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IERI S-AU DESCHIS, ÎN CAP/T/ILÂ

Lucrările celui de-al V-lea Congres 
al cooperației de consum 

din Republica Socialistă România
Joi dimincajo, in Sala Pa

latului Republicii Socialiste 
România, s-au deschis lucră- 
rile celui de-al V-lea Congres 
al Cooperației de consum din 
Republica Socialistă România.

La lucrurile Congresului 
participă circa 2 000 de dele
gați, reprezentanți ai celor 
peste 7 milioane de membri 
ai cooperativelor de consum 
din întreaga țară.

Sint prezenți numeroși in
vitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
fi ai Consiliului de Miniștri, 
conducători ai organizațiilor 
obștești fi ai unor instituții 
centrale, cadre de conducere 
din ministere economice.

La lucrări asistă TADEUSZ 
JANCZYK, membru al Co
mitetului Executiv al Alian
ței Cooperatiste Internațio
nale, președintele Uniunii 
Centrale Agricole a Coopera
tivelor .întrajutorarea țără
nească* din R. P. Polonă, 
precum și: delegația Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
consum austriece „Konsum- 
verband", condusă de HANS 
PAURZLER, directorul coo
perativei .Austria Inferioară- 
Sud". delegația Cooperației 
de Consum din Republica A- 
rabă Unită, condusă de AB
DEL RAHMAN EL SHAZLI, 
secretar general al Consiliu
lui Suprem al Cooperației 
de consum și subsecretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
și Aprovizionării; delegația 
Uniunii Centrale Cooperatiste 
din R. P. Bulqaria, condusă 
de PETRO VĂS1L1EV, vice
președinte al Uniunii: dele
gația Uniunii Cooperativelor 
de Consum din R. S. Ceho
slovacă. condusă de FRAN
TISEK VYCHODIL, președin
tele Uniunii Cooperativelor 
de Consum din Cehia; dele
gația Uniunii Generale a Co
operativelor de aproviziona
re și consum din R. P. Chi
neză, reprezentată de VAN 
TEN IUEN, consilier al Am
basadei R. P. Chineze la Bu
curești; delegația Federației 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum din R.P.D. Coreea
nă. condusă de IUN BEN 
SIK, membru permanent in 
conducerea Consiliului Fede
rației; delegația Cooperativei 
Centrale „Pays Minier" din 
Franța, condusă de REMI 
DUHEM, director general, 
membru în Consiliul de ad
ministrație al Cooperativei; 
delegația Uniunii Cooperati
velor de consum germane 
(V.D.K.) din R. D. Germană, 
condusă de WALTER BAR
THEL. membru al Consiliu
lui cooperatist V.D.K. și 
membru în conducerea orga
nizației comerciale a V.D.K.; 
delegația Federației Coopera
tivelor de consum germane 
din R. F. a Germaniei, con
dusă de DIETER SCHI’C- 
KENS. membru al Consiliu
lui directorial; delegația Or
ganizației cooperatiste din 
Iordania, condusă de MOHA
MED AL1 RIDA, director ge
neral al cooperativelor; dele
gația Ligii Naționale a Co
operativelor (Legacoop) din 
Italia, condusă de ROMEO 
GUARNIER1. membru în 
Consiliul prezidențial al Le
gacoop, vicepreședinte al A- 
sociației cooperativelor de 
consum; delegația Uniunii 
Generale a cooperativelor din 
R.S.F Iugoslavia, condusă 
de ing. MOMCILO KONCAR. 
președintele Uniunii; repre
zentantul organizației coope
ratiste din Mauritius, JO
SEPH ROLAND SOOPR 4- 
YEN; delegația Cooperative
lor de consum din Suedia, 
condusă de GUNNAR ET- 
7.LER. președintele Consiliu
lui directorial la Kooperativa 
Forbundet; delegația Federa
ției cooperativelor ungare. 
„Szovosz", din R.P Ungară, 
condusă de dr. SANDOR 
KOVACS, vicepreședinte al 
federației; delegația Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
consum „Centrosoiuz" din 
U.R.S.S., condusă de LEO
NID LU BEN NIKOV, vicepre
ședinte al ..Centrosoiuz".

Ora 9. Delegații și invi
tații salută cu îndelungi 
aplauze, la sosirea în 
sala congresului, pe tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU, ION 
GHEORGHE MAURER. EMIL 
BODNARAȘ, MANEA MĂ- 
NESCU, DUMITRU POPES
CU și ION PĂȚAN.

Lucrările Congresului au 
fost deschise de tovarășul 
DUMITRU BEJAN, președin-
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.

Vă rog să-nii permiteți ca, 
in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, să 
transmit un călduros salut de- 
legaților și invîtaților la cel 
de-al V-lea Congres al Coope
rației de consum, milioanelor 
de membri ai cooperației de 
consum din Republica Socialistă 
România. (Aplauze puternice).

Congresul dumneavoastră are 
loc in condițiile cind întregul 
nostru popor își consacră efor
turile înfăptuirii obiectivelor 
actualului cincinal, transpune
rii în viață a vastului program 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, în vederea fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Sub condu
cerea partidului ccmunist. po
porul nostru obține importan
te succese în creșterea produc
ției materiale, in dezvoltarea 
cantitativă și calitativă a în
tregii activități economice. Di
namismul economiei noastre 
naționale se oglindește. în în
deplinirea cu succes, an de an 
a planurilor economice, în rit
mul înalt de creștere a tuturor 
ramurilor economice. Pe an
samblul industriei, planul pe 
primul trimestru al anului în 
curs a fost îndeplinit în pro
porție de 101,5 la sută, obți- 
nîndu-se peste plan produse de 
1 miliard lei. Față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, producția globală indus
trială a crescut in primul tri
mestru cu 13,3 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 9,2 la 
sută. Planul trimestrial de in
vestiții a fost realizat în pro
porție de 102,4 la sulă.

Paralel cu succesele obținute 
în dezvoltarea continuă a eco
nomiei a crescut venitul națio
nal, au sporit acumulările so
cietății noastre socialiste și, pe 
această bază, s-a ridicat nive
lul de trai al poporului. Ca ur
mare, în principal, a ma
jorării salariilor tuturor ca
tegoriilor de salariați și ge
neralizării experimentării nou
lui sistem de salarizare, ve
niturile bănești ale populației 
de la sectorul socialist au cres
cut în trimestrul I al acestui 
an cu 11.6 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. Creșterea puterii de 
cumpărare și a consumului 
populației este ilustrată și de 
faptul că vinzările de mărfuri

prin comerțul socialist au fost 
în primele trei luni ale aces
tui an cu circa 1,8 miliarde lei 
mai mari decît în trimestrul I 
al anului 1969.

Acționînd consecvent pentru 
dezvoltarea forțelor de produc
ție ale țării, pentru ridicarea 
nivelului de civilizație mate
rială și spirituală a poporului, 
partidul nostru acordă o aten
ție deosebită perfecționării con
tinue a relațiilor de producție 
socialiste, a raporturilor socia
le dintre oameni, a organizării 
întregii noastre societăți. Au 
fost aplicate o serie de măsuri 
care au dus la adîncirea demo
crației în viața economică și 
socială, la promovarea tot mai 
fermă a principiilor echității 
socialiste, la intensificarea par
ticipării maselor de oameni ai 
muncii la conducerea treburilor 
de stat la întreaga viață socială 
din patria noastră.

. In toată această activitate, 
desfășurată sub conducerea 
partidului, rolul principal în 
societatea noastră îl joacă clasa 
muncitoare care’ își Îndeplineș
te cu cinste misiunea istorică 
de clasa conducătoare a între
gii națiuni socialiste. (Vii a- 
plauze). De asemenea, țărăni
mea — aliat de nădejde al cla
sei muncitoare — participă ac
tiv la întreaga viață socială 
îndeplinindu-și sarcinile de răs
pundere ce-i revin în dezvol
tarea agriculturii, adueîndu-și 
contribuția importantă la edi
ficarea societății socialiste. (Vii 
aplauze).

Doresc, de asemenea, să men
ționez și la Congresul Coope
rației de consum rolul impor
tant pe care îl joacă în întrea
ga noastră activitate știința. în
vățământul, cultura; intelectua
litatea, In strînsă alianță cu 
muncitorii și țăranii, depune 
eforturi susținute pentru a con
tribui la ridicarea patriei noas
tre pe culmile civilizației so
cialiste. (Vii aplauze).

In cadrul preocupărilor gene
rale pentru înflorirea socie
tății noastre socialiste, partidul 
și statul acordă în permanen
ță o atenție deosebită ridicării 
economice și sociale a satului, 
îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de trai ale întregii 
țărănimi. Cele două programe 
adoptate de recenta plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului, privind gospodărirea a- 
pelor și dezvoltarea zootehniei 
vor contribui la sporirea pro
ducției agricole, la moderniza

rea întregii agriculturi, la creș
terea aportului acestei impor
tante ramuri economice la dez
voltarea generală a societății 
socialiste. Totodată, înfăptuirea 
acestor programe va • contribui 
la accelerarea procesului de ri
dicare economică, socială și cul
turală a satului românesc, la a- 
propierea treptată a condițiilor 
de viață ale acestuia de cele’ 
ale orașului. Aceasta este o ex
presie elocventă a sprijinului 
acordat țărănimii de clasa 
muncitoare, a alianței muncito- 
rești-țărănești care reprezintă 
baza de neclintit a noii noas
tre orinduiri sociale.

In Înfăptuirea politicii de în
florire multilaterală a satului, 
de satisfacere a cerințelor de 
viață ale țărănimii, partidul 
nostru a încredințat sarcini 
mari șl de o deosebită răspun
dere cooperației de consum. Co
operația de consum are datoria 
de a contribui la mai buna va
lorificare a produselor agricole, 
la aprovizionarea •“jjopulației 
rurale cu produse industriale, 
la intensificarea schimbului eco-' 
nomic dintre sat și oraș.

In anii care au trecut de la 
precedentul Congres al organi
zației dumneavoastră, coopera
ția de consum a înregistrat o 
serie de progrese însemnate în 
activitatea sa, îndeplindu-și tot 
mai bine funcția economică im
portantă ce-i revine în țara 
noastră. Aceasta rezultă șl din 
faptul că volumul desfacerilor 
de mărfuri prin cooperația de 
consum a crescut an de an, 
ajungînd să reprezinte astăzi o 
treime din totalul vînzărilor prin 
comerțul socialist. Aceasta, pre
cum și creșterea volumului de 
mărfuri achiziționate de oame
nii muncii de la sale din co
merțul urban, oglindesc sporirea 
veniturilor țărănimii. Totodată, 
cooperația de consum joacă un 
rol tot mai important în for
marea fondului central de pro
duse agricole destinat nevoilor 
de consum ale populației, a- 
provizionării industriei cu mate
rii prime agricole și satisfacerii 
ailor cerințe ale economiei.

Numărînd în rindurile sale 
peste 7 000 000 de membri — 
adică mai mult de o treime din 
populația țării — cooperația de 
consum reprezintă o puternică 
organizație de masă a țărănimii. 
Făcînd parte din Frontul Uni
tății Socialiste, ea participă ac
tiv la edificarea construcției 
socialiste în patria noastră, la 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a democrației socia

liste, la mersul înainto al so
cietății noastre. (Aplauze puter
nice),

Permiteți-mi ca, în numele con
ducerii de parlid și de stat, să 
adresez calde felicitări tuturor 
membrilor cooperativelor de 
consum, lucrătorilor din coope
rație pentru contribuția adusă, 
împreună cu întregul popor, la 
opera de edificare a socialis
mului în patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează P.C.R.—P.C.R.).

Stimați tovarăși,

Evidențiind rezultatele la 
care m-am referit, trebuie să 
arătăm, totodată, că în activi
tatea cooperației de consum se 
mai manifestă încă neajunsuri 
în aprovizionarea satelor cu 
produse industriale, în efectua
rea serviciilor către populație, 
în valorificarea surplusului de 
produse agricole ale gospodă
riilor țărănești, în activitatea 
economico-financiară.

După cum se știe, ca urmare 
a dezvoltării industriei, a pro
ducției bunurilor de consum, 
statul pune la dispoziția țără
nimii mărfuri tot mai multe șl 
mai bune. Creșterea veniturilor 
bănești ale țărănimii, sporirea 
și diversificarea consumului so
licită din partea cooperației dez
voltarea și perfecționarea în
tregii sale activități comercia
le. asigurarea aprovizionării în 
tot mai bune condițiuni a tu
turor localităților rurale. Este 
necesar ca organizațiile coope
rației de consum să asigure 
desfacerea cît mal rațională a 
fondului do mărfuri de care 
dispun, distribuirea produselor 
pe zone șl comune, potrivit ce
rințelor populației.

O sarcină principală a coope
rației este organizarea aprovi
zionării cu mărfuri de bună ca
litate, in sortimente variate, 
care să aibă o desfacere sigu
ră și să satisfacă exigențele 
crescînde ale consumatorilor. In 
acest scop, o dată cu cercetarea 
atentă a cererii de mărfuri a 
populației, este necesar să se 
lărgească legăturile directe ale 
cooperativelor cu furnizorii de 
produse. Cooperația de consum 
are datoria să exercite o in
fluență activă asupra produc
ției de mărfuri pentru sate, să 
vegheze pentru a nu pătrunde 
în rețeaua comercială mărfuri 
de slabă calitate. Trebuie făcut
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IHIIEl DE SEAMĂ 1 ffllDDCOOl1, 
preientatâ de tonrășnl Dumitru Dejun

In darea de seamă a Con
siliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum, prezen
tată de tovarășul Dumitru Be- 
jan, s-a făcut o amplă analiză 
a activității desfășurate intre 
cele două congrese ale coope
rației de consum și au fost în
fățișate obiectivele majore ce 
revin acestei organizații eco
nomice de masă in perioada 
1971—1975, în vederea înfăp
tuirii vastului program elaborat 
de Congresul al X-lea al par
tidului.

Lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Cooperației de con
sum — a spus raportorul — se 
desfășoară in condițiile cînd 
întregul nostru popor își con
sacră eforturile creatoare înfăp
tuirii vastului program elabo
rat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, al 
cărui obiectiv fundamental îl 
constituie lărgirea și perfecțio
narea continuă a bazei tehnico- 
materiale a tării, făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Integrată organic in sistemul 
economiei naționale socialiste, 
cooperația de consum își aduce 
contribuția la lărgirea schimbu
lui de mărfuri dintre oraș șl 
sat, la buna aprovizionare a 
populației rurale cu o tot mai 
bogată și variată gamă de măr

furi, la achiziționarea de pro
duse agroalimentare și extin
derea gamei de prestări de 
servicii către populația săteas
că. In anii care au trecut de 
la ultimul congres al coopera
ției de consum, volumul mărfu
rilor desfăcute prin unitățile 
cooperației de consum a fost 
de 133 miliarde lei, al produc
ției și prestărilor de servicii 
de peste 6 miliarde lei, iar al 
produselor achiziționate de 3,6 
miliarde lei. Caracteristic pen
tru dezvoltarea comerțului la 
sate este dinamica accelerată 
a desfacerii bunurilor de folo
sință îndelungată și a altor 
mărfuri specifice unui trai ci
vilizai. în anul 1969, de exem
plu, s-au vîndut prin rețeaua 
cooperației de consum de peste 
4 ori mai multe televizoare și 
frigidere, de peste 2 ori mal 
multe mașini de spălat rufe și 
articole electro-tehnice și de 
aproape 2 ori mai multă mo
bilă decît in anul 1963. In a- 
ceastă perioadă, baza tehnico- 
materială a cooperației s-a dez
voltat continuu, fondurile in
vestite in acest scop fiind de 
aproape 2 miliarde lei. In pre
zent, rețeaua cooperației de 
consum numără peste 29 000 
unități de desfacere cu amănun
tul și de alimentație publică, 
peste 20 000 de unități pres

tatoare de servicii, 832 brutării 
sătești, numeroase centre de 
achiziții și de prelucrare a 
produselor agricole. înfățișind 
preocupările Consiliului Centro- 
coop pentru perfecționarea or
ganizării activității comercia
le, vorbitorul a arătat că s-a 
trecut la organizarea concen
trică a unităților comerciale pe 
trei trepte — centru comercial 
sătesc, comunal și zonal — sta
bilite în funcție de concentra
rea populației și frecvența ce
rerii de mărfuri, s-au îmbună
tățit formele de aprovizionare 
a unităților. Ca organizație de 
masă, cu peste 7 milioane de 
membri, cooperația de consum 
face parte din Frontul Unită
ții Socialiste, în cadrul căruia 
aduce o contribuție activă, mo- 
bilizind pe membrii cooperatori 
la traducerea în viață a politi
cii partidului și guvernului.

în anii viitorului cincinal, 
volumul desfacerilor prin uni
tățile comerciale și de alimen
tație publică ale cooperației de 
consum se preconizează a creș
te cu 44—46 miliarde Iei față 
de cea realizată în perioada 
1966—1970. In aceeași perioa
dă, volumul de contrac- 
tări-achiziții realizat prin 
cooperația de consum va 
spori intr-un ritm susținut. Ast
fel, în 1975 achizițiile de ouă

de la gospodăriile populației vor 
ajunge la 650 milioane bucăți, 
iar cele de păsări la aproape 
10 mii tone, cu 57 la sulă mal 
mult ca în anul 1970. La plan
te medicinale se prevede să so 
livreze 21 000 tone in anul 
1975, fală de 16 600 tone. Pen
tru perioada 1971 — 1975, volu
mul lucrărilor și serviciilor e- 
xecutate de unitățile coopera
ției de consum va fi de peste 
două ori mai mare față de cel 
realizat în actualul cincinal. 
In perioada următorului cinci
nal, se prevăd, de asemenea, 
investiții in valoare de peste 
două miliarde lei.

Analizîndu-se neajunsurile ce 
se mai manifestă în activitatea 
organizației, s-au stabilit mă
suri eficiente pentru înlătura
rea lor. Vorbitorul a subliniat 
că: Va trebui să asigurăm o 
cercetare organizată a cererii 
de mărfuri, folosind în acest 
scop, alături de formel'e clasice 
de investigare, unele metode 
moderne, să promovăm cu mai 
multă hotăr-îre formele moder
ne de comerț ca : autoservirea, 
expunerea deschisă, comerțul 
prin automagazine și autobufe- 
te și altele, să dezvoltăm for
mele active de comerț in ba-
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A depăși, acolo in adin- 
curi, față In față cu masivul 
negru, previziunile scontate 
nu e lucru ușor. înseamnă să 
al un plus de voință, un plus 
de pricepere și de bărbăție 
in același timp. Acest lucru 
l-au dovedit, in luptă cu în
lăturarea „timpilor morți" din 
activitatea lor, cu perfecțio
narea la maxim a organizării 
la Iront, cîleva vrednice bri
găzi de Ia mina Vulcan. Ast- 
lel, în luna trecută, in abata
jul cameră nr. 3 din blocul 3, 
minerii din brigada lui Petru 
Blaj au atins randamente care 
au depășit pe cele planificate 
în proporție de 25 la suta. 
Tradus altfel, ar însemna că 
fiecare miner din această 
brigadă a extras 8,48 tone de 
cărbune. Se înțelege că hăr
nicia lor a fost din belșug 
răsplătită, în medie, cu 172 
lei pe post de miner.

Ortacii șefului de brigadă 
Dumitru Milea și-au transpus 
priceperea și voința lor de 
lucru in cele peste 1 700 to
ne realizate luna trecută pes
te prevederile planului. Și nu 
e Ia îndemîna oricui ca în
tr-un abataj frontal ca cel din 
stratul 13, blocul 2, unde a 
lucrat Dumitru Milea cu bri
gada pe care o conduce să 

1“ randamente
lor planificate, cu aproape 
23 la sută (7,36 lonejpost 
de miner), succes care, le-a 

în medie pe brigadă un 
de 188 leijminer.

La mina Vulcan s-ar
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[proverb ridicat la rang de |
lege o dată cu introducerea ■
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■ medie fiecărui
I brigada fruntașă. ■

Lucrînd la aceeași galerie I
I direcțională din straiul 13, ■

I brigada condusă de Cons- I

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

I bărbăție
i
i ......
I exemplu
I de Gh. I

I
I
I
Inu a iost. Dar pină la urmă 

a învins unitatea și hotărî-

Irea, puterea de muncă și 
competența întregului colec
tiv condus de minerul frun-

Itaș Gh. Purdă, 
putut raporta

Inui randament 
post, cu 48 la sută 
decît prevederile

I „După muncă ș

lllllllllirjl!:ill:l:l!lllil!|lllllllll!ll

alte brigăzi fruntașe. Pe ori
cine ai întreba vei aila, spre 

’ i că brigada condusă 
«v x_.,i. Purdă doboară adevă- 

, „pregătiri", 
trecută, Iu-

rate, recorduri la 
Numai în luna 
crind la galeria direcțională 
din stratul 13 al ’ '* ’ ’
ro, a înaintat cu
cei 92 cit avea planificai ini
țial. Dacă a fost tișor ? Nu,

blocului ze-
44 ml peste

care astfel a 
realizarea
de

______ U-
3,74 mcj 
mai mult 
de plan.

lege o dală cu introducerea i 
noului sistem de salarizare, I 
s-a adeverit și în cazul re- . 
munerării 1....................
vului condus __ ____ ,
Purdă: 196 lei a revenit 

miner

111 IUIUI IC- - 
hărniciei colecti- I 

is de Gheorghe I
in I 

din |

direcțională din stratul 
brigada condusă de Cons- 
Itantin Ciobănoiu cu puțin nu 

a obținut, în luna trecută, vi
tezele de avansare „bătute" 
de colectivul condus de 
Gheorghe Purdă. Totuși ran
damentele realizate, de 3,27 
mc/,post, le-au adus celor 
harnici un plus de 22 ml îna
intare și un frumos cîștig

I

Î de 772 lei'post miner.
| Brigăzile lui Dumitru Mi- 
’ lea, Petru Blaj, Gheorghe I Purdă, Constantin Ciobănoiu 

sint colective care, prin fap- 
Ițele lor la locul de muncă, 

dovedesc o înaltă responsa-
■ bilitate, competență și voin- 
I fă minerească, sint colective 
• vrednice care fac cinste ex- 
Iploatării miniere Vulcan, Văii 

Jiului.
P.
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Consfătuirea cadrelor de bază 
din securitate, miliție, 
procuratură și justiție

In zilele de 6—9 aprilie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările 
consfătuirii cadrelor de bază 
din securitate, miliție, procura
tură și justiție. Cu acest prilej, 
s-a făcut bilanțul activității 
desfășurate de aceste organe 
pentru prevenirea și combate
rea infracțiunilor și a mani
festărilor antisociale.

In dezbaterile care au avut 
loc in cadrul consfătuirii s-a 
subliniat hotărîrea unanimă a 
cadrelor de bază, a tuturor lu
crătorilor din securitate, mili
ție, justiție și procuratură de 
a acționa cu consecvență pen
tru respectarea legalității socia
liste, a normelor de conviețui
re socialistă, pentru prevenirea 
și combaterea infracțiunilor și 
a altor manifestări antisociale, 
pentru întărirea ordinii publi
ce, dezvoltarea opiniei socia
liste a maselor, pentru întro
narea în viața socială a prin

cipiilor de etică și echitate ale 
partidului și statului nostru.

La ședința de închidere, care 
a avut loc joi la amiază, au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș. Leonte 
Răutu, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Securității Statului, Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor in
terne, Alexa Augustin, procu
rorul general al Republicii So
cialiste România, Emilian Nu- 
cescu, președintele Tribunalului 
Suprem, Teodor Vasiliu, minis
trul justiției.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii, primit cu puternice 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat. Cuvintarea va fi pu
blicată in presa de mîine.

MU MUNICIPALĂ

O NOTĂ DE MERIT
Constructorii din Vulcan au predat zilele trecute bene

ficiarului blocul 2 cu cele două tronsoane „A“ și „B“, în- 
sumînd 44 apartamente. Calificativul de foarte bine, atribuit 
de comisia de recepție constituie o notă de merit obținută 
de constructori. La calitatea lucrărilor și-au adus contribu
ția brigăzile conduse de Rubin Mănașcu, Marin Dragu și 
Marin Tudora.

I. IULIAN 
Vulcan

In avans față de grafic
Constructorii T.C.M.M. care 

lucrează la Stalia de sortare și 
încărcare a cărbunelui de la 
Dîlja sînt în avans cu peste 
15 zile fată de graficele de exe
cuție. în prezent se lucrează la 
al cincilea nivel al construcției

situat la 26 m înălțime, pină la 
cota finală mai rămînînd doac 
11 metri.

Predarea acestui obiectiv se 
scontează a se face pină la 30 
iulie a.c., cu o lună înainte de 
termen.

Excursie pionierească
Astăzi, un grup de pionieri și școlari din Valea Jiu

lui, însoțiți de cadre didactice, au plecat intr-o excursie de 
4 zile la București. Organizată de Consiliul municipal 
al pionierilor, această activitate de vacanță prevede vi
zitarea Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din România, Muzeului 
de artă al R.S.R., Muzeului satului, Muzeului de istorie 
naturală „Gr. Antipa", Palatul pionierilor și altele.

CONVOCATOR
Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Petroșani :
In baza articolului 23 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare 

a consiliilor populare
DECIDE:

ART. 1. Se convoacă Consiliul popular al municipiului Petroșani in cea de a VI-a 
SESIUNE ce va avea Ioc în ziua de 21 aprilie 1970, orele 16,30 în sala clubului Centralei căr
bunelui Petroșani, cu următorul proiect al

Ordinei de zi :
1. Raport : Preocuparea Comitetului executiv pentru atragerea maselor de cetățeni la 

rezolvarea treburilor de stat și obștești, ridicarea nivelului edilitar-gospodăresc al localităților;
2. Proiectul de hotărîre privind măsurile necesare pentru gospodărirea și înfrumuseța

rea localităților;
3. Proiectul de hotărîre privind zonele interzise de creștere a animalelor în orașele 

municipiului și stabilirea contravențiilor;
4. Proiectul de hotărîre privind stabilirea contravențiilor de la normele privind afi- 

șajul in municipiul Petroșani.
Petroșani, 10 aprilie 1970.

PREȘEDINTE, SECRETAR,
Clement NEGRU? Ion MISCHIE
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EGOISMUL
SI NEPĂSAREA

9

izvoare ale actelor 
antisociale

• ARTENIA — SORA GABRIELEI ? • PROPORȚIA UNOR SENTI
MENTE SI ..PRIETENIA" UNEI VECINE • LA 35 DE ANI SUBVEN

ȚIONAT DE PĂRINȚI

in ziarul nostru nr. 6 306 din 6 februarie 
1970, prin articolul „Despre ușurința unui soț, 
eooismul unui tată o vileqiaturistă și despre 
Gabriela", dezvâluiam atitudinea de nepă
sare o cetățeanului losif Naqy din Lupeni, 
care, după 12 ani de căsnicie, a fost cuprins 
subit de dorul aventurilor, părăsindu-și so
fia si cop’lul. Gabriela Naqy, la virsta de 4 
ani. a rămas fără sprijinul părintesc al tată
lui — aminteam în acel articol, lată că recent, 
o altă scrisoare ne vestește un caz asemănă
tor. petrecut tot in Lupeni. Un caz din care 
răzbate același eqoism al tatălui...

Artenia Stancu are 8 ani. De la virsta de 4—5 
eni e martora neînțelegerilor dintre părinți. Ta
tăl. Petrică Stancu e „un om subțire, cu gusturi 
elevate". Cind își cumpăra Un costum de 1 500 
lei. îi cumpăra si soliei o fustă de 150 lei, iar 
fetitei o căciulită de 15 lei. Aceasta era propor
ția sentimentelor paterne ale lui Petrică. prin 
anii 1963—64. De atunci lucrurile au evoluat 
pină in 1965 cind cei doi soli s-au despărțit. Mai 
exista o singură punte de legătură cu familia: 
pensia de întreținere. Petrică a rupt .și această 
legătură, înscriind pină la data actuală datorii 
fală de Artenia și mama ei — Constantina Stân
cii — de peste .3 000 lei.

