultul viefii de aici ne dez
morțește. E un du-te-vino 
continuu și. peste toate, o zl 
minunată.

... ora 12: Casa de cultură

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ATENȚIE SPORTULUI ȘCOLAR!
E cert că toți adulții au fost copii 

cîndva! E sigur că nimeni dintre 
maturii de azi nu s-a născut adult! 
E foarte puțin probabil că cineva a 
trecut direct Ia- pantalonii cu dungă 
fără a-1 fi îmbrăcat cîndva pe cel 
rcurți ! E adevărat că azi. amintin- 
du-șl cu nostalgie trecutul, mulți 
adulți regretă că anumite condiții 
vitrege s-an opus cindva ascensiunii 
lor ca sportivi, s-au împotrivit pre
zumtivelor (sau, poate, văditelor) per
formanțe sportive. Și dacă azi unii a- 
dulți dezaprobă tineretul dornic de 
sport, sau dacă azi adulții Iși apostro
fează odraslele gălăgioase de pe tere
nurile de sport (dar improvizata minge 
de pe maidan o păstrează în amintire) 
— e pentru că așa-s oamenii ! Oame
nii uită cum au fost cînd le zîmbea 
copilăria și devin, acum, piedestaluri 
moralizatoare contra unor îndelet
niciri pentru care cîndva optau cu 
Însuflețire. Sau. mai grav, deși pasi
unea (sub forma unor oarecari 
rămășițe) încă îi mai animă puțin, 
ce complac în acea atit de dăunătoa
re inerție și lipsă de preocupare. Ne 
glndim și ne referim, fn special. Ia 
«portul școlar. E adevărat, fn gene
ral. corabia sportului tineretului 
ttudlos s-a angajat curajos în luptă 
cu metrii, cu secundele, în lupta 
pentru cucerirea măiestriei. Și nici 
rezultatele, ca răspuns la... sumele 
importante alocate de stat pentru

a studcnfilor. „Divanul", insta
urat ad-hoc pentru a da răs
puns apelului nostru, își Înce
pe acțiunea. Telefoanele sund, 
se loc legături cu cel In drept 
pentru cararc șl masă, ne fa
cem programul dc azi șl dc 
miinc Președintele asociației 
studenților pc centru univer
sitar ne dfl primele lămuriri. 
-Două lormafli artistice stu
dențești, una dc folclor șl al
ta de muzică ușoară, pleacă 
la Tg. Mureș și Ploiești după 
amiază Ia casa de cultură o 
altă formație va da un spec
tacol muzical-coregrallc. Un 
grup dc circa 80 dc sludenți 
au plecat, acum o jumătate dc 
oră. cu mașinile la schi. Mii
nc tot aici avem șl un spec
tacol de teatru.

îi Invidiem. Au atîlca posi
bilități dc a-si petrece plăcut 
timpul liber.

.Am căutat Întotdeauna 
ne spuneau interlocutorii noș
tri— *tl oferim studenților un 
sflrșil dc săptămînă cit mal 
bogat șl mai variat, fn acest 
sens, la nivel de Institute șl 
facultăți, organizăm schimburi 
dc spectacole, excursii, con
tractăm spectacole ale forma
țiilor din oraș și... bineînțe
les reuniuni. săplămlnalc, 
slmbăta și duminica, In mai 
multe locuri. Cred că ați ni
merit bine, In această perioadă 
activitățile noastre sint In 
toi... Dc asemenea, ne pregă
tim intens pentru -Festivalul 
primăverii", ce va avea loc la 
mijlocul lunii aprilie. Sperăm 
să primim vizita unor formații 
sludcnjeșli din străinătate.

Am Intîlnil cunoștințe din 
tabere, am tăcut cunoștințe 
noi și... bineînțeles am promis 
că ne vom scrie.

La Întoarcere ghidul nostru 
a rămas multă vreme In urmă, 
rumeglnd un plan, un răs
puns la cuvintele frumoase la 
clipele frumoase...

Stelian Vintilescu 

creșterea unui tineret viguros, n-au 
întirziat. Insă, dacă ne bucură rezul
tatele obținute, oricît de mici ar fi 
acestea, nu putem să trecem cu ve
derea destulele frîne care impietează 
„creșterea" acestor succese.

Tineretul studios din Valea Jiului, 
ca și cel din întreaga țară, este an
gajat, an de an, In atîtea competiții, 
campionate și concursuri (ale liceelor, 
școlilor profesionale, ale școlilor 

IpO
generale) — toate urmărind desco
perirea și afirmarea unor talente, 
necesare sportului de performață. Din 
rfndul tineretului nostru școlar au 
făcut pași mari, pe calea deplinei 
afirmări, mulți sportivi cu care ne 
putem mîndri (să amintim doar de 
atleții profesorului Ion Ciofîcă, 
de handbaliștii și voleibaliștii petri- 
leni crescuți de profesorul Dan Cocor, 
de trăgătorii și micii tenismani 
paroșeneni, de gimnaștii și schiorii 
Școlii sportive din Petroșani, de 
baschetbalistul Weber Leopold, se
lecționat în lotul lărgit al țării pentru 
viitoarea Olimpiadă, de handbalistele 
Cătuțoiu, Maier, Tamazi, Suciu s.a.).

Avînd însă în vedere faptul că 
întrecerilor simple școlare, de foarte 
multe ori, nu li se acordă atenția

PARADOXURI
Parafrazind un foarle ascuțit con

dei în ale critldi, îndrăznim sfi 
aiirmâra că omul do pe stdadfi, 
anonimul, acceptă, dacă nu se pricepe 
să nu-si spună păTcrca despre mal 
știu ou ce domenii In care mintea 
dumnealui nu poate pătrunde (bună
oară despre fizica nucleară. sau 
logica simbolic fi) dar nu acceptă, 
chiar dacă nu se pricepe, să nu-și 
spună părc>Tea despre... bacșiș. Să 
strecurăm ded alei, cu voia ctunpfi- 
rătorttor pentru a 11 la Indctmina 
vînzătorlloT. precum si vlce-versa. 
cîteva păreri exprimate de diverși 
anonimi, culese In diverse împreju
rări. păreri caro sperăm să aducă un 
folos tn sttrpdrea maladiei numită așa 
cum se numește ea de cînd primii 
negustori au pus bazele comerțului 
cu amănuntul: bacșișul.

