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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, aNIȚI-VA 1 Interviul acordai
de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu,
Societății de radioteleviziune din Olanda 

„Katholieke Radio Omroep" (K. R. O.)

Cincinalul inainte de termen!
Cînd se urmăresc doar cifrele
globale „mărunțișurile" trag 

inapoi bilanțul
unui intreg

In primul trimestru din a- 
cest an U. E. L. Petroșani a 
rămas restantă față de plan. 
Cauzele ?

Pentru a exprima convin
gător că s-a ales un mod ne
potrivit de a munci, apelăm 
la spusele contabilului șef 
al unității, Ladislau Lenași, 
notate cu prilejul discuțiilor 
purtate cu factorii de con
ducere ai unității : „In goa
na după realizări financiare 
globale s-a favorizat la în
ceputul anului producția u- 
nor sortimente „valoroase" 
ciun ar fi, îndeosebi, cheres
tea rășinoasc, principalul sor
timent care ne aduce benefi
cii".

Intr-adevăr, în luna ianua
rie, acest produs fizic a fost 
realizat în proporție de a- 
proape 200 la sută, procentul 
de realizare a scăzut apoi 
constant în luna februarie și 
brusc în ultima lună din tri
mestru. Consecințele: pe de o 
parte s-a creat un surplus de 
producție căruia nu j se pu
tea asigura desfacerea, iar, 
pe de altă parte, s-a ivit ne
cesitatea accentuării eforturi
lor în sferele de producție ne
glijate, nevoia de a spori can
titatea din sortimentele ne
realizate integral pînă atunci, 
obligatorii însă de îndeplinit

trimestru
din înseși cerințele legilor ca
re guvernează economia noas
tră.

Dereglările ivite, cum era 
de așteptat, au influențat ne
favorabil chiar indicatorul de 
producție globală care, după 
ce pe primele două luni a 
fost îndeplinit, a rămas res
tant pe întreg trimestrul I 
(parțial au exercitat influen
țe, obiective și capriciile ier
nii pe parcursul lunii mar
tie, dar numai parțialei).

Ce se va întîmpla în conti
nuare ? — iată întrebarea că
reia am încercat să-i aflăm 
răspuns în discuția purtată 
cu directorul și inginerul șef 
al unității.

— Avem restanțe substan
țiale la sortul leimnos 
bușteni de fag (N.R. produs 
care este livrat fabricilor de 
mobilă. Merită amintit, că 
prin prelucrare lemnul 
dobîndește virtuți noi, posibi
lități superioare de întrebuin
țare, își multiplică înzecit 
valoarea. Și apoi nu trebuie 
să uităm faptul că țara noas
tră exportă mari cantități de mo
bilă!) Sîntem de asemenea da-

A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Cărbune peste pian
Colectivul de muncă al sectorului III de 

Ia E. M. Lupeni a extras peste plan un 
volum de cărbune, de la începutul lunii 
aprilie, care întrece 750 tone.

O remarcă specială se cuvine atribuită 
brigăzii de frontaliști condusă de ION 
ONUȚ care deține ponderea cea mai mare 
în producția suplimentară a sectorului: 
450 tone, cu o depășire a randamentului 
mediu zilnic de 800 kg pe fiecare post pres
tat. In întrecere cu ei se află și frontaliș- 
tii conduși de GRIGORE MOLDOVAN, 
care, dotați cu o combină 2 K-52, au strîns, 
deja, o zestre apreciabilă de tone peste 
preliminar : 300.

Rezultate meritorii are și brigada de 
la pregătiri condusă de GHEORGHFÎ 
BELEI care avansează cu frontul galeriei 
mai mult cu 0,5 metri pe zi, ceea ce va 
determina punerea mai repede în funcți
une a unei noi capacități de producție.

Minerii Petrilei - in frunte
După cele opt zile de lucru din cel de-al 

doilea trimestru, vrednicul colectiv al ex
ploatării miniere Petrila raportează 2 067 
tone cărbune extrase suplimentar sarcini
lor de plan. Sporul substanțial de cărbune 
înregistrat pe întreaga mină este contri
buția comună a patru din sectoarele de 
producție. Iată care sînt acestea 
— în ordine, după procentul de depășire a 
sarcinilor (între 14,6 și 9,7 la sută): sectorul 
I — plus 494 tone, sectorul III — plus 690 
tone, sectorul IV — plus 542 tone și secto
rul V — plus 415 tone. De remarcat că 
primele trei dintre sectoarele enumerate 
își continuă cu avînt succesele înregistra
te în cursul trimestrului I.

In felul acesta minerii petrileni se si
tuau ieri în fruntea colectivelor miniere 
ale Văii Jiului.

După cum s-a anunțat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit la 31 martie pe Aad 
van den Heuvel, redactor de 
politică externă, și Rene Sle- 
ven, șef de emisiune la Socie
tatea de radioteleviziune olan
deză K.R.O., cărora le-a acor
dat un interviu televizat.

ÎNTREBARE:
Care sînt principalele schim

bări care au avut loc în Ro
mânia în ultimul deceniu ?

RĂSPUNS:
In anii construcției socialis

te, și îndeosebi în ultimul de
ceniu, în România au avut loc 
mari transformări, atît în ce 
privește dezvoltarea forțelor 
de producție, perfecționarea 
relațiilor de producție, cît și 
în domeniul creșterii bunăstă
rii materiale și ridicării nive
lului cultural-științific al în
tregului popor. Caracteristica 
principală o constituie dezvol 
tarea în ritm înalt a industri
ei și agriculturii, intensificarea 
construcțiilor de locuințe, spi
tale și școli, creșterea conti
nuă a veniturilor oamenilor 
muncii, care, în raport cu cele 
din 1960, sînt de peste două 
ori mai mari.

ÎNTREBARE:
România consideră că diver

gențele existente între țările 
socialiste au un caracter tem
porar și pot fi depășite. Vă 
rugăm să ne vorbiți despre a- 
ceste divergențe și despre mo
dul în care ar putea fi depă
șite.

RĂSPUNS:
Este adevărat. România a- 

preciază că existența diver
gențelor între unele țări socia
liste, precum și apariția unor 
păreri deosebite într-o pro
blemă sau alta, au un carac
ter temporar, ele pot fi depă
șite. De altfel, aș putea spune 
că în ultimii ani s-au obținut 
pași importanți în această di
recție. Intre țările socialiste se 
afirmă relații de tip nou — 
care nu au încă o experiență 
îndelungată — dar care por
nesc de la deplina egalitate 
în drepturi, de la respectul re
ciproc, de la întrajutorarea în 
făurirea în fiecare țară a so
cietății socialiste. Aceasta con
tribuie, fără îndoială, la întă 
rirea colaborării lor și la afir
marea socialismului în întrea
ga lume.

ÎNTREBARE:
Ce loc acordați dumneavoas

tră, în contextul măsurilor 
pentru asigurarea securității 
europene, problemei desființă
rii blocurilor militare, renun

țării la manevre militare pe 
teritoriile sau Ia granițele al
tor țări ?

RĂSPUNS!
România acordă o atenție 

deosebită pregătirii și organi
zării conferinței generale pen
tru securitate europeană, aș- 
teptînd ca aceasta să pună ba
zele unor relații noi, de cola
borare multilaterală, între 
statele continentului, să asi
gure dezvoltarea liberă, inde
pendentă a fiecărei națiuni, 
corespunzător năzuințelor sale. 
Pornind de aici, consider că 
existența blocurilor militare 

♦constituie un anacronism. Ele 
sînt rezultatul perioadei răz
boiului rece, al încordării — 
perioadă care a început să fie 
de mult depășită. In lume a- 
sistăm la afirmarea unei poli
tici noi, bazată pe dorința po
poarelor de a trăi în pace, de 
a colabora în scopul progre
sului lor economico-social. 
Tocmai această tendință spre 
destindere face necesară des
ființarea blocurilor militare 
și, pînă la aceasta, luarea unor 
măsuri parțiale, cum ar fi re
nunțarea la manevre militare 
pe teritoriile altor state, sau 
la granițele altor țări și altele, 
care ar mări securitatea fie
cărui stat, încrederea recipro
că, contribuind în mod sub-
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Sîmbătă după-amiază con
cursul cultural-artistic „Dia
log pe aceeași scenă" a con
tinuat la Jieț unde formații
le locale, au primit vizita 
celor de la Bănită. Pe scena 
căminului cultural din Jiet, 
frumos împodobită eu obiec
te de artă populară, s-a des
fășurat un concurs inegal, 1- 
negalitate ce-și are rădăci
nile în lipsa de seriozitate 
cu care este privită această 
manifestare cultural-artisti- 
că urmărită cu interes de un 
mare număr de spectatori.

Programul căminului cul
tural din Bănifa a fost scurt, 
lacunar și improvizat. Dintre 
toate formațiile s-au detașat 
dansurile (11 perechi incomo
date în mod vizibil de scena 
mică ce le-a împiedicat evo
luția). Dar în vădit contrast

Brigadierul Traian Molnar de la sectorul II al minei Lonea împreună cu șeful de 
schimb Mihai Dorneanu și o parte din ortacii lor surprinși de aparatul fotografic după 
ieșirea din șut, discutind aprins asupra rezultatelor frumoase din schimbul lor, rezultate 
pe care le mențin lună de lună, zi de zi.

„Dialogul pe aceeași scenă“ 
reliefează preocupările 

factorilor cu 
responsabilități culturale

cu dansurile se află celelal- 
'te formații, pe cit de siguri 
erau dansatorii pe atît de 
oscilanfi și irelevanfi au fost 
ceilalfi. Grupul vocal, formal 
din zece cadre didactice, a 
convins doar prin nepregăti- 
rea Iui, și probabil că dacă 
ar fi fost acompaniat de un 
acordeon mai bun și dacă e-

ra pregătit cu seriozitate din 
timp, ar fi avut și o calitate 
muzicală mai ridicată. Briga
da artistică de agitat ie „Așa 
e pe la noi" (componentă i- 
dentică cu cea a grupului vo
cal) a fost destul de artifici
ală în conținut și formă ar
tistică, schematică și necon
vingătoare. S-au mai prezen

tat Aurelia Sasz (recitatoare), 
Letitia Tirea (solistă de mu
zică populară), Dumitru Cor- 
bei (solist de muzică popu
lară) și Grigore Stoica (sa
xofon, solist instrumentist). 
Prin introducerea momente
lor vesele „Viata mea" cu 
Ion Pasăre, căminul cultural 
din Bănifa a deviat flagrant 
de la bunul gust, dovedind 
lipsă de orientare și discer
nământ, nu numai artistic. 
Au văzut, oare, organele lo
cale din Bănifa acest micro- 
spectacol înainte de a fi pre
zentat în concurs ? Pe lingă 
faptul că au lipsit taraful, o-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

0 săptămină rodnică in curățenia 
și gospodărirea localităților Văii Jiului

Sarcini urgente în etapa următoare a acțiunilor patriotice
In sâptâmîna ce a trecut în 

toate localitățile municipiului 
au continuat, în ritm crescînd, 
acțiunile de muncă patriotică 
avînd drept scop finalizarea 
obiectivelor din planul de sa
lubrizare generală și înfrumu
sețare. A continuat reamena- 
jarea și extinderea zonelor 
verzi îndeosebi in cartierele 
noi, plantările de arbori și 
arbuști ornamentali, s-au să
pat rondurile de flori, s-au re
parat străzi, trotuare, poduri 
și podețe. Valoarea lucrărilor 
edilitcr-gospodărești, de cură
țenie și înfrumusețare realiza
te în săptămină 2-8 aprilie de 
cetățeni prin munci voluntar- 
patriotice însumează o valoa
re de peste 4 400 000 lei.