După ce s-a perindai prin numeroase între
prinderi. lui Stancu Petru i s-a pierdut urma. In 
prezent se pare că nu lucrează nicăieri, trăind 
— la oarecare distanta de Lupeni — din cuceri
rile ocazionale ce le face, prezenlindu-se drept 
un „cavaler* neînțeles, și, din cînd In cind, din 
subvențiile ce i le acordă părinții : tatăl pen- 
tionar, mama casnică. Pe mama lui o cheamă 
ca și pe nepoata căreia cu opt ani in urmă i-a 
împrumutat numele: Artenia.

Ca și in cazul Gabrielei, Artenia a rămas la 
un moment dat. departe de mama sa. căreia ne- 
slirșitele suferințe provocate de sot i-au agra
vat o boală mai veche. Constantina Stancu a 
fost internată în spital. In acest timp fetita a

fost lipsită de căldura sufletească a tatălui care 
>i-a găsit de îndată un refugiu. Aflată lntr-un 
sanatoriu pentru tratament, Constantina nu a 
primit nici o veste din partea soțului, în schimb 
a primit o scrisoare revoltătoare din partea unei 
vecine — Maria V. — care, deși cunoștea situa
ția familiei Stancu, în vecinătatea căreia trăia, 
ii cere Constantinei să-și dea consimțămîntul 
ca a renunțat — sau va renunța — la sol. Pre
linsa dragoste a Măriei V. este clădită pe o 
sumă meschină. împrumutată întimplător aceluia 
care, de atunci încă, începuse caruselul trans
ferărilor dintr-o întreprindere în alta. Cu alte 
cuvinte, un mic impas financiar l-a determinat 
pe tatăl Arteniei să-.i „cumpere" acesteia o altă 
mama. Meschinăria l-a condus chiar mai depar
te, încercînd să infiltreze în conștiința fetitei, 
aflată la o vîrstă prea fraqedă. părerea că toate 
acestea s-ar datora mamei.

..Am crezut că voi fi ajutată de socrii mei — 
ne-a declarat tânăra mamă. Dar și aceștia îi 
tin parte. Mă acuză că nu îl întrețin din modesta 
mea pensie lunară. Intre timp fetita s-a îmbol
năvit, are nevoie de tratament", lată cum ușu
rința cu care a privit Petrică Stancu căsătoria, 
cum egoismul lui. l-au adus astăzi în conflict 
cu legile care apără familia. Totodată, prin ușu
rința și egoismul lui a determinat o stare de lu
cruri mai gravă. Arteniei i se refuză dreptul la 
o viată liniștită și fără griji, nu i se acordă spri
jinul material la care tatăl este obligat prin lege. 
Fetita — de numai 8 ani — a început să cu
noască de timpuriu suferința, în timp ce tatăl 
ei, nepăsător, își plimbă ..amorul" dintr-un oraș 
în altul, fără serviciu, fără să producă nimic 
pentru societate, pentru propria sa familie. La 
o vîrstă tînără, nestatornicia denotă lipsă de 
experiență. Mai tirziu. aceasta nu poate consti
tui o scuză, ci, un viciu de caracter. Ca și e- 
goismul — abundent izvor de acte antisociale — 
nepăsarea fată de propria familie trebuie con
damnată de întreaga opinie publică.
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...In deplorabilă stare de e- 
brictatc, abia ținîndu-se pe pi- 
pioare, un om dorește să so 
răzbune. Vrea să-l pedepseas
că „exemplar" spre a fi ținut 
minte, pe cel care, cu cîteva 
luni in urmă, i-a condamnat 
o purtare inumană, soldată 
cu I an și șase luni închisoa
re corccțională. L’n om caută, 
deci, vendeta...

Nu, nu încercăm să vă in
troducem intr-un întortocheat 
labirint al „spălării" onoarei 
sardineze, cu recuzită de wes
tern. cu cuțite mînuite sigur 
și cu oamoni duri ca stincile 
printre care își au sălașul. De 
pitorescul feroce al unor a- 
semenca drame pasionale 
ne-am săturat după acele pe
licule văzute... pe răspunde
rea noastră i „O chestiune de 
onoare", și ..Omul, orgoliul și 
vendeta*. Vă vom conduce 
mult mai aproape, atît in 
timp cît și în spațiu.

Decorul în care s-a desfă
șurat „acțiunea" despre care 
n« ocupăm este aidoma celui 
al... bufetului „Someșul" din 
Amnoasa. Momentul acțiunii i 
16 martie 1970, după ora 21. 
Distribuția : frații Viorel și 
Miron Corlan (în rolurile 
principale), Mihai Biro și... 
barmana (In „episodice").

Primele secvențe nu preves
tesc nici pe departe epilogul. 
Cei doi o obligă pe barmană, 
sub amenințarea cu bătaia 
(aici, scenaristul, se pare, u- 
zează de efecte filmice iefti
ne, neverosimile !). să-i ser
vească cu tot ceea ce doresc. 
Adică... cu băutură. Barmana, 
fricoasă, nu se opune. Cei doi 
încep să înseileze — ,,la bo

In fața culpei repetabilității unei infracțiuni 

liUTAHi 
va îi intransigentă

tul calului" — o suită de șu
șoteli (se vede treaba că pu
neau ceva la cale) și așteaptă. 
Cu ochii la ușă ! Se zice că și 
indienii din preeriile canadie
ne, cînd sint contrariați, se 
așează și așteaptă! Așa... și, 
deodată, pc ușă intră Mihai 
Biro, unul din martorii acu
zării la ultima condamnare 
a lui V. Corlan. (De ce ulti
ma ? Pentru că „protagonis
tul" acestor rînduri a fost de 
trei ori condamnat, pentru ul
traj cu violență, lovire, huli
ganism). Actul răzbunării prin 
singe sosise. Fără a sta prea 
mult pe gînduri. fără a se 
gîndi măcar o fracțiune de 
secundă (mai mult poți, oare, 
să pretinzi unui om împănat 
cu... alcool ?) la urmările agre
siunii, violenței animalice, la 
care recurgea în numele unei 
hidoase răzbunări. V. Corlan. 
străjuit îndeaproape de fratele 
său. își bate „adversarul" pî- 
nă îl însingerează. Cîțiva con
sumatori din local Încearcă 
să intervină. Dezlănțuitei 
..pantere" însă nu i se poate 
pune... botniță. Halbele de be
re trec pe post de farfurii 
zburătoare, panica o dată stîr-

nită ia amploare, oamenii pă
răsesc localul, la fel și bar- 
niana. Cel asupra căruia s-a 
abătut „potopul” pumnilor, 
brutalitatea excesivă, scapă și 
— cine știe cum — fuge. Cei 
doi rămin slăpinii localului. 
Miron Corlan își servește fră
țiorul cu o berc, spre a se 
răcori după „emoțiile" noului 
„examen” prin care trecuse... 
Cam atît. In rest se știe, adică 
se presupune cine intervine și 
unde își vor petrece noaptea 
(și altele care-au urmat) cei 
doi atentatori la demnitatea 
unui om nevinovat. Sau „vi
novat* — dacă se poate numi 
astfel — de a fi afirmat cu 
tărie adevărul.

Pentru faptele lor, care i-au 
indignat profund pe consu
matorii asistenți, pentru dis
trugerea de bunuri publice și 
producerea de pagube avutu
lui obștesc, frații Corlan vor 
suferi rigorile legii. Dar nu 
asupra acestui aspect, în prin
cipal. dorim să atragem aten
ția. Ceea ce s-a petrecut la 
bufetul „Someșul* nu poate fi 
considerat o greșeală, o intîm- 
plare nefericită. Cei doi frați, 
accentuăm, au mai primit

„lecții" de educație forțată 
(și Miron Corlan a mai fost 
condamnat, c drept mai de
mult, prin 1960, pentru infrac
țiunea de vătămare gravă a 
integrității corporale) care, se 
vede treaba, n-au găsit ecoul 
cuvenit, măsurile de ordin re
presiv sancționai- dovedindu-se 
ineficiente, poate tocmai dato
rită scurtimii detențiunii, in
dulgenței cu care o instanță 
sau alta, cînd va, î-a privit și 
tratat.

Nu, nu dintr-un pur senti
ment de milă sau pentru că 
am fi noi — vorba lui Niet- 
sche — „umani, prea umani", 
condamnăm, in aceste rînduri, 
dezumanizarea momentană în 
care poate cădea un om sub 
influența nefastă a alcoolului, 
urmată de mutilarea unui se
men. de rănirea gravă a unei 
conștiințe împăcate cu drepta
tea și adevărul. In numele 
unui anume cult al rațiunii 
omenești, in numele tuturor 
semenilor noștri care conside
ră azi bătaia din răzbunare 
(și nu numai pc aceasta ci și 
pe oricare alta, indiferent în 
ce formă „educativă" ar fi 
îmbrăcată) un flagel al exis
tenței umane, înfierăm aici 
grava infracțiune de a călca 
în picioare unul dintre cele 
mai nobile atribute ale ființei 
omenești — demnitatea — 
prin porniri animalice, instinc
tive, iraționale. Și. prin aceas
ta. nu dorim altceva decît să 
atragem atenția că potrivit 
legilor statului nostru, in fata 
culpei repetabilității unor ast
fel «1« acte antisociale neo
menești. indulgența instanței, 
nu-și are nicicum locul. Fată 
de asemenea oameni, cu tem
peramente „teribile", certați 
cu ordinea publică, cu nor
mele de conviețuire socială, 
cu morala noastră nouă, opro
briul opiniei publice trebuie să 
fie urmat de o adevărată in
transigență din partea celor 
ce sînt chemați să apere legile 
țării.
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Tinerețea — această vîrstă 

de aur — le este -dată oame
nilor pentru a se bucura de 
ea altfel decît de copilărie 
s-au de senectute. Tinerețea 
este virsta viselor înaripate, 
a năzuințelor fierbinți, a idea
lurilor împlinite. Tinerețea 
ne propulsează înainte spre 
viitor pentru a pune cără
mizi trainice la temelia lui, 
la fericirea noastră.

Dar nu ne-am propuș sa 
facem o pledoarie despre ti
nerele. Vrem doar să sub
liniem că multi dintre tinerii 
noștri nu știu, nu vor să se 
bucure așa cum trebuie de 
frumoasa lor vîrstă. Dimpo
trivă, o deformează prin com
portamentul lor, prin modul 
de a vedea lumea, viata. Jn 
ce fel ? în multe. Unii ignoră 
munca, bat fără rost străzi
le, ocupîndu-se cu... tăierea, 
frunzei la cîini; alții sint vi
zitatori permanenli ai localu
rilor. unde intră pe o cărare 
și ies... pe mai multe; o bună 
parte au deprinderi de... mînă 
lungă, ajungînd cel mai ade
sea în penitenciare ; iar des
tui comit abateri qrave de la 
legile moralei socialiste, ale 
cinstei si adevărului.

Tinerii cărora le sini a- 
dresate aceste rînduri se „e- 
vidențiază", mai ales, prin ți

• Un bătrin iernează 
într-un grajd • Dorin
ța de proprietate a ucis 
orice urmă de omenie
• Cine a păstrat 4 luni 
misterul dispariției lui

moș Nicolae ?

Auzim mereu de anume fap
te și înlimpldri pe care le pla
sam numai in imaginația noas- 
Uă, pe care mintea lucidă re
fuză să le înregistreze. Și totuși 
ele se petrec aidoma în reali
tate, in jurul nostru chiar. Iar 
cind ajungem să ne convingem 
de veridicitatea lor, rămînem 
parcă suspendați undeva intre 
mister și adevăr, fără putința 
de a discerne imediat cauza de 
efect si invers.

Cazul pe care-1 vom relata in 
rîndurile ce urmează face par
te dintre acelea care pun pe 
ginduri, care răscolesc suflete, 
declanșează acuze și indignare. 
Acest caz ieșit din comun, prin 
care o canalie, da. o canalie nu 
un om a încercat să suprime în 
îimp viata unei rude a sale, se 
înscrie în rîndul acelora peste 
care nu se poale trece, în rîn- 
dul acelora care cer intervenția 
nu numai a organelor penale, 
dar a întregii opinii publice.

Să-l derulăm ca pe un film 
sumbru, a cărui vizionare nu 
numai că nu ne face plăcere 
dar ne produce dezgust, ne lasă 
în memorie niște imagini cenu
șii, deformate, ale unor indi
vizi cărora n-ar trebui să li se 
mal spună oameni.

Pină la virsta de 62 de ani,

ATENTAT CONȘTIENT 
LA VIAJA UNUI OM

pe care o are acum, Nicolae 
Daroni a trăit singur. Nu a a- 
vut niciodată familie. A muncit 
cinstit. Din agoniseală și-a în
cropit o casă pe lîngă care păs
tra și o palmă bună de pămînt. 
Anii au urcat unul după altul 
în spatele lui moș Nicolae în- 
cît l-au gîrbovit, i-au redus for
ța și puterea de muncă. Cineva 
trebuia să-1 îngrijească, să-i a- 
line bătrînetea. S-a oferit să-l 
acorde aceste oficii un om că
ruia urma să-i rămînă bruma 
de avere a moșneagului după 
ce el va închide ochii pentru 
totdeauna. Și losif Ungur se o- 
cupa cu grijă de bătrinul ne
putincios. Aceasta însă numai 
pină într-o zi, zi din care avea 
să înceapă epopeea dureroasă a 
existentei lui Nicolae Daroni. 
Minat de setea nemăsurată de 
avere, de invidia că un străin 
ar putea rămîne stăpîn pe bu
nurile materiale ale unchiului 
său, nepotul acestuia — Petru 
Daroni — I-a ademenit pe bă
trîn să se mute la el, să-i ră- 
mină lui casa și pămintul pen
tru care unchiașul a asudat toa
tă viata. Bucuria lui a fost fără 
margini ‘văzînd că nepotul său 
este atît de bun și-l ia la el 
să-i lumineze ultimii ani de 
viată. Așa a ajuns moș Nico
lae pe „miini sigure". De-ar fi 
știut pină unde avea să ajungă 
iubirea de neam a nepotului, o- 
crotirea unei rude de singe...

