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la consfătuirea cadrelor de bază din

securitate, miliție, procuratură și justiție
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de ordine unor lucrători

din domeniul ocrotirii sănătății
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STIMAȚI TOVARĂȘI,

Consfătuirea de astăzi reu
nește cadrele de bază din se
curitate. miliție, procuratură și 
Justiție. După cum se știe, me
nirea acestor organe ale pute
rii oamenilor muncii, ale sta
tului socialist este de a apăra 
cuceririle revoluționare ale po
porului. proprietatea socialistă 
de stat și cooperatistă, de a 
veghea la respectarea norme
lor orinduirii socialiste și a le
gilor țării.

Scopul acestei consfătuiri a 
fost analiza muncii acestor or
gane. a lucrătorilor din miliție, 
securitate, procuratură și jus
tiție; în același timp, consfă
tuirea a analizat starea infrac
țională. cauzele care o influen
țează. precum și măsurile ce 
se impun a fi luate împotriva 
celor care încalcă legile sta
tului. ordinea societății noas
tre socialiste. După cum am 
fost informat. în ședințe sepa
rate au fost dezbătute, pe larg, 
toate aceste probleme.

Dacă analizăm starea infrac
țională din cursul anului 1969 
constatăm că, în comparație cu 
anii precedenți, numărul in
fracțiunilor s-a redus în mod 
simțitor. Doresc să menționez 
în mod deosebit că au scăzut 
daunele aduse avutului obștesc; 
față de 1967. ele au fost în 
1969 cu peste 50 la sută mai 
mici. Cu toate acestea, trebuie 
să spunem deschis că infrac
țiunile sint încă numeroase, iar 
daunele provocate avutului ob
ștesc se ridică încă la zeci de 
milioane lei anual.

O problemă care trebuie să 
ne preocupe în mod serios este 
aceea a infracțiunilor așa-zis 
mărunte, a unor manifestări de 
huliganism și încălcare a nor
melor de conviețuire socială, 
față de care organele de mili
ție și de justiție nu au dove
dit destulă fermitate. Organele 
noastre de stat nu au acordat 
întotdeauna atenția necesară a- 
părării cetățenilor împotriva u- 
nor elemente declasate, infrac
toare, nu s-au preocupat in 
destulă măsură de garantarea 
proprietății personale a tuturor 
cetățenilor.

De asemenea, este necesar să 
subliniem cu această ocazie că 
nici față de unele manifestări 
de parazitism social, față de 
acei care vor să trăiască fără 
muncă sau urmăresc să-și mă
rească veniturile personale pe 
căi necinstite, organele noastre 
de miliție și justiție nu au ac
ționat întotdeauna cu fermita
tea cuvenită. Legea controlului 
provenienței averilor nu este 
încă aplicată cum trebuie. Tre
buie să arătăm că atît organele 
de securitate și miliție, cit și 
cele ale justiției și procuratu
rii au dat dovadă. în unele îm
prejurări, de o anumită indul
gență în aplicarea 
stabilite 
speculei cu unele produse de 
consum. împotriva înșelării 
consumatorilor de către ele
mente necinstite.

Analiza stării infracționale, a 
muncii organelor de stat che
mate să asigure ordinea și le
galitatea socialistă ne permite 
să trasem concluzia că în ul
timii ani asistăm la o îmbună
tățire a stărilor de lucruri în 
acest domeniu.

In general putem spune că 
starea de spirit a cetățenilor 
patriei noastre este bună. A- 
ceasta se manifestă în sprijinul 
Pe care în mod unanim poporul 
îl acordă politicii interne si 
externe a partidului si statului, 
în rezultatele obținute do oa
menii muncii în înfăptuirea 
sarcinilor planului de stat.

Succesele obținute in crește
rea nroducției industriale și a- 
gricole. în realizarea planului 
cincinal actual constituie dova
da grăitoare a justeței politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru de făurire a unei puter
nice baze tehnico-materiale a 
socialismului. O dată cu eco
nomia. în țara noastră cunosc 
o puternică înflorire știința. în- 
vățămintul și cultura. întreaga 
viață socială. Se realizează sar
cinile privind creșterea nive
lului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii. In 
această uriașă muncă creatoare 
se afirmă tot mai puternic ro
lul conducător al clasei mun
citoare, care își îndeplinește 
cu cinste menirea de clasă con
ducătoare a întregii națiuni so
cialiste. Sînt tot mai puternic 
puse în evidență potențialul și 
energia țărănimii noastre; se 
întărește continuu alianța mun- 
citorească-țărăncască. Intelec
tualitatea din toate sectoarele 
de activitate se afirmă ca o 
forță tot mai importantă în 
lupta pentru progresul general 
al patriei socialiste.

Rezolvarea în spiritul mar- 
xism-leninismului a problemei 
naționale în țara noastră, asi
gurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. au dus la cimenta
rea unității întregului popor in 
jurul partidului și guvernului. 
O importanță deosebită pen
tru coeziunea națiunii noastre 
socialiste au dezvoltarea demo
crației socialiste, participarea 
tot mai largă și activă a ma
selor populare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, la conducerea întregii ac
tivități economico-sociale.

In acest climat general, mun
ca organelor de stat, chemate 
să asigure cuceririle revoluțio
nare și creația pașnică a po
porului nostru, se bucură de 
un puternic sprijin din partea 
maselor largi populare.

In ultimul timp, acționîndu- 
se consecvent pentru întărirea 
în continuare a ordinii și lega
lității socialiste, au fost adopta
te o serie de normative me
nite să contribuie la perfec
ționarea organizării noastre so
ciale. In acest context mențio
năm îmbunătățirea conducerii 
și planificării economiei, care, 
după cum se știe, constituie o 
latură primordială a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In acest cadru se înscriu și 
măsurile de îmbunătățire a ac- 
tivității organelor de securitate, 
miliție, procuratură și justiție. 
Vă sînt cunoscute hotărîrile și 
legile adoptate în acest dome
niu — și de aceea nu mă voi 
mai referi la ele. Ceea ce ca
racterizează toate măsurile de 
perfecționare a vieții noastre 
sociale, inclusiv cele luate in 
acest domeniu, este atragerea 
tot mai largă a oamenilor mun
cii la rezolvarea problemelor. 
In această privință, voi subli
nia — pentru ilustrare — cola
borarea largă a organelor de 
miliție, securitate și de grăni
ceri cu gărzile patriotice și 
detașamentele de pregătire mi
litară a tineretului.

In antrenarea maselor popu
lare în sprijinul muncii orga
nelor de stat, noi pornim de 
la faptul că apărarea ordinii 
și proprietății socialiste con
stituie o obligație patriotică a 
întregului popor, că numai cu 
sprijinul activ și organizat al 
poporului, organele de stat își 
pot îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile încredințate.

Firește, nu intenționez să a- 
nalizez în amănunt munca fie
cărui organ însărcinat cu păs
trarea ordinii și întărirea le
galității în societatea noastră: 
acest lucru s-a făcut în cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc în 
consfătuirea
Cunosc că s-au adus, 
prilej, unele critici activității 
desfășurate, că s-au făcut, de 
asemenea, numeroase propu
neri și sugestii de îmbunătă
țire a muncii; toate acestea vor 
trebui studiate și analizate cu 
răspundere de conducerile or
ganelor respective și aplicate 
in viată. Am convingerea că, 
după aceste dezbateri, dumnea
voastră veți ști să trageți con
cluziile ce se impun si veți 
trece Cu hotărire la îmbunătă
țirea muncii în sectoarele în 
care lucrați. Conducerea parti
dului își exprimă încrederea 
că organele respective, condu
cerile lor. vor ști să ia măsu
rile ce se impun pentru lichi
darea neajunsurilor si ridicarea 
muncii lor la nivelul exigente
lor de azi ale societății socia
liste, ale poporului nostru.

măsurilor
pentru combaterea

dumneavoastră, 
cu acest

STIMAȚI TOVARĂȘI.

Faptul că in societatea noas
tră mai există încă oameni ca
re încalcă legile statului sau 
nesocotesc normele eticii, echi
tății și dreptății sociale se da- 
torește în bună măsură unor 
mentalități înapoiate care mai 
persistă, dar și unor lipsuri și 
greșeli din munca noastră. Lup
ta împotriva încălcării norme
lor de conviețuire socială tre
buie înțeleasă ca o problemă 
ce privește toate organele de 
partid și de stat, întreaga noas
tră societate socialistă.

In acest sens este necesară o 
preocupare mai intensă pentru 
încadrarea în muncă și în acti
vitatea socială a tuturor cetă
țenilor și, totodată, luarea unor 
măsuri hntărite pentru întări
rea ordinii și disciplinei în pro
ducție. De altfel, acesta este și 
sensul ultimelor legi privitoare 
la organizarea producției și a 
muncii cit și la sancționarea 
unor infracțiuni. Considerăm 
că astăzi, cînd în țara noas
tră sînt create condiții ca toți 
cetățenii să poată depune o

muncă utilă, existența unor oa
meni care se sustrag muncii 
constituie un fenomen negativ; 
trebuie să ne preocupăm serios 
ca fiecare cetățean să fie în
cadrat în muncă.

In al doilea rînd, se impune 
o preocupare susținută pentru 
mai buna deservire materială 
și culturală a oamenilor mun
cii. Sînt cunoscute preocupările 
partidului și guvernului de a 
asigura ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului: 
acționind în această direcție, 
este necesar ca și organele e- 
conomice. atit întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
consum, cit și unitățile din co
merț, să-și facă cum trebuie 
datoria. Trebuie să se acorde 
o atenție mai mare pe de o 
parte producerii de mărfuri 
pentru consum, iar pe de altă 
parte deservirii civilizate a oa- ■ 
menilor muncii. Vă sînt cunos
cute lipsurile care mai există 
în acest domeniu, faptul că a- 
cesta este sectorul unde întîl- 
nim încă un mare număr de 
infracțiuni care, pînă la urmă, 
se răsfrîng nemijlocit asupra 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Este necesar să acor
dăm o atenție deosebită lichi
dării acestor stări de lucruri, 
asigurării pretutindeni a deser
virii cinstite și în cele mai bu
ne condiții a populației.

In al treilea rînd. este ne
cesară îmbunătățirea radicală 
a muncii politico-educative de 
masă, luarea tuturor măsurilor 
pentru a folosi mai bine în 
acest scop mijloacele de edu
care de care societatea noastră 
dispune — radioul, televiziu
nea. presa, cartea, teatrul, ci
nematografia și celelalte arte, 
activitatea artistică de masă și 
altele. Să veghem ca conținu
tul educativ al operelor și lu
crărilor de artă, al emisiunilor 
de radio și televiziune, al fil
melor și altor manifestări ar
tistice să fie mai direct în
dreptat spre formarea conști
inței socialiste, spre combate
rea unor stări de lucruri ne
gative din societate, ca toate 
acestea să contribuie într-o mai 
mare măsură la promovarea 
concepțiilor noastre despre lu
me și viață, la educarea socia
listă a oamenilor muncii. In a- 

- ceastă privință, avem încă lip
suri serioase. In lupta împotri
va diferitelor manifestări anti
sociale, rolul acestor mijloace 
de educare devine liotărîtor și 
avem datoria să luăm toate mă
surile pentru a le folosi în 
mod cit mai eficient. în inte
resul întregii noastre societăți.

In al patrulea rînd, trebuie 
să ne preocupăm permanent 
de crearea unei puternice opinii 
de masă împotriva manifestă
rilor antisociale la care m-am 
referit, a celor care se fac vi- 
novați de încălcarea normelor 
de conviețuire socialistă.

In al cincinea rînd, este ne
cesar să organizăm mai bine 
și să intensificăm controlul 
obștesc în toate domeniile de 
activitate. Este clar că avînd 
un control obștesc bine orga
nizat. vom putea să prevenirii 
și să împiedicăm o serie de 
manifestări care aduc prejudi
cii în diferite sectoare și care, 
pînă la urmă, dăunează în ge
neral societății noastre.

