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ÎNTĂRIREA 
DISCIPLINEI, 
imperativ al întregii 

activități 
în unitățile socialiste

Moment pe șantierul 

de la Dănuțoni al 

I.L.H.S.: confruntare în

tre plan și realitate, la 

decantorul circular.

Bilanț fructuos
Colectivele unităților economice din Valea Jiului, puternic 

antrenate in muncă de organizațiile de partid pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în ultimul an al cincinalului, au încheiat 
primul trimestru cu un bilanț fructuos. Planul producției globale 
industriale pe economia municipiului a fost îndeplinit in pro
porție de 102,3 la sută, al producției marfă de 102,8 la sută iar al 
producției marfă vîndută și încasată în proporție de 100.6 |a sulă.

Oamenii muncii din municipiul nostru au dat peste prevede
rile planului, in perioada de muncă încheiată: 43 935 tone cărbune 
net. 10 099 tone calcar metalurgic, 2 196 mc agregate de carieră, 
mobilă în valoare de 152 mii lei, 0,5 tone fire de mătase artificială 
și 2,4 tone sfoară viscozâ, 532 mc lemn celuloză, 259 mc lemn de 
mină, 5 662 buc. traverse înguste și alte produse.

Demn de consemnat este faptul că sporul de producție s-a 
obținut pe seama creșterii productivității muncii. Planul pro
ductivității muncii valorice pe trimestrul 1 a fost îndeplinit pe 
ansamblul municipiului în proporție de 102,2 la sută.

Procesul perfecționării con
ducerii, planificării si organi
zării pe baze științifice a ac
tivității economice include, ca 
o componentă esențială, or- 
aanizarea la un nivel tot mai 
înalt a muncii, ridicarea pe o 
treaptă superioară a discipli
nei in toate compartimentele 
activității economice. întări
re- ordinei si discipli
nei, sini cerințe fundamentale 
ale desfășurării normale și 
irr "rii continue a pro
cesului de producție, ridicării 
productivității muncii, creșterii 
eficientei economice, fără de 
care nu se poate asiqura ba
za materială pentru ridicarea 
continuă a bunăstării celor ce 
muncesc. Introducerea pe sca
ră larqă a tehnicii moderne, 
oplicarea procedeelor tehno- 
loaice avansate, orqanizarea 
superioară a producției și a 
muncii sint de neconceput 
fără introducerea unei disci
pline reale și depline pe sca
ra întregii ierarhii din între
prinderi si instituții, începînd 
de la conducerea colectivă a 
unității Dină la ultimul sala
riat.

Răspunzind acestei necesi
te i '‘■■’naente, orqanul suprem 
ol puterii de stat. Marea Adu
nare Națională a votat recent 
Len orivind orqanizarea și 
disciplina muncii in unitățile 
socialiste de stat. Acest act 
normativ de mare importanță 
in viata economică și socială 
- a cărui elaborare definiti
vă a fost precedată de o lar- 
aă dezbatere in cadrul căreia 
masele de salariati și-au dat 
adeziunea deplină fată de 
noua reglementare, formulind 
în același timp numeroase 
suqestii si propuneri - asigu
ră cadrul leqal pentru perfec
ționarea conducerii, a organi
zării muncii si producției in 
întreprinderi, prin precizarea 
sarcinilor si responsabilităților 
ce revin factorilor de condu
cere — de la orqanele colec
tive de conducere și pînă la 
maistru — pentru asiqurarea 
condițiilor materiale si tehni- 
co-oraanizatorice în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan, 
pentru asiqurarea unor con
diții normale de lucru, pentru 
bunul mers al întreaii activi
tăți în întreprinderi. Aplicarea 
normelor prevăzute în noua 
Leqe va duce, fără îndoială, 
la întărirea disciplinei în mun
că a tuturor salariaților, indi
ferent de locul pe care-l ocu
pă în ierarhia socială.

Prevăzînd drepturile lăfăi de 
care se bucură salariații, ca 
membri ai colectivului de 
muncă, posibilitățile lor de 
a-și afirma plenar inițiativa, 
priceperea și experiența, și

conturind in același timp mai 
bine îndatoririle salariaților 
in calitatea lor dublă de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție și producători, noua 
reqlementare juridică a orga
nizării si disciplinei muncii in 
unitățile socialiste de stat va 
contribui la crearea climatu
lui necesar întăririi ordinei și 
disciplinei, la asiqurarea con
dițiilor pentru îmbunătățirea 
si perfecționarea continuă a 
procesului de producție, la 
creșterea productivității mun
cii si pe această bază la ri
dicarea bunăstării întreqului 
popor — obiectiv central al 
politicii parf^'-bri ci statului 
nostru.

Măsurile iuatc din inițiativa 
conducerii partidului în legă
tură cu reqlementarea juri
dică a problemelor privind 
întărirea disciplinei, ridică 
în fața organizațiilor de partid 
sarcina de a milita cu perse
verentă, de a intensifica mun
ca politică de partid in rîndul 
tufuror cateqoriilor de sala
riati pentru creșterea conști
inței si răspunderii, pentru 
dezvoltarea opiniei de masă 
împotriva celor care încalcă 
disciplina muncii, pentru sta
tornicirea unui climat de emu
lație prielnic desfășurării nor
male a procesului de produc
ție. Acest imperativ este cu 
atît mai actual în municipiul 
nostru cu cit în unitățile 
miniere, ca și în alte între
prinderi și instituții, cu toate 
rezultatele bune obținute 
pînă acum in întărirea disci
plinei. există încă deficiențe 
care influențează neqativ ac
tivitatea economico-financiară. 
Deși indicele de utilizare a 
fondului de timp maxim dis
ponibil s-a îmbunătățit cu a- 
proape un procent față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, in primele două 
luni din acest an el se ridică 
la abia 93.13 la sută, situîn- 
du-se sub media pe tară. Se 
menține la un nivel încă ri
dicat numărul absentelor ne
motivate de la serviciu și al 
zilelor nefolosite datorită con
cediilor de boală și învoirilor 
neiustificate, întîrzierilor de 
la serviciu etc. Ponderea ma
re a absentelor de la lucru a 
condus în numeroase cazuri la 
dezorqanizarea procesului de 
producție, la staqnări care, 
în final, au cauzat însemnate 
pierderi de producție. Numai 
la unitățile miniere din ca
drul Centralei cărbunelui Pe
troșani, învoirile nejustificate 
si absentele nemotivate au 
cauzat în lunile ianuarie și 
februarie — calculat la nive-
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Concertul preiniatâlor

Astăzi, la ora 18, în sala Casei de cultură din Petro
șani va avea loc spectacolul premiaților la faza munici
pală a Festivalului județean al orchestrelor și soliștilor de 
muzică ușoară, „Hunedoara ’70", care s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică. Vor concerta formațiile de muzică ușoară 
„Atlas" și „Color" (Casa de cultură Petroșani, au ocupat 
locurile I și II), ..Cromatic" (Lupeni), „Canopus" (Lonea) și' 
opt soliști, clasificați pe locurile I, II, III și mențiuni.

(falMVWă, =====

înfrumusețare
Locuitorii Uricaniului des

fășoară o amplă acțiune pen
tru înfrumusețarea orașului 
lor. Pe lingă amenajarea spa
țiilor verzi, a parcurilor, re
pararea gardurilor, zugrăvi

rea fațadelor, se plantează 
pomi, arbuști, flori.

Numai în această săptămi- 
nă au fost plantați aproape 
1 000 de trandafiri și 1000 
de arbuști ornamentali.

Reprezentație teatrală
Astăzi și mîine la Teatrul de stat este reprogramată 

reprezentarea dramei „Constructorul Solness" de Henrik 
I Ibsen, în regia lui Marcel Șoma. Spectacolele încep la 

ora 19,30.k____________________

ORGANIZAȚIA DE PARTID, 
nucleul dinamizator al colectivului 

zonei de produejie
După primele două luni ale 

anulfci colectivul zonei a doua 
de la mina Petrila a reușit să 
înscrie rezultatele cele mai 
prestigioase pe graficul de pro
ducție. Cele aproape 3 000 tone 
de cărbune trimise peste plan, 
randamentele înalte, vitezele 
sporite de avansare vorbesc cu 
prisosință despre dăruirea oa
menilor zonei in bătălia pentru 
mai mult cărbune, pentru în
făptuirea integrală a sarcinilor 
pe 1970.

Succesele colectivului de la 
zona a doua, ni s-a spus la 
comitetul de partid al minei, 
mai are o explicație: faptul 
că organizația de partid din 
cadrul ei a reușit să se afirme 
ca o puternică forță mobiliza
toare și stimulatoare a ener
giilor oamenilor, să-și dovedeas
că competența in organizarea 
și valorificarea potențelor co
lectivului.

In cursul convorbirilor noas
tre cu secretarii organizațiilor 
de bază, cu unii membri ai 
comitetului de partid pe zonă 
am urmărit modul in care au 
acționat comitetul, birourile or
ganizațiilor de bază in cele 5

luni care au trecut de la con
stituirea organizației de partid 
pe zonă pentru a-și afirma ro- 
l'Ji conducător, de forță dina
mizatoare și mobilizatoare a 
colectivului, de a-și orienta ac
tivitatea politică, spre soluțio

— Asigurarea că toți mem
brii biroului să fie activi ne 
preocupă in permanență, a 
spus tov. loan Călușeru, secre
tarul organizației de bază nr. 
2/A. In acest scop fiecărui 
membru al biroului i-am tra

ANCHETA NOASTRĂ

narea problemelor ardente ale 
zonei.

Neîndoios, o primă cerință a 
eficacității, a puterii de înriu- 
rire a muncii de partid o con
stituie activizarea tuturor mem
brii or organelor alese — ai bi
rourilor organizațiilor de bază 
și ai comitetului de partid — 
și prin ci a tuturor comuniș
tilor, spre a cuprinde in sfera 
de influență a organizației în
tregul colectiv al zonei, toate 
formațiile de lucru.

In ce măsură a preocupat a- 
cest deziderat organele de par
tid din cadrul zonei ?

sat sarcini concrete, permanen
te. Dar aceasta nu este lotul. 
In cadrul zonei, al schimbului 
mai ales in care-și desfășoară 
organizația noastră activitatea, 
viața ridică spre soluționare 
probleme noi, complexe care 
reclamă intervenția promptă, e- 
ficientă a organului de partid. 
Iată un exemplu. Dacă in pri
mele două luni am stat bine 
cu realizarea sarcinilor de plan, 
nu la fel ne putem lăuda cu 
calitatea producției. Și in schim
bul nostru alegerii șistului vi
zibil nu i s-a acordat atenția 
cuvenită din partea unor for

mații de lucru. Iată de ce am 
hotărit să luăm in discuție a- 
ecastă situație. Dar, pentru ca 
discuția să fie cit mai eficien
tă, am socotit necesar să în
treprindem o investigație mul
tilaterală. la locurile de mun
că. să constatăm „pe viu", la 
fața locului, cum se preocupă 
brigăzile de îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Pentru a- 
ccasta am însărcinat toți mem
brii biroului să urmărească pe 
locuri de muncă situația alege
rii șistului. Pe baza constată
rilor. biroul a întocmit un ma
terial documentar care a fost 
dezbătut apoi pe larg cu toți 
comuniștii. Cu ocazia dezbate
rilor, am reușit să stabilim 
sarcini precise atît conducerii 
raionului, cadrelor tehnice, cit 
și membrilor de partid in legă
tură cu munca politică pe ca
ro au datoria s-o desfășoare 
pentru întărirea răspunderii 
formațiilor de lucru față de 
calitatea producției. Modul

I. DUBEK
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'I Faza municipală a Festiva- | 

. lului județean al brigăzilor I 
I artistice de agitație se va I 
I desfășura mîine, de la ora I

18, în sala Casei de cultură • 
!din Petroșani. Se vor pro- | 

zenta in concurs brigăzile ar-
I tîstice ale cluburilor din U- I 
* ricani, Lupeni, Vifc fe- ■ 
I trila și de la Casa de cultură | 
1 din Petroșani. i
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„Diamantul negru"
Pionierii și școlarii din Va

lea Jiului vor putea ii mîine, 
de la ora 9, suporterii compe
tiției de handbal dotată cu 
cupa „Diamantul negru". La 
această întrecere sportivă, or
ganizată de Consiliul munici
pal al Organizației pionieri
lor, participă 12 echipe pio
nierești (6 fele, 6 băieți), mul
te fiind invitate din centrele 
miniereșli ale județelor Hu
nedoara, Gorj, Caraș—Seve
rin.

Artizanatul In tenii
" Miine, începînd de la ora 
9, la Casa pionierilor din 
Petroșani, va avea loc instrui
rea conducătorilor cercurilor 
de artizanat și directorilor 
caselor de pionieri din jude
țul Hunedoara. Conceput ca 
o consfătuire și un schimb de 
experiență acumulată, pro
gramul instruirii este com
pus din lecții practice, re
ferate, demonstrații ale cer
curilor de racheto-modelism 
și carturi din Petroșani, vi
zitarea expoziției de artiza
nat de la Casa pionierilor și 
a muzeului Școlii generale 
nr. G din Petroșani.

