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Teodor RUSU,
secretar al Comitetului municipal de partid

in realitățile vii qle ope
rei de construcție socialistă, 
cincinalul în care ne aflăm 
se înscrie ca o importantă e- 
tapă de afirmare a revoluției 
tehnico-științifice, de valori
ficare plenară a potențialului 
de gîndire și acțiune al popo
rului, a valențelor sale, de 

nesecată inspirație creatoare, 
puse în slujba progresului so
cietății românești. Rod, el în
suși, al unei gîndiri cuteză
toare, originale, receptive la 
nou, cincinalul pe care atît 
de firesc îl numin al revolu
ției științifice și tehnice este 
marcat de contribuția hotărî- 
toare a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elabo
rarea liniei strategice, de 
dezvoltare multilaterală a 
societății noastre, la perfec
ționarea continuă a vieții e- 
conomico-sociale, în consens 
cu cerințele etapei, la explo
rarea îndrăzneață și deschi
derea de noi orizonturi în 
amplul proces de înaintare a

i.c.s. 
orga- 
apri- 
sala 

cultură
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Căminul 
Aeroport 
a primit

a că- 
începe 
prima 

de

fie ocupate în 
fost inițiate 
m ă s u ri 
impulsioneze 
cutiei la noul

din Petroșani un
■ copiat acte, iar în snu- 
’ da Constantin Miile nr. 2 
i ,un atelier de vopsit

de piele.
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SALA DE GIMNASTICA. 
Au intrat în posesia 
constructorilor proiectele 
și alte documentații teh
nice ale unui nou și în
semnat obiectiv cultural : 
sala de gimnastică a Șco
lii generale nr. 6 din Pe
troșani. Obiectivul, 
rui construcție va 
în scurt timp, este 
dotare de acest gen 
care va dispune o școală 
generală din municipiu. 
(A.H.).

SERVICII PENTRU POPU
LAȚIE. De la 1 aprilie, co
operativa „Unirea" din Pe
troșani a înființat în clă
direa de lîngă Judecătoria 

birou de 
stra

tofi si haine
(T.V.).'

NOI DOTĂRI.
pentru preșcolari 
I din Petroșani 
noi dotări, prin care se a- 
sigură condiții mai bune 
de practicare a sportului.- 

T 4U1

țării noastre spre comunism. 
Obiectivele cu conținut isto
ric, elaborate de Congresul 
al. Xl-lea și Conferința Na
țională ale partidului, orien
tarea clarvăzătoare cu . privi
re la necesitatea transformă
rii cantității într-o nouă ca
litate, sau, de dată mai re
centă, hotărîrile adoptate de 
Plenara Comitetului Central 
ce conțin noi perfecționări a- 
duse democrației socialiste, 
actului de planificare și con
ducere, întregului mecanism 
economico-social — toate a- 
cestea pun în evidență spiri
tul științific sub semnul căru
ia se desfășoară întreaga o- 
peră a construcției socialiste, 
imprimă nota specifică de 
creativitate sub semnul căre
ia își. găsește o valorificare 
plenară cea mai importantă 
bogăție a națiunii noastre — 
a oricărei națiuni - propria 
sa capacitate de creație.

Un puternic impuls în dez
voltarea activității creatoare 
a poporului l-a dat instituirea

Sala de sport reamenaja- 
tă a fost dotată cu apa
rate pe măsura celor mici.

ASTĂZI, de la ora 9 
dimineața, la Petroșani va 
avea loc faza municipală a 
concursului aplicativ pen
tru apărarea patriei. Par
ticipă cele mai bune echi
paje de tineri din școli, în
treprinderi și instituții.

PARADA MODEI.
Mărfuri industriale 
nizează miercuri, 5 
lie, ora 17,30, în 
mare a Casei de 
din Petroșani o atractivă 
paradă a modei. Vor parti
cipa fabricile de confec
ții „Mondiala" din Satu 
Mare si cea din Oradea. 
(D.G.).

CURSURI DE CALIFICARE. 
Începînd cu acest trimes
tru, la I.M. Bărbăteni s-au 
deschis cursurile de 
ficare pentru mineri 
dul I și II. Cursurile 
scoatere din producție au 
o durată de 6 luni, 
fără scoatere din 
ducție un an. (D.C.).

n

vă ințârmăni

ÂIP.C.BSI

de masă
și organizarea, din inițiativa 
secretarului general al parti
dului, a Festivalului. Național 
„Cîntarea României". în a- 
cest context, unul din dome
niile în care se afirmă spiri
tualitatea românească este 
cel al creației tehnico-științi
fice de masă. Este suficient 
să amintim că numai în mu
nicipiul nostru, participarea 
la prima ediție a Festivalului 
Național a cuprins 4619 oa
meni ai muncii, din gîndirea 
cărora au izvorît idei nova
toare, inițiative de autentică 
valoare practică, care vin în 
întîmpinarea cerințelor de 
progres puse în fața unități
lor economice de cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. 
Raportîndu-și activitatea la 
aceste cerințe, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderile mi
niere, din celelalte unități e- 
conomice, din institutele de 
proiectare și cercetare și în
treprinderea de utilaj minier 
au soluționat peste 200 de 
obiective ale creației tehnico- 
științifice, a căror utilitate în 
expresie valorică se cifrează 
la aproape 15 milioane lei - 
privind reducerea cheltuieli-
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Au fost recepționate 
170 de apartamente
In ultimele zile ale trimestrului I au fost recepționate

Valea Jiului 170 noi apartamente. Doar 56 din acestea, 
Lupeni, au fost cuprinse în planul de predări al primu

lui trimestru, în timp ce alte 70 apartamente în centrul Pe- 
Iroșaniului și 44 în cartierul Aeroport au fost devansate din 
luna aprilie.

Constructorii de locuințe vor da în folosință în luna 
aprilie a.c. alte două blocuri noi, unul la Lupeni, cu 20 a- 
partamente, și celălalt în Uricani, cu 30 apartamente.

Vulcan, într-o zi de 
iarnă. Locul unde 
sint create coloa

nele subpămintului : stil
pii hidraulici.

— Secretarul U.T.C. ?— 
întreb

— Ionel Voicu azi na-i. 
de găsit. Se însoară !

— Se însoară ? repet, 
surprins. Asta-i bună !

— Ce vă miră ?
- Nimic, Cu cine... por

nește în larg ?

1

I. M. Aninoasa

Cea mal mare 
producție zilnică 

din acest an
Colectivul întreprinderi 

cea 
din 
în 

de- 
zil- 
tri- 
de 

piu- J

rii miniere Aninoasa 
extras în 31 martie 
mai mare producție 
acest an, realizînd, 
același timp, prima 
pășire a sarcinilor 
nice planificate în 
mestrul trecut. Deși 
numai 24 de tone, 
sul obținut dovedește 
hotărîrea și puterea de 
mobilizare a colectivului 
care s-a angajat ca în 
trimestrul II să recupere
ze parțial minusul tri
mestrului I și să-și în
deplinească planul anual.

Marin SANDU, maistru 
minier, Aninoasa
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Tînărul minor Vasile Dă- 
nălache, în centrul ima
ginii, promovat de foar
te scurt timp șef de bri
gadă la I.M. Livexeni. 
împreună cu ortacii din 
abataj a reușit să obțină 
în uhima parte a tri
mestrului I realizări 
semnate. > i

„BRICUL
— Fata ? O colegă de 

serviciu, Dara Achim.
— Se intîmplă des ?
— Ce ?
— Să iasă, zic-, pe poar

ta secției, odată cu stilpii 
hidraulici și „corăbii" ?

— Aha, înțeleg, Pină a- 
cum s-au format 10—15 
familii dintre tinerii noștri.