Am lăsat mai la urmă acti
vitatea organelor de stat care 
sînt chemate să ia măsuri re
presive împotriva celor care se 
sustrag de la normele și legile 
societății noastre, nu pentru că 
aceste organe nu ar trebui să 
intervină pentru a combate a- 
semenea stări de lucruri; dim
potrivă. consider că roiul lor 
este de a lua parte activă la 
înfăptuirea tuturor măsurilor 
de educare și de prevenire a 
stărilor infracționale la care 
m-am referit. Nu doresc în nici 
un caz să se înțeleagă de către 
cineva că miliția, securitatea, 
procuratura și justiția ar tre
bui să aștepte doar rezultatele 
măsurilor de educație și de 
mai bună organizare socială; 
aceste organe trebuie să cola
boreze strîns cu celelalte or
ganisme de stat, obștești, sub 
conducerea oraanelor și orea- • 
nizat iilor de partid, să parti
cipe la întreaga activitate de 
combatere prin toate mijloa
cele — organizatorice si edu
cative — a manifestărilor an
tisociale.

In această 
consider că este 
acorde o atenție 
noașteriî legilor 
cetățenii patriei, 
stat trebuie să ia măsuri pen
tru a lichida lipsurile ce s-au 
manifestat în acest domeniu. 
Se știe, de altfel, că necunoaș
terea de către cetățeni a le
gilor. a diferitelor liolărîri, a 
sancțiunilor la care sînt supuși

dacă încalcă aceste legi, contri
buie, într-o bună măsură, la 
apariția unor stări de lucruri 
infracționale și a unor mani
festări antisociale. De aceea, 
consider că procuratura și mi
liția vor trebui să organizeze 
periodic întilniri cu populația 
în cadrul cărora să fie prelu
crate legile; trebuie să se re
amintească pe această cale ce
tățenilor, cel puțin o dată pe 
an, prevederile legilor și nor
mele de conviețuire socială. 
■Nu trebuie să considerăm că 
dacă am publicat în presă o 
lege sau o hotărire, dacă am 
prelucrat-o o dată cu oamenii, 
prin aceasta am rezolvat pro
blema pentru totdeauna. Este 
necesar — și insist asupra a- 
cestei probleme — ca periodic, 
anual cel puțin, să se asigure 
explicarea în fața cetățenilor 
a legilor, a hotărârilor, a mo
dului în care trebuie acționat 
pentru respectarea lor.

O atenție deosebită trebuie 
acordată discutării la locul de 
muncă cu cei care au încălcat 
legea sau au comis diferite a- 
bateri. Ar trebui ca. de regulă, 
să organizăm procesele de ju
decată a unor astfel de infrac
țiuni chiar la locul de muncă 
al celor vinovați, în cartierele 
sau în satele unde ei locuiesc. 
Trebuie să facem publice sen
tințele și măsurile luate — a- 
ceasta fiind o cale a promo
vării legalității socialiste și n 
importantă formă educativă de 
masă: nu trebuie să uităm nici 
un moment rolul important pe 
care îl are mobilizarea opiniei 
publice împotriva celor care 
calcă legea. Trebuie să spu
nem că, din păcate, ne ocupăm 
încă puțin de mobilizarea oa
menilor muncii împotriva ele
mentelor antisociale. Consider 
necesar să stabilim în această 
privință un program de mă
suri permanente; să asigurăm 
ca aceste măsuri să facă parte 
integrantă din activitatea de zi 
cu zi a organelor noastre de 
miliție, securitate, 
și Justiție.

Lupta împotriva 
a elementelor cu 
antisociale cere în ____ _____ r
îmbunătățirea activității orga
nelor securității de stat. Este 
necesar ca organele de „securi
tate să dea dovadă de mai mul
tă combativitate împotriva ori
căror manifestări care afectea
ză interesele orinduirii noastre 
socialiste. Nu trebuie să scă
păm din vedere că se mai pot 
găsi ici-colo, elemente declasa
te în stare să se dedea la ac
țiuni de sabotaj sau spionaj 
să. se pună în slujba dușmanu
lui, a cercurilor imperialiste, 
să-și trădeze poporul. Fată de 
aceștia organele noastre de se
curitate trebuie să fie necru
țătoare. Vorbim desnre aceasta 
nu pentru că activitatea unor 
asemenea elemente ar prezenta 
vreun pericol pentru societatea 
noastră, pentru securitatea sta
tului socialist. Orînduirea noas
tră socialistă este puternică, de 
neînvins: ea se bazează pe de
votamentul nemărginit și ata
șamentul unanim al milioane
lor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate față de cauza 
socialismului, pe dragostea ne
mărginită față de patrie și în
crederea față de partid a între
gului nostru popor. M-am refe
rit la aceasta pentru că avem 
obligația permanentă, de a îm-

La Palatul Consiliului de 
Stat a avut loc, vineri la a- 
miază, solemnitatea decernării 
de ordine ale Republicii So
cialiste România,'' conferite u- 
nor lucrători din domeniul o- 
crotirii sănătății, 
zilei de 7 aprilie — 
nătății*.

Distincțiile au fost înminate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au asistat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Dumitru Popa, 
Petre Blajovici, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Dan Enăchescu, ministrul 
sănătății. Mircea Malița, minis
trul învățământului, Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

Pentru 
domeniul 
populației ,. _ _____ ___
fost distinși cu ordinul „Meri
tul Sanitar", clasa I, tovarășii j

cu prilejul 
,Ziua să-

merite deosebite in 
ocrotirii sănătății 

din țara noastră au

Constantin Arseno, Ana Aslan, 
Valeriu Bologa, Ion Bruckner, 
Theodor Burghcle, Ioan Faza- 
kas, Octavian Fodor, Alcxa 
Gozner, Constantin Iliescu, 
Gheorghe Koczka, gencral-loco- 
tenent Scarlat Longhin, Ștefan 
Milcu, Vasile Mirza. Aurel Mo- 
ga, Ștefan Nicolau, Gheorghe 
Pușkaș .și Vasile Rășcanu.

Ordinul „Meritul Sanitar", 
clasa a II-a, a fost acordat to
varășilor : Mihail-Dan Alexan- 
drescu, Grigore Benetato, Fran- 
cisc Dajbukat. Laszlo Denes, 
Ion Juvara, Benedict Menkeș, 
Eugonia-Marcela Pitiș, Valerian 
Popescu, Otto-Hans Schieb, Ti- 
beriu Spârchez, Ion Stoia, En- 
dre Szentmiklosi și Aurel Taug? 
ner.

Prin același Decret al Con
siliului de Stat, un număr de 
106 tovarăși au fost distinși cu 
ordinul „Meritul Sanitar", cla
sa a IÎI-a.

In numele celor decorați, 
acad. Theodor Burghele, recto
rul Institutului de medicină și 
farmacie București, a mulțu-

mit din toată inima conducerii 
partidului și statului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija, dragostea și aten
ția cu care sînt înconjurați toți 
acei care slujesc cu credință 
și devotament sănătatea po
porului.

Considerăm distincțiile acor
date — a spus vorbitorul — 
drept o expresie a prețuirii pe 
care o dă partidul și stalul 
nostru succeselor obținute de 
medici și de întreg personalul 
sanitar in misiunea lor nobilă, 
de înaltă răspundere și con
știință. pentru ocrotirea sănă
tății populației. Rezultatele fru
moase obținute pe târim me
dical. științific, de formare și 
educare a noilor generații, sînt 
rodul politicii sanitare, ridicată 
la rangul de politică de stat, 
o expresie a realizărilor vas
tului program elaborat de 
partid privind construirea so
cialismului în țara noastră.

+ Continuare ia pap. a 2-a.

procuratura

infractorilor, 
manifestări 

același timp

♦ Continuare in pag. a 2-a.
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Pe șantierele din Valea Jiului
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ale I.
TREBUIE ÎNLĂTURATE
„BARAJELE ARTIFICIALE"
din calea predării la timp 
a obiectivelor hidrotehnice

„Oamenii și industria Văii 
Jiului au nevoie de mai multă 
apă !" — a fost imperativul ca
re a determinat conducerea de 
partid și de stat să aloce in a- 
cest scop fonduri de investiții 
în valoare de sute de milioane 
de lei. Finanțate din aceste fon
duri, lucrările de construcții- 
montaj executate de șantierul 
Valea Jiului superior al între
prinderii de construcții hidro
tehnice speciale ‘ ~
rești sînt de o 
sebită.

ANUL 1970 
ÎN EVOLUȚIA 
VA A OBIECTIVELOR __
GISTRALE DE ALIMENTARE 
CU APA. CANALIZARE ȘI 
ALTE LUCRĂRI SPECIALE 
CARE CAD ÎN SARCINA 
ȘANTIERULUI I.L.H.S. UN 
MOMENT PSIHOLOGIC (care 
trebuie să fie depășit cu suc
ces), UN AN CRUCIAL. HO- 
TARÎTOR, PENTRU PREDA
REA LA TERMEN A ÎNTRE
GULUI — 
TEHNIC. EXTINS ÎNTRE PA
RING ȘI RETEZAT PE JIUL 
DE EST ȘI DE VEST. PE O 
DISTANȚA DE APROAPE 50 
DE KILOMETRI. Ne gindim. 
afirmînd acest lucru, in primul 

la perfectarea și punerea

in funcțiune, la cei mai înalți 
parametri, a întregului angre
naj tehnologic (de la carieră 
la cilindrarea în corpul bara-' 
jului) de „umplere" cu anroca- 
mente a barajului de la Valea 
de Pești, lucrare capitală a șan
tierului, pentru acest an: ne 
gindim, de asemenea, la înce
perea predării, peste cîteva luni, 
a unor obiective atât pe Valea 
Jiului de est — captarea de la 
Jieț și lucrările de la Dănu- 
țoni — cit și pe Valea Jiului 
de vest — conducta de aduc- 
țiune pînă la Lupeni. comple
xul' social de la Valea de Pești 
ș. a. Concomitent, alte obiec
tive vor trebui să se prefigu
reze in stadii fizice certe, ie
șind „din pămînt", — premisă 
inerentă pentru punerea în 
funcțiune în mod corespunzător 
a acestora, în perioada imediat 
următoare.

Este pregătit colectivul șan
tierului I.L.H.S. să facă față 
unor asemenea probleme ? Ca
re este preocuparea lui actua
lă și de perspectivă întru rea
lizarea obiectivelor de execu
tat ? Dacă au existat deficiențe 
în activitatea de producție, cum 
se luptă pentru ca ele să fie li
chidate. pentru a nu se mai re-

peta ?
Rezultatele de bilanț ale pri

mului trimestru din acest an 
sint în primul rînd Un răspuns 
la aceste întrebări, o oglindă 
a preocupărilor colectivului șan
tierului din primele trei luni 
ale acestui an. Dc.și lucrările 
executate reprezintă, valoric 
vorbind, doar 18 la sută față 
de previziunile pe întreg anul, 
planul trimestrului I a fost dc- 
pă șit cu 1,4 milioane 
„In raport cu perioada 
milară a anului trecut - 
spunea în acest sens tovarășul 
VALER DAN, secretar al Co
mitetului orășenesc Uricani al 
P.C.R. — activitatea Pe șantie
rul I.L.H.S. este incomparabil 
mai bună“. Meritul acestui pro
gres revine întregului colectiv 
de constructori, conducerii șan
tierului. care, sub îndrumarea 
perseverentă a organizației de 
partid din cadrul șantierului, 
a reușit un adevărat salt do 
calitate în activitatea pe care 
o desfășoară.

In acest sens, derulînd șirul 
evenimentelor de la efect spre 
cauze, MIHAI ȘTEFANUȚĂ.

piesei

PATIMA ROȘIE"
Comedia traqică 

roșie.................
noua 
toriul 
lui", 
avea 
de la __ ____  ... ______
tie, actorii : Nicolae Nicolae, 
Marcel Popa, Mihai Clita, Mi
oara Branea, Ruxandra Pe
tru. Reaia - Constantin Dicu.

Spectacolele (astăzi și mîî- 
ne. de la ora 19,30) au 
in sala teatrului.

____ _____ „Patima 
de Mihail Sorbul este 

piesă, inclusă în reper- 
Teatrului „Valea Jiu- 
a cărei premieră va 
loc astăzi cu începere
ora 19,30. in distribu-

Seară
distractivă

loc

Casa
va

M/me, de la ora 19 la 
de cultură din Petroșani 
avea loc o seară distractivă 
pentru tinerel. Formația de mu
zică ușoară „Atlas" va asigura 
partea muzicală.