— Există un adevărat cult al 
bacșișului — spunea, pe bună drep
tate, i>n vînzător — cult al cărui 
rafinament s-a dezvoltat șl din vina 
aceluia care cumpără și a aceluia 
caic vinde. Unii clienli consideră că 
prin acei doi-trei lei pe care-i „lasă"

05^9

Institutul de mi
ne din Petroșani 
care a împlinit nu 
de mult două de
cenii de activitate, 
pregătește în fieca
re an numeroase 
cadre inginerești 
necesare economiei 
naționale. IN CLI
ȘEU : Corpul prin
cipal și unul din 
căminele Institutu
lui.

cuvenită, acum, în pragul unui nou 
sezon sportiv, dorim să atragem 
atenția că, nu întotdeauna (șl de 
aceasta ne-am convins total) baza 
materială insuficientă sau lipsa tim
pului liber sint adevăratele cauze 
ale inactivității și minimelor rezultate 
atltor școli din municipiu.

Ne-am convins (și pentru a nu se 
repeta aceste situații scriem aceste 
rînduri) că, fn dese situații, organiza-

țlile U.T.C., comisiile sportive din 
școli neglijează, cu bună știință, una 
din principalele lor îndatoriri, aceea 
de a se ocupa — concret — de or
ganizarea și desfășurarea activității 
sportive. Am întilnit situații, în școli 
generale sau în licee din Valea Jiului, 
clnd deși există condiții excelente 
(săli, terenuri, echipament), iar dc 
elevi dornici de a face sport nu se 
duce lipsă niciunde, nu se găsește 
nimeni să Inițieze activități care să 
capteze interesul elevilor, activitatea 
sportivă rezumîndu-se Ia obligatoriile 
(uneori obositoarele) ore prevăzute 
In programa analitică, Ia orele de 
ansamblu sportiv (în care fiecare 
profesor pregătește cîțiva elevi dotați 
doar în ramura sportivă care-i place) 
șl la participarea formală (pentru a

Bacșișul
pc tejghea sau pe masa do restau
rant. trebuie să sublinieze o diferență 
dintre ei șl a<eia care l-au servit.

— Mai sini vînzători — spunea, 
pc bună dreptate, un cumpărător — 
care consideră că ne fac un favor 
atunci cînd ne vtnd anumite produse, 
sau clnd ne dau posibilitatea să 
alegem produsul din mat multe sor
timente. Șl ospătarul, care caută să 
doa de înțeles că om servit un gră
tar bun datorită amabHHății lui. Cu 
cel mal senin aer din lume, aceștia 
așteaptă de la client, „prețul șervi- 
chflni", pe rare dacă nu-1 plătești, 
te țin minte.

— Bacșișul ? — spunea, tot pe
bună dreptate, unul, și cumpărător 
și vînzător — un gest reflex pe care 
trebuie sfi-1 combatem cu toții. O 
plagă a cărei origine se piertie 
undeva in negum istoriei. O sursă 
de venituri ilicite. Totul se petrece 
Intr-un cerc vicios: frizerul dă 

nu fi eliminați) la campionate și 
competiții.

Considerăm necesar să afirmăm că 
forurile competente (Comitetul muni
cipal al U.T.C., Inspectoratul școlar, 
Comitelui minicipai pentru educație 
fizică șl sport și Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor), printr-o 
colaborare mai strinsă. pot să ducă 
fn viitor la lichidarea acelei atit de 
vizibile „plăcute inactivități", care 
nu deranjează pe nimeni, din multe 
școli ale municipiului, în domeniul 
sportului. Pentru că, de ce să nu 
recunoaștem, lipsa rezultatelor mari 
pe care le așteptăm rezidă tocmai 
In modul cum înțeleg să rezolve 
aceste sarcini factorii responsabili 
din școli (multe comisii sportive sînt 
doar... pe hîrtie, unii profesori de 
educație fizică se mulțumesc doar 
să-șl efectueze... orele). Avînd In 
vedere că mentalitatea, potrivit căreia 
e de ajuns „sportul" care se face 
în orele de educație fizică nu există 
doar pe alocuri, ci a devenit oare
cum... transmisibilă, credem că orice 
comentariu e de prisos.

Rezolvări, căi concrete pentru 
schimbarea acestor practici se pot 
găsi atunci cînd pasiunea șl răspun
derea sint puncte de plecare în 
preocupările legate de viața sportivă 
a școlilor.

V. TEODORESCU 

bacșiș cititorului, acrsla ospătarului, 
care plutește aervldîle (un< |ionoru
lui sau vînzătorulul și ei la rfndul 
lor, clienli al acelorași frizeri, croi
tori, ospătari ș.a.m.d. Dc re nu-șl 
vede fiecare de treabă ? De munca 
șl de salariul Iul ?

— Sini anumite zile sau orc — spu
nea un pensionar, oro așezat la casa 
lui — clnd bacșișul poate fi văzut 
cu ochii. Atunci clnd în magazine 
sînl aduse șl vindute mărfurile rare : 
mai o garnitură de mobilă, moi un 
covor persan ele. Dar tot atunci In 
magazine nu se află cineva compe
tent caîc să împiedice practicarea 
lui. Aceștia (inspecția comercială, 
controlul obștesc) nu știu de petre
cerea fenomenului, sau preferă să 
nu se afle in acel moment prin 
apropiere ?

— Am constatat — mărturisea 
In fine un ultim anonim — prin 
unele orașe, o Inițiativă cil se poate

FILME
S1MBATA 5 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Urletul lupilor ; Republica : 
Aventurile lui Tom Sawyer ,- 
LONEA — 7 Noiembrie: Eroul 
vietnamez Ngyen Van Troi; 
Minerul: Statornicia rațiunii; 
VULCAN: Roata vieții; LU
PENI — Cultural: Un delict 
aproape perfect.

VREMEA
Ieri, temperatura aerului )a Petro

șani, a oscilat între plus un grad și 
plus 5 grade, iar la Paring, între mi
nus 2 grade și zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea devine frumoasă, cu 
cer variabil. Temperatura aerului în 
creștere. Vînt slab din sectorul sudic. 

