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Organ ai Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Citiți în pagina a 4-a :

• Prezențe românești
• Evoluția evenimentelor din Re

publica Dominicană
• Festivitățile de Ia Viena
• Lucrările reuniunii consultative 

ministeriale a O.S.A.
• Un bilanț tragic

• Programul de politică externă ai 
guvernului Yemenului

• Situația din Aden în discuția 
„Comitetului celor 24“

• Deschiderea Congresului cu te
ma „Petrolul și marea".

II o TA III R EA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române 
privind unele măsuri de îmbunătățire 

a regimului de valorificare a produselor vegetale și animale
In cei trei ani care au trecut de 

Ia încheierea cu succes a cooperati
vizării, în agricultura noastră so
cialistă s-au obținut însemnate pro
grese. Ca urmare a măsurilor luate 
de partid și guvern, a sporit numă
rul de tractoare și mașini agricole 
și s-au asigurat cantități din ce în 
ce mai mari de îngrășăminte. S-a 
dezvoltat producția de cereale, cul
tura plantelor tehnice, pomicultura 
și viticultura, a sporit și s-a îmbu
nătățit efectivul de animale și a 
crescut producția de lapte, carne, 
j vă, lîriă, asigurîndu-se în condiții 
tot mai bune aprovizionarea popu
lației, materiile prime agricole ne
cesare industriei și disponibilități 
pentru export.

Cooperativele agricole de produc
ție au valorificat către stat pe calea 
contractărilor și achizițiilor, în con
diții avantajoase, cantități tot mai 
mari de grîu, porumb, floarea soare
lui, sfeclă de zahăr, animale, produ
se animale, contribuind la asigura
rea fondului centrai de produse agri

H О Т Â R 1 S C :
I. Cu privire la regimul Йе valorificare 

a produselor agricole
f. In scopul întăririi rolului eco

nomic și stimulativ al contractelor, 
unitățile economice de stat cu sarcini 
de cumpărare Vor încheia în conti
nuare contracte de cumpărare a pro
duselor agricole cu cooperativele a- 
gricole de producție pentru produc- 
ția-marfă agricolă a acestora, pe 
baze comerciale, сц respectarea ri
guroasă a principiului bunei învo
ieli.

Contractele devin valabile după 
aprobarea lor de către adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole de 
producție.

Cooperativele de consum pot în
cheia contracte cu cooperativele agri
cole de producție în aceleași con
diții ca și unitățile de stat,, conform 
cu dispozițiile legilor în vigoare.

a. Valorificarea 
cerealelor

2. Cooperativele agricole de pro
ducție pot vinde unităților de stat 
grîu, secară și porumb din producția 
marfă de care dispun. Aceste vînzări 
se pot efectua în tot cursul anului; 
pentru vînzăriile făcute pe bază de 
contracte încheiate înainte de re
coltare, cooperativele au dreptul la 
avansuri în bani.

De asemenea, membrii cooperative
lor agricole de producție pot vinde 
disponibilul de grîu, secară și po
rumb din cantitățile primite pentru 
zile muncă, prin intermediul co
operativelor de producție respective. 
In acest scop cooperativele agricole 
de producție^ ca mandatare ale mem
brilor, vor încheia contracte cu uni
tățile economice de stat.

II. Cu privire la majorarea prețurilor 
de cumpărare la unele produse agricole 

și a prețurilor de desfacere cu amănuntul 
la unele bunuri de consum

9. Pentru a crea condițiile de ren
tabilitate necesare creșterii produc
ției de lapte în vederea satisfacerii 

cole și sporindu-și veniturile bănești.
Cerințele mereu crescînde ale dez

voltării economiei naționale și ale 
ridicării continue pe această bază a 
nivelului de viață al populației, cer 
asigurarea an de an a unor cantități 
sporite de produse agricole vegetale 
și animale.

Pentru aceasta, în aplicarea con
secventă a politicii partidului și gu
vernului de dezvoltare intensivă și 
multilaterală
cesar un 
menite să 

a agriculturii este ne- 
complex de măsuri 
asigure: ■ înzestrarea

agriculturiiîn continuare a
cu noi mijloace mecanizate, sporirea 
considerabilă a cantităților de îngră
șăminte chimice, lucrări de hidroame
liorații, extinderea suprafețelor iri
gate și altele, măsuri ce vor fi 
supuse dezbaterilor Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mân.

Toate acestea vor contribui la spo
rirea producției agricole, la consoli
darea economică și organizatorică 
a cooperativelor agricole de produc

Pentru operațiunile de valorificare 
efectuate în contul membrilor lor, 
cooperativele agricole de producție 
vor primi din partea unității eco
nomice de stat cu care contractează 
iin comision, jjrecum și sporurile le
gale.

Pentru vînzările încheiate în tot 
cursul anului de către cooperativele 
agricole de producție și de membrii 
lor prin aceste cooperative, se va 
plăti același preț — prețul de con
tractare.

3. Membrii cooperativelor agricole 
de producție și producătorii indivi
duali pot vinde în continuare către 
unitățile cooperației de consum pe 
calea achizițiilor și direct pe piață, 
grîu, secară și porumb din disponi
bilul propriu, cu respectarea dispo
zițiilor legale în vigoare.

Comerțul de cereale fiind monopol 
de stat, cumpărarea acestor produse 
în scopul revînză'rii se poate efec
tua numai de organizațiile economi
ce de stat și ale cooperației de con
sum prevăzute de legile în vigoare.

b. Valorificarea 
fructelor 

și legumelor
4. Se va îmbunătăți sistemul de 

contractare la legume și se va ex
tinde sistemul de contractare la fruc
te cu cooperativele agricole de pro
ducție, membrii acestora, precum și 
cu producătorii individuali din zone
le pomicole.

Pentru contractele încheiate înain
te de recoltare, producătorii agri
coli vor avea dreptul la avansuri în 
bani.

necesităților mereu sporite ale popu
lației, se hotărăște majorarea pre
țului de cumpărare de la producă

ție, asigurîndu-se în continuare ri
dicarea nivelului de trai material și 
cultural al țărănimii.

Totodată, ținînd seama de necesi
tatea creșterii cointeresării materiale 
a producătorilor agricoli și în ve
derea dezvoltării proprietății ob
ștești ca sursă principală a veni
turilor cooperativelor și a bunei stări 
a membrilor acestora, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân și Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Române au hotărî! 
adoptarea unor măsuri de îmbunătă
țire a regimului de valorificare a 
produselor agricole, majorarea prețu
rilor de cumpărare la unele produse 
agricole, îmbunătățirea circulației 
produselor agricole, acordarea de 
sprijin din partea statului pentru îm
bunătățirea activității financiare a 
cooperativelor agricole de producție.

In acest scop. Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Român și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Române

5. Restaurantele, cantinele și alți 
consumatori colectivi pot cumpăra le
gume și fructe direct, pe calea con
tractelor, de la cooperativele agri
cole de producție și pe cale» achizi
țiilor de la membrii acestora și pro
ducătorii individuali.

6. Cooperativele agricole de pro
ducție, membrii acestora și producăto
rii individuali pot să-și valorifice 
disponibilul propriu de legume și 
fructe pe piață, cu respectarea dis
pozițiilor legale în vigoare.

c. Valorificarea 
animalelor și 

produselor animale
7. Regimul actual de vînzare libe

ră a animalelor și produselor ani
male rămîne în vigoare. Ca urmare, 
cooperativele agricole de producție, 
în afară de animale și produse ani
male contractate cu statul, pot va
lorifica în continuare direct pe pia
ță purcei, păsări, ouă. lapte, produ
se lactate și alte produse animale.

De asemenea, membrii cooperative
lor agricole de producție și produ
cătorii individuali pot să vîndă direct 
pe piață porci, păsări, ouă, lapte, 
produse lactate și alte produse ani
male.

