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r Plecarea din Amsterdam

Cincinalul inainte de termen !
Vineri, 13 aprilie, s-a înche

iat vizita oficială în Olanda a 
președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,00, solii poporului 
român părăsesc Palatul regal 
care, în timpul vizitei, a fost 
reședința oficială. In acordu
rile fanfarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Maies
tatea Sa Regina Iuliana și Al
teța Sa Regală Bernhard, prin
țul Țărilor de Jos, se îndreap
tă spre mașinile cu care vor

pleca spre baza aeriană 
Ypenburg. O companie de 
gardă prezintă onorul.

Sînt prezenți comisarul re
ginei în provincia Olanda sep
tentrională, primarul Amster
damului, guvernatorul militar 
al capitalei olandeze, membri 
ai Curții Regale.

Din partea română sînt pre
zente persoanele oficiale care 
au însoțit pe președintele 
Consiliului de Stat.

La baza aeriană 
vin în întîmpinare 
localității Rjswijk, 
celor două camere

randamen- 
abataj. Și 
lui NICO-

depășit 
randamentul 

a 
mult 
prin

în întrecere

Succese
cadrul acestui sector. Un obiectiv urmărit cu perseverență

cu eforturi colective, susținute

Pe loc de frunte

După a unsprezecea zi din 
luna aprilie, colectivul sec
torului I al minei Aninoasa 
raporta un volum suplimen
tar de producție, față de sar
cină, de 631 tone cărbune. 
In felul acesta se situa pe 
primul loc al întrecerii des
fășurată în cinstea zilei de 
1 Mai.

Minerii din brigada condu
să de AUREL CRISTEA au 
obținut 104 tone cărbune pes
te sarcina de plan a perioa
dei respective și o depășire 
cu 260 kg. cărbune în medie

pe fiecare post a 
tului planificat în 
colectivul brigăzii 
LAE ILIE a depășit, de ase
menea, cu 640 kg/post ran
damentul planificat, iar cel 
al lui VASIIE TASS cu 1,3 
la sută. Din același sector, bri
gada de pregătiri condusă de 
MIHAI GRIJIUC a ’ " "
cu 21 la sută 
planificat de excavare și 
avansat cu 3 ml mal 
decît avea prevăzut 
foaia de acord pentru aceeași 
perioadă.

Ypenburg, 
primarul 

președinții 
ale Parla-

mentului, primul ministru, mi
nistrul afacerilor externe, am
basadorul Olandei la Bucu
rești, alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat al României și Regina 
Olandei trec în revistă garda 
de onoare.

Inalții oaspeți români își 
iau rămas bun de la înaltele 
personalități olandeze și, în 
timp ce se intonează Imnul de 
Stat al
România, 
decolează 
patrie.

Capitală

Republicii Socialiste 
avionul prezidențial 
îndreptîndu-se spre

Continuînd în ritm susți
nut seria succeselor înregis
trate pe primul trimestru al 
anului, colectivul sectorului 
I al E.M. Petrila condus de 
subinginerul BRUTUS BURA, 
își încrie în bilanțul reali
zărilor la zi pe luna în curs 
o suplimentare la extracția 
de cărbune de 487 tone. Bri
gada lui GHEORGHE BOR- 
ȘOȘ de Ia abatajul cameră 
nr. 6 est, stratul 3 a contri
buit la aceste realizări cu 
un plus de 118 tone față de 
sarcinile de plan.

Rezultate demne de con
semnat au obținut și brigă-

zile de la lucrările de pregă
tiri din
Astfel, brigada lui ZOLTAN 
MICOLA care lucrează la 
galeria de bază din stratul 
13, panoul B, raportează un 
plus de 9 ml pe perioada 
trecută din aprilie. De ase
menea, la loc de cinste se 
situează șl brigăzile condu
se de POMPILIU TIUTIU, de 
la galeria intermediară stra
tul 13, panoul B și GHEOR
GHE ZAHARIA de la suito
rul de aeraj din stratul 3, cu 
cei 7 ml, respectiv 4 ml rea
lizați în plus față de norma 
stabilită.

Randamente înalte,
sporuri de producție

Pînă în data de 13 ale lu
nii curente, în cadrul secto
rului I al minei Dllja cele 
mai frumoase realizări a ob
ținut brigada condusă de 
VASILE SIDOROV, în abata
jul cu trepte răsturnate pe 
stratul 6, blocul II: peste 
plan 100 tone cărbune și tot
odată depășirea randamentu-

cu 740 kg căr-

condusă de mi- 
COSMA, de la

lui prevăzut 
bune/post.

Și brigada 
nerul MIHAI
abatajul cameră nr. 2, stratul 
3, blocul III, s-a situat mereu 
printre brigăzile fruntașe ale 
exploatării, cu o depășire de 
plan de 452 tone cărbune.

Cărbune în cantitățile
prevăzute, de calitate,
cu preț de cost redus!

al
2 

De- 
Stat 

de 
eco-

toș, contabilul șef. Pînă la ra
ționalizarea reală a evidenței, 
se impune ca să ne organizăm 
mai bine propria noastră ac
tivitate. Partea tehnică și cea 
contabilă trebuie să conlucre
ze rodnic pentru reducerea 
prețului de cost al produsu
lui extras, care presupune e-

Recenta adunare a activu
lui de partid lărgit de la E.M. 
Vulcan a analizat și a dezbă
tut modul în care măsurile 
adoptate de Plenara C.C. 
P.C.R. din 28 februarie — 
martie a.c. și prevederile 
crețului Consiliului de 
privind normele unitare 
organizare a unităților
nomice, prind viață la mina 
respectivă, relevînd totodată 
cu pregnanță sarcinile ce re
vin tuturor comuniștilor, 
membrilor organului de con
ducere colectivă, fiecărui sa
lariat pentru buna organiza
re și desfășurare a muncii în 
noile condiții.

Atît expunerea prezentată, 
cît și dezbaterile care au a- 
vut loc au demonstrat viu, 
convingător, adeziunea unani
mă la măsurile de importan
ță excepțională de introduce
re a formelor și structurilor 
cu grad superior de funcțio
nalitate și operativitate, care 
vizează în esență, economici
tatea, : eficiența, împuținarea 
treptelor ierarhice, înlătura
rea surselor de birocratism, 
de inutilă formalistică.

„Eu nu văd birocratismul 
atît în hîrtii — o evidență 
rațională, strictă este abso
lut necesară — cît în nerezol- 
varea de către unii a proble
melor ridicate de muncitori, 
de viața minei, a subliniat în 
cuvîntul său tov. Rudolf Bo-

Adunări ale 
activelor 

de partid lărgite
xistența unui adevărat efort 
colectiv**.

Interesante și utile propu
neri a făcut în acest context 
tov. Eugen Karpati, secreta
rul organizației de partid de 
la sectorul electromecanic, în 
legătură cu folosirea deplină, 
la capacitatea lor, a utilaje
lor și instalațiilor miniere, cu 
necesitatea respectării Întoc
mai . a programelor de revizii 
și reparații, cheia de boltă a

mersului normal al extracției. 
„Să se analizeze cu totală răs
pundere, cu chibzuință, mo
dalitățile de realizare concre
tă a lucrărilor de 
cadrul atelierului 
minei. Reparația 
pe standard noi 
două zile, cu mult mai ieftin, 
și mai de calitate decît 
U.U.M.P. Să ni se asigure pie
sele de schimb necesare și 
ne vom descurca 1“

Pozitiv este faptul că 
cei care au luat cuvîntul, 
tre care amintim pe tovară
șii Virgil Cazan, secretarul 
comitetului U.T.C. pe mină, 
Alexandru Bușcan, maistru 
la atelierul electromecanic, 
inginerul Mitică Nicolescu, 
șef de sector, au făcut dova
da unei reale înțelegeri a 
semnificației înalte a măsuri
lor întreprinse de nârtid pen
tru perfecționarea organizării

reparații în 
propriu al 

unei pom- 
o facem în

Tr. MORAR

(Continuare în pag. a 3-a)
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Campania ac împăduriri 1973 
in plina desfășurare

— Ge măsuri au precedat și 
ce preocupări polarizează în 
prezent campania de împădu
riri din acest an în cadrul 
Ocolului silvic Petroșani ?

Această întrebare am a- 
dresat-o tovarășului ing. Ma
tei Pitea, înlocuitorul șefului 
ocolului, care ne-a relatat 
printre altele :

— Reîmpădurirea suprafe
țelor de pe care materialul 
lemnos a fost valorificat în 
ultimii ani constituie una din 
sarcinile cele mai importante 
ale personalului silvic ca- 
re-și desfășoară activitatea la 
ocolul Petroșani. Campania 
de împăduriri din această 
primăvară, a fost de fapt pre
gătită cu mult înainte. Aceste 
pregătiri au constat îndeosebi 
în înfăptuirea măsurilor pen
tru asigurarea în cea mai 
mare parte pe plan local a 
materialului săditor necesar. 
Astfel, au fost create pepinie
rele cantonale de la Polatiște, 
Jieț. Dealul Cimpei din

peste 
mo- 
din

care vom scoate 
120 000 puieți de 
lid. Adică ne asigurăm 
pepiniere proprii în cea mai 
mare parte materialul săditor 
de bună calitate, rezultat din 
semințe recoltate din masivele 
din împrejurimi.

Un alt capitol al acestor 
pregătiri a constat în asigu
rarea unor condiții mai bune 
de cazare a muncitorilor plan
tatori. S-au luat și se vor 
lua în continuare măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor la cabanele can
tonate prin dotarea lor cu 
cele necesare. Am luat legă
tura cu O.C.L. Alimentara și 
ni s-au dat asigurări că punc
tele alimentare forestiere de 
unde se vor aproviziona mun
citorii plantatori vor primi 
cantitățile corespunzătoare de 
alimente, conservate și proas
pete. A fost completat inven
tarul de unelte de lucru.

— In ce puncte sînt situate 
șantierele și care este supra
fața ce va fi plantată în acest

an în raza Ocolului silvic Pe
troșani ?

— Principalele șantiere se 
află pe Valea Sălătrucului și 
Valea Polatiștei. De aseme
nea, la Galbena, Valea Po
pii, Răscoala, Jieț, iar supra
fața ce va fi plantată în a- 
ceastă primăvară este de 
peste 270 hectare, fiind cu 10 
hectare mai mare decît cea 
plantată în anul 1972.

— Aveți asigurate forțele 
de muncă pentru acoperirea 
volumului de lucrări planifi
cat ?

— In cursul lunii martie 
s-au ' încheiat contracte cu un 
număr de 250 de lucrători din 
județul Gorj. In mare parte 
aceștia au sosit și au fost re
partizați la locurile de mun
că. Se lucrează 
șantierele 
Sălătruc, 
Galbena.

intens pe 
de la Valea Popii, 

Scărița, Răscoala și 
întreg personalul o-

T. VRINCEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

In cursul dupa-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, și per
soanele oficiale care l-au în
soțit în vizita oficială în Olan
da s-au întors în Capitală.

Vizita șefului statului român 
în Olanda s-a încheiat cu re
zultate deosebit de bune, re- 
prezentînd o contribuție im
portantă la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și 
popoare, corespunzător pro
priilor lor aspirații și interese, 
cauzei înțelegerii și colaboră
rii în Europa și în lume. Prin 
exponenții cei mai de seamă 
ai celor două popoare au fost 
exprimate sentimentele reci
proce de stimă și prietenie, 
dorința comună de a colabora 
pentru progres și pace. „Sîntem 
pe deplin mulțumiți de rezul
tatele vizitei1* — a declarat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
întîlnirea pe care a avut-o cu 
reprezentanții presei olandeze.

întrevederile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu acest prilej cu 
regina Iuliana, convorbirile cu 
primul ministru și cu alte per
sonalități ale vieții politice și 
economice olandeze au dove
dit și de această dată impor
tanța și utilitatea contactelor 
la cel mai înalt nivel. Au fost 
evidențiate noi posibilități și 
mijloace și s-a, convenit asu
pra. extinderii și intensificării 
relațiilor bilaterale în multi
ple planuri a cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale.

In dorința comună de a răs
punde aspirațiilor de întărire 
a tradiționalelor legături prie
tenești dintre cele două state, 
de a spori aportul lor comun 
la cauza conlucrării și secu
rității în lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru olandez au semnat 
Declarația solemnă în care 
sînt înscrise principiile rela
țiilor dintre România și Rega
tul Țărilor de Jos, bazate pe 
egalitatea în drepturi, respec
tul independenței și suverani
tății, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc.

generos șiPrin spiritul larg, 
principial, Declarația solemnă 
depășește cadrul relațiilor bi
laterale, constituind o contri
buție de preț la promovarea 
climatului de destindere în 
viața internațională, a princi
piilor care trebuie să guverne
ze raporturile între state.