înfrățire

DIN SUMAR
ÎN PAGINA A 2-a:

CULTURĂ—ARTĂ
• Preocupări și dezi
derate la Muzeul mi
neritului ® In curînd 
la Teatrul „Valea Jiu
lui" : „Patima roșie" 
de Mihail Sorbul • 
„Frații Karamazov" 
(tribuna cinefilului).

PROFILAXIA 
CANCERULUI 

1N PAGINA A 3-a:

NOILE NORME 
PRIVIND 

Întărirea 
ORDINEI

ȘI DISCIPLINEI 
ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI

Cursă aeriană 
Londra- 

București
In baza unei înțelegeri cu 

întreprinderea de transpor
turi aeriene române „TA- 
ROM", compania aeriană bri
tanică ..British European Air
ways" — B.E.A. — a efec
tuat vineri primul zbor po 
linia Londra — București, 
deservită cu începere de la 
această dată în comun de 
ambele țări.

(Agerpres)

Cariera Bănița : Instantaneu la stația de spălare a calcarului 
din haldă, cu o capacitate de 480 tone/zi

Programul

pentru 
săptămîua 

viitoare

ZIUA ELIBERĂRII
UNGARIEI

Adunarea festivă din Capitală
Sub auspiciile Consiliului Na

tional al Frontului Unității So
cialiste și Comitetului municipal 
bucurești al P.C.R., vineri dupu- 
amiază, la clubul uzinelor de 
utilaj chimic „Grivffa Roșie" 
din București, a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub jugul fascist.

Au participai tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
general-colonel fon loni/ă, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul tortelor armate, Mihail 
Levente, secretar al Consiliului 
National al Frontului Unității 
Socialiste, Nicolae Ecobescu,

organlzafillor
oameni al

ambasadorul

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Marin Rădoi, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., activiști de par
tid șl de stat și ai 
obștești, numeroși 
muncii.

Au luat parte
R.P. Ungare la București, Ferena 
Martin și membri ui ambasadei.

După ce au fost intonate, im
nurile de stat ale Ungariei șl 
României, adunarea a fost des
chisa de tovarășul Mihail Le
vente.

Despre semniiicajia celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Un
gariei a vorbit tovarășul Flo
rian Dănălache.

A luat apoi cuvînlul amba
sadorul Republicii Populare Un
gare, Ferenc Marlin.

In încheierea adunării fes
tive a fost prezentat un spec
tacol artistic.

Ministrul afacerilor externe
al

Corneliu 
afacerilor

României, taeliu Mănescu,
va face o

în R. S.
vizită oficială
Cehoslovacă

Mănescu, ministrul 
externe al Republicii 

Socialiste România, va face o 
vizită oficială în Republica So
cialistă Cehoslovacă. în perioa-

da 8—11 aprilie 1970, la invita
ția ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, ing. Jan Marko.

Adnotări de la o plenară U.T.C.

A PI VI
PUNCTUL î“

PE
O sală arhiplină ăscultase cu 

alenjie referatul prezentat. In 
el se vorbise atît de elocvent, 
de convingător, despre o pro
blemă de stringentă actualitate
— educarea moral-cetăjenească 
a tineretului — care a generat 
discujii dintre cele mai inte
resante. Apoi, pe rînd, au tre
cut pe la tribună activiști ai 
organizațiilor U.T.C. și invitaji, 
care și-au exprimat opiniile 
despre aaeastă atît de impor
tantă latură a viejii tinerelu
lui, au venit cu amănunte din 
organizațiile în care activează, 
au dat solufii, au făcut propu
neri. Unii veniseră cu lecția 
bine scrisă dar neînvăfată, alții 
au adus citate din oameni ce
lebri. iar cîliva au vorbit sin
cer, de la inimă, ceea ce știu 
și ceea ce cred ei despre edu
cația moral-cetălenească a ti
nerelului, despre această fru
moasă vîrstă a oamenilor. A 
fost relevată pe bună dreptate 
preocuparea Comitetului muni
cipal al U.T.C. de a-i canaliza 
pe tineri spre problemele ma
jore ale viejii și activității lor. 
de a le imprima în conștiință 
valoarea și utilitatea lor în 
societate, la consolidarea că
reia ei, tinerii, au datoria de 
onoare să-și aducă o parte 
covîrșiloare de contribui ie. Am 
apreciat la o mare parte din
tre cei care au luat cuvînlul 
responsabilitatea pe care o au
— și o recunosc — în cadrul 
grupurilor de tineri în care-și 
desfășoară activitatea, interesul 
lor vădit manifestat, fără osten
tație, de a întrebuința forme 
variate, eficiente, de educare a 
tineretului. Unii și-au expus 
puncte de vedere proprii în 
această direcție, s-au angajat 
să acționeze cu mai mull cu
raj, cu mai multă holărîre pen
tru eliminarea abaterilor pe 
care le mai comit unii tineri,

al căror număr, 
îngrijorător.

Un vorbitor i-a 
tineri in elevi și 
mentind că pentru 
lă forme specifice 
forme ce vin din 
distincte: școala, mumie, 
delate. Și, deși director 
școală, vorbitorul s-a _____
numai la formele de educa/i» 
de care trebuie să uzeze fami
lia și societatea. Un alt vorbi
tor i-a catalogat pe tineri toi 
în două clase: încadrați In anu
mite colective de muncă sau 
de învăfătură și In afara mun
cii. această clasificare mi se 
pare neavenită deoarece numă
rul tinerilor ai lat i în afara mun
cii productive este net inferior, 
numărului tinerilor care mun
cesc și învață, al tinerilor 
care-și iăuresc visuri îndrăz
nețe. caie-și împlinesc năzuin
țe. A-i categorisi pe tineri dună 
pregătire sau comportament ml 
se pare neinteresant, mi se pare 
un lucru lipsit de sens. Ceea ce 
este esențial și trebuie avut in 
permanentă in alenlie cred că 
trebuie să fie metodele de edu
cație a tinerelului, aplicate cu 
oportunitate și eficientă la ni
velul fiecărei organizații, ori- 
cît de restrînsă ar fi ea ca nu
măr de membri.

Din cuvînlul unui vorbitor am 
refinut asocierea pe care o 
făcea între abaterile unor ti
neri șl linula lor vestimentară, 
cu podoaba cea mai de preț 
— cea capilară — care le aco
peră fruntea și grumajii. Pentru 
că multi dintre acești tineri 
sînl utecișli — muncitori, stu
dent/' — ne vine în minte în
trebarea cum de nu sînl obser
vați de colegii lor, de șefii lor 
directi. de profesori cînd intră 
în

din păcate, est»

împărțit pe 
salariafi, co* 
fiecare exis- 
de educație, 
trei direcfil 
familie, so- 

de 
referii

amfiteatre ? Cum de li se

♦
Dumitru GHEONEA

i

Continuare în pag. a 3-a

fie Iii tabinetul municipal de partid
Activitățile in cadrul universității serale de marxism-leninism se vor desfășura în 

luna aprilie a. c. după următorul program :
® 6 șj 27 aprilie 1970 : anul 1 economie ora 17: anul 1 filozofie — ora 18; anul I este

tică — ora 18; anul 1 sociologie — ora 17;
© 21 aprilie 1970 : anul II economie — ora 17; anul II filozofie — ora 18;
• 20 aprilie 1970 : anul III economie — ora 17; anul III filozofie — ora 18; anul III 

construcții de partid — ora 17.



1 Steagul roșu
SlMBATA 1 APRILIE 1970
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Mihail Sorbul esle unul 
dintre cei mai fecunzi dra
maturgi ai primelor decenii 
din secolul XX. A scris pie
se de evocare istorică („Lc- 

1 topiseli", „Săracul popă I",
' „Praznicul calicilor'), dramă

psihologică („Patima roșie’, 
..Dezertorul"), satiră („Corio- 
lan Socundus", ..Dracul’), a 
făcut dramatizări după roma
ne celebre („Ion", de L. Re- 
breanu, ..Neamul Șoimureșli- 
lor", de M. Sadoveanu, „Don 
Quijolle de la Mancha', de 
Cervantes) cultivînd el în
suși proza.

Cea mai reprezentativă 
creație dramatica semnala de 
Sorbul esle .Patima roșie", 
una din capodoperele genu
lui din literatura noastră dra
matică. Premiera națională a 
piesei a avut loc la 3 martie 
1916 la Teatrul Național din 
București. De alunei și pină 
in prezent ea a cunoscut ne-

____________________________  

numărate montări (ultima 
avînd loc in 1966, după cinci 
decenii, tot la Teatrul Națio
nal din București cuprinzîn-

In curînd ta Teatru! „Valea Jiului"

„PATIMA ROȘIE66
DE M. SORBUL

du-i pe C. Bărbulescu, llinca 
Tomoroveanu, Damian Crîș- 
maru, Carmen Stănescu, G, 
Rauțki).

Calitățile incontestabile ale 

dramaturgului se regăsesc 
corn entrate în această come
die tragică de o profundă 
forjă emoțională ; există aici 

candoare, lirism, patimă, dra
goste, cinism, topite cu meș
teșug in paginile celor irel 
acte ce o compun.

Din rîndul personajelor se 

ridica cel mai îndrăzneț ca
racter, al Tofnnci : mindra, 
energică, inteligentă, hotărilă, 
demnă — laturi ale unei psi

hologii puternice dar contras
tante, fapt carc-i accentuea
ză for|a dramatică a caracte
rului ei fantastic. Esle rcrlwl 
pe care l-a primit cu plăce

re Maria Branco, dar și co
pleșită de măreția lui.

A] doilea personaj esenți
al al piesei este Sbil|, de o 
factură cu totul nouă lată de 
celelalte apariții avute de ac
torul Nicolae Nicolne pe sce
na petroșăneană.

Figuri interesante șl origi
nale sini și Rudy (Mihai Cli- 
la), Crina (Ruxandra Petru) 
și Castriș (Marcel Popa).

Răspunderea mare ce revi
ne actorilor este suportată șl 
de regizorul Constantin Dicu. 
care dorind să dea o tentă 
originală și cit mai modernă 
montării —, pregătește cu 
deosebită atenție această nouă 
premieră.

Sperăm să izbutească spre 
mulțumirea spectatorilor care 
vor avea prilejul să se întll- 
nească cu „Patima roșie".

M. MUNTEANU

La Muzeul mineritului

Convorbire cu prof. ION POPOROGU 
directorul Muzeului mineritului

— După citc am joși infor
mați, in ultima perioadă cer
cetătorii Muzeului mineritului 
au abordat noi domenii de stu
diu, desfășurind o rodnică ac
tivitate științifică și de popu
larizare. Vă rugăm să ne spu
neți citeva cuvinte despre a- 
ceastă activitate.

— Munca noastră este pasio
nantă și, aș putea spune, plină 
de neprevăzut. Ne preocupăm 
de sporirea permanentă a co
lecțiilor muzeului cu noi expo
nate de valoare, de cercetarea 
amănunțită a tuturor dovezilor 
istorice descoperite în Valea 
Jiului, de conservarea acestor 
dovezi pentru cei care urmea
ză. In ultimul timp ne-am ca
nalizat eforturile în vederea 
urmăririi unei probleme pină 
acum tangent abordată de cer
cetători : exploatarea aluviona
ră a aurului, practicată cu două 
mii de ani in urmă de locuito
rii Văii Jiului.

— Așadar, mineritul are tra
diții milenare pe aceste melea
guri...

— Fără îndoială. Am adunat 
pină în prezent citeva dovezi 
incontestabile in această direc
ție, mărturii documentare, mo
nede, obiecte de bronz aurit 
etc. Cercetările noastre sînt 
însă de abia la început și, pe 
măsură ce probele materiale 
vor fi mai substanțiale, vom 
putea să formulăm unele con
cluzii. Un mare ajutor în a- 
eeastă direcție putem primi de 
I» cei ce găsesc, intîmplător, 
materiale tare ne-ar putea in
teresa. Profit de prilejul discu
ției noastre pentru a adresa un 
nou apel tuturor celor care po
sedă obiecte, documente, manu
scrise, corespondență, ziare, 
cărți, schițe, planuri, stampe, 
hărți, fotografii etc. privitoare 
la Valea Jiului de a lua legă
tura cu noi in vederea unor a- 
chiziții, împrumuturi sau do
nații.

— Ați amintit de cărți, ziare 

etc. Ce posibilități de documen
tare oferă muzeul cercetători
lor ?

— Avem o bibliotecă înzes
trată cu ultimele noutăți in 
domeniul istoriei și al științe
lor înrudite cu ea. Sporesc in 
permanență fondurile noastre 
de reviste, ziare, și alte publi
cații românești și străine, iar, 
de curind am primit citeva sute 
de volume de mare valoare, în 
mai multe limbi, tipărite înce- 
pind cu secolul al XVIII-lea. 
Ele vor constitui nucleul fon
dului documentar al bibliote
cii noastre, fond pe care ne 
vom strădui să-l îmbogățim în 
permanență. Toate aceste publi
cații oferă cercetătorilor o bu
nă premisă de activitate.

— Muzeul mineritului între
ține relații de colaborare cu 
alte muzee ?