!
3 
SI
1 Blocul L-1 din cartierul Aeroport Petroșani se afla 

la finisarea exterioară. Foto : Ion LEONARD I

I. M. Vulcan

1640 tone de cărbune 
lunii martie

Mocuțâ), Co
ci 

cu

peste planul
VULCAN (prin telefon 

de la Tudor 
lectivul minei Vulcan 
încheiat luna martie 
rezultate semnificative în 
îndeplinirea și depășirea

Pe șantierul Fabricii

Toate acțiunile constructorului 
au ca punct de convergență I

Tn acest an, la Petroșani va 
fi pusă în funcțiune o nouă 
Fabrică de tricotaje. Se creea
ză astfel posibil-itatea ca un 
număr important de femei să 

economie. Au 
un șir 
menite 
ritmul 

obiectiv.

de 
să 

exe- 
cu 

scopul devansării termenului 
de punere în funcție. Conco
mitent s-au inițiat acțiuni pen
tru ca pregătirea și califica
rea forței de muncă feminine 
să se desfășoare, de aseme
nea, în avans. Cum acționea
ză constructorul pentru a 
grăbi lucrările de execuție, 
pentru a asigura punerea fa
bricii în funcțiune la terme
nul stabilit ?

Constructorii au o sarcină 
de mare răspundere ; să fina
lizeze lucrările astfel îrtcît să 
fie creat cît mai grabnic front 
de lucru pentru montajul u- 
tilajelor și, concomitent, pen
tru pregătirea profesională 
în viitoarele spații producti
ve a personalului muncitor 
al fabricii.

Conform graficelor reînnoi
te, așa cum afirma tovară
șul Andrei Szmolca, șeful 
punctului de lucru, și ingine
ra Arsenia Băneasa, peste 
Cel mult o lună, etajul I al 
corpului principal al fabricii 
va fi predat. La 30 mai, par-

Inginerul Ion Crețu îți 
șterge fruntea. Nu e cald, 
mai mult pare că-și adună 
gîndurile. De 9 ani, de 
cînd e prezent în această 
secție, n-a văzut mai mult 
de trei pensionări. Vîrsta 
Colectivului, 21—22 ani.

De unde vin tinerii ? De 
peste tot. Aici iți unesc 

sarcinilor de plan. Au 
fost extrase peste pre
vederile lunare 1640 tone 
cărbune, iar la pregătiri 
s-au realizat în plus 121 
metri liniari.

tehnicianul
Horvath, 

beneficiar 
stabilit re
con lucrare, 

pro-

terul, unde se va desfășura 
fabricația, va fi predat „la 
cheie" beneficiarului, pentru 
ca acesta să înceapă monta
jul utilajelor, majoritatea din 
ele sosite deja. Aceasta pre
supune ca și corpul de ma
gazie să fie terminat mai de
vreme, la fel și uzina da 
condiționare, care va cuprin
de utilaje și instalații tehno
logice ce asigură procesul de 
fabricație.

Neîndoielnic, constructorul, 
sprijinit de beneficiar și pro
iectant, a reușit să intensifi
ce ritmul execuței în ultime
le săptămîni. De pildă, după 
cum ne spunea 
instalator Csaba 
între constructor, 
și proiectant s-au 
lății de slrînsă 
rezolvîndu-se operativ 
bleme ca : neconcordanțele 
existente între proiecte și te
ren, perfecționări ale soluți
ilor propuse inițial, cu scopul 
scurtării' duratei de execuție 
etc. Un exemplu oferit îți a- 
cest sens : problema legată 
de racordarea utilajelor la 
rețelele de forță, care a fost 
clarificată din timp, astfel, în- 
cît montajul să se poată des
fășura nestingherit.

Anton HOFFMAN 

• (Continuare în pag. a 2-al

voința și gmdurile, se ca
lifică. învață o părticică 
din splendoarea stăpînirii 
materiei. Mulți dintre ei 
își unesc și viața. Familia 
secției — aici există un 
adevărat spirit de familie, 
tineresc și înălțător — co-

Marin LIVEZEANU



Igentul d 
plicot leq

I
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I GRABA PERICULOASA
Un grup de patru tineri 

într-0 Dacia- 300 nou- 
nouță, 1 AB 7184, s-au a- 
flat sîrnbătă la un pas de 

!un grav accident. Venind 
dinspre cartierul Aeroport 
Petroșani, autoturismul în 

I cauză a depășit o bascu
lantă pe porțiunea de șo
sea din fața restaurantu
lui „Mignon", înaintea în
scrierii într-o curbă peri
culoasă. Numai datorită 
calmului de care a dat 
dovadă șoferul de pe au
toturismul apărut brusc din 
fală a putut fi evitat un 
grav accident de circula
ție. Aflat „pe fază", a- 

___ I le circulație a a- 
plicat legea, sancționîndu-l 
pe contravenient. ..Eram 
grăbit, plătesc orice a- 
mendă, dar nu-mi suspen
dați carnetul"... se lamen
ta cel ce dăduse dovadă 
de iresponsabilitate la vo
lan. Zadarnic, însă. Pentru 
periculoasa sa grabă, pe 
lîngă amendă i-d fost sus
pendat timp de două luni 
și permisul de conducere.

PROPRIETATE 
PERSONALA 

A-'toturismul cu 
l-HD-2105, care figurează 
în acte ca propr.e.ate a 
I.M. Petrila, a fost găsit 
nu o dată parcat în 
prej-Jrimile s------
„Jiul" din Petroșani, 
timpul unor meciuri

I 
I 
I
I

nr.

* i îm- 
stadionului 

în 
de 

fotbal. Despre el s a mai 
scris în ziarul nostru. Dar, 
după cum se constată, fă
ră nici un rezultat. Să fie 
oare chiar de prisos pen
tru I.M. Petrila acest au
toturism cîte 3-4 ore ? Sau 
e vorba de o totală ne
păsare față de critică ?

STAȚIONARI 
NEPERMîSE

Deși sînt profesioniști, 
oameni cu experiență la 
volan, unii șoferi de pe 
autobuzele care circulă pe 

în co-

I
I
I
I
I

I
I autobuzele care circun , 

traseele țransportulu’ în cp

Imun nu respectă obligația 
legoli de a opri în stații 
lîngă bordură, stînjenind

1 astfel circulația celorlalți 
participant la traficul au- 

■I to. Un a
I semnalat 
Itru" di

Petroșai 
martie. .

I
I
I
I 
[
I circula pe arumu»ire | 

blice. Atragem atenția
4 tetri Ținta» «fi t 

| gure efectuarea verificări- 

I

to. Un astfel de caz s-a 
t în Stația „cen

tru" din Piața Victoriei, 
arii, în ziua de 25 

__ . .... Autobuzul 31 HD 
3142, care circula spre Pe
trila a oprit la o-a 15,20 
în stație la mai mult de 
4 m de bordură, in timp 
ce din spate veneau alte 
mașini.
ATENTIE LA VERIFICAREA 

TEHNICA
Pînă la 1 iunie a.c., tre- I 

buie încheiată acțiunea de I 
verificare tehnică a tutu- I 
ru.. autovehiculelor care ] 
circulă pe drurnu.ile pu- . 

. ■■ ' - . ‘ I
nițăților autorizate sa ast-

lor tehnice cu cea mai 
i mare răspundere, în spiri- 
I tul. ordinelor de serviciu 

în. vigoare.. Fiindcă se ob
servă o superficialitate 
condamnabilă. Exemplu 
concludent : carul autotu
rismului 1 HI 3904 care 
a fost găsit imediat după 

1 „verificarea" pe 1978, fă
cută la „Autoservice 
roțeni, cu defecțiuni 
sistemul de frînare.

CA LA RALIU
Așa circula într-o seară, 

prin Petroșani, pe strada 
principală, autoturismul 
2 CJ 4849, cu faza lungă, 
orbindu-i pe toți cei care 

i circulau din sens invers. 
Surprins de un echipaj de
al controlului circulației 
„în flagrant", conducăto
rul auto și-a recunoscut 
vina, dar a fost și sanc
ționat cu o amendă ustu
rătoare. Aviz amatorilor, 
care din nefericire se în- 
tîlnesc noaptea destul de 
des pe drumurile publice 
din municipiu.