8. Cooperativele agricole de pro
ducție pot vinde bcvine pentru pro
ducție, prăsilă și muncă altor coope
rative.

Membrii cooperativelor agricole de 
producție și producătorii individuali 
pot vinde bovine pentru producție, 
prăsilă și muncă cooperativelor agri
cole de producție, precum și altor 
producători agricoli.

tori la laptele de vacă și de oaie, 
începînd cu data de 17 mai 1965, 
după cum urmează'

— laptele de vacă, de la 1,34 la 
1,75 lei/1, adică o creștere de 31 la 
sută,

— laptele de oaie, de la 2,43 ia 
3 lei/J, adică o creștere de 23 la 
sută

Cooperativele agricole de pro
ducție, membrii acestora și produ
cătorii individuali vor realiza, ca ur
mare a mojorărilor de mai sus, la 
livrările către fondul central de 
stat pe anul 1965, venituri în plus 
de cca. 280 milioane lei.

Suma necesară pentru aplicarea 
acestor măsuri se va acoperi în 
parte de către stat și în parte prin 
majorarea prețurilor de desfacere 
cu amănuntul, cu începere de la 17 
mai 1965, la unt. smîntînă, brînze- 
turi, păstrîndu-se nemodificate prețu
rile la lapte în bidon, lapte praf, 
principalele sortimente de iaurt și 
alte produse. La laptele îmbuteliat, 
prețul va fi modificat de la 2 lei 
la 2,10 Iei per litru, pentru acope
rirea cheltuielilor de îmbuteliere.

10. Se vor majora prețurile de 
contractare cu producătorii pentru 
cartofii de toamnă începi nd cu re
colta • anului 1965, după cum. ur
mează :

— Cartofii de toamnă din soiuri 
superioare, de la 0,65 la 0,75 lei/kg.

— Cartofii de toamnă din soiuri 
comune și în amestec de soiuri de 
la 0,45 la 0,60 lei/kg.

Cooperativele agricole de produc
ție, membrii acestora și producătorii 
individuali vor realiza, ca urmare a 
majorărilor arătate, Ia cantitățile pre
văzute a fi cumpărate pentru fondul 
central din recolta anului 1965 veni
turi în plus de circa 67 milioane leî.

Cooperativele agricole din zonele 
de producție favorabile culturii car
tofilor. care contractează cu unitățile 
comerțului socialist o mare parte din 
producția de cartofi obținută, li se 
vor vinde porumb la preț de stat.

In vederea sporirii producției de 
cartofi la hectar, se vor repartiza 
producătorilor cantități mai mari de 
îngrășăminte chimice.

Majorarea prețurilor de cumpărare

III. Cu privire la circulația 
produselor agricole

14 Cooperativele agricole de pro
ducție vor putea folosi fără nici o 
restricție. îr. toate zonele tării, mij
loacele de transport pe care le dețin 
pentru nevoile lor de producție, pre
cum și pentru valorificarea produse
lor proprii.

IV. Alte masuri privind 
valorificarea 

produselor agricole
16. Se vor îmbunătăți condițiile 

de recepționare a animalelor cum
părate de la producătorii agricoli.

Ca urmare a acestor îmbunătățiri 
producătorii vor realiza, la cantită
țile prevăzute pentru anul 1965; ve
nituri. în plus de 81 milioane lei; a- 
cest spor se va acoperi din fondu
rile bugetare ale statului. 

la producători pentru cartofii de 
toamnă se va acoperi prin reduce
rea acumulărilor la organizațiile co
merciale.

ÎL Se va acorda producătorilor 
un spor de preț de 1,50 lel/kg viu 
peste prețul actual de 9,50 lei/kg 
viu pentru porcii grași ce depășesc 
130 kg viu.

Producătorii vor primi în plus,, ca 
urmare a acestui spor, la livrările 
prevăzute pentru anul 1965, suma 
de 30 milioane lei; acest spor se va 
acoperi din fondurile bugetare ale 
statului.

12. Se va majora prețul de con
tractare cu producătorii de țuică, cu 
începere de la data de 17 mai 1965, 
de la 7 lei/1 țuică de 30 grade la 
10 lei/1, adică o creștere de 43 la 
sută.

De asemenea, se vor majora pre
țurile de cumpărare la celelalte ra
chiuri. naturale, precum și ia cele 
livrate de deținătorii de cazane.

In aceiași timp se va îmbunătăți 
regimul de cumpărare, acordîndu-se 
producătorilor și alte avantaje.

Ca urmare a majorării prețurilor 
de cumpărare producătorii vor rea
liza în plus, ia cantitățile prevăzute 
a fi cumpărate pentru fondul central 
în anul 1965, 126 milioane lei.

Creșterea prețurilor de cumpărare 
se va acoperi în parte de către bu 
get și în parte prin majorarea prețu 
iilor de vînzare cu amănuntul la 
spirtul sanitar de la 8 lei/1 la 14 
lei/i, și ia spirtul rafinat de 80 
grade de la 50 lei la 56. lei/1.

13 Se va majora prețul mediu de 
contractare cu producătorii de stru
guri hibrizi din recolta anului 1965, 
de la 0,80 lei/kg la 1,15 lei/kg la 
concentrația de zahăr coresprinză 
toare tăriei alcoolice de 9,5 grade.

Prin această majorare producăto
rii vor primi în plus suma de 42 
milioane lei.

, Această sumă se va acoperi prin 
majorarea cu 0,50 lei per i litru a pre
țului cu amănuntul la unele sorti
mente de vinuri cu tărie alcoolică de 
8 și 9 grade.

15. Comitetele executive ale sfatu
rilor populare vor asigura condițiile 
corespunzătoare desfacerii surplusu
lui de produse agricole în piețe^ o- 
boare etc. de către cooperativele a- 
gricole de producție, membrii a- 
cestora și producătorii individuali.

17. De asemenea, se vor lua mă
suri. pentru îmbunătățirea condițiilor 
de recepționare și preluare și la ce
lelalte produse agricole livrate sta
tului de către cooperativele agricole 
de producție și ceilalți producători 
agricoli.

18. Se ■ vor simplifica formele or- 

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL R©ȘU

ЖГ A ¥ A de «urla plastică
IA M ■> A a artiștilor amatori

- de la orașe și sate
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă împreună cu Consiliul central 
al sindicatelor din R.P.R. cheamă a 
patra oară pe amatorii frumosului să 
participe la concursul de artă plastică 
pe țară cu propriile creații, pe pîn- 
ză, hîrtie, în metal, ipsos, lemn etc.

Mii și mii de talente din centrele 
eulturale și industriale, pînă la cele 
mai îndepărtate sate, au prilejul de 
a demonstra că. pe lîngă meseria sau 
profesia pe care o practică, zi de zi, 
în uzine, mine, pe șantiere și pe 
ogoare, știu să mînuiască cu price
pere și penelul și dalta, că știu să 
creeze picturi, desene, gravuri Și 
sculpturi, fapt ce marchează o per
manentă creștere a nivelului cultural- 
artistic al amatorilor de artă plastică 
din țara noastră. Acest lucru l-au do
vedit cei peste 30 000 de partieipanți 
la ultimul concurs de acest fel pe 
țară.

Concursurile bienale de artă plas
tică pentru artiștii amatori' sînt or
ganizate cu scopul de a stimula ap 
titiidinile artistice ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate în vederea 
creării de lucrări în domeniul pic
turii, sculpturii, graficii, scenografiei

Ft.
Portret de miner

Desen în tuș de Csatai Emil, mun

citor la Ё.М. Lupeni.

Sudor
Seulptura în alminiu de Balas Ioan, 

stator la preparați» Lupeni. 

și ai artelor decorative aplicate. 
Numărul mare de artiști plastici ama 
tori, grupați tot mai mult în cercuri 
pe lingi cluburi și case de Cultură, 
și conduși de eadre pregătite, contri
buie, prin propriile lucrări, la educa
ția estetică a maselor largi de oa 
meni ai muncii.