— De mai multi ani, între 
muzeul nostru și alte multe 
muzee din țară, și chiar din 
străinătate,'S-au stabilit rodnice 
relații constind intr-un bogat 
schimb de publicații de spe
cialitate, in participarea noas
tră la sesiunile de comunicări 
științifice. In felul acesta sîn- 
tem la curent cu preocupările 
și realizările altora făcind, în 
același timp, cunoscute rezul
tatele muncii noastre. Colabo
răm cu articole privitoare Ia 
trecutul Văii Jiului la multe 
publicații ale muzeelor din ța
ră. Și, pentru că am amintit 
despre aceste publicații, tre
buie să vă comunic intenția 
noastră de a edita (dacă ni se 
va acorda sprijinul cuvenit) 
încă în cursul acestui an, un 
volum de studii și comunicări 
inglobind cercetări originale, 
semnate de oameni de specia
litate din județ și din țară, 
privitoare la minerit, mișcarea 
muncitorească, arta, cultura. în
vățământul din Valea Jiului.

— In afara expoziției de ba
ză preconizați și alte formule 
de prezentare a exponatelor ? 

— Da. Ne gindim, de pildă, 
la realizarea unor expoziții te
matice, temporare, pe diverse 
teme. Avem chiar în pregătire 
două asemenea expoziții. Prima 
va urmări popasul marelui 
sculptor Constantin Brâncuși la 
Petroșani, cu prilejul realizării 
coloanei infinitului, iar a doua, 
organizată cu sprijinul filate- 
liștilor locali, va avea ca su
biect mineritul oglindit în fi
latelie. Din păcate, spațiul pe 
care-1 avem la dispoziție este 
insuficient și nu ne permite să 
ne diversificăm prea mult acti
vitatea pe această linie.

— Se vorbea intr-un timp de 
construirea unui local modern 
pentru Muzeul mineritului...

— Nu cunoaștem stadiul ac
tual al acestui proiect insă 
considerăm că mai devreme sau 
mai tîrziu el trebuie să fie ma
terializat. Pe măsură ce colec
țiile muzeului cresc sediul nos
tru devine din ce în ce mai 
inadecvat. Un nou local pentru 
acest muzeu cu un profil unic 
in țară va trebui să cuprindă, 
în afara unor spațioase încăperi 
pentru expoziția de bază, săli 
pentru expozițiile temporare, 
săli de conferință. bibliotecă, 
laborator foto, laborator de res
taurări etc. Dacă un asemenea 
proiect e greu de realizat în 
momentul de față, ne-ar satis
face și o formulă mai modestă : 
spre exemplu. supraetajarea 
clădirii existente. Pină una-alta 
am dori mai mult sprijin de 
la organele în drept pentru 
realizarea unei expoziții per
manente în aer liber. In spa
țiul verde existent lingă mu
zeu. cu mașinile și utilajele mi
niere care acum sînt depozi
tate în spatele clădirii. Așe
zate pe piedestaluri de ciment 
într-o anumită ordine determi
nată de considerente științifice 
și estetice, aceste exponate ar 
completa substanțial pe cele 
din expoziția de bază.

Constantin PASCU

P. M. Vulcan: „Dacă gă
siți că poezia nu e reușită 
— ne scrieți — vă rog să nu 
mă descurajați'. Ținem sea
ma de dorința dv. șl, de a- 
ceea, vă îndemnăm să ne tri
miteți și alte poezii spre a 
constata dacă aveți sau nu 
chemare spre literatură.

N. Obrejan, Petroșani : ..La
crimi de despărțire' este 
prea... lacrimogenă, desuetă. 
Și-apoi. cam multe greșeli 
de.C>

17 1-., Petroșani : Din „Ră
sunet în văi** nu reținem 
decît intenția. In rest uscă
ciuni, ton declamativ, rimă 
de dragul rimei. Mai tri
miteți.

G. Andrei, Petroșani : ,.Nu 
rîdeți că așa îmi zice / Lo
cuiesc pe aproape aici / In 
strada Republicii / Imediat 
mă veți găsi'-. Am citat cî- 
teva „versuri", și poate* nu 
cele mai slabe, din ..Cartea 
de vizită a unui Nufăr". Ne 
pare rău dar nu putem o- 
nora rugămintea dv. făcută 
„din suflet1* de a publica 
rândurile pe care ni le-ați 
trimis deoarece ele nu au ni
mic comun cu poezia. Dacă 
doriți să ne scrieți despre 
unele deficiențe constatate în 
diferite domenii de activitate 
vă rugăm să apelați la for
me de recțare mai simple.

Cornel iu Croitorii, Petro
șani : Din poezia „Nu te cu
nosc" mai realizată ni s-a 
părut ultima strofă. Aveți, 
însă, un drum destul de 
lung de străbătut pină la de
butul literar.

Ilie Marcu, Petrila: Vă 
mulțumim pentru intenții dar 
nu publicăm traduceri.

P. CONSTANTIN

literară

Conferință
Luni, 6 aprilie, ora 18, în 

sala mică a Casei de cultură, 
profesorul universitar Nestor 
Lupei, rector al Universității 
populare din Timișoara, va 
conferenția despre „Zestrea 
minerală a lumii".

Cîneci uliul
Participarea — ca observa

tori — a cllorva reprezen
tanți ai Institutului de mine 
la ieslivalul cinecluburilor 
studențești de la Timișoara, 
unde au fost vizionate multe 
iilme de calitate, rod al mun
cii din cinecluburile marilor 
centre universitare, a avut 
un eiect stimulator. Pentru 
că, de curind, s-a înființai 
și la Institutul nostru un 
cineclub, coordonat de ing. 
Nicolae Ungureanu. Filmele 
studențești vizionate la Ti
mișoara au fost deosebit de 
interesante, atil sub aspect 
tematic cit și tehnic — artis
tic, Cineaștii amatori au abor
dat aspecte ale vieții studen
țești, excursii, practica de 
producție de la siirșilul ani
lor.

Aparatura necesară unei 
astfel de 'întreprinderi nu e 
pretențioasă, iar cunoștințe
le, artistice și tehnice nu sînt 
deosebit de grele și pol li 
asimilate în contact nemij
locit cu aparatul de iilmat. 
Toată aparatura a lost pro-

studențesc
curată prin grija Asociației 
studențești și conducerii ins
titutului.

Cineaștii amatori de la 
institut vor desfășura o acti
vitate utilă: se vor cunoaș
te mai bine aspecte pitorești 
ale Văii Jiului, din viața stu
denților, excursii, se vor face 
iilme cu secvențe din activi
tatea cercului de speologie, 
maniieslări sportive, practica 
în producție. Se pare că pri
mele secvențe pe care le vom 
filma vor fi prelucrate în la
boratoarele studioului de iil
me „Alexandru Sahia" din 
București.

Recent înființatul cineclub 
a reținut atenția studenților, 
pe care îi va ajuta să pătrun
dă in secretele celei de-a 
șaptea arte. Pelicule, scurt 
metraje, vor preceda filmele 
artistice programate. Noul cerc 
studențesc și-a format un nu
cleu de colaboratori entuzi
aști și se pregătește pentru a 
trage primele secvențe.

Nicolae POPA, 
student
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Solista Ansamblului județean „Țarina", Octavia I«na. in timp 
ce interpretează un cinice din repertoriul său

Foto : V. ONOIU

Tribuna cinefilului

„FRAȚII
Modalitatea de traducere 

cinematografica a unei opere 
literare, oricare ar ii ea, 
naște de Ia început probleme 
acute de realizare, mai ales 
in cazul cînd Acea operă poar
tă valori cu toiul deosebite.

Acesla poale fi și cazul 
filmului „Frații Karamazov", 
ecranizare după romanul cu 
același titlu al lui Dostoiev
sky

Referindu-se la imensele di
ficultăți pe care le-a presu
pus această ecranizare. Ivan 
Pirîiev, regizorul filmului, 
spunea : „Am dori să expri
măm conținutul romanului 
mai ales cu ajutorul vieții in
terioare a principalelor perso
naje fără să le smulgem din 
împrejurările existentei lor 
concret cotidiene, vom încer
ca să apropiem trăirile sufle
tești de înțelegere a specta
torului". O nefericită coinci
dentă a făcut ca ultima carte 
a lui Dostoievski, ..Frații 
Karamazov", să fie și cîntecul 
de lebădă al unuia dintre 
cei mai apreciați regizori de 
film sovietici. Pirîiev nu a 
apucat să-și vadă filmul ter
minat : acest lucru aveau 
să-l facă cijiva dintre colabo
ratorii lui.

Pus in fata monumentalită
ții romanului care trebuia e- 
cranizat, Pirîiev a hotărît îm
părțirea filmului în trei serii, 
dintre care primele două si o 
parte din a treia se referă 
la conflictul dintre Dimitri 
Karamazov și tatăl său și abia 
în final apare mai pregnantă 
personalitatea lui Aleksei 
Karamazov care, de fapt, în 
roman este eroul principal.

Dintre filmele acestui re
gizor, „Frații Karamazov" este 
cel mai interesant in privin
ța originalității și autenticită
ții pasiunilor, ă vitalității Și 
a simțului acut al tragicului. 
Calitatea acestui film trebuie 
căutata, în primul rînd, în 
acuratețea unor detalii. Piri- 
iev se arată un maestru al 
plăsmuirii caracterelor, totul 
inergind pină la disecare, sin- 
tetizind și prezentînd o gale
rie de portrete bine individua

l*e urmele materialelor publicate

Formația de cameră a Casei de cultură
Primim din partea Casei de 

cultură din Petroșani următorul 
răspuns la nota critică „Dacă 
nu orchestră simfonică, cel pu
țin orchestră de cameră", apă
rută în ziarul nostru din 31 ia
nuarie 1970.

„Vă facem cunoscut că pro
blema orchestrei simfonice de 
pe lingă Casa de cultură a 
constituit obiectul unei analize 
a consiliului de conducere în 
vederea reînființării și activi
zării acestei formații.

Înlrucît anumite partide de 
instrumente ca i flaut, obol, 
fagot, s-au descompletat, în 
viitorul apropiat nu vom reuși 
să mobilizăm oamenii pentru o 
formație de amploare, rămînînd

I
i

i
lizate. în citeva cazuri, el reu- •» 
șeșle să recompună fizionomii | 
de o uluitoare asemănare cu ’ 
cele descrise de Dostoievski | 
Feodor Karamazov (interpretai • 
de Mark Prudkin) șeful dinas- > 
liei Karamazovilor, este unui | 
din aceste cazuri. Un alt por- ’ 
trei izbutit este cel al | 
Grușenkăi, iar intr-o măsură « 
mai mică și cel al lui Aleksei I 
și al starețului Zosima. Urmă- ' 
rind filmul, vom constata că î 
Întreaga acțiune esle plasată I 
intr-un cadru de permanentă ' 
surescitare nervoasă, persona- | 
jele se zbat in propria lor * 
plasă, neizbulind să-și găseas- I 
că o cale de ieșire conveni- , 
bilă. Se degajă de aici un pro- t 
fund tragism cu ecouri de vio- I 
lență și pasiune, tragism care * 
este dominat de sentimente | 
umane răscolitoare. »

Din acest punct de vedere, j 
regizorul a găsit mijloace tch- * 
nico-profesionale de a subli- i 
nia contorsiunile sufletești ale I 
personajelor prin folosirea 2 
unor efecte de lumină capabi- | 
le să întărească emoția spec- * 
lotorului și care totodată mai I 
au darul de a reda cu sensibi- » 
lilate stările de spirit ale pro- ' 
taqonistilor. !>

în ciuda tuturor acestor va- * 
lori de creație filmică, ecrani- | 
zarea nu se ridică pină la ca- * 
păt la rangul de capodoperă i 
așa cum se poate de altfel ' 
vorbi despre romanul Karama- ' 
zoviîor, iar vizionarea devine ( 
dificilă de urmărit din prici- * 
na masivei cantități de pel»- | 
culă utilizata in transpunerea , 
cinematografică a romanului. | 

Totuși, ..Frații Karamazov" ’ 
rămâne cel mai dostoievskian Z 
film al lui Piriiev, film in | 
care se remarcă în mod dec- * 
sebit Mark Prudkin (Feodor I 
Karamazov), Mihail Ulianov ' 
(Dmilfi). Lionella Piriieva i 
(Grușenka). ’

La Festivalul filmului de la 2 
Moscova 1969 juriul i-a acor- ( 
dat lui Ivan Pirîiev premiul * 
special pentru ..Frații Karama- | 
zov". *

Constantin DICU P 
regizor. Teatrul de stat , 

din Petroșani I

ca in cadrul Casei de cultură 
să funcționeze o formație de 
cameră ai cărei componeați au 
fost desemnați, stabilindu-se și 
repertoriul.

Menționăm că primul spec
tacol este preconizat pentru 
luna aprilie a.c.".

Este îmbucurător faptul ca 
s-au luat în mod operativ mă
surile necesare pentru constitu
irea orchestrei de cameră a 
Casei de cultură. Considerăm 
însă că lucrurile nu se vor opri 
aici și că, în curînd, vom ou- 
tea consemna și constituirea 
orchestrei simfonice a aceluiași 
lăcaș de cultură. Există. lupă 
părerea noastră, posibilități 
încă neexploatate în această 
privință.