RUGBI

© Duminică, la ora 9, pe 
stadionul --- --
intilnirea 
B dintre 
Petroșani

din Petrila, are loc 
de rugbi de divizia 
echipele Știința II 

și U. M. Timișoara.

FOTBAL

• La Lonea se va disputa, 
pe stadionul din localitate. în- 
tîlnirea de fotbal de divizia O 
dintre echipele Știința Petro
șani și Independența Sibiu. Me
ciul se va disputa cu începere 
de la ora 11.

© La Vulcan, în cadrul cam
pionatului județean, se va dis
puta, cu începere de la ora 11, 
întîlnirea de fotbal dintre e- 
chipele Minerul din localitate 
și Minerul Aninoasa.

ordine de idei 
necesar să se 
mai mare cu- 
de către toți 
Organele de

In aceste zile „zestrea* 
utilaje a constructorilor 
I.L.H.S. ce lucrează la com
plexul de acumulare de la 
Valea de Pești s-a mărit cu 
încă patru buldozere de ma
re capacitate, tip S-l 300. Bul
dozerele vor deservi în spe
cial lucrările de nivelare și 
compactare in straiuri a ro
cilor aduse din cariera Pri- 
beagu (și ulterior Păroasa) 
și așezate în corpul baraju
lui.

Se așteaptă ca in 
alte utilaje — „forțe noi" — 
să se integreze activ in ca
drul fluxului tehnologic de 
umplere cu roci a barajului 
de anrocamcnte de la Valea 
de Pești,

Ing. Paul MÂRGINEANU
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(I.L.H.S.) Bucu- 
anvergură deo-

REPREZINTA 
CONSTRUCTI- 

MA-

COMPLEX . HIDRO-

Succese
de banjo

■

și mandolinemunicipală
la F.S.H.V

Conicctii metalice pentru Lotru
La atelierul mecanic de la 

Livezeni al I.I.L. Petroșani 
se află în execuție o impor
tantă conhandă de confecții 
metalice solicitate de I.C.ÎI. 
Lotru. Este vorba de un vo
lum de 80 tone confecții gre
le ce vor fi executate în a-

cest an : schimbătoare (maca- 
ze) de cale ferată pentru e- 
cartament de 750 mm din și
nă tip 17,65 kg/ml, o serie de 
uși și ferestre metalice pen
tru ateliere, cabine de co
mandă pentru marele șantier

hidroenergetic. Valoarea to
tală a comenzii, însumează 
1 milion lei.

Primele 8 niacaze din ca
drul comenzii vor fi livrate 
beneficiarului în cursul aces
tei luni.

♦ Continuare in pag. a 3-a

curînd, tncepînd din 14 aprilie, pe 
șoselele județului nostru va 
avea loc competiția cicloturis
tică pionierească, „Floarea 
prieteniei" organizată de‘Con
siliul județean al organizației 
pionierilor. Traseul măsoară

250 km și străbate, prin etape 
succesive, orașele Deva, O- 
rășlie, Hațeg, Ilia. Valea Jiu
lui va (i reprezentata de 
doua echipaje formate din 
elevi de la școlile generale 
nr. 2 Vulcan și nr. 3 Lupeni.

Pornind de pe o platformă 
bună de realizări — îndepli
nirea în procent de 103 la 
sulă a planului pe primul tri
mestru al acestui an — co
lectivul fabricii de stilpi hi
draulici de la Vulcan 
(F.S.H.V.) înregistrează în 
continuare succese însemnate.

Cei 450 de stilpi fabricați 
numai de la începutul acestei 
luni, reprezintă un plus fată 
de prevederi de 100 de stilpi, 
ceea ce echivalează cu pro
ducția pe două zile.

S-au evidential în acest 
prim succes din trimestrul II 
echipa condusă de lacob 
Luca, din secția do montare 
și cea condusă de Eugen Nis- 
tor, din secția de încercări 
mecanice.

Ca urmare a preferințelor 
muzicale diverse ale amato
rilor, Casa de cultura din 
Petroșani a fost preocupată 
constant de înființarea noilor 
cercuri de studiu, capabile să 
satisfacă cele mai variate 
gusturi. Astfel, inceplnd din 
15 aprilie a.c. ișl va începe 
activitatea un nou curs prac
tic de inițiere muzical-instru
mentală : cercul de banjo și 
mandoline. La Casa de cul
tură se află instrumentele 
necesare și un instructor 
competent.

J
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

REZOLUȚIA
Congresului al vita al cooperației de consum 

din Republica Socialista România
4> Urmare din pag. 1 

piedica producerea chiar și a 
celui mai inie prejudiciu socie
tății noastre socialiste, intere
selor oamenilor muncii — con
structori ai socialismului.

De asemenea, este necesar să 
re acorde mai multă atenție 
tiMstrării și apărării secretului 
«le stat. Trebuie să fie clar, 
tovarăși, că. în condițiile in 
care ne desfășurăm actix ita- 
fea, persistă și vor persista în
cercări ale unor cercuri străi- 
n • de o intra in posesia unor 
arte secrete, de a cunoaște ac
uitatea strict internă a nrga- 
»elor noastre de stat. De a- 
ceea, orcanele de securitate 
trebuie să vegheze cu hotărâre 
ca toate unitățile aparatului de 
stal, toate organizațiile econo
mice și sociale să respecte cu 
strictețe legile și dispozițiile 
»iri\itoarc la păstrarea secretu- 
îm de stat

Este necesar ca miliția să-și 
Intensifice activitatea împotri
va acelora care sustrag valori 
din avutul obștesc. Delapidarea 
este un act deosebit de peri
culos pentru societate. Trebuie 
să considerăm delapidarea, fur
tul din avutul obștesc ca ac
țiuni profund antisociale. în
dreptate împotriva intereselor 
orânduirii noastre socialiste, a 
intereselor generale ale celor 
ce muncesc — și să le tratăm 
ca atare ! Consider că in aceas- 
15 privință și organele de se
curitate trebuie să fie mai ac
tive. Securitatea trebuie să 
conlucreze mai strins cu mili
ția. cu organismele chemate să 
se ocupe de infracțiunile econo
mice. Uneori este destul de 
greu să se facă o delimitare 
notă între delapidare din avu
tul obștesc și actul de sabotaj, 
intrucît amîndouă lovesc in in
teresele poporului — creatorul 
ș* proprietarul mijloacelor de 
producție. al bunurilor materia
le din țara noastră, al între
gi» avuții naționale.

Împotriva celor care comit 
-menea infracțiuni, care sub

minează proprietatea obștească, 
trebuie acționat cu toată fer
mitatea; nimeni în societatea 
noastră nu trebuie să-și per
mită să sustragă sau să pre
judicieze în vreun fel proprie
tatea obștească! Avînd in ve
dere că principiul de bază al 
orînduirii noastre socialiste este 
că nimeni nu poate trăi fără 
<i depune o muncă folositoare 
societății, se impune să acțio
năm hotărât împotriva celor ce 
nu doresc să muncească, tră
ind de pe urma jefuirii, intr-un 
fel sau altul, a societății — a 
proprietății obștești sau a pro
prietății particulare a cetățeni
lor

Organele de miliție au, de 
asemenea, datoria să vină mal 
operativ în ajutorul cetățeni
lor victime ale unor elemente 
declasate. Apărarea vieții și a- 
v ntului tuturor cetățenilor este 
nna din îndatoririle fundamen
tale ale organelor de miliție și 
securitate; or, în această pri
vință, trebuie spus că nu în
totdeauna ele răspund chemă
rilor cetățenilor. Se întîmplă 
ca aceste organe să nu acțio
neze cu promptitudine atunci 
cînd, într-un fel sau altul, ce
tățenii sînt lezați de acțiunile 
elementelor declasate, antisocia

Solemnitatea decernării 
de ordine unor lucrători 

din domeniul ocrotirii sănătății
+ Urmate din pag. /

Au luat, de asemenea, cuvin- 
mi prof. Eugenia Mihalca, de 
].< Institutul de medicină și 
farmacie din Cluj, Laszlo De- 
nes. medic primar la Spitalul 
•unificat Miercurea Cîuc, și 
Francisc Meister, medic la cir
cumscripția sanitară Hoghiz din 
țjudeșul Brașov. Exprimînd gîn- 
durile, simțămintele tuturor ce
lor care-și consacră munca și 
viața nobilej misiuni de apă
rare a sănătății poporului — 
vorbitorii au transmis conducă
torilor de partid și de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, caldele lor mulțu
miri si profunda recunoștință 
pentru prețuirea înaltă dc care 
Sc bucură personalul medico- 
sanitar din țara noastră. In nu
mele colectivelor în care lu
crează. ei au asigurat condu
cerea partidului și statului că 
vor sluji și in viitor cauza că
reia iși dedică întreaga putere 
de muncă și capacitate — a- 
ceca de a contribui la îmbu
nătățirea continuă a stării de 
sănătate a poporului, la înflo
rirea României socialiste, la 
bunăstarea și fericirea oameni
lor

Adrcsindu-se celor decorați, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘES
CU a spus : Dați-mi voie să vă 
adr-'■■/ dumneax oastră tuturor, 
în numele conducerii de partid 
și de stat, calde felicitări cu 
ocazia decorării cu Ordinul 
„Meritul Sanitar".

Acordarea acestei înalte dis
tincții unui număr mare de 

le. In această privință, consi
der că organele de miliție ar 
trebui să revadă felul dc or
ganizare a muncii, precum și 
atribuțiunile pe care le au mi
lițienii, îndeosebi cei din pos
turi, intrucît, nu o dată, ce
tățenii se pling, pe drept cu- 
\int, că dacă se adresează unui 
milițian de la circulație cu o 
problemă care nu-i de circula
ție nu sînt luați in scamă și 
sînt trimiși să caute agentul 
de miliție care răspunde de 
problema respectivă. Or, consi
der că nu se poate face o ase
menea div iziune mecanică a 
muncii in miliție. O asemenea 
diviziune este explicabilă la 
nivel central — cuprinzînd con
trolul. organizarea, cercetarea 
problemelor — dar milițianul 
din post trebuie să cunoască 
toate problemele, să poată răs
punde și acționa pentru res
pectarea legii in- orice dome-

ln ce privește organele de 
procuratură și justiție, doresc 
mai întîi să mă refer la obli
gația lor dc a conlucra strins 
cu miliția și securitatea în lua
rea măsurilor de apărare a pro
prietății obștești, a cuceririlor 
revoluționare și a muncii paș
nice a poporului. Organele de 
procuratură și justiție trebuie 
să dea dovadă de mai multă 
exigență în aplicarea pedepse
lor legale acelora care neso
cotesc ordinea și legile țării. 
In această privință, trebuie 
spus că avem nu puține cazuri 
cînd organele de procuratură 
și justiție dovedesc lipsă de 
exigență, dc combativitate. Por
nind de la o prost înțeleasă 
„grijă față de om“, ele nu 
sancționează, dc fapt, pe cei vi
novății este clar că prin aceas
ta ele nu contribuie la comba
terea infracțiunilor, la crearea 
unei puternice stări de spirit 
împotriva acestora. A abuza de 
diferite „circumstanțe atenuan
te”. a pune în libertate pe cei 
condamnați pe motiv că tre
buie să le dăm posibilitatea 
să se îndrepte — deși pînă a- 
tunci s-au făcut nu puține în
cercări de îndreptare — aceas
ta nu constituie o dovadă a 
grijii față de om. ci o neînțe
legere a rolului și răspunderii 
Pe care le au in societatea 
noastră organele de procuratură 
și Histiție.

Este necesar ca ministerele 
și organele centrale respective 
să exercite un control mai e- 
ficace în toate unitățile subor
donate. Judecătorii și procuro
rii să fie pătrunși de răspun
derea pe care o au față de 
clasa muncitoare, de întregul 
popor. Concepția după care ju
decătorul răspunde in fața con
științei sale trebuie completată 
cu aceea că cl trebuie să aibă 
o înaltă conștiință socialistă, 
comunistă, că răspunde in fața 
poporului de felul cum își în
deplinește îndatoririle. De alt
fel, acesta este și sensul noii 
legi de organizare judecătoreas
că. prin care se prevede ca 
judecătorii și procurorii să fie 
aleși — adică să se afle sub 
controlul poporului.