La aceste Întreceri, sub formă de 
expoziții, concurează Cu șanse egale, 
muncitori și intelectuali, gospodine și 
elevi, maiștri șl ucenici.

lată cum se va desfășura acest 
concurs pe țară.

Bienala începe in iunie a.c. cu ex
pozițiile pe Cercuri sau școli popu- 
„.re ue artă. I.a faza următoare, Cea 
raională, care va avea loc între 1 
august — 1 septembrie, pot partici
pa și creatorii individuali, adică acei 
care nu fac parte din cercuri sau 
școli populare de artă. Cei interesați 
din Valea Jiului vor preda creațiile 
lor pînă la data de 20 iulie la clu
bul muncitoresc din Lupeni, avînd în 
v„rfCreTf> sGile acestui club vor găz
dui expoziția din faza a Il-a. In oc
tombrie vor avea loc fazele regionale 
în centrele de regiuni, iar în decem
brie. fazr finală la București. Pentru 
cele mai bune lucrări se vor acord.- 
prermi individuale (între 200-1 500 
Iei), iar cercurilor evidențiate, premii 
colective în materiale. Nu pot parti
cipa Ia concurs artiștii plastici profe
sioniști, arhitecții, studenții de ( la 
institutele de arte plastice.

Genurile de artă cu care pot par
ticipa plasticienii amatori sînt : La 
pictură : compoziții, portrete, peisaje, 
naturi statice, flori, studii — în orice 
tehnică (pastel, ulei, tempera); La 
sculptură: basorelief, altorelief, rond- 
basso, plastică rtiică — în orice teh-

NOTĂ MICI
In cursul an uliii Ireeut au început 

reparațiile capitale Ia oiubttl munci
toresc din Vulcan. Șl au ținut mult 
timp aceste reparații. S-a lucrat 
piano. Cînd s-au terminat, conduce
rea clubului și comitetul sindicatu
lui minei și-au zis: în sfirșit. Dar 
de fapt nu se sfîrșîse. Pentru că 
continua... să plouă in săli. Așa de 
bine fusese reparat acoperișul. Și 
plouă înăuntru ori de cile <jti plouă 
afară, tor ușile nu se închid nici 
astăzi, nu vot ele, Sînt niște uși... 
încuiate. Cabinele de pe scenă hu-s

La 
cinematografele 
din
Petroșani

„SPĂRGĂTORUL"
Eroul aceste comedii cinematogra

fice este lăcătușul Ernest Wright. 
Filmul urmărește. Ia început, viața 
liniștită și retrasă fără a fi tulbu
rată de evenimente deosemie a lui 
Ernest Wright. In clipa în care însă 
în călea lui își face apariția abilul 
escroc Grantley, liniștea de care se 
bucurase pînă acum dispare cu de
săvârșire. Escrocul se impune natu
rii placide a naivului și încrezăto
rului Wrîght antrenîndu-i înir-o se
rie de spargeri pe care acesta Ie co
mite inconștient, cu seninătate. Du
pă ce deschide ușa unei limuzine 
din care escrocul fură e servietă. 
Wright e prins și condamnat 1a un 
an nrchisoare. El revine mai tlrziu 
la pcavilte m, heterft ca niciodată

vase pentru 
diverse ma- 
masă plas- 

piele, lemn,

nică (gips, piatră, pămînt ars, lemn, 
tablă); La grafică: compoziții, por
trete, peisaje, etc. — în orice teh
nică (acuarele, cărbune, tuș, graVuri). 
Se pot prezenta și afișe, caricaturi, 
coperte și ilustrații de cărți, fotomon
taje, panouri decorative; La scenogra
fie : machete de decoruri și schițe 
de costume necesare spectacolelor de 
teatru ale echipelor de amatori; La 
arte decorative : imprimeuri pentru 
textile, obiecte de artă decorativă 
aplicată (cusături, țesături), cordoa
ne, rochii, bluze, corsete, 
flori, păpuși, jucării din 
teriale ca : fibre textile, 
tica, ceramică, sticlă, 
metal, pai, rafie etc.

Se recomanda ca tematică lucră
rilor să oglindească marile realizări 
obținute în industrializarea țării, por
trete ale fruntașilor și evidențiaților 
în întrecerea socialistă, lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de 
producție, să reflecte viața nouă a 
oamenilor muncii.

Așteptăm ea entuziasmul și curajul, 
cericteristiCe artiștilor amatori, să se 
manifeste și de data aceasta în lu
crările pe care le vor prezenta Іа a 
IV-a bienală de artă plastică, ca ea 
sa constituie o trecere în revistă a ce- 
ior mai bogate și variate concepții 
artistice și tehnice. Pe iubitorii și 
cunoscătorii artei ii rugăm, pe aceas
ta cale, să îndrume cu grija elemen
tele talentate spre acest concurs, pen
tru ca participarea să fie cît mai nu
meroasă, iar nivelul artistic al lu
crărilor — superior expozițiilor pre
cedente.

IOSIF TELl.MAN 
instructor al Cercului de artă plastică

DEFICIENTE
nici ele puse ia punct, iar instala
țiile lor sanitare... curg pe unde pot. 
Și încă un luoru. Clubul a fost ra
cordat la rețeaua de lermoficwe a 
orașului, dac în ci le va săli căldura 
n-a ajuns niciodată. Cit a fost frig 
a trebuit să se facă focui tot în so
be. Ge noroc cu sobele astea...

Iată unde a dus nepăsarea, lucrul 
făcut de mfntuială. Și cînd te gîn- 
dești cîți bani s-au afectat pentru 
aceste reparații capitale ! Dar con
ducătorul lucrărilor, ing. Radu Nieo- 

să nu. se mai lase antrenat în ast
fel de lucruri. Dar inima sa bună 
nu poate rezista atunci chid 
Grantley apelează din nou Ia ei 
pentru a deschide ușa vilei „sale" 
îfi care el operează în voie. Apoi 
intervine o nouă condamnare, alte 
spargeri în care eroul este tîrît fără 
Voia sa, trecind printr-o serie de 
situații comice.

Filmul rulează de mîine, 17 mai, 
la cinematograful .,7 Noiembrie".

„UN ENORIAȘ 
CIUDAT"

Filmul „Un enoriaș ciudat", o 
producție a studiourilor franceze ca
re va rula de azi Ia cinematograful 
„Republica" a fost distins cu Marele 
Premiu —• Trofeul măslinul de aur 
— la Festivalul filmelor comice și 
umoristice de la Bordighera din 
1964.

Filmul este в farsă trepidantă, 
plina de fantezie, cu ш comic ize- 
zictibil

Autoportretul 
adolescentului

Simt glasul un tunet
Adine și puternic,
Ecou de răsunet al vremii...
Simt pasul prin veacuri

brațul rachetă
Cu care prind bolta in palme. 
Privirea-mi semeață-i autobaghetă, 
Purtîndu-mă-n spații senine și calme.

PREMIERA
cîteVa minute, discuția se în- 

vîrtea in jurul aceluiași subiect — 
premiera. Gînd totul părea că s-s pus 
la punct, mai răsărea Же o idee no
uă. Și apoi iar discuție, dacă e bine 
sau nu, се-ar mai trebui făcut. Schi
țele de decor de pe masă au fost 
cercetate pentru a nu știu cita oară. 
Se simțea în toate, agitația specif i 
că dinaintea oricărei premiere.

Din cei trei aflați la masă, doi 
bărbați și o femeie, cel mal tînăr 
ии-si găsea astimpăr. I se părea ca 
mai e ceva de făcut. Mai tîrziu, am 
aliat și motivul acestui neastîmpur: 
purta cea mai mare răspundere iu 
legătură cu premiera.

Cînd discuția s-a încheiat, directo
rul clubului, i-a zis:

--- Atunci, tovarășe Popescu, e 
clar. După masă ne întîjriim ia re
petiții. O să vedem la fața locului 
ce fel de retușuri mai avem de făcut. 
Va veni și tovarășul Popa Marcel de 
te teatru și o să ne ajute.

