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In documentele Conferinței

Naționale a P.C.R. se subli-

niază că „In orînduirea so-

cialistă rentabilitatea nu mai 

este o chestiune privată a di-

feritelor întreprinderi, ci o

problemă fundamentală a în

tregii societăți. Orice activi

tate economică trebuie să co-

respundă unor cerințe con-

crete ale societății, să răspun

dă unor nevoi reale ale vieții

materiale și spirituale a oame-

ailor, asigurînd în același

tiinp creșterea continuă a avu

ției naționale, sporirea veni

tului național".

Problema eficienței econo
mice, a necesității rentabili
zării fiecărei întreprinderi și 
a fiecărui produs nu este 
nouă ; ea a fost pusă cu tă
rie la ordinea zilei de hotărl- 
rile Congresului al IX-lea al 
partidului, de plenara C.C. al 
P.C.R., din 21—23 
1966 și de 
partidului 
desfășurat 
pe fondul
rare științifică a producției și 
a muncii — o preocupare sus
ținută pentru rentabilizarea 
unor întreprinderi care tși a- 
coporeau cu dotații de la stat 
cheltuielile de producție. In 
VaLv, Jiului în această situa-

decembrie 
alte documente ale 

nostru. In 1967 s-a 
în întreaga tară — 
acțiunii de organl-

lie s-au aflat (șl se mai află 
încă) l.F. Petroșeni, 
„Viscoza" Lupenl, I.E.G. 
roșeni — la 
— și l.C.O.

Asigurarea 
treprinderilor 
cu dotații și sporirea în conti
nuare a eficientei economice 
a celor care realizează bene
ficii se obține, după cum bine 
trebuie să se cunoască, pe 
două căi principale : sporirea 
volumului producției și redu
cerea prețului de cost. Dar 
numai în condițiile cînd asu
pra lor se acționează conco
mitent. De exemplu, în prime
le două luni din acest an, ex
ploatările miniere au sporit 
cu 200 de tone volumul pro
ducției medii zilnice extrase, 
dar au și depășit prețul de 
cost, din care cauză 
ciile pe combinat au 
minuate cu circa trei 
de lei. De asemenea, 
sporirea eficienței 
nu este suficient 
zeze numai un 
mare de produse, 
cheltuielile 
produse se reduc. Este nece
sar ca produsele să se des
facă cît mai operativ, deci să 
fie cerute și realizate la un 
nivel calitativ corespunzător 
(Nu așa cum a procedat In 
acest an U.R.U.M. Petroșeni, 
care și-a planificat un volum 
mai mare de armături TH cu 
multe milioane de lei peste 
necesitățile exploatărilor mi
niere sau ca l.F. Petroșeni 
care aproape în permanență, 
are refuzuri pentru calitate).

F.F.A.
Pa-

energia termică

rentabilizării în- 
oare lucrează

benefi- 
fost di- 

milioane 
pentru

economice 
să se reali- 
volum 
chiar

pe unitatea

mal 
dacă 

de
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DE CE N-AM
DAT CIUBUC!

Sini oameni care citind aceșl titlu exclamativ, 
ii vor găsi foarte nelalocul lui. Și surprinzător. 
De ce, adică (vor Încerca aceștia să 
acea acordare a ciubucului, necerută 
grai, ci doar de „glasul" ochilor) să 
omului, care-fi face un mic serviciu, 
meritată ? Să-ncercăm citeva explicații.

Sîmbătă seara, trecînd pe strada principală a 
Petroșeniului cu-n amic, ne-a atras noua firmă 
a restaurantului Carpați, și-am intrat. Ne-am a- 
șezat și așteptam. Deși sini aproape sigur că șl 
insofitorui meu (de mine nu mă Îndoiesc) e

motiveze 
prin viu 
nu-i dai 
răsplata

Jurnal 
âcitudin

„mici" am devenit și

„construit" din... carne și haine, care se văd 
clar cu ochiul liber, au trecut cel pufin cinci 
minute pînă să fim descoperiți.

O ospătară tinerică s-a apropiat și ne-a Între
bat ce dorim. Ce doream, n-avea, așa că am 
solicitat un coniac mia și-un rom Jamaica, tot 
mic. Și pentru c-am cerut
noi mici în ochii ei mari. Și cînd ești mic, ești 
și invizibil. Așteptind, am adormit. Nu știu cil 
am stat in lumea reveriilor dar, intr-un tlrziu, 
m-am trezit. Am sorbit confinului păhărelului 
adus intre timp, și-am cerut să ni se facă „soco- 
ieala". In doi timpi și trei mișcări ne-a spus: 
(î lei și 30 de bani. Am scos o bancnotă de 
cinci iei, apoi una de un leu, apoi două monede 
de cite 25 bani și-am cerut (da, pur și simplu 
am cerut) 20 de bani restul. Și... ni l-a dat.

Acum, spuneți și dv., merita lata 20 de bani ? 
Nu. E plătită pentru a servi. Și-n prețul consu
mației intră, dacă nu mă-nșel, și serviabiiltatea 
și promptitudinea. Atunci? De ce să-t ti dat 
ciubuc ?

V. T.

PRIMELE
MĂSURĂTORI

acest context, urmărirea 
perseverență a modului 
se Îndeplinește indicate- 

producției marîă vindută

te 
cu 
cum 
rul
și încasată, precum și asigu
rarea unor produse de calitate 
trebuie să constituie în conti
nuare o preocupare de prim 
ordin a conducerilor tehnico- 
administrative și organizații
lor de partid.

Ridicarea eficientei econo
mice pretinde preocupare spo
rită și fată de alțl indicatori: 
îndeplinirea planului pe sorti
mente, respectarea unei struc
turi sortimentale rationale, a 
planului forțelor de muncă, 
îmbunătățirea corelației între 
salariatii din activitățile de 
bază și cele de deservire etc.

Diversificarea, în cadrul in
dustriei moderne, a indicato
rilor de plan a făcut necesară 
impunerea la ordinea zilei a 
unui indicator sintetic care să 
oglindească într-o formă mal 
pregnantă, mai „bătătoare Ia 
ochi" — am spune —, gradul 
de eficientă al activității eco
nomice. Acest Indicator este 
sintetizat prin cheltuielile la 
1000 de lei producție marfă.

De ce mai este necesar 
urmărit și acest Indicator, 
că sînt atîția ?

Este necesar pentru că 
exprimă, în ultimă analiză, 
nivelul adevărat de economi
citate cu card lucrăm, per
mite să ne comparăm activi-

In fiecare localitate, în fie
care cartier s-au deschis 
„șantierele primăverii". Pri
mele zile însorite au inaugu
rat de-a lungul întregii Văi 
a Jiului acțiunea tradițională 
a toaletei de primăvară, a o- 
rașeter. Mii de cetățeni, mici 
și mari, au ieșit la îndemnul 
organelor administrației locale 
de stat la acțiunile de muncă 
patriotică pentru curățenia șl 
înfrumusețarea localităților 
Văii Jiului. Deci, deși e vorba 
doar de 
crărilor 
măvară, 
primele
semna de pe acum.

Deoarece pînă la 
datelor pentru rîndurile 
fată nu se totalizaseră încă la 
consiliul popular realizările 
globale — pe întregul muni-

o fază incipientă a lu- 
gospodărești 

primele 
concluzii se

de prl- 
îufăptuirl, 
pot con-

culegerea 
de

I. D.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Peisaj industrial la termocentrala ParoșenL

A

îmbunătățirea deservirii

I. MlRZA

(Continuare în pag. a 3-a)

VREMEA
cartieru-

In

la controlul me-

fost de zero

PENTRU
DE ORE:

Sezonul
turiști c

copiilor 
Direcția 
unificat

de medicul Suciu 
vineri între orele

ring.

ții a

șt de plus 5

Minima din

grosimea stratului 

este de 14 cm.

a început

Azi, la ora 8, termometrul a 
înregistrat temperatura maxi
mă de plus 4 grade la Petro
șeni

URMĂTOARELE 24
Vremea se răcește 

ușor. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab din sectorul nordic.

grade la Pa- 
cursul nop- 

grade la Pe

troșeni și de plus 3 grade la Pa
ring. Aici 

de zăpadă

în cartierul Aeroport

SINTEM

OASPEȚI11 ? CABANA LUNCA FIORILOR

se 
se-

„BUCUROȘI

să se poală păstra ia

îmbunătățirea asistenței medicale acordată 
din municipiul Petroșeni, constituie pentru 
sanitară județeană și conducerea Spitalului 
Petroșeni, o preocupare principală.

De curînd s-a trecut la o nouă arondare a
lui Aeroport, înflințîndu-se, pe lingă circumscripția a 
IV-a sanitară de copii o nouă circumscripție — a V-a.

Prin aceasta se asigură o mai bună îngrijire medi- 
Gală, o mal promptă accesibilitate 
dical.

Circa a IV-a de copii, deservită 
Elena, luncționează luni, miercuri șl
12—19 iar în zilele de marți, joi șl sîmbătă între orele 
7,30—14,30. Ea cuprinde străzile Slătinioara, Republicii 
de la nr. 120 spre Aeroport, Viilor, Independenței plnă 
la blocul 16 inclusiv, 0ituz, Păcii.

Circa a V-a de copil, deservită de către medicul 
Telbis Florica, funcționează luni, miercuri șl vineri 
între orele 7,30—14,30, Iar marți, joi șl sîmbătă între 
orele 12—19. In raza acesteia Intră străzile Indepen
denței de la blocul 18 șl blocul 25, pînă la 43, 1 Iu
nie, Viitorului, Unirii, Coasa, Lunca de Ia Canton spre 
Llvezeni,

Sediul circumscripțiilor se află în strada Viitorului, 
bloc 2, scara 1, parter.

Magazin alimentar 
cu autoservire 
in Petrila

cadrul noului complex co
mercial din orașul Petrila a 
fost deschis, ieri, un magazin 
alimentar cu autoservire. Este 
prima unitate de acest gen din 
orașul Petrila.

Magazinul, înzestrat cu mo
bilier șl utilaje moderne, pune 
la dispoziția cumpărătorilor în
treaga gamă de produse ali
mentare : carne, mezeluri, lap
te șl produse lactate, zaha
roase etc.

Pentru expunerea și păstra
rea în bune condițiuni a ali
mentelor perisabile, magazinul 
dispune, pe lingă dulapuri și 
vitrine frigorifice, de două ca
mere frigorifice.

Rezultatul vredni
ciei preparatorilor 
din Lupeni

Printre unitățile care au în
cheiat trimestrul I cu rezulta-

Timp de câteva zile pe dealul din spatele blo
curilor E3, F8 și F9 din Vulcan a lucrat un grup 
de proiectanti, ingineri și topografi pentru a 
definitiva amplasarea noilor blocuri ce vor fi ri
dicate aici. Deocamdată s-au făcut măsurătorile 
în vederea săpării canalului termic. Anul viitor 
aici se vor ridica opt blocuri și o centrală ter
mică.

I IORDACHE

corespondent

Dacă pînă zilele trecute 
vorbea doar de apropierea 
zonului turistic, astăzi se poa
te spune că o dată cu prime
le zile, cu adevărat de pri
măvară, el a și sosit.

Intr-adevăr, panglicile de 
asfalt au început să cunoască 
freamătul wartburgurilor, sko- 
dițeior sau Haturilor, printre 
care se strecoară și nelipsiții 
motociclișli. Și nu mai e mult 
pînă cînd, duminicile vor în
semna pentru majoritatea din
tre noi zile de activă odihnă 
după o săptămână de muncă. 
Cabanele din împrejurimi, cu 
drumuri accesibile mașinilor, 
vor fi cele mai solicitate, tu
rismul „în familie" preferind 
și o pajiște, cu un pîrîiaș în

care
rece cîteva sticle cu bere.

Poziția municipiului nostru 
și a frumoaselor sale împreju
rimi, vor atrage și în 
an mu 
țară. 
Bănița 
Cîmpu 
Jiului i 
șia Lotrului, va 
atît de localnici 
dinafară, dornici 
să cunoască, 
teze.