Fiecare lucrător din justiție 
și procuratură trebuie să înțe
leagă că are datoria să facă 
totul pentru a servi exemplar 
clasa muncitoare, întregul nos
tru popor; fiecare să considere 

medici constituie o expresie a 
prețuirii pe care partidul și 
guvernul țării noastre o acordă 
acelora care își închină activi
tatea apărării sănătății poporu
lui nostru.

Desigur, tovarăși, vă sînt cu
noscute preocupările partidului 
și statului pentru crearea con
dițiilor necesare asigurării unei 
asistențe sanitare cit mai bune 
oamenilor muncii. Hotărârile 
plenarei Comitetului Central al 
partidului și măsurile adoptate 
ulterior vorbesc despre aceasta. 
Eforturile pe care le facem 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale — prin construirea de 
spitale, circumscripții sanitare, 
prin dotarea lor corespunzătoa
re — sînt, de asemenea, măr
turii ale acestei preocupări.

Partidul și statul nostru, a- 
cordind toată atenția îmbună
tățirii asistenței sanitare a oa
menilor muncii, se îngrijesc 
totodată și de îmbunătățirea 
nivelului de viață a) celor ce 
muncesc în acest sector, de a- 
sigurarea unor condiții de mun
că corespunzătoare. In acest 
sens, se cuvin relevate măsu
rile luate, nu de mult, pen
tru mărirea salariilor corpului 
sanitar — procentul de majo
rare în acest sector fiind su
perior mediei sporului de sa
larii pe țară.

Toate acestea se înscriu in 
politica partidului și statului 
nostru care urmărește să asi
gure întregului popor, tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii. condiții de viață și dc mun
că cit mai bune. .Aceste con

că isi îndeplinește îndatoririle 
ce-i revin numai dacă, prin fe
lul cum aplică legile țării, con
tribuie la îmbunătățirea gene
rală a vieții sociale, la dimi
nuarea și. pînă la urmă, la li
chidarea stărilor infracționale.

După cum se știe, partidul 
și guvernul au luat o seric de 
măsuri pentru a pune capăt 
abuzurilor și ilegalităților. A- 
ceste măsuri au fost discutate 
pe larg la timpul lor și de a- 
ccea nu doresc să mă mai re
fer la ele. Se pare însă că unii 
lucrători din organele dc stat 
nu înțeles că nu trebuie să mai 
facă nimic spre a nu fi acu
zați de ilegalități și abuzuri. 
.Acest fel de a înțelege rolul 
și sarcinile organelor de secu
ritate, miliție, procuratură și 
Justiție nu are nimic comun cu 
concepția noastră despre orga
nizarea socială și. în general, 
cu rolul pe care-l au asemenea 
organe în oricare stat — cu 
atît mai mult într-un stat al 
celor ce muncesc ca al nostru. 
Desigur, tovarăși, trebuie să 
veghem cu cea mai marc stric
tețe la respectarea legilor; să 
nu admitem sub nici o formă 
abuzul. .Așa cum am mai spus 
și altădată, să facem totul ca 
nimeni să nu sufere vreo pe
deapsă fără a fi vinovat. Dar. 
arătind necesitatea respectării 
legalității socialiste, a evitării 
categorice a abuzurilor, doresc, 
totodată, să atrag atenția asu
pra lipsei dc măsuri împotriva 
acelora care încalcă legile ță
rii sau aduc prejudicii orîn
duirii oamenilor muncii. De 
fapt, nesancționarca celor vi- 
novați constituie tot Un abuz 
și o ilegalitate, tot o încăl
care a legii. Lupta pentru res
pectarea legalității socialisto în
seamnă aplicarea cu fermitate 
a legilor țării în orice împre
jurare !

Este necesar să acordăm o 
mai marc atenție măsurilor 
preventive. Principalul este de 
a împiedica să se comită a- 
bateri, să se încalce legea. Or
ganele de stat să considere că 
au acționat bine numai atunci 
cînd au reușit să prevină in
fracțiunile și manifestările an
tisociale.

In îmbunătățirea activității 
organelor de securitate, miliție, 
procuratură și Justiție o mare 
răspundere revine comuniștilor 
care lucrează în aceste sectoa
re. Este necesar ca organiza
țiile de partid din cadrul tu
turor acestor organisme să a- 
cordc mai multă atenție felu
lui cum membrii de partid își 
îndeplinesc îndatoririle ce le 
revin. Sarcini importante au in 
această privință comitetele ju
dețene de partid, toate orga
nele și organzațiile de partid, 
care trebuie să organizeze și 
să conducă întreaga activitate 
de combatere a manifestărilor 
antisociale, să mobilizeze mase
le largi populare și să creeze 
o puternică opinie publică îm
potriva tuturor celor ce încal
că legile țării. Intr-un fel, to
varăși, existența unor aseme
nea manifestări sau diminua
rea lor constituie și o oglindă 
a activității organizațiilor de 
partid. Acolo unde organizațiile 
de partid știu să desfășoare o 
bună muncă politico-organiza- 
torică, unde sc folosesc toate 
mijloacele educative, inclusiv 

diții se realizează pe măsură 
ce întreaga noastră economie, 
potențialul economic, bogățiile 
țării cresc. Ridicarea nivelului 
de trai este nemijlocit legată 
de eforturile pe care oamenii 
muncii le fac pentru dezvol
tarea economiei și culturii, de 
activitatea pe care o desfășoa
ră fiecare la locul său de mun
că pentru înflorirea patriei.

Dumneavoastră care lucrați 
in sectorul sanitar sînțeți che
mați să sprijiniți prin munca 
ce o desfășurați eforturile oa
menilor muncii pentru spori
rea avuției naționale. Se im-» 
pune intensificarea preocupări
lor pentru a asigura tuturor ce
tățenilor o asistență sanitară 
cit mai eficientă pentru a pre
veni îmbolnăvirile, astfel ca 
nimeni să nu fie nevoit să a- 
peleze prea des la medic. Și 
aceasta nu va fi. firește, în 
defavoarea, ci în favoarea dum
neavoastră, precum și a între
gii noastre societăți. Credem că 
prima îndatorire, prima sarci
nă a medicului este să-și spo
rească aportul Ia prevenirea 
îmbolnăvirilor, să țintească prin 
întreaga sa activitate ca po
porul român — și în primul 
rind tineretul — să fie cit mai 
sănătos. Numai în felul acesta 
se va putea aprecia că într-ade- 
văr corpul nostru medical își 
face pe deplin datoria. (VII A- 
r LĂUZE).

Desigur, nu depinde numai 
de dumneavoastră ca oamenii 
să nu se mai îmbolnăvească. 
Dar am dori ca atunci cînd ei 
ajung jn spitale sau la medic 

măsurile represive — și ftiftni- 
festările antisociale dispar sau 
devin foarte neînsemnate, tot 
mai puține.

Consiliile populare au, de a- 
s omenea, sarcini importante in 
infăptuirea măsurilor de res
pectare a legilor. Este nece
sar ca ele să se preocupe mai 
mult de ceea ce se întîmplă 
pe teritoriul lor, să apeleze 
mai des la organele de stat de 
specialitate și să exercite — 
in conformitate cu prevederile 
înscrise în legea do organiza
re a acestor consilii — contro
lul și îndrumarea organelor de 
miliție.

Așa cum am mai spus, to
varăși, aceste probleme trebuie 
să stea permanent în atenția 
organelor centrale, incepind cu 
Comitetul Central al partidu
lui. Problemele de care ne-am 
ocupai în aceste zile, lupta îm
potriva infracțiunilor și mani
festărilor antisociale sînt ches
tiuni care nu pol fi rezolvate 
numai de organele de specia
litate; ele sînt probleme ale 
întregii societăți, ale întregii 
noastre munci de organizare și 
educație socială. Numai în mă
sura în care toate organele de 
stat și obștești își vor uni efor
turile și vor acționa cu hotă
râre în această direcție vom 
obține rezultate bune!

Fără îndoială că succesele pe 
care noi le obținem în toate 
domeniile de activitate, juste
țea politicii noastre generale, 
perspectivele de dezvoltare a 
societății, de ridicare a bună
stării materiale și culturale a 
întregului popor contribuie în 
mod simțitor la diminuarea 
manifestărilor negative la eare 
m-am referit. întregul popor 
dorește să existe Cit mai pu
țini — și. pînă la urmă, dacă 
se va putea, să nu mai existe 
deloc — oameni care să în
calce legile țării, să nesoco
tească normele de conviețuire 
socială.

In încheiere doresc să subli
niez că partidul și guvernul 
dau o înaltă apreciere activi
tății organelor de securitate, 
miliție, procuratură și justiție. 
In munca lor, aceste organe au 
obținut succese mari. Prin mă
surile care au fost luate în ul
timul timp, s-au creat toate 
condițiile ca ele să desfășoare 
o activitate și mai bună, să-și 
îndeplinească tot mai bine sar
cinile importante ce le revin.

Sînt convins, tovarăși, că se 
vor trage toate învățămintele 
din munca de pînă acum, că 
toti lucrătorii din securitate, 
miliție, procuratură și justiție 
vor acționa cu fermitate pentru 
îmbunătățirea activității lor, 
adueîndu-și astfel contribuția 
Ia înfăptuirea sarcinilor trasa
te de Congresul al X-lea al 
partidului, la perfecționarea 
vieții sociale din țara noas
tră, la opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Vă urez dumneavoastră și 
tuturor lucrătorilor din aceste 
organisme succese tot mai mari 
in activitatea viitoare, multă 
sănătate și fericire!

(Cumularea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu puter
nice aplauze).

să primească un ajutor cit mai 
eficient, să fie intimpinați cu 
omenie, să se bucure de o în
grijire cit mai bună — o în
grijire frățească, părintească — 
care să le ușureze suferințele. 
Prin aceasta vă veți face cu a- 
devărat datoria, tovarăși ! (VII 
APLAUZE).

Așa cum s-a spus și la ple
nara Comitetului Central — și 
cum se arată și în documentele 
plenarei — întregul nostru 
partid și popor apreciază deo
sebit de pozitiv munca corpu
lui nostru medical. Avem con
vingerea că și în viitor vă 
veți strădui să răspundeți jche- 
mării partidului și așteptărilor 
întregului popor, că veți munci 
neobosit pentru a vă perfec
ționa din punct de vedere pro
fesional, pentru a vă îmbogăți 
cunoștințele, spre a putea con 
tribui. împreună cu toți oa
menii muncii, la ridicarea ni
velului de civilizație a patriei 
noastre socialiste. (APLAUZE 
PUTERNICE).

Vă urez, din toată inima, 
dumneavoastră, tuturor lucrăto
rilor din domeniul sanitar, suc
cese cit mai mari în activita
tea ce o desfășurați pe tărâ
mul apărării sănătății poporu
lui ! Multă sănătate și fericire ! 
(APLAUZE PUTERNICE. PRE
LUNGITE).

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut intr-o atmosferă 
călduroasă, tovărășească, cu cei 
decorați.

(Agcrpres)

Exprimînd voința celor peste 
șapte milioane de membri ai 
cooperativelor dc consum, Con
gresul iși manifestă adeziunea 
deplină față de politica inter
nă și internațională a Parti
dului Comunist Român, hotfi- 
rirea lucrătorilor și a tuturor 
cooperatorilor de a «ontribui 
cu loate torțele la infăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., în 
care sînt stabilite caile dezvol
tării economiei și perfecționă
rii vieții sociale in vederea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

Congresul constată cu satis
facție că în Îndeplinirea sarci
nilor ce au revenit cooperației 
de consum s-au obținui rezul
tate pozitive; cooperativele și- 
au sporit contribuția la aprovi
zionarea cu mărfuri a populației 
din mediul rural ,- s-a achizițio
nat un volum mai mare de 
produse agroalimenlare; s-a 
extins rețeaua unităților de ser
vicii pentru populația din co
munele și satele patriei.

Printr-o mai bună gospodă
rire a mijloacelor materiale și 
bănești, s-a asigurat dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, sporirea 
eficienței economice, consolida
rea capacității econoniico-fia.vi
ciate a cooperativelor. Coope
rația de consum s-a întărit din 
punct de vedere organizatoric, 
prin sporirea numărului de 
membri și intensificarea activi
tății obștești.