— Ce bine îmi pare. Îmi era teamă 
că tovarășul Popa nu s-a întors din 
turneu. Și doar sîmbătă avem pre
mieră...

...După amiază la club. Intr-o sa
lă vreo 9-10 tineri, băieți și fete, aș
teptau calmi să înceapă repetiția. 
Doar Popescu Mircea, cunoștința 
noastră de dimineață, părea mai agi
te t.

— Tovarășe regizor, incepem ? — i se 
adresă un tînăr în glumă.

- Da. gata ! Ocupâți-vă locurile in 
scenă. Moritz, ia vino încoace. Vezi 
culoarea aceea pală de lingă geam ? 
Trebuie itn pic întărită. Lumina nu 
cade bine.

— Am înțeles, să trăiți. Mîfne di
mineață mă execut...

Bun, acum Ia treabă...
Repetiția a început, încet, încet, 

acțiunea se înfiripa prinzînd contur.
Contrar obiceiului, cel căruia i se 

regizor, nu se afla pe banca

lae, de la mină, nu le-a urmărit cu 
răspundere, lucrătorii le-au făcut nu
mai... să fie făcute. Iar cînd ele au 
fost considerate terminate, nimeni nu 
le-a recepționat. Lucrătorii aii ple
cat, lucrările au rămas... pe. drum, 
iar în club plouă!

Va trebui să răspundă cineva 
pentru toate acestea. Totodată se 
impune de urgență terminarea în 
condiții optime a lucrărilor începute 
și repararea... reparațiilor de slabă 
calitate.

G. DUMITRU

& wcwiȘrî din filmul „Spărgătorul".

CUVÎNT UE....
In ochii limpezi

îndreptați spre soare 
in acei de lacrimi limpeziți, 
rînduri tremurate de scrisoare,

Și
In
E un cuvînt, pe care voi îi știți... 
Și capăță atîtea înțelesuri, 
Dar unul singur, mare și torid, 
înmănunchează minunate sensuri... 
Cu toți îl știm, cuvintul e Partid I

Lia SENIN

•>
1

teatru sau de brigada la 
tiu fie prezent și Popescu 
Colegii de formație și de 
apreciază ca om de nădejde, 
cînd formația de teatru a 
din Uricani se pregătește

„dirijorului", ci în scenă, ca inter
pret.

La Uricani el e recunoscut ca pro
motor al formației de teatru, ca un 
artist amator talentat, care pune su
flet în tot ce face. Nu a existat spec
tacol de 
care să 
Mircea, 
munca îl

Acum, 
clubului 
pentru al IV-lea Concurs bienal de 
teatru „1. L. Caragiale", Popescu Mir
cea se află prezent, Ia datorie. Ală
turi de el, din distribuția piesei „Si
ciliana" de A. Baranga fac parte și 
alți artiști amatori uricăneni, curtos- 
cuți din spectacolele susținute pe 
scena din localitate : llie Irina, Pe
trescu Dumitru, Ivanov loan, Hahciu 
Liliana, Mateescu Siisana, CîrCiu Con
stantin, Simnieeanu Constantin’ și 
Suster Maria. Despre aceștia ca, și 
despre Moritz Iosif, cei care a coefe- 
put și executat decorurile, Drăguș 
Terezia, sutler și Păpuțoaie Dan, so
norizare, s-ar putea scrie mult și nu
mai de bine.

.„Repetiția a continuat. Fiecare ta
blou, fiecare act a fost reluat de
mai multe ori. Și asta pentru că
tiricănehii sînt ambițioși: ia al IV-lea 
Concurs bienal de teatru, Vor șă
ocupe un loc fruntaș.

C. COTOȘPAN

aceste rînduri 
pe scena din

P.S. La ora cînd 
văd lumina tiparului, 
Uricani, artiștii amatori din locali
tate prezintă, în premieră, spectaco
lul „Siciliana" de A. Baranga. Și poa
te că aplauzele cu care sînt răsplă
tiți, reprezintă primul pas pe dru
mul viitoarelor succese.

Spectacol la Cimpa
Azi, la ora 10, artiștii amatori cim- 

peni prezintă pe scena căminului 
cultural din localitate spectacolul cu 
piesa „E vinovată Colină ?" de Lau- 
rențiu Fulga. Spectacolul face par
te din programul pregătirilor, în 
vederea celui de-al fV-lea Concurs 
bienal de teatru „I. L. Caragia’e". 
La vizionarea spectacolului iau par
te membri ai ComitetuJtii orășenesc 
pentete cultură și artă, actori ai 
Teatrului de stat și profesori de 
la Școala populară de artă Petro
șani, secția regie.



STEA6UL ROȘU

HOTÂRÎREA
Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romane privind 

unele măsuri de îmbunătățire a regimului 
de valorificare a produselor vegetale și animale

{Urmare din pag. l-a)

ganizatorice de contractare fi achi
ziție la legiune și fructe.

Se Vor introduce forme mai ope

V. Cu privire la întărirea muncii 
economico**!! nanei are și de evidență 

în cooperativele agricole de producție
20. Pentru i. veni în sprijinul co

operativelor agricole de producție în 
organizarea mai bună a activității 
economico-financiare, în asigurarea 
integrității proprietății obștești și 

^întărirea disciplinei financiare, Ban
ca de Stat va îndruma și sprijini 
cooperativele agricole de producție 
în organizarea și ținerea corectă și 
la zi a evidenței contabile și exerci
tării controlului financiar preventiv, 
înr dfînd, la cererea cooperativelor 
agricole de producție, contabili șefi 
salarizați de stat, in acest scop se 
ve aloca din bugetul statului anual

Prim-secretar al Comitetului Central Președinte al Consiliului de Miniștri

al Partidului Muncitoresc Român al Republicii Populare Române

N1C0LAE CEAUSESCU ЮН 6HE0R6HE MAURER

Seduceri de prețuri la unele bunuri 
de consum

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Române a hotârît reduce 
rea prețurilor de vînzare cu amănun
țiți la unele bunuri de consum și a 
tarifelor la unele prestări de servicii, 
începînd din ziua de 17 mai a.c

Principatele grupe de produse și 
aervicii la care se reduc prețurile și 
tarifele sînt: mobilă din plăci îibro- 
lemnoase melaminate și emailate și 
eea cu furnire exotice, cu procente 
medii între 8 și 13 la sută; unele 
articole textile, printre care imper
meabile din țesături de bumbac pen
tru adulți, ciorapi din producția in
ternă fabricați din fire sintetice, pen
tru femei, pălării de calitate supe 
rioară, cu procente medii între 9 și 
20 la sută; stilouri comune, creioane 
automate din producție internă, pre 

rative de stabilire a prețurilor la le
gume și fructe, prin lărgirea compe
tenței organelor locale.

19 Comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale și raionale 

o suină de circa 100 milioane lei.
21. In vederea întăririi ajutorului 

acordat de Banca de. Stat a Repu
blicii Populare Române cooperative
lor agricole de producție, precum și 
pentru concentrarea îritr-un singur 
organ a sarcinilor de îndrumare și 
control financiar bancar. îndrumăto
rii contabili ai consiliilor agricole 
raionale vor trece la Banca de Stat 
a Republicii Populare Române.

☆

22. Măsurile prevăzute în prezenta 
hotărîre var fi puse in aplicare prin 

cum și diverse articole foto, cu pro
cente medii între 20 șt 25 la sută; 
ceasuri de mină, ceasornice deșteptă
toare din producție internă, cu pro
cente medii între 10 șî 15 ia sută, 
unele piese de schimb pentru radio- 
diode și tranzistori cu procent mediu 
de 30 la sută; alte produs? indus
triale, cu procente medii între 20 și 
50 lă șută. Se reduc, de asemenea 
în medie cu 12 la sută tarifele pen 
tru lucrările fotografice.