V.S. FENEȘEANU 
cu sprijinul biroului 

circulație al miliției 
municipale Petrdjani

I
I
I

I Pa
ia

Munca, parte componentă 
a formării elevilor

Școala este chemată să 
pregătească Up om cu largi 
posibilități de integrare acti
vă și creatoare în viața și 
producția socială, un om ca
re să asimileze creator cu
noștințele științifice , și tehni
ce, cu o calificare complexă, 
potrivit sensului dezvoltării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate/ . <

Pornind de. la aceste sar
cini, cadrele didactice de la 
Școala generală nr. 6 din 
Petrila, acordă o -importanță 
deosebită realizării educației 
prin muncă și pentru muncă 
a .elevilor. De la formarea 
primelor priceperi și deprin
deri de autoservire și auto- 
gospodărire pînă la desfășu
rarea practicii productive în 
atelierul școală, formarea 
dragostei față de muncă este 
firul roșu al întregii activități 
desfășurate. Prin orele de în
deletniciri practice, desfășu
rate la nivelul claselor I—IV, 
prin orele practice de între
ținere și îngrijire a spațiilor 
verzi, a împrejurimilor școlii, 
a efectuării curățeniei clase
lor, se urmărește formarea 
dragostei pentru munca fizi
că.

In vederea cunoașterii me

(Urmare dm pag 1)

lectivul secției s-a mărit 
cu cite 30 de cadre tine
re pe an. Anul acesta vor 
intra in secție 85 de tineri. 
Cursurile de calificare gă
sesc o largă audiență și 
sînt o'veritabilă „pompă" 
de tinerețe. O infuzie me
reu necesară de virste des
chise spre viilor ! Și „co
răbiile" nu intîrzie să ia 
în piepturile fragede tala
zurile vieții.

In orașul cu chip de 
transatlantic, care cucereș
te spre uimire muntele, 
secția de stilpi' hidraulici 
pare la rindul său un 
„bric" cu toate pînzele 
sus. „Bricul" Vulcan, să-i 
zicem. Pe puntea navei - 
școală, tinerii învață să-și 
conducă propriile „coră
bii" de viață. Colectivul 
îi ajută. Tenace și viguros. 
Spre toate punctele car
dinale se respiră din a- 
cest loc o briză sănătoasă 
de viață. Pe „bricul" Vul
can există un climat etic 
frumos. 

seriilor specifice zonei în ca
re trăim, în școala noastră 
se organizează frecvente vi
zite în întreprinderi, discuții 
cu mineri fruntași, cu părinți 
avînd profesii diferite. Sub 
genericul „Întîlniri între ge
nerații", s-a desfășurat o 
foarte reușită întîlnire între 
elevii claselor a Vlll-a si 
mineri, tehnicieni șj ingineri 
de la I.M. Petrila — între
prinderea noastră patrona- 
toare. Elevii școlii sîrtt alături 
de succesele harnicilor mi
neri petrileni, a căror muncă 
o cinstesc, o respectă și-i fe
licită cu ocazia obținerii de 
succese, iar formațiile ortis- 
tice prezintă programe plă
cute la ieșirea sau intrarea 
în șut. Ne mîndrim cu panoul 
„Pe aceleași trepte ale hăr
niciei" unde, alături de frun
tașii în producție, stau copiii, 
harnicii elevi ai școlii noas
tre.

Muncind în acest fel, do
rim ca elevii de azi să devi
nă muncitorii harnici de mîi- 
he care să facă cinste școlii 
și dascălilor care i-au educat.

în». Victoria TOLOMEY, 
comandanfa unității de 
pionieri Școala generală 

nr. 6 Petrila

Săptămînă creației tehnico-științifice de masă
• (Urmare din pag. i)

lor de producție - și peste 
10 milioane lei - privind re
ducerea importului. Din bi
lanțul activității anului trecut 
desprindem un număr, impor
tant de- sesiuni științifice, sim
pozioane, dezbateri, confe
rințe, expoziții și .alte mani
festări de stimulare a creati
vității colective, de atrage
re a oamenilor muncii la o 
largă activitate pentru apli
carea celor mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
a celor mai de seamă reali
zări ale cunoașterii umane. 
Același bilanț — deși nu re
flectă aecît în mică măsură 
adevăratul potențial al mu
nicipiului - ne mai relevă 
succese în asimilarea unor 
mașini și uitlaje noi, în intro
ducerea de noi tehnologii în 
procesul de producție, elabo
rarea și aplicarea unor impor
tante studii privind perfecțio
narea organizării producției 
și a muncii, creșterea eficien
ței economice, modernizarea 
și mecanizarea activității de 
producție materială.

Anul 1978 - cel de-a! tiei- 
lea an al cincinalului revolu

Agendă 
culturală
• în cadrul ciclului de 

activități educative desfă
șurate sub genericul „2050 
de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat 
și independent", pionierii 
de la Școala generală nr. 
4 Vulcan au avut vineri 
o întîlnire cu profesori de 
istorie care le-au vorbit 
despre originea poporului 
nostru și continuitatea e- 
xistenței lui pe teritoriul 
patriei.

• La Școala generală 
nr. 5 din Petroșani s-au 
deschis două expoziții ca
re grupează preocupările 
cultural-artistice ale elevi
lor. Este vorba de expozi
țiile „Românie, plai de 
aur" (desene și fotografii) 
și „Cravatele roșii cu tri
color" (filatelie).

• La Lupeni și Uricani 
au loc astăzi (ora 10) 
spectacole — trecere în 
revistă la care participă 
formaț'ile școlare de tea
tru, dansuri, grupuri vo
cale și orchestre de mu
zică populară.

Depunerea jură- 
mîntuiui militar

Ieri, la compania de 
pompieri din Petroșani a 
avut loc solemnitatea de
punerii jurămîntului mii tar 
de către cel mai tînăr con
tingent.

Tinerii fii ai țării s-au 
legat față de popor, față 
de comandantul suprem 
că vor face totul pentru 
a fi gata oricînd să apere 
giia strămoșească, cuce’i- 
rile noastre socialiste, an- 
gajîndu-se să obțină re
zultate foarte bune în pre
gătirea de luptă și poli
tică.

Solemnitatea sa înche
iat cu un frumos program 
artistic prezentat de elevii 
Școlii generale nr. 7 din 
Petroșani, precum și de 
formația artistică a com
paniei de pompieri. (I.L.).

ției tehnico-științifice — a în
ceput sub semnul acelorași 
preocupări sporite pentru ex
tinderea și generalizarea ini
țiativelor muncitorești, stimu
larea gîndirii novatoare a 
oamenilor muncii, valori.ica- 
rea tot mai eficientă a poten
țialului creator al colective
lor din întreprinderile și ins-. 
tituțiile municipiului. Pe fon
dul modernizării producției 
materiale — îndeosebi a ex
tracției și preparării cărbune
lui — au loc acțiuni orientate 
permanent spre descoperirea 
de noi resurse și posibilități 
de perfecționare, în direcțiile 
indicate de secretarul general 
al partidului, avîndu-se în ve
dere atît mecanizarea opera
țiilor de lucru aît și ridicarea 
pregătirii profesionale și per
fecționarea forței de muncă. 
Recent înființate, comisiile de 
creație tehnico-științifice din 
întreprinderi și instituții Și-au 
înscris pe agendele de lucru 
obiective de mare însemnă
tate economică, desprinse din 
sarcinile actuale și de pers
pectivă, oferind cadrul orga
nizatoric adecvat unei largi 
și corespunzătoare activități 
dedicate creației, tehnicc-ști- 
ințifice de masă.

Liceul industrial Vulcan. Maistrul instructor Dumitru 
lanc, explică elevului Dorin Samfira, modul de funcționare 
a modernului strung, cu care este înzestrat atelierul școală. 