Congresul aduce cele mai 
calde mulțumiri Partidului Co
munist Roman, conducerii s île, 
personal tovarășului Nicol ie 
Ceaușescu. pentru condițiile 
«reale desfășurării activității co
operației de consum. pentru 
sprijinul și îndrumarea perma
nentă de care se bucură în în
treaga sa activitate; pentru cu
vintele calde, aprecierile si în
demnurile înțelepte ce i-au fost 
adresate.

Congresul aprobă activitatea 
desfășurată de Consiliul Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
de Consum și liniile directoare 
de muncă pentru’ perioada ur
mătorului plan cincinal.

însușindu-si pe deplin reco
mandările Partidului Comunist 
Român cu privire la ridic area 
calitativă a întregii activităli e- 
conomice. organizațiile coope
rației de consum vor milita ne
abătut pentru folosirea tuturor 
pîrghiilor care asigură crește
rea eficienței economice și în
deosebi pentru sporirea pro
ductivității muncii, folosirea ju
dicioasă a forței de muncă a 
timpului de lucru, reducerea 
ponderii cheltuielilor ma'."’ ia'-.-, 
a cheltuielilor de producție si 
de circulație.

Apărarea și dezvoltarea avu
tului obștesc vor trebui privite 
în continuare ca îndatoriri de 
căpetenie ale tuturor conduceri
lor și lucrătorilor din cooperația 
de consum, a maselor de mem
bri, asigurindu-se combaterea si 
prevenirea oricăror forme de 
risipă și păgubire a unităților.

Conqresul însărcinează Consi
liul Uniunii Centrale să exa
mineze și să soluționeze obser
vațiile critice, propunerile și 
sugestiile făcute, atît în ședin
țele plenare, cît și in secțiuni, să 
ia măsuri pentru înlăturarea ne
ajunsurilor semnalate în docu
mentele prezentate Congresului 
și în cuvîntul parlicipantilor la 
dezbateri.

Pornind de la răspunderea 
sporită ce revine cooperației de 
consum în aprovizionarea cu 
mărfuri a populației de la sate, 
în condițiile ridicării neîncetate 
a standardului de viață și spo
rirea exigențelor țărănimii Con
gresul pune în fata tuturor or
ganizațiilor, încenînd de la 1 
niunea Centrală și pînă a 
cooperativă, sarcina de a asigu
ra îmbunătățirea în continuale 
a activității comerciale, de

Vineri au luat sjirșit lucră
rile celui de-al V-lea Con
gres al cooperației de con
sum din Republica Socialistă 
România.

In cursul dimineții au con
tinuat dezbaterile generale 
cu privire la darea de sea
mă a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, la raportul Comisiei 
de revizie și la celelalte do
cumente prezentate.

Referindu-se la preocupă
rile milioanelor de coopera
tori din fara noastră, vorbi
torii au făcut propuneri pen
tru perfecționarea continuă 
a conducerii și planificării 
întregii activități, sporirea e- 
ficienței economice, pentru a- 
daptarea operativă a struc
turii organizatorice la condi
țiile cerute de satisfacerea 
cerințelor consumatorilor, de 
practicare a unui comerț mo
dern, civilizat. Ei au relevat 
importanța participării mem
brilor la conducerea și con
trolul activității cooperative
lor de consum, a contribuției 
lor voluntare pentru ame
najarea de unități, precum și 
a creării comitetelor de ac
țiune și control obștesc., In 
cuvîntul lor, unii delegați 
s-au ocupat de aspecte ale 
valorificării produselor coo
perativelor agricole de pro
ducție și prin intermediul 
cooperației de consum în ve
derea creșterii contribuției 
lor la fondul central al sta
tului. Au fost, de asemenea, 
discutate posibilitățile de a- 
tragere a disponibilităților de 
produse din gospodăriile ță
rănești în vederea valorifi
cării lor prin unitățile coope
ratiste. 

alimentație publică >i de servi
re turistică.

In vederea realizării volumu
lui sporit do desfaceri prevă
zut do viitorul cincinal, uni
tățile cooperației de consum 
vor acorda mai marc atenție 
organizării și desfășurării ac
idității lor comerciale. Pentru 
stimularea desfacerilor trebuie 
promovate cu mai multă ho
tărâre formele moderne do co
merț; să se dezvolte formele 
active de comerț in locuri a- 
glomcrate și de agrement.

In scopul asigurării unei 
mai mari varietăți de mărfuri, 
vor fi identificate noi resurse 
de aprovizionare, prin dezvol
tarea producției proprii și sta
tornicirea unor legături perma
nente cu întreprinderile indus
triei locale, cu cooperativele 
meșteșugărești, cooperativele a- 
gricole și producătorii indivi
duali.

Se vor întreprinde măsuri o- 
perative pentru mai buna fo
losire a spațiilor comerciale. 
Totodată, Consiliul Uniunii 
Centrale, conducerile organiza
țiilor cooperatiste vor trebui 
să ia măsuri pentru asigura
rea unei depline corelări a a- 
provizionării cu desfacerea de 
mărfuri, prevenind orice imo
bilizări de fonduri prin stocuri 
supranormative. Conducerile co
operativelor de consum și u- 
niunilor teritoriale vor mobiliza 
toate forțele pentru a asigura 
aprovizonarea populației cu 
maximă solicitudine și opera
tivitate. a repartiza judicios 
mărfurile pe teritoriu și uni
tăți, astfel incit să se obțină 
o îmbunătățire a servirii con
sumatorilor in condiții de e- 
ficiență economică sporită. Se 
va urmări, cu mai multă ho
tărâre. cunoașterea cererii de 
mărfuri. Totodată, Se vor lua 
măsuri pentru lărgirea legătu
rilor directe ale cooperativelor 
de consum cu furnizorii de 
produse.

In alimentația publică se va 
acționa mai mult pe linia creș
terii cantităților de preparate 
culinare în unități proprii și 
intr-un sortiment cit mai va
riat O atenție deosebită sc va 
acorda extinderii serviciilor 
pentru turiști.

O sarcină importantă a co
merțului cooperatist rămine in 
continuare ridicarea nivelului 
de servire a populației, mani
festarea unei comportări civi
lizate, plină de solicitudine fa
ță dc clienți. dc bunăvoință .și 
răbdare in prezentarea și re
comandarea mărfurilor, a sor
timentelor și calității acestora, 
ținind scama de faptul că lu
crătorii din cooperația de con
sum sînt in serviciul milioa
nelor de membri cooperatori.

Cerințele economiei naționale, 
necesitățile aprovizionării popu
lației, impun eforturi sporite 
pentru creșterea contribuției 
cooperației de consum la con
stituirea fondului central cu 
produse agroalimentare.

In următorii cinci ani, volu
mul activității de contractări- 
achizîții realizat de cooperația 
de consum va crește intr-un 
ritm susținut. In zonele de 
deal și munte necooperatîviza- 
te, cooperativele de consum vor 
trebui să sprijine pe producă
tori în creșterea animalelor, 
dezvoltarea pomicultura și pre
lucrarea produselor, contribuind 
la valorificarea unor resurse 
locale specifice acestor zone și 
la creșterea veniturilor produ
cătorilor.

Exportul de produse agroali
mentare efectuat de cooperația 
de consum va crește cu a- 
proape 70 la sută față de 1970. 
Va trebui să se acorde mai 
multă atenție calității produ
selor, corespunzător exigențe
lor mereu crescînde ale bene
ficiarilor interni și externi.

încheierea lucrărilor Congresului
Extinderea și divei ficarea 

prestărilor de servicii, extin
derea activității de deservi
re turistică, locul pe care îl 
ocupă librăria sătească in 
viața culturală locală, pre
gătirea cadrelor în școlile 
proprii, ca și alte probleme 
ale activității cooperatiste, 
au constituit, de asemenea, 
obiectul dezbaterilor in cea 
de-a doua zi a congresului. 
Propunerile vorbitorilor au 
îmbrățișat un cadru larg, de 
la îmbunătățirea muncii in 
domeniul circulației mărfuri
lor, pînă la organizarea ac
tivității de investiții. S-au 
făcut, totodată, propuneri de 
îmbunătățire a proiectului de 
statut, a proiectului de lege 
privind organizarea coopera
ției. de consum și a celorlalte 
documente prezentate con
gresului.

In ședința de dimineață 
au luat, de asemenea, cuvin- 
tul oaspeții de peste hotare, 
invitați la lucrările congre
sului: IUN REN SIK — 
R.P.D. Coreeană, dr. SAN
DOR KOVACS — R. P. Un
gară. PETKO VASll.IEV — 
R. P. Bulgaria, REM1 DU
REM — Franța, TADEUSZ 
JANCZYK — R. P. Polonă, 
WALTER BARTHEL — R. D. 
Germană, HANS PAURZl.ER 
— Austria FRANTISEK 
VYCHODIL — R. S. Ceho
slovacă, DIETER SCHUC- 
KENS — R. F. a Germaniei, 
JOSEPH ROLAND SOO- 
PRAY EN — Mauritius, MO
HAMED ALI RIDA — Ior
dania, care au adus salutul 
organizațiilor cooperatiste din 
țările lor.

S-a dat, de asemenea, ci

Congresul hotărăște intensifi
carea eforturilor tuturor orga
nizațiilor cooperației de con
sum pentru dezvoltarea rețelei 
prestatoare dc servicii și creș
terea volumului bunurilor dc 
consuni. In perioada 1971—1975, 
volumul lucrărilor și servicii
lor executate do unitățile coo
perației de consum va fi de 
peste două ori maj marc față 
de ce) realizat în actualul cin
cinal. Se va dezvolta in con
tinuare rețeaua unităților dc 
prestări servicii, îndeosebi în 
centrele de comună și satele 
unde se poate asigura o acti
vitate continuă, in raport cu 
noile solicitări ale locuitorilor 
satelor, astfel încîl să nu fie 
nici o comună in care coope
rativele să nu aibă secții pen
tru asigurarea serviciilor nece
sare. Cu mai multă stăruință 
trebuie continuată acțiunea de 
introducere a unor noi profile 
de lucrări, îndeosebi in con
strucții, întreținerea și repara
rea locuințelor, mobilei, a ar
ticolelor mecanice și electro
tehnice. De asemenea, se va 
urmări îndeaproape îmbunătăți
rea calității lucrărilor și ser
viciilor prestate populației, 
scurtarea termenelor de execu
tare. aplicarea corectă a pre
țurilor și tarifelor. O grijă 
deosebită trebuie manifestată 
pentru dezvoltarea activității 
de panificație cu materia pri
mă a populației.

Congresul pune în lata orga
nizațiilor cooperației de consum 
sarcina de a spori și diversifica 
producția de bunuri de consuni 
de serie mica, atît pentru ne
voi interne, cit .și pentru ex
port, din resurse locale, de a 
pune în valoare intr-o mai ma
re măsură meșteșugurile tradi
ționale ale creatorilor de artă 
populară românească.

în următorii cinci ani, volu
mul investițiilor va fi de peste 
2 miliarde Iei și va asigura îm
bunătățirea situației existente 
in toate sectoarele cooperației 
de consum.

Congresul cere tuturor orga
nizațiilor să țină seama riguros 
de criteriile de dimensionare 4 
amplasare a noilor obiective, 
urmărind in continuare reduce
rea costului construcțiilor, a 
consumurilor specifice de ma
teriale, îndeosebi la metal si 
lemn, extinderea utilizării pre
fabricatelor și evitarea finisa
jelor costisitoare, folosirea în 
inai mare măsură a înlocuitori
lor materialelor de bază, pu- 
nîndu-se astfel în valoare re
zervele locale, inițiativa coope
ratorilor. O atenție deosebită 
se va acorda realizării în ter
men a investițiilor, urmări”'1 
se asigurarea eficienței acesto
ra încă de la darea in folosin
ță a obiectivelor construite.

In cadrul acestei orientări ge
nerale se va acorda un volum 
mai mare de fonduri organiza
țiilor cooperației de consum cu 
o bază lehnico-materială mai 
puțin dezvoltată, contribuind în 
acesT fel la efortul comun de 
dezvoltare economică a tuturor 
județelor.