Ministerul Comerțului Interior și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești vor stabili, cu avi 
zul Comitetului pentru prețuri, listele 
bunurilor de consum pe produse și 
sortimente, precum și lucrările foto 
grafice cu noile prețuri și tarife re
duse. 

vor controla îndeplinirea de către 
Întreprinderile comerțului socialist a 
sarcinilor ce le revin acestora în le
gătură cu activitatea de contractare 
și achiziții.

acte normative elaborate de către 
Consiliul de Mihiștri.

*

Comitetul Centra! ai Partidului 
Muncitoresc Român ■ șî Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mâne își exprimă convingerea că 
măsurile prevăzute în prezenta hotă
rîre vor contribui la sporirea produc
ției vegetale și animale, consolida
rea economică a cooperativelor agri
cole de producție și întărirea alian
ței muncitorești-țărăneșii, la dezvol
tarea întregii economii naționale și 
creșterea nivelului de frai al popu
lației. ,

In hotărîre se mai stabilește ca 
pină la 1 iunie comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale și 
âle orașelor București și Constanța Să 
reducă prețurile de vînzare cu amă
nuntul pentru bunurile de consum și 
tarifele pentru serviciile similare, 
produse sau prestate de unitățile lo
cale, prin corelare cu noile prețuri 
și tarife reduse.

S-a recomandat totodată uniunilor 
centrale cooperatiste să aplice pînă la 
1 iunie aceleași reduceri de prețuri 
și tarife la bunurile de consum și 
prestările de servicii similare, cate 
întră în competența 16r.

Pfin aceste reduceri de prețuri popu
lația va realiza o economie anuală de 
aproximativ 183 milioane Iei.

(Agerpres)

P£ TEMA 
DESERVIRII POPULARI

S U R P R 
N E P L

Rețeaua magazinelor de desfacere 
a produselor alimentare din Petroșani 
s-a extins an de an. In noile cartiere, 
la parterele unor blocuri, s-au des 
chis numeroase unități de desfacere 
a produselor textile, alimentare, a le
gumelor și fructelor etc. Spațioase, 
curate, dotate cu mobilier modern 
și bine aprovizionate, magazinele a- 
Irag cumpărătorii. 
La amplasarea mul
tor magazine s-a 
ținut seama de sa
tisfacerea cerințe- 
toi și necesităților 
oamenilor muncii din toate cartierele.

In scopul unei eît mai 
bune deserviri a populației din 

, Petroșani, s-a luat inițiativa ca 
unele magazine ca cel cu autoservite, 
eel de la hate, magazinul de lingă 
teatru și altele sa lucreze în două 
schimburi. Magazine sfat ded sufi
ciente, iar mărfuri se găsesc din bel
șug și de bună calitate. Cu toate 
acestea, in aprovizionarea cu produse 
alimentare mai apar unele deficiențe 
ce neînuițurtiesc, pe drept ctivînt, pe 
oamenii muncii. In rîndurile de mai 

’jos redăm doar cîteva din aceste de
ficiențe.

Bucurie pentru cheîlii, 
necazuri 
pentru gospodine

Unitatea nr. 104, profilată pentru 
desfacerea produselor lactate și-a des
fășurat pînă mai deunăzi activitatea 
la parterul unuia dintre blocurile car» 
fierului nou Constructorul. De la acest 
magazin se aprovizionau cu lapte, 
iaurt, smîntînă. brînză și alte pro
duse lactate, gospodinele din împre
jurimi și bolnavii din spital, aflat, du
pă cum se știe, in apropiere. Deci 
magazinul respectiv era amplasat cum 
nu se putea mai bine. Iată insă că 
într-una din zilele trecute s-a luat o 
măsură care a stîrnit uimire și nemul
țumire printre locuitorii cartierului și 
bolnavii din spital. Magazinul cu 
pricina se desființează. Da, chiar așa. 
Se desființează. Motivul ? Nu-i ren
tabil I In locul lui (deocamdată neo
ficial) se spune că se va înființa un

LA ANINOASA

A 16060-a tonă de cărbm peste plan
Minerii din Aninoasa. fruntași în 

întrecerea socialistă pe bazinul car
bonifer Valea Jiului, au obținut ieri 
un succes deosebit, l.a sfîrșitul pri 
niului schifnb ei au extras cea de-a 
ÎOOOO tonă de cărbune perie sar
cina de plan la zi.

Acest rezultat se dâtorește aplică
rii cu succes a unui complex de mă
suri tehnico-organizatorice precum și

I Z E 
ACUTE 
bufet. Năstrușnică idee. La circa 50 
de metri de proiectatul bufet se află 
„Carul cu bere", ia 150 de metri bu
fetul „Înfrățirea" și la 200 de metri 
restaurantul „Minerul". Aflînd această 
veste cheflii se vor bucura fără în
doială. Mai scurtă le va fi calea cină 
se întorc acasă pe două cărări. In 
schimb locuitorii noului cartier, cei 

din împrejurimi și 
bolnavii sfat pro
fund nemulțumiți și 
cer să se revină 
asupra „sentinței" 
de desființare a 

magazinului de desfacere a produse
lor lactate.

Spirit de .organizare"
Cînd vrei să intri intr-un magazin 

și vezi pe ușa de la intrare tăblița 
„închis pentru inventar" rămii pen
tru o clipă descumpănit, apoi îți în
drepți pașii spre magazinul cel mai 
apropiat spre a cumpără ce ai ne
voie. Faci acest lucru fără supărare, 
conștient de necesitatea inventare
lor. Așa au făcut acum citeVa zile 
și gospodinele din cartierul Carpăți. 
Cind au văzut că magazinul lor es
te închis pentru inventar, s-au dus 
după cumpărături Ia magazinul de la 
hale. Ajunse aici la ușa, le-a intîm- 
plnat aceeași tăbliță: „Închis pentru 
inventar".

— Nu-i nimic, au căutat să se con
soleze. gospodinele — mergem la maga
zinul de lîngă teatru și gata. De dus 
s-au dus, dar tot degeaba. Magazinul 
era închis pentru renovare. Vâzînd 
acest lucru, s au supărat de-a binelea. 
Nu pentru că se repară magazinul, 
acesta e doar un lucru bun, ei pen
tru lipsa de spirit de organizare a 
tovarășilor din conducerea O. C. L. 
Alimentara care în aeelași timp pla
nifică inventar la două magazine din 
cartiere apropiate în timp ce alte 
două sînt în reparație (cel de lklgă 
teatru și autoservire).

Unități de -desfacere a produselor 
alimentare sînt, după cum am men
ționat, suficiente. Dacă insă inventa
rierea și repararea lor nu este orga
nizată in mod eșalonat, se produc ano
malii în buna aprovizionare a oame
nilor muncii. Ar fi necesar să intre 
în „reparații" un asemenea stil de 
„organizare a muncii**.

extinderii unor procedee avansate 
care au dus la creșterea randamen
tului pe exploatare la 1,130 tone căr
bune pe post. Prețul de cost al pro
ducției a lost redus cu 1 la sută pe 
tona de cărbune extrasă.

Cele mai mari cantități de căr
bune au fost extrase de către mine
rii din sectoarele I, III și IV.