Foto : Gh. OLTEANU

Grăbirea începerii montajului 
utilajelor tehnologice

• (Urmare din pag. I)

Anumite probleme ridicate 
de noul termen de predare, 
vizînd capacitatea organiza
torică a constructorului în 
primul rîhd, nu au fost totuși 
soluționate. Nicolae Căples- 
cu, șeful unei echipe de dul
gheri, ne vorbea în corpui 
uzinei de condiționare, de 
forța de muncă redusă cu 
care se lucrează pe șantier, 
deși volumul de lucrări ră
mase de executat este încă 
mare. Chiar și prin sosirea u- 
nei noi. formații de dulgheri, 
cea condusă de Alexandru 
Kiss, pe care am întîlnit-o lu- 
crînd cu dăruire la lucrările 
de fundații din depozitul fa
bricii, ritmul execuției rămîne 
totuși, scăzut. Pe de altă par
te, după cum afirmau organi
zatorii punctului de lucru, 
datorită neprocurării la timp 
de către trustul județean de 
construcții a unor profile 
pentru pereții aceluiași depozit 
au fost întîrziate stadiile ce 
execuție ala unei lucrări de 
care depinde stocarea si e- 
șalonarea pentru montaj a 
utilajelor sosite. Deși am în- 
tîlnit șoferi și mecanizatori 
care participau alături de 
constructori la grăbirea exe
cuției - inginerul Szmolca in
sista să ne referim la spriji
nul deosebit acordat cons
tructorilor de către șoferul 
Marin Stuparu - pe șantier 
s au resimțit chiar și în ulti

în acest context de preo
cupări, săptămînă core înce
pe mîme capătă o însemnă
tate deosebită. Consacrată 
creației tehnico-științifice de 
masă, săptămînă cuprinsă în
tre 3—8 aprilie prilejuiește o 
bogată gamă de manifestări 
care vor pune în valoare noi 
succese ale gîndirii româ
nești, vor deschide șirul unor 
acțiuni menite să contribuie 
la afirmarea, în practica cons
trucției socialiste, a spiritu
lui novator al poporului. în 
Valea Jiului, comisia munici
pală de coordonare a acțiu
nilor de creație științifică și 
tehnică de masă va sprijini 
organizarea unor importante 
manifestări - consfătuiri pe 
tema aplicării tehnologi.lor 
noi și mecanizării producției 
în scopul creșterii productivi
tății muncii șj a rentabilității 
economice, simpozioane de 
comunicări științifice, dezba
teri în colectivele de muncă, 
întîlniri aie cadrelor tehnice, 
inventatorilor, inovatorilor, 
aie cadrelor din activitatea 
de cercetare și proiectare, din 
'fnvâțămîrTu! superior, expozi
ții, acțiuni ale piopagange-i 

mul timp multe neajunsuri 
datorate mijloacelor de me
canizare. Așa cum ne preci
za interlocutorul, a durat o 
săptămînă pînă cînd Grupul 
din Petroșani, prin stația, de 
utilaje din Livezeni, a trimis 
pe șantier un utilaj solicitat 
pentru mecanizarea lucrărilor 
de săpătură. Fie că sînt de
fecte, fie că sînt solicitate. în 
altă parte, utilajele ajung 
mult prea țîrziu pe șantierul 
fabricii de tricotaje. Atît în- 
tîrzierea în aprovizionarea 
cu materialele amintite, cit 
și lipsa utilajelor s-au soldat, 
în săptămînă în. care au e- 
xistaf aceste deficiențe, prin- 
tr-o nereălizare față de gra
fice de peste 30.000 lei.

Devansarea punerii în func
țiune a fabricii de tricotaje 
din Petroșani constituie o 
decizie bine justificată, de 
mare valoare economică și 
socială pentru municipiu. 
Constructorilor - celor de pe 
șantierul fabricii, ca și con
ducerii Grupului de Șantiere 
— le revine îndatorirea de 
a lua toate măsurile ce se 
impun pentru a înfăptui în
tocmai programul prevăzut 
în acest scop. Constructorul 
și beneficiarul trebuie să fa
că totul ca la termenul pre
văzut să poată începe mon
tajul utilajelor, ca fabrica să 
poată intra în funcție la ter
menul hotărît. .

tehnice - toate fiind subordo
nate stimulării căutărilor no
vatoare, dezvoltării activită
ții de creație, valorificării re
surselor creatoare de care 
dispun unitățile economice.

Semnificativ este faptul că 
la „Expoziția națională a 
creației științifice și tehnice 
de masă", organizată în șirul 
de manifestări ale acestei 
săptămini, Valea Jiului pre
zintă 14 exponate, realizate 
de colective ale C.M.V.J., 
I.C.P.M.C., C.C.S.M. și Insti
tutului de mine. Autorii aces
tor realizări tehnice vor sus
ține comunicări în sesiunile 
științifice ale expoziției.

La acțiunile prilejuite de 
această săptămînă, cadrele 
tehnico-mginerești, specialiș
tii activității de producție, de 
proiectare și cercetare, din 
învăjâmînt, întreaga mișcare 
de creație tehnico-științifică 
este chemată ca, sub condu
cerea organelor și organiza
țiilor de partid, cu sprijinul 
activ al sindicatelor și orga
nizațiilor U.î.C. - să dea un 
plus de dinamism căutărilor 
de progres, de perfecționare 
în toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale.

.1
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Societatea geto-dacă
și instituțiile ei
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Societatea geto-dacă a cu
noscut o dezvoltare deosebită 
în sec. IV î.e.n. — în vîrsta 
a doua a fierului, perioada 
laten. S-au făcut numeroase 
descoperiri arheologice, în 
spațiul intra sau extracarpa- 
tic, care susțin ideile și con
cluziile despre stadiul avan
sat al geto-dacilor, organiza
rea lor superioară. Burebista, 
„primul și cel mai mare din
tre regii Traciei", cum este 
numit în texte gravate în mar
mură de Balcic — domnea 
peste vaste întinderi, printre 
supușii lui nUmărîndu-se cel- 
ți, bastarni, greci. Un aseme
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nea teritoriu nu putea fi stă- 
pînit cu instituții vechi, ci nu
mai printr-o organizare su
perioară a statului. El a for
mat statul geto-dac, prima 
formație politică de tip su
perior din istoria tracilor din 
nord.

Istoricul Strabon ne infor
mează că armata lui Burebis
ta „număra pînă la 200.000 
de oameni", cifră care nu-i 
exagerată pentru că armata 
era proporțională cu popula
ția (estimată de cercetători 
la aproape un milion). Regii 
geto-daci, începînd cu Bure
bista, au depășit etapa demo
crației militare, ajungînd la 
centralizarea puterii și dele
garea ei, pentru că, în caz de 
război, conducătorii triburilor 
dețineau puteri excepționale. 
Cercetările istoricilor de la 
Cluj-Napoca arată că Bure
bista i-a conferit lui Deceneu, 
mare preot, o putere aproa
pe regală, echivalînd cu vi
ceregele, funcție de mult mai 
tîrziu. După spusele lui Dio 
Cassius, această demnitate 
va fi ocupată de Vezina „ca
re se găsea pe locul doi du
pă Decebal". Acoronion, un 
alt nume cunoscut la curtea 
regală, era investit în două 
demnități de către Burebista: 
consilier și ambasador. Din-’ 
tr-un fragment conservat în 
lexiconul Suidas se știe că 
în epoca lui Decebal (care a
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Lo restaurantul — școa
lă „Carpați"un consuma
tor nu pricepe de ce e o- 
prit fumatul.

— E restaurant—școală; 
îi explică un ospătar su
bliniind ultimul cuvîrit, 
dumneavoas'ră la școală 
oți fumat ?

- Nu, răspunde acesta. 
Dar nici n-am băut...

P * STI LE

pastraț instituțiile statale ale 
lui Burebista) unii dintre curte
ni erau însărcinați să contro
leze pe cei care lucrau pă- 
mîntul și alții, din jurul rege
lui, „aveau grijă de fortifi
cații". Existența demnitarilor 
care supravegheau agricultu
ra, dominantă în economia 
societății timpului atestă sis
temul impozitelor în natură.