' PRONOSTICUL NOSTRU

pentru concursul Pronosport
nr. (4 Bin 6 aprilie

1. „u* Cluj — Steaua X
2. Vagonul — Rapid 2
3. A.S.A. Tq. Mureș — U. T. Arad 1
4. Jiul — Politehnica Iași 1
5. Petrolul — „U“ Craiova 1
6. Farul — F. C. Argeș 1
7. Steagul Roșu — Politehnica Galați 1
8. Metalul Tr. Severin — C.F.R. Arad 1
9. Cagliari — Milan X

10. Internazionale — Torino 1
11. Juventus — Napoli 1
12. Verona — Fiorentina X
13. Bologna — Roma X

de lăudabilă : ospătarii sint ,.învă- 
ța|i", șl apoi obligați, să înapoieze 
restul pe farfurioară, scutind consu
matorul de ittuoțla jenantă |l peni
bilă In care II pune restituirea și 
numărarea lui „cu încetinitorul". 
Inițiativa nu ar putea fi preluată șl 
la noi 1

Bine, bine, vor spune cititorii, fie 
el vinzători, fie cumpărători, dacă 
anonimii exprimă astfel dc păreri 
aceasta dovedește că există o opinie 
formală care combate dpja puter
nic, plaga milenară. Păreri Intr-ade
văr există dar cînd e să trecem la 
fapte, una spunem, a-lta facem...

10.30 Tv. pentru specialiști: 
Medicină. Plnocitoza toxi
nelor mlcrobîene (reluare).

11,00 Pentru elevi. Consultații 
Ia matematică (clasa a 
VlII-a). Tema : Calculul 
algebric.

11.30 Limba rusă. Lecția 40 (re
luare).

12,00 Limba spaniolă. Lecția 53.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,00 Telex Tv.
17,05 Campionatele Internațio

nale de nalațic ale Româ
niei. Transmisiune de la 
Cluj.

18.30 La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret. 
„Posibil și imposibil în fi
zică". Transmisiune de Ia 
Tehnic Club.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Emisiune consacrată Zilei 

Sănătății.
19,45 „La tulpina fagului* — 

muzică populară româ
nească.

20,00 Film artistic: „Vîrsta dra- 
qoslei" — producție a 
studiourilor argentiniene.

21.40 Mult e dulce si frumoa
să... — emisiune de lim
ba română.

22.00 Reflector.
22,15 Muzică ușoară româ

nească.
22.30 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice: Bu
dapesta.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități; 9.30 Matineu literar; 10,00 Din 
repertoriul Corului Radioleleviziiinil»
10.20 Muzică instrumentală; 10,30 E- 
misiime muzicală de la Moscova» 
11,05 Muzică ușoară; 11.45 Sfatul 
medicului. Astenia de primăvară» 
12.00 Muzică ușoară de compozitori 
clin R. P. Ungară; 12,20 Cronica re
vistelor literare,- 12.30 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13.21 lutilnke 
cu melodia populară și interpretul 
proferat; 13,50 Selecțiuni din opere
ta „Oklahoma" de Rodgers,- 14,10 
Piese instrumentale; 14,30 Automobil- 
club; 14,50 Zece minute cu clarine
tistul Nicolac Băluță; 15,05 Concer
tul zilei; 15,44 Piese folclorice; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,10 Noi înre
gistrări : soprana Lya Hubic; 16,30 An
tena tineretului; 16,55 Radio publi
citate,- 17,00 Orchestra Casei da 
discuri EleclTccord; 17,15 Ce e nou 
In județul dv. ? — Argeș,- 17,30 Mu
zica instrumentală; 17,45 Orizont 
științific,- 18,05 Soliști de muzica 
populară; 18,30 Gazeta radio; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră»
19.20 Sport; 19.30 Concert folclorici 
20,05 Voci, orchestre, melodii; 21,00 
In ritm d<- dans,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 Ro
manțe,- 22,40 Moment poetic,- 22.49 
Ritm și melodie; 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,10 Suită de melodii; 6,45 Muzică 
populară,- 7,10 Ritmuri de fanfară: 
7,37 Pe strune dc chitară; 7,45 Muzi
că populară; 8,10 Tot înainte; 8-25 
Arii din operete,- 8,35 Concert Jo
seph Haydn,- 9,10 Lectură în pre
mieră,- 9,30 Melodii dc Teodor Sibi- 
ceanu și Richard Stein; 9,45 Cin-tă 
Maria Pietraru și Achim Nica,- 10.05 
Recital Andres Segovia,- 10,20 Muzică 
distractivă; 10,30 Vreau să știu,- 10 55 
Portrete muzicale; 11,05 Muzicieni ro
mâni dc azi despre muzicieni români 
de ieri; 11,35 Soliști și orchestre de 
muzică populară,- 12,05 Avanpremie
ră cotidiană; 12.16 Viața de concert 
a orașului Sibiu,- 12,45 Cîntece de 7 a- 
haria Popescu; 13,00 De la 1 la 5» 
17.00 Radiojurnal. Sport; 17,30 Săptă- 
mîna culturii ungare; 17,45 Cîntece 
și jocuri populare; 13.05 Itinerar tu
ristic românesc; 18,25 Pagini alese 
din muzica de estradă; 19.05 Muzică 
populară; 19,30 Odă limbii române: 
20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „George Enescu"; 22,30 
Cronica revistelor literare,- 22,40 
Jazz; 23,07 Șirag de melodii; 0.07— 
1,00 Dansați în ritmul preferat.

BULETINE DE ȘTIRI: Progra- 
~ mul I: 5,00; 5,30; 6,00; 6.30» 
W 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00}
0 24.00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra-
0 mul II: 6,05; 7,30; 10,00; 12,00» 

14.00; 18,00; 19.00; 23,00; 0.55.

Primăvară... 
pe scenă

Sute de pionieri și școlari 
au participat nu demult la tra
diționala serbare a primăverii 
prezentată de elevii Școlii 
generale nr. 3 Lupeni.

Copiii au adus pe scenă me
sajul copilăriei lor fericite 
Buchetul de ghiocei ..Primă
vara", montajul „Vietățile pă
durii", dansurile, sceneta „Dacă 
ești politicos", recitările, cîn- 
tecele pionierești și dansurile 
populare au reflectat bucuria 
vieții, improsionînd părinții 
prezenti în număr mare în 
sală, care au răsplătit cu ropote 
de aplauze fiecare punct din 
program.

Margareta MICA
Lupeni

Duminica 6 aprilie
8.30 Ora exactă. Cum va li 

vremea ? Gimnastica de 
Înviorare.