La început, nepotul l-a mutat 
pe bătrin dinlr-o cameră in alta 
pentru niște motive mărunte 
care nu-i dădeau dreptul să 
se poarte așa cu unchiul său. 
Apoi a luat măsura supremă de

izolare completă a bătrînului. 
In octombrie 1969, l-a dus pe 
moșneagul sleit de puteri la o 
depărtare de 25 de km de oraș, 
în punctul așa numit Preluci, 
in munte, și l-a lăsat acolo în
tr-un grajd pentru vite. Drept 
așternut li folosea un strat sub
țire de paie, iar ca acoperiș ta
vanul încăperii murdare. Acolo, 
în întuneric și fără foc, hrănit 
cu resturi de mîncare pe care 
„bunul" nepot 1 le ducea la in
tervale mari de timp, acolo a 
trăit bătrinul Nicolae Daroni 
toată Iarna, ca un renegat de 
lume și de viată.

In urma unor sesizări, tîrzii 
dar totuși utile, în ziua de 19 
februarie a.c. a fost găsit încă 
teafăr în acel loc unde-1 „exi
lase" nepotul său. Poate nu ară
ta chiar ca eroul din baladă, 
în barba căruia se spune că își 
făcuseră șerpii cuib, dar înfăți
șarea lui nu mai era aceea a 
unui om. Pentru a-i descrie por
tretul la acea dată cînd a vă
zut din nou oameni șl lumină, 
ar trebui să uzăm cuvinte du
re, grele. Renunțăm. Oricine-șl 
poale închipui cum ar arăta un 
bătrin izolat patru luni de zile, 
fără lumină, căldură și hrană 
omenească, într-un grajd de, vi
te, undeva în munți. Fără pu
terea de a merge și de a vorbi, 
a fost adus și internat in Spi
talul unificat din Petroșani unde 
i s-a acordat imediat tot aju
torul. Acum medicii se luptă cu 
degeraturile lui de gradul III, 
cu întremarea lui fizică și mo
rală.

La asemenea acte inumane 
l-au împins pe Petru Daroni din

Dărăneșli — Petroșani, avidita
tea după avere, invidia și egois
mul, setea nemăsurată de pro
prietate. Fapta lui este incalifica
bilă și dezaprobată de toată lu- 
inea. întrebat ce avea de gînd cu 
viata bătrînului, omul acesta cu 
suflet de fiară care este Petru 
Daroni a motivat sec, fără a-șl 
face probleme, că vreme de un 
an mai avea de lucru la repa
rarea unor camere, apoi s-ar fi 
ocupat de îngrijirea medicală 
a unchiului său. Poale fi oare 
cineva atît de naiv să-l crea
dă ? După un an de zile, ba poa
te după mult mai puțin timp, 
n-ar fi mai avut, cu siguranță, 
de cine se ocupa. Urmînd trata- 

•mentul neomenos la care fuse
se supus de nepotul său, Nico
lae Daroni nu ar mai fi rămas 
multe zile în viată. Petru Da
roni a șăvîrșit nu doar un sim
plu act de cruzime, ci mult mat 
mult: o tentativă de omor lent 
pe care legile statului nostru o 
pedepsesc cu asprime. Pentru 
că el a atentat conștient la ceea 
ce are mai scump un om : viata, 
Șl cine are dreptul să suprime 
viata unui om, mai ales cînd a- 
supra acestui om nu planează 
nici o urmă de vinovăție? Evi
dent că nimănui nu-i este 
îngăduit acest lucru. Iar cei care 
uită de rațiune, fiind subjugați 
de instinct, și se dedau la ase
menea acte inumane, trebuie să 
primească pedeapsa meritată 
a legii, dezonoarea și dezapro
barea unanimă a societății din 
care fac parte. Un ins din a- 
ceaslă categorie este și Petru 
Daroni, personajul negativ al 
rlndurilor de fată.

JOCUL „DRAGOSTEI" APRINSE
S-au cunoscut într-o 

seară la Lupeni. Se pu
teau cunoaște și ziua 
dar seara e mai roman
tic, e mai pe... nevăzu
te. Se va vedea de ce, 
in continuare. Lui Miti
că i-au plăcut ochii 
Venerei; Venerei i-au 
plăcut vorbele dulci ale 
lui Mitică.

— Ești frumoasă, Ve
nerai M-ai cucerit.

— $i tu, Mitică, m-al 
cucerit. ■

Și idila s-a Înfiripat 
repede. Și-au rostit cu 
aulcegărie-n glas melo- 
dramal (pentru ei): „Te 
iubesc!" S-au plimbat, 
și-au spus vorbe de a- 
mor, și-au iăaut planuri 
de viilor.

— Știi, Venero, vom 
avea casa noastră, co
piii noștri, vom li doi 
soți fericiți.

— Știu, Mitică, așa 
va ii.

Iubirea a orbii-o in-

tr-atil pe Venera P. in
cit... au ajuns repede in 
același apartament, in 
aceeași cameră. Venera 
a avut totuși o ezitare :

— Mi-e cam irlcă, 
Mitică...

— Nu-li iie teamă 
de-un sărut... — i-a răs
puns el.

După care Venerei 
nu i-a mai fost teamă. 
De „sojul ei" să-i fie ? 
Numai că .sojul" ami
na din lună-n Jună nun

ta pe care i-o promi
sese „sofiei". Și Venera 
aștepta. Mitică fusese 
așa de „sincer" cu ea. 
Iar ea atît de credulă...

fntr-o zi insă totul 
s-a frint. Dumitru Vă
duva și-a luat geaman
tanul și a plecat, lăsin- 
du-și mireasa cu lacri
mi amare pe obraz. A- 
cestea fuseseră planuri
le lui de viilor pe care 
i le desena in cele mai 
pastelate culori Venerei

pină au ajuns singuri 
in același apartament, 
In aceeași cameră in...

Oare numai Văduva 
e de vină 1 Aventurier 
și egoist, el a găsit ce-a 
căutat. Dar Venera P. ? 
Știa cui i se oferă cu 
alita pasiune și incre- 
dere ? Nu este cumva 
vorba de naivitate, de 
automulfumire timpu
rie 1 Pentru cu lacrimile 
sint Urzii.

c-------------Se cunosc multe cazuri cind 
parinfii au contractat căsăto
riile copiilor lor împotriva 
voinjei acestora, căsătorii 
care, aproape In majoritate, 
s-au destrămat foarte repede. 
Este bine ca atunci cînd tine
rii ajung In pragul Întemeierii 
unei familii să se consulte cu 
părinfii, să le ceară sfaturi, 
să le urmeze îndemnurile, da
că găsesc de cuviinfă că a- 
cestea coincid cu sentimentele 
lor.

Dar de aici și pină la a co
mercializa sentimentele copi
lului căruia i s-a dat viață 
este un drum lung. Unii pă
rinți, din dorinfa de a-și vedea 
cît mai repede copiii cu o si
tuație, li căsătoresc la vlrsle 
fragede, cu convingerea lor 
greșită că acest pas In viață 
li va maturiza, chiar dacă la 
Început le va fi mai greu. Șl 
atunci încep investigațiile, 
căutările unui ginere sau a 
a unei nurori, li găsesc, „a- 
ranjează" lucrurile cu viitorii 
cuscri sau numai cu viitorii 
parteneri de viață ai copiilor 
lor, punindu-i pe aceștia în 
fața unui fapt împlinit, din care 
nu mai au ieșire.

' Este de-a dreptul meschin 
ca un părinte să comerciali
zeze sentimentele fiului său, 
să-l arunce pe acesta In niște 
brațe reci, pe care nici nu 
le-a văzut bine, să-l trimită 
după o persoană necunoscută, 
ale cărei sentimente nu palpi
tă pentru partenerul ce I se 
oferă.

Așa au procedai și soții M.F. 
și E. din Lupeni cu fiica lor, 
Emilia. Fala a\ ea numai 16 
ani cind mania sa a holărit 
s-o mărite. Era prea tînără 
pentru a lua pieptiș greută
țile unui cămin. Dar mama n-a 
ținui cont de nici un argu
ment. I-a căutat și găsit re
pede un partener. Era așa 
cum îl voia (mama). Tinăr, cu 
serviciu și salariu bug. Băia
tul a acceptat repede .oferta". 
z\ plimbat-o pe fată de cite\ a 
ori cu mașina (doar era șofer 
de profesie), apoi a instalat-o 
In locuința sa. Așa s-a văzul 
tînărul Ștefan Fodor cu ne
vastă. ti convenea situația, 
mai ales că nu erau căsătoriți 
legitim. Cea mai fericită era 
însă mama ielei. își văzuse 
copila cum dorise — măritată, 
cu o situație. Această căsă
torie n-a linut însă decit o 

. săptămînă. Ștefan Fodor s-a 
plictisit repede de nevastă și 
a trimis-o pe Emilia acasă la 
malcă-sa.

V ___

Mal îndirjilă, in loc să tra
gă învățăminte din acest eșec, 
M.F. a pornit în căutarea altui 
bărbat pentru fiica sa. Din 
nou l-a găsit repede și „pio
nul" a fost mulat in altă ca
setă. Mama meschină a căsă
torit-o pe Emilia cu Chirilă 
Coste. Dar nu ca prima dată, 
ci legitim. Cine era acest om, 
cine-1 cunoștea ? Nimeni. Ve
nise de la Baia Mare cu niș
te treburi la Lupeni. M.F. l-a 
cunoscut, a aranjat căsătoria 
fetei cu el și omul s-a întors 
acasă cu nevastă. După o săp
tămînă de „miere", Emilia a 
venit la Lupeni singură, de 
Ia Baia Mare. Terminase și 
cu a doua căsătorie. Soțul ei 
legitim plecase In armată.

Nici de astă dată M.F. șl 
fiica ei nu s-au învățat minte.

închipuie că e perfecțiunea 
întruchipată. Emilia se va mă
rita din nou după aranjamen
tele maniei sale, care se joacă 
cu sentimentele fiicei cum 
s-ar juca cu niște obiecte oa
recare. Este inadmisibil ca o 
mamă să-și arunce cu alita 
ușurință propria fiică de la un 
bărbat la altul, pe care nu-i 
cunoaște, numai din interesul 
meschin, lipsit de orice sens, 
ca fala ei să fie „doamnă”, la 
casa ei, deși nu are decit 18 
ani, deși nu știe prea multe 
lucruri despre viață.

Cit îi privește pe cei trei 
soți momentani ai Emiliei, es
te aproape inutil să mai vor
bim despre ușurința cu care 
au pășit pe drumul căsătoriei, 
dacă ceea ce au făcut ei se 
poate numi așa. Lor li s-a o-

nuta lor vestimentară „ultra■> 
modernă" — cum îi zic ei, 
dezordonată — ii spunem noi, 
care, vrînd să pară mai băr
bați, mai interesanti. își lasă 
plete, barbă, uzează de cele 
mai ,,la modă" argouri, fo
losesc rar apa si săpunul ca
re... se găsesc din abundentă, 
sînt cică „miștocari".

PETRU RĂDUT (loto 1) lu
crează la sectorul I.G.L. Lu
peni. Ar putea fi un băiat 
simpatic, dar are preferințe 
pentru „moda zilei", deoarece, 
crede el, fetelor le plac „mo
dernii", cu vocabular „șucar".

SENTIMENTE
NEGOCIATE

n-au reflectat mai profund a- 
supra căsătoriei — important 
eveniment In viața unui om. 
Mama Emiliei nu se putea îm
păca cu gîndul că iiica ei să 
nu aibă o situație, să nu lie 
fericită la casa ei. Și, ial-o 
din nou, in căutarea unui gi
nere. L-a udat in persoana lui 
Nicolae Gliesa. Cu Ghesa, E- 
milia a legat relații puternice 
— după cum afirmă ea. Atît 
de puternice incit după patru 
luni acesta a plecat, lăsînd-o 
pe Emilia „nemingiială".

Acum, la 18 ani, Emilia Cos
te — așa se numește după a 
doua căsătorie legitimă — a 
avut trei soți pe care mama 
sa i-a căutat și ales cu atita 
„grijă", incit cu nici unul fata 
ei nu s-a potrivit, Irebuind să 
se întoarcă de liecare dată a- 
ca.să, pentru a fi împinsă din 
jiou spre alt bărbat. Acum, 
Emilia se află pe punctul de a 
a avea un nou soț al patru
lea în doi ani. Nu știe ce se 
va mai înlimpla, dar mama 
grijulie l-a căutat mult și Ișl

ferit o soție și, in mentali
tatea searbădă despre iamilie 
și despre viață, au acceptat 
iară să-și pună probleme, 
conșlienfi că ceea ce lac nu-i 
altceva decit o aventură. Oa
meni fără discernăminl și fără 
caracter, au acceptat să tră
iască o săptămînă sau patru 
luni cu o femeie tînără pe care 
mama acesteia le-a olerit-o cu 
atita ușurință, fără a-i cunoaș
te cine sini ei.

Asemenea căsătorii care nu 
se bazează pe sentimente so
lide. contractate la virsle fra
gede, in care părinții sini cei 
care aleg și nu tinerii care au 
acest drept, se năruie ușor la 
cea mai mică adiere de vini. 
Or, la inlemeierea unei fami
lii— celulă de bază a societă
ții— trebuie ținut seamă de 
un complex de factori, fără 
respectarea cărora căminele 
nu au trăinicie, se șubrezesc 
devreme, lăsînd In urma lor 
speranțe înșelate, regrete a- 
mare, tîrzii.

Pagină realizată de :
DUMITRU GHEONEA, VIOREL TEODORESCU, 

ION MUSTAȚA, ION DURECI, maior de 
miliție, și ION L1CIU

GAVRIL CASON1 nu are 
fantezie. El îi imită pe alții. 
Dar îi imită in ceea ce au rău 
și urît și nu in ceea ce au 
bun, demn, frumos. „Mi s-a 
părut Interesant să ai părul 
mare și barbă și mi-am lăsat 
si eu". Esle intr-adevăr „In 
leresânt" 1 (foto 2).

AUREL STOJCAN are de
viza lui: .Părul meu nu tre
buie tuns, numai pieptănat și 
uns". Drept dovadă, nu mai 
umblă pe la frizerii. A trebuit 
totuși să meargă. A fost un 
chin pe frizerul acela... Dar 
acum, Aurel Stoican nu mai 
arată cum arăta (foto .3).