Așa după cum a consemnat 
și presa olandeză, în numeroa
se rînduri, vizita șefului sta
tului român a avut un puter
nic caracter de lucru. Au fost 
relevate, încă o dată, deosebit 
de elogios, personalitatea re
marcabilă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, stilul său 
de lucru, neobosita sa activi
tate. „In concepția dumnea
voastră — spunea regina Iu
liana, adresîndu-se președin
telui Ceaușescu, — este 
grată ideea de progres 
nirii“.

întreaga desfășurare 
tei oficiale în Olanda

a
inte- 
ome-

vizi-
tova-

a 
a 

rășului Nicolae Ceaușescu, re
zultatele sale fructuoase au 
fost urmărite cu deosebit in
teres, cu deplină satisfacție de 
întregul nostru popor. Acum, 
la înapoierea sa în Capitală, 
mii și mii de bucureșteni au 
venit la aeroport să-1 întîmpi- 
ne pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-i exprime, en
tuziast, mulțumiri pentru con
tribuția sa personală, deose
bit de valoroasă, pe care și de 
această dată a adus-o la dez
voltarea relațiilor prietenești 
și de colaborare ale României 
cu toate statele, la înfăptuirea 
securității și înțelegerii inter
naționale, la creșterea presti
giului țării noastre în lume.

La aeroportul Băneasa, la 
coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinați cu multă căldură de 
tovarășii Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Bla- 
jovici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă, cu soțiile.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artisti
ce, generali, ziariști.

Au fost de față Josephus 
Veling, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Olandei la Bucu
rești, cu soția, șefi ai misiuni
lor diplomatice, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Miile de bucureșteni, expri- 
mîndu-și sentimentele de pro
fundă stimă și prețuire față de 
conducătorul iubit al poporu
lui nostru, l-au aclamat cu în
suflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă mîna cu ceilalți conducă
tori ai partidului și statului, 
răspunde cu multă prietenie 
călduroasei manifestații a ce
tățenilor Capitalei.
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vacanța• Concertul orchestrei de cameră

• PE ECRANE : Marea evadare

• Din istoria jazz-ului

• Sînt matematician — de Norbert Wiener

® Munca, pasiunea și talentul, dimensiuni ale con
diției artistului amator

Profilaxia și asistența medicală pentru populația Văii Jiului
O bază materială în 
care permite o bună

continuă modernizare, 
activitate de sănătate

Este recunoscut și constatat de toți oamenii țării că scopul 
final al politicii partidului și statului nostru este creșterea con
tinuă a nivelului lor de trai.

Populația Văii Jiului a putut să constate o dată în plus 
cu cită insistență se preocupă conducerea de partid de perfec
ționarea vieții sale sociale, atunci cînd pe agenda de lucru a 
secretarului general al partidului, aflat în vizită de lucru în ju
dețul nostru în toamna trecută, problemele sociale se aflau la

loc de frunte, alături de cele ale producției.
In cadrul măsurilor de îmbunătățire a vieții sociale a mine, 

rilor se inscriu și cele privind profilaxia, asistența medicală, edu
cația sanitară cu scopul de a avea producători de bunuri 
materiale și spirituale în plinătatea forței lor de creație. Ce mă
suri s-au întreprins în acest sens ? La întrebarea noastră ne-a 
răspuns dr. THEODOR BADÂU, directorul Direcției sanitare 
județene.

Dr. THEODOR BĂDĂU, directorul Direcției sanitare județene

— Economia unitară a mu
nicipiului impunea o mai bu
nă organizare a asistenței 
medicale la dispensarul care 
asigură această asistență pen
tru salariații exploatărilor 
miniere. Atenția s-a îndreptat 
în primul rînd spre încadrarea 
corespunzătoare cu personal 
de specialitate. Din totalul ca
drelor medicale repartizate în 
Valea Jiului, în ultima vreme 
au fost încadrați la dispensa
rele minerilor 8 medici de me
dicină generală.

Pentru lărgirea și moderni
zarea bazei materiale a asis
tenței medicale la minerii din 
Vulcan s-au cheltuit im
portante sume de bani. In a- 
cest sens amintim moderniza
rea spitalului, cu mărirea ca
pacității lui, cu asigurarea la 
pretențiile confortului modern

unor funcționalități. O datăai
cu modernizarea și mărirea 
capacității, cu repartizarea 
aici a unui personal medical 
suficient și competent, spitalul 
a fost dotat cu aparatură mo
dernă Rontgen, iar pentru sala 
de operații și reanimare cu 
o modernă instalație de oxi
gen racordată la paturi și la 
masa de operație.

Spitalul din Petroșani a fost 
dotat cu aparatură specială 
pentru anestezie și reanimare

precum și cu o autosanitară 
antișoc. Toate acestea repre
zintă realizări ale tehnicii mo
derne în aparatura medicală, 
menite să facă sănătății omu
lui nu un serviciu oricum, ci 
un serviciu în cele mai bune 
condiții, să ajute pe medic să 
intervină cu maxim de efi
ciență în cazuri extreme.

Prevenirea îmbolnăvirilor a 
fost și rămîne în continuare 
obiectul unor preocupări asi
due în primul rînd din par-

tea medicilor, a personalului 
medical de specialitate.

Asistența medicală a gravi
delor se intensifică, urmărin- 
du-se depistarea, prin con
troale în teren, a tuturor ca
zurilor, analiza particularități
lor lor printr-un examen a- 
tent și competent, astfel ca 
sarcina să fie dusă în condiții 
normale pînă la naștere. La 
secțiile de obstetrică-ginecolo- 
gie ca și la dispensarele de 
pediatrie se urmărește îmbu
nătățirea permanentă a acti
vității. La dispensarele școla
re de pediatrie și stomatolo
gie a fost asigurată în ultimul 
timp asistența pe două schim
buri.

Interviu consemnat de 
T. SOMEȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Așteptată cu legitimă bu
curie și cu sentimentul da
toriei împlinite, vacanta de 
primăvară oferă copiilor 
condiții prielnice de odihnă 
și reconfortate. Concepută 
astfel incit să asigure bene
ficiarilor direcți — copiii — 
posibilități noi de lărgire a 
orizontului de cunoștințe, 
de fortificare a organismu
lui, perioada vacanței eon- 
tinuă, prin mijloace adecva
te, procesul instructiv-edu- 
cativ.

Excursiile și drumețiile, 
activitafi foarte apreciate 
de copii, sînt numeroase în 
această 
xemplu, 
rale nr. 
electuat 
Hunedoara
Școala generală nr. 4 
plecați într-o excursie de ~ 
zile prin țară. Tot la Hune
doara s-au deplasat și mem
brii echipajelor clasificate 
pe primele 4 locuri la con
cursul „De la A la Z".

Pentru membrii comanda
mentelor orășenești și mu
nicipal, Consiliul municipal 
Petroșani al Organizației pi
onierilor a organizat pe 
timp de 3 zile un valoros 
schimb de experiență în o- 
rașele Tg. Jiu, Drobeta Tur- 
nu Severin, Timișoara și A- 
rad. Aici, ca ambasadori ai 
pionierilor din municipiu, 
pionierii au schimbat păreri 
legate de activitățile ce le 
organizează, de inițiativele 
și experiența acumulată, 
legat prietenii trainice.

Elevii claselor a 111-a 
Ia Școala generală nr. 1 
troșani au făcut turul Văii 
Jiului, luînd cunoștință 
de frumusețea municipiului, 
iar elevii claselor a VII-a 
de la aceeași școală au fă-

perioadă. Așa de e- 
elevii Școlii gene- 
6 din Petroșani au 
două excursii 

iar cei de
la 
la

Slot

au

de
Pe-

I
I

I de la aceeași școală au fă- I

I (Continuare în pag. a 3-a) I
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Munca, pasiunea și talentul,
dimensiuni ale condiției

artistului amator

Viața muzicală în Valea Jiu
lui este bogată în general în 
varietate - formații șl soliști 
de muzică populară și ușoară, 
grupuri vocale, două coruri, 
fanfare. Dar, în mod curent, 
doar muzica populară și ușoa
ră este susținută cu mai multă 
continuitate și profit pentru lo
cuitori. In acest peisaj lipsește 
muzica clasică prin care s-ar 
putea forma un public receptiv 
printr-un ciclu de inițiere pen-

cvartet de Haydn, dansuri 
populare de Marțian Negrea, 
in care instrumentiștii au făcut o 
elocventă dovadă a posibilită
ților lor interpretative. Tehnica 
fiecăruia nu o fost, totuși, per
fect 
fapt, 
rece 
află 
deci, 
care
Această convingere s-a întărit

armonizată ansamblului 
desigur perfectibil deoa- 
orchestro de cameră se 
la primul său concert și, 
la un început de drum 

se întrevede a fi deosebit.

Una dintre caracteristicile 
umanismului socialist este și 
aceea de a crea omului toate 
posibilitățile socio-culturale 
pentru a-și valorifica aptitudi
nile și talentul său, ajutorul 
acordat în stimularea și afir
marea celor mai intime și a- 
utentice înclinații extraprofe- 
sionale. In vederea acestui 
scop, a cărui esență se află 
în idealul dezvoltării multila
terale a personalității umane, 
partidul și statul au creat un 
complex de stimulente materi
ale și morale. De natură mate
rială j cămine și case de cul
tură, cluburi, o foarte diversă 
înzestrare materială a acesto
ra și asistentă de specialitate ; 
sub aspect moral — con
cursuri, festivaluri și alte ma
nifestări prin care talentul es
te remarcat, încurajat și pro
movat pînă la crearea unui 
nou statut -* artistul profesi
onist. In acest fel ar putea fi 
sintetizată condiția artistului 
amator. Grație acestor facili
tăți s-a creat și o bogată miș
care artistică de masă. Numai 
în municipiul nostru ea este 
ilustrată într-un mod convin
gător de către talente drama
tice (formații de teatru la Pe
troșani, Lonea, Cimpa, Aninoa- 
sa și Lupeni), muzicale (co
ruri, tarafuri și orchestre de 
muzică ușoară, orchestră de 
cameră, grupuri vocale, fanfa
re), muzical-dramatice (brigăzi 
artistice de agitație), în cine
ma (cinecluburile din Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, Lonea), în 
valorificarea și conservarea 
tradițiilor, obiceiurilor și fol
clorului local.

Cu toate acestea condiția ar
tistului amator nu este înțelea
să în esența ei și este uneori 
confundată cu interese mai mă
runte, care nu încurajează cu 
nimic ci sînt pernicioase. Din 
aceste motive succesul artiști
lor amatori este însușit în 
mod abuziv de către cel mai 
puțin îndreptățiți la acest lu
cru. Acest fapt trebuie consi
derat din două puncte de ve
dere distincte i al artistului a- 
mator și al celor răspunzători 
de activitatea cultural-artistică 
de masă. Cine este artist a- 
mator? Acel om care dovedeș
te talent și, în afara activității 
sale profesionale, depune și o 
constantă muncă pentru a-și 
perfecționa calitățile artistice. 
Exemple avem destule în mu
nicipiul nostru ; grupul vocal 
de la Cîmpu lui Neag, orches
tra de muzică de cameră, bri
gada artistică de agitație, for
mația de teatru de pe lîngă 
Casa de cultură din Petroșani, 
cinecluburile diin Lupeni, Vul
can și Petroșani, corurile din 
Lupeni și Petrila, formațiile 
de dansuri de la Bănită, Cim-

de vibrant uma- 
acestei realități 
aplecăm respec
ți să le trecem

pa, Vulcan, Lupeni, numeroși 
soliști vocali și instrumentiști 
etc. Dacă cineva le-ar urmări 
activitatea de-a lungul anilor 
ar observa clteVa aspecte: 
continuitatea, formarea unei 
indispensabile culturi de spe
cialitate, competența, virtuozi
tatea, evoluția registrului in
terpretativ. De fapt sînt și eta
pe firești în devenirea fiecărui 
om. Se poate desprinde cu su
ficientă ușurință că artistul a- 
mator este un pasionat al ar
tei, care își sacrifică timpul 
său liber pentru a oferi celor
lalți oameni frumusețea artei, 
un sentiment 
nism. In fața 
trebuie să ne 
tuoși fruntea
cu vederea anumite imperfec
țiuni și oscilații (de cele mai 
multe ori de ordin tehnic), in 
numele perfectibilității.