In zilele ce urmează, fără a 
neglija cartierele și străzile 
mai vechi ale localităților, for
țele și eforturile cetățenilor, ale 
sectoarelor prestatoare de ser
vicii, instituțiilor și unităților e- 
conomice vor trebui concentra
te în continuare în marile car
tiere cum sînt Aeroport și Car- 
pați - Petroșani, 8 Martie și 
7 Noiembrie - Petrila, Braia și 
Viscoza — Lupeni, în părțile noi 
ale orașelor Vulcan și Uricani. 
Atenția principală va fi orien
tată spre nivelarea terenurilor, 
săparea și însămînțarea noilor 
zone verzi, a cărărilor de cu-

rind resăpate din preajma 
blocurilor.

Comitetelor executive ale 
consiliilor populare le revine 
sarcina de a determina con
ducerile organizațiilor comer
ciale și ale cooperativelor 
meșteșugărești să ia măsurile

ȘANTIER DE
cuvenite și să treacă de ur
gență la repararea gardurilor, 
curățirea incintelor, recondițio-

PRIMĂVARĂ
narea și zugrăvirea fațadelor 
unităților comerciale și de de
servire a populației aflate în

deosebi pe arterele principale 
ale centrelor urbane. Se apre
ciază că unele unități econo
mice nu au trecut cu destulă 
operativitate la îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au fost fixate. 
Acestea sînt chemate să-și 
respecte termenele de înde
plinire a obligațiilor.

Dimineață însorită de duminică. O zi splendidă, care a îmbiat pe aproape toți locatarii blocului 109 de pe stra
da Republicii din Petroșani să participe la lucrările de înfrumusețare a împrejurimilor „turnului".

Foto : Ion LEONARD

Sub înaltul patronaj al președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Capitală au început lucrările unei mese 

rotunde pe teme economice organizată 
de Asociația „Business international1

Sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luni dimineața, au 
început în Capitală lucrările 
unei mese rotunde pe teme e- 
conomice, organizată de Aso
ciația „Business International".

La ședința inaugurală au 
participat tovarășii Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, loan Ursii,

președintele Consiliului Nați
onal pentru Știință și Tehno
logie, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Nicolae Ghenaa, secretar ge
neral la Ministerul Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

Rostind cuvîntul de deschi
dere, președintele Asociației 
„Business International", El- 
drige Haynes, a subliniat că 
desfășurarea la București a 
acestei manifestări are drept 
scop cunoașterea realizărilor 
și perspectivelor economiei 
României, a cadrului său le
gislativ, în vederea dezvoltă
rii și diversificării colaborării 
și cooperării economice, știin
țifice și tehnice a firmelor 
prezente cu centrale și unități 
industriale românești.

Tovarășul Ilie Verdeț a sa
lutat, în numele guvernului 
român, pe participanți, rele- 
vînd atenția specială pe care 
o acordă România — în cadrul 
programului complex de con
struire a unei societăți multi
lateral dezvoltate — lărgirii 
colaborării economice, reci
proc avantajoasă, cu toate sta
tele, exprimînd, totodată, con
vingerea că lucrările mesei 
rotunde vor constitui un bun 
prilej pentru găsirea unor for
me de cooperare potrivit in
tereselor comune, menite să 
stimuleze relațiile economice 
ale țării noastre cu firmele 
membre ale Asociației.

Lucrările mesei rotunde con
tinuă. ’

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe participanții la masa rotundă pe teme economice 

a Asociației „Business International"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a primit, luni dimineață, pe 
participanții la masa rotundă 
pe teme economice, organiza
tă la București de Asocia
ția „Business International", 
importantă mahiifestare care-și 
desfășoară lucrările sub 
înaltul patronaj al șefului 
statului român.

La primire au participat to

varășii Ilie Verdeț, prim-vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele .Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și alți mem
bri ai guvernului, conducă

tori de instituții centrale eco
nomice.

In - numele reprezentanților 
celor peste 50 de societăți, 
companii, bănci, prezenți la 
întrevedere, Alonso B. Kight, 
vicepreședinte al corporației 
americane „Rockwell Interna
tional", a exprimat călduroa
se mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru cin
stea deosebită de. a-i fi primit, 
subliniind că toți cei de fa-

(Continuare în pag. a 4-a)

Elevii Școlii comerciale din Petroșani, la acțiunea <le 
primăvară.

Studenții anilor I de Ia I.M.P. lucrînd la amenajarea te
renului de sport ce va întregi baza sportivă a Institutului.

Foto : C. BARBU

La
împădurit

Duminică 8 aprilie, salaria- 
ții Ocolului silvic Petr .ani, 
împreună cu un grup de 
membri ai Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv Pe
troșani a efectuat o acțiune 
de muncă patriotică pe șan
tierul Scărița situat peste Jiu 
în fața motelului Gambrinus. 
Cei 53 de participanți la pri
ma acțiune voluntar-patrio- 
tică de împădurire din raza 
Ocolului silvic Petroșani pe 
acest an între care s-au numă
rat vînătorii Iosif Kirmaier, 
Ștefan Boța, Iosif Cotoț, loan 
Ciur, Dumitru Ardeleanu, Au
rel Dan și alții au plantat, 
după cum ne-a informat ing. 
Matei Pitea, peste 2 000 puieți 
de pin. Astfel de acțiuni vor 
continua în zilele următoa
re de repaus și la ele este 
necesar să participe, sub în
drumarea silvicultorilor, un 
număr cît mai mare de salari- 
ați ai întreprinderilor și insti
tuțiilor, pensionari, uteciști 
și pionieri. Timpul frumos din 
ultimele zile favorizează, 
chiar fac plăcute și recreati
ve asemenea acțiuni.
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Echipa de alpinism

C.F.R. PETROȘANI
vicecampioană a

® Gheorghe Lupuțan 
pe locul 2 în

clasamentul Individual Fotbal, divizia A

Rezultate tehnice
Sus: Viorel Țandea, ing Va-

Cojocarii, Sabin Văsoi;

Gh. Lupuțan, Alex. Zolo-

U“ CLUJ — A. S. A. TG. MUREȘ 1—0 ; DINAMO — 
SPORTUL STUDENȚESC 3—3 ; „U“ CRAIOVA — S. C. BA
CĂU 1—0 ; F. C. CONSTANTA — F. C. ARGEȘ 1—1 ; U.T.A. 
— STEAGUL ROȘU 1—0 ; C/S. M, REȘIȚA — JIUL 3—0 : 
F. C. PETROLUL — C. F. R. CLUJ 0—0 ; STEAUA — 
RAPID 0—0.

CLASAMENTUL

TELEX
BELGRAD 9 (Agerpres). - 

Congresul Federației interna
ționale de tenis de masă întru
nit la Sarajevo a ho-tărît ca 
viitoarele campionate mondi
ale să se desfășoare în anul 
1975 (in prima 
lunii februarie) 
India.

Celor ce ne făceau cîndva,
duminicile frumoase...

HAMBURG 9
Cunoscutul mărșăluitor 
german Gerd Weidner a co
rectat duminică recordul mon
dial în proba de 50 km. Cu 
prilejul unei tentative făcute 
in apropiere de Hamburg el a 
parcurs această distanță în 
4h 00’27”2/10. Vechiul record 
era de 4h 03'46"6/10 și aparți
nea atletului sovietic V. Sol
datov.
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Uontinuînd 
lor, cu care 
de cîțiva ani 
de la
C.F.R. Petroșani reușesc 
în acest an să... escaladeze 
vîrful „piramidei** sportului 
înălțimilor. Finala campio
natului național de alpinism, 
desfășurată între 20 și 31 mar
tie, în masivul Retezat, a în
registrat un prestigios suc
ces al alpiniștilor antrenați 
de ALEXANDRU ZOLOTA- 
RU. Titlul de vicecampioană 
a țării, cucerit cu prețul u- 
nor eforturi considerabile, 
vine să „răsplătească" talen
tul, antrenamentele asidue 
desfășurate cu perseverență, 
pasiunea pentru sport dovedi
tă de cei 4 componenți ai e- 
chipei C.F.R. Petroșani — 
GHEORGHE LUPUȚAN,
1OAN SIN, SABIN VĂSOI și 
VIOREL ȚANDEA (coordo
nator — ing. VASILE COJO
CARUL

După cum ne declara an
trenorul Alexandru Zolotarn

— „Exigențele din an in 
mai sporite puse în fața aces
tui campionat au solicitat 
la maximum aptitudinile de
osebite ale participanților, 
cei mai buni inscriindu-și 
numele in „cartea de onoa- 
re“ a alpinismului românesc. 
Gheorghe Lupuțan, elev la
Liceul industrial minier, a
dovedit reale posibilități 
pentru sportul altitudinilor, 
cucerind titlul de vicecam- 
pion al țării. Drumul lui, ca 
de altfel al întregii echipe, 
nu se va opri însă aici. Sîn- 
tem hotărîți să ne menținem 
și în continuare în... atmos- 
iera rarefiată a înălțimilor, 
să ducem faima sportului 
Văii Jiului cit mai departe...**

Finala campionatului nați
onal s-a desfășurat in 3 eta
pe : 1) Etapa de escaladare 
a două trasee, 
(Valea rea și 
lor) | 2) Etapa 
„Raliu** — cu
turor vîrfurilor dintre Vîrful 
Mare și Vîrful Retezat; 3)

Etapa Sky, în ultima zi, 
constat din traversarea la 
terval de 5 minute între 
chipe, a traseului dintre 
ua Bucure! și Refugiul Gen- 
țiana. Pentru toate aceste e- 
tape s-a dat cîte un număr 
de puncte, care adăugat celui 
obținut la cățărarea de Iar
nă, a stabilit clasamentul fi
nal.

Felicitări întregii echipe de 
alpinism 
pentru 
și... la

Iată 
final :

Universitatea
C.F.R. Petroșani
Rapid Oradea 
Universitatea Iași 
Torpedo Brașov
I.P.G.G. București 
Celuloza Zăimești 
Politehnica Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Turdeana Turda 
Universitatea Cluj

1. STEAUA 19 9 6 4 29-14 24
2. DINAMO 19 10 4 5 31-21 24
3. „U" CRAIOVA 19 8 7 4 31-25 23
4. C. F. R. CLUJ 19 7 8 4 21-16 22
5. S, C. BACĂU 19 8 5 6 23-22 21
6. F. C- ARGEȘ 19 8 4 7 28-18 20
7. JIUL 19 8 4 7 23-24 20
8. F. C. PETROLUL 19 7 6 6 15-16 20
9. „U" CLUJ 19 7 4 8 18-29 18

10. STEAGUL ROȘU 19 6 5 8 23-15 17
11. RAPID 19 5 7 7 20-19 17
12. U. T. ARAD 19 5 7 7 20-23 17
13. A, 5, A. TG. MUREȘ 19 8 1 10 26-31 17
14. C. S. M. REȘIȚA 19 4 8 7 19-27 16
15. F, C. CONSTANȚA 19 5 5 9 14-25 15
16. SP. STUDENȚESC 19 3 7 9 20-36 13

viitoare
(Miercuri, 11 aprilie)

U‘‘ Craiova — A. S. A. Tg. Mureș (amînat); Sportul 
studențesc — C. S. M. Reșița ; Steagul roșu — Petrolul ; 
C. F. R. Cluj — Rapid ; Steaua — F. C. Constanța ; Jiul — 
U.T.A. ; F. C. Argeș —■ Dinamo ; S. C. Bacău — „U“ Cluj.