8.40 Pentru copii și școlari. 
Fiimu! artistic „Dirijabilul 
furat" — după Jules 
Verne.

10.05 Filmul serial „Bellc și 
Sebastien" (II). Refugiul 
Marelui Baou.

10.30 Ora satului.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Concert simlonic. Selec- 

țiuni din concertele sus
ținute de Yehudi Menu
hin și „Menuhin Festival 
Orchestra".

13.30 Artă plastică. Henri 
Catargf.

13.45 Mozaic muzical-coregra- 
iic.

14.45 închiderea emisiunii de 
dimineață.

16.15 Duminică sportivă : Fot
bal : Universitatea Cluj— 
Steaua. Transmisiune de 
la Cluj.

18.30 Caleidoscop muzical Jn 
Imagini.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.15 „Doină zic, jocul mi-e 

drag". Selecțiuni din 
spectacolul orchestrei 
„Doina Banatului’ din 
Caransebeș.

19.45 Desene animate.
20.00 Film cu trei stele : Ulti

mul apus de soare. Un

film turnat în 1961. Pre
mieră pe țară.

21.40 „Un dans, o melodie". 
Emisiune muzJcal-core- 
grafică.

22.10 Tele sport.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii.

Luni 7 aprilie
16.30 Telex TV.
16.35 TV pentru specialiștii din 

industrie. Chimie. Pro
duse chimice pentru com
baterea dăunătorilor din 
agricultură.

17.05 Limba franceză. Lecția
53.

17.30 Campionatele internațio
nale de notație ale 
României.

18.30 Lyceum — emisiune 
pentru elevi. „Cafele de 
adolescență".

19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Actualitatea științifică. 

Centre științifice — 
lașul.

20.00 Roman foileton. Forsyte 
Saga (XXIII).

20.50 „Steaua fără nume" — 
emisiune-concurs de mu- 
zică ușoară.

21.50 Prim plan. Miron Radu 
Paraschivescu.

22.15 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

Marți 8 aprilie

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi. Consulta

ții la matematică (cl.XIl). 
Tema: Inspirație sau
aplicare sistematică ?

18.30 Micii meșteri mari — 
emisiune pentru copii.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 „Întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns" — emisi
une de știință.

20.00 Seară de teatru. Plato
nov de A. P. Cehov. 
Interpretează un colec
tiv al Teatrului Națio
nal din Craiova.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Miercuri 9 aprilie
71,00 Limba franceză. Lecția 53 

(reluare).
11.30 Limba engleză, lecția 53 

(reluare).
12,00 TV pentru specialiștii din 

industrie. Chimie. Produse 
chimice pentru combate
rea dăunătorilor din a- 
gr icul tură (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiști. 

Consultații pentru medici. 
Inter-relații intre patolo-

PROGRAMUL

pentru 

săptămîna 

viitoare

gia generală șl patologia 
stomatologică.

18.05 Limba germană. lecția 
50.

18.30 Club XX — emisiune 
pentru tineret. -Cheia 
succesului".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 -Bundifa". Reportaj fil

mat.
19.45 Căsuța poștală 111. Dia

log cu telespectatorii.
20,00 Telecinemaleca. Simfonia 

fantastică.
21.45 Avanpremiera.
22,00 Itinerar european.
22.15 Dimitrie Bollnllneanu. 

Emisiune comemorativă 
cu prilejul Împlinirii a 
150 de ani de la nașterea 
poetului.

22.30 Mari interpreți. Pianistul 
Aldo Ciccoloni.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Joi 10 aprilie
11,00 Limba germană. Lecția 

50 (reluare).
11.30 Pentru elevi. Consultații 

la limba română (clasa 
a Vlll-a). Gramatica.

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la chimie (clasa a XlI-a) 
Tema : Hidrocarburi —

structura șl proprietăți 
(lecția de sinteză). 

18,05 Limba rusă. Lecția 52.
18.30 Studioul pionierilor. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „Tinerețe Iară bătrînețe".

Selecțiuni din spectaco
lul Ansamblului de cîn
tece șl dansuri -Ciocâr
lia".

20,00 Seară dc teatru. Luna 
dezmoșteniților. De Eu
gen O'Neill.

22,15 Muzică ușoară cu forma- * 
ția -Phonix“.

22.30 Antologie contemporană 
românească.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Vineri 11 aprilie
10.30 TV pentru specialiști. 

Medicină. Aberațiile cro- 
mozimiale (reluare).

11,00 Limba rusă. lecția 52 
(reluare).

11.30 Limba spaniolă Lecția
54.

12,00 Consultații pentru elevi 
(clasa a IX-a). Tema: 
Probleme de la Olimpia
da de chimie (etapa ju
dețeană).

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea economică. 
18,05 l.imba spaniolă. Lecția

54 (reluare).

18.30 Ateneul tinerelului. „Vii
torul teatrului și teatrul 
viitorului".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 In direct...
20,00 Film artistic : Gioconda 

fără surs — o producție 
a Studioului Cinemato
grafic „București".

21.35 Relleclor.
21.50 Mult e dulce și frumoa

să... Emisiune de limba 
româna.

22.15 Teleglob .— emisiune de 
călătorii geografice. Sue
dia.

22.35 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

Simbătâ 12 aprilie
17.30 Telex TV.
17.35 Medicul vă sfătuiește. 

Cum putem preveni ar
surile la copii.

17.50 Lumea copiilor. Cu Da
niela și Așchluță.

18.30 Telc-enciclopedia. 
19,00 Telejurnalul dc seară.
19.15 Cadran — emisiune de 

actualitate internațională
19.30 Seară de operă: Traviata. 

de Giussepe Verdi. 
Transmisiune de la Sala 
Palatului a spectacolului 
extraordinar susținut de 
soprana Virginia Zeanl.

22.30 Film serial. Bonanza.
23,20 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.
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GENEVA: Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI
R*. prezentau tul Republicii Socialis

to România în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare. Nicolae E- 
coboscu, a prezentat in ședința din 
8 aprilie o intervenție in care, evo- 
clnd transformările radicale politice, 
economice și sociale pe care le-a 
cunoscut omenirea în zilele noastre, 
a spus: Avem in vedere dreptul 
fiecărei națiuni de a-și hotărî singură 
destinele, dreptul egal al statelor la 
pace și securitate, dezvoltare și pro
gres, valoarea universală și indivi
zibilitatea principiilor menite sS gu
verneze relațiile internaționale.