Dar mișcarea artistică este 
un fenomen de masă în zilele 
noastre, s-a depășit criteriul 
cantitativ în favoarea celui 
calitativ — le cerem artiștilor 
să se producă din ce în ce 
mai bine, cit mai apropiat de 
arta profesionistă. Cu prilejul 
manifestărilor ample, la nive
lul țării, observăm cu toții că 
exiqența interpretativă a spo
rit, se cere acuratețe, sinceri
tate, virtuozitate, nu se admit 
improvizații facile sau suroga
te artistice care nu numai că 
falsifică un mesaj generos, ci 
contribuie la proliferarea unui 
gust îndoielnic. Dar aici res- 
ponsablitatea trece într-o pro
porție copleșitoare în seama 
celor răspunzători de activita
tea cultural-artistică. Și a- 
ceștia dovedesc uneori multă 
confuzie în îndrumarea artiști
lor amatori, cărora e necesar 
să le asigure asistență de 
specialitate. Iată și pentru ce 
manifestă o și mai mare sur
priză decît artiștii amatori în 
fața insucceselor, nefiind con- 
știenți că acele insuccese le 
aparțin lor, activiștilor cultu
ralii, Poate în mod nedrept se 
fac aprecieri (de cele mai mul
te ori temperate, și am expli
cat mai sus de ce) la adresa 
artiștilor amatori, cînd de fapt 
ele vizează în mod exclusiv pe 
activistul cultural. înseși apre
cierile se fac din necesitatea 
sporirii conștiinței artistice și 
a responsabilității social-edu
cative, artiștii amatori reali- 
zînd acest scop corectiv, cei 
cu funcții culturale, nu. Dar 
sînt mai afectați din punct de 
vedere „teatral", superficial.

Artiștii amatori din
Jiului se află
rare 
tive 
nă". 
nici

gală, concluzie pe care ei În
șiși o știu dacă își urmăresc 
partenerii de întrecere (fapt 
care ar fi foarte indicat). Unde 
se află sursa acestor inegali
tăți artistice ? In seriozitatea 
și responsabilitatea respectivei 
instituții, în gustul, competen
ța și consecvența cu care sînt 
pregătiți, în maleabilitatea, în
țelegerea și tactul care trebu
ie să 
munca 
artiștii 
muncă
tă și de succes în artă, 
limpede motivul pentru care 
nu artiștii amatori sînt cei a- 
fectați emoțional — deoarece 
ei sînt înzestrați cu talent, 
bun simț și realism — ci acei 
care ar trebui să-i îndrume, 
dar nu au făcut-o și nici n-au 
ajuns la nivelul de înțeleqere 
a acestui fapt. Munca, pasiunea 
și talentul artistului amator 
sînt respectate în adevăratele 
lor dimensiuni umane, chiar de 
perspectivă, dar trebuie repro
bată lipsa de interes cultural- 
artistic și educativ a celor cu 
responsabilități în acest difi
cil, dar frumos sector de acti
vitate umană.

definească relațiile și 
activiștilor culturali cu 
amatori. Cum orice 
serioasă este încununa- 

este

Tiberiu SPĂTARU

I
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Concertul orchestrei

„Serile tineretului 
petroșănean“

Astăzi, la ora 20, la Casa de 
cultură din Petroșani se Inau
gurează un ciclu de activități 
cultural-educative și distrac
tive pentru tineri denumit „Se
rile tineretului petroșănean". 
In program, sîntem informați, 
se află recitări, momente ve
sele, surprize, muzică și dans.

de cameră
tru începători. Școala de muzi
că șl Școala populară de artă 
din Petroșani, avind în vedere 
însuși profilul de educație, ar 
trebui să contribuie mai mult la 
promovarea muzicii clasice. 
Concertul de duminică dimi
neața, susținut de orchestra de 
muzică de cameră de pe lingă 
Casa de cultură din Petroșani, 
trebuie apreciat de aceea ca 
un adevărat eveniment cu 
consecințe înviorătoare. Pînă în 
urmă cu aproape un ân se mal 
organizau, din cînd în cînd, 
concerte ale orchestrei simfoni
ce. Deoarece acum am urmă
rit o formație de cameră, re
iese că în acest timp, destul 
de lung, s-au produs riște 
schimbări, s-au imprimat noi 
orientări.

Repertoriul, bine alcătuit, a 
prilejuit spectatorilor, în număr 
destul de mare la concert reale 
desfătări muzicale. Printre alte 
bucăți s-au cîntat „Marș" 
de Franz Schubert, final de

după ce a fost cîntată „Mica 
serenadă" de Mozart. Interpre
tarea a fost grațioasă șl e- 
legantă, dinamică și colorată, 
instrumentiștii s-au întrecut în 
transmiterea purității muzicii 
mozartiene, a adlncimii ci e- 
moționale. Edith Bogdanffy 
stăpînește cu virtuozitate pia
nul și înțelege dramatismul 
muzicii lui Beethowen („Sona
ta"), mesajul poetic tulbură
tor și strălucirea melodiei. 
Este o pianistă sensibilă, cu 
tehnică artistică în plină evolu
ție, originală.

Concertul orchestrei de mu
zică de cameră a fost o foar
te plăcută surpriză. Dacă ast
fel de manifestări se organi
zează în fiecare duminică sau 
- avînd în vedere că nu sînt 
profesioniști și pregătirea re
pertoriului le solicită mai mult- 
timp - de două ori pe lună, 
viața muzicală din Petroșani 
ar face un mare progres.

Pe ecrane
Marea evadare

Filmul regizorului ameri
can John Sturges, „Marea e- 
vadare", este închinat celor 
care au preferat libertatea 
înainte de toate, chiar cu 
preful vieții lor; este închi-

le cu minuțiozitate, organi
zarea ireproșabilă, fiecare om 
își cunoaște misiunea precis 
determinată. Un tunel e des
coperit dar e continuat al doi
lea care iese, din neferici-

trațl, multi de renume mon
dial. Dacă se mai adaugă și 
faptul că unii dintre ei au 
trăit experienfa războiului, 
filmul își îmbogățește carac
terul de adevăr uman. 11 re-

fotoreporterul nostru, Ion Liciu,Instantaneu 
cu actorul Steave

suprlns de 
Mac Queen.

Ocrotirea monumentelor naturii
Comitetu! de cultură și educație socialistă 

al județului Hunedoara a programat dumi
nică, 15 apriiie ,un ciciu de acțiuni cu tema 
„Ocrotirea, cunoașterea și popularizarea mo
numentelor naturii, a florei și faunei Reteza
tului și Paringului."

Astfel de conferințe 
loc la căminul cultural 
cu care prilej va vorbi

și expuneri vor avea 
din Banița (ora 16) 
inginerul silvic Victor

Goția ; clubul muncitoresc din Lonea (ora 
16), câminul cultural din Cimpa (ora 18) - 
prof. Nuțu Agnișa, șef de secție la Muieul 
județean Deva ; căminul cultural de la Cimpu 
lui Neag (ora 16) - ing. Horia Domșa ; că
minul cultural din Iscroni (ora 18) și clubul 
muncitoresc din Lupeni (ora 16) prof. Maria 
Cindea.

pe aceeași ictuu
Astăzi, la ora 15, în sala 

clubului muncitoresc din Ani- 
noasa, continuă concursul 
„Dialog pe aceeași scenă' — 
inițiativă a comitetului muni
cipal de cultură și educa
ție socialistă, consiliului mu
nicipal al sindicatelor și comi
tetului municipal U. T. C. 
Concursul unește într-un 
spectacol complex, de mare 
diversitate, formațiile artiști
lor amatori din Aninoasa, 
Vulcan și Petrila.

Mîine, la ora 18, concursul 
va continua la Casa de cultu
ră din Uricani unde artiștii a-

Valea 
în plină desfășu- 
necesarei iniția- 
pe aceeași sen
ior n-a fost și

a foarte
„Dialog

Evoluția 
nu va putea fi perfect e-

11-

locali se întrec în ma
cii cei care activează

sau fo- 
știință 

capitol

geneza celui 
război mondial 

oamenilor 
înarmare

de
(un 
în care se 
sale este— care, în gene- 

interesează îndea- 
știlnță și care, de
poseda cunoștințe 

dezvoltarea u-

matori 
iestrie 
la Casa de cultură din Petro
șani. Regulamentul concursu
lui are următoarele puncte : 
cor, fanfară, orchestră simfoni
că (sau de cameră), taraf șl
soliști, grup vocal, dansuri 
populare, obicei folcloric, rap
sod (fecitator), muzică ușoară 
și soliști, cel mai tînăr inter
pret, brigadă artistică, punct 

la alegere, echipaj pentru 
concursul „cine știe, cîștigă" 
cu tema „România socialistă 
în cincinalul 1971-1975“.

Cercetări de sociologie
a culturii

Cercetarea socio-culturală 
ocupă un rol tot mai impor
tant în perfecționarea activită
ții cultural-educative. In a- 
cest sens, încă din anul tre 
cut, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste a inițiat și 
promovat sistemul cercetarc- 
acțiune, sistem menit să sta
bilească atit căile, cît și mij
loacele fundamentării științi
fice a activității cultural edu
cative de masă, corespunzător 
exigențelor formulate în do
cumentele de partid.

Echipe interdisciplinare, for
mate din activiști de partid și 
de stat, specialiști din diferite 
instituții și institute, cadre di
dactice, activiști culturali, au 
efectuat studii complexe, con
jugate în permanență cu o 
activitate practică de dezvol
tare a conștiinței socialiste a

maselor. începute în localită
țile Șanț — județul Bistrița — 
Năsăud — și Ținea — județul 
Bihor, cercetările au fost ex
tinse și în alte așezări din ju
dețele Prahova, Dolj, Argeș, 
lași, Neamț, Galați.

In localitățile respective 
s-a remarcat o înviorare a în
tregii activități educaționale, 
ca urmare a consultării cetă
țenilor, a studierii cerințelor, 
posibilităților și aspirațiilor 
culturale diferențiate pe cate
gorii socio-profesionale, de 
vîrstă și sex. Au fost, totoda
tă, experimentate și promova
te forme și metode eficiente 
de activitate — metoda dez
baterilor, a cercurilor aplica
tive — care lărgesc cadrul a- 
firmării prin creația culturală 
a maselor.

Apariția volumului memo
rialistic „Sînt matematician" 
de Norbert Wiener reprezin
tă nu numai un eveniment e- 
ditorial ci și unul cu semni
ficație mai profundă pentru 
circulația de idei și viața in
telectuală din țara noastră. 
Norbert Wiener (1 894 —
1 964) a fost un om de știință 
complex care și-a consacrat 
viața unor căutări personale 
și într-o 
re se 
strînsă 
legătură 
științele 
nalogiilor structurale dintre 
procesele care au loc în cir
cuitelor electrice și procesele 
din alte sisteme 
și analogiile cu

scrie Norbert Wiener — des
pre munca mea, despre călă
toriile mele, despre experien
țele mele personale (...) 
Mi-am propus să explic u- 
nui public 
ral, nu se 
proape de 
sigur, nu 
tehnice —
nor idei care țin fundamen
tal de știință. Am făcut totdirecție proprie ca- 

remarcă printr-o 
și permanentă 

cu tehnica 
naturii. Studiul

damna 
doilea 
losirea 
pentru 
de mare interes
află convingerile 
..Problemele morale ale 
nui om de știință. Bomba a- 
tomică. 1942“). Norbert Wi
ener a fost un om de știin
ță creator, conștient de res
ponsabilitatea sa față de so-

Și
a-

tehnice, ca 
procesele

din organismele vii, au con
tribuit la fundamentarea ciber
neticii. Lucrarea sa „Ciberne
tica" (1948) a exercitat o pu
ternică influență asupra dez
voltării științei mondiale, in 
cartea „Sînt matematician" 
autorul își prezintă drumul 
său în știință, experiențele 
și trăirile, multe idei și re
flecții care se adresează nu 
numai oamenilor de specia
litate, ci unui larg cerc de 
cititori.

Această carte autobiogra
fică se referă la o perioadă 
de aproape patru decenii, de 
cînd autorul își începea ca
riera de matematician (copi
lăria și adolescența formea
ză substanța altei cărți. — 
„Am fost un copil minune"). 
„Vorbesc in această carte —

Sînt matematician
de Norbert Wiener

posibilul ca să evit vocabu
larul tehnic al științei și să 
traduc conceptele mele în 
limbajul de toate zilele".