Dr. CONSTANTIN LĂPĂDATU 
medic emerit PROFILAXIA CANCERULUI

Problema cancerului preocu
pă mii de cercetători, oameni 
de știință din toate colțurile 
î urnii. Cu toate progresele ob
ținute in acest domeniu, mor
biditatea și mortalitatea cauza
le de bolile canceroase conti
nuă să se mențină intr-un pro
cent ridicat, in unele localizări 
inregistrind chiar o creștere 
(cancerul pulmonar). Iată de ce 
Organizația Mondială a Sănătă
ții se preocupă asiduu de tra
tarea acestor boli, organizind 
și in 1970 ca și in anii trecuți, 
o vastă campanie de cercetare 
științifică pe tema profilaxiei 
cancerului. Pe plan mondial 
au fost obținute unele rezul
tate încurajatoare, in ceea ce 
prixoște tratamentul cancerului, 
cu localizarea in diferite orga
ne. fără a se ajunge încă la 
un tratament etiologic. In pri
vința etiologiei cancerului, a o- 
riginii lui, majoritatea cerce
tătorilor susțin teoria viruso- 
logică. Pină in prezent au fost 
puși în evidență viruși în tu
morile canceroase la animale, 
dar, niciodată la om. Opinia. 

generală este că pe lingă un 
eventual virus, există concomi
tent și alți factori — deocam
dată necunoscuți — care de
termină și favorizează produ
cerea cancerului.

Se ridică deci întrebarea i 
putem vorbi de o profilaxie e- 
ficienlă a cancerului la ora ac
tuală, necunoscînd etiologia lui ?

Practica și observațiile au a- 
rătat că in organismul uman 
există procese biologice com
plexe care sînt premergătoare 
apariției cancerului. Aceste stări 
au fost numite stări precance- 
roase. Urmărirea și suprimarea 
factorilor din componența lor 
constituie principiile fundamen
tale de prevenire a canceru
lui.

Măsurile de prevenire a bo
lilor canceroase sînt orientate 
in trei direcții:

— schimbarea condițiilor e- 
tiologice care determină ivirea 
proceselor precanceroase, prin 
evitarea sau neutralizarea no
xelor cu valoare cancerigenă

— depistarea, supravegherea 

și suprimarea focarelor cu po
tența malignă

— corectarea tulburărilor ge
nerale ale organismului, care 
pot fi socotite că favorizează 
fenomenul cancerigen.

Profilaxia preventivă antican- 
ceroasă iși propune să stabi
lească condițiile etiologice ale 
stărilor precanceroase de natu
ră profesională, alimentară, 
geografică, de teren ele. O dală 
stabilite aceste condiții, prin 
munca profilactică trebuie să 
se urmărească rectificarea ac
țiunilor nocive imediate, cit și 
a influențelor complexe ale 
mediului ce se reflectă asupra 
organismului. Cele mai impor
tante leziuni profesionale le în
tâlnim la ulcerațiile radiologi
lor, în leziunile gudronice ale 
lucrătorilor din minele de căr
buni, în cistitele cronice ale 
lucrătorilor cu anilina. in ul
cerațiile vopsitorilor de cadra
ne fosforescente, in leziunile 
digestive ale ospătarilor și bar
manilor, în leziunile cutanate ale 
agricultorilor și marinarilor. 

Acțiunea profilactică de redu
cere a influențelor nocive tre
buie viguros stabilită, in pri
mul rind prin normele de pro
tecția muncii care trebuie să 
fie temeinic cunoscute. De o

Preocupări ale științei 
medicale contemporane

importanță deosebită sint exa
menele preventive periodice ale 
lucrătorilor care suferă noxe 
cancerigene (examen de urină, 
examenul singelui, controlul 
greutății corporale, examinările 
radiologice pulmonare periodi
ce). De asemenea, trebuie exa
minate cu atenție locurile de 
apariție electivă a leziunilor 
precanceroase, eare trebuie apoi 

tratate activ și eficace. Apari
ția și depistarea primelor sem
ne precanceroase impun schim
barea locului de muncă. Igiena 
corporală are și ea un rol de 
căpetenie pentru atingerile cu 

substanțe nocive, ca i smoală, 
gudron, funingine, anilină. In 
manifestările precanceroase ale 
agricultorilor și marinarilor, 
măsurile de protecție contra ra
zelor solare sint tot atît de 
importante ca și măsurile față 
de acțiunea nocivă a prafului, 
a murdăriei .și a corpurilor 
străine.

Frecvența cancerului gastric 

esle în legătură strinsă cu un 
complex de factori etiologici, 
dintre care cei mai importanți 
par să fie lotuși conținuți m 
condițiile alimentare (băuturi 
fierbinți, alcool, tutun). Ca o 
completare profilactică pentru 
evitarea noxelor digestive, se 
va urmări o atentă igienă a 
cavității bucale.

Controlul radiologie și clinic 
al rectului și tractului colic 
trebuie să se facă in mod ri
guros, mai ales la oamenii în 
vîrstă încă de la primele sem
ne de dificultate a tranzitului 
și la constipații cronice.

Focarul precanceros constituie 
actualmente obiectivul' esențial 
urmărit în profilaxia canceru
lui. Pentru suprimarea lui pro
filaxia cancerului urmărește, de 
asemenea, trei probleme:

— depistarea proceselor lo
cale precanceroase, ca jeucopla- 
ziile bucale, ulcerațiile limbii, 
craurozisul vulv</i. gastrita 
cronică a bătrinilor, eroziunile 
învechite ale colului uterin, 
metrita hcmoragică senilă, ci- 
stita cronică, polipii vezicali, 

ulcerul calos al stomacului etc.;
— evaluarea pericolului de 

cancerizare trebuie dedusă din 
informații exacte și din trata
mentul clinic;

— suprimarea cit mai rapidă 
a focarului precanceros, urmă
rirea atentă și sistematică a 
bolnavilor depistați, observați 
sau tratați.

Dintre modalitățile practice, 
care intră în joc pentru a re
zolva acest obiectiv metoda chi
rurgicală are un rol esențial. 
Localizările precanceroase care 
totalizează focarele esențiale, 
prin intermediul cărora apare 
majoritatea covîrșitoare a can- 
ccrelor sint prccanccrul gastric, 
precancerul uterin și precance- 
rul sinului. Pentru stomac pro
cesele precanceroase pot fi re
duse, de asemenea, la trei : po- 
lipoza gastrică, ulcerul gastric 
și gaslrițele cronice.

Cancerul de uter, care ur
mează ca frecvență imediat du
pă cel gastric, impune și el o 
mare atenție și luarea unor mă
suri de profilaxie. O impor
tanță deosebită o prezintă foca

rele precanceroase ale sinului, 
care ridică probleme mai e<.ui- 
plexe în orientarea terapeutică.

In căutarea incidentelor pre
canceroase ale organismului, 
două categorii de. pacienți tre
buie mai ales observați : <*ei 
înaintați în vîrstă, care au a- 
tins și depășesc vîrstă de 
45—50 de ani și cei a căror sta
re generală denotă o sănătate 
tulburată. Vor fi observate, d® 
asemenea, familiile cure dețin 
o ascendență canceroasă bo
gată.

Profilaxia canceroasă, in afa
ră dc cabinetele speciale de 
oncologie, trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a tu
turor cabinetelor și serviciilor 
de consultații policlinice de 
orice specialitate. Numai in fe
lul acesta vom. putea îndeplini 
cele două condiții fundamen
tale ale luptei împotriva can
cerului : depistarea stărilor pre
canceroase, și a cancerului, in 
stadiile precoce și tratamentul 
la timp și complet aplicat.
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NOILE NORME PRIVIND ÎNTĂRIREA ORDINEI 
Șl DISCIPLINEI ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI

Creștet ea continuă o parcului național 
de autovehicule si intensificarea accentuată 
.1 Italicului rutier, ca urmare a dezvoltării 
economiei naționale -i a turismului, au im- 
pu- luarea unor măsuri legislative pentru a- 

cin ulației pe drumurile publice. Astfel, re- 
■ rut legislația rutieră a lost modificată prin 
D.-. ;.’iu! Consiliului de Stat nr. 128 1970 și 
Hotănrea Consiliului de Miniștri nr. 324,1970. 
care introduc unele norme noi, menite >ă 
ducă la Întărirea ordinei și disciplinei in 
•domeniul circulației. Ținîndu-se seama de 
ponderea circulației autovehiculelor In tra- 
ticul rutier, au fost stabilite o serie de obli
gații nci pentru conducătorii auto, printre 
care acelea privind folosirea benzilor de 
e-ircalațic de pe autostrăzi, situația cînd se 
inliluesc coloane de autovehicule Însoțite 
de agenți de circulație, angajarea In acciden
te de circulație cu urmări grave etc. Tot
odată, au fost introduse și unele obligații 
suolimentare in ce privește deplasarea pe 
drumurile publice a autovehiculelor conduse 
de persoane cu practică in conducere de mai 
puțin de un an, in scopul de a se evita pro
ducerea de către aceștiu a unor 
accidente de circulație ca urmare a 
insuficientei lor indeminări. S-a sta
bilit pentru aceștia interdicția de a circula

In afara localităților cu o viteza mai mare 
de 80 km pe oră, obligativitatea de a conduce 
autovehiculul doar pe banda de lingă bor
dura sau acostament, de a nu circula pe 
anumite drumuri docil In zilele sau orele 
stabilite de organele Miliției și de a nu 
merge cu autovehiculul In străinătate.

Pornindu-se de la constatarea că nume
roase accidente s-au produs datorită defec
țiunilor la sistemele și instalațiile autovehi
culelor ce afectează direct siguranța circu
lației, a fost introdusă obligația pentru toți 
deținătorii de autovehicule de a efectua a- 
nual Acrificarea tehnică a mașinilor la unită
țile dotate cu aparatură tehnică adecvată. 
Concomitent se subliniază obligația de a În
deplini in mod corespunzător atribuțiile de 
verificare a autovehiculelor de către per
soanele do specialitate care au asemenea 
Îndatoriri. In cazul cînd, ca urmare a de
fecțiunilor tehnice neremediate, s-a produs 
un accident de circulație, aceste persoane vor 
suporta rigorile legii. Grija pentru asigura
rea siguranței traficului s-a concretizat si 
prin stabilirea de reglementări noi pentru cir
culație pe drumurile publice a tractoarelor 
(altele decit cele rutiere) și a bicicletelor.

Actualele acte normative privind circula
ția pe drumurile publice împreună cu mo
dificările aduse In prezent vor fi republicate.

17.00 Deschiderea omisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

18,05 Cheia orașului — emi- 
siune-concurs pentru ti
nerel. Participă echipele 
reprezentative ale ora
șelor Cluj și Oradea. 
Transmisiune de Ia O- 
radea.

19,00 Handbal masculin: 
Steaua — V. F. L. Gum
mersbach (R.F.G.) in se
mifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni*.

19.30 Telejurnalul de seară,
19.45 Handbal — continuarea 

transmisiei.
20.15 Reflector.
20.25 Tele-enciclopedia.
21.25 Parada comediei.
22.15 Invitație la vals — emi

siune muzical-coregrafi- 
că.

22.45 Telejurnalul de noapte.
2.1,00 Film documentar — Bu

dapesta.
2.1.15 O interpretă îndrăgită 

a cintecului românesc.
23.30 închiderea emisiunii.
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ORGANIZAȚIA
DE PARTID

[ Avancronică fotbalistic^
Interlocutor : procuror Ștefan Szoke

Etapa de miine, care marchează consumarea celei de a doua treimi a campionatului, 
programează cites a partide interesante, pe care le-am comentat cu procurorul STEFAN 
SZiÎKE. fost jucător la Jiul Petroșani și Minerul Lupeni.

întărirea disciplinei
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Iul productivității medii — o 
pierdere care echivalează cu 
15 800 tone cărbune. Efectele 
sint asemănătoare si in uni
tățile din celelalte ramuri de 
producție. Este un fapt cunos
cut si îndeobște recunoscut 
de toată lumea că abaterile 
<fe la disciplina de producție 
constituie incă principala 
cauză a nerealizării normelor 
si o planului de producție in 
maiori ta te a colectivelor ră
mase în urmă.