PROGRAM DE
17' mai

PROGRAMUL I. 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5,06 Concert de dimineață; 6.00 
Sport; 6,07 Melodii distractive -
muzică ușoară; 6,20 JURNALUL 
SATELOR; 6,35 „Numai cînt și 
voie bună" — emisiune de muzică 
populară; 6.45 Salut voios de pio
nier; 7.00 RADIOJURNAL; 7,15 
„Schițe vesele" — muzică de estra
da; 7,30 Sfatul medicului : Colita 
cronica și consecințele ei; 7,35 A- 
nunțuri, muzică; 7,45 „Priveliști 
câmpenești" — muzică ușoară; 8,00 
Sumarul ziarului „Scînteia"; 8,04 
Cîntecc patriotice; 8,15 Antracte și 
dansuri din operete; 9.00 Melodii 
populare din diferite regiuni aie 
tării; 9,30 Prietenii Iui Do-re-mî; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Sonatina pentru pian de Nina Cas- 
sian; Trio pentru oboi, clarinet și 
fagot de Aurei Stroe; 10,30 Muzică 
ușoară; II, 15 Piese interpretate de 
fanfară; 11,30 Muzică populară; 
it,004 BULE I IN DE ȘTIRI; 12,03 
Cvartetul de coarde nr. 3 opus 5î 
în Mi bemol major de Antonin 
Dvorak; 12.40 Estrada instrumente
lor; 13, Ot. Selecțiuni din opereta 
„Văduva veselă" de Franz Lehar;

RADIO
13,40 Piese de mare virtuozitate; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,10 
Orchestre de coarde muzică u- 
șoară; 15,00 Suita „Povești din 
Grui" de Marțian Negrea; 15,31 
..Gine-a zis dorului dot" - cântece 
de' dor și jocuri populare; 16,09 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Muzică ușoară; 16,30 
VREAU SA ȘTIU; 17,00 Recital 
Viaria Șindîtaru : arii din opere;
17,15 Cîntecul popular în creația 
corală; 17.30 PE TEME INDU
STRIA! E; 18.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 La această oră melo
dia pi.pulară îndrăgită; 18,30 CO
LOCVIU DESPRE TINEREȚE; 18,50 
Varietăți muzicale; 19,40 Recital 
Daiida și Jacques Brell;' 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20.30 Ca
leidoscop ritmic; 21.20 LIMBA 
NOASTRA: Proverbe. Vorbește
acad. prof. AL Graur; 21,30 Duete 
din opere; 22,00 RADIOJURNAL 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Dansăm din nou; 23.52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Muzică ușoară in
terpretată la muzicuță; 7,45 Piese 
instrumentele de mare virtuozitate;

8,00 Cîniece și jocuri popuJăre;
8.35 Piese de estradă; 9.00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 9,03 Uvertură de 
Zoltan Aladar; 9,30 Acuarelă mu
zicală — muzică ușoară; 16,05 Ti
neri interpret! de muzică populară,
10.30 Fragmente din opere pentru 
cei mici; 11,00 BUI ETIN DE ȘTIRI: 
Ii,03 Miniaturi instrumentale; 11.15 
Cîntece marinărești; 11.30 Uverturi, 
simfonice de mare popularitate. 
12,00 Recital Virginia Zeani - arii 
■lin opere; 12,15 Fantezie pentru 
fanfară de Gheorglie Strghie; 12,28 
Folclor muzical din Muntenia: 13.00 
BULETIN DE ȘTIRI: 13,03 Con- 
cert de prinz; 13,30 Vă prezentăm 
volumul „RENAȘTEREA" de acad. 
Andrei Oțetea: 13.40 Prelucrări co
rale: 14,00 Interpret! tie operetă;
14.35 Ciută Dumitru Mufiu din Si
biu și orchestra de muzică populară 
din Giurgiu; .15,00 BULETIN Г>Е 
ȘTIRI; 15,05 Muzică ușoară; 15.30 
Concertul nr. 24 în Do minor pen
tru pian și orchestră de Mozart; 
16,00 Itinerar folcloric; 16,30 Con
cert ghicitoare; 17,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 17,15 
Soliști de muzică ușoară; 17,30 
Sfatul medicului : Colita cronică și 
consecințele ei; 17,35 Anunțuri, re- 
clame șl muzică: 18,00 Din creație 
compozitorului Sigismund Toduță;
18.31 „Sus la munte la izvor" — 

cîntece ciobănești și jocuri popu
lare; 19,ф BULETIN DE ȘTIRI; 
19.05 Selecțiuni din opereta „Doam
na Luna * de Paul Lincke; 19,30 A- 
GENDA TEATRALA: 19,50 Tono- 
nfahil muzicii de dans; 20,15 Nou
tăți de muzică ușoară; 20,30 Noapte 
bună, copii; 20,40 „Am crescut cu 
«mtecuT* -- muzică populară; 21,0») 
RADIOJURNAL. Sport; 21.35 „Bu
nă dispoziție" — muzică de dans; 
22,30 Serenade și balade din opere; 
23.00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 
Ritm și melodie; 0.52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

spicuiri din prog unm ziiei 
de marți, 18 mai

Buletine de știri, radiojurnale. 
PROGRAMUL 1, orele i 5, 6; 7; 10; 
12; 14; 16; 20 (Radtogazeta de sea
ră); 22; 23,52 PROGRAMUL H, la 
orele: 7.30; 9; 12; 13; 15; 16,20 
(sport). 17; 19; 21; 23; 0,52.

Alte emisiuni. PROGRAMUL I, 
orele: 6,45 — Salut ѵоіоб de pio
nier; 7,30 — Sfatul medicului: Pro
filaxia a-rlerosclerozei; 9 — Cîntece 
șl jocuri populare; 9.25 — Melodii... 
melodii; 11.05 Muzică ușoară, 12 30 
- MeJodii populare; 14,10 — „Oi
ță Inima mea" — muzică ușoară;
15,35 — Folctor muzical; 17,15 — 

Dialog cu ascultătorii; 18,30 — Pro
gram muzical cerut de ascultători; 
19 — Cine știe cîșbgă; 20,30 — 
Dansurile tuturor vîrstclw. 21,15 — 
Ediție radiofonică Tudor Arghezi; 
22,45 — Muzică ritmică. PROGRA
MUL II, orele: 7.3S — Muzică u- 
șoară; 8.35 — Melodii pe portativ; 
9,30 — Vorbește Moscova; 10.30 — 
Tarantele; 11,55 — Melodii popu
lare interpretate fa diferite instru
mente; 13.03 — Muzică ușoară; 14 
— Concert de prinz; 15,05 — Bu
chet de melodii populare; 16 — Mu
zică ușoară; 18,15 Versuri închinate 
partidului; 18,30 Muzică ușoară; 
19,05 Din folclorul muzical al po
poarelor; 20,23 — lnterpreți români 
pe scene mondiale — Elena Cernea; 
23,05 — Pentru prietenii muzicii 
de dans.

Cinematografe
17 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Spărgătorul; REPUBLICA: Un e* 
noriaș ciudat; PETRILA: Dragoste 
la zero grade; LONEA : Vii și 
ntorți; ANINOASA : M-am îndră
gostit fa Copenhaga.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PARIS 15 (Agerpres).
In cadrul vizitei pe care o în

treprinde in Franța, delegația de 
ziariști români, condusă de Geor
ge Ivașcu, redactorul șef al re
vistei „Lumea", a fost primită la 
Adunarea Națională Franceză, 
unde s-a întilnit cu grupul parla
mentar de prietenie Franța-Româ- 
nia. Cu acest prilej, Pierre Comte 
Offenbach, președintele grupului, a 
oferit un cocteil în cinstea dele
gației. A participat 
R. P. Române 
tor Dimitriu.

ambasadorul 
la Paris, dr. Vic-

15 (Agerpres). 
din orașul Urnea, 

: universitar din

Evoluția evenimentelor
din Republica Dominicană

Cu prilejul cetei de-a 10-a aniversări
a semnării Tratatului de stat cu Austria

15 (Agerpres).

STOCKHOLM
La biblioteca i 

important centru 
Suedia, a avut loc deschiderea ex
poziției de carte românească mo
dernă, organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

BERLIN 15. Corespondentul 
gerpres, St. Deju, transmite:

In cadrul celui de-al cincilea 
concert internațional organizat de 
Radiodifuziunea din R. D. Germa
nă, pe scena Sălii Congreselor din 
Berlin, în seara zilei de 14 mai 
și-au dat concursul numeroși ar
tiști vocali și instrumentiști, prin
tre care soprana 
lena Botez, de la 
șoara, ' și tenorul 
de la Teatrul de 
curești. Cîntăreții
terpretat, printre altele, arii din o- 
perele „Lucia di Lammermoor" de 
Donizzetti, „Tosca" și „Turandot" 
de Puccini și din opereta „Lysis- 
trata" de Gherase Dendrino.