Organizațiile cooperatiste vor 
acționa mai ferm în direcția 
perfecționării și îmbunătățirii 
formelor și metodelor de orga
nizare și conducere, creșterii a- 
tribuțiilor și competenței uni
tăților și întreprinderilor, stimu
lării inițiativei creatoare a lu
crătorilor și, totodată, pentru 
simplificarea și reducerea formu- 
laristicii, numărului de decizii, a 
regulamentelor si instrucțiunilor. 
Este necesar să fie raționali
zat în continuare aparatul și să 
se îmbunătățească radical felul 
lui do muncă, să se desfășoare 
° luptă hotărâtă îmnot-' p nrnr- 
ticilor birocratice. Centrul de 
greutate al muncii va trebui 
mutat la cooperativă, la unită
țile acesteia.

tire mesajelor adresate de 
organizațiile cooperatiste din 
R. D. Vietnam, Japonia și 
R. P. Mongolă.

Delegaților le-au fost co
municate sintezele concluzi
ilor lucrărilor secțiilor pen
tru probleme de contractări 
și ac hi/.iții ; producție, pres
tări servicii și transporturi* 
circulația mărfurilor: alimen
tație publică și turism; con
strucții și proiectări; coope
rative de credit, care s-au 
desfășurat in cursul după- 
omiezii de ioi. Congresul a 
adoptat concluziile secții
lor de lucru și a în
sărcinat Comitetul Execu
tiv al Centrocoop să aducă 
la îndeplinire propunerile fă
cute

Cu modificările propuse în 
timpul dezbaterilor, delegații 
la congres au adoptat in u- 
nanimitate Statutul coopera
tivelor de consum.

Congresul a adoptat, de a- 
semenea, Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum 
și Darea de seamă a Comi
siei de cenzori. Delegații la 
congres și-au însușit Proiec
tul de lege pentru organiza
rea și funcționarea coopera
ției de consum, care urmea
ză să fie înaintat organelor 
legislative de stat.

In unanimitate, delegații 
au adoptat Rezoluția celui 
de-al V-lea Congres al Co
operației de Consum.

Trecindu-se la ultimul 
punct al ordinii de zi, con
gresul a ales prin vot secret 
Consiliul Centrocoop, alcă
tuit din HI de membri și 
31 membri suplcanți, precezi 
și Comisia de cenzori.

Organele de conducere ale u- 
niunilor. cooperativelor și între
prinderilor, trebuie să manifes
te o grija sporită pentru buna 
selecționare a «adrelor, penlru 
repartizarea și promovarea lor 
«lupa criteriul pregătirii profe
sionale și al rezultatelor obți
nute in munca, să îmbunătă
țească substanțial munca edu
cativa în rândul lucrătorilor. 4 
întărească disciplina și simțul 
de răspundere pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate. Es
te necesar ca toți lucrătorii din 
cooperația de consum să acțio
neze cu hotărâre pentru comba
terea fenomenelor negative, 
pentru afirmarea deplină a nor
melor eticii comuniste, a e'chi- 
lății sociale. „Gazeta Coopera
ției" trebuie să popularizeze pe 
larg experiența și rezultatele 
pozitive, inițiativele valoroase, 
să critice mentalitățile înapo
iate, să militeze penlru promo
varea noului în toate sferele d« 
activitate.

Conducerile organizațiilor co
operației de consum au datoria 
do a respecta neabătut preve
derile statutare și de a acționa 
hotărât pentru aducerea la în
deplinire în cele mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor ce le revin. 
In acest scop, trebuie să-și per
fecționeze continuu stilul $> 
metodele de muncă, să aplice 
cu mai multă tărie in activita
tea lor principiul muncii rolec- 
tîve si a) răspunderii persona
le. să stimuleze și să valorifice 
inițiativele _și capacitățile crea
toare ale membrilor cooperatori, 
să contribuie la perfecționarea 
și întărirea democrației socia
liste in cooperația de consum.

Conqresul aproba activitatea 
Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum în direcția dez
voltării legăturilor prietenești 
cu organizațiile cooperatiste 1m 
țările socialiste și din alte țări, 
și consideră necesară lărgirea 
și intensificarea în viitor a le
gaturilor de colaborare intre 
toate organizațiile cooperatiste 
din lume, membre ale Alianței 
Cooperatiste Internationale, in
diferent de orînduirea social- 
politica a tarilor în care acestea 
iși desfășoară activitatea, pe 
baza respectării principiilor in
dependentei, suveranității națio
nale, ale deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne si avantajului re
ciproc.

Se va dezvolta schimbul de 
experiență cooperatist pe plan 
mondial și se vor promova for
me și metode de conlucrare ca
re să înlesnească atît schim
bul de mărfuri intre organiza
țiile naționale, cît și o mai 
bună cunoaștere, reciprocă. în
tărirea prieteniei între popoare.

Ca membră a Alianței Coo
peratiste Internaționale, coope
rația de consum din Republica 
Socialistă România își va aduce 
și în viitor contribuția la ac
tivitatea acesteia. în interesul 
păcii, progresului economic s» 
social in lume.

Congresul exprimă hotărârea 
tuturor organizațiilor coopera
ției de consum de a nu pre
cupeți nici un efort pentru 
a-și aduce întreaga contribuție 
la realizarea mărețului pro
gram de edificare a României 
socialiste, elaborat dc Congre
sul al X-lea a) Partidului Co
munist Român.

Congresul cheamă pe mem
brii cooperatori și lucrător') 
din cooperația de consum — 
bărbați și femei, vîrstaici și 
tineri fără deosebire de națio
nalitate —. să muncească cu 
abnegație și perseverență pen
tru a da viață hotărârilor a- 
doptate. contribuind astfel, ală
turi de întregul popor, la o- 
pera de înflorire multilaterală 
a patriei noastre.

(Text rezumat)

In prima sa ședință, Con
siliul Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum a a- 
les Comitetul Executiv. Pre
ședinte a fost ales tovarășul 
•DUMITRU BEJAN; vicepre
ședinți tovarășii : IO AN
BUCȘA. IOSIF POPA și 
FRANCISC ȚAPOȘ; iar tova
rășii ION BUFTEA, CON- 
S TA NTIN DU Ml TRESCI \
DUMITRU FĂ1N1Ș, GHEOR- 
GHE FEȚE A NU. CO1VS7 .1A - 
T1N FILOREANU, FI LIP 
GELTZ, IOAN CHICO. ȘTE
FAN MATE, CONSTANTIN 
PETCU, A RON NICOLAE 
RADUL1AN, ION RADULES
CU, ION ȘANDRU. SABIN 
NICULESCU, ION SMEDES- 
CU, ALEXANDRU SPIRI
DON. GHEORGHE STAICU, 
FRANCISC SUCSI. ION VE- 
TRINEANU și ALBERT VI
LA. membrii. Comitetul Exe
cutiv a numit pe iov. ION 
SMEDESCU. secretar general 
al Centrocoop.

Comisia de cenzuri a ales 
ca președinte pe tovarășul 
CONSTANTIN MATF.ESCU.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor Congresului a fost 
rostit de președintele Centro
coop, DUMITRU BEJAN

In numele celor peste 7 
milioane de membri ai coo
perației de consum, partici- 
panții la Congres și-au expri
mat, cu puternică însuflețire, 
printr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘES
CU, atașamentul deplin față 
de politica partidului, hotă- 
rirea de a munci cu toată 
energia pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

(Agerpres)
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Steagu/ roșu

Campionatul 
national 

de raliuri

r
VINT DINSPRE GUADALAJARA

cu începerea sezo- 
•lic, va fi reluat și 
ui național de rali- 
tare va cuprinde trei 
ma Raliul de esl — 
-12 aprilie); a doua: 
vest Craiova (2--<

Gheorghe Sorescu.
vor concura

mai) ; a treia : Raliul do nord
- Tg. Mureș (30 11 mai).
Campionatul na țional de rali-
uri 1970 va culmina cu Raliul
României - Pil osii (26—:>8 iu-

1 a aceste rali uri vor lii pre-
zenle și două echipaje din
Valea Jiului : Eugen Bi ră —
Mihai Urdea si Alexandru Ro-
țeanu
Automobilism noștri 
fie două mașini „Dacia 1 100 S*. 
rbținutc dc 
Alexandru 
compor tarile
Campionatul național de raliuri 
pe anul 1969. < ind au ocupat 
locul III li

Pentru 
inului din 

între orele 
piln Pclroș< 
Sibiu, dinspn 
spre Tq. 
Petroșani, in 
de vest — 
nea. in 26- 
dc două ori 
Ini Raliul Romi 
«lată dinspre Tq.

Cu prilejul 
Irei ani 
Automobil 
(A.C.R.). în ziua dc 15 
a fost organizat in București, pe 
»»n circuit bvoidal. 
dc fndemînarc. De 
comportarea foarte bună a 
prexentantulni nostru _ 
-Bîră care a obținut un 
«emarcabil. Pilolind un 
turism „Dacia I 100 S*. 
ocupai primul loc la 
dasK, lăslnd în urmă 
30 d’’ concurcnli cu m. 
wiilarc.

âlre Eugen Bîra si 
Roscanu pentru 
meritorii avute in

cind au 
a clasa I 100. 
iubitorii automobilis- 

Valea Jiului anun- 
ziua de 12 aprilie, 
545 7,30, va trece 

ani Raliul de est —
Tq. Jiu. Tot din- 

Jiu \ a trece prin 
.1 mai. Raliul 

Craiova. De aseme- 
-28 iunie, va trece 

prin orașul nos- 
ânioi. dc fiecare 

Jiu.
aniversării a 

de la înființarea 
Clubului Român 

martie

un concurs 
subliniat

Eugen 
succes 

auto- 
el a 

această 
peste 

lașini si-

< Urmare din pag. 1

secretarul organizației de par
tid a șantierului, releva ca e- 
sențial faptul că „s-a rgiișit o 
rudarc internă puternică, in 
jurul nucleului de comuniști, 
a întregului colectiv de con- 
siruclori'. iar. pe de altă par
ti*. „conlucrarea dintre biroul 
organizației de bază și condu
cerea șantierului se desfășoară 
fructuos, in condiții mult mai 
fertile decit inainte".

Trebuie arătat însă, că. 1N 
,SPATELE OGLINZII VALORI- 
'CE A REZULTATELOR DE 
ANSAMBLU LA FINE DE TRI
MESTRU APAR SECTOARE 
ȘI CHIAR DIRECȚII ALE AC
TIVITĂȚII ȘANTIERULUI 
I.L.H.S. CARE SINT UMBRI
TE DE UNELE NEAJUNSURI 
CE MAI PERSISTA ÎNCĂ ȘI 
CARE DEJA AU CAUZAT 
HAMlNERI IN URMA Sint a- 
cole probleme care, știind că 
există, l-au făcut pe ing. ȘTE
FAN NICOLAU. șeful șantie
rului Valea Jiului al I.L.H.S., 
să ne mărturisească: „Activi
tatea șantierului, așa cum mer
ge incă. nu mă poate mulțumi. 
Mai a\eni mult de făcut, știm 
acest lucru și in acest sens ne 
Hrâduim cit mai intens*.

Răniinorile in urmă la lucră
rile de acumulare de la Valea 
dc Pești — de peste o lună 
față de grafice — le conside
răm cele mai îngrijorătoare. A- 
crst lucru e reflectat in cifrele 
dc bilanț ale primului trimes
tru cu realizări reprezentind 
doar 11 la sută din planul
i.ual deși III la sută fală de cel 
trimestrial (în timp ce lucră
rile de regularizare a Jiului, 
de alimentări cu apă și de ca
nalizare au atins procente si
milare cuprinse intre 21 la 
*ută și 32 la sută față de pre
vederile anuale, respectiv 104 
la sulă și 170 la suta fată de 
cele trimestriale). Și acest 
lucru, în condițiile in ca
re numai lucrările de acu
mulare reprezintă- din totalul 
lucrărilor planificate a se e- 
xeeuta în acest an. 46 la sută, 
adică au o pondere considera
bilă.

De asemenea, sub prevederile 
graficelor de execuție cu 15—39 
<>.- zile s 
lucrările de la colectorul
descărcare (in lungime de 1.7 
km) de la Dănuțoni. stația de

a-

de

Un vinticcl călduț bate din 
<e in ce mai puternic dinspre 
platourile mexicane. După în
că două etape de fotbal au
tohton, inimile iubitorilor a- 
eslui joc cu balonul rotund 

din România vor pulsa, la 
unison, la temperatura Gua- 
dalajarei. Pină atunci să rft- 
mincni între noi și miine, și-n 
19 aprilie, și să comentăm e- 
tapa a XXI-a a diviziei A cu 
arbitru) de fotbal Gheorghe 
Cazan.