Ceea ce este caracteristic 
in munca oraanizaliilor de 
Eartid privind conducerea ac
tivității economice este preo
cuparea sporită, acumularea 
unei experiențe tot mai bo- 
aate in desfășurarea muncii 
politice educative pentru dez
voltarea responsabilității in 
procesul de producție. întă

rirea disciplinei in muncă a 
constituit obiectul anaiizelor 
si dezbaterilor intr-un număr 
însemnat de comitete de par
tid si orqanizatii de bază din 
întreprinderi. Sub îndrumarea 
oiqanizatiilor de partid, comi
tetele de direcție, organiza
țiile de sindicat si U.T.C. se 
preocupă din ce în ce mai 
mult, folosind mijloace și me
tode eficiente, de utilizarea 
cit mai deplină a timpului de 
lucru, de aplicarea corectă 
a proceselor tehnoloqice, de 
respectarea strictă a normelor 
de tehnica securității. Prin 
briqăzile artistice de agitație, 
stafiile de radio-amplificare, 
qazetele de perete, panourile 
satirice, prin discuții directe 
si alte forme de influențare, 
manifestările de indisciplină 
sint tot mai eficient combătute 
in unitățile economice ale 
municipiului. Aceste activi

tăți trebuie să fie insă tot 
mai mult lărqite si intensifi
cate. In fata organizațiilor de 
partid se ridică sarcina de a 
explica pe larq conținutul 
noii leqi in asa fel incit nor
mele stabilite de forul legis
lativ suprem al tării să fie cu
noscute si înțelese în profun
zime de către intreaqa masă 
de salariați, de a milita ca 
eficacitatea acestei munci să 
se materializeze in îmbunătă
țirea întreqii activități din 
întreprinderile si instituțiile 
municipiului. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, comi
tetele de direcție, conduceri
le tehnico-administrative sinț 
datoare să urmărească mai 
îndeaproape desfășurarea pro
cesului de producție, să spri
jine mai mult și mai activ 
formațiile de lucru, să mani
feste exiqență fată de încăl
cările si abaterile de la dis
ciplina de producție, să apli
ce cu riqurozitate prevederile 
leaii fată de orice acte de 
nesocotire a ordinei și disci
plinei socialiste.

— A.S.A. Tg. Mureș pri
vește inapoi cu ininie la cole
gele de divizie pe care le va 
părăsi pentru cine știe cită 
\ rome. Credeți că vor avea 
mureșenii resurse să întunece 
miine ascensiunea Stelei care 
vine, vine, vine?...

— Fotbaliștii de la A.S.A. 
au făcut întotdeauna jocuri 
bune in compania colegilor 
lor de la Steaua. Chiar dacă 
.și miine vor juca bine, prac
tic nu pot emite nici o pre
tenție la victorie. Revenirea 
puternică de formă a Stelei 
o anunță favorită sigură.

— Rapidul staționează cu o 
încărcătură valoroasă de 
puncte pe prima linie. O va 
deranja miine U.T.A. ?

— In nici un caz. Rapidul 
are o cursă lină pe care nu 
văd deocamdată cine ar pu
tea-o întrerupe. Cu o apă
rare a.șa de sobră și de si
gură și cu un Ncagu în... 
mină, cap și picior. Rapidul 
va învinge.

— In dealul Copoului luptă 
două partenere de la subso
lul clasamentului : Politehni
ca și C.F.K. Cluj. Punctele 
sint prețioase pentru ambele 
echipe. Ce direcție Vor lua?

— Ceferiștii clujeni alcătu

iesc "o echipă de surprize ca
re poate răsturna oricînd un 
pronostic. Ei pot lua un punct 
de la Iași deși am impresia 
că i&șenii nu le vor permite 
acest lucru.

— In sfirșit, băcăuanii evo
luează în fața propriilor su
porteri, după ce două etape 
nu fost „exilați" la Moinești 
de către temperatura ridicată 
a unor „suporteri" proprii. Ei 
ii vor avea parteneri de în
trecere pe studenții craio- 
veni...

— ...care se vor bate din 
răsputeri pentru a se men
ține in preajma liderului. 
Pasa neagră in care a intrat 
Ghiță. vîrtejul puternic de la 
I.ondra care i-a împins afară 
pe băcăuani din Cupa euro
peană a tîrgurilor, și din ca
re ei încă nu și-au revenit, 
mă face să cred că oltenii le 
vor ..fura"_ un punct.

— Dinamoviștii bucureșteni, 
care din patru etape n-au 
scos decit un punct, primesc 
miine replica stegarilor bra
șoveni. Va reuși Dinamo pri
ma victorie din acest retur 
de campionat ?

— Va reuși în mod sigur. 
Abordînd meciul cu garnitu
ra completă, bucureștenii nu

vor lăsa speranțe fotbaliști
lor din Brașov, chiar dacă 
aceștia sint oricînd gata de 
surprize.

— Miine Crișul „curge" pe 
malul mării. Se va vărsa 
oare ?

— Și orădenii sint autori 
de surprize, dar nu cred că 
ei au vreo șansă in înlilni- 
rea cu sobra echipă a lui Ro
bert Cosmoc.

— După victoria de dumi
nică asupra Farului, Petrolul 
se deplasează la „U" Cluj. 
Cine pe cine ?

— Cred că „U“ Cluj, pe 
Petrolul, evident. Studenții 
nu prea dau puncte acasă 
chiar dacă partenerii de în
trecere sint din Ploiești.

— Dar pe stadionul Jiul ?
— Cred în revenirea de 

formă a lui Libardi și în 
confirmarea speranțelor pe 
care nî le punem în Dobres- 
cu. Popescu și ceilalți tineri 
nou promovați în echipă. Ar
geșenii alcătuiesc o echipă 
matură, posedă un Dobrin în 
formă, dar mîine nu-i văd 
decit învinși. Numai de n-ar 
ploua... Cu goluri poate...

D. G.

A PUNE
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trece cu vederea vedetismul, 
nonconiormismu] pe care-l afi
șează cu evidentă superioritate.

Dar lucrul cel mai de neîn
țeles pentru noi ne-a rămas din 
cuvinlul unui organ de condu
cere a tinerelului, de la revizia 
de vagoane Petroșani. După ce 
a iacul o pledoarie vagă, fără 
pic de miez, despre tinerel și 
menirea sa, și-a manifestat pă
rerea că ei, tinerii, nu au unde 
să-și petreacă util și plăcut 
timpul liber, motivind că la 
Casa de cultură e gălăgie, ali
mentată de „alămurile" și ghi
tarele acordate la maximum de 
„modernii" de la „Atlas" și 
„Color", că la barul studenților 
sint priviți de sus, că la 
„Cafe-bar" se taie fumul cu cu
țitul și tonomalul lfi ia auzul, 
că... Dar linărul ceferist — în 
lamentația lui nejuslificată — 
a omis să vorbească despre clu
bul lor. In care tinerii sint apa
riții rare, despre acțiunile pe 
care le-au organizat sau au de 
gind să le organizeze. Vorbind 
despre latura disciplinară a ti
neretului, și-a asumat, fără 
rost, răspunderea unora care

PUNCTL'L PE
au Încălcat legile moralei și 
echității sociale, cerind cle
mentă pentru ei, după uzata 
formulă: au greșit și ei, sini 
tineri. Mai mult, aducind In dis
cuție problema educafiei moral- 
cetățenești, a afirmat cu con
vingere că la C.F.R., prin na
tura muncii, nu se pot comite 
nici, un fel de abateri. Afirma
ție complet gratuită. Am la 
Indemină mai multe cazuri de 
Încălcare a disciplinei muncii 
săvlrșile de salariați de la 
C.F.R., pe care, din insuficienta 
spațiului alectat acestor rin- 
duri, ie vom trata intr-un alt 
material consacrat special ace
lor cazuri, care implică o Înaltă 
răspundere socială.

Am comentat toate acestea nu 
de dragul de a combate pe ci
neva, nu din dorina de a da 
solufii, deoarece nu avem a- 
ceaslă menire. Am făcut-o din- 
tr-un motiv de reflecție: dacă 
„noi, cei care. conducem șl 
educăm tineretul" (expresia din 
ghilimele aparține aceluiași ti
nă r de la C.F.R.), dacă avem 
asemenea concepții despre viață 
și educație, dacă ne eschivăm 
de răspundere și nu vedem a- 
devărul așa cum este el, atunci

cu ce argumente venim In fata 
tinerelului cind ii vorbim despre 
idealurile sale, despre princi
piile care trebuie să-l caracte
rizeze, despre drepturile și, mai 
ales, Îndatoririle pe care ie are 
in contextul vieții materiale și 
sociale, despre necesitatea și 
utilitatea sa la desăvirșirea so
cietății socialiste ? Asemenea 
probleme, și multe altele, tre
buie să ne fie mereu In aten
ție nouă, celor care avem obli
gația morală și cetățenească 
să ne ocupăm de educația ti
nerilor, de creșterea lor vigu
roasă, pentru a .se încadra elec
tiv in marele detașament de 
constructori ai socialismului 
In tara noastră. Cit despre con
dițiile optime de muncă și de 
viată pe care le are azi tinere
tul nostru, despre grija și dra
gostea cu care este înconjurat 
de partid și de stat nu vom mai 
discuta. Vom spune doar că 
noi, tineretul, trebuie să ne 
sporim eforturile pentru a răs
punde cu toată capacitatea de 
care dispunem și elanul care 
ne caracterizează acestor con
diții, acestei, afecțiuni părin
tești a partidului și statului 
nostru.
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cum sint duse la îndeplinire 
sarcinile stabilite se află in 
continuare in atenția membri
lor biroului, urmînd ca în pri
ma sa ședință, biroul nostru să 
analizeze modul cum s-a fina
lizat acțiunea întreprinsă in 
legătură cu îmbunătățirea cali
tății cărbunelui.

In cursul investigațiilor noas
tre, am notat o constatare pe 
care o socotim demnă de re
levat. Pornind de la conside
rentul că sarcinile economice 
ele zonei pot fi îndeplinite in 
cele mai bune condiții atunci 
cind organizațiile de bază se 
manifestă ca nuclee dinamice, 
combative, cind influența lor 
se resimte cu prisosință in 
schimbul in care-și desfășoară 
«ctivitatca, comitetul de partid 
pe zonă s-a îngrijit să acorde 
in acest scop sprijinul necesar, 
îndrumarea efectivă birourilor. 
Și, ceea ce e important — in 
parte a» reușit. Spre exempli
ficare, redăm cele relatate în 
acest sens de tov. Vasilc Enca. 
membru in comitetul do partid 
al zonei.

— In calitate de membru al 
comitetului de partid, răspund, 
printre altele, de organizația 
de bază nr. 2/B. Particip la 
ședințele de birou ale organi
zației, la adunările generale ale 
comuniștilor din acest schimb 
și. de regulă, urmăresc toate 
acțiunile pe care le inițiază 
biroul, intervențiile sale în sco- 
pul întăririi rolului organiza
ției, a puterii ei de înriurire 
în rîndul colectivului. Ceea ce 
merită precizat, apreciat chiar, 
e_ faptul că membrii biroului 
sint toți activi, inimoși în în
deplinirea sarcinilor. In frunte 
au secretarul organizației, tov. 
Emanoil Diaconu, cu alți mem
bri de partid cu experiență — 
loan Floca, Andrei Csibi — 
biroul își afirmă prezența zi de 
zi în viața organizației de ba
ză. a colectivului. Pe baza sar
cinilor ce li se stabilesc, mem
brii birourilor urmăresc îndea
proape activitatea membrilor de 
partid la locurile de muncă, 
preocuparea lor pentru întă
rirea disciplinei, reducerea ab
sențelor nemotivate, participa
rea la învățămîntul de partid. 
Membrii biroului se consultă 
periodic asupra diferitelor as
pecte ce le ridică producția, 
intervin prompt la conducerea 
zonei pentru soluționarea aces
tora. In ședințele de birou, 
membrii B.O.B. prezintă cu re
gularitate informări asupra mo
dului cum își duc la îndepli
nire sarcinile. Biroul acționea
ză deci, intr-adevăr, ca un nu
cleu omogen, autoritar, ceea ce 
cer.feră activității întregii or
ganizații un caracter dinamic, 
competent.

Asemenea apreciere ar fi fi
resc să caracterizeze și biroul 
celei de-a treia organizații de 
schimb — 2/C din cadrul zo
nei. Această apreciere însă nu 
poate avea temei din simplul 
motiv că biroul de aici e defi
citar în multe privințe față 
de cerințele muncii colective. 
Am reținui din convorbirea a- 
vută cu tov. loan Băncș. se
cretarul organizației de bază, 
că activitatea biroului este des
fășurată doar de secretarul or
ganizației și un alt membru al 
biroului, tov. Zoltan Zab, res
ponsabilul cu învățămîntul de 
partid. Ceilalți membri ai 
B.O.B., mai ales tov. Vasile

Facere, Iosif Krausz, sint inac
tivi. Nu surprinde in această 
situație că in viața organiza
ției de bază persistă multe de
ficiențe. Adunările generale nu 
se țin cu regularitate, de la a- 
legcri și pină în prezent or
ganizația nu a primit nici un 
membru de partid, atît de 
la adunările generale cit și 
de la învățămîntul de partid 
absentează numeroși membri 
de partid.

Socotim situația din această 
organizație de bază ca vremel
nică, posibilă de remediat in 
timpul ce) mai scurt. Neîndo
ios, aceasta reclamă mai mult 
sprijin, mai mult control și în
drumare din partea comitetul ii 
de partid pe zonă. De aceeași 
părere a fost, de altfel și tov. 
Joan Bodenlosz, secretarul co
mitetului de partid.