Aceștia sini doar cifiva din
tre „copiii teribili" ai Lupcniu- 
lui, care compun fauna sa 
pestriță, din care au fost „pes
cuit!" huligani, infractori, a- 
morezi. Dar și in Lupeni, ca 
peste lot la noi, se duce o 
muncă susținută pentru edu
carea tineretului pentru pre
venirea unor acte antisociale 
care nu-i caracterizează pe 
tinerii zilelor noastre. Mai 
sînt însă și asemenea „cava
leri ai tristei figuri" care tre
buie aduși la ordine șl ca
nalizați pu drumul muncii 
cinstite, al comportării civi
lizate, al --niratiilor șt împli
nirilor.
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Cuvlntarea tovarășului Nîcolae Ceaușescu
la Congresul cooperației de consum
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iotul ca magazinele sătești sS 
dispună in liccare sezon de 
tn.irlurile cerute de populație, 

Orqanizatiile cooperatiste eu 
datoria să manifeste mai multă 
atenție fată de cumpărători, să 
asigure un serviciu prompt, ci
vilizat, să deă dovadă de mai 
multă inițiativă in promovarea 
unor forme noi, mai mobile si 
fticiento do desfacere a modu
li lor, tinînd scama, totodată, și 
dc o seric de tradiții existente 
în tara noastră.

Lucrătorii din cooperația de 
consum să tino seama de fap
tul că ei sini in serviciul coope- 
ralorilor, si nu cooperatorii in 
serviciul lor, că slăpinii coope
rației sini membrii cooperatori, 
țăranii, .are trebuie servili ca 
ut. : (.Aplauze puternice).

Una din sarcinile importante 
ale cooperației de consum este 
organizarea prestărilor de ser
vicii. în raport cu noile soliei 
țări ale locuitorilor satelor, de
terminate de creșterea nivelu
lui de trai și a gradului lor de 
cultură. Nu trebuie să existe 
remună în care cooperativele 
Fă nu aibă secții pentru asigu
rarea serviciilor necesare.

în centrul preocupărilor con
ducerilor uniunilor județene și 
t>'e fiecărei cooperative trebuie 
bă tea achiziționarea în canti
tăți sporite a produselor agro- 
alimenlare ale gospodăriilor ță
rănești. mai buna valorificare 
p surplusului do produse ale 
țăranilor. Cooperația de consum 
trebuie să acorde o atenție mal 
mare punerii in valoare a re
surselor do care dispun gospo
dăriile populației din zonele de 
deal și munte. Slimulînd aceste 
«ospodării in creșterea anima- 
telor, dezvoltarea pomiculturii 
ș-i prelucrarea produselor, coope
rația contribuie la atragerea în 
circuitul economic a noi măr
furi. la -.atisfacerea mai bună 
n ■ orerilnr populației și. tot
odată la creșterea veniturilor 
producătorilor.

C.wperația de consum arc. de 
asemenea, datoria să organi
zeze industrializarea și semi- 
industrializarea unor produse a- 
gricole, să-și lărgească activi
tatea de producție, complotind 
est fel resursele de mărfuri cu 
noi sortimente. O deosebită a-
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tele Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum, care, 
in numele delegărilor și in
vitărilor, a adresat un căl
duros cuvint de salut con
ducătorilor de- partid și de 
slat. Vorbitorul a transmis 
un salut reprezentanților or
ganizațiilor cooperatiste de 
peste hotare.

După alegerea prezidiului 
și a celorlalte organe de lu
cru ale Congresului, delegații 
au adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. — Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum 
asupra activității cooperației 
de consum de la ultimul con
gres și sarcinile ce-i revin in 
perioada următoare.

2 — Darea de seamă a Co
misiei de Cenzori a Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum asupra activității 
desfășurate in perioada 
—1969.

3. — Propuneri referitoare 
la elaborarea 
lege privind 
funcționarea 
consum din

proiectului de 
organizarea și 
cooperației de 
Republica So- 

cialislă România.
-I. — Raport cu privire la 

modificările Statutului organi
zat iilor cooperației de con
sum din Republica Socialistă 
România.

fi. — Alegerea Consiliului 
Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum și a Co
misiei de cenzori.

Primit cu puternice aplau
ze și aclamații, a luat cuvîn
tul tovarășul \'ICO1 A E 
CEAUSESCU. Salutul secre
tarului general al partidului 
a fost subliniat în repetate 
rinduri cu aplauze prelungite 
și urale de delegați și invi
tați.

Trecindu-se la primul punct 
al ordinii de zi. tovarășul 
DUMITRU BEJAN a prezen
tat Darea de seamă a Con
siliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum a- 
suora activității cooperației
dc consum de la ultimul con
gres și sarcinile ce-i revin

perioada următoare, 
fn continuarea lucrărilor

congresului, CONSTANTIN 
MATEESCU, președintele Co
misiei de cenzori a Centro- 
coop, a prezentat raportul a- 
cestei comisii pe anii 1963— 
1969. Apoi, CONSTANTIN 
FII OREANU, vicepreședinte 
al C.enlrocoop, u prezentat 
raportul cu privire la modi
ficările Statutului organizați
ilor cooperației de consum 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Delegaților la congres le-a 
fost inminat textul Proiec
tului de lege privind organi
zarea și funcționarea coope
rației de consum din Republi
ca Socialistă România. Tex
tul proiectului, eu îmbunătă
țirile ce vor li aduse de de
legați. urmează să lie Înain
tat după congres organelor 
legislative ale stalului.

A început apoi dezbaterea 
generală asupra primelor 
patru puncte de pe ordinea 
de ti. Au luat cuvîntul 
ARON RADU U AN, președin

tenție trebuie acordată produc
ției obiectelor de artă popu
lară.

Creșterea continuă a volumu
lui de mărfuri desfăcute, a în
tregii activități u cooperației 
impune mai buna organizare a 
rețelei de magazine și unități 
de prestare a serviciilor, folo- 
s rea rațională a spațiilor e- 
xistente, construirea de noi u- 
nități.

Ca urmare a dezvoltării ac
tivității lor, cooperativele de 
consum dispun dc importante 
fonduri materialo și bănești. 
Este o obligație de seamă a U- 
niunii Centrale, a uniunilor ju
dețene și conducerii fiecărei u- 
nități de a asigura gospodări
rea cu maximă răspundere și 
eficiență a avutului obștesc. 
Este necesar să se manifeste 
mai activ controlul membrilor 
cooperatori asupra modului de 
gospodărire a bunurilor coope
rativelor. acționindu-se cu toa
tă fermitatea împotriva acelora 
care risipesc sau sustrag din 
avutul obștesc.

O garanție a realizării cu 
succes a sarcinilor cooperației 
de consum, a creșterii rolului 
și aportului ei in viața econo
mică și socială este dezvolta
rea democrației cooperatiste, 
stimularea participării tot mai 
active a milioanelor de mem
bri la conducerea treburilor ob
ștești. la întreaga activitate a 
cooperativelor. la conducerea 
stalului nostru socialist. (Aplau
ze puternice).

In vederea îmbunătățirii des
facerii mărfurilor la sate, este 
necesară o conlucrare mai strîn- 
să intre organele cooperației 
de consum și cele ale comer
țului de stat; ele trebuie să 
stabilească împreună zonele de 
aprovizionare, sortimentele de 
mărfuri, amplasarea rațională 
a unităților pe teritoriu.

Organele comerțului de stat 
trebuie să înțeleagă că poartă 
răspunderea deplină pentru 
desfășurarea întregului comerț, 
alil la orașe, cil și la sate, atît 
de stat, cit și cooperatist. (Vii 
aplauze).

Lucrătorii din cooperația de 
consum. începînd cu cei din 
Consiliul Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, din 
Comitetul său Executiv și ter-

tele U.J.C.C. — Prahova, TA
S'ASE POPA, contabil șei la 
Cooperativa Agigea, județul 
Constanța, ION IANCU, pre
ședintele Cooperativei Videle, 
județul Teleorman, OPREA 
PORA VASILE, președintele 
U.J.C.C.—Mureș, NICOLAE
BO/DOG, ministrul comerțu
lui interior, GHEORGHE AN- 
DRONE președintele Coopera
tivei Tg. Neamf.

In cuvîntul lor în cadrul 
dezbaterii generale, vorbitorii 
și-au exprimai acordul cu 
raportul Consiliului Centro- 
coop prezentai Congresului, 
au relevat succesele obținute 
de cooperativele de consum 
in județele țării, crilicînd, 
totodată, unele neajunsuri 'in 
cunoașterea cererii de măr
furi, care au dus la deficien
țe de aprovizionare și făcind 
propuneri pentru îmbunătăți
rea deservirii comerciale la 
sale. Vorbitorii au acordat o 
alentic deosebită problemelor 
lărgirii aclh ității de achiziții- 
Intensificarea achizițiilor de 
produse agricole, în scopul 
unui larg schimb între oraș 
și sal. al unei contribuții sub
stantial sporite la aprovizio
narea populației, au subliniat 
vorbitorii, trebuie să stea in 
atenția tuturor cooperativelor. 
Au fost înfățișate, de aseme
nea. modalități folosite pen
tru stimularea producătorilor, 
pentru mărirea volumului de 
achiziții.

Vorbitorii s-au reierit, de 
asemenea, la ridicarea nive
lului aclivilălii unităților pres
tatoare de servicii, la relații
le cooperației cu industria pro
ducătoare de bunuri de larg 
consum, pentru satisfacerea 
fn condiții superioare a cerin
țelor populației.

Cei care au luat cuvîntul 
s-au angajat, In numele co
operatorilor pe care îi repre
zintă la Congres, să militeze 
perseverent pentru perfecțio
narea aclivilălii unităților 
care vin în contact direct cu 
cetățenii, să contribuie la 
îmbunătățirea generală a 
muncii In toate compartimen
tele cooperației de consum.

Președintele Comisiei de 
validare ALEXANDRU SPI
RIDON, a prezentat apoi ra
portul comisiei.

Congresul a lost salutat de 
TADEUSZ JANCZYK, mem
bru al Comitetului Executiv 
al Alianței Cooperatiste Inter
naționale, președintele Uniu
nii Centrale Agricole a Coo
perativelor „întrajutorarea ță
rănească’ din R. P. Polonă. 
Au adus apoi salutul organi
zațiilor cooperatiste pe care 
le reprezintă LEONID LU BEN
NI KOV — Uniunea Sovietică, 
ET7.I.ER GUNNAR, — Suedia, 
VAN ȚEN 1UEN — R. P. 
Chineză, ROMEO GUARNIE
RI — Italia, ing. MOMCILO 
KONCAR — R. S. F. Iugos
lavia, ABDEL RAHMAN EL 
SHAZLl — Republica Arabă 
Unită.

In cursul după-amiez.ii, lu
crările congresului au conti
nuat în secțiile: pentru pro
bleme de contractări și achi
ziții ; pentru probleme de 
producție, prestări servicii și 
transporturi; pentru probleme 
de circulație a mărfurilor, ali

minind cu cei din fiecare uni
tate sătească, au datoria să de
pună toate eforturile pentru 
ridicarea activității acestui sec
tor la nivelul cerințelor etapei 
actuale de dezvoltare a socie
tății noastre socialiste.

Potrivit prevederilor legale, 
consiliile populare județene, o- 
rășenești și comunale poartă 
răspunderea pentru modul in 
care se realizează aproviziona
rea populației. In conformitate 
cu aceasta, ele au obligația de 
a controla permanent și de a 
acorda un sprijin activ unită
ților cooperatiste, asigurînd ca 
satele noastre, țărănimea să fie 
aprovizionate in cele mai bune 
cendițiuni.

De asemenea, comitetelor ju
dețene și comunale de partid 
le revin sarcini importante in 
conducerea și îndrumarea acti
vității cooperativelor pentru ca 
ele să-și îndeplinească tot mai 
bine rolul ce le revine în des
fășurarea comerțului din me
diu) sătesc și a schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat. Or
ganele și organizațiile de par
tid trebuie să mobilizeze comu
niștii, pe toți membrii și lucră
torii cooperativelor pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar o- 
bligațiilc ce le revin față de 
milioanele de consumatori de 
la sate. Ele trebuie să desfă
șoare o intensă activitate edu
cativă in rîndurile cooperato
rilor. a lucrătorilor din comer
țul cooperatist pentru îmbună
tățirea întregii activități a co
operativelor de la sate. (Vii a- 
plauze).

După cum cunoașteți. Congre
sul al X-lea al partidului a 
trasat un amplu program de 
dezvoltare economică și socială 
a patriei noastre. In prezent, 
sînt în curs lucrările de ela
borare și definitivare a planu
lui cincinal 1971—1975, care 
urmează să fie dezbătut și a- 
probat de Comitetul Central al 
narfiduhij și do Marca Adunare 
Națională. Tn cadrul acestui 
plan se prevăd sarcini sporite 
și pentru cooperația do consum: 
va crește volumul produselor 
desfăcute prin comerțul coope
ratist. se vor diversifica sor
timentele de mărfuri, vor fi 
dez' oltate în mod deosebit ser
viciile. In același timp, este 

ment aț ie publică și turism; 
pentru probleme de construc
ții și proiectări; pentru pro
blemele cooperativelor de 
credit.

Lucrările congresului con
tinuă.

Jc

Joi dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Dumitru Po
pescu și Ion Pățan, s-au întil- 
nit cu reprezentanții Alian
ței Cooperatiste Internaționa
le și conducerii organizații
lor cooperatiste de peste ho
tare, care participă la cel 
de-al V-lea Congres al coo
perației de consum din Româ
nia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători s-au întreținut, intr-o 
atmosieră cordială, cu oaspeții 
de peste hotare.

★
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat, 
care au participat la ședin
ța de deschidere a lucrărilor 
congresului, au vizitai expo
ziția de produse realizate in 
secțiile de prestări ale coo
perativelor de consum și uti
laje și machete executate în 
unitățile de producție ale 
Cenlrocoop, deschisă lnlr-u- 
nul din holurile Sălii Palatu
lui.