Neîndoios, rezultatul de la Reșița, prin proporțiile lui, surprinde. 
Și nu are cum să ne satisfacă. Iubitorii fotbalului din Valea Jiului 
nu au lăsat, pină în ultimele clipe dinaintea meciului, să li se 
scurgă din inimi licărul speranței într-un reviriment al Jiului după 
înfrîngerea în fața Stelei. Năzuiam cu toții în spulberarea... iluzii
lor reșițenilor și a pesimismului celor ce vedeau deja alunecarea 
pe tobogan, în clasament, a elevilor lui Ștefan Coidum. Nu a fost 
insă așa... Și Jiul a pierdut la Reșița la un scor de forfait, la un 
scor care ne reamintește rezultate aproximativ similare din tur. A 
pierdut în fața unei echipe pe care, în „avanpremiera" campio
natului, o îngenunchlase categoric la Petroșani. A pierdut în 
fața unei eehipe care a dorit victoria ardent, a căutat-o, o luptat 
pină la epuizare pentru ea. Reșițenii au „servit" oaspeților o lecție 
vie de dragoste pentru culorile clubului. Ce-au oferit jucătorii 
Jiului publicului de pe Bîrzava ? Mai... nimic. Un joc haotic, debu- 
solat și esențialmente ineficient. Fotbaliștii de la Jiul au mers 
la Reșița cu vagi speranțe într-un rezultat bun și acestea acope
rite însă, strașnic, cu carapacea gîndului că sînt... irealizabile. 
Nu credem că greșim afirmînd că postamentul moral de pe care 
a fost privit acest meci (ca și cel cu Steaua) nu a avut nimic 
asemănător cu cel dinaintea meciului de la Ploiești. La Ploiești, 
în virtutea rezultatelor bune de altădată, echipa Jiul a mers cu 
fruntea sus, semeață, vizînd victoria, zbătîndu-se pentru ea, fără 
a uita un moment că în fotbal orice rezultat e posibil... La Reșița, 
însă, după „deteriorarea” moralului de către Steaua, Jiul nu a 
căutat, așa cum trebuia, răsturnarea previziunilor sumbre și echi
librarea situației, nu a făcut totul pentru a recîștiga ceva din 
terenul care-i fuge acum de sub picioare, nu a dorit să ne forțeze 
să credem că înfrîngerea în fața „steliștilor" a fost un pur accident. 
Nu I Deși știau toți componenții echipei că întreaga masă a sus
ținătorilor lor tocmai acest lucru îl așteaptă — să răstoarne cal
culele altora și să continue linia ascendentă pe care s-au în
scris în turul campionatului.

Neîndoios, rezultatul de la Reșița îngrijorează. Și iubitorii 
sportului din Valea Jiului cer acum, insistent, celor ce le făceau 
cîndva duminicile frumoase, să se lase din nou... iubiți. Adică să 
nu dezarmeze. Să nu uite că anul acesta au promis să fie anul 
lansării Jiului în marele circuit al valorilor !

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum ș-a anunțat ediția 
din acest an a Jacurilor mon
diale universitare se va des
fășura la Moscova între 15 — 
25 august. La întrecerile celei 
mai Imporbante competiții po
lisportive a anului și-au anun
țat participarea studenți din 
57 de țări.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Turneul international feminin 
de floretă de la Minsk a fost 
cîștigat de cunoscuta campi
oană sovietică Belova, urmată 
de fosta campioană mondială 
Zabelina t (U.R.S.S.) Sportiva 
Ileana G'yulai (România) a o- 
cuipat locui 4.

BELGRAD 9 (Agerpres). — 
In concursul internațional de 
popice de la Maribor, proba 
feminină de perechi a fost cîș- 
tigată de iugoslavele Sterzaj 
și Ludvig — 2 727 puncte. Pe
rechea Cătineanu, Petrușcă 
(România) a ocupat locul 4— 
2 647 puncte. Cel mai bun re
zultat individual l-a obținut 
Ludvig ou 857 popice doborî-

Dan RAREȘ

H / w■S3

LAS PALMAS 9 (Agerpres), 
— In turneul 
șah de la Las 
Canare) toate 
a 5-a (printre 
tre marele maestru român Flo
rin Gheorghiu și vest-qerma- 
nul Klaus Darga) s-au terminat 
remiză. In clasament conduce 
Zoltan Ribli (Ungaria) cu 3,5 
puncte, urmat de Andersson — 
3 puncte și o partidă întrerup
tă, Florin Gheorghiu, Petrosi
an, Liubojevici, Panno, ' Stein 
și Hort — cîte 3 puncte.

Nu, categoric nu, e exage- însă nu a vrut să-i producă
rat demult! Stetem He un rău atit de mare fotbalis-
co-rd, pe stadioane trebuie să tie 
întronată o disciplină fermă, să 
se pună capăt ieșirilor violen
te care pun în pericol real in
tegritatea corporală a fotbaliș
tilor, sîntem de acord că îm
potriva celor ce nu-și respec
tă partenerul de loială între
cere este necesar să se ia mă
suri — dar nici chiar așa.» 
Toate relatările despre meciul 
Jiul — Steaua, apărute în 
presă, nu au uitat să consem
neze faptul că în eazul regre
tabilului accident al jucătoru
lui Aelenei, fotbalistul Alex.
Naghi (Jiul) nu are vina de a 
fi acționat cu intenție. Un 
iaull obișnuit de joc. corobo
rat unei nefericite accidentări 
(datorată și... fragilității tînă- 
rului și talentatului ..stelist") 
este sancționat însă, acum, de 
către comisia 
competiții 
F.R.F cu 
Naghi PE 
LUNI.
O retrospectivă. Naghi l-a ac

cidentat grav pe Aelenei. Naghi

centrală de 
și disciplină a 
suspendarea lui 
TIMP DE TREI

tului bucureștean. Și acest lu
cru îl știu toți cei care au a- 
sistat la îneci. II știu, poate, și 
cei doi antrenori ai Stelei, Con
stantin și Jenei. L-a recunos
cut și arbitrul întîlnirii, Ga
briel Blau. A spus-o deschis 
și observatorul federal, 
trenorul Robert Cosmoc. 
nă și Aelenei recunoștea 
Naghi nu a vrut, că „și-a 
seama că va accidenta 
era prea tîrziu, pieiorul 
mai putea fi retras**... Și 
tuși...

Un jucător, un fotbalist recu
noscut ca adept convins al îair- 
play-ului, al sportivității, care 
nu a ieșit niciodată în afara li
mitelor jocului bărbătesc, es
te scos din circuitul valori
lor, pe un timp îndelungat, 
fără ca pentru aceasta să exis
te o bază argumentative soli
dă...

Vădit afectat de această pe
deapsă dură, foarte dură, A- 
lexandru Naghi ne declara că

speră într-o reevaluare a sanc
țiunii. Și noi sperăm.

e mult.
Și mai

nu va învăța niciodată 
dintr-o măsură de jus- 
căreia nu e convins. Și

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs de 
haltere, desfășurat în localita
tea Valkeakoski, sportivul fin
landez Kalevi Landenranta a 
stabilit, în limitele categoriei 
supergrea, un nou record 
mondial la stilul „smuls“ cu 
performanta de 181 kg. Ve
chiul record era de 180 kg si 
aparținea campionului olimpic 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.).
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an- 
Pi
că 

dat 
dar 
nu 
to-

că 
mult, 
meni 
nimic 
tețea
nimeni dintre cei ce-au văzut 
meciul nu a 
că Naghi nu 
ție...

N-am vrea 
în rîndurile 
pentru lipsa
sportivitate pe teren, că 
facem dovada simțului reali
tății vizînd cazul de față. 
Dimpotrivă. Vrem ca întrece
rile de fotbal — mal ales ce
le dintre echipele „dm prima 
lihie** — să 
obiectivitate 
tivitate. Pe
baza și Alexandru Naghi care 
speră, ca și suporterii „Jiu
lui** într-o reevaluare a mă
surii luate.

V. TEODORESCU

Lupeni...

Foto : Ilie NOVAC
Minerul Lupeni

Constructorul Arad 7 - 2

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Prima cursă feminină (din is
toria schiului) pe distanta de 
30 km s-a disputat în locali
tatea Moncegorsk, în apropie
rea cercului polar. întrecerea 
a fost cîștigată de Nina Seba- 
lina cu timpul le
Printre concurentele care 
terminat întrecerea s-a aflat 
și veterana Ana Sorokina in 
vîrstă de 53 ani.

Cu tranzistorul in mină, in
tru pe stadionul pustiu pen
tru a înțelege mai bine trans
misia, pentru a „vedea" mai 
clar distantele și pozițiile 
comunicate de crainic, și a 
„trăi" la fata locului ritmul 
îndrăcit al sportului pentru 
care 
cînd

Ce 
mi-e 
lății, 
rului

— Lovitură de colt de pe 
partea stingă. Execută gazde
le, balonul se îndreaptă spre 
mijlocul careului și ricoșea
ză din picioarele unui apără-

facem atîtea eforturi zi
că ne recreem.
mi-e dat să văd. ce 

dat s-aud ? Fidel reali- 
dau cuvîntul tranzisto-

tor. Este un 
care durează 

oaspefii nu sete,
atac prelungit 
de cîteva minu- 

regăsesc

contraatac neașteptat, destul 
de periculos pentru gazde, 
prinse pe picior greșit o ul-

Din colțul tribunei

loc în fazele acestea dra-de
matice și, dar iată... o nouă 
centrare în careul mic, șut, 
goli

După alte cîteva minute:
— Mingea ajunge în pose

sia oaspeților. Urmează un

timă ocazie a oaspeților pen
tru a reduce din scor. Balo
nul se află la marginea 
reului de 16 m, portarul 
cu destulă imprudentă, e 
blat, tribunele au amufit, 
tacantul e singur in

Popice

Paringul Lonea
campioană municipală

Cu etapa din 8 aprilie 
1973, a luat sfîrșit campio
natul municipal de popice 
ediția 1972—1973.

Prin victoria obținută la 
Aninoasa, echipa din Lonea 
a cîștigat titlul de campioa
nă municipală și dreptul 
de a participa la etapa ju
dețeană care va avea loc la 
începutul lunii mai a.c.

Iată rezultatele înregis
trate : Minerul Aninoasa — 
Parîngul Lonea 4 573—4 606

ca- 
iese 
dri- 

a-
careul

și Utilajul Petroșani — Vis- 
coza Lupeni 4 699—4 359 
p.d. In general, ultima eta
pă s-a caracterizat prin re
zultate destul de modeste, 
iar dintre cei 24 jucători 
care au evoluat pe arenele 
de joc, doar doi — Gheor
ghe Morar de la Aninoasa 
și Ion Pop de la Utilajul 
Petroșani au trecut granița 
celor 800 de popice doborî- 
te.

S. BALOI

mic, șut și, vai, peste poar
tă... 1

Am fost, rog să fiu crezut, 
fidel realității, deși pentru a 
păstra suspens-ul fazelor, am 
eliminat numele celor în ca
uză. Știu însă, că ei se re
cunosc. Mai știu că și citito
rii, iremediabilii susținători 
ai echipei favorite, au înțe
les că meciul din care am 
desprins fazele, a luat siîrșit 
cu un categoric scor de 3—Ol

Să mă las ? Să nu mă las ? 
Să mă las de fotbal ? Să-mi 
vînd ? Să nu-mi vînd ? Să-mi 
vînd tranzistorul ?

SPECTATOR

Rezultatele concursului
Pronosport

nr. 14 1973din 8 aprilie
I. 0—0 X

11. 3—3 X
III. 1—1 X
IV. 1—0 1
V. 3—0 1

VI. 1—0 1
VII. 1—0 1

VIII. 0—0 X
IX. 0—1 2
X. anulat

XI. 0—1 2
XII 2—1 1

XIII. 0—0 X

Fond de premii 472 375 lei.