A-

de coloratură E- 
Opera din Timi- 
Ludovic Spiess, 

Operetă din Bu- 
romârd au in-

Ye-

Programul de politică externă 
al guvernului Yemenului

SANAA 15 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al

menului, Mohsen Al-Einy a făcut o 
declarație la Sanaa în care a expus 
programul: de politică externă al. gu
vernului. Republica Arabă Yemen, a 
spus el, își exprimă atașamentul fa
ță de politica ne neutralitate pozitivă, 
neangajare și principiile Cartei Or- 
gupizației Națiunilor Unite. Yemenul 
se va pronunța întotdeauna împotriva 
imperialismului și amestecului străin 
în treburile interne ale altor state. 
Ministrul a sprijinit eforturile în
dreptate spre menținerea păcii, asigu
rarea dreptului tuturor popoarelor la 
autodeterminare și independență na
țională. Yemenul, а spus el. va 
dezvolta și consolida relații priete
nești cu statele care îi respectă su
veranitatea.

Președintele Makarios 
s-a reîntors fa Nicosia

NICOSIA 15 (Agerpres).
Președintele Ciprului, Makarios, 

care s-a aflat la Atena într-o vizită 
oficială, in cursul 
serie de întrevederi 
Papandreu și cu 
ale guvernului, în 
blema cipriotă, 
seara Ia Nicosia.

căreia a avut o 
cu premierul grec 
alte personalități 
legătură cu pro-

s-a reîntors vineri

SANTO DOMINGO
Lupte puternice, care au crescut 

în intensitate, au început sîmbătă 
dimineața în cartierul industrial din 
nordul orașului Santo Donsngo, 
aflat sub controlul forțelor consti
tuționale, conduse de colonelul 
Francisco Caamano. După cum re
latează agențiile occidentale de presă, 
ciocnirile au fost declanșați 
trupele juntei, miilitaro-civile et>ndufiă 
de generalul Imbert Barreras, care 
au declanșat atacuri repetate asupra 
constituționaliștidor, sub acoperirea 
focului de artilerie și sprijinul gafe
lor blindate. Aceasta a fost recu
noscut chiar de generalul Camimero, 
așa-zisul „ministru al apărării", în 
guvernul condus de Barreras. Agen
ția Associated Press apreciază că 
în urma atacurilor de sîmbătă, a- 
cordul de încetare a focului realizat 
prin intermediul misiunii de mediere 
a Organizației Statelor Americane 
„s-a transformat într-un simplu pe
tec de 
dentali 
atacul 
forțele 
clanșat
sirii unei misiuni a Organizației Na-

hîrtie". Corespondenții occi- 
menționează, de asemenea, că 
împotriva zonelor acupate de 
constituționaliste a fost de- 
cu puțin timp înaintea so-

Unite, condusă de generalul 
consilier militar al secretaru-

țiunilor 
Rikhye, 
lui general al O.N.U., U Thant, pen
tru a încerca o soluționare pașnică 
a „crizei dominicane".

Pe de altă parte s-a anunțat 
încercările efectuate în scopul 
lizării unor tratative 
torM ootiștituționaliști, 
івгОчеІУЙЭ nu au dus 
zultai.

Sîmbătă la amiază,
capitala dominicană 
grup de reprezen-

hye a sosit în 
m fruntea unui 
fjlflți ai O.N.U.

că
rea- 

între conducă- 
și junta mili- 
la nici un re-

generalul Rik-

☆

MANAGUA 15 (Agerpres).
In cursul unei ședințe agitate, par

lamentul din Nicaragua a aprobat 
cu majoritate de voturi trimiterea de 
trupe nicaraguaiene în Republica Do
minicană. Cînd proiectul respectiv a 
fost pus la vot, mai multi parlamen
tari au scos revolverele, publicul 
prezent la ședință a protestat ce- 
rînd retragerea trupelor americane 
de Ia Santo Domingo și strigînd 
„Respingem trimiterea de trupe de 
ocupație !“.

Festivitățile de
VIENA 15 (Agerpres).
Sîmbătă au avut loc la Viena ce

remoniile festive organizate cu prile
jul celei de-a 10-a aniversări a sem
nării Tratatului de stat cu Austria, 
prin care a fost restabilită independen
ța de stat a acestei țări. La pa
latul Belvedere, în care cu zece ani 
în urmă a fost semnat Tratatul de 
stat, erau prezenți numeroși oaspeți, 
printre care miniștrii afacerilor ex
terne ai Uniunii Sovietice, S.U.A., 
Angliei, Franței, precum și președin
tele Adunării Generale a O. N. U„ 
Quaison Sackey.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, Bruno Kreisky, în cuvînta- 
rea rostită a salutat prezența la 
festivități a oaspeților. Au luat apoi 
cuvîntul, miniștrii afacerilor externe 
ai S.U.A., Franței, Marii Britanii și 
Uniunii Sovietice. Quaison Sackey a

la Viena
felicitat guvernul și poporul aus
triac din partea Adunării Generale 
a O.N.U.

încheind ceremoniile oficiale, can
celarul Josef Klaus a declarat: „Am 
ales în mod liber principiile poli
ticii noastre, adică apărarea indepen
denței noastre, neparticiparea 
alianțe militare și la blocuri", 
a arătat în continuare rolul marilor 
puteri în menținerea păcii mondiale, 
precizînd, în același timp, că „ma
rea răspundere care revine acestor 
țări nu exclude colaborarea cu ță
rile mijlocii și mici". „In ciuda di
vergențelor ideologice existente între 
Est și Vest, a arătat el, Austria face 
eforturi pentru a contribui Ia slă
birea încordării internaționale".

Seara, la Opera din Viena a avut 
loc un spectacol de gală cu opera 
„Fidelio" de Beethoven.

la
El

Lucrările reuniunii consultative 
ministeriale a O.S.A.

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Vineri seara, la cererea unor țări 

Iatino-americane, reuniunea consulta
tivă ministerială a Organizației Sta
telor Americane a fost convocată în 
ședință plenară pentru a examina si
tuația creată în urma violării acor
dului de încetare a focului de către 
„guvernul de reconstrucție națională'' 
al lui Imbert Barreras, și a pregătit 
un răspuns guvernului constitutiona
list al lui Francisco Caamano, care 

'a cerut trimiterea la Santo Domingo 
a trei personalități marcante Iatino- 
americane pentru a ajuta comisia 
specială O.S.A. în îndeplinirea mi
siunii sale.

In cursul ședinței s-a aflat că 
membrii comisiei mandatare a O.S.A. 
și-au înaintat demisia în legătură cu 
refuzul reuniunii consultative de a

accepta recomandarea lor de a 
clara vacant locul Republicii 
nicane la Q.S.A.

Apoi, a avut loc o ședință 
ta a reuninunii consultative 
teriale a O.S.A Potrivit 
France Presse, in cursul
unele ■ delegații iatino-americane 
exprimat îndoieli în legătură 
imparțialitatea Statelor Unite în con
flictul care opune cele două frac
țiuni dominicane.

se de- 
Domi-

secre- 
minis- 

agenției 
ședinței 

au
cu

Situația din Aden în discuția 
„Comitetului celor 24“

NEW YORK 15, (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pentru 

examinarea problemei aplicării Decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor, colo
niale (Comitetul celor 24) și-a con
tinuat vineri după-amiază dezbaterile 
cu privire la situația din Aden și 
din celelalte protectorate britanice din 
Federația Arabiei de sud. Reprezen
tantul Republicii Arabe Unite, Om- 
ran el- Shafei, a declarat. în cu
vîntul său, că „este lipsită de sens 
șî fără viitor" încercarea puterilor 
coloniale de a opri procesul de eli
berare națională a popoarelor.