La T.A.P.L. 
adresat tov. 
RE MISCHIU 
mănunte despre 
ce se preconizează pentru 
face față

acest 
ilți automobiliști din 
întregul traseu de la 

pînă la Uricani sau 
lui Neag, cu defileul 

sau drumul către Obîr- 
străbătut 

și de ced 
petreacă, 
reconfor-Să

fi 
cit 
să 
se

Petroșeni, ne-am 
director GRIGO- 
soiicitîndu-i a- 

amenajările 
a

cerințelor pe caro

relatate, am

va construi 
in frumoasa

turismul nu va Intîrzia să 
ridice. Din cele 
retinut:

„La Iscroni se 
o cabană rustică
poiană de lingă arborele ,.Tu- 
lipan". Cabana va dispune de 
o terasă acoperită, o terasă 
descoperilă, o sală de resta
urant, iar la mansardă se va 
asigura și cazarea unul nu
măr de turiști. Cu cel peste 
150 000 lei alocați pentru în
treaga lucrare, se va încerca 
o îmbinare a frumoaselor tra
diții ale tecului unde, după 
cum se știe, an de an se orga
nizează frumoase sărbători

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

dolari. Și 
și impor- 
mai mult 
comerț"-

Potrivit aprecierilor G.A.T.T. (A- 
cordul general pentru Tarife și Co
merț), depresiunea de conjunctură 
relativă din cîteva importante re
giuni industriale, în special din Eu
ropa occidentală, s-a tradus printr-o 
„scădere accentuată" a expansiunii 
comerțului.

Astfel, se precizează că volumul 
exporturilor mondiale nu a crescut
în 1967 decît cu 5 la sută, trecînd 
de la 201 la 211 miliarde 
cum volumul exporturilor 
turilor a crescut cu ceva 
de 5 la sută, dezvoltarea
lui exterior în regiunile industriale 
a fost de două ori mai slabă în 
1967 fată de 1966.

încetinirea dezvoltării în sectorul 
exportului a atins destul de uniform 
toate regiunile industriale mari. 
Exporturile C.E.E., care au crescut 
în 1967 cu 7 la sută (fată de 10 la 
sută în 1966), au cunoscut o creș
tere ceva mai susținută decît aceea 
a exporturilor țărilor Asociației Eu
ropene a Liberului Schimb, cate s-au 
cifrat la numai 2 la sută, fată de 
7 la sută în 1966.

Exporturile S.U.A. au crescut nu-

HELSINKI. — Trimișii speciali A- 
gerpres, Nicolae’ Ionescu și Mircea 
S. Ionescu, transmit: In continuarea 
vizitei în Finlanda, președintele 
Gonsiliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a fost joi dimineața oas
petele orașului Tampere, al doilea 
ca mărime din țară, important centru 
Industrial.

Traseul de aproape 200 km străbă
tut de coloana mașinilor oficiale 
pînă la această localitate a prile-

A

In minele
din Valea Jiului

Se extinde

susținerea
metalică

ex-

sistem modern de susține- 
20 sînt armate metalic. Pe 
parte, anul acesta, în mi-
Valea Jiului se execută a-

La Paroșeni, cea mai ti nară 
ploatare carboniferă din bazinul 
Văii Jiului ,s-a introdus metoda de 
susținere a unui abataj frontal 
lung de 150 ml cu stîlpl hidraulici. 
Acesta este al 13-lea abataj din Va
lea Jiului care beneficiază de un a- 
semenea 
re. Alte 
de altă 
nele din
proximativ 350 000 mp tavan elastic 
din plasă metalică, care înlocuiește 
cu succes sistemul clasic de podire 
cu cherestea. Comparativ cu anul 
trecut, pe ansamblul combinatului 
carbonifer Valea Jiului s-a înregis
trat, în primul trimestru al acestui 
an, o economie de peste 1 mc lemn 
de mină și 0,94 mc cherestea pen
tru fiecare 1 000 tone de cărbune 
extras.

(Agerpres)

1

juit oaspeților cunoașterea și a altor 
centre industriale și social-cuIterate 
ale Finlandei, cum sînt Hîviokaa, 
Riihimaki, Tavastehus, Toijala Pei
sajul este de un pitoresc neasemuit, 
drumul străbate păduri de conifeie 
și mesteceni, presărate de lacuri al
bastre. Temperatura devine tot mii 
aspră, pe măsura înaintării spre 
nord, zăpada care în jurul Helsinki
ului mai stăruie doar pe atenui, 
aici s-a păstrat din abundenți».

Ajunși Ia Tampere, oaspeții popo
sesc mai întîi la primăria orașulml, 
unde au fost salutați cu căldură de 
oficialitățile regiunii și ale orașului.

Se vizitează apoi orașul.
Situat la confluenta a două mari 

lacuri, Tampere, deși modern ca în
fățișare, are o 
fiind întemeiat 
gele Gustav al

Conducîndu-i 
cipalele artere 
rul acestei
că aici sînt multe 
deri ale industriei 
ușoare 
dustria textila a țării.

Dar Tampere este și unul 
principalele centre culturale ale 
landei. Aici există un Institut 
ziaristică, un Institut muncitoresc —
primul de acest fel din Finlanda, 
facultăți de științe umanistice, eco
nomice și de științe sociale. Tampe
re dispune de trei teatre mari.

Ca arhitectură, retine atenția, 
printre altele, clădirea modernă a 
Școlii de științe sociale. Un farmec 
aparte are biserica ortodoxă, con
struită în stil gotic, care este înca
drată armonios într-un parc atrăgă
tor cu diferite statui, printre care 
grupul sculptural „Primăvara".

Premierul român și ministrul afa
cerilor externe remarcă modul in
genios de rezolvare a problemelor 
de urbanistică, de construcții social- 
cul turale, feliciți nd pe edilii orașu
lui pentru rezultatele obținute în 
acest domeniu.

îndelungată istorie, 
în anul 1779 de re- 
Ill-lea.
pe oaspeți pe prin
ele orașului, prima-

iocalităti îi inform*-» că 
mari întreprin- 
grele, chimice, 

circa 30 la sută din in-

din
Fin- 

de

(Continuare in pag a 4-a)

COMUNICAT
La invitația președintelui Consi

liului de Stat, Nicolae Ceaușescw, 
președintele Republicii Somalia, dr. 
Abdirashid AII Shermarke, împreună 
cu soția, va face o vizită oficială iu 
Republica Socialistă România, între 
15 și 19 aprilie 1968.

Primăvara înnoiește intreaga natură. 
O idilă în parc e plăcuta.

muncii 
Sarcina de

socialistă a 
mal larg de 
baza succe-

te bune se numără și Prepa- 
rația din Lupenl. Aplicarea 
unul complex de măsuri teh- 
nfco-organizatorice și antrena
rea îq întrecerea 
unui colectiv cit 
muncitori stau la 
selor obținute.

Rezultatele muncii prepara
torilor s-au concretizat în ur
mătoarele depășiri i 1 727 tone 
cărbune recepționat, 8 995 tone 
la producția netă, 9 152 tone 
la producția mariă, 99 tone 
cărbune special pentru cocs. 
De asemenea, procentul de ce
nușă din cărbunele special 
fost redus cu 0,3 puncte.

Victorla GILESCU
planificatoare

Depășiri 
la toți indicatorii

Colectivul întreprinderii oră
șenești de industrie locală Pe
troșeni a încheiat primul tri
mestru al acestui an cu un bi
lanț deosebit de rodnic i 
nul producției globale 
depășit 
ducțiel 
iar la 
cu 10,4 
plan trimestrială a fost reali
zată la toate sortimentele șl 
s-au onorat toate contractele 
încheiate livrîndu-se peste 
plan 84 camere combinate, 26 
canapele, 20 garnituri de bu
cătărie, 203 somiere și dorme
ze, 8 tone vată de croitorie șl 
confecții textile în valoare de 
104 000 lei.

cu 7,6 la sută, 
marfă cu 13,4 
productivitatea 
la sută.

mai cu 4 la sută față de 10 la suta 
în 1966 și cele ale Japoniei cu 7 
la sută față de 16 la sută în 
precedent.

In ce privește importurile, 
rentele au fost mal pronunțate, 
toate că creșterea volumului
al importurilor din regiunile indus-

anul

dife- 
Cu 

total

SPICUIRI
DIN PRESA STRĂINĂ

în 
sută în 1967, volumul 
japoneze a eres- 

la sută față de 17 la 
care a trecut. Crește- 

țările A.E.L.S. a
In

vo
te
cu 

ba
de

triale a scăzut de la 11 la sută 
1966 la 5 la 
importurilor 
cut cu 22 
sută în anul
rea importurilor în 
fost de 5 la sută în ambii ani.

. schimb, în cazul C.E.E. și al State
lor Unite creșterile au fost mult mai 
mici de 3 și respectiv 5 la sută în

1967 și 9 și 20 la sută in 1966. înce
tinirea dezvoltării comerțului mon
dial în 1967 — se subliniază la 
G.A.T.T. — a avut „consecințe deo
sebit de grave" pentru țările în curs 
de dezvoltare. Valoarea exporturilor 
din toate aceste țări nu a crescut în 
1967 decît cu aproximativ I la sută, 
procentul cel mai scăzut înregistrat 
din 1958 încoace. In ce privește 
lumul importurilor din țările 
curs de dezvoltare, el a crescut 
circa 3 la sută, ridicînd deficitul 
lanlei comerciale a acestui grup
țări de la 1,9 miliarde dolari în 1963 
la aproximativ 2.7 miliarde dolari în 
1967.

Se apreciază la G.A.T.T. că scăde
rea valorii absolute a exporturilor 
tarilor în curs de dezvoltare, ne
producătoare de petrol, se daloreș- 
te în principal scăderii sensibile a 
valorii exporturilor de materii pri
me pentru industrie, scădere provo
cată de încetinirea activității indus
triale într-un număr mare de țări 
dezvoltate din acest punct de vede
re și reducerii stocurilor țărilor be
neficiare, devenită necesară prin 
creșterea dobînzilor.
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Opereta „Lăsați-mă să cînt" 
de Gherase Dendrino a fost 
scrisă cu prilejui împlinirii 
unui veac de la nașterea com
pozitorului Ciprian Porumbes- 
cu și evocă un moment cul
minant din viaja și lupta îna
intașului roman pentru fonda
rea unei culturi naționale. Prin
cipiul călăuzitor care a stat la 
baza acestei lucrări a fost re
considerarea justă, creatoare, 
pe baza unui precizat scop e- 
ducativ, patriotic, a materia
lului faptic.

Bazîndu-se pe studierea a- 
tentă a moștenirii muzicale 
lăsate de Ciprian Porumboscu, 
pe reconsiderarea momentelor 
celor mai semnificative din 
viata și activitatea acestuia, 
a locurilor pe unde a trăit și

roșul acestora spre o viată lu
minoasă. Cum aceasta nu era 
pe placul stăpînirii, curtea im
perială inițiază un plan per
fid de a impune societatea 
„Kultur und Muzik" care sub 
faldul promisiunilor demagogi
ce ale contesei de Lichtenberg 
trebuia să înăbușe orice mu
gur de cultură națională.

Acestea sînt pe scurt bazele 
sociale ale conflictului. Coin
cidenta dintre premiera opere
tei „Crai Nou'1 și festivalul 
societății „Kultur und Muzik' 
constituie doar un episod me
nit să stîrnească intriga. De 
fapt el determină conturarea 
precisă a forțelor aflate în 
luptă: Lichtenberg avînd de 
partea sa protipendada orașu
lui aflată în solda imperială,

mHmmmmmmmmmmmHBHmmmBmsam
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asați-ma sa cint
de Gherase Dendrino

creat, prin relatările vii pe ca
re le-au putut obține, autorii 
libretului au desprins cîteva 
din trăsăturile esențiale ce ca
racterizează viata și opera Iul 
Porumbescu.

Libretiștii au înțeles că ei 
nu sînt chemați să creeze un 
spectacol-muzeu comemorativ 
despre Ciprian Porumbescu, ci 
să plăsmuiască eroi, pe care 
publicul să-i creadă și să-i 
simpatizeze sau să-i condam
ne. Pentru aceasta a trebuit 
ca înfățișarea obiectiv-narati- 
vă a cadrului istoric să fie 
însuflețită cu întîmplări reale 
și presupuse, cu eroi care au 
existat într-adevăr în realitate. 
De asemenea, nu întfanplător 
este ales Brașovul anului 1882 
drept cadru al desfășurării ac
țiunii. Intelectuali proqreslști 
al vremii din acest oraș cu o 
intensă viată comercială și 
culturală, se înfrățesc prin cîn- 
tece, pe drumul emancipării de 
sub jugul habsburgic. In frun
tea lor, compozitorul Ciprian 
Porumbescu se străduia cu toa
tă vigoarea tinereții șl bogă
ția talentului său să anime iu-

iar de cealaltă parte CipriaD 
Porumbescu, sprijinit de inte
lectuali înaintați.