Cu un real talent literar, 
Norbert Wiener prezintă 
congrese internaționale ale 
matematicienilor, personali
tăți științifice cu care a în
treținut relații de prietenie, 
impresii din călătoriile sale 
de studiu care acoperă un 
mare spațiu geografic (An
glia, Franța, Germania Chi
na, Japonia. India, Mexic 
etc), problemele sale ideolo
gice și etice prin care con-

cietate, profund interesat de 
viitorul omenirii. El a în
țeles că lumea materială, 
natura vie, economia și so
cietatea au o multitudine de 
conexiuni inverse prin care 
fenomenele se intercondițio- 
nează într-un asemenea mod 
îneît se cauzează reciproc. 
In acest fel a ajuns la 
gindirea cibernetică, o mare 
cucerire a secolului nostru, 
care se aplică nu numai în 
biologie, psihologie, sociolo
gie, economie etc., ci și în 
relațiile politice și internați
onale. Cibernetica privește

nat omului cînd se depășeș
te pe el însuși în urmărirea 
unui ideal. Această operă ci
nematografică are toată ri
goarea unui documentar și 
totuși, în ciuda lungimii Iui, 
și tot interesul unei aventuri 
pasionante și dramatice rea
lizată grație ritmului savant 
care alternează scenele răs
colitoare cu cele umoristice. 
Filmul pornește de la un fapt 
autentic petrecut în timpul 
războiului. Acțiunea se des
fășoară într-un lagăr hitlerist 
în care erau introduși prizo
nierii aliați din cel de-al do
ilea război mondial, cei care 
aveau recidive grave. Lagă
rul a fost amenajat în așa 
fel îneît să tempereze orice 
idee de evadare. Dar, odată 
aflați în spatele gardului de 
sîrmă ghimpată, toți prizo
nierii studiază posibilitățile 
de fugă, concep primele pla
nuri. Recordmenul evadări
lor, comandorul Bartlett, pu
ne la cale un plan în urma 
căruia trebuie să evadeze 
250 de prizonieri. Se începe 
o muncă colectivă de înalt 
curaj și un efort maxim: se 
sapă trei tuneluri în direcții 
diferite. Totul este pus la ca

re, în cîmp deschis, lîngă la
găr și evadarea e descoperi
tă. Reușesc să fugă doar 78 
de oameni. Deși ei folosesc 
toate mijloacele pentru a se 
strecura peste graniță (cu 
îmbrăcămintea și toate acte
le confecționate în lagăr), 
doar trei scapă ; 50 sînt îm- 
pușcați și restul readuși.

„Marea evadare" este un 
film pătruns de cele mai no
bile sentimente,: patriotis
mul (scenele în care cel doi 
americani, Steave Mac 
Queerf și James Garner, săr
bătoresc ziua țării lor) inter
naționalismul și solidaritatea 
(colaborarea între oameni 
de naționalități diferite uniți 
laolaltă împotriva hitlerișmu- 
lui), curajul care atinge for
me extreme. Regia pune în 
acțiune mijloace considerabi
le și de mare efect Multe 
scene de exterior sînt de o 
pătrunzătoare frumusețe Re
gizorul John Sturges (care a 
mai semnat „Bătrînul șl ma
rea", „Ultimul tren din Gun 
Hill", „Cei șapte magnifici", 
„Naufragiați în spațiu") a a- 
les ca interpreți o echipă de 
actori excepțional de înzes-

în timpul rulării filmului

întîlnim pe Steave Mac 
Queen (care a primit pentru 
acest rol Marele premiu de 
Interpretare masculină la al 
treilea Festival Internațional 
al Ulmului de la Moscova) 
într-un rol complex pe care-1 
rezolvă magistral, treclnd cu 
măiestrie de la scene de u- 
mor la altele de Intens dra
matism i James Garner inter
pretează un personaj, inteli
gent și cu singe rece dar 
apt și de acte de înalt uma
nism ; Richard Attenborough 
(Bartlett) hcfdr^u largi dis
ponibilități, James Donald, 
Charles Bronson, Donald 
Pleasence, James Coburn și 
alții. Cu toții interpretează 
un film în care mlndria u- 
mană și dragostea de liberta
te au o forță de convingere 
impresionantă ; numai după 
ce se epuizează toate posibi
litățile de scăpare ei se la
să prinși. Dar nu înfrînți, ci 
doar cu un și mai puternic 
gînd de evadare, de luptă 
pentru libertatea generală.

„Marea evadare", film de 
mare clasă artistică șl uma
nă, rulează la cinematogra
ful „7 Noiembrie" din Petro
șani.

Expoziție 
de 

grafică
In foaierul Casei de cultură 

din Petroșani s-a deschis joi 
după amiază o expoziție de gra
fică a artistului plastic Virgil 
Popa. Slnt expuse desene în 
tuș și colaje realizate într-o 
manieră și tehnică personală. 
Expoziția este deschisă pînă 
ia 25 aprilie.

perfecționarea structurilor 
în interacțiunea lor, compor
tarea șl devenirea. Norbert 
Wiener a ales termenul de 
„cibernetica" deoarece „era 
cel mai bun cuvînt prin care 
eram în stare să exprim ar
ta și știința comenzii în toa
te domeniile în care aceas
tă noțiune este aplicată" (în 
limba greacă kybernetes — 
cîrmaci). Și în continuare: 
„Aproape de Ia bun început 
mi-a devenit clar că aceste 
noi concepții asupra comuni
cațiilor șl comenzii implică 
o nouă interpretare omului, 
a cunoașterii de către om a 
universului și a societății".

Un alt cerc de idei intere
sante care apar în carte se 
referă la efectele automati
zării asupra muncii șl socie
tății, asupra efortului în 
munca fizică și intelectua
lă, necesitatea reciclării pro
fesionale. Se remarcă preo
cuparea omului de știință 
pentru a-și forma o viziune 
largă asupra lumii. Din e- 
xemplul său reținem necesi
tatea vitală pentru omul de 
știință contemporan de a avea 
o înțelegere complexă asu
pra societății în care trăieș
te și crează. Autobiografia 
lui Norbert Wiener oferă 
posibilitatea cunoașterii mo
dului cum un om a reușit să 
concilieze problematica u- 
mană cu cea socială șt știin
țifică, aspecte despre care se 
spune că ar fi greu de ar
monizat.

Cartea prin poștă
„Cartea prin poștă", procedeu folosit tot mai mult în ul

timul timp, atit de cititorii din localitățile mai greu accesibi
le, cît și de cei din marile orașe, își dovedește an de an eficien
ța prin creșterea volumului de desfacere, prin sporirea numă
rului de abonați permanenți. Astfel, anul trecut au fost vîn- 
dute cărți in valoare de 9 milioane lei, față de cei 700 000 Iei 
realizați în 1957, cînd a luat ființă această formă de di
fuzare a cărții. 60 000 de cititori de la orașe și sate sînt astăzi 
abonați la „Cartea prin poștă". Intre librăria specializată în 
acest sens și cititorii săi există o informare permanentă asi
gurată de numeroase materiale de popularizare : buletinul 
lunar „Cărți noi", prospecte, liste cu lucrări din diferite do
menii existente în depozit sau care vor fi editate în curînd.

Pentru anul în curs se prevede înființarea de standuri a- 
parținînd direct Cărții prin poștă — în mari întreprinderi și 
instituții, lărgirea sortimentelor de cărți, scurtarea perioadei 
de livrare a coletclor.

DIN ISTORIA JAZZ-ULUI
Nici elegantul Jack Teagar

den, nici Jay Johnson, 
estetul, nu au putut să-i smul
gă lui Kid Ory coroana de cel 
mai bun și mai popular trom
bonist din istoria jazz-ului. 
Kid, nu era nici tehnician și 
nici improvizator, și cu toate a- 
cestea glisadosurile sale au 
emoționat masa de iubitori de 
jazz, în timp ce notele sale 
joviale au adus zîmbetul pe 
fața celor care le-au ascultat 
timp de 60 de ani.

Cariera sa ? In 1910 asistăm 
la primul act — tot New Or- 
leans-ul dansează în acordu
rile muzicii sale. Orchestrele 
sale, pînă în 1918, sînt o ade
vărată rampă de lansare pen 
tru o serie de trompetiști ce
lebri dintre care vom amint: 
doar doi — King Oliver și un 
băiețandru de 18 ani numit 
Louiș Amstrong. Alături de 
aceștia în orchestrele sale au 
cîntat clarinetiști de renume 
cum au fost Johnny Dodds, 
Jimmie Noone și micul Sidney 
Bechett.

Al doilea act — în 1925, 
Amstrong vedetă care se năș
tea își aduce aminte de Ory. 
La 40 de ani Kid Ory va fi 
una dintre marile stele ale 
formației conduse de Satchmo 
Amstrong care evada din ti
parele folclorului. Peste cîtva

timp, cînd Jelly Roll Morton 
dirijează cîteva concerte de 
jazz intrate în istorie cine era 
alături de el ? Kid Ory, care 
cînta cu aceeași nestăvilită pa
siune și care își permitea cele 
mai nestăvilite fantezii în ciu
da, este foarte bine cuno t 
acest fapt, revolverului e 
care Jelly Roii îl ținea pe pian 
pentru a-1 împușca pe cel care 
ar îndrăzni să scoată o notă 
falsă. Și un sfîrșit de act mai 
puțin așteptat — o dată cu 
criza din 1929 Kid Ory își în
chide faimosul lui trombon în 
cutie și pleacă undeva în Ca
lifornia sâ se facă fermier

Cel de-al treilea act: după 
război jazz-ul de tip New Or
leans este redescoperit. $1 
de-o dată toți veteranii reapar 
pe firmament. Orson Welles, 
este cel care îl relansează pe 

. Ory. In anii ’50, „Kid Ory’s 
Creole Band" înregistrează nu
meroase discuri care farmecă 
și incintă tineretul lumii în
tregi. La 70 de ani Kid cîntă 
cu ardoarea sufletului tînăr 
un jazz a cărui savoare inimi
tabilă aduce fericirea în su
flete și zîmbete pe fețe.

Dar timpul trece și Kid Ory, 
acest maestru neîntrecut al 
jazz-ului ne-a părăsit. O dată 
cu el se încheie încă un capi
tol din frămîntata istorie a 
jazz-ului.
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Consfătuirea de lucru a maiștrilor

diriginți de la mina Aninoasa Ceas numeric automat, de mici dimensiuni
Atenția organelor și organiza

țiilor de partid este îndrep
tată asupra dezvoltării conti
nue, in rindul salariaților, a 
conștiinței socialiste — factor 
determinant al succeselor în 
producție și al unei vieți dem
ne în familie și societate. Ho- 
tărîți să atingă neîntîrziat a- 
cest obiectiv de importanță în 
munca politico-educativă, co
muniștii de la mina Aninoa
sa au preluat, cu cîteva luni 
în urmă, inițiativa celor do 
Ia E.M. Lonea : „Ora de diri- 
genție muncitorească".

Modul în care s-a desfășu
rat activitatea, cum și rezul
tatele obținute pînâ în pre
zent în cadrul acestei „ore" a 
făcut obiectul consfătuirii de 
lucru a maiștrilor diriginți, 
organizată zilele trecute de 
comitetul de partid al minei.

„Crearea climatului favo
rabil pentru dezbaterea în 
mod critic și autocritic a tu
turor manifestărilor negative 
din viața colectivelor noastre, 
a dus la relații de întrajuto
rare și respect, la creșterea 
competenței în realizarea sar
cinilor de producție, la mai 
multă combativitate față de 
lipsuri și neajunsuri". Iată 
sinteza celor spuse Ia consfă
tuire de maiștrii MIHAI BĂNI
CA, ION HORHOTÂ, VASILE

Maistrul diriginte Simion Morar informează participanții la consfătuire despre acti
vitatea pe care o depune în cadrul orei de dirigenție muncitorească (al doilea din dreap
ta). ______________________________________________________

Campania 
de împăduriri 1973 

în plină desf

. JURNAL l 

! DE lA(,‘AN/i | 
(Urmare din pag. 1) |

I* cui o drumeție in Paring. I
Taberele autofinanțate, ac- | 

tivitaie cu tradiție in va- ■ 
Icanțe, funcționează la caba- I 

nele Rusu, Buta, Căsuța din ’ 
I povești etc. Timp de 3-7 zi- |

le pionierii școlilor nr. 1 și 5 
5 Petroșani, nr. 1 și 5 Petri- 1 

Ila vor ii oaspeții munților, | 
unde vor organiza escala- . 

■ dări sau concursuri de ori- I 
J entare, vor respira aerul to- * 
Iniiiant al înălțimilor.