Alături de demnitarii mili
tari, civili și preoți în socie
tatea geto-dacă, împărțită în 
clase distincte, erau și jude
cători, menționați în docu
mente. Comosicus,, . urmașul 
marelui preot Deceneu, fă-

Actorul ION LUCIAN

„Arta interpretativă 
românească 

e cald apreciată 
pe toate meridianele"

Actor și autor .de teatru, interpret de film și participant 
la numeroase emisiuni de radio și televiziune, regizor de 
spectacole, artistă! emerit Ion Lucian este o personalitate com
plexă și activă în teatrul românesc. Prezent în Valea Jiului, a 
acceptat cu plăcere invitația de a ne da un interviu.

cea dreptate poporului. E- 
xistența legilor este mențio
nată și de Strabon care vor
bește despre modalitatea în 
care „Burebista g îndreptat 
dacii spre sobrietate și res
pect față de legi". în epoca 
lui Burebista și a regilor ca
re l-au urmat s-au. creat or
ganisme ale puterii centrale 
de stat, puse în slujba rege
lui și a claselor dominante. 
Toate aceste elemente i-au 
determinat pe istorici să con
sidere Stat formațiunea poli
tică organizată de Burebista, 
deși sursele scrise nu mențio
nează cu precizie și apara
tul de represiune sau de ad
ministrație. Pe plan extern, 
statul geto-dac a întreținut 
relații cu aite state, apărîn- 
du-si teritoriile împotriva nă
vălitorilor. Acoronion, de pil
dă, fusese trimis de Burebis
ta în misiune diplomatică la 
Pompei.

înființat în prima jumătate 
a secolului I î.e.n. statul ge
to-dac înființat de Burebista 
a fost prima formație politi- 
tă de tip superior în istoria 
spațiului românesc. A cunos
cut perioade de progres și 
regres dar poporul român, 
format mai tîrziu din convie
țuirea dacilor cu romanii, re
prezintă substratul etnic geto- 
dac pe care s-a grefat roma
nitatea orientală.

„Peștera lui Adam“
Un fenomen biospeologic considerat unic 

la noi în țară și printre toarte puținele din 
Europa, înfîlnit în „Peștera lui Adam", lingă 
Băile Herculane, a atras atenția specialiștilor. 
Este vorba de o peșteră situată ia peste 25 
metri adîncime, intr-o zonă cu climă tempe
rată, dar care datorită unei mari concentrări 
de ape termale, prezintă un climat specific 
tropical cu temperaturi pînă la 45 grade. Va

porii de aer cald, împreună cu substanțele 
minerale au favorizat apariția, pe tavanul și 
pereții peșterii, a unei cruste gelatinoase 

. brun-găJbuie, q. cărei compoziție a fost stu
diată în laboratorul de microbiologic ăl Ins
titutului de științe biologice din. București.

Cercetătorii au ajuns a concluzia că aici 
s ău format colonii de actinomicete, forme 
floristice specifice climatului pretropical, ne- 
maiîntîlnite în alte zone la noi în țară. La fel 
de interesantă este și fauna peșterii, care 
cuprinde numeroase specii de acariene, izo- 
pode, lepidoptere specifice zonelor calde.

- De cînd sînteți actor, 
stimate tovarășe Ion Lucian?

- In acest an fac 38 de ani 
de teatru. Am început la Tea
trul Național, în 1940, ca zi- 
lier, pe cînd eram încă elev 
la liceu. în 1942 s-a dat un 
concurs și am fost angajat. 
Aveam 18 ani. Primul rol ma
re - și exploziv pentru că a 
atras atenția asupra mea - 
a fost Guliță în „Chirița" lui 
V. Alecsandri. în trei stagiuni 
am jucat 74 de roluri. în 1945 
am fost ..o scurtă perioadă la 
teatre particulare (Papagalul, 
Athenee, Alhambra), iar dip 
1947 la teatrul „Bulandra". 
La Teatrul de comedie sînt 
de la înființare, cu o între
rupere (1964—1972), cînd am 
fost director la Teatrul „Ion 
Creangă".

— îmi spuneați, altădată, 
că dumneavoastră ați ajuns 
în teatru printr-o întîmplare. 
Despre ce este vorba, dacă 
nu sînt indiscret ?

— N-am făcut niciodată 
un secret că mă pregăteam 
pentru inginerie, după voia 
părinților. Dar începuse răz
boiul și necesitățile materia
le m-au împins să intru la 
„Național", dus de profeso
rul meu de română de la li
ceul Matei Basarab. M-am 
dus ca să cîștig o pîine, să-mi 
întrețin mama.

— Ce roluri considerați 
că sînt importante în carie
ra dumneavoastră ?

— Care din cele peste 500? 
De care sâ fiu mai îndrăgos
tit ? Cred că de cele care 
rni-au dat probleme în inter
pretare; pentru că m-ara stră
duit să nu fiu același pe sce
nă. Ar fi, deci Guliță (în 
„Chirița"), Hlestakov („Revi

zorul"), Tristan („Cîinele gră
dinarului"), Valentin („Nu se 
știe niciodată"), Jean („Rino
cerii"), Cristinoiu („Opinia 
publică"). Și qr mai fi două 
roluri care, pentru un profe
sionist, par la periferia artei 
dramatice, dar pentru 
mine sînt foarte importante : 
Ursul (din piesa mea „Coco- 
șelui neascultător") jucat pes-, 
te 20 de ani, și rolurile din 
„Snoave cu măști", tot o pie
să de-a mea cu care am în
conjurat Europa, America și 
Japonia ; arta interpretativă 
românească e cald apreciată 
pe toate meridianele șj para
lelele.

— De puțin timp v-ați în
tors din Franța, unde ați. 
montat tot această piesă. 
Ați fost solicitat adeseori 
pește hotare ? <■

- La începutul lui martie 
m-am întors de la Caen 
(Franța), unde am montat tot 
piesa „Snoave cu măști", 
spectacol conceput de mine 
într-o alăturare a folclorului 
românesc cu cel normand. Am 
mai lucrat la Bruxelles "(„Co- 
coșelul - ’neascultător"), la 
Montreal (Canada) și la Ro
ma.

- Ați manifestat, de mulți 
ani, interes față de teatrul 
pentru tineret, domeniu în 
care sînteți foarte activ și 
plin de inițiativă. De fapt, 
faceți parte dintr-un orga
nism international de pro
fil...

- Să vâ explic despre ce-i 
vorba. Nu de foarte mulți, 
din păcate, s-a descoperit, cu 
multă întîrziere, un more a- 
devăr : acela că publ.cul 
trebuie cîștigat și educat de 
la o vîrstă fragedă. Țara 
noastră șe poate mîndri în

această privință pentru că 
este unul din puținele state 
care a înființat prima trupă 
profesionistă de actori pen
tru copii (în 1924 Victor Ion 
Popa). Dar o preocupare in
tensă în acest sens abia în 
anii regimului nostru există. 
Problema a început să fră- 
mînte oamenii de teatru din 
toată lumea și, în 1965, s-a 
înființat la Paris Asociația 
Internațională a Teatrelor 
pentru Copii și Tineret 
(ASSITEJ) în care, inițial, au 
fost 11 state membre. Acum 
sînt 32, cu perspectiva, încă 
din acest an, de a fi 48. Sînt 
fnîndru că am fost unul din
tre fondatorii ASSITEJ în al 
cărui birou executiv sînt 
membru. E o mare responsa
bilitate, dar și o răsplată că 
mi-am dedicat mulți ani din 
viață acestui scop.

- Știu că lucrați Ia o co
municare pentru ASSITEJ. 
Cînd și ce veți transmite 
oamenilor de teatru ?
- La Madrid, între 10—24 

iunie â.c., vă fi congresul și 
adunarea generală a asocia
ției. Voi reprezenta România, 
pentru că sînt și președintele 
Centrului național ASSITEJ, 
și am fost însărcinat de biroul 
executiv să prezint pentru 
t pate, centrele din Europa,, co
municarea „Forme estetice 
noi- în teatrul tinerelor gene
rații" (în cadrul congresului 
va fi și un cerc de studii in 
care mă prezint alături de 
prof.. Nat Eek care studiază 
problematica din continentul 
american). în arta spectacula
ră pentru copii se simte ne
voia unei cotituri, conform’ 
exigențelor contemporane.