Consecvent ideii centrale, 
finalul operetei nu aduce cu 
sine celebrarea tradiționalei 
nunti multiple, ci apariția a- 
legorică a coltului de lună 
nouă care vestește peste zări 
ziua cînd „cîntecul drag al 
poporului nostru, modest ca 
florile” va izbîndi.

Datorită marii și bogatei 
melodicităti a operetei „Lăsa- 
ti-mă să cînt', axării conflic
tului ei pe o temă scumpă 
poporului nostru, făcînd-o astfel 
accesibilă masplor largi de 
spectatori, creația compozito
rului Gherase Dendrino, Lau
reat al premiului de stat va 
fi mereu actuală, alături de 
celelalte creații muzicale ale 
timpului nostru.

Un colectiv al Operei româ
ne din Timișoara va prezen
ta, luni și marți, la Casa de 
cultură din Petroșeni două 
spectacole cu această frumoa
să operetă.

loan LUNCA

O secvență de maximă încordare din filmul „Blestemul rubinu
lui negru".

Blestemul rubinului negru
(«—10 aprilie, cinema 7 Noiembrie Petroșeni)

Coproducție germano-franco-tailan- 
do-italiană, „Blestemul rubinului ne
gru" este un film de aventuri cu 
intrigă polițistă. Pentru a regăsi un 
colier prețios cu puteri miraculoase, 
furat din muzeul din Bangkok, un 
prinț tailandez face apel la un re
putat agent internațional, Torring. 
încă de la sosirea sa pe aeroport, 
Torring și colaboratorii săi sînt o- 
biectul unor mașinatiuni uneltite de

o bandă de gangsteri, condusă de 
Perkins, care urmăresc să-i omoare. 
Victimă a unui atentat, prințul îl 
relevă detectivului faptul că ferme
cătoarea Chitra, secretara custodelul 
muzeului este o prințesă, moșteni
toare legitimă a dinastiei. Totul de
curge spre demascarea gangsterilor 
dar...

Vă lăsăm sa urmăriți continuarea 
pe ecran.

— Puștiu/ică, ascultă pușliu 
lică, ia vino pufin la nenea.

Nenea stă pe bancă și ci
tește o revistă. Puștiulică con
sideră că nenea trebuie ascul
tat și se apropie curajos, dar 
și cu puțină sfială

— la spune-mi, te rog, cum 
te cheamă ?

— Vasilică...
— Și cifi ani ai tu, Vasi-

— Vasilică, tu ce viei să ic 
foci cînd ai să fii mare ?

— Jnlii mă duc la școală.
— Și după aceea?
— După aceea, merg la altă 

scoală.
— Te duci și la altă școală. 

Și după 
mare de

— Da’ 
iergi la
Nenea

aceea, cînd ai să fii 
lot ? Așa ca mine... 
ce, matale nu mai 
școală ?

se miră în sinea lui,

CULTURA-ARTA
FANTEZIE
Nomadă peste vreme, 

cn pași de catifea, 

rămas bun 

ne-a cîntat iarna, 

cu lacrimi în priviri.

In pojghiți reci, 

de gheață 

a privii trist, 

apoi a cules dintre nouri 

discretul lor îndemn. 

Și-a trecut iarna, 

leneș, 

sub crengi cu muguri noi, 

în care, spre-amintire. 

flori albe Iasă
semn.

Maria DINCA

Zăpezile, 

imaculate 
pină mai ieri, 

au fugit în lume 
fără să privească 

înapoi, 

de rușine 

că s-au dat 

soarelui.

Din ele 

an rămas 

doar urmele 
pașilor de căprioare, 

care s-au împotrivit 
împlinirii 
unui vis urît.

Radu SELEJAN
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Bella
(4—8 aprilie, cinema 
Republica, Petroșeni)

Producție a studiourilor din Mos
cova, filmul „Bella" ecranizează pri
mul din cele .cinci episoade ale ro
manului lui Lermontov „Un erou al 
timpului nostru". Personajul princi
pal al filmului, tînărul ofițer Peciorin 
(interpretat de Vladimir Ivașov) e o 
fire energică și activă, cu aspirații 
înalte, care urăște racilele societă
ții moderne.

Acțiunea se petrece lntr-o fortă
reață din Caucaz, unde Peciorin fu
sese repartizat cu garnizoana. îndră
gostit de fiica cea mai mică a unui 
cneaz, Peciorin o răpește. Sincerita
tea sentimentelor lui o cucerește în 
cele din urmă pe frumoasa Belle dar 
plictiseala...

Nu vă mai destăinuim nimic.

că-mi place

la cinci ani, 
conducă un

TEATRUL LUI SLAVICI
e șire cu proza 

p< Ion Slavici, 
du-se prezența

ire nei mai de seamă

l-a consacrat 
de «a legîn- 

acestuia prin- 
scriitori ai li

teraturii române. Nu trebuie trecută 
cu vederea însă nici opera sa dra- 
matica. Cluai dacă n-a putut fi ri
dicată la n-ivelul prozei, opera dra
matică a lui Slavici rămîne un e-
xernplu al pasiunii pe care o avea 
față de teatru, pasiune ce se dato
rează nu numai dispoziției deosebi
te pentru arta dramatică, cum afir
ma în 1872 într-o scrisoare adresată 
Iui lacob Negruzzi, ci și influenței 
lui Eminescu asupra sa. Ideea că 
teatrul poate juca un rol foarte ma
re în educația românilor transilvă
neni a fost un alt factor important 
care a concurat la orientarea sa 
spre teatru.

Numărul lucrărilor dramatice ale 
Iui Slavici este restrîns: Fata de bl- 
răn. Toane san vorba de clacă, 
Polipul unchiului, Bogdan-Vodă și 
Gaspar Grațiani.

triga celui care-i vîna zestrea pare 
la nn moment dat că va triumfa, în
să lucrurile se vor schimba, Anița 
căsătorindu-se cu Cimbru. Piesa, 
slabă din punct de vedere al con
strucției, este Interesantă prin ca
racterizarea personajelor, caracteri
zare ce se bazează pe limbaj și o- 
bice.iuri.

Comicul de situații și moravuri 
stă la baza celei de-a doua come-

PANORAMIC 
TEATRAL

rirul epic al acestor opere dra
matice se poate urmări ușor. 
In Fata de birău este vorba 

despre Anița, fata birăului din Ci- 
hotești, frumoasă și cu zestre, pen
tru care rivalizează dascălul Cim
bru și teologul Tănase -a Popii. In-

Contabilul
Un amic are pretenții de om 

cult. Știe data nașterii lui Ge- 
ricault și a lui Dostoevski, re
tine ziua și anul în care a ră
posat Lincoln sau Rabelais, îmi 
indică cu precizie titlurile o- 
perelor filologice și istorice 
ale lui Ilașdeu, posedă în ma
gazia scoarței cerebrale strofe 
întregi din Minulescu, Verlaine, 
Lermontov sau... Nichita Stă- 
nescu. Se extaziază în fața 
noutății unor... străvechi des
coperiri.' Tn capu-i „cult" se-n- 
ghesuie, despărțite prin... pete 
albe, zeci de informații. Con
sideră pe cel care mînuiește 
rapid tabla înmulțirii un geniu 
matematic. Iar pe el, pentru 
că jonglează lejer și la fel 
de rapid cu frînturi, rupturi 
de știri disparate, izolate, răz
lețe, de/.perecheate, se vede 
om cult.

Dar formația cu care se min- 
drește amicul meu e rodul 
unei operații... contabile. Iar 
amicul meu e contabil. Dar el 
nu știe... Și nici nu-i spun I

Puncte 
de suspensie

Orice om are puncte de ve
dere. Unii au cîle-un singur 
punct. Alții au cîte-un punct 
și-o virgulă. Iar alții au... punc
te, puncte. Cunosc însă pe ci
neva care are foarte multe 
puncte de vedere. Și, pentru- 
că-i prisosesc, de foarte multe 
ori le uită. Și risipindu-le ne
prefăcut, de la un timp nu 
se mai regăsește-n labirintul 
atîtor puncte. Inteligent, to
tuși, nu-.și mai emană de-acum 
punctul r)e vedere, total dife
rit de cel la care-a mai re
curs, în prealabil. II reia tot 
pe cel vechi. $1-1 pisează. Dar, 
de aici I s-a tras necazul. In- 
tr-o zj a observat (și bine-a 
făcut!) că punctele de vede
re se transformaseră subit în... 
puncte de suspensie. De-atunci 
nu mai are multe puncte de 
vedere.

V. T.

dii: Toane sau vorba de clacă. In
tre soții Luncan, după trei ani de 
căsătorie, izbucnește deodată con
flictul care-i aduce în pragul divor
țului. Iși dau însă seama că în Ini
mile lor arde încă flacăra iubirii șl 
că nu pot trăi unul fără altul.

Pe a treia piesă, Polipul unchiu
lui, Slavici a subîntitulat-o „Scene 
comice", foarte semnificativ pentru 
conținut. Avem de-a face de fapt 
cu o farsă, nu lipsită de un anumit 
interes. Vespianu, om de 48 de ani, 
are o idee fixă : în stomacul său ar 
exista un polip care l-ar determina 
să mănînce și să bea bine. El s-a 
gîndit să-și lege viața de nepoata 
sa pe care o iubea însă șl Iulian. 
Printr-un șiretlic, Iulian, cu ajutorul 
avocatului său, reușește să-l înlătu
re din cale, smulgîndu-i în cele din 
urmă binecuvîntarea.

(u această piesă, comedia este 
abandonată. Urmează drama 
Bogdan-Vodă, apărută postunj 

în 1963. Ea este inspirată, ca și

Gașpar Grațiani, din istoria îndepăr
tată a Moldovei. Piesa se bazează 
pe conflictul dintre Alexandru-Vodă, 
domnul Moldovei care vrea să se în
chine regelui Poloniei, și hai mânui 
Bogdan, boier patriot. Construcția 
dramatică a piesei este foarte șu
bredă, iar personajele, cu excepția 
unor oameni din popor, sînt slab 
pregătite, foarte palide. Este singura 
piesă în versuri a lui Slavici.

In 1888, pe scena Teatrului Na
țional din București, s-a jucat ulti
ma piesă pe care a scris-o Slavici: 
Gașpar Grațiani. Eroul Gașpar Gra- 
țiani, are Intenții bune, cărora vrea 
să le dea viață în Moldova „mulsă" 
de dușmani externi $1 interni. Boie
rii nu-i împărtășesc planul, dirșmă- 
nindu-1 șl, în cele din urmă, curmîn- 
du-1 viața.

Importanța pieselor Lui Slavici 
nu constă în deosebita lor 
construcție dramatică, în rea

lizarea unor personaje care să poa
tă fi alăturate celor create de A- 
lecsandri, Caragiale, Davila, ci în 
valoarea lor etică și soci-ală. Cer
cetătorul I. D. Bălan a reușit să pă
trundă în esența pieselor lui Slavici 
în doar două fraze semnificative: 
„Comedia slaviciană abordează cu 
un sănătos realism popular proble
me de ordin etic, care se ridicau 
acut în fața societății vremii sale, 
mareînd un moment in istoria tea
trului românesc. Dramele sale, de 
făptură romantică, inspirate din tre- 
cnlul de luptă al poporului român, 
înscriindti-se în linia tradiției, aduc 
lotuși ceva nou, mai răspicat și mai 
evident, tocmai datorită mesajului 
social șl etic pe care vrea să-l co
munice autonrl”.