(Agetpres)

„Vatra barajului de la Valea de Pești — vedere generală

necesar să fie intensificată ac
tivitatea de valorificare a pro
duselor țărănești, contribuind 
astfel la creșterea veniturilor 
și ridicarea bunăstării țărănimii 
noastre. Toate acestea impun 
cooperației de consum îndato
riri importante pentru viitor. 
Consider că Congresul dum
neavoastră Va trebui să trase
ze liniile directoare pentru îm
bunătățirea in următorii ani a 
întregii activități in cooperația 
de consum pentru ca toate u- 
nitățilc să-și aducă contribuția 
< f< ctivă la îndeplinirea preve
derilor planului cincinal pină 
in 1975. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Succesele pe care poporul 
român le obține in dezvolta
rea economiei, științei, cultu
rii, a întregii vieți sociale, in 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, repre
zintă o contribuție la întărirea 
forței sistemului mondial socia
list, la creșterea influenței și 
prestigiului socialismului in 
lume.

Preocupîndu-se de perfecțio
narea continuă a activității dc 
construcție socialistă în Româ
nia, partidul și guvernul nos
tru promovează, totodată, in 
mod susținut, o politică acti
vă de dezvoltare a prieteniei 
și colaborării cu toate țările 
socialiste, a legăturilor și schim
burilor multilaterale cu toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duiro.a social-politică. pe baza 
principiilor — tot mai larg re
cunoscute în viața internațio
nală — ale suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecului în treburile interne, e- 
galității in drepturi și avanta
jului reciproc (Aplauze puter
nice, prelungite). România ac
ționează cu consecvență în a- 
ceastă direcție cu convingerea 
că astfel contribuie la dezvol
tarea colaborării și cooperării 
internaționale, la instaurarea 
unui climat de înțelegere, se
curitate și pace în Europa și în 
întreaga lume. (Aplauze puter
nice). Tn spiritul acestei politici 
trebuie să acționeze în conti
nuare și cooperația noastră de 
consum, lărgindu-sj necontenit 
legăturile cu organizațiile co-’,

Darea de seamă
a CEHTROCOOP, prezentată 
de tovarășul Dumitru Bejan

< Urmare din pag. 1 

zare, tirguri, bîlciuri, oboare, 
precum și în alte locuri aglo
merate sau de agrement. Se 
va asigura extinderea comerțu
lui pe bază de remiză, precum 
și introducerea gestiunii unice 
.și a răspunderii colective in 
magazinele cu mai mulți vîn- 
zători.

Raportind despre preocuparea 
și măsurile luate de Consiliul 
și Comitetul Executiv Centro- 
coop pentru Îmbunătățirea for
melor și metodelor de condu
cere a activității organizațiilor 
cooperației de consum, vorbito
rul a înfățișai și o -serie de lip
suri ale organelor de conduce
re : insuficient control al exe
cutării propriilor hotărîri, ten
dințe de centralism excesiv, 
practici birocratice în coordona
rea și îndrumarea activității, 
umflarea nejustificată a apara
tului tehnico-administrativ la 
toate verigile.

Vorbitorul a subliniat mai 
departe preocuparea susținută 
pentru lărgirea legăturilor Inter
naționale ale organizațiilor coo
peratiste.

„In aceste zile — a spus mai 
departe tovarășul Dumitru 
Bejan — cind popoarele lumii 
cinstesc amintirea lui Vla
dimir Ilici Lenin, de la 
a cărui naștere se împli

operalisle similare d-in țările 
socialiste și din toate țările 
membre ale Alianței Coopera
tiste Internaționale, dezvoltând 
schimbul de experiență coope
ratist pe plan mondial, promo- 
vînd forme și metode de con
lucrare care să înlesnească atît 
schimbul de produse intre u- 
niunile naționale, cil și o mai 
bună cunoaștere reciprocă, în
tărirea prieteniei dintre po
poare.

Este in afară de orice îndo
ială că organizațiile coopera
tiste din toate țările, lărgind 
și intensificând conlucrarea din
tre ele. pot aduce un aport va
loros la dezvoltarea înțelegerii 
și cooperării intre popoare, la 
asigurarea păcii și securității 
internaționale. (Vii aplauze).

Avem deplina convingere că 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor dc Consum din țara noas
tră iși va îndeplini cu cinste 
sarcinile de mare răspundere 
ce-i revin, aducîndu-.și contri
buția tot mai activă la înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, la victoria construcției 
socialismului și comunismului 
în România, la triumful nobi
lelor idealuri ale colaborării 
și păcii in lume. (.Aplauze pu
ternice. prelungite).

In încheiere, urez Congresu
lui succes deplin în desfășura
rea lucrărilor sale, iar dum
neavoastră tuturor membrilor 
cooperației de consum din țara 
noastră realizări tot mai boga
te in muncă, sănătate și feri
cire! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul poporului 
nostru pe drumul comunismu
lui ! (Aplauze prelungite).

Trăiască poporul român con
structor al socialismului: tră
iască Republica Socialistă Ro
mânia ! (Aplauze prelungite).

Să se întărească necontenit 
alianța dintre muncitori și ță
rani ! (.Aplauze prelungite).

Trăiască pacea și colaborarea 
Intre popoare ! (Aplauze puter
nice, ovații; în picioare asis
tența aplaudă îndelung; se 
.scandează „P. C. R. — P. C. R.“, 
„Ceaușescu—Ceaușescu").

nesc 100 de ani, membrii. coo
perației noastre de consum se 
alătură tuturor oamenilor mun
cii din România, întregii ome
niri progresiste, pentru a aduce 
un vibrant omagiu celui care 
a fost cel mai mare om al epo
cii noastre. Viata lui Vladimir 
Ilici Lenin constituie o pildă 
strălucită de slujire fără pre
get a umanității, ideile lui — 
o călăuză tn lupta oamenilor 
muncii de pretutindeni pentru 
cauza socialismului și comunis
mului.

In încheiere, vorbitorul a 
spus ! „încheind darea de seamă 
a Consiliului Uniunii noastre 
mulțumesc încă o dată Partidu
lui Comunist Român. Comitetu
lui său Central, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru cuvintele calde, aprecierile 
si îndemnurile înțelepte ce au 
fost adresate astăzi cooperației 
de consum din România.

Vă încredințăm, slimali to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, că atît noi, de
legații și invitații congresului, 
cît și milioanele de membri 
ce-i reprezentăm ne vom con
sacra toate eforturile pentru 
triumful politicii Partidului Co
munist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în minunata noastră 
patrie, Republic-a Socialistă 
România.

COLECȚIA „PE HARTA LUMII
■<*r

Colecția „Pe 
harta lumii" edi
tată dc Editura 
enciclopedică ro
mână se strădu
iește să răspundă 
cerințelor unui
public fot mai 
larg din țara 
noastră, plinind la 
dispoziția cititori
lor lucrări de in
formare enciclo
pedică privind di
ferite zone de pe 
meridianele lumii.

In fiecare carte 
din această colec
ție cititorul poate 
găsi o schiță geo
grafică și istorică 
a țării respective, 
date privind popu
lația și economia, 
informații prețioa
se despre organi
zarea politică și 
de stat, cultura, 
civilizația. obi
ceiurile etc. De a- 
semenea, contribu
ția acelei țări la 
viața politică in
ternațională și un 
istoric al legătu
rilor politice, eco
nomice sau cultu
rale cu țara noas
tră.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie i Simpaticul domn „R“ 
(9—12 aprilie); Republica : 
Fc-meia îndărătnică (9—12 a- 
prilie); LONEA — 7 Noiem
brie : Pentru încă puțini do
lari (9—11 aprilie); Minerul: 
Soarele vagabonzilor (9—12 
aprilie); VULCAN : Mai peri
culoase decît bărbații (9—12 
aprilie); URICANI i Șapte oa
meni de aur (10—11 aprilie).

Mica 
publicitate 
VlND „SIMSON", cu ataș.

Petroșani, Vasile Alecsandri 6.

Reducerea staționârii...
.„la încărcarea—descărcarea 

vagoanelor e o preocupare per
manentă pentru feroviarii sta
ției C.F.R. Petroșani. Numai în 
această lună, prin reducerea 
cu peste 50 de minute a stațio
nării fiecărui vagon încărcat ori 
descărcat in static, s-au econo
misit 2 250 ore, ceea ce echi
valează cu timpul necesar în

Crosul tinerei ului
Tradiționala întrecere de pri

măvară .Crosul tinerelului’ se 
află în fața celei de a doua fa
ze și anume, a întrecerilor pe 
orașe. Pînă în prezent, la faza 
desfășurată pe școli au partici
pat peste două mii de elevi.

• DUMINICA 12 APRILIE

8,15 Deschiderea emisiunii. Te- 
leșcoală. Zaharide (chi
mie clasele VIII—XII).

8,45 Matineu duminical pentru 
copii și școlari.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14,00 Fotbal Steaua—Jiul Pe

troșani. Transmisiune de 
la stadionul Republicii din 
Capitală.

15.45 închiderea emisiunii de 
prînz.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Mozaic du
minical.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Noutăți cinematografice.
19.40 Flori de primăvară. Emi

siune de muzică populară.
20,00 Film artistic. Christine. 

O producție a studiourilor 
franceze. •

21.40 Ecouri de april. Divertis
ment muzical-coregrafic.

22.00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Telesport.
22.50 Parada vedetelor.

.23,15 închiderea emisiunii.

© LUNI 13 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Confruntări. Șantierele ti
neretului.

18.20 Scena.
18.45 Intermezzo coral.
18,55 Anunțuri — Publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.25 Contractul în acțiune.
19.35 Reportaj TV. Erată Ia un 

manual de geografie.
19.50 Reflector.
20,00 Roman foileton : Război

și pace (episoadele VII 
și VIII).

21.35 Intre metronom și crono
metru — omisiune concurs.

22.35 Agenda politică.
22.45 Telejurnalul do noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

• MARȚI 14 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor.

18.30 Ancheta economică.
18,55 Anunțuri — Publicitate. 
19.00 Telejurnalul de seară.
19.25 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
19.40 Atomul — această necu

noscută. Traiectorii în cor
pul omenesc.

20.05 Reflector.
20.15 Oameni și locuri Istorice.
20.35 ..Picollo" — film de dese

ne animate realizate de 
studiourile iugoslave.

20.45 Film artistic : Un pahar 
cu bere. 0 producție a 
studiourilor ungare.,

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Teleglob. Guineea.

VINERI 10 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teîeșcoală. Probleme 
recapitulative (matema
tică clasa a Xll-a). Teo
ria corpusculară a lu
minii (fizică clasa a 
Xll-a).

17.40 „Lacul Roșu" — film 
didactic (geografie cla
sele VIII—XII),

cărcării unui tren cu 148 de va
goane.

E un succes meritoriu, la care 
și-au adus din plin contribuția 
colectivele de feroviari din tu
rele conduse de impiegatii de 
mișcare Constantin Jumanca, 
Ioachim Oprea și Sabin Enășes- 
cu.

Pină la slirșitul acestei luni în
trecerea se va încheia, in urmă
toarele zile urmînd să se des
fășoare faza pe orașe iar apoi 
cea pe municipiu, care va. an
trena la start un număr mare 
de participant».

22,35 Muzicorama TV. Revista 
actualităților muzicale.

23,00 închiderea emisiunii.

• MIERCURI 15 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 
Terra '70. Emisiunc-con- 
curs pentru școlari.

PROGRAMUL

PENTRU
SĂPTĂMÎNA 

VIITOARE
18.30 Actualitatea muzicala. Pre

ludiu la cel de-al 5-lea 
Festival și Concurs inter
national muzical „George 
Enescu".

18,55 Anunțuri — Publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Acțiunea „L" — Legumi

cultura.
19.35 Microrecilal Giuli Ciohell.
19,45 Anchetă TV. Unii și cei

lalți.
20.15 Tele-cinemateca. Căpitanul 

Blood. O peliculă turnată 
în 1935.

•22,05 Intermezzo muzical-core
grafic.

22.15 Telejurnalul de noapte
22.25 Salonul literar TV. 
23,00 închiderea emisiunii.

• JOI 16 APRILIE
12,30—13.30 „Apollo-13". Prima 

plimbare pe Lună, Trans
misiune directa.

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghia
ră.

18,05 Film serial. Oliver Twist 
(VI).

18.35 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de limba și lite
ratura română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.25 Actualitatea în economie.
19.35 O interpretă a cinlecului 

popular : Florlca Bradu.
19,45 Prim plan. Sculptorul Ro

mul Ladea.

18,00 Lumea copiilor. „For
mule, ecuații... \ isc" — 
revistă muzicală pentru 
copii.

18.30 .Antologie lirică.
18.10 Muzica populară din 

Oltenia, la cererea tele- 
spectalorilor.

19.00 Telejurnalul de seară.
19,20 Contractul in acțiune. 

Furnizori și beneficiari 
în fața aparatului de 
filmat.

19.30 Mai aveți o întrebare ? 
— emisiune de cultură 
științifică. Expediții și 
exploratori.

20,-15 Reflector.
20,55 Filmul artistic : „Vii și 

morți" (I).
22,25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Cadran — emisiune de 

actualitate internațio
nală.

23,00 închiderea emisiunii.

O nouă galerie 
la mina 

Bărbăfeni
La mina Bărbăteni a fost 

atacată recent de către bri
gada lui Alexandru Marian, o 
nouă galerie direcțională si
tuată în stratul 3. Lucrarea 
prezintă importantă pentru 
cercetarea îndeaproape a 
stratului 3, în vederea deschi
derii largi a exploatării căr
bunelui.

20.10 Reflector.
20.20 Seară de teatru TV. Răpi

rea prea frumoaselor sa
bine — de Leonid As- 
dreev.

21.10 Anunțuri — Publicitate.
21.15 Cuvîntul lui Lenin. Amin

tiri ale revoluționarilor ro
mâni care l-au cunoscut 
pe V. I. Lenin.

21.35 Avanpremiera.
21.50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Antigona — o producție 

a televiziunii cehoslovace.
22.45 Motive cu variațiuni — 

emisiune de muzică ușoa
ra.

23,00 Închiderea emisiunii.

© VINERI 17 APRILIE

11,00 11,50 — „Apollo-13" — 
cea de-a doua plimbare 
Lună. Transmisiune direc
tă.

17,00 Deschiderea emisiunii. — 
Teîeșcoală.

17.30 „Apollo-13". Reîntoarcerea 
de pe Luna. Transmisiune 
directă.

13,00 Muzică distractivă inter
pretată la vioara.

18.10 Lumea copiilor. Copiii vă 
așteaptă.

18,40 Instrumentele populare ro
mânești : naiul.