Deci există loc pentru mai 
mult, pentru mai bine. Tovară
șii I. Bodenlosz și ing. Carol 
Schrcter, membru al comitetu
lui de partid, nc-au asigur.it â 
există strădanii în acest

Ceea ce a avut în vederi' in 
primul rînd comitetul de p i’ tîd 
în perioada scursă de la con
stituirea organizației de partid 
a zonei, nc-au relevat interlo
cutorii, a fost întărirea conti
nuă a muncii de partid, a pu
terii do mobilizare i corn••.n -- 
tilor din cele 3 organizații de 
bază pentru mobilizarea colec
tivului zonei la realizarea rit
mică a planului de producție, 
a tuturor indicatorilor. Comi
tetul de partid a luat în dis
cuție în această perioadă pro
blemele mai arzătoare pentru 
activitatea zonei, pentru reali
zarea planului și anume : în
treținerea și exploatarea utila
jelor din dotare, intensificarea 
lucrărilor pentru punerea la 
punct a căilor de acces, -stilul 
de rpuncă al cadrelor tehnice, 
sporirea vitezelor de avansare. 
Că in ședințele de comitet A 
ale birourilor organizațiilor de 
bază se discută probleme im
portante e foarte bine. Dar 
viața unei organizații de par
tid nu se reduce la ședințe. 
Demn de relevat e faptul â 
pe baza sarcinilor trasate, a re
partizării lor pe diferite dome
nii de activitate, comitetul a 
reușit să-și activizeze toți mem
brii și.. prin ei. prin majorita
tea membrilor birourilor orga
nizațiilor de bază, și a masei 
de comuniști, să sporească ou- 
terea de înriurire a organiza
ției de partid în rîndul colec
tivului zonei. Că mai există mi
nusuri. eă activitatea organiza
ției U.T.C nu se ridică la nive
lul pretențiilor actuale, că mai 
sint și grupe sindicale inactive 
Și chiar organizația de partid 
2/C. precum relatam, nu-și e- 
xcreitâ încă cu suficientă com
petență rolul in viața zonei 
este perfect adevărat. Dar. ia • 
fe| de adevărat e și faptul c3 
aceste realități sînt cunoscute 
atît de comitetul de partid pe 
zc-nă, cit și de cel al minei • 
însă nu s-a acționat cu hotărî © . 
și perseverență pentru depăși
rea situației existente. Iată de ‘ 
ce se impune un control mai 
eficient, o îndrumare mai ac- , 
ti vă și concretă pentru valori- ‘ 
ficarea plenară a resurselor de 
dinamism, inițiativă și a res
ponsabilității partinice a tutu- > 
ror comuniștilor și. în primul 
rind, a celor din organele alese. 
Așa o cere viața, activitatea 
zonei, sarcinile ei sporite la 
extracția de cărbune.

F

DUMINICA 5 APRILIE

PROGRAMUL I l

6,05 Concertul dimineții; 7,00 
Biadiojurnal; 7,15 Ora satului;
9.45 Interpret i ai cintecului 
popular; 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Ilustrate muzicale,- 9,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 9,30 
Avanpremieră cotidiană; 9,42 Ca
valcada ritmurilor; 11,05 Poșta 
radio: 11,15 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre- 
tff-rat: 12,00 De toate pentru toți; 
83,00 Radiojurnal. Sport: 13.15 
Muzică ușoară: 14,00 Cintă Ma
ria Lălărețu Și Alexandru Gro- 
zuță: 14.15 Cine știe cîștigă;
84.45 Muzică ușoară: 15.00 Cara- 
xana fanteziei; 16,25 Sport și 
muzică: 18.30 Dezbateri cultu
ral-: 19.00 Gazeta radio: 19.20 
Melodii de dragoste: 19,30 Săp- 
tâmina unui meloman; 20.05 
Tableta de seară; 20,10 — 365 
ii-- cintece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,00 Muzică de caL--concert; 
21.15 Teatru scurt: 21.39 Solis
tul serii — Claude Nougaro; 
22,00 Radiojurnal: 22.10 Pano
ramic sportiv; 22.30 Romanțe;
22,50 Moment poetic: 23.00 Re
vista șlagărelor: 0.03—5.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Matineu duminical; 8,15 

Teatru radiofonic pentru copii:
0.12  Caleidoscop muzical; 10.00 
Opera și cele cinci necunoscute;
10.30 A 7-a artă: 12.35 Joacă
fele s feciori , 13,00 Mozaic
muzical: 14,05 Albumul vocilor 
celebre; 14.30 Melodii veșnic 
tinere: 15,00 Cintece și jocuri;
16.30 Pagini din opera „Rigo- 
Ictto" de Verdi: 17,00 Almanah 
muzical; 17,40 Săptămîna cul
turii ungare; 18.00 Revista li
terară radio: 18,30 Romanțe și 
cintece lăutărești: 18.50 Varie
tăți muzicale; 20,00 Vedete ale 
muzicii ușoare; 21,21 Muzică de 
dans: 22,30 Studioul de poezie;
62,50 Cintă Romana Farres.

LUM 6 APRILIE

PROGRAMUL I i 

r 5,05—6,00 Muzica dimineții; 6,05 
—9.30 Muzică și actualități; 7,00 

Radiojurnal; 9,30 Revista lite
rară radio; 10,10 Curs de limba 
engleză; 11,05 Radio Prichindel; 
12,00 Din muzica popoarelor;
12,30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Muzică 
ușoară; 13,45 Drag mi-e cînte- 
cul și jocul; 14,05 File de po
veste; 15,00 Cronica muzicală; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Inter
pret de muzică populară; 16,30 
Revista economică: 17,05 Ante
na tineretului; 17.30 Din comoa
ra folclorului nostru: 18,30 O 
melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio; 19.30 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta de 
seară: 20,10 — 365 de cintece;
20.20 Argheziană; 20,25 Solista 
serii — Ilinca Cerbacev; 20,35 
Teatru radiofonic; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport: 22.30 Me
ridiane melodii: 0,03—5.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 8.10 
Tot înainte; 9.00 Potpuriu mol
dovenesc de Sabin Drăgoi: 9,10 
Curs de limba engleză: 9,45 
Matineu de operă: 10.15 Cara
vana fanteziei; 11.10 Cintece și 
jocuri populare; 11,30 Concert 
de estradă: 12.15 Muzee sonore: 
12.40 Din țările socialiste; 13,00 
Concert de prinz; 13.30 Rampa: 
14.03 Muzică populară: 14,30 
Muzică ușoară; 15.00 De toate 
pentru toți: 16,00 Radiojurnal;
16.45 Muzică ușoară: 17.00 So
liști cunoscuți. cîntcce îndrăgi
te: 17.35 Teatru serial: 18.30 
Curs de limba engleză: 18.50 
Varietăți muzicale: 19.30 O car
te pe săptămînă: 19,50 Noapte 
bună, copii: 20.30 Universitatea 
radio: 20.50 Romanțe corale; 
21.05 Ora discofilului: 22.30 Pa
ralele lirice: 23.05 Muzica se
colului XX; 23,45 Cintece.

MARȚI 7 APRILIE

PROGRAMUL I i

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Atlas cul
tural; 10,10 Curs de limba fran
ceză ; 10,30 Radio-școalS; 11,20 

Soliști și formații artistice de 
amatori; 12,00 Muzică ușoară;
82,30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Muzică 
ușoară; 14,00 Caleidoscop mu
zical; 14,50 Taraful Ioniță Bă
diță; 15,00 Radio-.școală; 16,00 
Radiojurnal; 16,50 Sub steagul 
partidului — program de cin
tece; 17,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret; 17,30 Concert 
de muzică populară: 18,10 Ra- 
diosimpozion; 18.30 O melodie 
pe adresa dv.: 19,00 Gazeta ra
dio; 19.30 Săptămîna unui me
loman; 20.05 Tableta de seajă; 
20,10 — 365 de cintece; 20,20 
Argheziană: 20.25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Memoria pă- 
mîntului românesc; 21,30 Solis
tul serii — Riccardo del Turco; 
22,00 Radiojurnal; 22.20 Sport;
22.30 Concert de seară; 0,03
—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL IT <

6.00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal: 8.10 
Tot înainte,- 9,00 Muzica popu
lară: 9,10 Curs de limba fran
ceză: 9.45 File de album Verdi: 
11.00 Muzică populară: 11.30 
Melodii recent lansate; 12.30 
Emisiune muzicală de la Mos
cova; 13.00 Concert de prinz;
13.30 Radiomagazinul femeilor;
14.03 Soliști și orchestre de mu
zică populară din Moldova; 
15.00 Pagini din opera ..Alexan
dru Lăpușneanu" de Alexandru 
Zirra ; 15.30 Melodii de F.
Delmar; 16.00 Radiojurnal: 17.00 
Succese ale muzicii ușoare; 17,35 
Teatru serial; 17.55 Orchestra 
de muzică populară a Hadio- 
televiziunii; 18,30 Curs de. lim
ba franceză: 18.50 Varietăți 
muzicale; 19,50 Noapte bună, 
copii: 20.25 Comandantul de 
pionieri: 21.20 Aplauze pentru 
miine: 22,30 Cadran; 22,50 Co
rul „Madrigal".

MIERCURI 8 APRILIE

PROGRAMUL I !

5,05—6.00 Muzica dimineții; 
6.05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9.30 Viața căr
ților; 10.10 Curs de limba ger
mană: 10,30 Vreau să știu; 11,05 

Muzică ușoară; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,45 Nestemate folclorice; 
14,00 Caleidoscop muzical; 15,00 
Radio-școală; 16,00 Radiojurnal;
16,20 Din înregistrările lui Gri- 
goraș Dinicu; 16,30 Consultație 
•juridică; 17,05 Antena tinere
tului; 17,30 Concert de muzică 
populară: 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19,30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de seară; 20.10 
— 365 de cintece; 20,20 Ar-

gheziana; 20.25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Istoria ideilor;
21,20 Cintă Ilona Moțica; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
serii — Sacha Distel; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Pentru magnetofonul dv.; 23,00 
Concert de muzică ușoară; 0,03 
—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II ;

6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 8.10 
Tot înainte; 9,10 Curs de lim
ba germană; 9.45 Matineu de 
operă; 11.00 Prin județele pa
triei cu cintecul .și jocul popu-

BULETINE DE ȘTIRI DE LUNI PlNA SEMEAȚĂ

Programul I i
5.00; 6,00; 9,00; 10.00; 11,00; 
17,00; 18,00; 20,00; 24,00;

2.00; 4,00. 

lar; 11,30 Pastel muzical; 12,15 
Concert de prinz; 13,30 Unda 
veselă; 14.03 Muzică populară 
bănățeană; 14,30 Melodii de 
Sile Dinicu și Ștefan Kardoș; 
15,00 Galeria marilor cîntăreți 
de operă; 16,00 Radiojurnal;
16,20 Actualitatea muzicală; 
17,00 Muzică ușoară; 17,35 Tea
tru serial; 17,57 Muzică popu
lară; 18,50 Cinci stele in re
cital; 19,30 Meridiane lirice:
19,50 Noapte bună, copii; 20.15 
Teatru radiofonic; 21,45 Pagini 
din operete; 22.00 Jazz; 23,05 
Discuri rare.

PROGRAMUL 
PENTRU 

SĂPTĂMÎNA 
VIITOARE

JOI 9 APRILIE

PROGRAMUL I l

5,05—6.00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9.30 Odă lim
bii roniâne; 10,10 Curs de lim
ba rusă; 10,30’ Laureați ai Con
cursului internațional de muzi
că ușoară Brașov — România 
1970; 11.15 Dip țările socialiste; 
12,00 Recital Marieta Grebcni- 
șan; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Flori

Programul 11 :
6,05; 12,00; 14,00;
21,00; 23,00; 0,55. 