Partida de la Lupeni a a- 
vut, pe parcursul celor 90 
de minute de joc, două as
pecte diferite. In prima re
priză, gazdele s-au avântat 
în atac cu dezinvoltură, stă- 
pînind întregul spațiu al ga
zonului, etalând un stil mo
dern de joc, care, după cum 
s-a putut vedea a adus și 
cinci goluri, unul mai frumos 
decît altul...

In această repriză echipa 
dsiin Arad, și-a retras halfii 
la marginea propriului careu, 
lăsând mijlocul terenului la 
discreția gazdelor. Tempori
zarea în zona defensivă și 
pasa lungă spre vârfurile de 
atac, au fost replicile prefe
rate ale oaspeților, replici 
oare nii s-au părut economi
coase, eficace și dibace pen
tru o echipă mai puțin tehni
că, obosită și, evident, vădit 
deranjată de presinqul susți
nut al qazdelor.

Repriza a doua constituie 
cel de-al doilea aspect al 
meciului. Cînd toată lumea... 
nu se aștepta, echipa din A- 
rad pune stăpânire pe joc și 
în primele 5 minute înscrie 
două goluri. După acest duș 
rece, minerii se trezesc la 
realitate dar nu mai pot să 
facă altceva decît să echili
breze jocul pentru că faze
le alternează de la o poartă 
la alta dar fără a crea palpi
tații...

Iată cum s-au înscris cele 
9 goluri : min. 3, Cristache 
centrează înalt în careu, Co- 
troază reia cu capul puter
nic, portarul respinge la... 
Voicu și 1—0; min. 13, ace
lași Cristache îl vede bine

demarcat și-i pasează lui Lu- 
cuța care înscrie pe lingă 
portar: 2—0; min. 16, la o 
centrare a lui Cristache, Voi
cu reia cu capul în bară, 
mingea revine la Moldovan 
și 3—0; min. 26, Moldovan 
face o cursă solitară pe stin
gă și... 4—0; min. 36, la o 
învălmășeală în fața porții 
mingea ajunge la Polgar ca
re din afara careului stre
coară mingea în plasă, cu 
un șut puternic ; 5—0 ; min. 
48 Serafim îl scapă prea u- 
șor pe Mercea care centrează 
la Peczavzski și 5—1; min. 
50, la o fază confuză arbitrul 
acordă, discutabil, penalti la 
un fault de joc comis de Se
rafim. Dodean execută 
5—2 ; min. 57, 
scrie pr,intr-un 
din întoarcere, 
pus 6—2 și în 
dovan reia cu 
rea lui Lucuța :

A fost un meci
presărat cu faze autentice de 
fotbal (mai ales în prima sa 
parte).

Arbitrul Gh, Cojocarii din 
Drobeta Turnu Severin a 
condus bine formațiile: MI
NERUL : Șarpe — Rus, ȘVE- 
DAK, BURDANGIU, Serafim 
(min. 64 Bană) — Cristache, 
POLGAR — LUCUȚA, Co- 
troază, Voicu, MOLDOVAN 
(min. 78 Turba tu). CON
STRUCTORUL: Orădan (min. 
20 Tamboi) — Beșcuca (min. 
45 Bartha), Szabados, Rung, 
Varga — Dodeanu, Mercea, 
Romanescu Lăzureanu,
Peczavszky, Dobay.

Și
Cotroază în- 
șut splendid, 
în colțul o- 
min 68, Mol- 
capul centra- 

7—2.
agreabil,

Vasile MOLODEȚ

Știința Petroșani — 
Meva Drobeta

Turnu Severin 4-0 (2-0)
Și în cel de-al doilea joc 

disputat la Aninoasa, forma
ția antrenată de prof. Gheor
ghe Irimie, a reușit să câș
tige două puncte deosebit de 
prețioase. Intîlnind echipa 
Meva Drobeta Turnu Seve
rin, studenții au obținut de 
data aceasta o victorie la scor 
(4—0), care îi „saltă" spre 
partea superioară a clasa
mentului seriei în care acti
vează.

Meciul a fost interesant, 
dinamic, cu multe faze de 
poartă, gazdele situîndu-se 
de-a Iunqu] celor 90 de mi 
nute de joc cu mult 
deasupra partenerii™ de 
întrecere. Și dacă scorul a 
fost de numai 4—0 aceasta 
s-a datorat ratării unor situ
ații deosebit de favorabile a 
atacanților Științei precum 
și a formei bune a portaru
lui de rezervă al oaspeților, 
Nedelcu, care a avut inter
venții salvatoare în multe 
momente critice.

De cealaltă parte a terenu
lui, Meva Drobeta Turnu Se
verin, la care un punct cîn- 
tărea, de fapt, dublu, s-a li
mitat mai mult la un joc de 
apărare, reușind să facă fa
tă într-o bună măsură iure
șului studenților. Contraata
curile lor, deși rare, au fost 
totuși periculoase, producând 
panică în careul gazdelor.

Chiar în minutul 3, studen
ții reușesc să deschidă sco
rul. La un atac purtat pe par
tea dreaptă, Rotea, după ce 
driblează cîțiva adversari,

pasează precis la Gruia care 
înscrie nestingherit în poar 
tă ; 1—0. Peste zece minute, 
același Gruia majorează sco
rul la 2—0 pentru echipa sa, 
cînd a reluat în plasă o 
centrare venită de la Grizea

In cea de-a doua parte a 
jocului, cei ce au inițiativa 
sînt tot gazdele. La un pre
sing din minutul 50, Alexan- 
dronj mărește avantajul e- 
chipei sale la 3—0. șutind 
din apropiere. Cel mai fru
mos gol al partidei 
scris de Gruia. în 
60 cu un sut bombă 
nrorimativ 18 metri.

Pină la fluierul final, stu
denții exercită un bombar
dament continuu la poarta 
oaspeților. Și numai impre
cizia în șut a lui Ștefan, A- 
lexandroni. Gruia și Zăvălaș, 
precum și intervențiile deo
sebit de inspirate 
rului Nedelcu î-au 
oaspeți de la o 
mai categorică.

Arbitrul Ioan Filip din A- 
brud a condus bine următoa
rele formații: ȘTIINȚA : Bo- 
gheanu — Rișcuță, Zăvălaș, 
Burnete, Rusu — Grizea (Nă- 
dășan) Rotea — Gruia, Faur 
(Ștefan) Bîtea, Alexandroni; 
MEVA: Iordache (Nedelcu) 
— Sava I, Budănescu, Vîl- 
ceanu, Stroescu — Chirițes- 
cu, Codin (Trușcă) — Finea, 
Vidan, Boștînă, Pătrușcă.

esle in- 
minutul 
de la a

ale porta- 
salvat pe 
înfrîngere

C. MATEESCU

X



MARȚI, IO APRILIE 1073 3

INFORMA ȚII
DE PARTID

Dezbateri ideologice model
La începutul acestui an, intregui colectiv al comitetului de 

partid de la mina Petrila a fost convocat la o dezbatere ideolo
gică MODEL, pe o temă actuală, utilă : „CE ÎNSEAMNĂ A 
TRĂI Șl MUNCI ÎN CHIP COMUNIST". După discuțiile vii, pur
tate, participanții s-au ales cu un plus de experiență, astfel incit, 
atunci cînd s-au aflat in organizațiile de bază, au fost în măsură 
să sprijine cu mai multă eficiență dezbaterile similare, să indi
ce membrilor de partid o bibliografie utilă.

Pornind astfel, dezbaterile ideologice au avut loc cu regu- 
ale minei, multe dintre 
făcîndu-și simțit aportul 
partid, în creșterea răs- 
salariaților la îndeplini-

iaritate, în toate organizațiile de bază 
ele devenind model, asemenea primei, 
in educarea comunistă a membrilor de 
punderii acestora în mobilizarea tuturor 
rea exemplară a sarcinilor de plan.

animaAgitația vizuală 
toarea unui dialog fructuos

Noua ediție a gazetei de perete „MINERUL", a comitetului 
de partid și comitetului sindicatului de la mina Petrila, este 
dedicată mișcării de inovații, raționalizări și invenții asupra că
reia prima apreciere se face incă din titlul ediției („O MIȘCARE, 
CARE..."), invitînd cititorii să-i parcurgă rindurile. Realizată pe 
baza unui raid-anchetă în rindul inovatorilor și a celor care 
răspund de soluționarea dosarelor de inovații, ediția împărtă
șește numeroase opinii critice la adresa unor stări de lucruri 
ce pot fi evitate.

Gazeta de perete a devenit, și cu această nouă ediție, ani- 
matoarea unui dialog care continuă în mod viu chiar după 
citirea puținelor sale rinduri, cu multă eficiență pentru viitoarele 
îmbunătățiri ale procesului de producție.

Operație pe cord deschis efectuată 
la clinica din Tg. Mureș

cadrul cliniciiO echipă din 
chirurgicale nr. 2 de la Tg. 
Mureș, alcătuită din prof. dr. 
docent Pop D. Popa loan, 
membru corespondent al Aca
demiei de științe medicale, 
șeful clinicii, dr. Radu Deac, 
dr. Ilniczki Pavel Petru, dr. 
Aczel Istvan, anestezist, dr. 
Kerek Istvan, ajutată de un 
colectiv de 22 de specialiști,

a efectuat o operație pe cord 
deschis.

In timpul operației intracar- 
diace, inima bolnavului a fost 
oprită și deschisă timp de 45 
minute, perioadă în care func
ția ei a fost preluată de un a- 
parat inimă-plămîn artificial.

După cinci zile de la corec
tarea afecțiunii cardiace, bol
navul, un bărbat de 24 de ani, 
se simte bine.

(Agerpres).

Cînd se urmăresc
doar cifrele globale

(Urmare din pag. 1)

'.ori la lemn de mină (în mu
nicipiu, minerii au nevoie de 
el și îl doresc'1 asigurat- la 
timp, uscat și de bună cali
tate) și alte derivate din buș
teni de rușinoase etc. (N.R. 
Lipsa oricărui produs lezeaza 
nevoile unei alte unității eco
nomice și afectează planul ei 
economie sau întîrzie 
ficarea sa superioară), 
pala piedică de care 
lovit pînă acum în 
rea tuturor sortimentelor con
form sarcinilor de plan a fo-t 
absența mijloacelor de trans
port care să efectueze adu
sul acestora din parchete pi

la rampele de livrare — 
ne-a relatat inginerul NI- 
COLAE BĂDICA, d ; ri.il 
unității. De la 1 aprilie a fost 
suplimentat parcul auto care 
deservește unitatea noastră 
cu 16 mașini, din care 10 au- 
totrolii, ceea ce înseamnă eâ 
este îndeplinită și ultima con
diție care ne va permite să 
trecem la grabnica recupera
re a restanțelor de plan. Ast
fel, am depășit cu 25—30 la 
■sută sarcina zilnică a noului 
trimestru. Dispunem de masă 
lemnoasă suficientă pregăti
tă în pădure, efective avem 
și mijloace de scos-apropiat 
— tractoare, funiculars și 
drumuri — într-un cuvînt con
diții care ne vor permite să 
păstrăm ritmul nou atins. A- 
vem pregătite și vom avea și 
în continuare, stocuri de lemn 
destul de mari pentru a reali
za ceea ce ne-am propus : 
recuperarea integrată a res
tanțelor pînă la finele pri
mului semestru, cînd avem 
stabilit prin plan să realizăm

valori- 
Princi- 
ne-am 

realiza-

60 la sută din sarcina anua
lă

— Avem, acum, posibilități 
să recuperăm restanțele la 
fiecare sortiment, a întărit in
ginerul șef Constantin Anu- 
țoiu. Ne bizuim'pe mijloacele 
mecanizate cărora le-am a- 
sigurat, prin reparații și re
vizii în amănunt, o funcțio
nare la capacitatea maximă. 
Am redistribuit și echilibrat, 
efectivele pe ateliere, benefi
ciem în ultimul timp de o 
bună aprovizionare cu piesele 
de schimb necesare, cu com
bustibil și lubrifianți. Aștep
tăm în cursul acestei luni o 
nouă promoție de tractoriști 
de la școala de calificare și 
vom introduce în folosință o 
nouă instalație modernă de 
colectat materialul lemnos.