Respectarea dreptului sacru, inalie
nabil al națiunilor de a-și hotărî 
singure soarta, fără amestec străin, 
de a-și organiza viața conform vo
inței și aspirațiilor lor. apare ca o 
cerință primordială a dezvoltării li
bere șl independente a fiecărui po
por, a evoluției pozitive a relațiilor 
interstatale, de care depinde, în ul
timă instanță, însăși pacea lumii.

Poporul român, este vital interesat 
ca in lume să se instaureze pacea 
să domnească buna înțelegere și prie
tenia intre națiuni. Animată de a- 
ceste idealuri. România militează cu 
toată hotărîrea pentru eliminarea 
forței și excluderea războaielor din 
viata societății, pentru înfăptuirea 
dezarmării.

..Consolidarea păcii și securității 
și normalizarea relațiilor interstatale 
— declara recent președintele Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, — se află într-o strînsă 
interdependență, conditionindu-se re
ciproc. Practica demonstrează că a- 
cestc obiective pot fi atinse numai 
în măsura în care fiecare stat por
nește de la dreptul imprescriptibil 
al tuturor popoarelor de a-și hotărî 
singifre destinul, fără ingerințe din 
afară, de la respectul față de prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajuluj reciproc... Noi credem cu 
toată convingerea că spiritul . res
ponsabilității față de destinele ome
nirii incumbă tuturor statelor, mari 
și mici, tuturor oamenilor politici, 
îndatorirea de a acționa hotărî! și 
perseverent pentru stingerea focare
lor de război existente în lume, pen
tru soluționarea prin tratative a pro
blemelor litigioase, pentru concen
trarea eforturilor în direcția conti
nuării și adincirii destinderii în via
ța internațională".

Experiența demonstrează că ori de 
cile ori aceste norme imperative in 
conduita internațională au fost res
pectate, pacea și securitatea au tri
umfat. Dimpotrivă, nesocotirea sau 
încălcarea lor a fost întotdeauna sur
sa stărilor de încordare, a conflic
telor, a atmosferei de teamă și sus
piciune. De valoare universală, ca 
și pacea și securitatea, și indivizi
bile ca și acestea, principiile repre
zintă armătura însăși a legalității In
ternationale, fiind indispensabile și 
obligatorii atît pentru desfășurarea 
armonioasă a relațiilor dintre state, 
cît și pentru soluționarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea. în
tre care dezarmarea deține un loc de 
primă importanță.

Evocind activitatea Comitetului ce
lor 18 de-a lungul anilor, vorbitorul 
a spus că în ce privește obiectivul 
Său central, dezarmarea generală și 
în primul rînd dezarmarea nucleară 
negocierile n-au adus, din păcate, 
rezultatele așteptate. Si mai îngrijo
rător este, insă, faptul că, în cei 
zece ani, spirala înarmărilor a înre
gistrat ritmuri și proporții tot mai 
mari. După ce a arătat că în arse
nalele statelor nucleare s-au acumu
lat mari capacități de distrugere, 
vorbitorul a subliniat necesitatea u- 
noT măsuri radicale de încetare a 
cursei înarmărilor, acțiuni hotărî te 
în direcția dezarmării generale pași 
concreți pentru diminuarea și elimi
narea. în cele din urmă, a perico
lului nuclear.

România s-a pronunțai și se pro
nunță pentru abolirea armelor ato
mice, pentru încetarea producției a- 
cestora. reducerea și distrugerea sto
curilor existente. Interzicerea folo
sirii armelor nucleare, limitarea și 
reducerea sistemelor strategice ofen
sive de transportare la țintă, înceta
rea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară ar contribui la frînarea 
cursei înarmărilor atomice, la crea
rea unor premise pentru încetarea 
ei definitivă si eliminarea completă 
a acestor arme.

Chestiunea acută a unei garanții 
eficiente de securitate pentru statele 
care renunță la arma nucleară, ca 
și accesul neîngrădit al tuturor ță
rilor la binefacerile aplicațiilor paș
nice ale atomului fac parte din ca
tegoria problemelor cărora urmează 
a li se găsi soluționări adecvate.

Am sprijinit și sprijinim ideea 
convocării unei Conferințe mondiale 
de dezarmare, la care să fie invi
tate toate țările. Este necesar să se 
creeze condiții corespunzătoare pen
tru asigurarea participării R. P. Chi
neze la dezbaterea și soluționarea 
tuturor problemelor internaționale 
actuale, intre care dezarmării ii re
vine un loc de frunte.

Viața impune înlăturarea bariere
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lor artificiale, desființarea blocurilor 
militare opuse șl înlocuirea lor prin- 
tr-un sistem general de pace șl se
curi late, lichidarea tuturor bazelor 
militare de pe teritoriul altor state 
și retragerea trupelor străine în li
mitele frontierelor naționale. Intere
sele generale ale păcii cer să se re
nunțe definitiv și în faple la poli
tica războiului rece, la zăngănltul 
dc arme, la demonstrațiile de forță, 
de felul manevrelor militare pe te
ritoriul sau la granițele altor state 
la amenințări care nu fac decît să 
adîncească neîncrederea și încorda
rea Internațională.

Un alt domeniu ce ne preocupă, 
pc noi toți, este problema scoaterii 
în afara legii a armelor chimice și 
bacteriologice. Delegația română 
consideră că rezolvarea ei de fond 
trebuie să pornească de la consoli
darea protocolului de la Geneva, din 
1925, prin respectarea lui strictă și 
adeziunea tuturor statelor.

Delegația română se pronunță în 
favoarea adoptării unor măsuri me
nite să asigure folosirea teritoriilor 
submarine, exclusiv în scopuri pașni
ce. Sintem de părere că o viitoare 
reglementare în acest domeniu tre 
buie să pornească dc la recunoaște
rea necesității de a se asigura utili
zarea teritoriilor submarine în folo
sul tuturor popoarelor, mari și mici, 
ținîndu-se seama de interesele tu
turor statelor fără nici o discrimi
nare. După aprecierea delegației ro
mâne, proiectul prezentat Comitetu
lui de către delegația sovietică con
stituie o bază utilă în vederea an
gajării unor negocieri laborioase pri
vind demilitarizarea solului și sub
solului marin.