Mircea MUNTEANU

MEDALIOANE

TONY BULANDRA
(25 ani de

Remarcabil interpret și conducă
tor de teatru, elev al lui Constan-t 
tin Nottara, Tony Bulandra s-a năs
cut la Tîrgoviște în 1881. La Paris, 
unde a mers pentru a se perfecțio
na in arta actoricească, a lucrat a- 
lăluri de marii comedieni Silvain șl 
Paul Mounet. A debutat cu mare 
succes pe scena Teatrului Național 
din București. După ce, la început, 
face parte din compania Davila, din 
1914 va conduce, timp de aproape 
trei decenii, împreună cu soția sa 
Lucia Sturdza o prestigioasă compa
nie teatrală proprie. Dintre sutele 
de roluri interpretate, de-a lungul 
unei strălucite cariere, vor rămîne 
neșterse, în cartea teatrului româ
nesc, creațiile actoricești din dra
maturgia originală: Gallus sau Ho- 
rațiu din „Fîntîna Blandnziei" de

la moarte)
V. Alecsandri, Ștefăniță din „Vifo
rul" lui Delavrancea, Voievodul 
Nenoroc sau Diavolul din „Cocosul 
negru" de V. Eftimiu, Mircea Aldea 
din „Gaițele' Iui Alex. Kirițescu. A 
obținut succese în marile roluri ale 
repertoriului universal : Romeo, Ham
let, Othello, Don Charloș, Ruy 
Blas, Armand Duval din „Dama cu 
camelii" de Al. Dumas-fiul, Higgins 
din „Pygmalion' de G. B. Shaw, ba
ronul din „Azilul de noapte” al lul 
M. Gorki etc. Tony Bulandra a știut, 
toată viața, să se ridice la ceea ce 
e mai prețios într-un ajrtist: sim
plitatea, puterea de abstracție și de 
simbol, dematerializarea. Poate toc
mai de aceea Victor Eftimiu l-a nu
mit pe marele actoT Buiandra un 
„herald înaripat și luminos al pn- 
rissimel poezii dramatice".

ALBRECHT DURER
0471 — 1528)

Azi, se împlinesc 540 de ani de 
la moartea marelui pictor, desenator 
și gravor german, reprezentant de 
seamă al Renașterii germane. Al
brecht Dii re r.

Croati*i lui este o sinteză perso
nală, în care se-mpletesc spiritul 
Renașterii viziunea coloristică ve- 
ncțiană și p< alocuri elemente Tă
ioase dir, orticul german. OpeTa lu! 
oglindește puternic tendințele îna
intate ale societății germane. Atît 
în lucrările sale timpurii, cît și în 
marea majoritate a celor din anii 
maturități’, perfecțiunea desenului,

complexitatea și claritatea compo
ziției sînt notele caracteristice. 
Diirer a studiat, printre primii pic
tori, legile perspectivei și anatomia 
omului; a lucTat după natură peisaje 
în acuarelă, desene de animale șl 
plante, care au reprezentat un pas 
înainte în redarea realistă a naturii. 
Ca și alte personalități ale Renaște
rii, Diirer a fost multilateral; s-a 
preocupat de arhitectură, matemati
că, mecanică, literatură. In muzeele 
din România. Albrecht Diirer. este 
reprezentat doar prin lucrări de 
gravură.
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0 ERWIN P1SCATOR, mare 
personalitate a scenei univer
sale, precursor al teatrului 
modern, dotat cn superioare 
însușiri de clarviziune, tenaci
tate și consecvență a fost prin
tre primii care și-a pus pro
blema pnblicwlui, vizfnd spre 
un teatru popular, al maselor 
largi. Scrierile sale despre tea
tru le-a adunat in volnmul 
„TEATRU! POLITIC" apărut 
recent în vitrinele librăriilor, 
volum prefațat de Artistul po
porului Radu Beligan.

nu a 
causli- 
același 

a lui

0 De la Swift și pină as
tăzi, literalsra engleză 
cunoscut o satiră mai 
că, mai profundă și in 
timp mai snbtilă decit
EVELYN WAUGH. Mărturie la 
cele afirmate este romanul 
„DECI IN ȘI PRĂBUȘIRE", apă
rut in frumoasa colecție „Me
ridiane'.

0 Continua procesul de valo
rificare a moștenirii literare a 
trecutului. In 
ne de ieri și 
interesantul 
PEITZ „FOC 
TEI”.

colecția „Roma- 
de azi" a apărui 
roman al lui 1- 
I A HANUI CV

o

< -

<l

♦

o

o 
t I

o

I

i

*
r
♦
♦

♦ 
I
9
f
♦ 
t
4
♦
i
4
4 
I

t

■
t

I
I

I

vocală remar- 
stilistică de 
ales pentru 
de a emo- 

momente de

0 Apreciată unanim de pu
blic și presa de specialitate, 
de la noi și de peste hotare, 
pentru tehnica
cabilă, acuratețea 
bun gust și m«i 
puterea deosebită 
ționa, de a crea
mare tensiune, soprana TEO
DORA I.UCACIU (în clișeu), 
acompaniată de orchestra sim
fonică a Cinematografiei, sus
ține, pe discul nou imprimat, 
un program de arii din opere 
Stnt interpretate arii cunoscu
te din operele „Faust" de 
Gounod, .,Manon' de Massenet, 
„Othello" de Verdi și „Madame 
Riitferftv* de Puccini.

0 OR1FTTA BERT1, finara 
și falenlata interpretă italiană, 
posesoare a „Dtscnlni de aur” 
acordai în Italia soliștilor ale 
căror discuri ating un tiraj de 
un milion, are calități vocale 
mult apreciate-n țara sa și pes
te hotare, iinde-a întreprins 
petate turnee. Ascultați-o 
ferprelînd cîteva melodii 
ritm modern de pe disml 
registral, de orchestra 
Sanro Sili.
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VASI LICA
Schiță pentru cei mici

— Cinci.
— Dar anul trecut cifi ani 

aveai ?
— Patru și jumătate.
Vasilică i se uita drept in 

ochi cu o privire limpede și 
întrebătoare. „Ce-o fi vrînd 
nenea acesta, care in loc să-și 
vadă de treabă, mă încurcă 
și pe mine ?". Cifi ani are și 
cum II cheamă, asta îl întrea
bă toată lumea. Acum are să-l 
întrebe dacă știe poezii... Nu
mai cd nenea și-a adus aminte 
de altceva :

dar nu arată...
— Merg la școală, dar eu 

Uite, dimi- 
mașină care 
niște...

am și-o meserie, 
neafa lucrez. Ia o 
laie fierul și face

— La strung ?
— Du, la strung, și după- 

amiază merg la școală.
— Aha, ești 

tale... Și lata, 
aici ?

— Astăzi e
cursuri... Dar lot nu mi-ai spus 
< e vrei să le faci ?

— Aviator.
— Zău ? Și de ce, Vasilică ?

la „seral” ma- 
Da de ce stai

duminică, n-am

— Așa, pentru 
tare mult.

Nenea știe că, 
băieții visează să
vehicul. Iși amintește că la 
cinci ani el a vrut să se facă... 
birjar. Tofl prietenii lui ar fi 
vrut să se facă birjari, pentru 
că mergi toată ziua cu trăsu
ra, ai un bici strașnic și vezi 
toate trenurile din gară. Nici 
un prieten al lui nenea n-a 
ajuns birjar, dar tofi visaseră 
asta.

— Vasilică. Iu nu vrei să iii 
birjar ?

Vasilică ride :
— Ce rost are ?
— Așa. nu-ți place ? 

prietenii tăi de la grădiniță 
vor să se facă birjari ?

— Nu vor. 
vrei să te faci

— Nu vreau, 
fost ca tine am

Vasilică ride :
— Dar aviator n-ai vrut 

să iii ?
— Nu. birjar am vrut.
Vasilică se uită la mine se

rios, apoi zîmbește și-mi spune :
— Păi, ce-ai găsit matale 

grozav in asta ? Eu poate nici 
aviator nu mă fac. Pină cînd 
am să fiu eu mare o să ne 
plimbăm cu racheta. Ai să 
vezi.

Dat
nu

Da', matale, 
birjar ?
dor cînd 
vrut!

ce

am

loan CHIRAȘ
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POȘTA LITERARA
Edward Vionetti. elev Lupeni : Nu 

era absolut necesar să ne specifi
cați vîrsta. S*- cunoaște din... con
strucția versului. In poezia „Patria 
m€*a" (singura „opera” expediată, 
prea puți , pentru a ne da seama 
dacă aveți sau nu talent !.) deși, pe 
alocuri, vibrează fervoarea construc
ției vieți noi, agitația zilelor noas
tre de uriașe eforturi, ideile nu sînt 
îmbrăcate decit foarte sărac în ima
gini poetice. Ori, acestea sînt indis
pensabile poeziei. La dumneavoastră 
nu-s nici cel puțin sugerate. Ca să 
nu mai vorbim de rimă, care șchioa- 
păta rău. Adresati-vă, fără sfială, 
profesoarei de limba română și, pes
te un timp, poate reveniți cu alte 
creații.

Gh. Eilimon, Petroșeni : Poate da
că ați fi pus pe hîrtie într-o formă 
mai prozaică gîndurile pe care *1 
le-au stîrnit... șoferii cărora le-ați

înclinat Interviul", aveați mai mul
te șanse de izbîndă. Dar așa... Re- 
citiți-vă, aici, în ziar cîteva rînduri 
și meditați dacă asemenea versifi
cări pot fi publicate (vă păstrăm în
tocmai și ortografia) : Voi șoferi de 
pe mașinii/ De ce nu vă gîndițl 
puțin / Ca meseria sd prestații / Ca 
să nu fiți critlcațil... Lăsați pe sea
ma altora versul și, pentru că doriți 
să veniți în sprijinul redacției, 
scrieți-ne despre tot ce considerați 
că ajută mersul nostru înainte — 
pozitiv sau negativ — dar... fără ver
suri. Așteptăm.

Paul Somăcescu, mecanic, Lupeni : 
Deși ați fost deja „prefațat" pentru 
eventuala publicare-n ziar a încer
cărilor poetice trimise, vă sfătuim 
să mai exersați. Autorul „începutu
lui de drum", expediat o dată cu 
versurile, are dreptate în ceea ce 
privește talentul dv. Dar pînă la un

punct... E adevărat, poezia dv., pa
siunea pentru poezie pe care o do
vediți, nu este doar rezultatul unor 
sentimente obișnuite, care se doresc 
concretizate-n vers. Aveți talent, ne
îndoios. Imaginile, de multe ori reu
șite, sînt elocvente dovezi că ați 
început să bateți insistent la ușa 
poeziei. Și numai de felul cum veți 
lucra în viitor pe manuscris depin
de... data cînd această ușă vi se va 
deschide. Citiți mai multă poezie, 
dezbărați-vă de influențe și de ba
last, scoateți din umbră mesajul poe
tic și oferiți-1 clar gustului colectiv, 
încercați să cunoașteți mai viguros 
viața. Și, cînd nimic nu va mai con
traveni poeziei... cunoașteți adresa 
noastră !

Lucian Stroi hi, elev, Petroșeni: 
Drept să vă spunem, ne așteptam 
la mai mult de la un tînăr condeier 
pe care l-am mai găzduit în pagi

nile ziarului nostru. Suleriți încă de 
lipsă do originalitate, influența lec
turilor de tot țelul e atît de vădită 
îneît... poezia „In căutarea umbrei1* 
nu „merge*. Mai ooncenlrați-vă gîn- 
durile, insuflați creațiilor mai multă 
energie, luciditate, autocontrol. Tri- 
miteți-ne mai multe versuri din re
zerva pe care credem c-o aveți șl... 
altfel vom discuta.

Opiniile despre „Teatrul englez 
contemporan" nu pot fi înserate-n 
ziar întrucît — aceeași lacuna J — 
nu ne puteți convinge că ați adău
gat și ceva nou în afara spuscl'OT 
altora.