Dacă cele spuse și promi
se do factorii de conducere 
ai U.E.L. Vu, constitui reale 
îndemnări la acțiune pentru 
lichidarea neajunsurilor, sfîr- 
șitul primului semestru din 
arest an — an de însemnăta
te deosebită pentru în
cheie; ea înainte de termen a 
sar ’<inalvlui — va 
da colectivului de la U.E.L, 
p ■ dea să consemneze 
realizări rodnice. Ceea ce se 
și impune 1

de

I. MUSTAȚĂ

Adunarea
generală

fermoaru- 
cumpărăm 
locul unei

oaspeți

stați cu planul pe 
I ? L-ați realizat ?
DIN LIPSA DE 

MARFA — redăm 
general, primit.

DE EXCURSII

necesare fermoare

cu

pe lingă modificările

In
de

(Urmare din pag. 1)

Asociației
pensionarilor

de 
ale

vă supărați, ba- 
dreapta" aveți ?

acum două 
mai repe-

au primit 
aceeași si- 
încă două 
aceeași e- 
lipsă de noas- 

nu găsim nasturi sau 
Dacă s-au terminat 
fermoarele, bateriile 
tranzistor, tocmai

ATITUDINII..."

de 55 cm !
indi-

— Vă rog, aveți nasturi — Dacă nu
pentru fîș ? lamale „pe

— Nu ! Mai treceți săptă- — Nu avem !
mina viitoare, poate... — V-aș ruga, dacă se poate,

După ce au făcut toate cal
culele necesare, precum și 
după ce au făcut, din proprie 
inițiativă, experimentarea i- 
novației, trei saiariați de la 
mina Paro'șeni, lăcătușii Ște
fan și Carol Pavîovschi și mai
strul mecanic principal Mi
hai Deutch, au propus „MO
DIFICAREA TAMBURILOK 
DE ACȚIONARE ȘI ÎNTOAR
CEREA LA BENZILE DE 
1 000 mm". Sub acest titlu s-a 
născut un nou dosar de ino
vații pentru industria carbo
niferă. La cîtva timp, aceeași 
saiariați (constituiți ca într-o 
adevărată echipă) au mai fă
cut o propunere : „MODIFI
CAREA STATIEI DE ÎNTIN
DERE LA BANDA DE LA ES
TACADĂ, SECTORUL III". 
Cu această propunere s-a mai 
născut încă un dosar de ino
vații.

In continuare, se pare că e- 
chipa de inovatori s-a izbit de 
cîteva greutăți, căci, după pu
țin timp, sub semnătura ace
lorași autori s-a mai propus 
o inovație: „MODIFICAREA 
LAGĂRELOR LA TAMBURII 
DE 800 mm".

Despre inovatori, doar cî
teva cuvinte: unul dintre ei 
are la activ nu mai puțin de- 
cît 24 de inovații APLICATE. 
Nici ceilalți doi nu stau mai

prejos, deși nu au atins încă 
aceeași cifră. Sînt rezultate 
care scot de sub orice îndoială 
competența lor profesională, 
înclinația lor spre permanente 
înnoiri, convingerea lor că 
trebuie să contribuie cu în
treaga capacitate de muncă 
— inclusiv gindire — la îm
bunătățirea lucrului in aba
taje.

Dar, despre inovații nu ne 
putem rezuma doar Ia cîteva 
cuvinte. Cele trei dosare au 
fost predate responsabilului 
cu inovațiile încă din 1972. De 
atunci, autorii nu 
nici un răspuns. In 
tuație se mai află 
inovații propuse de 
chipă, pe care din 
spațiu nu le-am mai enume
rat. IN JURUL LOR, TĂCERE 
DEPLINĂ ! Tăcere „de spe
cialist", aflat cam departe 
cîteva preocupări ardente 
producției.

încheiem aceste rinduri 
o concluzie (poate fi luată și 
drept PROPUNERE DE INO
VAȚIE, pe care o facem gra
tuit) : 
propuse de cei trei saiariati, 
ar mai fi necesară una. 
sprijinul întocmirii dosarului, 
sugerăm chiar primele cuvin
te ale eventualului titlu : „MO
DIFICAREA

UN BOGAT PROGRAM

La oficiul de turism — fi
liala H.R.T. Petroșani a so
sit un interesant program 
de excursii în străinătate. 
El constă într-o variată ga
mă de itdnerarn, în mai mul
te variante de transport: a- 
vion, autocar, tren.

Turiștii au posibilitatea să 
facă excursii în Franța, Fin
landa, Spania, Suedia, Ita
lia, Turcia, Grecia, Anglia 
și Austria.

aveți rezistențe pentru Eram ?
— Am avut pînă 

zile. Dacă treceați 
de...

— Aveți cumva 
de 45?

— Doar de 35 și
— Batiste bărbătești, 

gene, aveți, vă rog ?
— Numai din import!
Să continuăm ? Să întreprin

dem, împreună, un voiaj prin 
cîteva magazine, în căutarea 
articolelor MĂRUNTE, dar 
necesare pînă peste poate ? 
Să încercăm a așeza față în 
față „CEEA CE NE TREBUIE" 
eu „CEEA CE NI SE OFERĂ" 
de unități, mai mult sau mai 
puțin specializate ?

Fiecare dintre noi, cumpără
torii, pășim cu mult optimism 
și tot atîta speranță pragul 
magazinelor, dar, să recunoaș
tem, de multe ori cu o mare 
umbră de îndoială asupra re
zultatului încercărilor 
tre. Dacă 
șireturi ? 
batistele, 
pentru 
cînd ajungem noi Ia rînd? Dacă 
am ajuns la magazin cu două 
zile întîrziere ? Sau, dacă 
măsura noastră pentru artico
lul dorit (am exemplificat prin 
fermoare, dar mai sînt și al
tele) nu e cunoscută, încă, de 
unitatea comercială sau 
cea producătoare ?

Să continuăm !
Am intrat într-un magazin 

oarecare, nefiind stăpîniți de 
prejudecata că ar fi periferic, 
și, deci, vitregit aprovizionat, 
sau rar vizitat de conducerea 
comercială. Am intrat și în- 
tr-unul cu adevărat periferic,

„Dialogul pe aceeași scenă"
simt muzical care-i pot des-' jblex care & degajat respon- 
chide frumoase perspective). sabili(ate fată de activitatea 
'și Ion Constantin. Grupul vo
cal a interpretat două cîn
tece din Jief care emană 
prospejimea și autenticitatea 
folclorică. Brigada 
că de agita/ie, axată 
pecte din sat (căi de 
munca oamenilor etc.) 
trastat totuși, printr-o 
gătire corespunzătoare, 
mitra Grunfă, rapsod popular, 
este o interpretă sensibilă a 
cîntecelor vechi; frumoase 
au fost și dansurile popu
lare, deosebit de interesant 
a fost momentul prezentat la 
alegere .fluierași și o vuvă 
— instrument vechi dar ce 
ar trebui scos mai mult în 
evidentă. Interesant și obice
iul folcloric, „Pifărăii", care 
mai trebuie incă stilizat, pu
rificat de influente extra-artis- 
tice și, fără îndoială că ar 
cîștiga prin mai mult dina
mism.

Căminul cultural de la Jief, 
cu mai modeste posibilități, 
a oferit un program mai corn-

un
se 
in- 
r ci
că

o concluzie

VTND
8 Petrila.

biceiul folcloric (din care se 
poate formula 
privind interesul pentru obi
ceiurile locale), cel mai tî- 
năr interpret, nu s-a prezen
tat nici echipajul pentru con
cursul „cine știe, cîștigă" — 
cu tema „România socialistă 
in cincinalul 1971 — 1975“. 
Din toate cele de mai sus re
iese cu claritate activitatea 
precară a căminului cultural 
din Bănifa, scăzutul nivel 
cultural-artistic și educativ.

In partea a doua a con
cursului am urmărit cu plă
cere și surpriză pe artiștii a- 
matori din Jieț, pregătiți cu 
pricepere de cadrele didac
tice (remarcăm pe învățătoa
rea Maria del Mondo). Defi
cientele de natură tehnică și 
lipsa totală a instrumentelor 
muzicale, nu i-a împiedicat 
pe artiștii amatori să se pre
zinte cu un frumos program. 
Dintre soliștii de muzică 
populară se detașează Maria 
Gălăfeanu (cu o voce și

artisti- 
pe as- 
acces, 

a con- 
nepre- 

Du-

cultural-educativă și artisti
că. Despre Bănită nu se pot 
face asemenea afirmații (în 
urmă cu vreo doi ani situa
ția era alta). Scopul con
cursului „Dialog pe aceeași 
scenă" este de a stimula in
teresul pentru valorile folclo
rice și artistice locale, de a 
ii un ferment în activitatea 
cultural-artistică. Dacă 
cămin cultural sau club 
prezintă cu un program 
complet și deficitar sub 
port artistic, nu înseamnă 
printre locuitori nu s-ar găsi 
artiști amatori capabili; în 
asemenea cazuri se observă 
cu claritate munca (și calita
tea ei) depusă de activiștii 
culturali. Pe scena căminu
lui cultural din Jief a fost 
prezentă sîrnbălă însăși res
ponsabilitatea fa/ă de sarci
nile actuale ale muncii poli
tice de masă și activității 
cultural-artistice.
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I Acțiuni

culturale

pentru

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pasărea liberă; Repu
blica : Bărbatul care a venit 
după bunica ; PETRILA : Pro
vincialii ■, LONEA — Mine
rul : A venit un soldat de 
pe front : VULCAN : Războ
iul lui Murphy : LUPENI — 
Cultural : Fugi ca să te prin
dă, Muncitoresc : Cînd 
se ivesc zorile.

femei

știrii; 15,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret ; 15,25 Opereta 
„Vînzătorul de păsări" ; 15,45 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Grupul vo- 
cal-foldoric „Miorița1’ ; 16,35 
Cîntecul săptămînii ; 17,00
In ritm de vals; 17,10Radio- 
cabinet de informare și do
cumentare ; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

Hotelul din Lupeni 
așteaptă

In cadrul preocupărilor 
pentru asigurarea condiți
ilor optime de cazare a vi
zitatorilor orașului Lupeni, 
filiala Petroșani a oficiului 
județean de turism Deva a 
luat măsuri de executare a 
unor importante 
jări și 
hotelul 
Reparația, 
100 000 lei, 
de către cooperativa 
servirea"

amena-
reparații la 

din localitate, 
în valoare de 
a fost executată

„De- 
din Lupeni. Pen-

tru ridicarea gradului 
confort a hotelului s-au re
vizuit și recondiționat insta
lațiile sanitare și de ilu
minat electric, s-a instalat 
un nou grup sanitar, s-au 
refăcut sobele de teracotă, 
reparat, zugrăvit7 și vopsit 
interiorul. Toate acestea au 
adus substanțiale îmbunătă
țiri hotelului care astfel 
pregătit își așteaptă vizita
torii.