; i — O ultimă întrebare, sti
mate Ion Lucian : cum s-a 
născut „Profesorul A.B.C.", 
personaj îndrăgit, și nu nu
mai de copii, în emisiunile 
televiziunii ?
— De la o anumită vîrstă 

copiii au nevoie de un exem
plu, un model, un prieten. 
Fără să neg eficiența exem
plului dat de eroul de basm, 
om socotit că e mult 
mai bine să aibă un 
prieten al zilelor noas
tre care, cu dragoste, să:i in
troducă în problemele de via
ță. Așa s-a născut personajul 
care vrea să fie un prieten 
mai în vîrstă al copiilor, pe 
care să-| creadă, șă-l iubeas^ 
că, dar nici el să nu-i deza
măgească.

T. SPATARU |

UN ORIGINAL IEFTIN
La o licitație recentă care 

a avut loc la galeriile „So
theby's" o copie după un 
tablou mai puțin cunoscut al 
lui Goya a fost vîndut la 
prețul de...o liră sterlină. Ma
re i-a fost mirareâ achizito
rului cînd, ajuns . acasă, a

I descoperit că, de fapt, copia 
era... originalul I

Experții apreciază că ta
bloul valorează cel puțin 
10.000 lire sterline.

Se mai întîmplă...

PICTURA „FĂRĂ PRETENȚII*

„Arta gorilelor" — astfel 
este titlul unei expoziții des
chise recent de grădina zo
ologică din Bronx (cartier al 
New York-ului). Așa cum se 
deduce și din titlu, în ea sînt 
expuse tablouri executate de 
pașnicele pensionare ale gră
dinii zoologice. Operele lor 
au ajuns să se vîndă cu sume 
frumușele — 20 dolari buca
ta. „Am recurs la acest pro
cedeu ca să facem rost de

De
dE colo..

fonduri pentru întreținerea 
grădinii zoologice" — a de
clarat direcotrul parcului. „Iar 
gorilele -noastre sînt în stare 
să picteze zile în șir pentru 
cîteva alune".

I FEMEILE ÎN UNIVERSITĂȚILE 

BRITANICE

I Din cele 4.205 cadre u- 
Iniversitare din Marea Brita- 

nie, numai 84 sinf'^emei - in
dică un studiu recent inserat 
de „The Guardian". Toți pro
fesorii din facultățile de in
ginerie ale celor 44 universi
tăți, ale institutelor de arhi-

Itectură și de agronomie sînt 
bărbați.I Relevînd „egalitatea" sexe- 

] lor într-o țară atît de dezvol
tată economic ca Marea Bri- 

Itanie, țară cu o tehnologie 
„de vîrf", „The Guardian" 
conchide : „Femeile se situea
ză în partea inferioară a e- 
șalonului universitar".

RĂZBOIUL
I CONTRABANDIȘTILOR

Locuitorii orășelului brozî- 
lian Corumba, situat la gra
nița cu Bolivia, trăiesc de cî
teva zile coșmarul unui ade
vărat război izbucnit între 
două bande de traficqnți de’ 
stupefiante. Numeroși cetățe
ni pașnici au căzut victimă a- 
cestor rivalități. Corumba es
te considerat unul dintre 
punctele cele mai mari de 
desfacere a cocainei din A- 
merica de sud. Potrivit auto
rităților, prin acest orqș sînt 
introduse în Brazilia peste 
7—8 tone de cocaină anual. 
Aproximativ 40 de laboratoa
re clandestme prelucrează la 
Corumba materia primă, i

ÎNTRE FO/BaLIȘTI
- Ți-amintești de vremea 

cînd a vrut să mă ia,„Jiul" ?
- Da, desigur. Curgea apă 

de pe toți versanjii...
' Echivoc
t - Tovarășe profesor, cum 

să fac să intru si eu în insti
tut ?

— Foarte simplu : vii mîi- 
i ne dimineață. Acum este în

chis 1
OLIMPICA :

- Știi, că, în sfîrșit, în rîn- 
dul probelor viitoarei olim
piade vor fi incluse și „spor
turile" noastre ?

— Da : doborîrea sticlelor 
din raft și mers acasă fără 
cîrmaci !!!

UNUI... MANIERAT
E manierat cu toate, 
Gentleman, în felul său,
Le acordă-ntîietate 
Unde scrie „Cîine rău" I

Ion TRANCÂU

Ș TI A TI CĂ...
...recordul longevității ' la 

canari este deținut de un 
exemplar din specia Șerinus 
canaria care a aparținut lui 
Kathleen Leck și fratelui ei 
J. Ross din Nigeria și a trăit 
31 de ani ?

...în 1971, în inslusele Fili- 
pine (Mindanao) a fost des
coperit un trib (Tasaday) în 
stare de totală primitivitate?

i
...păsările cu cele mai lun

gi pene sînt Onagadori (Gal
lus gallus), care trăiesc în 
Japonia ? în 1973 s-a desco
perit un exemplar a! cărui pe
naj măsura 10,5 metri.

ORIZONTAL : 1) Vorbă.,. 
2) La infinit 1 — Vorbesc (ră
gușit) ; 3) Grup opus altui 
grup —... de ploaie sau pala
vre (pi) ; 4) Orice vîrstă — 
Alb-gălbui ■ 5) împarte lu
mea pe din două 1 - Urcări;

6) Greșeli, cu altă vorbă - 
Antenă I 7) Semnătură cu 
răspundere — Despicate ; 8) 
Piatră acră -— Stau la poveș
ti ; 9) Vorbe ca la carte - 
A spune vorbele altuia ; 10) 
Inventariază erorile — întoar
ce vorba.

VERTICAL : 1) Vorbă ; 2) 
Vorbe — Din vorbă în vor
bă 1 3) De loc I - Umblă 
din gură în gură ; 4) Meșter 
ia vorbă; 5) Ici, colo — Pia
tra lui Ulise ; 6) Diminutiv
feminin - A răsuna prelung •
7) Vorbă de legătură - Vor
be ; 8) Pantaloni - In fine, 
tac I 9) Determinate ; 10)
Autorul poeziei : „M-ai chi
nuit atîta cu vorbe de iubi
re"...

Victor IAȚENCO

ORIZONTAL : 1) Farsori
cu acte în regula ; 2) Distrac
ții tradiționale serioase nu
mai cînd sînt... neserioase ;
3) Cutremur de 1 aprilie I ;
4) S-a întins prea mult — Mîn- 
cat și la propriu și la figurat;

5) Cu bis la război!. — Sca
matori... profesioniști ! . 6) 
Două din ’trei ! - Dintr-un 
neam străvechi ; 7) Pretext 
pentru... unele clanțe ! Nu 
face nimic I 8) Luna de naș
tere a lui Păcală ! - O vor
bă de necaz I 9) Fără deose
bire. (sing) - Nu-i nimic I

VERTICAL : 1) Bun de glu
me ; 2) ...putere (dim) — Spe
rietură incipientă I 3) Luări... 
cam cum nu trebuie I 4) Du
pă asta începe cu păcălelile! 
- Căit 1 5) Se prinde — Scu
le 1 6) 3/4 oțet ! - Dat cu
usturoi ; 7) Le învîrtește pe 
toate — Dau și fug (fem.) 8) 
Sînt cam porcoși — Aprilie ; 
9) A păcăli nu glumă I

NeluOPRIȘ
Petroșani
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Întîlnire între delegațiile 
P.C.R. și P.S.L

■ TORINO 1 (Agerpres). - 
Tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. ai P.C.R., care repre
zintă Partidul Comunist Ro
mân la cel de-al 41-lea Con
gres al Partidului Socialist 
Italian, s-a întîlnit cu se
cretarul general ' al P.S.I., 
Bettino Craxi.