Corvin Alex., Deva : Dacă prima 
poezie, cu care ați debutat în zln- 
rul nostru, a întrunit calitățile ar
tistice pretinse, „Bilanțul" și „Dă
ruire' sînt sub nivelul... debutului. 
Ori, știți prea bine că o deplină reu
șită întotdeauna obligă la mai mult 
ș! le... mai bine. Noi t-oomei asta 
așfentăm 1

Prof. Viorel TEODORESCU
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TELEVIZIUNE
VINERI 5 APRILIE

17.30 Pentru cei mici : Cioplitori în lemn. 
Transmisiune de la Muzeu) Satului

— Filmul de desene animate „Aventurile lui 
Joe"

18,00 Drumuri și popasuri — emisiune turistică 
18,20 Buletinul circulației rutiere
18.30 Curs de limba rusă (lecția a 10-a)
19,00 Tineret, tinerețe

„La porțile cnnoașteriî" Albatros — revis
tă literară pentru tineret

19.30 Telejurnalul de seară
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate
20,00 Studioul muzical

Cultura muzicală de a lungul timpului : 
Primii clasici

20,40 Tainele profesiunilor
21,00 Reflector
21,15 Film șliințifico-fantastic: „Vinzătorul de 

aer"
23,00 Telejurnalul de noapte
23,10 închiderea emisiunii

FOLME • FILME
SÎMBÂTA 6 APRILIE

Id tabinetul stomatologic al Policlinicii din Petro- 
țeni, tratamentul celor mici este asigurat de un ca
dru medical priceput — medicul Banani Silvia.

PETROȘENI — 7 Noiembrie: Blestemul rubi
nului negru ; Republica: Bella; LONEA — Mi
nerul : Șeful sectorului suflete; 7 Noiembrie;
Călărețul deasupra orașului; VULCAN: Am
prenta j LUPENI — Muncitoresc: Secretul cl- 
fruhtl ; Cultural: Căutați idolul.

in urma rezultatului egal

de la București

Jiul și-a luat adio 
de la meciurile 
de cupă

De astă dată iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului n-au mai fost vi
tregiți. Au avut satisfacția să-și va
dă echipa favorită la televizoare In 
meciul din optimile de finală ale 
„Cupei României" cu Vagonul Arad. 
N-au avut însă satisfacția să asiste, 
chiar și de la distanță, la o victorie 
a Jiului și la un joc de un bun ni
vel tehnic. Intllnirea a plăcut totuși.

In prima parte a întîlnirii victo
ria a cohetat cu echipa noastră. La 
o lovitură de colț, executată în mi
nutul 28, mingea ajunge la Libardl 
caro printr-un șut sec, de la circa 
20 metri, înscrie plasat. Crezînd că 
au victoria în buzunar, jiuliștii au 
lăsat-o ,1a reianti. Arădanii și-au 
strîns rîndurile și au pornit la atac. 
Minutul 76 le-a adus egalarea.

D. C.

MINI-fOTBAUSTICE 
LA OPTIMILE CUPEI
Orchestra a cîntat fals

„Orchestra" F.G. Argeșului a ata
cat fortisimo, „partitura" cu Politeh
nica lași. De altfel, a și condus cu 
1—0, prin golul înscris de Krauss. 
Apoi „instrumentele" s-au dezacor
dat. A urmat marea tragedie șl... 
victoria categorică a Ieșenilor. Ls 
sfîrșitul „partiturii" n-au fost totuși 
huiduieli cl aplauze. Aplauze, desi
gur, pentru jucătorii de la Politeh
nica Iași.

Rapidul n-a oprit 
la... Craiova

Semn de întrebare înaintea me 
ciului de cupă, de la Pitești, dintre 
Rapid și „U" Craiova. Se va opri 
Rapidul la... Craiova și „U" va mer
ge mai departe în cupă ? Semnul 
întrebării a fost șters... repede, rapl-

diștli Invingind iară drept de apel. 
Se zice că Dumitrlu II ■ înscria al 
doilea gol de La... 40 de metri. Șu
rile rele spun că cel care a făcut a- 
ceastă afirmație ar fi rapidist cu... 
pălărie cu tot.

Petrolul a „a(îfat“ focul 
băcăuanilor

Dorind să dovedească spectatori
lor brașoveni, că meciul pierdut du
minică în fața „stegarilor" nu-1... 
onorează, dlnamovlștii băcăuani au 
desfășurat un joc frumos. Și-au cî|- 
tigat un nou îneci în... deplasare. 
Nicușor, antrenorul lor l-a dovedit cu 
această ocazie lui ®ană că atunci 
cînd „focul" dorinței de calificare 
e deja „ațîțat*, cu „petrol* în nici 
un caz nu se poate stinge!

D. CRIȘAN
V. TEODORESCU

Sîntem „Bucuroși de oaspeți" ?
(t nntire dm pag. 1)

populare, in prezent lucrarea se a- 
flă in fază de proiectare.

T.A.P.L.-ul se va putea incadra 
într-un termen scurt de executare a 
lucrării însă terminarea ei va fi în- 
tlrziată de lipsa mobilierului, care, 
trebuie contractat după ce S.A.S. 
Petroșeni va preda proiectul.

I a Gambrinus se preconizează, de 
asemenea, amenajarea unui complex 
turistic, în prezent aflat tot in faza 
de proiectare. In aceeași situație se 
află un alt proiect pentru amenaja
rea complexului turistic de la Peș
tera Bolii.

Proiectele sînt frumoase, însă în
făptuirea lor, deocamdată sub sem
nul incertitudinii, duce la o primă 
concluzie despre „operativitatea" cu

care este întîrnnlnat noul sezon tu
ristic.

Valea Jiului are tradiții nu mat 
puțin frumoase șl bogate decît ce
lelalte meleaguri ale țării. Ne aș
teptam ca, o data cu venirea primă
verii. să aflăm că sîntem pregătiți 
să primim oaspeți, dacă nu în hote
luri luxoase și în complexe turistice 
moderne, care într-adevăr ridică 
probleme de investiții, cel puțin în 
cîteva mici localuri agreabile, ame
najate cu gust, după specificul local.

Credem că undeva operativitatea 
a avut de suferit, în timp ce alții 
ne-au luat-o înainte, fiind mai pre
gătiți să spună turiștilor „Bine a-țl 
venitI". In întreaga tară au apărut 
peste iarnă, sau încă din toamna 
trecută, hanuri amenajate cu gust, 
cabane, sttr.e, rare. adănqîndn-so

IninititețiLor locurilor sint tot atitea 
puncte de atracție pentru turiști.

Multe din aceste hanuri sînt con
strucții vechi îmbfăcate în haină 
nouă. De ce la noi se tărăgănează 
astfel de amenajări ? Ne așteptam 
ca în aceste zile să întîlnim frea
mătul muncii la finisarea a două, 
trei locuri de agrement după speci
ficul nostru, unde T.A.P.L.-ul să o- 
fere vizitatorilor, pe lîngă produsele 
obișnuite, șl produse ale localni
cilor. Nici de vestitul caș nu 
ducem lipsă, nici de un miel la fri
gare, ambele ptitînd deveni , specia
lități ale casei".

Dar numai cu proiecte nu putem 
întîmpina turiștii. Acestea trebuie 
să devină realități într-un Lump cît 
mai scurt.

Cu ce cheltuieli realizăm 
1000 de lei producție marfă ?

(Urmare din pag. 1)

taica nu numai pe plan intern ci șt 
cu cea a țăriloT dezvoltate, să tra
gem cele mai concludente aprecieri 
asupra nivelului dezvoltării. El șl 
productivitatea muncii.

In metodologia curentă prețul de 
cost se raportează la producția glo
bală, care nn este tot una cu pro
ducția marfă vîndută și încasată 
(sau cu producția marfa realizată). 
De asemenea, în cazul cînd o între
prindere fabrică mai multe sortimen
te de produse controlul eficienței e- 
conomice prin prețul de cost este 
mult înqrcunat și chiar se ajunge 
la concluzii deformate. Anul trecut, 
de pildă, combinatul carbonifer a 
realizat economii la prețul de cost 
de peste trei milioane lei dar, din 
cauză că nu a respectat structura 
planificată pe sortimente (a produs 
sortimente mai inferioare), benefici
ile an fost diminuate cu circa 16 mi
lioane de lei. Este interesant de 
remarcat că această situație nu a 
fost sesizată la timp tocmai datorită 
faptului că la prețul de cost exis
tau economii. In primele două luni 
din acest an situația a continuat, 
însă în luna martie structura sor
timentelor s-a îmbunătățit simțitor.

Aceste abateri între nivelul pre
țului de cost șl cel al rentabilității 
fac necesarii ca în compararea ope

rativa și de amănunt a eficienței 
economice să se folosească indica
torul cheltuielile la Î000 de lei 
producție marfă. El exprimă clar 
cu ce cheltuieli de forță de muncă, 
de mijloace materiale și bănești se 
produce o cantitate de bunuri’ în va
loare de 1000 de lei. Dacă aceste 
cheltuieli sînt mai mari, întreprin
derea lucrează cu pierderi, adică 
nesatisfăcător. Dacă sînt mai mici — 
cu beneficii.

In primele două luni din acest an 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni a cheltuit 
1087 de lei pentru 1000 de Iei pro
ducție marfă, Iar cooperativa „Jiul" 
Petroșeni 1039 de lei — ultima de
pășind cheltuielile planificate cu 
101 de lei. Au mai depășit cheltu
ielile planificate deși lucrează cu 
beneficii, C.C.V.J. cu 24,93 de 
lei/1000 lei producția marfă, I.0.I.L. 
cu 22 de lei, Industria morăritulul 
și de panificație Petroșani cu 5,70 de 
lei, Iar cooperativa „Deservirea" 
Lupeni cu 6 lei .Singură I.E.C. Paro- 
șenl a obținut beneficii peste plan.

Deși acest indicator se Impune în 
ultimul timp în analiza economică, 
există cel puțin două deficiențe în 
modul de a-1 privi din partea con
ducerilor tehnieo-administrative. Cea 
mai gravă o constituie faptul că se 
urmărește numai global, ca să fie 
evidențiat, făcînd un simplu raport 
aritmetic între volumul cheltuielilor

șijvaloarea producției marfa la pre
țurile de desfacere ale întreprinde
rii. (rezultatul înmulțindu-se cu 1000), 
fără să se intre la elementele com
ponente sau articolele de calculație 
ca la prețul de cost; Acesta este 
pur și simplu formalism birocratic, 
și nu un instrument de analiză e- 
conomică (C.C.V.J., I.0.I.L. etc). A 
doua anomalie am îrrtîlnit-o la LF. 
Petroșeni. Aici, după o metodologie 
„specifică", s-a ajuns ca cheltuielile 
de producție să fie sub 1000 de 
Iel/1000 de Iei producția marfă, dar 
în realitate întreprinderea lucrează 
cu pierderi planificate (peste 3 mi
lioane de lei în acest an). Și tova
rășii de la contabilitate și finan
ciar se cramponează de această me
todologie „specifică", sectorului fo
restier.

Oricare ar fi metodologia de cal
cul, ea trebuie să reflecte adevărul, 
realitatea I E de neînțeles cum un 
Indicator economico-financlar poale 
fi pozitiv cînd cheltuiești mai mult 
decît produci ?...

Am insistat asupra acestui indi
cator — cheltuielile la 1000 de lei 
producție marfă — nu pentru a-1 
populariza, ci pentru a atrage aten
ția că el trebuie folosit ca instru
ment de analiză a eficienței econo
mice, de sesizare a deficientelor și 
îndreptare a lucrurilor. Să fie deci 
în atenție nu numai în situațiile de 
bilanț din dosare !

Primele înlăpliiiri, primele
(Urmare din pag. 1)

cipiu — ale primelor acțiuni 
gospodărești — edilitare, ne 
vom referi doar la cele din o- 
rașul Petroșeni.

0 primă concluzie, îmbu
curătoare — participarea îh 
masă a cetățenilor orașului Ia 
acțiunile de înfrumusețare, 
fată cîteva detalii alo primu
lui bilanț.

• Cartierul Aeroport:
In trei zile au participat la 

acțiunile de înfrumusețare a- 
proape 6000 de persoane, e- 
fectuînd aproximativ 20 000 
ore de muncă patriotică la 
curățenia zonelor verzi, a alei
lor și evacuarea gunoaielor.

• Cartierul Carpați:
820 de locatari au lucrat la 

curățirea incintelor blocurilor, 
la greblarea zonelor verzi șl 
evacuarea gunoaielor.

• In colonia veche:
1050 de cetățeni au răspuns 

la acțiunile gospodărești. Au 
transportat 128 tone de gunoi, 
au curățat mii de metri șan
țuri și 6000 mp de trotuare.

• Pe strada Viitorului :
S-a curățat o suprafață de 

800 mp de zone verzi.
Pe străzile Iile Plntilie și 

Institutului cetățenii au cură
țat străzile, trotuarele, zonele 
verzi în jurul blocurilor, au 
săpat gropi pentru puteți.