în Editura politică 
au apărut:

SABIN NIGA-SIRBEȘTI 
Politica PG.R- de mo
dernizare a agriculturii 
T. SGHATTELES 
Previziunea economică 
AL. TANASE 

’Gultură și religie 
IVAN NIKOLOV 
Gibernetica și economia. 
Colecția „Idei contem
porane”

Comitetul orășenesc 
femeilor din Petrila organi
zează astăzi, la ora 17, în sa
la de spectacole a clubului 
muncitoresc, o acțiune cultu
ral-artistică destinată locui
toarelor din Petrila și Lonea 
— vizionarea și comentarea 
unor filme documentare, din
tre care se remarcă „România 
pe meridianele lumii", și 
filmului artistic „Drum 
penumbră" (regia lui Lucian 
Bratu după scenariul scriito
rului Petru Popescu : în rolu
rile principale Margareta Po- 
gonot și Cornel Coman). Ac
tivitatea de astăzi face par
te dintr-un progarm educa
tiv complex prin care comite
tul orășenesc își propune să 
contribuie în mod eficient Io 
definirea rolului femeii în so- | 
cietatea socialistă. j
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10,55

17,30

13,00
15,00

9,00 Teleșcoală ;
10,00
10,05
10,10
10,15

pentru 
i din

o 00 Buletin de știri ; 5,05 
Cu cîntecul și jocul pe plaiu
rile tării ; 5,40 Melodii in 
zori de zi; 6,00 8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8.08
Matineu muzical; 8,30 La 
microfon melodia preferată ; 
9.00 Buletin de știri ; 9,30 A- 
tlas cultural ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară „Doina Ol
teniei” din Craiova; 10,30
Școala și viata; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Melodii 
Noru Demetriad ; 11,30 
creația corală a lui 
Mendelssohn-Bartholdy ; 
Discul zilei;

de 
Din 

Felix 
12,00 

12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,30 Cîntece
populare ; 15,00 Buletin de 18,00

Telex ;
Publicitate ; 
Avanpremieră ;
Teleenciclopedia (re
luare) ;

Telecinemateca i 
tineret. „Legenda 
tren” ;
Din cîntecele tării 
dor (reluare);

52 de inițiative în
de săptămînî (reluare); 
Telejurnal ;
Hochei pe gheată: Ce 
hoslovacia — Suedia 
(Campionatul Mondi
al — grupa A);
Curs de limba rusă -
Lecția a 48-a (reluare); 

Telex ;

cu

20,05
20,10
20,30

20,40

22,00

22,30

Publicitate ;
Tehnic-club ;
Panoramic științific ; 
1 001 de seri ;
Telejurnal Cincinalul
înainte de termen — 
cauză a 
por ;

Cîntecul
Reflector

iar apoi iarăși in mai multe 
magazine obișnuite, nici cen
trale, nici mărginașe. După in
sistențe îndelungate am ră
mas cu banii intacți, nechel- 
tuiți, și cu o impresionantă 
listă cu articole ce lipseau din 
rafturi. Un gînd oarecare ne-a 
îndemnat să ne prezentăm i- 
dentitatea, iar apoi să rostim 
cîteva întrebări:

— Cum 
trimestrul

— NU ! 
FOND DE 
răspunsul 
NE-AU LIPSIT TELEVIZOA
RE, CUVERTURI, MOBILĂ 
ȘI ÎN GENERAL MULTE AR
TICOLE DEFICITARE.

Să înțelegem oare, că în 
locul unei rezistențe arse va 
trebui să ne schimbăm frigi
derul ? Că în locul 
lui stricat, să ne 
altă bluză ? Iar în 
balamale, vom tîrgui întreaga 
ușă de la balconul casei ?

Nici una, nici alta ! 
vom înțelege, tot auzind des
pre mărfuri deficitare, că a- 
cestea se împart și ele în două 
categorii: deficitare PENTRU 
MAGAZIN (frigiderul sau 
tranzistorul) și deficitare 
PENTRU NOI (rezistența sau 
lampa finală). Aceasta pentru 
că responsabilii de magazine 
nu au ajuns în stadiul de a 
Înțelege că adevăratul comerț 
nu constă în vînzarea unui 
articol care se oferă de la 
sine, că planul se realizează 
cu mărfuri, nu cu argumente...

De-astea — argumente — 
găsim la orice pas, pe gratis !

Asociația pensionarilor 
Casa de ajutor reciproc 
Petroșani convoacă în ziua de 
12 aprilie a.c., ora 10, aduna
rea generală a membrilor săi.

In adunarea generală, ca
re se va ține în sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani str. Republicii nr. 100, 
se va expune darea de seamă 
privind activitatea economico- 
financiară și gospodărească 
desfășurată de comitetul de 
conducere în anul 1972,
mată de dezbateri și luarea 
de măsuri pentru 
țirea activității asociației.

Cîștiguri mari și dese
la LOTO-PRONOSPORT
Ați știut că participind la 

tragerile și concursurile or
ganizate de Loto Pronos
port, pe bilete fraeționate

cu participare 10 la sută pu
teți obține cîștiguri mari cu 
sume mici ?

ur-

îmbunătă-

MICA PUBLICITATE
în perfectă stare. Str. Cremenii nr.

® Recent, mai precis la tragerea Loto din 23 fe
bruarie a.c., DUMITRU ALBESCU, din Vulcan, a 
cîștigat 81 883 lei, la Loto, jucînd pe un bilet fracțio- 
nat cu participare 10 la sută.

• Cîteva zile mai tîrziu, l-a „imitat” ALEXAN
DRU GHIURA, din Petroșani, care a cîștigat 100 000 
lei, la Pronoexpres, jucînd tot pe un bilet fracționat 
cu participare 10 la sută.

• Această formulă de joc s-a dovedit deosebit 
de avantajoasă. O poate confirma din plin EUGEN 
ȘINK, din Lupeni care a cîștigat tot 100 000 lei, ju
cînd tot pe un asemenea bilet la Loto.

® Concluzia — una singură, și dv. puteți cîști- 
ga mari sume de bani jucînd pe asemenea tipuri de 
bilete !

săptămînii ;

+ 11 grade.

întregului no

Petroșani 
+ 3 grade.

I N
Cîntece și jocuri popu
lare sălăjene ; 
Seară de teatru.
Moștenitorul — de E- 
duardo de Filippo ;

24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului ;

Gala maeștrilor ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani + 19 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Vîntul va su
fla cu unele intensificări din 
sectorul sudic.
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Interviul acordat de președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

Societății de radiotelevîziune din Olanda
„Katholieke Radio Omroep" (K.R.O.)

(Urmare din pag. 1) ÎNTREBARE:

ULTIMELE ȘTIRI

^1

1 a 1
1

•V

A

\

stanțial Ia întărirea colaboră
rii și păcii în Europa și în 
lume.

ÎNTREBARE:

Credeți că sistemul socialist 
se va răspîndi tot mai mult 
în lume și chiar va înlocui 
complet celelalte sisteme ?

RĂSPUNS•
Dumneavoastră colaborați 

cu multe țări avînd sisteme 
politice diferite. Pot fi deo
sebirile ideologice un obstacol 
în calea dezvoltării relațiilor 
reciproc avantajoase ?

RĂSPUNS:
România întreține relații de 

colaborare economică și teh- 
nico-științifică cu peste 110 
state — cu țările socialiste, cu 
țările care au trecut pe calea 
dezvoltării independente, cit 
și cu state capitaliste dezvol
tate, deci, cu țări cu sisteme 
politice și orînduiri sociale 
diferite. Aceste relații se ba
zează pe principiile coexisten
ței pașnice, ale avantajului 
reciproc.

De altfel, și relațiile dintre 
România și Olanda, țări 
orînduiri sociale diferite, 
părtinind a două blocuri 
litare diferite — relații 
care le-aș putea caracteriza 
drept foarte amicale —, se
desfășoară într-un ritm destul 
de înalt.

Se poate deci trage conclu
zia că deosebirile ideologice 
nu constituie și nu trebuie să 
constituie un obstâcol în calea 
colaborării multilaterale — 
economice, tehnico-științifice, 
politice — în conlucrarea pen
tru înfăptuirea păcii, care este 
necesară tuturor popoarelor. 
Problemele orînduirii 
problemele ideologice 
fi soluționate decît de 
popor în parte. Este 
fiecărui popor să aleagă orîn
duirea pe care o dorește.

cu 
a- 

m,i-
pe

sociale, 
nu pot 
fiecare 
dreptul

După cum se știe, socialis
mul a început să triumfe cu 
55 de ani în urmă, prin victo
ria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie în Rusia. De 
atunci au mai apărut pe are
na mondială alte țări socialis
te, și astăzi sînt 14 state — 
ce reprezintă peste o treime 
din populația globului — în 
care socialismul a triumfat. 
Alte zeci de state se pronunță 
și înfăptuiesc măsuri de orga
nizare a economiei și societă
ții pe baze socialiste. De 
se poate deci desprinde 
concluzia că în următorii 
în următoarele decenii, 
și noi state vor trece pe calea 
socialismului, că, din punct de 
vedere istoric, orînduirea ca
pitalistă — mai devreme sau 
mai tîrziu, într-o formă sau 
alta — va trebui să cedeze lo
cul orînduirii socialiste. Este 
un proces istoric-social legic, 
necesar, de organizare a so
cietății omenești pe baze noi, 
de adevărată egalitate și drep
tate socială.

Întrebare:

aici 
clar 
ani, 
noi

Cum vedeți locul bisericii 
într-o societate socialistă ?

RĂSPUNS:
Pentru a putea fi mai clar 

în această privință, vom men
ționa că în România își desfă
șoară activitatea 14 culte re
ligioase. Desigur, locul princi
pal îl ocupă biserica ortodoxă. 
Toate cultele se bucură de 
dreptul deplin de a-și desfă-

Comunicații reciproce

creșterea 
mari'tiime

Amplificarea relațiilor româ- 
no-olandeze, legăturile econo
mice în plină dezvoltare, au 
avut în ultimii ani uin cores
pondent direct în 
traficului pe căile
rutiere și aeriene dintre cele 
două țări. Potrivit datelor fur
nizate de Comandamentul ma
rinei civile, „Navrcan", de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, la danele portului Rot
terdam au acostat zece nave

sub pavilion românesc, printre 
carie petrolierul Prahova,' car
gourile 
troșeni 
cele de
Brașov, 
baza contractelor 
existente, ele au 
pentru partenerii din această 
tară diverse produse ale eco
nomiei noastre naționale, 
rîndul lor, 
multor nave

de 12 500 tdw — Pe- 
și Vrancea, precum și 
4 500 tdw — Victoria, 
Baia Mare și Vaslui. In 

economice 
transportat

La 
maiechipajele 

olandeze au so-

Tovarășul
la masa

(Urmare din pag. î)

ță cunosc și apreciază viața 
și activitatea conducătorului 
partidului și statului român.

Rrezentînd profilul și sco
purile Asociației — a cărei 
cifră de afaceri cu firme din 
peste 100 de țări se ridică la 
mai bine de 100 miliarde do
lari — Alonso B. Kight a re
levat interesul pe care-1 ma
nifestă „Business Internatio- 
nal“ față de dezvoltarea re
lațiilor economice cu Româ
nia, convingerea că, întotdea
una, comerțul trebuie să re
prezinte un flux în 
recții.