și melodii: 13,45 Din cele mai 
cunoscute meilodii populare; 
14,00 Caleidoscop muzical ; 14,50 
Orchestra de muzică populară 
din Arad; 15.00 — 100 de le
gende românești; 16,00 Radio
jurnal: 16,20 Cintece populare;
16.50 Cintece: 17.05 Antena ti
neretului; 17.30 Concert de mu
zică populară: 18,10 Orizont ști
ințific; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman} 
20.05 Tableta de scară; 20,10 — 
365 de ctntece; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii prefe
rate: 21.00 Convorbirile de joi;
21.30 Moment poetic; 21.35 So
lista serii — Edith Pieha; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Romanțe; 22.50 Melodii de suc
ces; 23,10 Intilnire cu Nicolae 
Kirculescu; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II i

6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 8,10 
Tot înainte; 9,00 Muzică popu
lară; 9,10 Curs de limba rusă; 
11.00 Arii din operete; 11,20 So
liști și formații artistice de a- 
matori; 11,40 Muzică ușoară; 
12,15 Concert de prinz; 13,15 
Din muzica popoarelor; 13,30 
Cine știe cîștigă; 14,03 Album 
folcloric; 14,30 Lexiconul com
pozitorilor români; 15,00 Muzi
că ușoară; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Pagini alese din muzica 
de estradă; 17,35 Teatru serial; 
17,55 Interpreți ai cintecului și 
jocului popular; 18,30 Curs de 
limba rusă; 18.50 Varietăți mu
zicale; 19,30 Arte frumoase;
19.50 Noapte bună, copii; 20,00 
Festival Beethoven; 22,00 Jazz;
22.30 Fonoteca de aur. ’

VINERI 10 APRILIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 

7.00 Radiojurnal; 9,30 Ateneu;
9.50 Muzică ușoară; 10,10 Curs 
de limba spaniolă; 10,30 Me
lodii care străbat lumea; 11,15 
Cantata „Comunistul" de Con
stantin Palade; 12,00 Din muzi
ca popoarelor; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,45 Muzică populară; 
11,00 Caleidoscop muzical: 14,50 
Muzică populară; 15,00 Roza 
vinturilor; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Melodii populare; 16,30
Tribuna radio; 17,05 Pentru pa
trie; 17,35 Cîntcce populare de 
dragoste: 18,10 Revista econo
mică; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.: 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman; 
20.05 Tableta de scară: 20,10 >=— 
365 de cintece: 20.20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Atențiune, pă
rinți ! 21.30 Moment poetic;
21.35 Solistul serii — Constan
tin Drăghici; 22.00 Radiojurnal:
22.20 Sport: 22.30 Muzică de 
jazz; 23.00 Concert de muzică 
ușoară; 0,03—3.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal; 8.10 
Tot înainte: 9.00 Cintă Dumi
tru Bălășoiu; 9,10 Curs de lim
ba spaniolă; 9,30 Piese corale;
9,50 Matineu teatral: 11,20 Mu
zică populară: 11,30 Soliști care 
nc-au vizitat țara; 12,15 Con
cert de prinz; 12,35 Saeculum;
13,30 Cartea științifică; 14,03 
Orchestra de muzică populară 
„Cindrelul" din Sibiu; 14,30 Din 
creația compozitorului Gherase 
Dendrino: 15,00 Opera pentru 
toți; 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Literatura română și arta co
rală: 17,00 Melodiile anotimpu
rilor; 17.35 Teatru serial: 17,58 
Vechi melodii populare; 18,30 
Curs de limba spaniolă: 18.50 
Varietăți muzicale ; 19,30 Acasă 
la acad. Andrei Oțetea; 19,50 
Neapte bună, copii: 20.00 An
tologie lirică; 23,05 Muzică vo
cală.

SÎMBAtA 11 APRILIE l|

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6.05—9,30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal; 9,30 Miorița;
10,30 Din țările socialiste; 11.05 
Muzică ușoară; 11.18 Concert 
Theodor Rogalski; 12,00 Recit .1 
Maria Callas; 12.30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal}
13.22 Muzică ușoară; 13,30 Ra- 
dioclub turistic: 14,00 Radioex- 
pediție pionierească: 15,00 De 
la 3 la 7; 16.00 Radiojurnal; 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Sân- . 
tămîna unui meloman; 20.05 Ta
bleta de seară: 20.10 — 365 de 
cintece: 20.20 Argheziană: 20.25 
Zece melodii preferate: 21,00 In 
jurul globului: 21.20 Formația 
Sincron: 21.30 Moment poetic; 
21.35 Solistul scrii — Andy 
Williams: 22.00 Radiojurnal;
22,20 Sport: 22,30 Muzică de 
dans; 23,00 Expres melodii; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL TI :

6.00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal: 8.10 
Tot înainte; 9,00 Muzică popu
lară; 10,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret: 10.30 Recunoaș
teți interpret» ? — muzică u- 
șoară; 11.30 Vechi melodii popu
lare; 12,15 Concert de prinz; 
13,02 Tineri interpreți ai cin
tecului și jocului popular; 13.30 
Pagini din opere; 14,03 Călă
torie muzicală; 15,00 Viața de 
concert a Capitalei; 15,35 Noi 
înregistrări de muzică popu
lară; 16.00 Radiojurnal: 16,20 
Program interpretat de formația 
„Eugene Ysaye"; 17.05 Antena 
tineretului; 17,20 Cintec, joc și 
voie bună; 17,35 Teatru serial) 
17,57 Concert de muzică popu
lară; 18,30 Odă limbii române; 
19.00 Varietăți muzicale; 19.30 
Bibliotecă de poezie româneas
că; 19.50 Noapte bună, copii; 
20,00 Concert Ccaikovski; 22,00 
Romanțe; 23,05 Muzica româ
nească azi.

asigur.it
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ZIUA ELIBERĂRII UNGARIEI
Sesiunea festivă de la Budapesta

O declarație
a hil U lliant

BUDAPESTA 3 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: La 3 aprilie, la Bu
dapesta a avut loc sesiunea fes
tivă a Adunării de Stal a R.P. 
Ungare, consacrată celei dc-a 
C5-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist. La 
sesiune au luat parte Janos Ra
dar, Losonczi Pal, Jeno Fock și

alti conducători de partid și de 
stat.

La sesiunea festivă, Janos 
Radar, prim-sccretar al C.C. al 
P.M.S.U., a rostit o cuvin tare.

Au fost rostite cuvînlări de 
salul de către șefii delegațiilor 
străine participante la festivi
tate : din L’.R.S.S. — Leonid 
Brcjnev, din R.D. Germană —

Walter Ulbricht, din R.S. Ceho
slovacă — Gustav Husak, din 
Polonia — Jozef Cyrankiewicz, 
din Bulgaria — Ivan Mihailov, 
din Iugoslavia — Fadilj Hodja, 
din Republica Socialistă Româ
nia — Emil Bodnaraș, precum 
și Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Aus
tria.

Parlamentului
francez

N Vț’IUNILE UNITE 3 (Ager- 
•cs). — Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a declarat că 
consideră drept ..un pas pozi
tiv" liotărirea ambasadorilor la 
O.N.U. ai celor patru puteri dc 
a însărcina Pe adjuncții lor să 
elaboreze proiectul unui memo
randum care să cuprindă pro
gresele realizate în cursul con
vorbirilor privind obținerea li
nei reglementări politice a con
flictului din Orientul Apropiat.

El a subliniat că „există unele 
domenii de acord, iar acestea 
trebuie să fie formulate".

Ambasadorul Franței la 
O.N.l.. Jacques Kosciusko-Mo- 
rizet, a declarat ziariștilor a- 
creditați la O.N.U. că reprezen
tanții celor patru puteri „con
sideră acest memorandum drept 
un pas" care să permită relua
rea misiunii ambasadorului 
Gunnar Jarring in Orientul A- 
propiat.

O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

Angajează urgent

• Șefi magazine televizoare-radio
la Petroșani ți Lupeni

Condiții de angajare la Petroșani : școala generală și 
114 luni activitate in comerț sau școala medic și 45 luni 
vechime in comerț.

Salariu — 1 480—1 810 (ci.
Condiții de angajare la Lupeni : școala generală și 66 

luni vechime in comerț sau școala medie și 27 luni vechime 
in comerț.

Salariu — 1 310—1 640 Ici.
Informații suplimentare sc pol lua zilnic de la biroul 

personal al întreprinderii, str. Republicii nr. 90, telefon 1518.

Mica publici late
VÎND avantajos motocicletă „Simson"-sport și contra 

cumpărături în rate.
Vulcan, strada Morii, 36.

Solemnitatea depunerii
unor coroane de flori

BUDAPESTA 3 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: La 3 aprilie, dele
gația de partid si guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș a depus o co
roană de flori la cimitirul Ra- 
kosliget din Budapesta al Eroi
lor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist.

De asemenea, au mai fo 
puse coroane de flori 
delegației Consiliului 
al Frontului Unității

□st de- 
din partea 

Național 
Socialiste,

condusă de Constantin Dincu- 
lescu, a delegației militare ro
mâne de foști participant la 
luptele pentru eliberarea Unga
riei. a delegației Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă 
de tovarășul Ion Preoteasa, care, 
la invitația organizațiilor sinii- 
iaTC ungare, vizitează în aceste 
zile Republica Populară Ungară.

La solemnitate au asistat Kal- 
lai Gyula, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Adunării de Stal a 
R.P. Ungaro, Korom Mihaly, mi-

nistrul justiției, alte personalități 
oficiale, locuitori ai orașului. A 
fost aliniată o gardă de onoare.

★

în aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Emil Bodna
raș, a depus coroane do flori 
la Monumentul Eroilor unguri 
și la Monumentul eroilor sovie
tici, căzuți în luptele pentru e- 
liberarea Ungariei de sub ju
gul fascist.

PARIS 3 (Agerpres). — Joi, 
a început sesiunea de primă
vară a Parlamentului francez. 
Lucrările propriu-zisc ale Adu
nării Naționale nu vor debuta 
însă decît marțea viitoare, o 
dată cu dezbaterea asupra po
liticii franceze în Mcditcrană 
și Orientul Apropiat. Noua se
siune are o agendă încărcată. 
Se acordă o importanță prio
ritară problemelor economice 
și sociale, intre' care un loc 
aparte îl ocupă examinarea 
planului de dezvoltare econo
mică a Franței în anii 1971— 
1975, elaborat dc guvern in co
laborare cu reprezentanți ai in
dustriașilor.

Presa pariziană relevă că 
noua sesiune parlamentară în
cepe într-o situație destul dc 
încordată, marcată dc criza din 
învățămîntul superior, intensifi
carea mișcării revendicative, 
accentuarea nemulțumirii agri
cultorilor și protestele . comer- 
cianților.
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„ATOLLO-13“
HOUSTON 3 (Agerpres). — 

„Apollo-13“ va stabili un nou 
record de greutate utilă lan
sată vreodată in spa(iul cos
mic. Administrația națională 
pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că spre Lună va 11 trimis un 
complex spațial cu o greutate 
de 134 550 kilograme. Este 
vorba de cabina de coman
dă, care va adăposti pe cei 
trei aslronauli James Lovell, 
Fred Haise și Thomas Mat
tingly, modulul lunar, propul- 
sorul de serviciu și cea de-a 
(reia treaptă a rachetei „Sa-

lurn-5", ce se vu prăbuși pe 
suprafața Selenei. N.A.S.A. a 
precizat că la 11 aprilie, după 
ce va ieși din zona gravita
ției terestre, cea de-a treia 
treaptă a rachetei purtătoare 
se va ‘detașa de „trenul spa
țial", va li orientală prin te
lecomandă In direefia Lunii 
și va atinge supraiafa sate
litului natural al Pămînluliii 
în seara zilei de 14 aprilie în 
apropierea seismomelrului ins
talat de echipajul „Apollo- 
12" in misiunea precedentă. 
Aceasta va permite specia
liștilor să studieze efectele 
unor „cutremure de Lună".

%

£
5

v.VWAV^MW.Y.W/AMW/?.V//WAV.V.W.W.V.V

A

In ajutorul populației sinistrate

FAȚA de anul 1938 producția industrială a Ungariei 
a crescut astăzi de peste opt ori. In 1938. in industrie lu
crau 23 la sută din numărul total al salariaților, iar în 
1969, 34 la sută. Creșterea producției industriale a de
terminat și schimbări in structura exportului ungar. Vo
lumul. produselor industriale in totalul exportului repre
zintă astăzi 34 la sută față de 9 la sută în 1938.

do urgență" 
în Guatemala

VOLUMUL producției industriei construcțiilor dc ma
șini nu atingea înainte de război decît 9 la sută din în
tregul volum al producției industriale. După eliberarea 
țării, ca urmare a politicii de industrializare socialistă a 
țării, construcția de mașini a înregistrat unul dintre cele mai 
înalte ritmuri de dezvoltare. In 1950. producția industriei 
de mașini întrecuse producția din 1938 dc 2,4 ori, iar in 
1968 de peste 16 ori.

IN ANII eliberării țării au fost introduse în fabricație 
noi produse care se exportă astăzi cu succes în numeroase 
țări ale lumii: mașini-unelte cu program, turbine de mare 
putere, generatoare, transformatoare, locomotive Diesel, ma
carale de mare capacitate, televizoare, substanțe de bază 
pentru industria farmaceutică, mase plastice, fibre sinte
tice etc.

ASTAZI, în Ungaria funcționează 1 370 mari întreprin
deri industriale cu peste 5 700 de fabrici și mari ateliere 
proprietate a statului, 800 întreprinderi industriale coope
ratiste. și peste 49 000 de meșteri independenți care pro
duc articole de artizanat. Dezvoltarea industrială a țării 
este ilustrată și de creșterea puternică a volumului mij
loacelor fixe din industrie care din 1950 și pînă in 1969, 
calculate la prețuri fixe, au crescut de 2,5 ori. Creșterea 
numărului întreprinderilor, lărgirea și modernizarea 
celor existente ca și creșterea productivității muncii 
au avut drept rezultat ca producția industrială globală să 
crească in Ungaria din 1950 și pînă in 1969 de circa cinci 
ori.