Din cartierul Constructorul 
au ieșit toți locatarii blocuri
lor A, D, H, I, E pentru a 
schimba înfățișarea spațiilor 
din jur, pentru a le înfrumu
seța.

Deci începutul a fost bun 
El a prilejuit exprimarea do
rinței majorității populației de 
a-și vedea orașul, cartierul, 
mai frumos, mai îngrijit, par
ticiparea la acțiunile iniți
ate pentru ridicarea aspectu
lui mbanistic al localităților. 
Aceasta e dorința majorității 
cetățenilor. A majorității, dar 
nu a tuturora. Deoarece. în 
cartierul Aeroport, bunăoară, 
cetățenii din blocurile de pe 
străzile Unirii, Oituz, Păcii au 
participat foarte slab la acțiu
nile de duminică, iar din une

le blocuri de loc. La lei în 
cartierul Constructorul, loca
tarii blocurilor B și G au ră
mas indiferenți față de che
marea Consiliului popular mu
nicipal. Și asemenea exemple 
se pol da și din cartierul 
Carpați, și din colonie. Mal 
sînt deci oameni care preferă 
să privească din geam cum 
le curăță alții terenul din fața 
blocurilor. Au fost și oameni 
recalcitranți care în loc să 
răspundă la chemarea do a 
participa la curățenia cartiere
lor s-au tolănit în mijlocul zo
nelor verzi pentru a juca căr
ți, răspunzînd prin injurii ob
servațiilor făcute do repre
zentanții consiliului popular.

Așadar, puteam fl mai mul
ti duminică, la acțiunile ob
ștești șl deci rezultatele pu
teau fl mai substanțiale. In 
fine, e vorba de prima dumi
nică consacrată înfrumusețării. 
In timpul ce urmează există 
posibilități pentru o partici
pare șl mai largă la acțiunile 
obștești de înfrumusețare, 
pentru a ridica nivelul urba
nistic al cartierelor noastre. 
Spre a atinge însă acest scop 
cîteva lucruri se cer neapărat 
avute în vedere:

• Participarea deputaților 
la acțiunile obștești do înfru

musețare urbanistică e depar
te de a fi mulțumitoare cu ex
cepția cîtorva depuiați — me
reu activi — „aleșii poporu
lui" nu și-au făcut apariția 
pe șantierele gospodărești. 
Deci e o cerință primordială 
ca în perioada ce urmează, 
toți deputății să-și aducă con
tribuția la înfrumusețarea car- 
tierelor, la organizarea acțiu
nilor gospodărești.

• S-a simțit și lipsa orga
nelor de ordine. In multe ca
zuri lucrătorii miliției ar pu
tea da un sprijin valoros re
prezentanților administrației 
locale deoarece mai sînt șl 
răuvoitori care distrug ceea 
ce realizează alții și-și lasă a- 
nimalele să vagabondeze pes
te zonele verzi abia reamena- 
jate.

• In fine, mai multă Iniția
tivă, mal mult sprijin se aș
teaptă și din partea întreprin
derilor și instituțiilor. Fiecăreia 
îi revin obligații concrete în 
înfrumusețarea orașului. Să se 
treacă însă deja la fapte...! 
(chiar și I.F.-ul, cooperatorii 
și organizațiile comerciale) ’

Să facem — prin eforturi 
comune — ca orașul în care 
trăim și muncim să devină 
mai curat, frumos, mai atrac
tiv I
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Radio
S1MBATA 6 APRILIE

PROGRAMUL I

6,00—8,25 Muzică șl actu
alități; 8,25 Moment poetic f 
8,30 La microfon, melodfâ 
preferată; ț\00 Buletin de
știri ; 9,05 Ia microfon, me
lodia preferată ; 9,30 Undă
veselă; 10,00 Cîntă formația 
Iancy Kdrossy; 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10,30 Muzi
că corală de Nelu lonescu ( 
11,00 Buletin de știri; 11,08 
Revista revistelor economice;
11.15 Soliștii își prezintă rolul
preferat: Arta Florescu ; ll.flâ 
Muzică ușoară; 12,22 Intîlnf- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,20 Soliști ?f
orchestre de muzică ușoară f
14.15 Drag mi-e clntecul 
jocul; 14,35 Muzică ușoară f 
15,00 Buletin de știri; 15,65 
Piese folclorice de virtuozi-' 
late; 15,15 Muzee și expozW 
ții; 15,25 Muzică; 15,30 Emi
siune muzicală de la Moscch
va; 16,00 Radiojurnal. Sport;- 
16,20 Muzică ușoară; 10,30 
Noua geografie a patriei; 
16,55 Cîntă Nicolae Sabău șf 
Florea Cioacă; 17,15 Atențiu-
ne, părinții; 18,00 Buletin de 
știri;
zical;
fantezie; 18,50
Vrancca; 19,00 
de seară ; 19,30

18,05 Caleidoscop mu-
18.30 Știință, tehnică# 

Jocuri din 
RadioqazetA'
O melodie

pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05
Radiomaqazin sportiv; 20,1? 
Muzică ușoară de Nicolae 
Kirculescu ; 20,S0 Melodii din 
operete; 20,40 Romanțe; 21,00 
La balul de sîmbătă seara; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 For
mația Alexandru Imre; 22,S0 
Momenl poetic; 23,35 Muzică 
de dans; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,05- 6,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL n

Stația 351 m: 6,45—7,00
Agenda bucureșteană; 7,00
Jocuri populare; 7,10 Tot 
înainte; 7,30 Buletin de știrif
7.35 Buletin meteo-rutier;
7.39 Marșuri sportive; 7,45
Cîntece din folclorul nou șl 
jocuri ; 8,00 La drum cu mu
zica ușoară ; 8,20 Program de 
cîtece; 8,30 Buletin de știri ț
8.35 Muzică vocală; 9,05 So
liști și formații artistice de 
amatori ; 9,30 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri ; 10,30
Cîntă orchestra Jean lonescu;
10.45 Din. folclorul muzical al
popoarelor; 11,15 Do-Re-M! 
pentru copii; 11,40 Din reper
toriul corului Radiotelevizlu- 
nii ; 12,00 Buletin de știri f
12,07 Varietăți muzicale;
12.45 Piese de estradă; 13,00 
Muzică ușoară; 13,30 Revista 
revistelor științifice; 13,40 
Cîntece de nuntă și jocuri 
populare; 14,00 Radiojurnal. 
Sport; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Pagini vocale și orches
trale din operete; 15.30 Soliș
ti de muzică ușoară : Ilinca 
Cerbacev șl Cliff Richard; 
16,00 Din înregistrările Măriei 
Tănase; 16,15 O operă în 30

I. R. E H. DEVA
SECȚIA REȚELE

PETROȘENI

Anunța consumatorii de energie efectricâ din 

Petrila și Lonea câ încasarea curentului se va 

face la ghișeul din orașul Petrila, cartierul 8 

Martie, blocul nr. 26 (Ic fosta florărie). Progra

mul zilnic de lucru între orele 7-10.

1 
I 
I
I
1
I
I
1
I

diojurnal ; 17,15 Muzică ușoa
ră ; 17,30 De prin sate aduna
te; 17 40 Radiopublicitate f 
18,00 Emisiune de muzică

de minute : „Fata din Far-
West" de Puccini; 16,45 MJ-
niaturi distractive ; 17,00 Ra-

populară; 18,25 Muzică ușoa
ră ; 18.55 Buletin de știri f 
19,00 Cîntă Doina Badea și 
Herve Villard; 19,30 Scrisori 
la microfon ; 19,45 Jocuri
populare ; 19,50 Noapte bunăt 
copii ; 22.30 Album folcloric; 
22,45 Formațiile vocale Trio 
Alpin și Los Sirox; 23,00 Ra
diojurnal : 23,07 Muzică de
dans din R.P. Ungară; 23,27 
Concert din opere; 23,55 Ale
geți ritmul preferat; 0,55—1,00 
Buletin de știri; 1,00—2,00 
Muzică de dans.

DUMINICA 7 APRILIE
9,00 Ora exactă

Cum va fi vremea, as
tăzi ?

9,02 Gimnastica de înviorare
9,10 Pentru copii și tinerelul 

școlar: Biblioteca lui
Așchiuță
Film serial : „Meteor
XI-5"
Acasă la pictorul Al. 
Ciucurencu

10.30 Emisiune pentru sate
12.30 Concert simfonic
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață

DUPĂ AMIAZA
Transmisiuni sportive — 
Fotbal
In pauză : „Careul ma
gic" vă prezintă, înregis
trat pe film, meciul de 
box Archie Moore —
Harold Johnson

‘ 3.00 Muzică populară româ
nească
Ciută Ansamblul „Doina 
Banatulni" din Caran
sebeș

18.30 Magazin 111
79.30 Telejurnalul de seară

19 50 Interpret! de operă
20.10 Teatru in Studio:

„Ziua Mamei" de J. B. 
Priestley. Adaptare și 
regie : Radu Miron.

21.10 Șlagăre în interpretarea 
actorilor

21.30 Film artistic: ..Babette
pleacă la război"

23,05 Telejurnalul de noapte 
23,15 Telesport
23.30 închiderea emisiunii.

MARȚI 9 APRILIE
17.30 Pentru cei mici: 

Povestiri pe degete
„A iost o dată un căluț 
de mare" de Lucia Matei 
Filmul de desene ani
male : „Aventurile lui 
Joe"

18,00 In direct...
Transmisiune de la ex
poziția fabricii de mobilă 
de la C.I.L.-Pipera

18.30 Curs de limba franceză 
(lecția a 11-a)

19,00 Pentru pionieri șl șco
lari :
„Autograf pe o carte"

19.30 Telejurnalul de seară 
19,50 Buletinul meteorologic

Publicitate

20,00 Film serial : Thierry la 
Fronde

20,26 Album de poezie
20.40 Seară de teatru

„Act venețian" de Cărnii 
Petrescu
In pai>2ă: Poșta TV

22.40 Romanțe
Soliști : Mariana Negrii). 
Barbu Constantînescu, 
Nicolae Stănită

23,00 Telejurnalul de noapte 
23,Î0 închiderea emisiunii.

MIERCURI 10 APRILIE
17.30 Pentru școlari: 

Ex-Terra '68 
Emisiune concurs 
Filmul de desene ani
mate : „Aventurile iui 
Joe"

18,00 Telecronica economică 
Valențele metalului

18.30 Curs de limba engleză 
(lecția a 11-a)

19,00 Pentru tineret: 
Transmisiune de la clu
bul elevilor din Capi
tală

19 30 Telejurnalul de seară
19,50 Buletinul meteorologic 

Publicitate
20,00 „Dor de soare"

MWL
TELE- 

1IZIIIII
PE

S APTAMIN A 
VIITOARE

Emisiune muzical-core- 
grafică, pe muzică de 
Mihail Jora

20.30 Avanpremieră
20.45 Telecinemateca : „Erau

9 celibatari"
2.2.45 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 11 APRILIE
17.30 Pentru copii:

Filmul „Poly și secretul 
celor șapte stele"

18.00 La ordinea zilei: 
Informația economică

18.30 Curs de limba germană 
(lecția a ll-a)

19.00 Studioul Pionierilor 
Start

19.30 Telejurnalul de seară
19,50 Bulelinul meteorologic 

Publicitate
20,00 Film serial : „Wikinqii"
20.30 „Primăvara a sosit* — 

montaj folcloric. Cîntă o 
formație instrumentală 
condusă de Nicolae Bă
lti ță

21,00 Mult e dulce și frumoa
să...
Emisiune de limbă româ
nă

21.30 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice: 
Tasmania

22,00 Stagiunea „Teatrului Na
țiunilor"

22.30 Artă plastică
22.50 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 12 APRiLIE
17.30 Pentru copii:

Țara mea
Filmul de desene anima
te: „Aventurile Iui
Joe"

18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă

18,20 Buletinul circulației ru
tiere

18.30 Curs de limba rusă (lec
ția a H-a)

19,00 Antologie școlară:
Cronicarii munteni: A- 
n on imul Brîncovenesc

19.30 Telejurnalul de seară
19.50 Buletinul meteorologic

Publicitate
20,00 Studioul muzical

Cultura muzicală de-a 
lungul timpului 
Clasicismul vienez (I)

20.30 Ecran literar 
21,00 Reflector

21.15 Film arlsslic: „Surîsiii
Giocondei"

22.50 Telejurnalni de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.

SIMBATA 13 APRiLIE
DUPÂ AMIAZA :

Fotbal : Dinamo Bucu
rești — Sfeaqnl Roșu 
Brașov

18.15 Pentru cei mici: 
lanterna magică

18,36 Curs de hmba spaniolă 
(lecția a 11-a)

19,00 Penfrn școlari:
„România pitorească"

19.30 Telejurnalul de seară
19.50 Buletinul meteorologic

Publicitate
20,00 Teie-enciclopedia
21.00 Intflnire eu...