Președintele 
Ceaușescu, adresînd 
călduros participanților 
masa rotundă, a exprimat sa
tisfacția sa și a guvernului 
român pentru organizarea a- 
cestei reuniuni, speranța că ea 
va facilita o mai bună cu
noaștere și va marca un aport 
la promovarea relațiilor de 
colaborare dintre întreprinde
rile românești și societățile și 
companiile reprezentate de 
cei de față.

două >li-

Nicolae 
un salut 

la

Paris
„Săptamîna

artei

românești*1

al amba
la Paris 
prietenie

PARIS 9 — Corespon
dentul Agerpres, Paul Dia- 
conescu, transmite: La A- 
lencon a fost inaugurată, 
luni, „Săptămîna artei ro
mânești", organizată sub pa
tronajul municipalității din 
această localitate, 
sadei române de 
și al Asociației de 
Franța-România.

La vernisajul expoziției 
de artă populară, cu care 
a debutat seria de manifes
tări, au fost prezenți Jean 
Cren, primarul orașului A- 
lcncon, numeroase persona
lități locale, reprezentanți 
ai Ambasadei române.

In cursul acestei săptă- 
mîni, au fost programate 
conferințe, proiecții de fil
me, audiții muzicale.

șura activitatea. Apreciez că 
nu este nici o contradicție în
tre făurirea societății socialis
te și existența unor culte re
ligioase, a dreptului cetățeni
lor de a avea o credință reli
gioasă. Desigur, există deose
biri de abordare a probleme
lor, între partidul comunist 
— și nu numai partidul co
munist, ci și alte forțe progre
siste — și biserică. Dar abor 
darea într-un fel sau altul a 
problemelor filozofice ale dez
voltării omenirii, nu poate îm
piedica existența libertății 
cultului. De la această pre
misă am pornit și pornim în 
societatea noastră socialistă.

Deci, în societatea socialistă 
românească — și cred că și în 
Occident, cînd se va pune a- 
ceastă problemă la ordinea 
zilei — biserica își poate des
fășura nestingherită activita
tea.

ÎNTREBARE:
Există forme sau tendințe 

artistice inacceptabile într-o 
societate socialistă ?

voastră ? Dacă dezvoltarea pe 
scară largă a turismului influ
ențează negativ asupra baze
lor societății socialiste ?

RĂSPUNS:

Comunicat Lucrări intense in vederea

RĂSPUNS:
In ce privește tendințele ar

tistice, după cum se știe, sînt 
tot felul de curente, sînt gus
turi diferite. Unor oameni le 
place arta abstractă, altora 
nu. Noi considerăm că tendin
țele și curentele artistice se 
pot manifesta cu o singură 
condiție : să promoveze eleva- 
rea spirituală a omului, prie
tenia și colaborarea între oa
meni, să nu ducă la învrăjbi
re, la rasism — care nu pot 
fi acceptate într-o societate 
socialistă și, după părerea 
mea, în nici o societate civi
lizată.

ÎNTREBARE:
Care este importanța turis

mului pentru țara dumnea-

România acordă importanță 
dezvoltării turismului. Dorim 
să creăm condiții pentru a 
primi cît mai mulți turiști, in
clusiv din Olanda — și am fi 
foarte satisfăcuți dacă ei s-ar 
simți bine în România.

Nu văd care ar putea fi in
fluența negativă a dezvoltării 
turismului. Dimpotrivă, lărgi
rea lui are o înrîurire poziti
vă asupra cunoașterii între 
popoare și, într-un anumit 
sens, chiar asupra dezvoltării 
economice. Aș putea spune 
deci că lărgirea turismului 
contribuie la întărirea bazelor 
societății socialiste. Nu. con
sider că venirea unor turiști 
cu alte concepții politice poa
te pune cumva în pericol so
cialismul, deoarece socialismul 
s-a afirmat și a triumfat în 
luptă cu societatea capitalistă 
care a existat la noi, dovedin- 
du-se superior acesteia. Dez
voltarea în continuare a so
cialismului nu poate fi afec
tată de venirea unui grup mai 
mare sau mai mic de turiști — 
aceasta depinde de felul cum 
statul socialist rezolvă proble
mele oamenilor muncii, ale 
progresului societății. Repet, 
bazele socialismului nu pot fi 
în nici un fel puse în pericol 
de dezvoltarea turismului. 
Dimpotrivă, cu cît se dezvoltă 
mai mult colaborarea între 
popoare, cu atît se creează 
condiții mai bune pentru tri
umful socialismului în lume.

In încheiere, v-aș ruga să 
transmiteți prin intermediul 
societății dumneavoastră de 
televiziune cele mai bune u- 
rări de pace 
întregului

privind 
vizita lui 

Gustav Husak 
in Cuba

HAVANA 9 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei în Cuba 
a delegației de partid și gu
vernamentale a R.S. Cehoslo
vace, condusă de Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a 
fost dat publicității un comu
nicat comun în care se arată 
că, în cadrul convorbirilor o- 
ficiale care au avut loc, re
prezentanții celor două țări 
au discutat aspecte ale relați
ilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri cu privire 
Ia probleme ale situației in 
ternaționale actuale și 
mișcării revoluționare 
temporane.

Delegațiile — relevă i 
nicatul — au constatat < 
lațiile de prietenie și 
borare dintre partidele i, 
vernele celor două țări 
dezvoltă neîncetat.

In încheierea comunicatului 
se arată că 
prim-secretar 
P.C. din 
ministru al Guvernului revo
luționar cubanez, a acceptat 
invitația de a face o vizită în 
R.S. Cehoslovacă.

refacerii
in R.O.

economiei
Vietnam L

A

și prosperitate 
popor olandez.

între România și Olanda
sit în porturile noastre mari
time și

Intre 
tuează, 
rutiere 
trafic intens de mărfuri, deser
vite de autotrenuri de mare 
tonaj.

Pe căile aeriene, întreprin
derea română „Tarom" asigură 
de mal mulți ani legături di- 

. recte între București și Am
sterdam, de două ori pe săptă-

fluviale.
cele două țări se efec- 
de asemenea, curse 
internaționale cu un

începere din aceas-mînă. Cu
tă lună, în afară de ruta exis
tentă (București — Praga — 
Amsterdam), s-a deschis și 
noul traseu direct București - 
Amsterdam — Londra. Orga
nele de prognoză aeronautică 
apreciază că 
rii va spori 
turistic.

pe aceste itinera- 
mult și traficul

(Agerpres)

ale
con-

comu- 
că ra

cola
și gu- 

se

Fidel 
al

Cuba,

Castro,
C.C. al 

prim-

Nicolae Ceausescu a primit pe
rotundă pe teme economice a

„Business Internați onal ti

HANOI 9 (Agerpres). — In 
R. D. Vietnam se desfășoară 
lucrări intense în vederea re
facerii economiei. Datorită e- 
forturilor oamenilor muncii, 
aproape toate uzinele și fa
bricile au fost reconstruite, a 
declarat într-un interviu Te 
Viet Than, membru al Comi
tetului de Stat al Planificării 
din R. D. Vietnam. De aseme
nea, s-a încheiat, în bune con 
dițiuni, campania de primăva
ră de strîngere a recoltei de 
orez și alte culturi agricole.

Campania de reconstrucție 
a localităților se desfășoară 
sub lozinca „Să terminăm re
construcția caselor înaintea 
începerii ploilor !“ (sezonul 
ploios începe în Vietnam în

luna mai). Au 
peste 200 000 mp 
cativ. Pentru cei 
fără locuințe în 
bardamentelor aeriene, au fost 
construite peste 240 000 locu
ințe provizorii din bambus și 
materiale de construcție loca
le.

A început, de asemenea, e- 
laborarea unor planuri de 
perspectivă în vederea dezvol
tării economiei țării. Printre 
altele, se prevede construirea 
unor mari centrale electrice, 
a unor uzine constructoare de 
mașini, de instalații și altele. 
Se are de asemenea, în vedere 
dezvoltarea căilor de comu
nicații.

fost refăcute 
de spațiu lo- 
ce au rămas 
urma bom-

________

face 
docent 
cores-

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice 
cambodgiene

CAMBODGIA 9 (Agerpres). 
— Forțele patriotice cambod
giene continuă ofensiva în di
ferite regiuni ale țării. In ur
ma unor lupte puternice, care 
au durat mai mult de o săp- 
tămînă, patrioții au eliberat 
orașul Ang Tasom, situat pe 
șoseaua nr. 3, la 70 km de 
Pnom Penh. Continuă, de a- 
semenea, atacurile asupra po-

ziției ocupate de trupele ad
ministrației de la Pnom Penh, 
în apropierea bazei militare 
Neak Luong. Este asediat și 
orașul Takeo, centrul provinci
ei cu același nume. Forțele 
patriotice au intensificat, în 
ultimele zile presiunea pe care 
o exercită direct asupra ora
șului Pnom Penh.

Sesiunea Comitetului special pentru preferințe al U.N.C.T.A.O*
GENEVA 9 (Agerpres). — 

La Palatul Națiunilor din Ge
neva se desfășoară a V-a sesi
une a Comitetului special 
pentru preferințe, organ per
manent al UNCTAD. Comite
tul efectuează un prim bilanț 
al punerii în aplicare și al 
rezultatelor sistemului genera
lizat de preferințe în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare, 
convenit în cadrul UNCTAD.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor generale, Mircea 
Petrescu, ministru consilier, a 
arătat că România, țară socia
listă în curs de dezvoltare, a 
fost inclusă pînă acum pe lis-

ta beneficiarilor 
ferințe vamale 
zate ai Austriei, 
niei, Australiei și Noii Zeelan- 
de, ceea ce s-a reflectat favo
rabil asupra relațiilor comer
ciale cu aceste țări. In același 
timp, el și-a exprimat convin
gerea că celelalte țări dezvol
tate vor da curs neîntîrziat 
cererii legitime a României de 
a beneficia de preferințele va
male generalizate.

Referindu-se la lărgirea geo
grafică a Pieței comune și la 
crearea, în 
lă, a unei 
merț liber 
industriale,

de pre- 
generali- 

Japo-

Europa occidenta- 
vaste zone de co- 
pentru produsele 
fenomene de na- 
■ n « I

Situația din Regatul Himalayan 
Sikkim

re- 
ga- 
sis- 
im-

tură să diminueze valoarea 
sistemului generalizat de pre 
ferințe pentru țările în curs 
de dezvoltare, vorbitorul a 
liefat necesitatea lărgirii 
mei produselor incluse în 
tem, a scutirii complete a
porturilor de taxe vamale în 
cazul în care această scutire 
nu este încă acordată, supri
marea diferitelor restricții 
cantitative aplicate asupra im
porturilor preferențiale etc. De 
asemenea, reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea 
aplicării sistemului generali 
zat de preferințe în favoarea 
tuturor țărilor în curs de dez
voltare, indiferent de orîndui 
rea lor socială sau zona geo
grafică în care sînt situate.

4 La sediul O.N.U. au în
ceput lucrările Comitetului 
consultativ pentru aplicarea 
științei și tehnicii la dezvolta
re. Din acest comitet 
parte și prof, doctor 
Irimie Staicu, membru
pondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, care 
la această sesiune a fost ales 
viceprcșed in te.

Un grup de experți ai 
Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului a elaborat un 
raport în care se arată că per
soanele arestate și deținuții po
litici sînt supuși de către po
liția sud-africană unui trata
ment inuman. Potrivit rapor
tului, înaintea anchetării, per
soanele arestate sînt maltrata
te de regulă.

Partidul progresist unio
nist Vanguard din Irlanda de 
Nord, constituit la sfîrșitul 
lunii trecute, grupînd elemen
tele protestante din provincie 
care consideră drept inaccep
tabile prevederile „Cărții Al
be" asupra viitorului constitu
țional al Ulsterului, publicată 
de guvernul britanic la 20 
martie, a anunțat că va boico
ta alegerile locale z agramate 
pentru luna iunie a.c.