Pe planul măsurilor regionale de 
dezarmare și destindere, România a- 
cordă în mod firesc o atenție deose
bită continentului căruia îi aparți
ne și zonei geografice în care este 
situată. In acest context, șeful de
legației române s-a ocupat pe larg 
de problemele securității europene. 
Țara noastră, a spus el, este vital 
interesată în statornicirea unor re
lații normale de cooperare și bună- 
vecinătate între toate statele Euro
pei, în instaurarea păcii și securită
ții pe continent.

In abordarea acestor probleme, 
noi pornim de la convingerea că 
înfăptuirea securității europene ar 
corespunde nu numai aspirațiilor și 
intereselor popoarelor din această 
regiune, ci și cauzei generale a pă
cii. Sintem de părere că, în an
samblul ei, evoluția situației din Eu
ropa relevă existența unor posibili
tăți favorabile, a unor tendințe po
zitive de destindere și cooperare. 
Evident, este vorba de un proces 
complex, evolutiv, o cale pe care 
se poate înainta pas cu pas, prin 
eforturi sistematice și continue, prin 
normalizarea și intensificarea stărui
toare a relațiilor între statele con
tinentului.

Țărilor europene le revine dato
ria să acționeze astfel incit acest 
proces, să nu fie frînat sau între
rupt ci, dimpotrivă, încurajat și 
amplificat, să fie continuat cursul 
destinderii, evitîndu-se orice acțiuni 
care hr putea să înrăutățească at
mosfera in Europa. O mare însem
nătate ar avea retragerea trupelor 
de pe teritoriul altor state în gra
nițele lor naționale, lichidarea ba
zelor militare străine existente în 
Europa, desființarea N.A.T.O. și con
comitent a pactului militar de la 
Varșovia, crearea de zone denuclea- 
rizate și înfăptuirea altor măsuri de 
dezarmare regională.

Convinsă că securitatea în Euro
pa trebuie să fie rodul eforturilor 
asidue ale tuturor națiunilor euro
pene, România își aduce o contribu
ție proprie la această operă.

Paralel cu preocuparea de lărgire 
a relațiilor bilat'erale, pe diferite pla
nuri, cu toate statele Europei, ea a 
conlucrat și conlucrează cu alte 
țări, în diverse împrejurări, în ve
derea promovării securității euro
pene. Așa cum se cunoaște, în anul 
1965, Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat în unanimitate rezoluția 
-privind îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate între statele euro
pene, propusă de nouă țări, printre 
rare și România. Ideile și principiile 
pe care rezoluția le afirmă își men
țin întreaga lor valabilitate și ac
tualitate. Noi credem că există mul
tiple posibilități neexplorate încă, 
a căror identificare și valorificare 
solicită toată puterea de gîndire, 
toată capacitatea de înfăptuire. Re
cent; statele participante la Trata
tul de la Varșovia, reafirmînd cu
noscutele propuneri cuprinse în De
clarația de la București din 1966 cu 
privire la securitatea europeană, au 
lansat un apel către toate statele 
continentului, chemîndu-le să cola
boreze în vederea atingerii acestui 
scop. -Prezentul și viitorul popoare
lor Europei — se spune în apelul 
de la Budapesta — sînt indisolubil 
legate de menținerea și consolidarea 
păcii pe continentul nostru. O secu
ritate autentică și o pace trainică 
pot fi asigurate dacă gîndurile, fap
tele și energia statelor europene vor 
fi îndreptate spre țelurile destinde
rii, spre soluționarea problemelor 
internaționale arzătoare, ținîndu-se 

seama de realități, spre organizarea 
colaborării multilaterale pc plan 
general european. O cerință vitală 
pentru popoarele europene constă 
în preîntîmplnarea unor noi conflic
te militare, în întărirea legăturilor 
politice, economice șl culturale între 
toate statele, pe baza egalității in 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității statelor". Sintem de 
părere că o acțiune pozitivă spre 
soluționarea unor asemenea proble
me ar reprezenta-o convocarea unei 
conferințe europene, cu participarea 
tuturor statelor continentului, care 
să examineze măsuri concrete în 
vederea destinderii, păcii și securi
tății în Europa. Este de datoria tu
turor țărilor europene de a conlu
cra la crearea climatului propice 
organizării șl reușitei unei asemenea 
conferințe.

O contribuție din cele mai impor
tante la realizarea securității euro
pene ar reprezenta-o normalizarea 
relațiilor dintre statele balcanice, 
intensificarea eforturilor și activită
ților lor in direcția îmbunătățirii 
climatului din această parte a Eu
ropei, transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării in
ternaționale.

Referindu-se în continuare la dis
cuțiile care au avut loc pînă în 
prezent în cadrul Comitetului celor 
18 state, reprezentantul român a re
levat că este necesar ca participan- 
ții la lucrări să-și îndrepte atenția 
asupra elaborării unui program con
cret de acțiune menit să ducă la 
perfecționarea metodelor de lucru 
și la intensificarea ritmului negocie
rilor asupra unui evantai de măsuri 
la care să-și aducă aportul toți par- 
licipanții, în spiritul respectării prin
cipiului egalității tuturor statelor 
întrunite la masa tratativelor.

Arătînd că la O.N.U. a fost pro
clamat un prim deceniu al dezvol
tării. vorbitorul a relevat că aceas
tă metodă nu a fost aplicată și în 
domeniul negocierilor de dezarma
re, în ciuda conexiunii evidente din
tre dezvoltare și dezarmare.

în această optică, a spus repre
zentantul român, s-ar putea concepe 
proclamarea unui deceniu de dezar
mare al Națiunilor Unite (1970— 
1980) care s-ar armoniza cu cel de-al 
doilea deceniu al dezvoltării.

în încheiere, reprezentantul ro
mân a făcut o serie de propuneri 
privind optimizarea lucrărilor comi
tetului, arătînd că delegația româ
nă are instrucțiuni ferme să acțio
neze concret, în cooperare cu de
legațiile celorlalte țări, pentru pro
movarea cauzei dezarmării și păcii, 
adueîndu-și contribuția la progresul 
negocierilor.