Astă-seară violonistul 
Ștefan Ruha

21.15 Film serial: „Evadatul" 
22,05 In spirală

Emisiune muzical-dis- 
traetivă

22,40 Invitata noastră :
Cintăreața de muzică
»ș<»ară Gaby Novak

23,00 Telejurnalul de noapte
23.15 Telesport
23.30 Închiderea emisiunii.
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Democrate Vietnam

asu-
pen-

Pre-

de război îm- 
îneît să poată

P. Harfiing:

eficace, în 
la Geneva, 
Vietnam”, a

spiritul Conferinței 
la instaurarea păcii 

declarat miercuri 
italian al afacerilor

tor 
de 
în 
seara ministrul
externe, Ainintore Fanfani. El a ex
primat dorința Italiei de a-și da con
cursul la eforturile pentru găsirea 
unei soluții conflictului din Asia de 
sud-est.

necondiționată a 
americane 

este necesară

Republicii
Virila in Tinliinda ȘTIRIa președintelui guvernului

Consiliului de Miniștri
Ion Ghcorghe Maurer

(Utmare din pag t)

Salutâm aceasta hotârîre

și priete-

Din lumea științei și tehnicii

de celu- 
fotografiat

A« Fanfani :

na- 
fost

ro- 
fn 
an 

rnl-

U Thanf:

H. Wilson :
econo-

țărl,

români să se simtă cit 
timpul vizitei lor ia 
și sperăm că această 
oferi prilejul să-și for

te 11-

fa-
și fire sin-

Larg ecou internațional al Declarației

După vizitarea orașului, primarul 
din Tampere a oferit un dejun în 
onoarea premierului român și a mi
nistrului afacerilor externe.

Salutînd pe oaspeți și remareînd 
prezența la dejun a reprezentanților 
cercurilor de afaceri din localitate, 
el a subliniat interesul pe care îl 
manifestă aceștia pentru intensifica
rea schimburilor comerciale între 
Finlanda șl România.

Răspunzînd, șeful guvernului ro
mân a relevat dinamismul econo
miilor naționale ale celor două țări, 
care creează premise favorabile dez
voltării echilibrate a exporturilor șl 
importurilor dintre România și Fin
landa și a arătat că experții eco
nomici și reprezentanții întreprinde
rilor din cele două țări vor trebui 
să prospecteze la fața locului posi
bilitățile concrete de intensificare a 
cooperării în producție.

De la Tampere, oaspeții români 
au plecat la Valkeakoski un puter
nic, centru industrial, unde au fost 
salutați de primarul orașului, K. 
Dahl, și de numeroși locuitori. Ca 
un plăcut gest de atenție, ziarul lo
cal „Valkeakosken Sanomat" a pu
blicat pe prima pagină un articol 
de fond în limba română intitulat 
„Fiți bine veniți", în care se subli
niază legăturile strînse existente pe 
plan economic între întreprinderile 
locate șl uzinele românești, crește
rea, continuă a volumului acestor 
schimburi și formele de cooperare 
între ele pe linia participării reci
proce a specialiștilor la perfecționa
rea producției industriale. „Dorim — 
se set ie în încheierea articolului — 
ca oaspeții 
mai bine în 
Valkeakoski 
vizită le va
meze o imagine favorabilă 
mitele anotimpului — despre micul 
oraș industrial din centrul regiunii 
Haine, ale cărui legături cu România 
sînt mult mai apropiate decît se cu
noaște".

In același spirit au vorbit și gaz
dele, atît la festivitatea de primire 
organizată la primărie, rît sî în 
cursul vizitei întreprinse prin oraș. 
Ele an înfățișat oaspeților, cu acest 
prilej diferite aspecte ale vieții e- 
conomice, socialo și culturalo din 
Valkeakoski. Orașul a cunoscut o 
dezvoltare rapidă, îndeosebi după al 
doilea război mondial, prin construi
rea unor mari întreprinderi Indus-

triale. Cele mai importante sînt 
bricile de hîrtie, fibre 
tetice, celofan, produse chimice, care 
exportă în România o gamă largă 
de produse. Orașul este și un im
portant centru cultural șl un atrac
tiv punct turistic. Așa cum subli
niau gazdele, un deosebit succes a 
avut aici expoziția românească or
ganizată anul trecut, cu tema ..Pei
saje și tipuri".

Premierul român și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc au făcut cu
noștință cu activitatea a două din 
principalele întreprinderi ale concer
nului „Sateri" — fabrica de relon 
și uzinele de celuloză și hîrtie. In- 
tîmpinati cu deosebită căldură de 
reprezentanți ai conducerii concer
nului și ai celor două întreprinderi, 
primul ministru român, ministrul afa
cerilor externe șl celelalte persoane 
oficiale, au fost conduși prin princi
palele sectoare de producție, primind 
ample explicații cu privire la creș
terea producției și folosirea unor 
procedee tehnologice noi. Premierul 
român s-a interesat de calitatea pro
duselor, de nivelul înzestrării tehni
ce și de unele aspecte ale califică
rii muncitorilor. El s-a întreținut cor
dial cu un grup de muncitori care 
au lucrat în România la punerea în 
funcțiune a combinatului 
loză de Ia Brăila și s-a 
împreună cu aceștia.

Sentimentele de stimă
nie ale poporului finlandez față de 
poporul român s-au manifestat și la 
Valkeakoski, ca și în celelalte lo
curi vizitate, cu deosebită pregnanță, 
găsindu-și cele mai variate forme de 
expresie: la primărie a fost orga
nizată o vitrină cu cărți, discuri, al
bume cu reproduceri ale operelor 
de artă, pliante turistice din Româ
nia; la fabrica de fire sintetice, în- 
tr-una din secțiile de producție, bo
binele cu fire aveau culorile trico
lorului românesc.

In seara aceleiași zile, oaspeții 
mâni s-au înapoiat la Helsinki, 
această călătorie prin tară, ei 
fost însoțiți de Vaino Lesklnen,
nistrul industriei, de reprezentanți 
al M.A.E. și de ambasadorii celor 
două țări.

Pas pozitiv spre lichidarea 
tragicului conflict

NEW YORK (Agerpres). — „Se
cretarul general al O.N.U. a salutat 
declarația guvernului R.D. Vietnam 
că este gata să trimită reprezentanți 
care să se întîlnească cu reprezen
tanții S.U.A. pentru a discuta înce
tarea luptelor.

In acest context, el a subliniat 
declarația președintelui Johnson că 
S.U.A. vor stabili contacte cu R.D. 
Vietnam pentru convorbiri.

Secretarul general ai O.N.U. do
rește să repete vechea sa convin
gere că vor avea Toc convorbiri uti
le la numai cîteva zile după ce bom
bardamentele sau celelalte acte de 
război împotriva Vietnamului do 
nord vor lua sfîrșit".

Secretarul general speră că aces
te convorbiri vor reprezenta un 
prim pas pozitiv spre lichidarea tra
gicului conflict din Vietnam.

rația transmisă de postul de radio 
Hanoi. La cererea ministrului, par
lamentul a adoptat o moțiune în 
care cere inițierea unor nod măsuri 
susceptibile să pună capăt conflic
tului din Vietnam. Moțiunea decla
ră că încetarea 
bombardamentelor 
pra R.D. Vietnam
tru a se ajunge la tratative.

întreaga lume trebuie sâ 
salute pozifia guvernului 
R. D. Vietnam

Președintele 
Johnson a declarat

COPENHAGA (Agerpres). — Mi
nistrul danez al afacerilor externe, 
Paul Hartlinq, a declarat miercuri 
seara în parlament că întreaga lume 
trebuie să salute poziția exprimată 
de guvernul R.D. Vietnam în decla-

Statele Unite vor stabili con
tacte cu reprezentanții 
nord-vietnamezi

televiziune americane că Statele 
Unite vor stabil! contacte cu repre
zentanții nord-vietnamezl pentru a 
discuta încetarea totală a bombarda
mentelor asupra R.D. Vietnam. EI 
a anunțat aceasta la cîteva ore după 
publicarea Declarației guvernului 
Republicii Democrate Vietnam în 
care se arăta că „guvernul R.D. Vi
etnam se declară dispus să numeas
că un reprezentant care să stabi
lească contactul cu un reprezentant 
al S.U.A., pentru a hotărî împreu
nă cu partea americană încetarea 
necondiționată a bombardamentelor 
S.U.A. și a altor acte 
potriva R.D.V., astfel 
începe convorbirile".

Johnson a anunțat,

Comerțul Indiei cu țările 
Europei răsăritene se dez
voltă în cele mai bune con
diții — a declarat în Camera 
Populară a parlamentului in
dian — ministrul adjunct al 
comerțului, Kureshi. Comerțul 
ou țările socialiste, a subliniat 
el, ajută India să-și regle
menteze balanța comercială, 
să economisească valută stră
ină pentru a importa utilajul 
greu de caro are nevoie

WASHINGTON (Agerpres). 
ședințele Johnson a declarat mier
curi seara la posturile de radio

de asemenea, 
că va pleca la Honolulu pentru 
avea întrevederi importante 
principalii săi reprezentanți 
Vietnamul de sud.

Agenția TASS a anunțat că 
la invitația președintelui Mo
hammad Ayub Khan, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice, Ale
xei Kosîghln, va face o vizită 
oficială în Pakistan între 17 
și 20 aprilie.

Iot seara, 
de Miniștri

președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste 

România, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit la restaurantul Kalastrajatorppa 
un dineu în onoarea primului minis
tru finlandez, Manuno Koivisto.

LONDRA (Agerpres). — Premie
rul Wilson a declarat miercuri sea
ra că hotărîrea guvernului R.D. Vi
etnam de a accepta stabilirea unor 
contacte cu reprezentanții S.U.A., 
în vederea realizării unei încetări 
depline și necondiționate a bombar
damentelor americane asupra Viet
namului de nord, „poate face să a- 
vanseze perspectiva unei reglemen
tări juste șl durabile". Un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Ex
terne britanic a spus, la rîndul săui 
„Salutăm această hotărîre a Hanoiu
lui care încurajează speranțele noas
tre într-un progres spre o reglemen
tare justă și trainică".

Dorim sâ se ajungâ la in
staurarea păcii în Vietnam

ROMA (Agerpres). — „Dorim ca 
să se ajungă, cu concursul tuturor 
celor care vor și pot să dea un aju-

VIETNAMUL DE SUD: Pa
triotă’ din Thua-Țhien, ripos- 
tind unui atac al agresorilor 
americani.

Venus are apă ? Ionii devin Iuminls- 
văzuU Și fotografiat!,

Witold Tnampczynski, minis- 
liI comerțului exterior al 

R.P. Polone, care face o vizită 
la Paris la invitația guvernu
lui francez, a avut o convor
bire cu ministrul de externe 
al Franței, Couve de Murvil- 
ie, în legătură cu dezvoltarea 
și întărirea relațiilor 
mice dintre cele două 
anunță agenția PAP.

Un acord cu privire la 
vigația comercială a 
semnat la Londra între Uniu
nea Sovietică și Marea Bri- 
tanie. Documentul este con
siderat un pas important în 
dezvoltarea colaborării din
tre cele două țări. In confor
mitate cu acordul a fost cre
ată o comisie anglo-sovietică 
pentru discutarea și rezolva
rea diferitelor probleme le
gate de navigația comercială.