Luni s-au deschis la 
Luxemburg lucrările unei noi 
reuniuni de două zile a miniș
trilor agriculturii din țările 
membre ale Pieței comune, 
consacrată mult disputatei 
probleme a fixării prețurilor 
comunitare Ia prod de agri
cole și a sistemului adiacent 
•' laxe și compensații.

4t> Guvernul krnelian a 
respins o propunere dp a li s» 
acorda cetățenilor israelieni 
dreptul de a cumpăra pămîn- 
tu. i pe teritoriile arabe ocu
pate după războiul din iunie 
1967 — anunță agențiile Reu
ter și United Press Internatio
nal.

Unități de geniști ameri
cani au procedat duminică la 

de e- 
ape- 

i m 
pul 

i do 
New

•ea sistemului < 
cluze pentru deversarea 
lor fluviului Mississippi 
lac”! ”’r’ntchartrain. îp 
îndepărtării pericolului 
itv-dare a marelui oraș 
Orleans.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a expus pe 
larg problemele actuale ale 
dezvoltării economiei româ
nești, a relevat, în acest con
text, interesul manifestat de 
țara noastră pentru extinderea 
cooperării, a legăturilor eco
nomice, în cele mai diverse 
domenii, cu toate statele lu
mii, referindu-se, totodată, la 
principiile pe care România 
își întemeiază relațiile cu alte 
state, participarea sa la circui
tul mondial al valorilor ma
teriale.

La rugămintea reprezentan
ților Asociației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns, 
apoi, la întrebările unor par
ticipant la întrevedere.

Exprimînd profunda grati
tudine și întreaga apreciere a 
celor prezenți pentru prile
jul oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu de a avea 
această discuție sinceră, Alon
so B. Kight a subliniat că 
întîlnirea le-a permis să înțe
leagă mai bine motivele pen
tru care activitatea șefului 
statului român a trezit un e- 
cou atît de larg în lumea în-

dori să exprim încă 
satisfacția mea — a 
încheierea întrevede-

treagă.
Eu aș 

o dată 
spus în 
rii tovarășul Nicolae Ceaușescu
— pentru această reuniune pe 
care o aveți în România, pen
tru întîlnirea pe care am a- 
vut-o cu dumneavoastră și 
sper că ea va fi urmată de o 
extindere a colaborării prac-

tice între industria româneas
că și companiile dumneavoas
tră.

Aș dori să vă urez să vă 
simțiți cît mai bine în țara 
noastră și aceasta să determi
ne o cooperare bună, să mai 
veniți în România, să contri
bute astfel la colaborarea în
tre popoarele noastre și la 
cauza păcii.

0 nouă întîlnire Houeri Boumediene 
ElMoamer

GANGTOK 9 (Agerpres). — 
Reprezentanții guvernului cen
tral al Indiei au preluat con
trolul administrației în Sikkim 
— a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
la Gangtok, capitala regatu
lui Sikkim, Avtar Singh, înalt 
funcționar la Ministerul Afa
cerilor Externe al Indiei, — 
informează agențiile interna
ționale de presă. La Delhi s-a 
comunicat că această hotărîre 
a fost adoptată la cererea re
gelui Chogyal al Sikkimului 
și a „Comitetului Acțiunii U- 
nite", în urma incidentelor 
care au avt loc între demon
stranți și poliție.

Agențiile France Presse și 
Associated Press relatează, pe 
de altă parte, că aproximativ 
15 000 de persoane s-au adu
nat, duminică, în capitală, de- 
monstrînd în fața palatului

regal pentru a obține elabora
rea unei constituții în care să 
fie consfințit principiul votu
lui universal, înfăptuirea de 
reforme administrative și juri
dice, eliberarea deținuților po
litici și democratizarea institu
țiilor și a 
Sikkim.

Regatul 
în Munții 
dinea de
Nepal și Bhutan. El are o su
prafață de 7 300 kmp și o 
populație de 187 000 de locui
tori. Capitala țării este orașul 
Gangtok.

Sikkimul se află sub protec
toratul Indiei, de care este le
gat printr-un tratat semnat 
în 1950 și în baza căruia au
toritățile de la Delhi sînt res
ponsabile de politica externă, 
de apărarea și de asigurarea 
comunicațiilor în Sikkim.

vieții politice din

Sikkim este situat 
Himalaya, la altitu- 
1 700 metri, între

I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I 
I.

Cuba, această țară de pa
radis, pe care băștinașii o 
asemuiesc cu un caiman 
ce se scaldă în apele albas- 
tre-verzui ale Mării Carai- 
belor, este vestită în lumea 
întreagă pentru „aurul alb" 
— zahărul. Componentă 
principală a unei economii 
în plin proces de dezvolta
re și diversificare, zahărul 
este însă numai una din bo
gățiile Cubei. Pentru că, a- 
ceastă țară, dispune de în
că multe alte comori care, 
pînă la revoluție, nu au 
fost valorificate. Este, prin
tre altele, cazul petrolului, 
minereurilor radioactive, 
fierului, cărbunelui sau mar
murei, care, deși se află din 
abundență în subsolul Cu
bei, au fost zeci de ani im
portate.

Odată cu victoria revo
luției, marmura cubaneză, 
pînă atunci prezentă doar 
în casele bogătașilor ce gu
vernau insula, și-a găsit o 
întrebuințare completă, ea 
devenind o componentă de 
bază a unei economii autoh
tone în plin proces de dez
voltare.

Din anul 1964 exploata
rea marmurei a început să 
aibă un caracter sistema
tic, lucru ce a condus la re-

Anesteziere prin acupunctura
— O operație cezariană a fostTOKIO 9 (Agerpres). 

efectuată cu succes la spitalul „Tornishima", din Tokio, pro- 
cedîndu-se la anestezierea pacientei prin acupunctura.

Descoperirea unui mormînt egiptean datînd de 
peste 4 000 de ani

CAIRO 9 
Universitatea 
preotului Ibis 
fren (2 680 — 2 563 i.e.n.). Mormîntul preotului, datînd de 
peste 4 000 de ani, se află într-una din marile piramide Gi
za, situate în apropiere de Cairo. Arheologii au descoperit, 
de asemenea, o statuetă a lui Ibis Raa, precum și inscripții 
murale, Ia descifrarea cărora se lucrează acum.

(Agerpres). — O echipă de arheologi, de Ia 
din Cairo, a descoperit, recent, mormîntul 
Raa. care a mumificat trupul faraonului Che-

ALGER 9 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea S. Ionescu, 
transmite : La o săptămînă 
după convorbirile de la Tri
poli dintre președintele Con
siliului Revoluției din Alge
ria, Houari Boumediene, și 
președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi, o 
nouă întîlnire între cei doi 
șefi de stat a avut loc, în zi
lele de 7 și 8 aprilie, în lo
calitatea algeriană Hasii-Mes-

că 
au prece
de opinii 

de întărire 
cele două

saoud. Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea 
întrevederilor precizează 
cei doi președinți 
dat Ia un schimb 
asupra mijloacelor 
a relațiilor dintre
țări și de consolidare a soli
darității lor pe planul luptei 
comune pentru susținerea cau
zei arabe, luînd în conside
rație toate aspectele fazei ac
tuale.

Atentate cu bombe 
în Cipru

NICOSIA 9 (Agerpres). — 
Poliția cipriotă a anunțat că 
duminică s-au înregistrat pes
te 
în
și Larnaca. De asemenea, per
soane înarmate au atacat mai 
multe posturi de poliție cap-

30 de atentate cu bombe 
orașele Limassol, Paphos

turînd arme și muniții. Se 
precizează că deși nu s-au 
înregistrat victime, exploziile 
au produs importante 
materiale avariind 
magazine și mașini.

La scurt timp după
rea atentatelor, președintele 
Makarios a dat publicității o 
declarație în care a lansat un 
apel pentru a se pune capăt 
actelor de violență.

pagube 
clădiri,

anunța-

Conservarea celebrei statui a lui
Marcus Aurelius

ROMA 9 (Agerpres). — Guvernul italian a luat măsuri 
pentru conservarea celebrei statui din bronz a împăratului 
filozof Marcus Aurelius, capodoperă a artei romane, insta
lată în urmă cu 1 800 de ani în mijlocul pieței 
doglio, pe dealul Capitoliului. Ministrul educației, 
Scalfaro, a anunțat în Senat că a dat instrucțiuni 
tăților municipale in vederea interzicerii circulației 
lor în această zonă, pentru a proteja statuia de trepidațiile 
provocate de traficul rutier.

Piața unde se află statuia a fost proiectată de Michel
angelo, iar clădirile monumentale care o înconjoară se nu
mără printre cele mai valoroase tezaure arhitectonice ale 

Renașterii.

Campi- 
Oscar 

autori- 
niașini-

nunțarea la importuri. Cu
ba obține în prezent o pro
ducție constantă de mar
mură care acoperă necesi
tățile economiei și asigură 
disponibilități pentru export.

Marmura, care părăseș
te carierele Cubei pentru a 
lua drumul țărilor de

extracția are tradiții de se
cole. Cantitățile extrase e- 
rau însă relativ mici și lo
calizate, in special, la Sierra 
de Las Casas unde rezerve
le sînt incalculabile. Mar
mura este atît de abundentă 
aici încît șoselele Nueva 
Gerona și Santa Fe și încă

parte, uimește prin frumu
sețea și calitatea desăvîrși- 
tă, elemente ce au contri
buit la crearea unei bineme
ritate faime. Dintre varie
tățile coloristice mai cunos
cute reține atenția „Crema 
de Oriente", „Orguideea Si
erra", „Maron Varadero" ca 
să nu pomenim decît cîteva. 
Nervurile, multitudinea de 
culori ca și fantasticele de
sene formează combinații 
minunate cu tonalități de . 
curcubeu. Cea mai cunoscu-

. tă este marmura din Isla 
del Pinos, regiune în care

cîteva drumuri din regiuni 
au fost construite chiar pe 
zăcămînt, fiind acum adevă
rate drumuri de marmură. 
Dar nu numai aici cariere
le dispun de imense canti
tăți de marmură. Există ca
riere bogate în apropiere de 
Pinar del Rio, la Santa Ri
ta în vecinătatea localită
ții Bayamos din Oriente. In 
afară de aceasta, unele ză
căminte, ca acela de mar
mură verde de la Santa Cla
ra, nu sînt încă exploatate. 
Pentru a avea o idee despre 
bogăția acestora amintim a-

precierile specialiștilor cuba
nezi potrivit cărora fiecare 
porțiune de teren de 300 
m2 conține atîta marmură, 
încît pentru extragerea ei 
ar fi necesari zece ani de 
muncă intensă. Aceasta este 
extraordinara bogăție 
rierelor cubaneze de 
pleacă zilnic blocuri 
me de marmură pentru 
prelucrate 
port, fie 
trimise pe 
fie pentru 
în mici și 
biecte de artă. Atît pentru 
calitatea lor, cît și pentru 
desenul deosebit de frumos 
al pietrei, aceste obiecte sînt 
admirate în lumea întreagă. 
Meșterii anonimi care se a- 
pleacă cu grijă asupra fru
moasei marmure de Cuba
au creat obiecte a căror
grosime este de cîțiva mili
metri, performanță conside
rată ca fiind imposibil da 
obținut în cazul marmurei. 
Și totuși, aceste adevărate 
filigrane pot fi admirate a- 
desea în expoziții și iden
tificate după inscripția pe 
care o poartă : „Cubartesa- 
nia“.

Mihai FABIAN
Corespondent Agerpres Ia

Havana

a ca- 
unde 
enor-

fie pentru 
pentru a 

șantierele țării, 
a se transforma 
îneîntătoare o-
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