Reprezentantul statului Sierra Leone, 
Gershon Colier, a declarat eă se ală
tură celorlalți vorbitori care „se pro-

Deschiderea Congresului
cu tema „Petrolul și marea"

PARIS 14. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

La Monte Carlo s-a deschis un im
portant Congres cu tema „Petrolul și

ITALIA

Dezbaterile din Camera Deputaților
ROMA 15 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor Camerei 

Deputaților privind politica externă 
a Italiei, deschisă vineri seara, a 
luat cuvîntul primul ministru, Aldo 
Moro, care a răspuns unor între
bări și interpelări. în special în 
legătură cu atitudinea guvernului fa
ță de acțiunile S.U.A. în sud-estul 
Asiei și în Republica Dominicană. 
Moro a sprijinit politica S.U.A.

Răspunzînd criticilor formulate de 
partidele de stînga, primul ministru 
a arătat eă prietenia italo-ameri- 
cană „este nucleul alianței atlanti
ce". In timpul discursului, primul

fost, după cum sublinia-
U.P.I., de mai multe ori 

deputaților

mînistru a 
ză agenția 
întrerupt de portestele 
partidelor de stînga. Secretarul parti
dului socialist, Francesco de Marti
no, a calificat intervenția S.U.A. în 
Republica Dominicană, ca inaccepta
bilă, . iar motivările 
„nefondate".

Nu este prevăzut 
încheie dezbaterile 
externă a guvernului.

invocate

un vot 
privind

I n

I

marea", la care participă 800 de de
legați din 40 de țări, cuprinzînd con
ducători și tehnicieni din industria 
petrolului și oceanografi. Președintele 
Congresului, dr. Eghbal (Iran) a ară
tat că acum cîțiva ani exista teama 
de a se vedea epuizîndu-se rapid re
zervele subterane de petrol. De la des
coperirea zăcămintelor petrolifere sub 
marine această teamă a fost însă 
risipită. Exploatarea acestor bogății, 
multă vreme nebănuite, pune 
roase probleme atît tehnice cit 
ridice.

Congresul dezbate probleme
modul de exploatare a zăcămintelor 
submarine de hidrocarburi, transpor
tul lor, instalarea canalizărilor la 
mare adîncime. stabilirea unei re
glementări internaționale pentru a 
evita marele pericol de poluare a 
mării etc.

nunță pentru înlăturarea _ *4* 'alei 
stări de urgență, pentru libertatea pu
blică, eliberarea tuturor deținuților 
politici și anularea tuturor restricți
ilor care împiedică pe exilați să se 
reîntoarcă în țara lor“. La sfîrșitul 
dezbaterilor, 11 țări (Cambodgia, 
Etiopia, India, Iran, Irak, Mali, Sier
ra Leone, Siria, Tunisia, Tanzania și 
Iugoslavia) au prezentat Comitetului 
un proiect de rezoluție prin care se 
exprimă îngrijorarea față de „actua
la situație explozivă" din Aden da
torită politicii duse de Marea Brita- 
nie. Rezoluția cheamă Marea Brita- 
nie să convoace o conferință a re
prezentanților tuturor tendințelor oo- 
litice, care să hotărască asupra con
stituției și ținerii de alegeri pe baza 
votului universal. Rezoluția cheamă, 
de asemenea, ca Marea Britanie să 
acorde independența Adenului și ce
lorlalte protectorate, inclusiv celor 
din Federația Arabiei de sud.

Proiectul de rezoluție prezentat de 
cele 11 țări va fi pus la vot în șe
dința de luni a „Comitetului celor 
24“

I

drept

care să 
politica

C 1

nume-
și ju-

ca :

UN BILANȚ TRAGIC
CARACl 15 (Agerpres). „
In capitala Pakistanului continuă 

să sosească noi știri în legătură cu 
urmările catastrofale ale ciclonului 
care a bîntuiț în regiunile de sud 
ale țării. Numai în regiunea Bari- 
sal. cea mai lovită de calamități, nu
mărul morților este de peste 500. Se 
apreciază că numărul total al celor 
care și-au pierdut viața din cauza 
ciclonului în regiunile din sudul Pa
kistanului este de 5 000. 10 000 de 
persoane sînt considerate dispărute. 
Aproximativ 5 000 000 de oameni au 
rămas fără adăpost.

t e v a r i n U P 1

Savantul Mstislav Kefdîș despre zborul 
stației automate „Luna-5“
MOSCOVA 15 (Agerpres).
Mstislav Keldîș, președintele Aca

demiei de Științe a U.R.S.S., a răs
puns la întrebările unui corespondent 
al agenției TASS în legătură cu 
zborul stației automate „Luna-5". Du
pă cum a subliniat acad. Keldîș, 
cursul zborului stației automate „ 
na-5“ . au . fost rezolvate multe s 
cini experimentale importante 
punct de vedere practic".

Mstislav Keldîș a comunicat 
s-au cules informații cu privire 
funcționarea unui mare număr

că 
la 
de

sisteme necesare pentru realizarea ase
lenizării line. „Experimentul efectuat 
va permite să se progreseze pe calea 
spre punerea la punct a unui sistem 
de aselenizare lină, a spus el. Desigur, 
acest zbor nu a rezolvat toate pro
blemele aselenizării line și se pot 
ivi noi dificultăți în cursul experi
mentelor ulterioare".

„S-au pus bazele pentru rezolva
rea unei probleme noi și extrem de 
interesante a explorării Lunii — pla
neta cea mai apropiată de noi“, a 
arătat savantul sovietic.

AtOSCOVA. La Moscova a avut 
loc cea de-a treia sesiune a Comi
siei Internaționale pentru pescuitul 
in partea de sud-est a Oceanului 
Mantie. La sesiune, în cadrul că
reia s-au discutat problemele folo
sirii raționale a bogățiilor piscicole, 
au participai specialiști din 13 
europene, precum 
partea S.U.A. și

si observatori
O.N.U.

La Leningrad

țări 
din

auLENINGRAD.
luat sfîrșit pregătirile pentru expe
diția oceanografică sovietică în O- 
ceanul Atlantic.

In decurs de 130 de zile, oceano
grafii sovietici vor studia, pentru 
prima oară, interacțiunea dintre at
mosferă și hidrosferă în Atlantic.

VIENTIANE. Reprezentanții celor 
trei grupări politice laoțiene s-au

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

pentru a treia oară, la 12 
Vientiane, pentru a discuta

întrunit 
mai, la 
locul organizării unei reuniuni a li
derilor grupărilor politice.

Reprezentanții celor trei partide 
turnează să se întîlnească din nou. 
săptămîna viitoare, tot la Vientiane, 
pentru a continua discuțiile.

Pagubele materiale se ridică la 
circa 500 000 de lire libaneze.

OSLO. Vineri s-a deschis la Oslo 
o expoziție navală, la care participă 
pesie 200 de companii, șantiere na
vale, organizații și societăți din 13 
țări (Danemarca. Finlanda, Anglia, 
Franța, Italia, Japonia, Norvegia, 
Polonia și altele). In timpul expo
ziției vor fi organizate o serie de 
conferințe în care se va vorbi des
pre modernizarea industriei navale.

VIENA. In zilele de 24 și 25 mai 
va avea lec la Viena sesiunea Aso
ciației liberului schimb (E.F.T.T.A.), 
care la insistențele Marii Britanii
s-a transformat dintr-o sesiune mi-^e 
nisterială într-una Ia nivel înalt DJAKARTA Agenția Antara a-
scrie agenția U.P.I. ntință că în insula Sumatra a înce

tat din viață un cetățean in . virstă 
de 194 de ani. Soția lui este în 
virstă de 120 de ani. Familia dece
datului este alcătuită din 9 fii și a- 
proximativ 300 de nepoți și stră
nepoți.

BEIRUT. Peste 2 000 de persoane 
au rămas fără adăpost, în urma 
unui mare incendiu ce s-a produs 
in noaptea de 13 'spre 14 mai, în- 
tr-una din suburbiile Beirutului.

Tiparul I I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