(I) FISURILE N. A. T. 0.
Zîua de 4 aprilie, cînd se împli

nesc 19 ani de la semnarea Trata
tului atlanticului de nord, găsește 
N.A.T.O. într-un proces de continuă 
dezintegrare. Ultimii cinci ani au 
marcat însă o accentuare a acestui 
proces. Prima lut manifestare mal 
pregnantă a fost în 1964, cînd efor
tul american de a impune alianței 
„forța nucleară multilaterală", s-a 
soldat cu un eșec. Doi ani mai tîr- 
ziu guvernul francez a hotărît, du
pă cum se știe, să nu mai admită
forțe ale N.A.T.O. pe teritoriul său.

Creație a „războiului rece".
NATO. a grupat în cadrul unui
bloc militar agresiv pe lingă S.U.A.
alte 14 state : Anglia, Belgia, Cana
da, Franța, R. F. a Germaniei, Italia, 
Norvegia, Danemarca. Olanda, Lu
xemburg, Islanda. Grecia. Turcia șl 
Portugalia. La 23 de ani de la sfîrși- 
tul celui de-al doilea război mon
dial politica N.A.T.O. își conturea
ză inevitabilul ei sfîrșit. Au apărut 
tot mai clar simptomele certe ale 
unei agonii fără scăpare. Anii care 
au trecut de la crearea acestui bloc 
militar au demonstrat artificialita
tea politicii sale, înstrăinarea ei tot 
mai flagrantă de aspirațiile firești

spre apropiere și cunoaștere, spre 
progres comun, spre colaborare a 
popoarelor europene.

Este adevărat că N.A.T.O. conti
nuă încă să existe. El nn s-a dizol
vat, dar a rămas fără acele elemen
te care constituiau temelia unei or
ganizații : un țel clar și mijloace

In alegerile din Wisconsin, senatorul 
Eugene McCarthy a obținut o victorie 
de mari proporții■ ■

NEW YORK (Agerpres). — Rezul
tatele definitive ale alegerilor pre
liminare desfășurate la 2 aprilie în 
statul Wisconsin arată că candida
tul Partidului democrat, Eugene 
McCarthy, care se pronunță pentru

R. S. CEHOSLOVACA: Ho
telul „Gerlach" cu 10 etaje și 
120 de camere care va fi inau
gurat curtnd la Poprad în 
munții Tatra, unde se vor ține 
in 1970 campionatele mondiale 
de schi; moderna clădire a ho
telului este prevăzută cu res
taurant, grădină de vară și de 
iarnă, club de noapte șl so- 
lariu.

mericani, Blocul trebuie să rărnînă 
„monolit" chiar dacă Franța a creai 
o gaură în mijlocul lui. In acest 
sens trebuie înțeles „planul Harmel". 
adoptat la ultima sesiune ministe
rială, plan care trasează „obiective
le" și „sarcinile de viitor ale ali
anței". Căutînd să pună în practică 
acest plan, se acreditează ideea că 
N.A.T.O. va reuși să supraviețuias
că divergențelor care s-au ivit, că 
s-ar fi trecut la o nouă etapă care 
ar însemna ceva mai mult decît slm-

COMENTARIUL ZILEI

«

pașnică a războiului 
obținut o victorie

După toate probabilitățile, norii 
planetei Venus au apă în compoziția 
lor, au conchis radioastronomii de 
la Institutul de cercetări științifice 
în domeniul radioflzlcii din orașul 
Gorki. Măsurînd emisiunile de unde 
radio ale planetei Venus, oamenii 
de știință au constatat că stratul el 
de nori este asemănător ou cel al 
Pămîntulul șt că, prin urmare, este 
posibil ca norii de pe Venus să con
țină apă.

mina soarelui, 
cenți, et pot fi 
făcînd astfel posibile măsurători a- 
supra mișcării liniilor ctmpulut e- 
lectric.

Materie granulată 
pe suprafața Lunii

406 000 voturi (57 la sută), în 
ce președintele Johnson a ob- 
249 000 voturi (35 la sută). Suc- 
senatorulul este cu atît mal

NORI COLORAȚI

Ministrul de finanțe ai Ma
rii Britanii, Roy Jenkins, a so
sit Ia New York în drum 
spre Washington, unde va 
avea convorbiri cu omologul 
său american Henry Fowler. 
Se consideră că cei doi mi
niștri vor examina probleme 
legate de 
rului pe

recenta criză a ați
pi an interoccidental.

♦
depozite din 

fost incendiate
mari

au
noaptea de explozia

Două 
Frankfurt 
miercuri 
a patru bombe plasate de ne
cunoscut!. Pagubele au fost 
evaluate la peste 500 000 do 
lari. Nu au fost înregistrate 
victime.

o reglementare 
din Vietnam, a 
de mari proporții. McCarthy a ob
ținut 
timp 
ținut 
cesul
semnificativ cu cit el a primit spri
jinul a 52 din cei 60 de delegați din 
statul Wisconsin care vor participa 
la convenția Partidului democrat din 
luna august pentru desemnarea can
didatului definitiv al acestui partid 
la alegerile prezidențiale din toam
nă.

Pe lista Partidului republican, Ri
chard Nixon a obținut 385 000 voturi 
(80 la sută), iar Ronald Reagan 
52 000 de voturi (tl la sută).

tui bloc militar nu mai corespunde 
actualei situații internaționale, ca
racterizată de evoluția pozitivă a 
raporturilor Est-Vest, de afirmarea 
din ce în ce mal puternică în Eu
ropa a spiritului de înțelegere și co
laborare între state cu orinduiri so- 
cial-politice diferite.

Apartenența la N.A.T.O. a însem
nat încă de la crearea sa pentru 
țările mici o subordonare a intere
selor naționale majore țelurilor Im
perialismului american. Au trebuit 
să treacă niulțt ani pentru ca 
mai mulți membri ai coaliției să 
țeleagă că N.A.T.O. a devenit o 
vară din ce ,in ce mai greu de
portat, o frînă In ! desfășurarea unei 
politici externe independente și o 
încălcare a suveranității naționale. 
Prima țară car? a țupt tutela instau
rată de S.tî.Ă. a fost, după cum se 
știe. Franța. Dezintegrarea N.A.T.O. 
nu poate îi pusă insă exclusiv pe 
seama Franței sau a înrăutățirii re
lațiilor franco-americane. Este vorba 
de o criză mult mai larqă. Viața a 
relevat cu o nouă torță că „înve
chit și perimat" nu este conceptul 
de suveranitate, ci negarea Iui, prac
tica „Integrării" șl „supranaționali- 
tățti", care au caracterizat 
tul „atlantism*.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii șl cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat existența unui proiect co
mun americano-vest-german pentru 
crearea unor nori colorați în mod 
artificial la înălțimi variind între 
144 și 192 kilometri deasupra Indiei 
de sud, pentru a studia straturile 
superioare ale atmosferei. Rachetele 
care vor transporta încărcăturile de 
bariu sînt lansate de la o bază a- 
flată în regiunea Ecuatorului geo
magnetic, în india de sud. După 
lansarea în spațiu și expunerea la 
razele solare ultraviolete, bariul se 
ionizează, iar ionii se aliniază de-a 
lungul liniilor cîmpului magnetic, 
norul de bariu luînd astfel forma 
cîmpurilor electrice. Deoarece în lu-

Suprafața Lunii este acoperită cu 
o pătură de materie granulată, au 
stabilit s-avanții sovietici în urma 
studierii dateloF științifice obținute 
cu ajutorul stației cosmice „Luna-13", 
care la 24 decembrie 1966 a asele- 
nlzat lin.

Specialiștii sovietici sînt de pă
rere că Oceanul Furtunilor, unde a 
aselenizat stația cosmică, este aco
perit de o pătură de granule din- 
tr-o substanță minerală poroasă, a 
cărei grosime a fost în locul mă
surătorii de circa 5 cm. Sub această 
pătură de suprafață, consideră el, se 
află o substanță intermediară a că
rei densitate $1 duritate 
porțional cu adîncimea.

In stadiul iniția! al 
materiei lunare, presupun
aceasta a fost asemănătoare 
punct de vedere al componenței șl 
structurii — cu un meteorit. Ulte
rior, în urma dezintegrării elemen
telor radioactive, adîncurile lunare 
au început să intre în efervescență, 
și pătura de Ia suprafață s-a afun
dat. Unele zone ale acestei pături 
au fost inundate de magma topită, 
ieșită din adînouri.

cresc pro-

existenței 
savanții, 

din

LA ÎNCHIDEREA
EDIȚIEI

♦
Potrivit 

recției de 
tralia, la 
populația
de 11 928 889 locuitori.

unui raport al Di- 
Statistică din Aus-
1 ianuarie 1968, 
acestei țări a fost

♦
Regele Hussein al Iordaniei 

va sosi sîmbătă Ia Cairo în- 
tr-o vizită oficială în cursul 
căreia va avea 
importante cu 
Nasser, anunță 
Ahram".

convorbiri 
președintele 
ziarul „Al

Unită spe
ța 

va avea loc în 
acestui an, dar nu o

Republica Arabă 
ră că o conferință arabă 
nivel înalt va avea loc 
cursul 
consideră iminentă, a declarat 
purtătorul de cuvînt oficial 
al guvernului R.A.U., Hassan 
El Zayat. Noi, a subliniat 
sperăm că liderii arabi 
vor 
toate 
voiul

continua 
nivelele, 
șefilor de

liderii
consultările 
inclusiv la 
state.

marinar a
♦
Un

alți patru răniți 
care s-a produs
vasul petrolier liberian 
santhy" în apropierea 
lor Mozambicukii.

el, 
îsi 
ia 

ni-

fost ucis 
de o explozie 
miercuri pe 

„Chry- 
coaste-

6»

tot 
în- 
po- 
su-

pentru realizarea Iui. Cu câte stră
danii se încearcă menținerea sa, cu 
cită risipă disperată' de argumente 
se urmărește „readaptarea" organi
zației Ia noile condiții ! Se încearcă 
pe toate căile să se transforme a- 
lianța atlantică intr-o „unitate po
litică" in stare să facă față noilor 
sarcini diplomatice. Din păcate insă, 
toate aceste „remedii" nu tind nici 
să reformeze, nici să transforme ra
dical alianța, a cărei Cartă unică 
rămine Tratatul de la Washington, 
a cărui expirare se apropie cu pași 
repezi. In concepția strategilor a-

pla schimbare a domiciliului de la 
Paris la Bruxelles. Graba care are 
loc în legătură cu „reforma N.A.T.O." 
are la origine îngrijorarea cu care 
este privit de adepții menținerii a- 
cestui bloc anul fatidic 1969, cînd 
expiră termenul de validitate a Tra
tatului de Ia Washington.

Curentul de opinie în favoarea 
reglementării pașnice a tuturor pro
blemelor litigioase, a desființării a- 
Itanțelor militare, a intensificat ten
dințele centrifuge și în N.A.T.O. 
Oameni politici clarvăzători încep 
să-și dea seama că existența aces-

Pastorul
Martin Luther King 

a fost asasinat
de un tînăr rasist alb

N.

(Continuate în numărul

așa-niimi-

BADEA

viitor)

NEW YORK (Aqorpres). — Pas
torul Martin Luther King, laureat 
al premiului Nobel pentru pace și 
lider al populației de culoare din 
S.U.A., a fost asasinat joi seara în 
localitatea Memphis, statul Tennes
see, El se afla in balconul unui ho
tel din localitate, unde se stabili
se împreună cu alți lideri ai popu
lației de coloare pentru a organiza

drepturilor ci
ti as de un a- 
la cap. El a 

la un

♦
Potrivit unui ultim 

săinînt, populația Algeriei, este 
de 12 102 000 locuitori, dintre 
care 50,2 la sută reprezintă 
bărbați și restul de 49,8 la su
tă femei. 56 la sută din popu
lație o reprezintă 
19 ani, și numai 
peste 60 de ani. 
lația activă de 
1 340 000 lucrează 
tură. Procentul 
continuă să se mențină foarte 
ridicat, fiind 
din întreaga

recen-

tineri sub
7 Ia sută
Din popu-'-

2 335 000 
în agricul- 

analfabețilur

de 74,6 la sută 
populație a țarii.
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un marș în sprijinul 
vile, cînd un glonte 
sasin l-a rănit grav 
fost transportat de urgență
spital din apropiere, unde a încetat 
din viață. Șeful poliției a anunțat 
că, potrivit primeior elemente ale 
anchetei, asasinul lui Martin Luthev 
King ac fi un tînăr rasist alb.
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