Au fost evocate vizita fă
cută de secretarul general al 
P.S.I. în anul 1976 în Româ
nia și întîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care au
constituit un moment de
deosebită importanță în
dezvoltarea relațiilor din
tre cele două partide. Tn
cadrul întîlnirii a fost ex

Evenimentele din R.S.A.
' JOHANNESBURG 1 (Ager
pres). - Importante unități 
militare sud-africane și for
țele de poliție au încercuit, 
începînd de vineri seara, 
marile orașe-satelit ale Jo- 
hannesburgului, Soweto și 
Alexandra, locuite de popu
lația de culoare.

într-un comunicat oficial, 
autoritățile sud-africane de
clară că această vastă ope

’ ROMA 1 (Agerpres). - O 
a doua scrisoare în manu
scris a lui Aldo Moro, adre
sată familiei sale, însoțea 
scrisoarea liderului demo- 
crat-creștin trimisă în cursul 
acestei săptămîni ministru
lui de interne, Francesco 
Cossiga - relevă presa i- 
talianâ de sîmbătă. în scri
soarea către familie, al că
rei conținut nu a fost dat 
publicității, Aldo Moro dă 
asigurări cu privire la sta
rea sănătății sale. Agen
ția de presă „Italia" pre
cizează că mesajul lui Moro 

primată dorința .ambelor 
părți de extindere în con
tinuare a acestor legături, în 
folosul celor două po
poare, al colaborării pri
etenești dintre România și 
Italia, al cauzei progresu
lui social, păcii și înțelege
rii în Europa și în lume.

S-a efectuat, de aseme
nea, un schimb de informa
ții cu privire la activitatea, 
preocupările și obiectivele 
fundamentale ale celor do
uă partide, precum și în 
legătură cu unele proble
me ale vieții internaționale 
actuale, ale mișcării mun
citorești, ale luptei forțe
lor înaintate de pretutindeni 
pentru transformarea în
noitoare a societății.

rațiune combinată a armatei 
și a poliției este un „exer
cițiu de rutină vizînd com
baterea criminalității". Ob
servatorii politici apreciază 
însă că și în acest caz este 
vorba de măsuri de intimi
dare și cu caracter repre
siv împotriva populației de 
culoare, frecvente dealtfel 
în contextul mai larg al po
liticii de apartheid.

Cazul Aldo Moro
către familie i-a parvenit vi
neri fratelui acestuia, dar in
formația nu a fost confir
mată încă oficial.

★
La Roma a avut loc o re

uniune a Comitetului inter
ministerial pentru securitate 
(C.I.S.), prezidată de pri
mul ministru, Giulio An
dreotti, la care au luat par
te miniștrii de interne, ex
terne, al apărării, justiției și 
șefi ai altor departamente. 
Agenția ANSA, care trans
mite știrea, adaugă că, 
marți, guvernul va răspun

îZl1
Orientul 
Mijlociu 

ANWAR EL SADAT :
„M. BEGIN TREBUIE 
SĂ ABANDONEZE 
POLITICA RIGIDĂ"

CAIRO 1 (Agerpres). - Tn 
cadrul unei -întrevederi cu 
un grup de oameni de afa
ceri americani aflați în vi
zită la Cairo, președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, a 
declarat că „primul ministru 
israelian, Menahem Begin, 
trebuie- să abandoneze poli
tica rigidă pe care a adop
tat-o și pe care nimeni nu 
o aprobă". Șeful statului e- 
giptean a precizat că „nici 
un arab nu poate accepta 
politica intransigentă a lui 
Begin, care dorește în ace
lași timp pacea, teritoriile o- 
cupate și suveranitatea, în
tr-un cuvînt - totul".

După ce a reafirmat că 
Egiptul urmărește realizarea 
unei păci cuprinzătoare, și 
nu reglementări bilaterale, 
președintele Sadat a arătat 
că „este gata să semneze un 
acord de pace cu Israelul, 
după ce va fi soluționată 
problema palestiniană și cea 
a securității Israelului".

de, în Camera Deputaților, 
interpelărilor partidelor po
litice în legătură cu ordi
nea publică în Italia și cu 
„cazul Moro".

★
La Milano au fost ares

tate șapte persoane apar- 
ținînd unui grup extrapar
lamentar care s-au făcut vi
novate de acte de violen
ță în anii 1975 și 1976. Se 
presupune că cei arestați în
trețineau legături cu orga
nizația teroristă „Brigăzile 
Roșii", autoarea răpirii lui 
Aldo Moro.

I ÎN CAPITALA MEXICULUI 
s-au deschis sîmbătă lucră
rile Adunării Naționale Extra
ordinare a Partidului Socia
list al Muncitorilor din Me
xic. Pe agenda de lucru se 
află înscrise probleme ale 
construcției de partid, ana
liza situației politico-sociale 
din țară, precum și alegerea 
noilor organe conducătoare 
ale partidului.

APROXIMATIV 90 000 de 
muncitori din sectorul meta
lurgic al provinciei basce 
Guipuzcoa participă la o 
grevă de 24 de ore, trans
mite agenția France Presse.I Acțiunea are drept scop

1 citorilor din metalurgie în 
’ cadrul reînnoirii convenției 
« colective. Greva se bucură

de sprijinul „Comisiilor 
muncitorești" și ai „Uniunii 
Generale a Muncitorilor din 
Spania".

UN COMUNICAT OFICIAL 
difuzat la Mogadiscio infor
mează că în cadrul unei re
manieri guvernamentale ho- 
tărîte de Biroul Politic al 
C.C. al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez au 
fost numiți cinci noi miniștri.

PREȘEDINTELE S.U.A., JIM
MY CARTER, și-a început 
sîmbătă vizita oficială în Ni
geria. în aceeași zi au în- 

Iceput convorbirile dintre șe
ful executivului american și 

| Olusegun Obasanjo, pre- 
I ședințele Nigeriei. Discuțiile 

dintre cei doi președinți sînt 
consacrate evoluției relați
ilor bilaterale, situației pe 
continentul african și altor 
probleme internaționale.

ÎN CURSUL UNEI ȘEDINȚE 
PRELIMINARE, Curtea Su
premă a Pakistanului a hotă- 
rît ca deliberările pe margi
nea recursului fostului pre
mier Zulfikar Aii Bhutto, con
damnat ia moarte, la 18 
martie, de juriul înaltei Curți 
din Lahore, să înceapă la 6 
mai, anunță agenția France 
Presse. Recursul se va ju
deca în localitatea Rawal
pindi, în apropiere de Isla
mabad, și nu la Lahore, unde 
Bhutto a fost condamnat.

EXECUTĂ PE BAZĂ DE COMANDĂ

— lucrări de ignifugare la părțile de con
strucții lemnoase, utilizate pentru edificii 
social-cuiturale.

Unitățile interesate vor putea lansa co
menzile pe adresa întreprinderii situată în 
Piața Libertății, nr. 27.

Relații suplimentare la telefon 1 20 22.

întreprinderea minieră
Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea d
- doua posturi de MAISTRU MINIER
- un post de MAISTRU

ELECTROMECANIC

Concursul va avea loc în ziua de 9 a- 
prilie a.c., ora 9 la sediul întreprinderii.