Nici activitățile social-u- I 
tile nu au scăpat din ateii- I 

Iția copiilor. In aceste zile, | 
zeci de elevi de la Școala . 

I generală nr. 2 din Petroșani I 
’ au sădit puieți în curtea • 
| școlii iar cei de la Școala I 

generală nr. 4 Petroșani au I 
I lucrat la amenajarea curții. | 
• Adăugind la toate acestea | 
Iși activitatea zilnică ce se ■ 

desfășoară în cluburile spe- I 
Icial amenajate, în care J 

concursurile de șah sau te- | 
nis de masă polarizează in- ■ 
teresul elevilor, cit și ii- j 
minețile de basme, proiec- 
(iile de dialilme sau vi- | 
zionările de spectacole se ■ 

I poate spune că în prima I
parte a vacanței tabloul ac- I 

Itivităților organizate este | 
interesant și atractiv. Sînt | 
fapte ce dau certitudinea că . 
și In perioada următoare ac- I 
tivitățile de vacanță vor fi • 
tot atlt de bine organizate, I 
izbutite.

„7x7“ la 
Hunedoara

Duminică, 15 aprilie un • 
| echipa/ de la Școala genera- | 

lă nr. 1 Petroșani format din | 
9 dintre cei mai buni elevi ■ 
se vor deplasa la Hunedoara I 
unde se vor întrece cu co
legii lor din această locali
tate în cadrul concursului 
pionieresc intitulat „7 X

Intîlnire ’ 
pionierească I
In programul de activități I 

al vacanței de primăvară ’ 
Consiliul municipal al orga- I 
nizației pionierilor a prevă- I 
zut și o suită de acțiuni prin | 
care să fie cunoscut trecu- I 
tul revoluționar al minerilor . 
din municipiul nostru. Sînt 
activități cu un foarte mare I 
conținut educativ pe care I 
elevii trebuie să-l cunoască | 
și în spiritul căruia să se > 
formeze pentru a fi utili so- I 
cietății socialiste O astfel ’ 

I de activitate are loc astăzi, I 
la ora 10, în sala Casei de • 
cultură din Petroșani unde I 
elevii participă la o întîlni- | 
re cu vechi membri ie ■ 
partid care le fac cunoscute | 
mărturii asupra „Mișcării | 
muncitorești din Valea II- ■ 
ului".

SIMA, SIMION MORAR, 
GHEORGHE BUFTEA, IOAN 
ROMAN și alții.

Cu acest prilej, discuțiile 
purtate au adus in prim plan 
DISCIPLINA IN PRODUCȚIE, 
problemă de a cărei rezolva
re depinde în cea mai mare 
măsură asigurarea de zi cu 
zi a succeselor din munca 
noastră. In această direcție 
ACCENTUL TREBUIE PUS 
PE CREAREA OPINIEI DE 
MASA ÎMPOTRIVA INTIR- 
ZIERILOR A PLECĂRILOR 
MAI DEVREME DIN ȘUT, 
ÎMPOTRIVA NEMOTIVATE
LOR ȘI A CELORLALTE 
MULTE ASPECTE DE IN
DISCIPLINA IN PRODUC
ȚIE. Așa, de exemplu, în ur
ma sfaturilor insistente ale 
lui A. Gaboș, I. Ananie, M. 
Ciocodan, B. Banda, I. Sprîn- 
cenatu, N. Huhu și D. Socol, 
muncitorii V. Ciurea și A. Ba- 
cinshi nu mai lipsesc nemo
tivat de la serviciu, iar lăcă
tușul Gavrilă Covaci, din sec
torul II (maistru diriginte al 
părții electromecanice — Si- 
mion Morar) nu-și mai pierde 
vremea prin bodegă, familia 
bucurîndu-se acum de plată 
și avans pentru întreținere.

In luna trecută, în cadrul 
sectorului de investiții se i- 
viseră niște greutăți. La ape

(Urmare din pag. 1)

colului — pădurari, brigadieri, 
tehnicieni și ingineri — es
te, în cea mai mare parte a 
timpului, pe șantiere, coordo- 
nînd și psigurînd asistența de 
specialitate în vederea execu
tării unor lucrări de bună ca
litate,

— Ați saluta, dacă v-ar fi 
oferit, sprijinul altor factori 
— organizații de masă. între
prinderi, instituții ?

— Desigur. Acest sprijin ne 
este cît se poate de necesar 
întrucît timpul este deja îna
intat, ritmul de plantare tre
buie, accelerat, iar suprafața 
ce o avem de împădurit este, 
duDă cum am menționat, a- 
preciabilă. De altfel, Filiala de

Mica publicitate
VIND urgent Moskvici 

408, stare perlectă, preț con
venabil. Vulcan — telefon 
176.

FILME
SIMBATA, 14 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem 
brie : Marea evadare ’; Repu
blica : Născut liber ; LONEA 
Minerul: Mania grandorii ; 
VULCAN • Procesul unei 
stele , LUPENI — Cultural : 
Bulevardul Romului ; Munci
toresc : Pasărea liberă.

RADIO
5,00 Buletin de știri; 5,05 

Cu cîntecul și jocul pe pla
iurile țării ; 5,40 Melodii in 
zori de zi ; 6,00- 8,08 Radio- 
programul dimineții; 8,08
Matineu muzical ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de .știri ; 9,30 Mi
orița ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Muzică populară ; 10,30 
Din țările socialiste; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Muzi
că ușoară; 11,15 Turism; 
11,35 „Te cîntăm, frumoasă 
Românie!"; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal 

lul diriginților colectivele 
brigăzilor, la care s-au ală
turat și mulți oameni de re
gie, au rămas la lucru peste 
schimb. In acest fel, ei au 
făcut posibilă desfășurarea 
normală a lucrului și colecti
vul acestui sector și-a putut 
depăși sarcinile de plan. Ase
menea exemple au fost date 
și în cadrul celorlalte sectoa
re.

— Metoda de mare eficaci
tate în influențarea conștiin
ței — a arătat secretarul co
mitetului de partid, DUMI- 

I. HER — este munca de 
la om la om. Ora de dirigen- 
ție muncitorească constituie 
cadrul favorabil acestei munci 
depusă pentru ridicarea con
tinuă a nivelului politic, ideo
logic și profesional, cadrul in 
care muncitorii arată princi
pial, sincer și deschis aspec
tele bune și, mai ales, cele 
negative din viața colectivelor. 
In calitate de îndrumători 
politici și educatori, maiștrii 
diriginți trebuie să facă totul 
pentru îmbunătățirea și di
versificarea formelor de des
fășurare a muncii ce li s-a în
credințat de către partid.

Constantin DANILA 
E. M. Aninoasa

asurare

SPORT
.............................III

Popice, divizia A
f usunij .............. . ..

Jiul Petrila — Voința Tg. Mureș 
5177-4997 p.d.

vînătoare și pescuit sportiv, 
printr-un numeros grup de 
membri vînători, a participat 
la o primă acțiune voluntar 
— patriotică pe șantierul Scă
rița. Cred că este o datorie 
patriotică a U.T.C.-ului și a 
altor organizații de masă, a 
unor întreprinderi și institu
ții, îndeosebi școli, să spri
jine prin acțiuni de muncă 
patriotică, în zilele de repaus 
din cursul lunii aprilie, acti
vitatea de refacere a patri
moniului nostru forestier. Bi
neînțeles- că este necesar să 
fim anunțați de aceste partici
pări pentru ca personalul o- 
colului să poată fi repartizat 
pentru a asigura asistența 
tehnică de specialitate.

VIND motocicletă JAWA 
250 cmc. Str. Karl Marx nr. 
31 Petroșani.

13,30 Radiodivertisment mu
zical ; 15,00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie ; 17,25 
Participant! la concursul 
„Steaua fără nume — Floa
rea din grădină" ; 18,00 Ore
le serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate; 20,45 Consemnări; 
20,50 „La hanul melodiilor"; 
21,25 Moment poetic ; 21,30 
Revista șlagărelor ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Muzică de 
dans ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

T V
9,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a 49-a;;
9,30 A fost odată ca nicio

dată... împărăția O- 
glinzilor strîmbe (I);

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate ;
10,10 Ansambluri folclorice ;
10,40 De vorbă cu gospodi 

nele ;
11,00 Selectiuni din emisiu

nea „Seară pentru ti
neret" ;

11,55 Roman foileton. Cintec 
la apusul soarelui ; 
(reluarea episodului I);

12,35 Cărți și idei ;
13,00 Telejurnal i

Specialiștii români din do
meniul automatizărilor au re
alizat un ceas numeric auto
mat, de mici dimensiuni, cu 
greutate redusă și consum mi
nim de energie. Aparat porta
bil, ceasul numeric românesc 
este echipat cu diode și tran- 
zistori cu siliciu, putînd ’să 
fie întrebuințat în operații de 
cronometrare, programare și 
înregistrare. Afișarea datelor 
se realizează cu ajutorul unui 
aparataj special. El dovedeș
te o înaltă precizie în măsura

Intensă și rodnică acțiune 
de autoutilare

Specialiștii Uzinei de pre
parare a minereurilor de fier 
de la Teliuc au realizat, după 
proiecte proprii, un filtru cu 
vid de mare capacitate, pen
tru reducerea umidității con
centratului feros. Utilajul, 
care de regulă trebuia procurat 
din import, la un preț de 
135 000 lei valută, mărește su
prafața de filtrare și duce la 
îmbunătățirea calității mine
reului preparat. S-a asimilat 
și se află în stadiu avansat de 
execuție o foreză percutantă, 
verticală, destinată executării 
găurilor lungi, cu diametru de 
30 cm, în cariera de extrage
re a minereului de la Teliuc,

Excavatorul S 601 cerut insistent
la export

In urma succeselor înregis
trate la tîrgurile și expozițiile 
internaționale din anii prece- 
denți, cererile pentru exportul 
excavatorului S 601, fabricat 
la Uzina de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila au crescut con
siderabil. De altfel, simbolul 
U.M.P. este cunoscut în pre
zent în 14 state de pe diferite 
continente ale lumii. Anul a-

Miercuri, 11 aprilie, arena 
de popice „Jiul" din Petrila a 
găzduit meciul restanță din 
cadrul campionatului diviziei 
A dintre echipele clasate pe 
locurile doi și trei în seria 
Ncgd, respectiv Jiul Petrila și 
Voința Tg. Mureș.

In vederea acestei dificile 
confruntări, popicarii petri- 
leni s-au pregătit cu toată se
riozitatea, „cartea de vizită" a 
echipei oaspete fiindu-le foar
te bine cunoscută. Dorința tu
turor jucătorilor localnici de 
a se menține în rîndul celor 
mai bune echipe care activea
ză în această serie a fost și 
de această dată confirmată. 
Popicarii petrileni nu numai 
că au obținut victoria, dar a- 
ceasta le-a revenit și la o di-

Concurs de selecție pentru haltere
In vederea dezvoltării sec

ției de haltere a A.S. Minerul 
Lupeni, în aceste zile (între 
orele 10—12) conducerea a- 
sociației organizează un con
curs de selecție pentru tine
rii născuți între anii 1959 — 
1963.

16,00 Telex ;
16,05 Cunoașteți legile?
16.20 Muzică populară din 

Dobrogea în interpre
tarea grupului vocal 
al Casei de cultură 
din Isaccea ;

16.30 Emisiune în limba qer- 
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans;
19,05 Arc peste timp. Bocșa

- 250 de ani de mi 
nerit;

19.20 I 001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întregului po
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni ;
20.20 Teleenciclopedia ;
21,00 Film serial. Mannix;
21,50 Teledivertisment. Ar

ca lui... Goe. Fantezie 
muzical satirică de 
Marin Traian ;

22.30 Telejurnal ;
22,40 Romanțe și cîntece dc 

petrecere ;
22,55 Baschet masculin : Ro

mânia — Ungaria (re
priza a Il-a) înregis
trare din Sala sportu
rilor de la Cluj ; 

rea timpului, asigurată de. ”n 
oscilograf cu cuarț care pro
duce semnalele necesare afi
șării. Ceasul numeric poate, 
în același timp, să efectueze 
comanda unor operații, la 
timpii prestabiliți și pentru 
durate determinate, în proce
sele tehnologice. El va avea o 
largă folosință în domeniile 
iluminatului public, încălzirii 
și ventilației, în activitatea de 
cercetare științifică, la crono- 
metrarea și afișarea rezultate
lor obținute în întrecerile 
sportive și în alte domenii.

reducîndu-se pe această cale 
importul cu peste 100 000 lei 
valută.