18.55 Anunțuri — Publicitate. 
19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Contractul în acțiune.
19.30 Mai aveți o întrebare? 

Emisiune de cultură știin
țifică. Timpul șj calenda
rele in perspectiva moder
nă.

20.45 Reflector.
20.55 Film artistic : Vii $| 

morți (Ii).
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Cadran. Emisiune do ac

tualitate intorna«ională.
23,00 închiderea emisiunii.

• SlMBĂTÂ 18 APRILIE

17.00 Deschiderea emisiunii E- 
niisiune în limba qenian-1.

13.15 Choia orașului. Emisiune- 
concurs neutru tineret. Par- 
ticiDă echipele reprezen
tative ale oralelor Cluj șt 
Baia Mare. Transmisiune 
de la Baia Marc.

19.00 Teleiumalul de seară.
19.20 Festivalul national al ar

tei studențești. Ediția 1970. 
Transmisiune de la Cluj.

19.35 Reflector.
19.50 Tele-Onciclopedia.
20.40 Microavanpremieră.
20.45 Film serial. Răzbunătorii.
21.35 Profil pe 625 linii (Intcr- 

viziune). Emisiune muzi- 
cal-coregralică.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Gimnastica. Campionatele 

internaționale ale Româ
niei.

23.30 închiderea emisiunii. .
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(orncliu Năncscu la Praga

DIN PRESA STRĂINĂ

Ce înseamnă ajutorul

PRAGA 9. — Corespondentul 
Agerpres, E. lonescu, transmi
te : Joi au început la Praga 
convorbirile dintre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Corncliu 
M&nescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Jan Marko.

Ministrul de externe al 
mâniei, care face o vizită 
cială la Fraga, a fost primit 
joi după-amiază de Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului și se
cret ar al C.C. al P.C. din Ceho- 
slovacia. La întîlnire au parti
cipat Jan Marko, ministrul a-

Ro- 
ofi-

facerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, Miroslav Miiller, ad
junct de șef do secție la C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
cum și Ion Obradovici, amba
sadorul României la Praga.

Seara, ministrul Jan Marko 
a oferit un dineu în onoarea 
oaspetelui român.

Conferința cvadripartită de la Paris
in problema vietnameză

PARIS 9 (Agerpres). — Cca 
de-a 62-a ședință a Conferinței 
cvadripartite în problema viet
nameză nu a marcat un pro
gres al tratativelor. Șeful de-

■' ‘ la
Saigon. Pham Dang Lam, ca
și delegatul S.U.A.. Philip Ha
bib. care au vorbit la începu
tul ședinței, au refuzat să ac
cepte principiul unei retrageri 
depline și necondiționate a for
țelor americane din Vietnam

legației Administrației de

ca fundament al reglementării 
pașnice a problemei vietna
meze.

Delegatul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud, Nguyen 
Van Tien, a subliniat din nou 
necesitatea încetării politicii 
Statelor Unite de ..vietnamiza- 
rc“ a războiului. El a arătat 
< ă retragerea trupelor america
ne din Vietnamul de sud ar 
constitui un pas pe calea resta-

bilirii păcii nu numai in a- 
ceastă țară,- ci și in Laos și 
Cambodgia. Această idee a fost, 
susținută și do delegatul Repu
blicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Minh Vy, care a cerut 
Statelor Unite să pună capăt 
războiului de agresiune. „S.U.A. 
nu numai că nu încetează răz
boiul din Vietnam, așa cum au 
promis, dar au creat noi Viet- 
namuri în Cambodgia și Laos11, 
a spus el.

A

acordat lumii a treia
Abordind intr-un amplu comentariu problemele subdez

voltării, revista franceză „Croissance des Jeunes Nations" 
dă publicității rezultatele unei anchete întreprinse în rinilul 
unor personalități din Africa, Asia și America Latină în 
legătură cu diversele aspecte ale acestei situații.

O mare parte din cei chestionați s-au referit îndeosebi 
la ineficacitatea așa-zisului ajutor pc care il primesc țările 
subdezvoltate din partea statelor industrializate.

MARE INCENDIU LA OSAKA
TOKIO 9. — Corespondentul 

Age: pres, Florea Țuiu. trans
mite : Un puternic incendiu a 
devastat miercuri după-amiază 
unul din cartierele din nordul 
orașului Osaka. în urma unei 
defecțiuni a conductei do ali
mentare cu gaze. In decurs de 
cîteva minute au explodat suc
cesiv 30 de clădiri. Locuitorii 
cartierului, cuprinși de panică 
și confuzie, și-au amintit de ex
ploziile bombardamentelor ae
riene din timpul războiului. 
După mai multe ore de luptă 
cu flăcările, pompierii au reu
șit să localizeze incendiul. Un

bilanț provizoriu arată că 98 
de persoane și-au pierdut via
ța iar alte 161 au fost grav 
rănite. Nu se cunosc cauzele 
reale ale exploziilor.

Un purtător de cuvint al po
liției a declarat că incendiul 
ar fi fost provocat de seînteia 
motorului unui automobil al 
societății de întreținere a re
țelei de gaze a orașului, care 
verifica conducta defectă. Dato
rită acumulării unei mari can
tități de gaze in tunelul unei 
linii do metrou, o scinteie a 
declanșat rafala de explozii in 
lanț.

Circulația în întregul cartier 
fost întreruptă pentru maia

multe ore. La fața locului au 
venit doi membri ai guvernu
lui, ministrul industriei și co
merțului exterior și ministrul 
construcțiilor, pentru a cerceta 
cauzele incendiului și pentru a 
se lua măsuri urgente de aju
torare a victimelor.

Oficialitățile japoneze au ho- 
tărit să închidă pentru o zi 
pavilionul consacrat, utilizării 
gazelor naturale al Expoziției 
universale de la Osaka, in me
moria viotimelor care și-au 
pierdut viața în urma dezas
trului de miercuri.

In Sudan

a fost

restabilit

calmul

SITUAȚIA

„Ajutorul extern acordat 
Africii se situează in jurul a 
5 miliarde dolari pe an, ceea 
ce, intr-un limbaj mai rea
list, înseamnă că i se împru
mută, cu dobînzi pe termen 
lung sau scurt, monedă forte, 
pentru a-i permite să cumpe
re de la creditorii săi produ
se manufacturate. In această 
dublă operațiune, capitalul 
vest-european încasează insă 
profituri substanțiale, iar Eu
ropa occidentală își vinde 
mărfurile cu un beneficiu a- 
preciabil. Ce răminc Africii ? 
Ea a investit; dar în acest 
circuit, pregătit cu o mină 
de expert în dezavantajul 
său, Africa trebuie să verse 
in fiecare an devize in va
loare de 5 miliarde dolari 
pentru a plăti dobinzile și o 
parte a împrumutului; 
ceasta înseamnă însă, 
timă instanță, să dai 
cu dreapta ceea ce ai 
cu stingă. Nu se dă 
pe gratis Africii, cu 
ția, poate, a cîtorvg tone din

a a- 
în ul- 
înapoi 
primit 
nimic 

excep-

diverse surplusuri inutiliza
bile ia fața locului1*. (A. Ka 
bir — Algeria).

„Prin intermediul ajutoru
lui, marile puteri încearcă 
să-și rezolve propriile pro
bleme. Exemplu tipic este a- 
cela al problemei folosirii 
brațelor de muncă : lumea a 
treia slujește pentru absor
birea surplusului de mină d( 
lucru din țările dezvoltat' 
altminteri este de neînțeles 
trimiterea ca „experți" în a- 
ceste țări a unor person n- 
care, abia și-au terminat stu 
diilc și care n-au nici o ex
periență. In numeroase state 
africane, personalul afectat 
acestei asistențe frînoază 
chiar promovarea elemente
lor naționale. Aproape 95 la 
sută din inginerii africarr 
sînt folosiți în birouri, in 
timp ce lucrările pe teren 
sînt executate de străini" 
(Henri Gabriel Souma — o- 
riginar din Guineea, doctor 
în științe economice).

DIN GUATEMALA .Jeune Afrique"

GENEVA 9. — Corespondentul Agerpres. 
K. Liman, transmite : In ședința de joi a 
Comitetului pentru dezarmare, șefa delega
ției suedeze. Alva Myrdal, a abordat o se
rie de aspecte ale problemei armelor chimice

și biologice. Referindu-se la controlul asu
pra producției și stocării acestor arme, vor
bitoarea a emis ideea internaționalizării lui. 
De asemenea, ea s-a pronunțat în favoarea 
informării pe plan internațional, ca un prin
cipiu primordial.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 9 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă informează că 
în noaptea de miercuri spre 
goi. detașamentele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud 
și-au continuat atacurile asupra 
pozițiilor și instalațiilor mili
tare americano-saigonezc. Po
trivit primelor informații fur
nizate presei de către coman
damentul corpului expediționar 
american, forțele patriotice au 
atacat alte 16 poziții ameri- 
cano-saigoneze. Oficialitățile a- 
mericane calificat cîteva

din aceste atacuri ca fiind im
portante prin amploarea și in
tensitatea lor. Bombardamen
tele cele mai intense au fost 
semnalate asupra unei baze de 
artilerie din provincia Tay 
Ninh și a unor obiective mi
litare din provinciile Quang 
Tin. Binh Dinh și Dar Lac.

Comandamentul american a 
comunicat că supcrfortărețele 
„B-52" au întreprins misiuni de 
bombardament in jurul tabe
relor forțelor speciale ale S.U.A. 
de la Ben Hot și Dak Seang, 
unde, potrivit declarației unui

CURT

purtător de cuvint, situația 
trupelor americane este critică. 
Agențiile de presă reamintesc 
că cele două tabere, situate în 
regiunea platourilor înalte, la 
nord de Kontum, au fost su
puse în ultima vreme unor re
petate atacuri de către forțele 
patriotice.

La Saigon, un purtător de 
cuvint al administrației, rela
tează agenția Associated Press, 
a declarat că în cursul ultimei 
săptămînî 754 de militari sai- 
gonezi au fost uciși în timpul 
operațiunilor lansate de forțele 
patriotice.

KHARTUM 9 (Agerpres). — 
După înnăbușirea rebeliunii 
îndreptate împotriva actualu
lui regim din Sudan, în în
treaga țară a fost restabilit 
calmul. Consiliul Comanda
mentului Revoluției a insti
tuit o comisie de anchetă, 
ce urmează să prezinte un 
raport detailat asupra eveni
mentelor din ultima săptă
mină a lunii martie și să 
studieze posibilitățile de dez
voltare a insulei Aba de pe 
Nilul Alb care a avui de 
suferii In timpul atacului 
lansat de trupele guvernamen
tale asupra cartierului gene
ral al imamului El-Hadi El- 
Mahdi, inspiratorul complo
tului. Printre măsurile adop
tate de guvernul de la Khar
tum după înnăbușirea rebeli
unii se înscrie și amnistie
rea membrilor sectei „AI-z\n- 
sar", atrași de liderul spiritual 
al sectei in acțiuni îndreptate 
împotriva actualului regim 
din .Sudan.

CIUDAD DE GUATEMALA 9 
(Agerpres). — Președintele ales 
al Guatemalei, colonelul Carlos 
Arana Osorio, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că, dacă în decurs de trei luni 
— perioadă in care el urmează 
să preia funcția in care a fost 
ales — problema securității di- 
plomatilor nu va fi rezolvată, gu
vernul va participa la negocieri 
pe plan internațional în aceas
tă problemă.

Agențiile de presă internațio
nale anunță că situația din 
Ciudad de Guatemala cunoaște

o agravare continua. Organiza
ții de extremă dreapta, de ti
pul celei cunoscute sub numele 
de „.Mano", au dezlănțuit atacuri 
violente împotriva organizații
lor și personalităților politice 
de stingă. In urma unui anunț 
telefonic anonim, poliția a des
coperit, în apropierea locului 
unde fusese asasinat von 
Spreti, trupul neînsuflețit al 
unui fost deputat — Cesar 
Montenegro Paniagua. Acesta 
înainte de a fi spînzurat, a fost 
torturat de către membri 
organizației „Mano".

R.F.G. și lumea arabă

al

DUPĂ MECIUL

STUTTGART...

© In cadrul Uzinei siderur
gice de la Novolipețk, unul din 
cele mai mari centre siderur
gice ale Uniunii Sovietice, a 
intrat in exploatare laminorul 
„2 000". Noua instalație produ
ce cu viteza de 18 m/sec. benzi 
de oțel cu lățimea de 1.8 m. u- 
tilizate, in general, pentru pro
ducția dc țevi.

se construiește intr-o regiune 
cu clima deosebit de aspră, 
unde gerurile ating iarna va
lori de — 60 grade C, iar pă- 
mintul este veșnic înghețat.

© O crăpătură largă de 7 
metri și adincă de 10 metri, 
creată brusc pe o stradă peri
ferică din Salerno, localitate 
situată la sud-est de orașul 
Napoli, a provocat prăbușirea 
în serie a trei automobile, 
urma accidentului, două 
soane și-au pierdut viața, 
alte trei au fost grav rănite.

® Populația globului crește cu 138 de oameni pe mi
nut, apreciază „Population reference bureau", o organizație 
particulară de cercetări demografice din Statele Unite. 
Populația globului se cifrează în prezent la 3 G32 milioane 
locuitori, ©rescind cu 1,4 milioane în fiecare săptămină. Or
ganizația americană apreciază că in cazul in care actuala 
tendință de creștere a populației se va menține, numărul 
locuitorilor globului se va dubla în 35 de ani.