Trenul expres „Metroliner"
NEW YORK. — Miercuri a fost 

inaugurat trenul expres „Metroli- 
ner", care parcurge distanta dintre 
New York și Washingion în timpul 
record de două ore șl jumătate. 
Noua cursă va permite reducerea cu 
peste o jumătate de oră a timpului 
de rulare lajă de cursele „Metro-

Protestul populației 
din Nevada

WASHINGTON. — Continuarea e- 
fectuării experiențelor nucleare sub
terane americane a provocat protestul 
populației din statul Nevada și din 
împrejurimi. După cum anunță ziarul 
„New York Times", autoritățile de la 
Washington au confirmat că din ia
nuarie 1951 au fost efectuate 355 de 
explozii subterane.

• GENEVA. In cursul anului tre
cut, numărul turiștilor înregistrați în 
diferite țări din lume a atins cifra 
de 141 de milioane, beneficiile ob
ținute pe această cale ridieîndu-se la 
14,4 miliarde de dolari — relevă o 
statistică Întocmită dc Uniunea in
ternațională a organismelor oficiale 
de turism pe baza datelor furnizate 
de 60 de state. Turismul în Europa 
reprezintă 60 la sută din cel mon
dial.

DIAMANT GIGANT
RIO DE JANEIRO. — In jungla 

din statul Mato Grosso a fost desco
perit un diamant gigant, care are 31 
de carate și 15 puncte. In zona res
pectivă au fost găsite în ultimii ani 
și alte diamante foarle mari, unul 
dintre ele, de mărimea unei mingi 
de ping-pong, fiind evaluat la un mi
lion dolari.

Cu prilejul celei 
de-a 24-a aniversări 
a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist

BUDAPESTA 3. Coresponden
tul Agerpres, A). Plutea. transmite: 
Cu prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, la Teatrul Erkel din 
Budapesta a avut loc un spectacol 
festiv la care au participat condu
cători de partid și de stat, persona
lități ale vieții economice și cul
turale, membri ai Corpului diploma
tic.

★

Komocsin Zoltan. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a rostit o cuvîntare radio
televizată în care ă trecut in revis
tă drumul parcurs de poporul un
gar în anii care au trecut de la eli
berarea tării și s-a referit la unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

A 9-a sesiune a Comisiei 
româno-coreene de colaborare 

tehnico-științifică
PHENIAN 3 (Agorpres). — La Phe

nian a avut loc cea de-a 9-a sesiune 
a Comisiei româno-âoreene de cola
borare tehnico-științiflcă. Comisia a 
analizat îndeplinirea hotărîrilor sesiu
nii precedente și a stabilit obiecti
vele colaborării științifice și tehnice 
dintre cele două țări pe anul în curs.

Protocolul cu privire la cea de-a 
9-a sesiune a fost semnat din partea

Patriotii sud-viefnamezi 
au lansat noi acțiuni ofensive

SAIGON 3 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au inaugu
rat cea de-a 40-a zi a ofensivei lor 
generale, lansînd joi dimineața trei 
acțiuni ofensive coordonate asupra 
pozițiilor deținute de trupele ameil- 
cano-saigoneze în provincia Tay Minh 
și bombardînd cartierul general al 
armatei americane de Ia Long Binh.

Baza de la Long Binh, menționează 
corespondentul afgenției France Presse, 
se află la 30'de kilometri de Saigon, 
într-un sector în care in ultimele 

liner", înființate In decembrie, re- 
prezentînd astfel cea mai mare vi
teză de transpari terestru Înregistra
tă în S.U.A.

Q TOKIO. — In urma unei ex
plozii care s-a produs Ia o mină din 
insula Hokkaido, au murit 18 persoa
ne, iar alți 27 de lucrători au fost 
răniți. Intervenția rapidă a echipelor 
de salvare a limitat consecințele de
zastruoase ale prăbușirii galeriilor 
unde se aflau în momentul catas
trofei aproximativ 500 de mineri. 
Poliția a deschis o anchetă.

0 BERLIN. — La Berlin a avut loc o consfătuire a oamenilor de 
știință și specialiștilor din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, în domeniul cercetării spațiului cosmic. In 
comunicatul cu privire la consfătuire se arată că programele de lucru 
stabilite în comun se îndeplinesc cu succes. Sesiunea a mai discutat 
probleme privind experimentele prevăzute pentru anii 1969 șl 1970.

Reactivizarea forțelor de guerilă din Filipine
MANILA. — Citind declarația u- 

nui purtător de cuvînt al armatei 
filipineze, agenția U. P. I. anun
ță că autoritățile au hotărî t să lan
seze operațiuni de mare amploare 
împotriva forțelor de guerilă care 
acționează în provincia Tarlac, la 
112 km nord de capitala tării.

După cum a subliniat purtătorul 
de cuvînt, în această regiune s-a 
semnalat în ultima perioadă o 
reactivizare a forțelor de guerilă, 
iar in timpul mai multor ciocniri

• LA PAZ. — In regiunea Rio 
Grande din Bolivia a fost inaugurată 
una din cele mai mari uzine de pre
lucrarea gazelor și țițeiului din Ame
rica Latină. Uzina a fost construită 
de firma americană «Gulf Oil Com
pany", care deține importante con
cesiuni petrolifere in Bolivia.

Prezerve romanești
HAVANA — 3. Corespon

dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite: Continuîndu-șl vi
zita in Cuba, prof. dr. docent 
Jean Llvescu, rectorul Uni
versității din București, a fost 
oaspetele universităților din 
Santiago de Cuba și Santa 
Clara.

Rectorul Universității Bucu
rești a mai vizitat diferite 
centre de studiu șl activitate 
obștească, patronate de uni
versitățile respective, și a ti
vul cu acest prilej un schimb 
de păreri In probleme privind

Dialogul S.U.A. — Peru continuă
LIMA 3 (Agerpres). — John Irwin, 

reprezentantul special al președin
telui Nixon, sosit la Lima pentru a 
încerca să obțină o soluționare a 
conflictului dintre S.U.A. și Peru, 
declanșat in urma sechestrării bu- 

română de Gheorghe Dobra, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economi
că șl tehnică, iar din partea coreea
nă de Chung Song, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relațiile economi
ce externe.

Gu acest prilej, delegația română 
a vizitat fabrici, uzine și diferite -in
stituții culturale din R.P.D. Coreeană.

zile presiunea forțelor patriotice s-a 
intensificat considerabil, concretizîn- 
du-se prin atacurile continue lansa
te asupra pozițiilor deținute aici de 
forțele americano-saigoneze.