PLANURILE pentru industria ungară de aluminiu pre
văd pentru acest an o producție de 2 milioane tone de 
bauxită, 440 000 tone alumină, 65 000 tone de aluminiu brut 
și 77 000 tone de produse din aluminiu semifinit. Aceste 
cifre însemnează o sporire a producției de 3,3 la sută pen
tru bauxită, 6,1 la sută pentru alumină, 1,1 la sută pen
tru aluminiu și 37,2 la sută pentru produsele din alumi
niu semifinit în raport cu anul trecut. Previziunile pentru 
anul 1975, ultimul an al cincinalului, sînt următoarele: 
3 milioane tone de bauxită, 780 000 tone alumină, 80 000 
'one aluminiu brut și 160 000 
emifinit.

tone de produse din aluminiu

patrulea cincinal (1971—1975) 
medicamente din Ungaria să

ÎN CURSUL celui de-al 
.e prevede ca producția de 
se dubleze. De fapt, în ultimii ani dintre toate ramurile 
economiei naționale ungare industria farmaceutică înregis
trează unul dintre cele mai rapide ritmuri de dezvoltare : 
in ultimii 20 de ani, această ramură și-a mărit volumul 
producției de 67 de ori. In anul 1969, Ungaria a exportat 
medicamente in valoare de peste un miliard forinți va
lută, ocupînd în această privință locul 7—8 în lume. In 
ceea ce privește producția de medicamente, Ungaria ocu
pă locul 12—14 in lume, furnizînd 1,5 la sută din pro
ducția mondială de medicamente și 5 la sută din expor
tul mondial. Este interesant de remarcat și faptul că în ceea 
ce privește exportul de medicamente calculat pe locuitor. 
Ungaria ocupă locul doi in lume după Elveția, exportind 
diverse medicamente în peste 80 de țări ale lumii.

DE LA începutul explorării zăcămintelor de hidrocar
buri din Ungaria de sud, petroliștii au forat 260 de sonde 
de petrol și gaze.

Geologii au descoperit in ultimul timp noi zăcăminte 
de petrol in această regiune la adincimi variind intre
1 700 și 2150 m. Potrivit planului, regiunea respectivă va 
furniza economiei naționale ungare 1 milion tone țiței și
2 miliarde m3 de gaze naturale pe an.

UNUL din cele mai căutate produse ale industriei ali
mentare ungare sînt conservele, care și-au cucerit un 
bun renume pe piața internă și la export. Anul acesta, 
in R.P. Ungară producția de conserve va spori cu 80 000 
tone, ajungînd la 700 000 tone.

T.A.PL. .
Petroșani

CIUDAD DE GUATEMALA 3 
(Agerpres). — Guvernul guate
malez a instituit joi seara 
..starea de .urgența" pe timp 
de 30 de zile pe întregul te
ritoriu al țării. Un decret pre
zidențial subliniază • că această 
măsură a fost luată din cauza 
„intensificării activității subver
sive", al căror punct culmi
nant l-a constituit răpirea am
basadorului R.F. a Germaniei, 
contele Karl von Spreti. De
cretul suspendă toate drepturile 
civile, interzice activitățile po
litice și sindicale și anulează 
numeroase garanții constituțio
nale. Controlul țării a fost pre
luat de Ministerul Apărării.

ANKARA 3 (Agerpres). — 
Norii plumburii au începui să 
se risipească încetul cu înce
tul, iar Soarele și-a făcut din 

apariția deasupra dezolan- 
J>anorame a Anatoliei apu

sene, regiune devastată dc re
centele cutremure de pămînî. 
Spaima și groaza dispar trep
tat, dar nu și grijile. Adăpostiți 
în corturile instalate în jurul 
orașelor și satelor distruse, lo
cuitorii regiunii încep să se gîn- 
dească la ziua de miine. Se 
refac rețelele de alimentare cu 
apă și energie electrică, se re
pară drumurile, șe reiau une
le servicii publice. Oficialități
le au anunțat că la Godiz va 
fi construit un nou oraș cu pes
te 1 000 de locuințe.

Paralel cu încercările de nor
malizare a situației, continuă 
eforturile pentru salvarea victi
melor prinse sub dărimăluri. In 
lupta cu moartea s-au ivit noi 
speranțe. Alți cinci supraviețui
tori au fost salvați joi cu aju
torul unor aparate electronice

speciale de detectare 
motelcr, care au servit 
tificarea locurilor unde zăceau 
victimele. Medicii și asistente
le sociale lucrează fără înce
tare la acordarea primelor a- 
jutoare. Arhipline, cele două 
spitale ale orașului Kulah sint

a zgo- 
la iden-

Qatarul s-a proclamat joi 
stat independent și suveran. 
Noul stat, care a fost din 
1916 protectorat britanic, va 
purta denumirea de Dawlat 
Qatar. Intr-o proclamație ra
diodifuzată. șeicul Ahmed 
bin Aii Al-Thani a anunțat

Patrioții mozambicani
acționează

DAR ES SALAAM 3 (Agerpres). — Frontul dc Eliberare din 
Mozambic a dat publicității in capitala Tanzaniei, Dar es Salaam, 
un comunicat referitor la acțiunile ofensive declanșate in cursul 
acestui an de forțele FRELIMO împotriva trupelor colonialiste 
portugheze. O intensificare deosebită a luptei patrioților mozambi
cani a fost semnalată in provincia Tete, unde detașamentele 
FRELIMO au lansat mai multe atacuri puternice asupra pozițiilfer 
fortificate ale trupelor portugheze. Zeci dc militari din rindul 
trupelor colonialiste au fost uciși în cursul luptelor. Totodată, pa
trioții mozambicani au distrus 
trupelor inamice și au capturat

numeroase vehicule militare alo 
o importantă cantitate de muniții.

din ce in ce mai solicitate. 0 
parte din răniți au fost trans 
porta ți la Usak. Cei care nu 
prezintă forme grave părăsesc 
imediat spitalele, după acorda
rea primelor îngrijiri. Se afir-, 
mă că medicamentele necesa
re sint în' cantități suficiente.

PENTRU VÎNZAREÂ ÎNGHEȚATEI în 
toate localitățile din Valea Jiului.

Cei interesați pot lua zilnic informații între 
orele 7—15 de la serviciul plan și organizarea 
muncii și biroul personal din cadrul T.A.P.L., 
str. Republicii nr. 92, telefon 1623.

că a fost elaborată o consti
tuție provizorie care garan
tează drepturile tuturor ce
tățenilor. In proclamație se 
menționează constituirea unui 
guvern compus din zece 
membri și a unei Adunări 
consultative alcătuită din 33 
de persoane.

0 La Curtea supremă din 
Bulawayo a luat sfirșit procesul 
înscenat dc autoritățile rasiste 
din Rhodesia unui grup de 
șapte patrioți africani acuzați 
de regimul lui Ian Smith de a 
fi desfășurat o activitate în
dreptată împotriva securității 
statului.

® Un comunicat difuzat de 
postul de radio libanez anunță 
că joi după-amiază a avut loc 
o intilnire a reprezentanților 
armatei libaneze și ai organi
zațiilor palestiniene -de rezis-

Mesajul 
prințului Sianuk 

adresat

• într-o carte apărută zilele 
acestea în S.U.A. sub titlul ..Re
portaj din Țara risipei", sena
torul William Proxmirc criti
că Pentagonul pentru extraor
dinara risipă a fondurilor pu
blice in vederea construirii de 
noi sisteme de arme. El acuză 
oficialitățile Ministerului Apă
rării de „denaturarea adevăru
lui" in vederea justificării mi
liardelor de dolari cheltuiți 
pentru construirea de noi arme.

Itinerar sportiv 
la sfîrșit de săptămînă

FOTBAL
Duminică, la ora 16,30, pe stadionul Jiul se consumă 

a 20-a etapă a campionatului diviziei A. Protagoniste : Jiul 
F. C. Argeș. In deschidere evoluează echipele de țineret- 

rezerve.
— Pe terenul din Lonea, Știința Petroșani primește 

replica formației Industria sirmei Cîmpia Turzii. Intijnirea, 
contind pentru etapa a patra a returului campionatului di
viziei C, începe la ora 11.

A doua etapă a campionatului județean programează 
in Valea Jiului următoarele partide: Minerul Aninoasa — 
Gloria Hațeg; Parîngul Lonea — Minerul Vulcan; Energia 
Paroșeni — Energia Deva; Constructorul Lupeni — Dacia 
Orăștie; Preparatorul Petrila — C.F.R. Simeria.

RUGBI
— In etapa a 15-a a campionatului diviziei A, la Lonea 

se dispută miine, cu începere de la ora 9,30 meciul dintre 
Știința Petroșani și Politehnica Iași.

— Pe stadionul din Lupeni, divizionara B Minerul, joacă 
de la ora 10 în compania echipei Metalul Turnu Severin.

HANDBAL
— Miine incepe returul diviziilor A, B și școlară. La 

Petroșani, pe terenul Jiul. Știința susține, la ora 11,30, în- 
tilnirea cu Chimia Turnu Măgurele.

— In cadrul diviziei școlare, la ora 10, se înlilnesc 
formațiile de fete ale școlilor sportive din Petroșani si 
Craiova.

VOLEI
Sala I.M.P. găzduiește duminică, la ora 10, confrunta

rea dintre divizionarele B. Știinta Petroșani si Vagonul 
Ploiești.

„CUPA PRIMĂVERII"
Azi după-amiază și miine dimineață, pe terenul de hand

bal „Minerul" Vulcan și pe arena de popice din Petrila se 
desfășoară două concursuri dotate cu „Cupa primăverii" la 
handbal și popice.

viitoru- 
de centru- 
27 martie, 
de repre-

PEKIN 3 (Agerpres). — Prin
țul Norodom Sianuk a adresat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, un mesaj în care 
cere Națiunilor Unite să nu re
cunoască noul regim instaurat 
la Pnom Ponh, întrucit acesta 
este ilegal, relatează agenția 
China Nouă.

In mesajul său, Sianuk sub
liniază că „Statele Unite sînt 
răspunzătoare pentru evoluția 
situației din Indochina", men- 
ționind că „dacă Organizația 
Națiunilor Unite dorește instau
rarea pe o bază legală a păcii 
și stabilității în Indochina, tre
buie să ceară S.U.A. să-și re
tragă forțele militare din cele 
trei țări ale peninsulei, lăsîn- 
du-le să-și hotărască singure 
soarta, conform acordurilor de 
la Geneva din 1954",

• Premierul desemnat Ma
riano Rumor a anunțat joi sea
ra definitivarea listei 
lui cabinet italian 
stingă, format la 
Tratativele purtate 
zentanții partidelor politice par
ticipante la coaliția guverna
mentală asupra celor 56 de pos
turi dc subsecretari de stat s-au 
soldat cu următoarea reparti
ție : 33 de posturi au revenit 
dcmocrat-creștinilor, 14 — re
prezentanților P.S.I., 7 — repre
zentanților P.S.U., 2 — republi
canilor.

© Adjuncții reprezentanților 
permanenți ai S.U.A., U.R.S.S., 
Angliei și Franței la O.N.U. 
s-au întrunit joi în prima șe
dință de lucru pentru redac
tarea unui memorandum asu
pra stadiului tratativelor pur
tate pînă acum de ambasadorii 
celor patru puteri in vederea 
reglementării politice a crizei 
din Orientul Apropiat.

S-a convenit ca următoarea 
întrunire dc lucru să aibă loc 
la 6 aprilie. PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL

A

In legătură cu situația din Cambodgia
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— Evenimentele din Laos și 
Cambodgia au dovedit că a- 
mestecul Statelor Unite in 
Indochina constituie ..o gre
șeală de mari proporții", a de
clarat președintele Comisiei se
natoriale a S.U.A. pentru pro
blemele externe. William Ful
bright. In primul său marc dis
curs asupra războiului din

Vietnam și politicii americane 
in această regiune, pronunțat 
de la instaurarea Administra
ției republicane la Casa Albă, 
Fulbright a condamnat așa- 
numitul program de „vietnami- 
zare" a războiului. „Nu știu ce 
ar trebui să demonstreze mai 
mult inconsistența politicii de 
vielnamizare decit evenimentele 
din Laos și Cambodgia, a pre
cizat senatorul.

Rcfcrindu-se la căile de în
cetare a războiului din Vietnam 
și de normalizare a situației din 
întreaga Indochină. Fulbright a 
arătat £ă S.U.A. trebuie să-și 
retragasprijinul acordat actua
lului regim saigonez, precum și 
forțele armate din această re
giune și să-și concentreze aten
ția în direcția unei reglemen
tări politice a problemelor.

0 „Unicul nostru obiectiv 
este deocamdată asigurarea ca
zării și aprovizionarea sinis- 
traților", a declarat ministrul 
turc al construcțiilor și locu
ințelor, Harettin Nakiboglu, ca
re coordonează activitatea dc 
salvare a populației din regiu
nile lovite de recentele cutre
mure. Pînă acum, a precizat 
ministrul, au fost ridicate 17 500 
dc corturi și se distribuie ali
mente populației.

PRONOSPORT
nr. 14 din 5 aprilie 1970

1. A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 2
2. Jiul — F. C. Argeș 1
3. Rapid —< U. T. Arad 1
4. Politehnica Iași — C.F.R. Cluj 1
5. Dinanio Bacău — „U" Craiova 1
6. Dinamo Bucui — Steagul roșu 1
7. Farul - Crlșul 1
8. „U" Cluj — Petrolul X
9. Barî — Internazionale 2

10. Lanerossi — Sampdoria X
11. Milan — Torino 1
12. Napoli — Bologna 1
13. Ronin — Fioren' . 1
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