— Două echipe care in ul- 
lirncle meciuri susținute aca« 
să aii fost nevoite sft cedeze 
oaspeților 1oate punctele, se 
iuttlnesc miine la Brașov : 
Steagul roșu — .,U* Cluj. Dc 
partea cui vor fi șansele ?

— E adevărat că brașovenii 
au pierdut acasă în fața Ra
pidului. dar trebuie recunos
cut că au codat apoi cu mere 
stringerc de inimă la Bucu
rești. cu Dinamo. Nu pot mer
ge decit cu ei.

— Partidă studențească în 
Cetatea Băniei; „U“ Craiova 
— Politehnica. Oltenii vor ca 
la examenul final al campio
natului să cîștige premiul I 
(adică titlul dp campioni), in

♦ Urmare din pag. 1

II \M)B AL

• Tot duminică, pe terenul 
de volei al stadionului Jiul din 
Petroșani, In ora 11, va avea 
loc intilnirca dintre echipele 
Știința Petroșani și Zorile Bis
trița.

BOX

G in cadrul returului „Cu-

epurare de 2 800 litri/secundă 
de la Dănuțoni, stația de tra
tare de la Valea de Pești (una 
dintre cele mai mari din țară), 
lucrările de deschidere a ca
rierei Păroasa.

Timpul nefavorabil (dc care 
se ține în general scama, ca o 
condiție sine qua non a șantie
rului I.L.H.S.) ar putea fi invo
cat ca un motiv al răminerii 
in urmă doar în cazul unor 
lucrări cum sint hidroizolațiile 
de la stația de tratare de la 
Valea de Pești executate in 10 
straturi (! !). Dar în rest?

PREGĂTIREA NECORES- 
PUNZĂTOARE A LUCRĂRI

Interlocutor : GHEORGHE CAZAN

vreme ce studenții ieșeni fac 
eforturi pentru a scăpa de re- 
petcnțic. Să fie vorba de co
legialitate ?

— In nici un caz nu poate 
fi serba de ața ceva pentru 
că oltenii an mari șanse să 
escaladeze In scurl limp vlr-

dșligă ar putea curge... 
pede spre ,.B“, Deci i 1.

— Textiliștii arâdani, care 
nu oprit Rapidul din cursă 
la Ploiești, au de... furcă cu 
Farul. _

— ...și cred cl nimic nu-i 
poate împiedica să întunece

AVANCRONICA FOTBALISTICA
ful piramidei, pe olnd colegii 
lor dfri Iași...

Nu văd decit o câștigătoa
re : ..U* Craiova.

— In „Oceanul Furtunilor* 
înoată și Crișul care primește 
miine. acasă, replica resomna- 
ților lui Bone, de la A.S.A. 
Tg. Mureș.

— Mureșenii mai pot în
curca unele lucruri. Ei joacă 
acum fără grijă, fără emoții 
și nu-i greu ca adversarii să 
le cadă în plasă. Dar Crișul 
evoluează acasă și dacă nu

I T I N
pei primăverii", duminică, in
cepind de la ora 10, se va des
fășura la clubul din Petrila în- 
(ilnirea de box dintre Jiul Pe
trila și Minerul Lupeni.

LUPTE

S Elapa municipală a cam
pionatului național de lupte

mai sint) cauze, stări de fapt 
subiective, aparținînd șantieru
lui. care s-au repercutat cu 
influențe negative asupra mer
sului înainte al lucrărilor, con- 
ducind la ritmuri scăzute In 
execuție, la compromiterea ca
lității lucrărilor, la pierderi e- 
conomice însemnate și — in ul
timă instanță — la serioase 
rămineri in urmă. Nu neagă 
nimeni, desigur, faptul că unele 
cauze obiective au provocat per- 
turbații In funcționarea normală 
a angrenajului de producție al 
șantierului I.L.H.S. ! documen
tații incomplete (regularizare

Re

Farul cu o înfringerc.
— Joc in familie la Cluj: 

C.F.R. — Rapid, două echipe 
învinse duminică, două echipe 
flăminde de puncte pentru 
scopuri contrare.

— Da, Rapid ca să rămină 
pe linia I pinâ in final, iar 
C.F.R. ca să nu ajungă pe ul
timele două linii pînă in fi
nal. Ar putea obține gazdele 
un punct, dar cred că le iau 
giule.ștenii pc ainindouă.

— Cei doi internaționali D. 
Dublin și Dembrovschi, se vor

afla miine, față in față, 
adversari pc stadionul din Pi
tești.

— F. C. Argeș nu-și va stri
ca golaverajul de 10 cu 
Dinamo Bacău, Dimpotrivă. 
Deci 1. fără comentarii.

— Derbyul etapei — la Plo
iești : Petrolul — Dinamo Bu
curești, două învingătoare din 
etapa trecută. Petrolul la „U" 
Cluj și Dinamo in fața bra
șovenilor.

— Nu contează că Petrolul 
a ciștîgat )a Cluj. Miine va 
da dinamoviștilor un punct, 
dacă nu chiar pc amîndouă. 
Eu zic X. 2.

— Și meciul televiziunii : 
Steaua — Jiul. Ce ia fi la 
Steaua care-a răsărit ?

— Cred că virtuoșii înain
tași a.j Stoici nu ne vor lăsa 
nici o’ speranță pentru Jiul. 
Aș vrea să auzim de bine pen
tru Jiul care a mai condus-o 
intr-un meci o repriză întrea- 

*gă pe Steaua dar n-a știut 
să-și păstreze avantajul. Dar 
sincer spun, mi-e teamă.

Ani .omis, surprizele, dar ele 
vor veni singure de unde ni
meni nu se-așteaptă.

DUMINICA 12 APRILIE

PROGRAMUL I

lui românesc; 21,30 Solista sc
rii — Gigi Marga; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Con
cert de seară: 0.03—5.00 Estra
da nocturnă.

închiderea omisiunii.

SIMBAtA 11 APRILIE 20,50

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană. 21.25

18,05 Bună seara, fele! Bună 
scara, băieți !

21,35

19,00 Telejurnalul de seară.
22,25

19,20 Desene animale.
22.50 '

19,45 Tele-enciclopedia. 23,15 1
20,40 Microavanprcniicrn. 23,30 1

Cinteco do petrecere.

Telejurnalul de noapte. 
Tclcsport.
Parada comediei.

Transmisiune în direct 
de la lansarea navei 
cosmice „Apolln-13".
Film documentar.

Film serial : „Răzbună
torii".

Dumitru GHEONEA

7

E R A R
greco-romane — individual, se
niori — se va desfășura tot du
minică incepind de la ora 9. 
în sala I.M.P. Participă luptă
tori ai echipelor Jiul Petrila, 
Știința Petroșani și Utilajul.

• Numeroase întilniri de

volei vor avea Joc duminică in
cepind de la ora 9, în cadrul 
„Cupei 1 Mai". Astfel, pe te
renul I.P.S.P. de la Livezcni se 
vor întrece echipele Construc
torul — Paringul Lonea, pe te
renul C.C.P. echipele I.I.L. — 
Utilajul (ambele din Petroșani), 
iar pe terenul complexului 
sportiv din Vulcan, echipele 
.Minerul Vulcan — Preparato
rul 1 Corcești.

6.05 Concertul dimineții; 7,00 
Radiojurnal: 7,15 Ora satului; 
7.45 Cinice și joc: 8,00 Suma
rul presei; 8,10 Ilustrate mu
zicale; 9,00 Radiomagazinul fe
meilor; 9,42 Cavalcada ritmu
rilor; 11.15 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat: 12,00 De toate pentru toți; 
13.00 Radiojurnal. Sport: 13.15 
Muzică ușoară; 13,30 Unda ve
selă; 14,00 Noi înregistrări de 
muzică populară: 14.15 Cine 
știe cîștigă: 15,00 Caravana fan
teziei: 16.00 Concert dc muzi
că populară: 16.25 Sport și mu
zică: 13,30 Dezbateri culturale: 
19.00 Gazeta radio; 19,30 Sâp- 
tămina unui meloman; 20,05 
Tableta de scară; 20,10 — 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21.00 Muzică de cafe-concerl: 
21,15 Teatru scurt; 22.00 Radio
jurnal: 22.10 Panoramic spor
tiv; 22.30 Romanțe: 22.50 Mo
ment poetic; 23.00 Revista șla
gărelor: 0.03—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

Matineu muzical: __
publicitate: 8.05 Teatru 

9.12

PROGRAMUL H:

6,00 Program muzical de di
mineață; 7.00 Radiojurnal: 8,10 
Tot înainte: 9,00 Muzică popu
lară: 9.45 Matineu de operă: 
11,00 Soliști de .operă interpre
tând muzică populară: 11,30 
Muzică ușoară; 12,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 13,30 
Radiomagazinul femeilor; 14,03 
Muzică populară; 15.30 Cintă 
Luminița Dobrcscu; 16,00 Ra
diojurnal: 17.00 Muzică ușoară; 
18.00 Concert dc muzică popu
lară: 18,50 Varietăți muzicale; 
19,50 Noapte bună, copii: 20,25 
Comandantul dc pionieri: 21.20 
Cintecul din amurg: 22.30 Ca
dran.

Iară și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal: 13,22 Melo
dii de George Grigoriu; 13,45 
Dc la fluier la marile ansam
bluri folclorice; 14,00 Caleidos
cop muzica); 15,00 — 100 de 
legende românești; 16,00 Radio
jurnal; 16.20 Muzică populară; 
17,05 Antena tineretului: 17,30 
Soliști de muzică populară; 
18,10 Orizont științific; 13.30 
O melodie pe adresa dv.: 19.00 
Gazeta radio: 20.05 Tabiet i de 
seară; 20,10 — 365 de cînl'.ej 
20.20 Argheziană: 
melodii preferate; 
vorbirile dc joi: 1 
poetic: ~
Tereza 
jurnal: 
manțe; 
Estrada

20.25 Zece
21,00 Gon

ii.30 Moment 
21,35 Solista sorii — 
Kosov ia: 22,00 Radio® 
22,20 Sport: 22,30 Ro- 
23.10 Siluete; 0.03—5.C0 
nocturnă.

PROGRAMUL II

MIERCURI 15 APRILIE

PROGRAMUL I :

sura asigurării continue a 
funcționării fluxului de „umple
re" a barajului; șantierul de 
utilaje și transport (S.U.T.) al 
I.L.H.S. să asigure montarea 
cit mai curind (s-a promis pi
nă la 15 aprilie a. c.) a exca
vatorului S-3 de 3 mc/cupă și, 
ulterior, a celui de 2,5 mc/cupă 
(Skoda): curiera Păroasa să in
tre In funcțiune în luna iulie 
(și acest lucru nu e posibil da
că I.C.F. Deva nu termină dru
mul de acces la carieră, iar 
I.E.M. Sibiu nu asigură, prin 
racordul respectiv, energia e- 
lectrică de alimentare a viitoa
relor utilaje ce vor lucra în

Trebuie înlăturate
„BARAJELE ARTIFICIALE

LOR DE ORGANIZARE (spre 
exemplu, cazul unor stații de 
betoane nepregătite pentru lu
cru pe timp de iarnă), GRE
ȘELILE TEHNOLOGICE DE 
EXECUȚIE INADMISIBILE 
(subtraversarea Jiului la Dă- 
nuțoni). MANIFESTĂRILE DE 
INDISCIPLINA (numai in luna 
februarie au fost sancționate 
in cadrul șantierului, pînă la 
retrogradare. 16 cadre tehnice). 
LIPSA DE CONTINUITATE 
NORMALA ÎN LUCRU LA A- 
NUMITE OBIECTIVE (care a 
condus la degradări ulterioa
re și. deci, la refaceri costisi
toare). NEASIGURAREA, IN 
'POATE CAZURILE, A UNUI 
FRONT DE LUCRU CORES
PUNZĂTOR TUTUROR ECHI
PELOR DE MUNCITORI LIP
SA DE COMPETENȚA ȘI 
PREOCUPARE A UNOR CA
DRE TEHNICE, DISPOZIȚII 
DATE CONTRADICTORIU DE 

* MAI MULȚI CONDUCĂTORI 
AI PROCESULUI DE PRO
DUCȚIE. TENDINȚE DE EVI
DENȚE EXAGERATE IN U- 
NELE COMPARTIMENTE ALE 
FLUXULUI INFORMAȚIONAL 
(„hîrțogărie') — au fost (și încă

Jiu — proiectant I.S.P.I.F.G.A.); 
schimbări ale soluțiilor de pro
iectare; insuficiența forței de 
muncă, a utilajelor, a asisten
ței proiectantului; nedeschiderea 
finanțării, la unele obiective, 
la dimensiunile posibilităților 
necesare de execuție: asigura
rea cu întîrziere de către alți 
antreprenori (I.E.M. Sibiu. I.C.F. 
Deva), a unor condiții de lu
cru cheie pentru constructor 
cum ar fi cele de la cariera 
Păroasa (energie electrică, res
pectiv, drumul de acces).