In cadrul acțiunilor de au
toutilare a unităților aparți- 
nînd întreprinderii miniere 
Hunedoara se produc, înce- 
pînd din anul trecut, motoare
le pneumatice necesare mași
nilor de încărcat și transport 
cu siloz, se realizează în can
tități industriale bare de tor
siune, arcuri, roți dințate și 
alte piese pentru atuobascu- 
lante, piese pentru morile de 
măcinat, pentru pompele de 
evacuare a apelor din mină, 
diferite instalații necesare ex
cavatoarelor și separatorilor 
magnetici de minereu.

cesta, la tîrgurile de la Cairo 
și Tripoli, calitatea utilajelor 
prezentate de uzina „Progre
sul" a întrunit noi aprecieri, 
fapt care a determinat înche
ierea unor noi contracte. Ca 
atare, comparativ cu anul tre
cut, volumul produselor desti
nate exportului s-a dublat.

(Agerpres)

lerență destul de concludentă: 
180 popice.

Jucătorul cu cea mai fru
moasă comportare a fost Ion 
Biciușcă de la gazde care, cu 
958 p.d., și-a depășit partene
rul de joc cu 134 p.d., stabilit 
cu acest prilej și recordul pis
tei, deținut de Mihai Torbk, 
cu 937 p.d.

In etapa următoare, Jiul Pe
trila va întîlni, tot pe arena 
proprie, în zilele de 14 și 15 
aprilie a.c., echipa Sparlac 
Satu Mare. Iubitorii acestui 
sport din Valea Jiului așteap
tă o nouă victorie din partea 
popicarilor din Petrila. Locul 
2, la finele campionatului, nu 
trebuie să le scape!

S. BĂLOI

Singura secție de haltere 
din județ, cu rezultate destul 
de bune, nu numai că merită 
dar și trebuie să-și îmbogă
țească „zestrea" umană, prin 
crearea unei „durabile" pepi
niere proprii de cadre I

LOTO
La tragerea specială LOTO 

din 13 aprilie 1973 au fost 
extrase următoarele nume
re :

Extragerea I : 39, 45, 78, 
30, 62, 53, 8, 82, 77

Extragerea a Il-a : 17, 2,
67, 84, 25, 46, 61, 20, 70

Extragerea a IlI-a : 56, 46, 
7, 84, 18, 66

Extragerea a IV-a 88, 33, 
15, 25, 86, 8

Extragerea a V-a : 61, 81, 
90, 17, 45, 72
Extragerea a Vl-a : 79, 68,
30, 40, 24, 83
Fond de premii : 3 465 077 lei.

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 9 
grade: Paring -ț- 2 grade.

Minimele : Petroșani — 1 
grad ; Paring — 3 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 7 cm

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer variabil. Preci
pitații slabe sub formă de 
ploaie. Vint slab din secto
rul sudic.

Instantaneu cu... „un caz 
minor".

Foto : Ion LEONARD

0 bază 
materială

în continuă 
modernizare 

(Urmare din pag. 1)

Am redat în cîteva rînduri 
o parte din măsurile luate în 
ultimul timp pentru a moder
niza baza materială a asisten
ței medicale în Valea Jiului, 
pentru a organiza mai bine a- 
ceastă asistență precum și pro
filaxia medicală.

In perspectivă apropiată se 
întrevăd alte măsuri, la care 
statul va contribui cu fondu
rile sale. Construirea unui spi
tal modern la Petroșani este 
una dintre cele mai substan
țiale.

Fără îndoială îmbunătățirea 
activității în acest domeniu 
completează fericit preocupă
rile din domeniul îmbunătă
țirii protecției muncii în mine, 
uzine și pe șantiere, pe cele 
pentru o mai bună aprovizio
nare cu produse agroalimen- 
tare și industriale, de uz cas
nic și de folosință îndelungată. 
Și, toate la un loc, fac dova
da elocventă a faptului că 
atunci cînd e vorba de bună
starea oamenilor, de traiul lor 
zilnic, de starea sănătății lor, 
grija și atenția nu se precupe
țesc.

PRINTRE VPESTE 
VAGONETE DĂ LOC

A ACCIDENTE

România - prezentă pentru a 8-a oară 
la Tîrgul internațional de ia Tokio
Intre 20 aprilie și 7 mai, ța

ra noastră va fi prezentă pen
tru a 8-a oară la Tîrgul inter
național de la Tokio. Nu mai 
puțin de 27 de întreprinderi 
de comerț exterior și centrale 
industriale vor expune, pe o 
suprafață de 300 mp o serie 
de produse ca : mobilă și pie
se de mic mobilier, plăci a- 
glomerate și plăci fibrolem- 
noase, produse chimice și pe
troliere, țesături, covoare, sto
fe, tricotaje, confecții, încălță
minte, obiecte din sticlă și 
porțelan, obiecte de marochi- 
nărie, produse alimentare și

Cărbune în cantitățile prevăzute
(Urmare din pag. 1)

și conducerii unităților econo
mice, a imperativului reflec
tării concrete a acestora în 
îmbunătățirea propriei activi
tăți, în rezultatele nemijloci
te ale eforturilor colective. 
Ar fi fost bine însă ca șefii 
de sectoare, șefii de brigadă 
să participe în număr mai 
mare la dezbateri, să-și ex
prime opiniile referitoare la 
înlăturarea grabnică a lipsu
rilor și neajunsurilor ce mai 
există în activitatea pe care 
o desfășoară, la ceea ce tre
buie să facă practic în scopul 
creșterii eficienței muncii fie
căruia în parte.

Participînd la adunare, to
varășul CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-seeretar al comitetului 
municipal de partid, a ară
tat printre altele că raționa
lizarea personalului de con
ducere și a aparatului admi- 
nistrativ-funcționăresc trebuie 
urmată realmente de o cali
ficare și recalificare, pentru 
acoperirea necesarului de for

altele.
Participarea țării noastre la 

cea de-a 10-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Tokio va 
oferi un nou prilej firmelor 
japoneze și oamenilor de afa
ceri din celelalte țări prezen
te la această manifestare, pen
tru o cît mai bună cunoaștere 
a potențialului de export al 
României o intensificare a 
contactelor dintre reprezentan
ții întreprinderilor de comerț 
exterior din țara noastă și cei 
ai diferitelor firme străine.

(Agerpres)

ță de muncă nemijlocit pro
ductivă, care să realizeze, cu 
randament sporit, bunuri ma
teriale. „Stă în sarcina comi
tetului de partid, a organului 
colectiv de conducere, a orga
nizațiilor de sindicat și U.T.G., 
să analizeze cu toată răspun
derea și să ia toate măsurile 
pentru ca fiecare salariat să-și 
justifice plenar locul în pro
cesul de producție, aportul 
iui trebui să se reflecte în 
tonele de cărbune extrase și 
nu oricum, ci la modul cît 
mai eficient, mai rentabil cu 
putință, — singura posibilitate 
reală de creștere a nivelului 
de viață. Tot ceea ce se va 
întreprinde în cadrul minei 
este necesar să urmărească cu 
perseverență și înalt simț de 
răspundere pentru asigurarea 
realizării sarcinilor de produc
ție de CALITATE cu preț de 
cost cît mai redus, pentru în
făptuirea tuturor angajamen
telor asumate în anul curent, 
pentru crearea condițiilor de 
înfăptuire neabătută a preve
derilor cincinalului înainte de 
termen".
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Comunicat comun
româno-olandez

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Regatul Țărilor de 
Jos, între 10 și 13 aprilie 1973, 
Ia invitația 
Regina și a 
de Jos.

In timpul 
landa, înalții oaspeți au fost 
găzduiți Ia Palatul regal din 
Amsterdam.

Ei au vizitat orașul Amster
dam, unde președintele Consi
liului de Stat a depus o coroa
nă de flori Ia Monumentul Na
țional. Au fost vizitate, de 
asemenea, întreprinderi in
dustriale, centre științifice și 
culturale din Amsterdam, Ha
ga, Rotterdam și Eindhoven.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut convorbiri cu primul 
ministru al Olandei, Barend 
Biesheuvel, Ia care au parti
cipat :

din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe ; 
Boldur, ministrul 
construcțiilor de mașini și e- 
lectrotehnicii; George Elian, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Olanda ;

din partea olandeză — B. W. 
Biesheuvel, primul ministru ; 
IV. K. N. Schmelzer, ministrul 
afacerilor externe ; H. Lang- 
man, ministrul afacerilor eco
nomice ; C. Boertien, ministru 
fără portofoliu, însărcinat cu 
cooperarea în vederea dezvol
tării ; P. V. Putman Cramer, 
ambasadorul Olandei Ia Bucu
rești.

înalții oaspeți s-au întîlnit 
cu membrii comisiilor perma
nente pentru afacerile externe 
ale primei și celei de-a doua 
Camere ale Statelor Generale.

In cursul convorbirilor, am
bele părți au subliniat impor
tanța și utilitatea contactelor 
pînă la nivelul cel mai înalt 
între cele două țări și dorința 
comună de a le continua și 
dezvolta.

Examinînd evoluția relațiilor 
bilaterale, cele două părți au 
constatat cu satisfacție dezvol
tarea lor continuă în nume
roase domenii.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace, 
apropiere și înțelegere ale po
poarelor român și olandez, de 
a dezvolta relațiile bilaterale 
și de a întări contribuția celor 
două țări la cauza securității 
și cooperării internaționale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Barend 
Biesheuvel au semnat o De
clarație solemnă comună.

Cele ! două Părți au consta
tat progresele importante în
registrate în schimburile co
merciale și în cooperarea eco
nomică, industrială și tehnică, 
reciproc avantajoasă, între 
Republica Socialistă România 
și Olanda, precum și multiple
le posibilități existente pentru 
lărgirea și intensificarea lor.

In timpul vizitei a fost sem
nat Protocolul celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte ro- 
mâno-olandeze de cooperare 
economică, industrială și teh
nică.

In vederea unei mai bune 
cunoașteri a posibilităților ce
lor două economii și pentru 
a asigura dezvoltarea schim
burilor economice reciproce și 
a cooperării economice, indus
triale și tehnice. Părțile au 
convenit să sprijine organiza
rea de schimburi de misiuni 
economice între Camera de 
Comerț a Republicii Socialis
te România și Camera centra
lă pentru promovarea comer
țului din Olanda.

Cele două Părți au apreciat 
progresele înregistrate de 
schimburile științifice și cul
turale și au evidențiat posibili
tățile existente de a dezvolta 
relațiile lor în domeniile edu
cației, științei și culturii.

Maiestății Sale 
Prințului Țărilor

șederii lor în O-

Gheorghe 
industriei

Părțile au convenit să în
ceapă, într-un viitor apropiat, 
negocieri în vederea încheie
rii unei Convenții de naviga
ție maritimă.

Cele două Părți au procedat 
la un schimb de vederi apro
fundat asupra principalelor 
probleme internaționale actu
ale de interes comun și, înde
osebi, asupra celor privind 
securitatea și cooperarea în 
Europa, constatînd cu satisfac
ție existența a numeroase 
puncte de apropiere și con
vergență între pozițiile lor.

Ele au apreciat pozitiv ac
tualele convorbiri multilatera
le pregătitoare de Ia Helsinki, 
care se desfășoară într-o at
mosferă constructivă, și și-au 
exprimat speranța că acestea 
vor ajunge la rezultate care 
să servească drept bază pen
tru convocarea, într-un viitor 
apropiat, a conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa.

Cele două Părți s-au pro
nunțat pentru realizarea de 
progrese constante și eficace 
în domeniul dezarmării, de 
natură să întărească securita
tea, stabilitatea și încrederea 
pe continent și în întreaga 
lume.

Părțile s-au pronunțat pen
tru reglementarea pe cale po
litică, prin negocieri, a litigi
ilor dintre state, pentru lichi
darea focarelor de tensiune și 
a unor conflicte care persistă 
încă în diferite zone ale glo
bului. In acest context, ele 
au salutat cu satisfacție înche
ierea acordului privind înce
tarea războiului în Vietnam 
și a acordului cu privire la 
restabilirea păcii și înțelegerii 
naționale în Laos — acte de 
importanță deosebită pentru 
pace și stabilitate în Indochi
na.

Examinînd situația din Ori
entul Apropiat, cele două 
Părți au fost de acord că o 
soluționare durabilă a proble
melor din această regiune tre
buie să fie realizată pe baza 
Rezoluției 242 a Consiliului 
de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite din 22 no
iembrie 1967.