Mica publicitate
VÎND genți Opel Kadett 

și amortizoare Renault 16 
fată. Telefon 41421 (după 
16). (174)

PIERDUT certificat 7 cla
se pe numele Burlă Anica, e- 
liberat de Școala generală 
din comuna Balușeni, ju
dețul Botoșani, în anul șco-

Iar 1955. Se declară nul.
(175)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cadarcea 
Vălean, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. (177)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Luca Mi- 
tu, eliberată de I.M. Lonea. 
Se declară nulă. (176)
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6,00 Buletin de știri. 6,05 Con
certul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 
Sumarul presei. Buletin meteo-ru
tier. Sport. 7,45 Vă recomandăm 
pentru azi. Expoziții, excursii, spec
tacole, manifestări sportive etc. 
8,00 Ilustrate muzicale. 8,30 Radio- 
programui satelor. 10,00 Antologie 
lirică. Partidului, inima și versul. 
,10,10 Te apăr și te cînt patria mea. 
11,00 Radiomagazinul femeilor. 
11,30 Noi înregistrări de muzică 
populară cu Sofia Vicoveanca, Tița 
Ștefan, Florea Cioacă. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier. Sport. 13,15 
Confirmări interpretative - Eva 
Kiss și Nicu Pop. 13,30 Unda ve
selă. 14,00 Recital de operă Tifo 
Gobbi. 14,20 Portret pe portativ - 
George Grigoriu. 14,40 De joc și 
,veselie„ 15,00 Divertis-club. 16,00 
Memoria istoriei. 40 de ani de la 
cucerirea regimului politic de că
tre deținuți! comuniști și antifasciști- 
în închisoarea Doftana. 16,10 So
norități în alternanță. 20,00 Radio
jurnal. 20,15 Dans pe meridiane. 
Consemnări (ora 21,30). 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
22,10 Panoramic sportiv. 22,30 Es
trada duminicală. 24,00 Buletin de 
știri. 0,05-5,00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de știri la orele 
2,00; 4,00).

LUNI, 3 APRILIE

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 
matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnăl. Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Rap
sozi ai plaiurilor noastre. 10,30 
Din țările socialiste. 11,00 Buletin 
de știri. 11,35 Discoteca „U“ - Mi- 
mi Ivanova. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere instrumentale. 

13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul a- 
dolescenților. 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. 16,15 Coruri 
muncitorești. 16,25 Coordonate e- 
conomice. Ritm, calitate, eficiență.
16,40 Mîndre-s cîntecele noastre - 
folclor contemporan. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Antena tineretului. 
18,00 Orele serii. 20,00 Teatru ra
diofonic. Premieră. „Zeu! ascuns" de 
Rodica Padina. 21,00 Cadențe so
nore. Consemnări (ora 21,30) 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Festivalul de 
jazz „Sibiu 78". 24,00 Buletin de 

RADIO - PROGRAMUL
-SELECflUNI-

știri. 0,05-5,00 Non stop muzical 
nocturn. (Buletine de știri la orele 
2,00; 4,00).

MARȚI, 4 APRILIE
5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 

matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Selec- 
țiuni din operetele lui Sullivan.
10,40 Miorița. Revistă de etnografie 
și folclor. 11,00 Buletin de știri.
11.35 Discoteca „U" - Gilbert Be- 
caud. 12,00 Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului nostru.
12.35 Repere instrumentale. 13,00 
de la 1 la 3. 15,00 Clubul curio
șilor. 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 16,15 Partid înnoitor 
al vieții - cîntece. 16,25 Coordo
nate economice. Dialog. 16,40 Noi 
înregistrări de muzică ușoară. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Memoria pă- 
mîntului românesc. Pagini de vite
jie românească în războiul anti
hitlerist. 17,45 Tezaur coral ro
mânesc. 18,00 Orele serii. 20,00 
Vestitorii primăverii. Concertul or

chestrei de muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii. 21,30 România - 
peisaj industrial contemporan. 21,45 
Cadențe sonore. 22,00 O zi într-o 
oră- 23,00 Bijuterii muzicale din 
opera „Andrea .Chenier" de Gior
dano. 23,30-5,00 Non stop muzi
cal nocturn. (Buletin de știri la 
orele 24,00; 2,00; 4,00).

MIERCURI, 5 APRILIE

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 
matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 

I

meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul mel.odiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Disc 
muzical folcloric. 10,30 Din țările 
socialiste. 10,45 Corul de copii al 
Radioteleviziunii române și corul 
„Bodra Smiana" din Sofia. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Microfonul 
pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere instrumentale. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
invitaților. Cu gîndul și fapta - o- 
magiu patriei. 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. 16,20 Co
ordonate economice. 16,40 Pentru 
tine, țara mea. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Odă limbii române. 17,40 
Formații artistice participante la 
Festivalul „Cîntarea României". 
18,00 Orele serii. 20,00 Inferpreți 
ai cîntecului popular. 20,30 Li
tera și spiritul legii. 20,50 Ca
dențe sonore. Buletin de știri (ora 
21,00). Consemnări (ora 21,30). 
22,00 O zi într-o oră. 23,00 Festi
valul de jazz - Sibiu 78. 24,00 
Buletin de știri. 0,05 - 5,00 Non 
stop muzical nocturn. (Buletine de 
știri la orele : 2,00; 4,00).

JOI, 6 APRILIE

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 
matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Opere
ta și compozitorii ei - Paul Abra
ham. 10,25 Autograf sonor - An
gela Si milea. 10,45 Atlas folcloric. 
11,00 Buletin de'știri. 11,05 Lucrări 
corale de Emil Lerescu. 11,35 Dis
coteca ,,U“ - Lamont Dozier. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru. 12,35 Repere 
instrumentale. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Tehnic-club. Săptămîna știin
ței și tehnicii românești. 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
16,15 Cîntece dedicate partidului. 
16,25 Coordonate economice. 16,40 
Instantanee solistice. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Opinia publică. Fe
țele poluării. 17,45 Auzite din bă- 
frîni - cîntece populare. 18,00 O- 
rele serii. 20,00 Inferpreți ai cîn- 
fecului popular. 20,30 Reflexele 
timpului. Oameni și fapte ale ac
tualității noastre socialiste în re
portaje. 20,40 Cadențe sonore. Bu
letin de știri (ora 21,00). 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00 Jazz forum. 
Festivalul de jazz - Sibiu 78. Emi
siune de Daniela Caraman Fotea 
și Florian Lungu. 24,00 Buletin de 
știri 0,05 - 5,00 Non stop mu
zical nocturn. (Buletine de știri la 
orele 2,00; 4,00).

VINERI, 7 APRILIE

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 
matinale. 6,00 Radioprogramul. di
mineții. 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 Atlas 
folcloric. 10,30 Sănătatea. Ziua 
mondială a sănătății. 10,45 Inter
pret ai șlagărului românesc. 11,00 
Buletin de știri. 11,35 Discoteca „U"

— Drupi. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere instrumentale. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 Student
club. 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. 16,15 Cîntece de-ion . 
Crișan. 16,25 Coordonate econo
mice. Tribuna experienței înaintate.
16,40 Timp izvoditor de frumuseți 
- muzică ușoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,20 Pentru patrie. 17,50 Cîn- 
tare omului - creații corale. 18,00 
Orele serii. 20,00 Inferpreți ai cîn
tecului popular, 20,15 Semnale cu 
adresă. 20,45 Cadențe sonore. Bu
letin de știri (ora 21,00). Consem
nări (ora 21,30). 22,00 O zi . într-o 
oră. 23,00 Bijuterii muzicale . din 
operetele lui Leo Fall. 23,30 —
3,00 Non stop muzical nocturn. 
(Buletine de știri la orele 24,00; 
2,00).
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5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri 
matinale. 6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal, Buletin 
meteo-rutier. Sport 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 Revista 
literară radio. 9,40 La trecutu-ți 
mare, mare viitor - antologie de 
cîntece. 10,00 Buletin de știri. 10,05 
Șlagăre pe meridiane. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Atlas cultural. 
11,25 Relief interpretativ. 12,00 Bu
letin de știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 Repere 
instrumentale. 13,00 De la 1 la 3. 
în direct cu ascultătorii. 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
16,15 Radiodivertisment muzical. 
18,00 Orele serii. 20,00 Romanțe, 
melodii concertante și cîntece de 
voie bună. 20,30 Azi, în România. 
Carte radiofonică de reportaj. 20,40 
Cadențe sonore. Buletin de știri (ora 
21,00). 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport. 22,30 ■ Mara
tonul dansului. 24,00 Buletin de 
știri. 0,05 - 6,00 Non stop muzi
cal nocturn. (Buletin de știri la o- 
rele 2,00; 4,00; 5,00).
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