Toi în cursul zilei" de joi. rela
tează agențiile de presă, patrioții sud- 
vielnamezi au lansat alte șapte ac
țiuni ofensive în diferite regiuni ale 
țării, în timp ce în delta fluviului 
Mekong s-au înregistrat o serie de 
ciocniri între forțele patriotice și u- 
niități americano-saigoneze.

Catastrofă de aviație 
în Polonia

VARȘOVIA 3 (Agorpres). — La 2 
aprilie, anunță P.A.P., un avion al 
companiei poloneze de aviație „Lot", 
avînd la bord 46 pasageri și 5 mem
bri ai echipajului, care decolase din 
Varșovia, s-a prăbușit In apropierea 
Cracoviei. Cauzele prăbușirii nu au 
fost elucidate. Toți pasagerii șl mem
brii echipajului și-au pierdut viața.

La locul catastrofei s-a deplasat 
comisia principală din Ministerul Căi
lor de Comunicație pentru cerceta
rea catastrofelor de. aviație.

care au avut loc cu forțele de po
liție 95 de persoane și-au pierdut 
viața.

• GENEVA. — In mesajul 
publicat cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a Organizației 
Mondiale a Sănătății, directo
rul general al Organizației, 
dr. Candau, a exprimat păre
rea că „condițiile esențiale 
menținerii sănătății rămîn u- 
neori neglijate. Praful, căldu
ra, zgomotul, oboseala influen
țează negativ echilibrul fizic".

Totodată, el a anunțat că 
Ia 7 aprilie va 11 organizată 
„Ziua mondiala a sănătății", 
care va avea drept temă : „Să
nătate, muncă și productivi
tate !“. 

organizarea șl funcționarea 
învățământului superior.

★
ROMA 3 (Agerpres). — în 

vederea lărgirii legăturilor tu
ristice Intre România și Italia, 
In diferite orașe italiene au 
avut loc conferințe de presă, 
urmate de prezentarea unor 
filme documentare românești. 
La Florența, Milano șl Torino, 
In prezenta a numeroși repre
zentanți ai presei $1 oficiilor 
de turism italiene, delegația 
O.N.T. „Carpafi" a făcut ex
puneri privind dezvoltarea tu
rismului in România.

nurilor societății nord-americane „In
ternational Petroleum Company", a 
avut miercuri o a 6-a întrevedere 
cu președintele peruvian, generalul 
Juan Velasco Alvarado.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Lima a declarat că .dialo
gul continuă normal", precizînd că 
nu s-a ajuns pînă acum la nici' o 
soluție.

Pe de alta parte, la Washington, 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat a anunțat că guvernul 
S.U.A. a amînat pînă la 9 aprilie 
dala intrării în vigoare a sancțiuni
lor ce vor fi aplicate Republicii Pe
ru, în cazul în care nu va fi obți
nută o reglementare a conflictului. 
El a precizat că această hotărîre a 
fost luată pentru a se permite con
tinuarea misiunii lui John Irwin. 
Inițial, aceste sancțiuni urmau să 
intre în vigoare la 4 aprilie.

R. P. UNGARA: Piața Adam Clark șl podul cu lanțuri peste Du
năre la Budapesta. In clișeu: catedrala St. Stephan.

MGEItIA

Trupele federale înaintează 
spre Umuahia

LAGOS 3 (Agerpres). — Agenția 
U.P.I. anunță că trupele federale își 
continuă acțiunile ofensive, înaintind 
spre Umuahia, centrul politico-admi- 
nistrativ al Biafrei. Postul de radio 
și ziarele care apar la Lagos au a- 
nunțat joi că trupe aparținînd pri
melor divizii federale se îndreaptă

Autoritățile sud-coreene au înscenat 
un nou proces unui grup 
de intelectuali progresiști

SEUL 3 (Agorpres). — Citind in
formații provenite de la Seul,* agen
ția A.C.T.C. anunță că autoritățile 
sud-coreene au înscenat un nou pro
ces unui grup do intelectuali pro
gresiști.

In fața Curții Supreme de la Seul 
a fost judecat procesul unui grup 
de opt intelectuali arestați cu doi 
ani în urmă.

Tiparul t.P.H. Subunitatea Petroșani. 40 ‘.G9

A
întrevedere

U Thant — Demirel
NEW YORK 3 (Agerpres). - La Or

ganizația Națiunilor Unite a avut loa 
miercuri o întrevedere între primul 
ministru al Turciei. Suleyman Dcmi- 
rel, și secretarul general al O.N.U., 
U Thanl, In cursul întrevederii au 
fost trecute in revistă o scrie de 
probleme de politică Internațională, 
printre care șl situația din Cipru.

— •

Declarațiile 
premierului 
canadian

OTTAWA 3 (Agerpres). — Parla
mentul canadian și-a suspendat 
miercuri lucrările pe o durata de 
două săptăniîni, după care urmează 
să examineze politica guvernului 
față de N.A.T.O. Primul ministru 
Pierre Ellicott Trudeau, a arătat ră 
pînă in prezent guvernul canadian 
nu a luat vreo hotărîre în privința 
atitudinii pe care o va adopta față 

.de N.A.T.O. El a subliniat că in pre
zent o comisie specială studiază as
pectele problemelor ce vor fi discu
tate la înlilnirca comisiei ministe
riale a Organizației Tratatului Atlan
ticului de Nord, care se va ține la 
10 aprilie la Washington.

Cu nouă luni în urmă, guvernul 
canadian a început o trecere în re
vistă a politicii externe și militare, 
în cursul căreia s-a acordat priori
tate studierii retragerii, menținerii 
sau schimbării modului de partici
pare a Canadei la N.A.T.O.

spre Umuahia din partea de sud. ia 
timp ce o altă unitate înaintează 
prin nord. După cum s-a mai anun
țat, trei importante localități biafre- 
ze — Ezeukwu, Amaokwe și Ahaba 
— au fost ocupate recent de trupele 
federale în înaintarea lor spre U- 
muahia.

După o dezbatere sumară, Curtea 
a pronunțat verdictul: două persoa- 
"he au fost condamnate la moarte, 
una la muncă silnică pe viață, iar alte 
5 la 15 ani de detențiune.

Prin asemenea procese, regimul de 
la Seul încearcă să intimideze miș
carea de opoziție, care a găsit o 
largă aderență și în riadul Intelec
tualilor.