Ele au subliniat importanța 
pe care România și Olanda o 
acordă întăririi rolului și e- 
ficacității O.N.U. ca instru
ment pentru menținerea păcii 
și securității internaționale și 
au hotărît să dezvolte coope
rarea stabilită între reprezen
tanții lor în cadrul acestui for 
internațional.

Cele două Părți au sublini
at, de asemenea, necesitatea 
de a conjuga eforturile state
lor pentru promovarea progre
sului economic și social 
tuturor țărilor, îndeosebi 
țările în curs de

al 
în 

dezvoltare, 
ceea ce constituie o responsa
bilitate comună și împărtăși
tă de întreaga comunitate in
ternațională, pentru a elimina 
decalajul dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvol
tate. Părțile au reafirmat a- 
tașamentul lor față de strate
gia dezvoltării, proclamată de 
Națiunile Unite ; ele au ex
primat speranța de a se întări 
rolul Consiliului Economic și 
Social, precum și al celorlalte 
organisme economice ale 
O.N.U.

Primirea călduroasă rezer
vată pretutindeni în timpul 
șederii în Olanda președinte
lui Consiliului de Stat și to
varășei Elena Ceaușescu, pre
cum și personalităților care 
i-au însoțit, a reflectat priete
nia și sentimentele de stimă 
reciprocă dintre popoarele ro
mân și olandez.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru convorbirile rod
nice pe care le-au avut și au 
apreciat că vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Re
gatul Țărilor de Jos reprezin
tă o contribuție deosebit de 
importantă la întărirea rela
țiilor dintre cele două țări, 
ceea ce corespunde intereselor 
popoarelor român și olandez, 
păcii, înțelegerii și colaborării 
în Europa și în lume.

Convorbiri
BONN 13 (Agerpres). — 

La 12—13 aprilie, la Bonn au 
avut loc convorbiri prelimi
nare între R. S. Cehoslovacă 
și R. F. Germania. După cum 
anunță agenția CTK, dele
gația cehoslovacă a fost con
dusă de Jiri Goetz, ministru

ULTIMELE ȘTIRI

Lucrările adunării Sindicale Mondialeîntrunirea Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a) 
O.N.U. s-a întrunit joi seara, 
pentru a examina plîngerea 
Libanului împotriva Israelu
lui, în legătură cu operațiunea 
desfășurată la 10 aprilie 
comandouri israeliene la 
rut și Sidon.

In cursul dezbaterilor, 
luat cuvîntul reprezentanții 
Libanului, Statelor Unite, Is-

de 
Bei-

au

raelului și Arabiei Saudite, 
care au expus pozițiile guver
nelor lor, după care reprezen
tantul Republicii Arabe Egipt 
a anunțat că ministrul de ex
terne al țării sale, Mohammed 
El Zayyat, se află în drum spre 
New York pentru a lua cu
vîntul în fața Consiliului de 
Securitate în problema discu
tată.

Frontul Palestinian de Eliberare Națională a 
fuzionat cu organizația „El Fatah“

BEIRUT 13 (Agerpres). — 
Frontul Palestinian de Elibe
rare Națională a fuzionat cu 
organizația „El Fatah", a anun
țat, joi seara, agenția palesti
niană Wafa, reluată de Fran
ce Presse.

In comunicatul dat publi
cității în legătură cu această

hotărîre, Frontul Palestinian 
de Eliberare Națională lan
sează un ’apel, către toate or
ganizațiile rezistenței pales
tiniene, cerîndu-le să-și depă
șească „divergențele margina
le", pentru a se putea unifica 
într-un front comun.

Reuniunea
Consiliului

de
Miniștri
Francez

PARIS 13 (Agerpres). — La 
Paris a avut Ioc, vineri, pri
ma reuniune a Consiliului de 
Miniștri după obținerea votu
lui de încredere în Adunarea 
Națională. Purtătorul de cu- 
vînt al guvernului francez, 
Joseph Comiți, a precizat că, 
în cadrul uniunii, ministrul a- 
griculturii, Jacques Chirac, a 
prezentat o comunicare în le
gătură cu negocierile comuni
tare de la Bruxelles și, în spe
cial, în legătură cu problema 
prețurilor comunitare la pro
dusele agricole. In încheierea 
reuniunii a luat cuvîntul pre
ședintele Georges Pompidou.

de la Santiago de Chile
DE CHILE 13SANTIAGO

— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : La dez
baterile ședințelor plenare ale 
Adunării sindicale mondiale 
de la Santiago de Chile s-a 
reliefat că, prin intermediul 
pozițiilor economice deținute, 
monopolurile internaționale 
împiedică emanciparea țărilor 
în curs de dezvoltare, încer- 
cînd să subordoneze interesele 
naționale privilegiilor domina
ției capitalului multinațional. 
Totodată, Adunarea sindicală 
mondială și-a manifestat soli
daritatea cu Chile, care își a- 
pără dreptul suveran asupra 
bogățiilor sale naționale, în- 
fruntînd agresiunea cu carac
ter economic și politic a socie
tăților multinaționale, depose
date, în această țară, de pozi
țiile pe care le deținuseară an
terior.

Situația

tuturor
Pnom 

precum

In cadrul dezbaterilor, se
cretarul general al Federației 
Sindicale Mondiale, Pierre 
Gensous, arăta că este necesa
ră „dezvoltarea pe plan inter
național a unei acțiuni efici
ente în scopul de a s 
dreptul fiecărei țări de 
pune de resursele sale 
mice, de a naționaliza 
prinderile care aparțin 
taților multinaționale, 
crea condiții mai bune 
dezvoltarea economică 
pendentă, 
cooperării 
ționale".

Această 
și în cuvântarea Iui Henri Mo
lina, delegatul oficial al Con
ferinței Mondiale a Muncii și 
al Conferinței Latino-America- 
ne a Oamenilor Muncii. Lupta 
pentru o societate mai justă, a 
spus el, reclamă realizarea u- 

nității sindicale mondiale. Mo
lina s-a pronunțat pentru cre
area unei centrale unitare a 
tuturor oamenilor muncii lati- 
no-americani.

sprijini
1 a dis- 
econo- 

i între- 
î socie- 

de a 
pentru 

inde- 
pentru extinderea 
economice interna-

idee a fost prezentă

Prezențe 
românești

BELGRAD 13 — Cores
pondentul Agerpres, Simion 
Morcovescu, transmite : La 
Novi Sad a fost deschisă ex
poziția „40 de ani de la lup
tele ceferiștilor și petroliști
lor din România din ianua- 
rie-februarie 1933“. Aceasta 
este prima expoziție româ
nească organizată în noua 
și moderna clădire a Muze
ului Revoluției Socialiste 
din Voicvodina. Expoziția 
a fost deschisă de ambasa
dorul român Ia Belgrad, Va- 
sile Șandru, care a vorbit 
despre semnificația luptelor 
clasei muncitoare române 
din ianuarie-februarie 1933.

La festivitatea de deschi
dere au participat Ion Srbo- 
van, secretar al Comitetului 
Provincial al U. C. din Voie- 
vodina, reprezentanți ai 
ții politice, obștești și 
turale din Voievodina.

Ziarul „Dnevnik", 
Novi Sad, a publicat un
piu material despre vernisa
jul expoziției.

vie- 
cul-

din 
am-

militară

Cambodgia
PNOM PENH 13 (Agerpres). 

— In Cambodgia, forțele pa
triotice khmere și-au menținut 
ferm, în ultimele zile, contro
lul dobîndit asupra 
șoselelor care leagă 
Penh de restul țării, 
și controlul asupra importan
tei artere de transport fluvial 
pe care o reprezintă Mekon- 
gul, făcînd ca situația garni
zoanei lonnoliste din capitala 
cambodgiană să devină extrem 
de critică.

In aceste împrejurări, para
lel cu bombardamentele aeri
ene — efectuate în sprijinul 
trupelor regimului de la 
Pnom Penh timp de 36 de zile 
consecutiv — aviația S.U.A. a 
intensificat, joi, transporturile 
de combustibil spre Pnom 
Penh, pentru a face posibilă 
utilizarea tehnicii de luptă de 
care dispun unitățile lui Eon 
Noi.

♦

la Milano
MILANO 13 (Agerpres). — 

Joi seara, au avut loc la Mila
no grave incidente între mem
brii unor organizații extremis
te de dreapta și forțele de or
dine. Potrivit ultimului bilanț 
dat publicității, incidentele 
s-au soldat cu un mort și 31 
de răniți, dintre care 24 de 
persoane din rîndul forțelor 
de ordine. Poliția a reținut 71 
de manifestanți pentru verifi
carea identității. De aseme
nea, au fost luate măsuri spe
ciale pentru a se evita noi in
cidente, sporindu-se numărul 
personalului militar în zonele 
în care se află sediile unor or
ganizații politice.

c ehoslo vaco-vest-germane
adjunct al afacerilor externe, 
iar cea vest-germană de 
Paul Frank, secretar de stat 
Ia M.A.E. al R.F.G.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lu
cru, de năzuință reciprocă 
de a se găsi soluții accepta-

bile pentru problemele des
chise. Pe baza rezultatelor 
obținute, conducătorii celor 
două delegații au convenit 
să recomande guvernelor ță
rilor respective să înceapă 
tratative oficiale în problema 
semnării tratatului bilateral.

Primirea de către președintele
Consiliului de Miniștri al

Italiei a delegației de ziariști
români

Willy Brandt 
președinte 
din R. F.

ales din nou 
al P. S. D. 
Germania

HANOVRA 13 (Agerpres). 
—Vineri, în cea de-a patra 

zi a lucrărilor Congresului fe
deral ordinar al Partidului 
Social-Democrat din R. F. 
Germania, care se desfășoară 
la Hanovra, s-a procedat la 
alegerea Comitetului de con
ducere al partidului. La pre
ședinția P.S.D., pentru a cin- 
cea oară consecutiv după 
1964, a fost ales Willy Brandt. 
Din cei 428 delegați cu drept 
de vot, 404 s-au pronunțat în 
favoarea lui Brahdt, 20 dele
gați au votat împotrivă și pa
tru s-au abținut.

După alegerea președintelui, 
participanții la Congres au 
trecut la vot pentru desemna
rea vicepreședinților. In func
ția de vicepreședinți ai parti
dului au fost aleși Helmut 
Schmidt, ministrul finanțelor, 
și Heinz Kuhn, primul minis
tru al landului Renania de 
Nord (Westfalia). Heinz Kuhn 
îl înlocuiește, în această func
ție, pe Herbert Wehner, care 
a hotărît, pentru motive per
sonale, să se consacre, exclusiv 
președinției grupului parla
mentar al P.S.D.

Lunohod-2“ 
continuă ex
plorarea cra

terului Le- 
monnier

ROMA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Giulio 
Andreotti, a primit, vineri, la 
Palatul Chigi, delegația de 
ziariști români condusă de 
Octavian Paler, redactor șef aJ 
ziarului „România liberă", 
care, la invitația Sindicatului 
ziariștilor din Roma, a între
prins o vizită în capitala Ita
liei.

In cursul întrevederii, la 
care a luat parte și ambasado
rul României la Roma, Iacob 
Ionașcu, premierul italian a 
evocat relațiile bune existente 
între cele două țări, cursul 
mereu ascendent pe care îl 
urmează, în prezent, colabo
rarea pe multiple planuri din
tre Italia și România. Relațiile 
de astăzi — a arătat premierul 
Giulio Andreotti — sînt o

continuare firească a legături
lor tradiționale dintre Româ
nia și Italia, subliniind, în 
același timp, că poporul ita
lian nutrește sentimente de 
profundă prețuire față de țara 
și poporul care, și prin nume
le său și în fapt, ilustrează ori
ginea noastră comună.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a arătat, în cursul în
trevederii, că Italia se află în 
așteptarea vizitei președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care se va 
bucura de o primire nu numai 
călduroasă, ci și admirativă. 
Noi — a spus premierul itali
an — apreciem cu toții opera 
președintelui Ceaușescu, în
dreptată spre prosperitatea 
României, - spre instaurarea u 
nui climat de pace și înțele
gere în Europa și în lume.

Ninsoare abundentă în Cehoslovacia

l t» ’Fc <JX 1
O Miniștrii petrolului 

Libia, Irak și Kuweit 
întîlnit, joi, în capitala Li
banului, cu experți din cele 
trei țări, pentru a pregăti con
vorbirile pe care urmează să 
le aibă în comun cu repre
zentanții companiilor occiden
tale.