STUTTGART 9 (Agerpres).
— Comentind meciul amical 
de fotbal R. F. a Germaniei
— România (1—1), desfășu
rat miercuri în nocturnă la 
Stuttgart, corespondentul a- 
genției „France Presse" a- 
rată că fotbaliștii vest-ger- 
mani au decepționat, nepu- 
tînd revanșa 
la București, 
au terminat 
1—0. Echipa 
Se scrie în comentariu, 
a putut astfel șterge impre
sia lăsată in meciul amical 
de la Sevilla (0—2 cu Spa
nia). In continuare, corespon
dentul agenției „France 
Presse" relevă în cîteva cu
vinte jocul fotbaliștilor ro
mâni care au știut să se re
plieze cu succes în situațiile 
mai dificile ale jocului.

insuccesul de 
unde românii 
învingători cu 
vest-germană, 

nu

Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei interna
ționale, după acest joc, in 
cabine, antrenorul echipei 
gazde, Helmut Schbn a decla
rat : „Fotbaliștii români ne-au 
fost adversari redutabili. Ju
cătorii noștri nu au dat ran
damentul obișnuit deoarece 
mulți dintre ei sini obosiți 
din partidele de campionat". 
Jucătorul Franz Beckenbauer 
a declarat ziariștilor că... 
„meciul cu România a fost 
foarte greu pentru echipa 
vest-germană". Căpitanul &- 
chipei /României, Mircea Lu- 
cescu a arătat că apărarea 
gazdelor a fost surprinzător 
de fragilă și că dacă fotba
liștii români aveau puțină 
șansă putea cîștiga cu 2—0. 
La rindul său antrenorul An
gelo Niculescu a declarat : 
„In meciul cu echipa vest- 
germană apărarea noastră a 
jucat excelent. Dacă apăra
rea va juca și în Mexic tot 
atit de bine noi vom reuși 
să facem față meciurilor 
grele. Rezultatul de 1—1 ne-a 
dat foarte multă încredere in 
forțele noastre".

între Bonn și capitalele 
arabe a începui perioada dez.- 
ghețului. Inițiativa a venit 
din partea Republicii Federa
le a Germaniei, avlnd un 
ecou favorabil în lumea ara
bă.

După 1965, în urma 
noașterii Israelului de 
R.F.G., cea mai mare . 
a capitalelor arabe au lupt 
relațiile diplomatice cu Bon
nul ■, au fost totuși menținute 
cîteva anemice legături eco
nomice, dar înlr-un climat 
rece.

Primele semne de dezgheț 
au apărut in primăvara anu
lui 1967, după reluarea rela
țiilor diplomatice între Bonn 
și Amman. După acest eve
niment, Iordania a beneficiat 
de credite la export echiva
lente cu 20 la sută din tota- 
lui investițiilor vesl-gcrmane 
in țările în curs de dezvol
tare. Anul următor, inițiati
vele Bonnului s-au îndreptat 
spre Rabat, Tunis și Beirut. 
In sfirșil, la 25 ianuarie 1970 
primul ministru al Iordaniei, 
Talhouni, a întreprins o vi
zită oficială la Bonn, unde a 
fost primit extrem de lavo- 
rabil, pentru a manifesta bu
năvoința arabă. La reîntoar
cere, șeful guvernului iorda
nian a făcut o escală la 
Cairo, unde a avut întreve
deri cu președintele Nasser.

In această situație, se apre
ciază că astăzi sini întrunite 
condițiile favorabile menite

recu- 
către 
parle

să ducă fa o ameliorare e- 
feclivă a raporturilor intre 
Republica Federală a Ger
maniei și lumea arabă. în 
acest sens se poale aminti, 
in primul rînd, neutralitatea

- vest-germană in conflictul 
din Orientul Apropiat: R.F G 
aplică un embargo total asu
pra armelor destinate părț,- 
lor beligerante. In al doilea 
rînd, se reamintește dorința 
manifestă a Bonnului 
a-și Îmbunătăți 
comerciale cu 
Arabă Unită în special, 
cu țările arabe producătoare 
de petro! in general.

Printre țările industriale 
exportatoare in statele O- 
rienlului Apropiat, R.F.G. se 
situează pe locul al patru
lea, după S.U.A., Marea Bri
tanie și Franța. Ea este cel 
de-al doilea furnizor al Ior
daniei și Republicii Arabe 
Unite, cel de-al treilea pentru 
Arabia Saudilă și al patrulea 
pentru Libia, Sudan, Siria. 
Irak, Kuweit. Se știe, de pil
dă, că R.F.G. achiziționează 
aproximativ 40 la sută din 
cantitatea de petrol necesară 

Libia, ceea ce numai pen- 
anul 1968 a reprezenta' 
milioane dolari. De par 
arabă dezghețul este in 

egală măsură dorit. Țările 
Orientului Apropiat au ne
voie de produse industriale 
pe care R.F.G. pare dispusă 
să le ofere.

de 
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• încă de la începutul aces
tui an, Sindicatul conducători
lor de camioane din S.U.A. a 
dus o serie de negocieri 
reprezentanții companiilor 
cauză asupra noului contract 
de muncă al celor 475 000 
membri ai săi. Este tinută 
suspensie declanșarea 
greve a muncitorilor feroviari. 
După cum se știe, la 11 aprilie 
va expira moratoriul impus de 
Administrație și, în eventuali
tatea că nu va fi găsită o so
luție la cererile muncitorilor din 
atelierele de întreținere, trans
portul feroviar va fi paralizat 
de o grevă generală.

cit 
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mecanizării

reprezintă 
totalul su

de 
în 
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© In Kohma, ținut situat în 
Nordul îndepărtat, a început 
construcția unei centrale hidro
electrice pe fluviul care a di-.t 
numele său ținutului. Centrala

ITALIA: Turiști străini privind Forul roman din Roma: 
ruinele sînt singurele locuri pe care le pot vizita, muzeele 
fi>n«l închise din - rza grevei personalului.

© Aviația utilitară este fo
losită din ce în ce mai mult 
în agricultura bulgară. In a- 
ceastă campanie agricolă de 
primăvară, numeroase avioane 
sînt folosite pentru înprăștierea 
îngrășămintelor și insecto-fun- 
gicidelor pe o suprafață de 
2 700 000 ha, care 
cca. jumătate din 
prafețelor arabile.

© In vederea 
complexe a agriculturii, in Ce
hoslovacia, statul vinde anual 
cooperativelor agricole și gos
podăriilor agricole de stat cca. 
7 000 dc tractoare și aproape 
3 000 de combine și numeroase 
alte mașini agricole.

Principalul, furnizor de ma
șini agricole pentru ogoarele 
Cehoslovaciei este întreprinde
rea „Agrostroi", care produce 
peste 70 de tipuri dc mașini 
agricole, uzinele de tractoare 
din Brno și altele.

© Primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, și-a încheiat 
vizita în Marea Britanie. In co
municatul publicat miercuri 
seara se arată că primii miniș
tri ai Suediei și Marii Brița- 
nii au convenit asupra dezvol
tării cooperării dintre cele două 
țări in domeniile tehnologiei, și 
energiei nucleare.

@ Ministrul de externe fran
cez, Maurice Schumann, va fa
ce în luna septembrie o vizită 
oficială in Finlanda, anunță 
ziarul „Combat". Inițiativa, pre
cizează sursa citată, aparține 
autorităților finlandeze, care 
doresc să confrunte punctele 
de .vedere ale celor două gu
verne în domeniul politicii Ex
terne, unde există o oarecare 
apropiere ' - -
prilej, va 
altele, și 
europene.

de opinii. Cu acest 
fi discutată, printre 
problema securității

Herbert Behrens, consul o- 
norific al Guatemalei la Ham
burg, și-a înaintat miercuri 
demisia în semn de protest 
împotriva atitudinii manifes
tate de guvernul Guatemalei 
în legătură cu cazul ambasa
dorului vest-german Karl von 
Spreti, asasinat zilele trecute 
de un grup de elemente a- 
parținind organizației Arma
tei Rebele. „Nu pot repre
zenta o țară al cărui guvern 
nu este în măsură să asigu
re securitatea diplomaților 
străini acreditați la Ciudad 
de Guatemala", a menționat 
Herbert Behrens.

CURT

PROGRAMELE „APOLLO"
lnceperea misiunii „Apollo-13" 

se află sub un marc semn de 
'întrebare. Responsabilii zboru
lui vor da vineri dimineața un 
răspuns definitiv în problema 
aminării sau aducerii la înde
plinire a celei de-a treia misi
uni spațiale „Apollo".

Conducătorii N.A.S.A. se ailă 
in fața unei grele dileme: în
locuirea lui Thomas Mattingly, 
amenințat de îmbolnăvirea de 
rujeolă, sau aminarea zborului 
pentru dala de 9 mai. Adopta
rea unei soluții este toarte di
ficilă, dacă ținem seama că, 
pe de o parte, aminarea dalei 
lansării ar însemna o creștere 

!‘a cheltuielilor cu 800 000 de 
\dolari, iar pe de altă parte, de
semnarea ca înlocuitor a ' 
John Swigert in calitate 
pilot al cabinei de 
reprezintă o delicată 
de ordin tehnic și
Pină la adoptarea unei soluții 
definitive s-a holărît ca Swigert 
să efectueze un antrenament 
special în compania eventuali
lor săi coechipieri.

După primele rezultate 
analizelor sanguine ale echipa
jului „Apollo-13", s-a stabilit 
că James Lovell și Pred Haise 
ar putea participa la îndepli
nirea misiunii lor spațiale. Re
zultatele ce se așteaptă de la 
Atlanta vor fi decisive în ho- 
tărirea participării lui Mattingly 
la zbor. Pe Pămînl îmbolnăvirea 
acestuia nu ar prezenta o im
portanță prea mare, dar în con
dițiile zborului spațial s-ar pu
tea ca evoluția maladiei să ia 
o întorsătură capabilă să peri
cliteze reușita misiunii. In

lui 
de 

comandă 
problemă 

psihologic.

ale

timpul zborului, astronauții 
respiră oxigen aproape pur, fapt 
care face ca medicii să nu poa
lă prevedea modul în care poa
te reacționa virusul rujeolei. 
Pe de altă parle, astronauții — 
după cum se știe — își desfă
șoară activitatea în condiții de 
imponderabilitate. Ținînd seama 
de acești factori și știind că pi
lotului cabinei de comandă ii 
revine sarcina de a executa 
comenzile și manevrele de re
venire pe Pămînl, acestuia i se 
cere o condiție fizică și psihică 
perfectă.

$i în vreme ce la Houston și 
Cape Kennedy responsabilii 
zborului „Apollo-13" se întrea
bă încă dacă nava cosmică va 
pleca, pregătirile pentru misiu
nile viitoare continuă.

La Cape Kennedy cabina de 
comandă și modulul de debar
care ce vor li folosite de 
„Apollo-14" sînt aproape gata 
de plecare. Alan Sheppard, 
Edgar Mitchell și Stuart Roosa 
au efectuat deja un amplu pro
gram de antrenament. Progra
mul misiunii lor va fl dus la 
îndeplinire în octombrie anul 
acesta. în martie 1971, vom pu
tea asista la desfășurarea misiu
nii „Apollo-15" In iulie 1971. va 
pleca în direcția Lunii echipa
jul „Apollo-16". Ultimele trei 
expediții selenare vor avea loa 
in 1972 și 1974.

Pentru ca tradiția premierelor 
selenare să fie păstrată, misiu
nea „Apollo-14" va avea ca 
sarcină experimentarea unul 
vehicul selenar. Cu ajutorul 
acestuia, Alan Sheppard va por
ni la „cucerirea" craterului.

Littrow. Totodată, pe suprafața 
Selenei va fi instalat un... tun. 
Cîteva luni mai lirziu, teleco
mandat de pe Terra, acesta va 
„trage" 
vor permite cercetătorilor 
iacă importante observații asu
pra structurii interne a Lunii.

Comanda misiunii „Apollo-15" 
a fost încredințată unui alt as 
al zborurilor spațiale — Da\ id 
fcotl. Acesta fusese lansat în 
^spațiul cosmic în martie 1966, 
la bordul unei capsule spațiale 
„Gemini" (misiunea „Gemini-8") 
și a participat la zborul „Apoi- 
lo-9".

Apariția „automobilului" pe 
Lună va permite extinderea 
considerabilă a distanțelor' pe 
care astronauții le vor putea 
străbate și, mai ales, creșterea 
cantității de mostre selenolo- 
gice pe care le vor putea 
transporta. Vehiculul pe care 11 
vor folosi membrii echipajului 
„Apollo-16" va avea o viteză 
de deplasare de 16 km pe oră 
și va putea învinge pante de 
peste 30 de grade. Totodată, 
in programul misiunii „Apollo- 
16“ este prevăzută lansarea ți
nui satelit care va gravita în 
jurul Selenei pe o orbită cir
culară cu altitudinea de 
km. Timp de ' un an de zile, 
acest satelit va trimite 
Pămînl informații asupra 
pulul magnetic și gravitațional 
selenar.

In martie 
va fi lansat in 
lui Descartes, 
bilă numai in 
dă a anului.

La Începutul

cîteva „salve", care 
să

100

spre 
cim-

1972, ,.Apollo-17“ 
direcția craleru- 
regiune 
această

accesi- 
perioa-

anului 1974,

„Apollo-18" va aseleniza în zo
na craterului Copernic. Este 
vorba de un uriaș circ vulca
nic închis de un val cu înălți
mea de 4 000 de metri.

Siirșitul anului 1974 va coin
cide cu încheierea programu
lui „Apollo". Modulul lunar 
„Apollo-19" va avea sarcina 
de a aseleniza pe pantele cra
terului Tycho.

Paralel cu desfășurarea ulti
mei clape a programului „Oa
meni pe Lună", se va inaugura 
un alt ciclu de misiuni spațiala 
— „Aplicații Apollo" — cunos
cut și sub numele de „Skylab*. 
în cadrul acestuia, N.A.S.A. va 
încerca să plaseze pe orbită 
prima stație orbitală. Aceasta 
ar urjna să graviteze, la o alti
tudine de 400 Iun, timp de 28 
de zile, avi nd la bord un echi
paj lor mal din trei ptisoan». 
In anul 1973, o altă stațl» orbi
tală va gravita în spațiul cos
mic timp de 58 de zile.

In eventualitatea ' 
N.A.S.A. va obține 
necesare aducerii la 
nire a acestor planuri, se pre
vede plasarea in spațiu, încă 
înainte de siirșitul deceniului 
In curs, a unui laborator car» 
să poală avea la bord un număr 
de 50 de savanți șl tehnic lent.

Una din ptincipalele sarcini ' 
ale acestor programe spațiale 
o constituie studierea posiMII- 
tăților de folosire a sateliților 
artificiali ai Tenef. precum șl 
preaălirea primelor echipaj» 
interplanetare ale căror misi
uni se așteaptă să Înceapă o 
dală cel de-al 9-lea deceniu.

Euqen IONESCU-PISU
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