• Președintele Nigeriei, ge
neralul Yakubu Gowon, s-a 
pronunțat în favoarea creării 
unei comunități economice a 
Africii de vest, care să nu 
țină seama de barierele ling
vistice dintre statele respecti
ve.

• In completarea listei gu
vernamentale, primul minis
tru francez Pierre Messmer a 
procedat, joi, la numirea a 
16 secretari de stat, dintre a- 
ceștia numai cinci își păstrea
ză posturile anterioare.

• La Copenhaga a sosit 
joi, într-o vizită oficială, Ște
fan Olszowski, ministrul de 
externe al Poloniei. In ace
eași zi, el a început convorbi
rile cu ministrul danez al a- 
facerilor externe, Knud An
dersen.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— In cursul legăturilor reali
zate cu „Lunohod-2“ în zilele 
de 11 și 12 aprilie, au fost e- 
fectuate cercetări asupra sec
torului unde se află fisura 
tectonică din zona de est a 
craterului Lemonnier. Cu acest 
prilej, au fost obținute foto
grafii stereoscopice, s-a efec
tuat măsurarea magnetismului 
și proprietăților fizico-chimice 
ale rocilor selenare.

In acest timp, laboratorul 
autopropulsat automat s-a de
plasat pe o distanță de 500 
metri, perpendicular pe direc
ția fisurii, iar apoi s-a reîntors 
pe același drum la locul ple
cării. Această manevră a per
mis ridicarea gradului de pre
cizie a măsurătorilor magneti
ce. Din fotografii rezultă că 
pietre mari de 1—2 metri îm
piedică apropierea laborato
rului de marginea fisurii.

In continuare cercetările 
vor fi efectuate fără deplasa
rea laboratorului la mari dis
tanțe.

In total, de la debarcarea 
pe Lună, „Lunohod-2" a par
curs 31 060 metri.

Explorarea craterului 
monnier continuă.

❖

Le-

SPORT • TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— La Tbilisi, în piscină aco
perită de 50 m, s-a desfășurat 
un concurs internațional de 
înot subacvatic (cu echipa
ment special), la startul căru
ia au fost prezenți sportivi din 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Ungaria și U.R.S.S.

In proba feminină de 100 m, 
Irina Avdeeva (o tînără elevă 
în vîrstă de 16 ani, din orașul 
Tomsk) a stabilit, cu timpul 
de 45"5/10, un nou record mon
dial. In aceeași probă, la mas
culin, studentul Institutului de 
Educație Fizică din Erevan, 
Sovarș Karapetian, a realizat 
timpul de 38"4/10, performan
ță ce constituie, de asemenea, 
un nou record mondial. Proba 
de 400 m feminin a 
Tamarei 
4’04”, iar 
lin lui 
(U.R.S.S.)

Alte rezultate : 1 500 m fe
minin : Tatiana Nikiforova

(U.R.S.S.) — 16’48"l/10; 1 500 
m ; masculin: Aleksandr Sum- 
kov (U.R.S.S.) — 15'01”8/10.

revenit
Samotoi (U.R.S.S.) în 
cea de 400 m mascu- 
Aleksandr Sumkov 

— 3’43"2/l 0.

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
Una dintre cele mai mari sen
zații ale campionatelor mondi
ale de tenis de masă de la Sa
rajevo a fost înregistrată în 
turul doi al probei de simplu 
bărbați, cînd a fost scos din 
cursă suedezul Stellan Beng
tsson, învins cu 3—2 (17—21, 
23—21, 21—17, 23—25, 21—9) 
în partida susținută cu Stanis
lav Gomozkov (U.R.S.S.). Ast
fel părăsește prematur compe
tiția, cîștigătorul titlului mon
dial la ediția precedentă și 
prim-favorit la cea actuală. 
Un alt favorit, japonezul Tasa- 
ka, a fost eliminat cu 3—1 de 
Li Fuiun (R.P. Chineză). Trei 
jucători români au reușit să 
se califice pentru turul al tre
ilea : Șerban Doboși, care l-a 
întrecut cu 3—0 pe elvețianul 
Grimm, Dorin Giurgiucă, învin-

gător cu 3—1 în fața iugosla
vului Savnik și Teodor Gheor
ghe, victorios cu 3—1 în parti
da cu Ayeroso (Nigeria).

In turneul feminin, Maria 
Alexandru a cîștigat cu 3—2 
la Gedraitite (U.R.S.S.), în timp 
ce Eleonora Vlaicov a pierdut 
cu 2—3 meciul cu iugoslava 
Jeler. Surpriza zilei la feminin 
a furnizat-o Hanna Reidlova 
(Cehoslovacia), care a elimi
nat-o cu 3—1 pe deținătoarea 
titlului mondial Li Li (R.P. 
Chineză).

nuell Orantes (Spania) — 
Juan Gisbert (Spania) 6—3 (a- 
bandon). In semifinale, Oran- 
tes va juca împotriva lui No
wicki, iar Panatta îl va întîlni 
p.e N' Godrella.

In turneul feminin Iudit Di- 
bar-Gohn a întrecut-o pe Vir
ginia Ruzici cu 6—4, 6—3.

• La Paris s-a deschis, joi, 
o conferință internațională în 
sprijinul eliberării deținuți- 
lor politici din închisorile re
gimului de la Saigon, organi
zată 
puri 
iese

din inițiativa unor gru- 
de vietnamezi care tra

in Franța.

Expoziția
„Hungaroplast

PRAGA 13 — Coresponden
tul Agerpres. — După perioa
da de vînturi puternice, ur
mate de ploi și lapoviță, de 
scăderi pronunțate ale tem
peraturii, în noaptea de joi 
spre vineri în Cehoslovacia a

‘T 
început să ningă. Peste orașe, 
sate și câmpii s-a așezat, tn 
timpul nopții, un strat de ză
padă de peste 10 cm. Ninsoa
rea cade, în continuare, ca în 
timpul iernii.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Confirmarea oficială 

morții lui Borman
a

FRANKFURT (Agerpres). 
In cadrul unei conferințe 
presă • organizată la Frankfurt, 
procurorul general din Hesse, 
Horst Gauf, a confirmat ofici
al moartea vechiului colabo
rator al lui Hitler, Martin Bor
man. In urma lucrărilor efectu
ate la terasamentul de 
ferată din apropierea 
gări „Lehrter Bahnhof
Berlin, au fost descoperite 
semințe, precum și obiecte 
uz personal, asupra cărora 
există dubii că nu ar fi ale
Borman. Printre altele, au fost 
găsite resturile 
flacon cu cianură, 
purtau, totdeauna, 
1945, conducătorii

de

căle 
tosiei 

din
• )-
de 
nu 
im

A trăit 151

obișnuitului 
pe care ii 

la ei, din 
naziști.

de ani !

ca unul din evenimentele ar
heologice majore pentru :u- 
noașterea artei, arhitecturii, is
toriei și gindirii în epoca tthe- 
menizilor.

O interesantă descoperire 
arheologică

NISA 13 (Agerpres), — Par
tidele din sferturile de finală 
ale turneului internațional de 
tenis de la Nisa s-au soldat 
cu următoarele rezultate : A- 
driano Panatta (Italia) — Ion 
Țiriac
6- 4;
Cari
7— 5 ; 
lonia) 
(Franța) 2—6, 7—5, 6-hO) ; Ma-

(România) 6—2, 4—6, 
N’Godrella (Franța) — 
Meiler (R.F.G.) 6—4,
Tadeusz Nowicki (Po-

— Georges Goven

BELGRAD 13 (Agerpres). 
După 8 runde, ' ~
ternațional de șah de la Liu- 
bliana, marele maestru maghiar 
Lajos Portisch se menține lider 
cu 6 puncte, urmat de Quin
teros (Argentina), Matanovici 
(Iugoslavia), Smejkal (Cehoslo
vacia) — 5 puncte, Gligorici 
(Iugoslavia) — 4,5 puncte 
o partidă întreruptă.

In runda a 7-a, Portisch 
remizat cu Ivkov, iar în 
de-a 8-a l-a învins pe Minici. 
Victor Ciocîltea, învins în par
tidele cu Miquel Quinteros și 
Smejkal, se află pe locul 16, 
cu 2 puncte.

în Turneul in

și

a
■ea
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* Ciocnirea, în plin zbor, 
a două avioane — un „Con- 
vair-990“ al N.A.S.A. și un a- 
parat de tip „F—3 Orion 
marinei Statelor Unite — 
zona bazei navale de 
fet Field, Ia circa 65 
metri San Francisco, 
dat cu mortea a 
ne.

16

i“ al
- în 

la Mof- 
de kilo- 
s-a sol- 
persoa-

Co- 
Au- 
Bu-

BRASILIA (Agerpres). Per
soana cea mai în vîrstă din 
Brazilia, doamna Cunegonie 
Maria Dos Santos, a decedat 
zilele trecute, în capitala tării, 
în urma unei gripe. Potrivit 
registrelor stării civile din se
colul trecut, Maria Dos Santos 
s-a născut în 1822, anul pro
clamării independenței Brazi- ■ 
liei. Fiica sa, Evangelista Dos 
Santos are... 100 de ani.

LONDRA (Agerpres). — Ar
heologii britanici au descope
rit, în nordul Angliei, relicve
le locuinței unui centurion din 
garnizoana romană numită VI- 
nolanda, datînd de peste 2^00 
de ani. Descoperirea a fost fă
cută în apropierea cunoscutu
lui zid al împăratului Adrian, 
fortificație in lungime de 112 
kilometri, care marca frontie
ra de nord a vechii provincii 
Britania a Imperiului Roman. 
Au fost scoase la iveală diver
se obiecte apartinînd centuri
onului și familiei acestuia, pre
cum și o serie de documente 
scrise pe tăblițe de lemn, a 
a căror descifrare se lucrea ă 
în prezent, sperîndu-se să >e 
oh/ină date importante cu pri
vire la 
ne care 
tă zonă

Robin 
echipei 
ciat că
mai interesante descoperiri ar
heologice de acest gen făcute 
it: Europa occidentală.

vicifa legiunilor roma- 
se stabiliseră in aceas-

Birley, conducătorul 
de arheologi, a apre- 
este una dintre cele

0 Otto Winzer, 
afacerilor externe 
blicii Democrate Germane, a- 
flat într-o vizită în Austria, 
a fost primit de cancelarul fe
deral Bruno Kreisky — infor
mează agenția A.D.N. Cu a- 
cest prilej, a fost exprimată 
dorința de a se continua con
tactele dintre reprezentanții 
celor două țări și de a dezvol
ta relațiile în interesul ambe
lor părți.

ministrul
al Repu-

BUDAPESTA 13 —
respondentul Agerpres, 
rel Pop, transmite : La 
dapesta s-a deschis, vineri,
expoziția de mase plastice 
„Hungaroplast ’73' 
ticiparea a 200 de 
17 țări.

Atît suprafața 
expoziției, cit și 
firmelor sînt de două 
mai mari decît în 
cut.

Țara noastră 
pentru prima dată 
tă expoziție cu o largă ga
mă de produse ale între
prinderilor Ministerului in
dustriei chimice, printre ca
re articole injectate din ma
se plastice, granule, covoa
re și conteinere din P.V.C., 
ambalaje din polistiren, fi
bre sintetice.

1“ cu par- 
firme din

destinată 
numărul 

ori 
anul tre-

participă 
la aceas-

Statuia regelui Darius a 
fost scoasă la lumina zilei

Ultimul manuscris al lui 
Mark Twain

din 
ale 
Su- 
lu-

TEHERAN (Agerpres). — O 
statuie a regelui Darius, care 
făcea parte dintr-un ansamblu 
decorativ ce încadra unul 
portalurile monumentale 
Palatului lui Darius de la 
za, a fost recent scoasă la
mina zilei. Efectuată în cadrul 
programului de restaurare a 
Palatului lui Darius, executat 
de Oficiul Național de conser
vare a monumentelor istorice 
al Iranului în colaborare cu 
misiunea arheologică france
ză, condusă de Jean Perrot, 
descoperirea este considerată

W ASHINGTON (Agerpres). 
— Ultimul manuscris al cu
noscutului umorist american 
Mark Twain a lost public it 
duminică la Universitatea Ber
keley din Calilornia. Prof. 
Frederick Anderson, care po
sedă 80 la sută din manuscri
sele lui Mark Twain, a decla
rat că opera, care însumează 
400 de pagini, este de o valoa
re inestimabilă sub raport 
gralic, dar de un interes 
rar limitat. Manuscrisul a 
terminat de autor cu șase 
înainte de moartea sa -
1910, Ia vîrstă de 74 de ani.

bio
lite- 
lost 
luni

- in
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