Spre exemplu pentru ca um
plutura In corpul barajului »â 
Înceapă din plin in această lu
nă (și e neapărat necesar), tre
buie să se treacă de la faza 
..experimentală*, la cea curentă 
de lucru. Ori. pentru aceasta 
sint necesare, in primul rind, 
constatările de specialitate și 
apoi avizul proiectantului; sint 
necesare tractoare sau buldoze
re S-l 300 suficiente pentru 
tractarea utilajelor care com
pactează straiele de anroca- 
mente din corpul barajului; 
parcul de autobasculante care 
transportă rocile (anrocamente- 
1c) din carieră să fie pe mă-

carieră (excavator, foreze).
Iată așadar, foarte pe scurt, 

cile probleme se interferează ! 
Nerezolvarea corespunzătoare, 
fie chiar .și numai a uneia din 
ele, duce la ștrangularea intre- , 
gului flux de producție și, în 
ultimă instanță, la compromi
terea termenului planificat de 
punere In funcție a obiective
lor.

Căutări de soluționare opti
mă a tuturor problemelor exis
tă la toate nivelele. Unele mă
suri par a parcurge Insă un 
drum pica lung In timp.

La ora actuală, datorită acu
mulării de greutăți și deficien
țe care au sufocat pină mai 
ieri șantierul, datorită terme
nelor de punere în funcțiune 
care se apropie din ce in ce, 
NU-I MAI ESTE PERMISA 
NIMĂNUI. NICI UNUI FOR. 
ORICARE AR FI EL. ACȚIO
NAREA CU ÎNTÎRZIERE SAU 
..PE JUMĂTATE" A LUCRĂ
RILOR DE CAPTARE. ALI
MENTARE CU APA $1 CA
NALIZARE AFLATE ÎN EXE
CUȚIE PE JIUL. SUPERIOR. 
Pentru acest an. obiectivul nu
mărul 1 este atit barajul de la

Valea de Pești cit și lucrările 
cu termen de predare 1970. Lu
nile aprilie și mai, hotărăsc 
soarta lor. Fără a pune la dis
poziția constructorului princi
pal • (de către beneficiar, pro
iectant și ceilalți factori) toate 
condițiile corespunzătoare de 
execuție, iar constructorul ne
mobil izîndu-so organizat, hotă- 
rît, cu spor în îndeplinirea sar
cinilor care îi revin pentru a- 
ceastă perioadă deosebit de 
importantă pentru bunul mers 
al lucrărilor, se riscă pînă la 
producerea unor eșecuri nedo
rite.

Privind în perspectivă rezul
tatele probabile, toți factorii 
competenți care au analizat si
tuația de fapt existentă — de 
la nivel de șantier,

6.00
I Radio , _........... , ___

radiofonic pentru copii: ..._ 
Caleidoscop muzical; 10,00 O- 
pera și cele cinci necunoscute:
10.30 A 7-a artă: 11.00 Trans- 
misiune de la Cluj. Concertul 
orchestrei simfonice a Filarmo
nicii: 12.45 Nestemate folclo
rice: 13,00 Mozaic muzical: 
14.0;> Albumul vocilor celebre;
14.30 Muzică ușoară; 15.00 La 
microfon Emi) Gavriș: 15.15 
Pagini simfonice nemuritoare; 
15.45 Muzică populară: 16.00 
Un nume drag — o melodie:
16.30 Panoramic opera: 17.00 
Almanah muzical: 18.00 Revista 
literară radio: 18.30 Album de 
romanțe: 18,50 Varietăți mu
zicale; 20.00 Vedete ale muzi
cii ușoare: 21.30 Vă invităm la 
dans: 22.30 Studioul de poezie: 
22,50 Citeva minute cu Dan 
Spătaru; 23,05 Festivalul muzi
cal - ”

•15

Saint Donat — Franța 1969.

LUNI 13 APRILIE
... . pînă la 

nivel de județ — au fost în- 
trutotul de acord că. pină la 
finele acestui semestru. COLEC
TIVUL ȘANTIERULUI I.L.H.S. 
ARE POSIBILITATEA__ _
RECUPERA RĂMÎNERILE 1N 
URMA EXISTENTE FAȚĂ DE 
GRAFICELE DE EXECUȚIE 
ȘI DE A RAPORTA ÎMPLI
NIREA A PESTE JUMĂTATE 
DIN SARCIN/V VALORICĂ A- 
NUALA DE PLAN. Acest lu
cru. această afirmație. înseam
nă practic un vot de încredere 
In potențialul, in capacitatea 
și hărnicia constructorilor com
plexului hidrotehnic din Valea 
Jiulpi. Nu e un lucru ușor. E 
greu, e chiar foarte greu, dar 
e posibil ! E posibil așa după 
cum — ca urmare a măsurilor 
inițiate de organizația de bază 
P.C.R. și conducerea .șantieru
lui, cu sprijinul efectiv al or
ganelor locale de partid — co
lectivul șantierului V.J.S. al 
T.L.H.S., a realizat numai in 
luna martie o producție va- 
lorîițd 4,2 milioane lei care e- 
chîvalează cu mai mult decit 
cea a lunilor ianuarie și februa
rie din anul curent, luate la 
un loc.

Oamenii și industria Văii 
Jiului așteaptă mai multă apă 
de la constructori și de la cei
lalți factori angrenați în edifi
carea complexului hidrotehnic 
do captare, alimentare cu apă 
și canalizare. Și cind cineva 
(acest „cineva'* fiind întreaga 
Vale a Jiului) e „însetat*, tre
buie să faci totul, absolut to
tul. pentru a-i oferi cit mai 
curind posibil apa mult aștep
tată !

PROGRAMUL T ;

5.05—6.00 Muzi.a dimineții
6,05—9,30 Muzică și actualități:
7.00 Radiojurnal:

PROGRAMUL

PENTRU

VIITOARE
SĂPTĂMINA

6.00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal; 8.10 
Tot înainte: 9.10 Curs de lim
ba rusă: 9,45 Opera co ’ â 
„Don Pasquale' do Donzcr-i 
(fragmente); 10.15 Radiocxpcdi- 
țio pionierească: 11,15 Cu cîn
tocul și jocul dc-a lungul Du
nării: 12,15 Concert de prîr.zj 
13,30 Cine știe cîștigă; 14.03 
Album de muzică populară; 
15.00 Concert dc estradă: 16.00 
Radiojurnal: 17.00 Muzică ■>- 
șoară: 18.00 Concert de muzi-â 
populară: 18.50 Varietăți muzi- 

19.50 Noapte bună • c- 
20.00 Concert simfonic} 
Album liric: 22.30 Pris
mei scriitori.

VINERI 17 APRILIE

PROGRAMUL T :

DE A

5.05—6.00 Muzica dimineții: 
6.05—9.30 Muzică și actualități: 
7.00 Radiojurnal: 9.30 Revista 
literară radio: 10.10 Curs de 
limba engleză: 10.30 Arii din 
opere; 11.05 Radio Prichindel: 
12.00 Din folclorul muzical al 
popoarelor: 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 13.00 Radiojur
nal: 13.22 Melodii de Noru Do
metriad: 13.45 Vechi cîntece și 
jocuri: 14,05 File de poveste: 
15,00 Cronica muzicală: 16.00 
Radiojurnal: 16.30 Revîșța eco
nomică: 17.05 Antena tineretu
lui; 17,30 Concert do muzică 
populară: 18.30 O melodic pe 
adresa dv ; 19.00 Gazeta radio: 
19,30 Săptămina unui meloman; 
20,05 Tableta de seară: 20,10 — 
365 de cîntece: 20.20 Arghe« 
ziana: 20.25 Solista serii — 
Barbara Streisand: 20,45 Tea
tru radiofonic: 21.40 Muzică u- 
.șoară: 22.00 Radiojurnal: 22.20 
Sport; 22.30 Melodii aproape ui
tate: 23,00 Revista șlagărelor; 
0.03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL TI :

cărților; 10.10 Curs de limba 
germană; 10,30 Vreau să știu; 
11,05 Muzică ușoară: 12,00 Cin- 
tecele Bucureștilor; 12.30 Intîl- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal: 13.22 Muzică ușoară; 
13,45 Portrete in cîntcce popu
lare: 14.00 Caleidoscop muzi
cal; 15,00 Radio-școală: 16,00 
Radiojurnal: 17,05 Antena tine
retului; 17,30 Orchestra de mu
zică populară a Radioteleviziu- 
nii; 18.03 Știință, tehnică, fan
tezie; 18.30 O melodie pe adre
sa dv.: 19.00 Gazeta radio; 19,30 
Săptămina unui meloman: 20.05 
Tableta dc seară; 20,10 — 365 
de cinteco; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21.20 Orchestra de muzică u- 
șoară a Casei de discuri Elec
trecord; 21,30 Moment poetic; 
21.35 Solista serii — Lola Flo
res; 22.00 Radiojurnal; 22.20 
Sport; 22,30 Pentru magnetofo
nul dv.: 23.00 Concert de mu
zică ușoară: 0.03—5,00 Estrada 
nocturnă.

5.05—6.00 Muzica dimineții» 
6.05—9.30 Muzică și actualități; 
7.00 Radiojurnal: 9.30 Ateneu» 
10.10 Curs de limba spaniolă; 
10.30 Muzică ușoară: 11.05 Re- 
citai dc operetă: 12.00 Din mu
zica popoarelor: 12,30 Intiln e 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 13.00 Radiojur
nal: 13,22 Muzică ușoară; 14.0# 
Caleidoscop muzical: 14,50 Cân
tece populare: 15.00 Roza vîn- 
turilor: 16.00 Radioiurnal; 16.20 
Muzică populară: 16.30 Tribuna 
radio: 17.05 Pentru patrie: 17.35 
Concert dp muzică oopulara»
10.30 O melodie pe adresa dv.; 
19.00 Gazeta radio: 19.30 Săp- 
tămîna unui meloman: 20.05 
Tableta de seară: 20.10 — 365 
de cîntece; 20.20 Argheziană; 
20.25 Zece melodii preferate; 
21.00 Atențiune, părinți !: °1 
Moment poetic; 21,35 Sobsta 
serii — Margareta Pîslaru; 
22.00 Radioiurnal: 22.20 Sport;
22.30 Muzică de jazz; 23.00 Con
cert de muzică ușoară: 0.03— 
3.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Program muzical de di

mineață: 7.00 Radiojurnal: 3J0 
Tot înainte; n 
peră;
11.20 Cinteco ..
lare; 11.30 Caruselul melodii
lor: 12,15 Concert de prînz;
13.30 Cartea științifică: 14.03 
Cintoce de dragoste si jocuri 
populare; 14,30 Muzică ușoară; 
15,00 Opera pentru toți; 16.00 
Radiojurnal: 17.00 Cavalcada 
ritmurilor: 18.50 Varietăți mu
zicale: 19,50 Noapte bună, ca
pii: 20.00 Antologie lirică.

9.45 Recital de c-
9,58 Matineu teatral; 

și jocuri popu-

SÎMBATA 18 APRILIE

6,00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal: 8,10 
Tot înainte; 9.10 Curs de lim
ba engleză: 9.45 Matineu de o- 
peră: 10.15 Caravana fanteziei: 
11.10 Muzică ușoară: 11.30 Cîn
tece și jocuri populare: 11.45 
Muzică ușoară turcă: 12.40 Din 
țările socialiste: 13.30 Rampa: 
14.03 Doino și jocuri populare; 
14.30 Muzică ușoară: 15.00 De 
toate pentru toți: 16.00 Radio
jurnal: 17.00 Concert de mu
zică ușoară: 18.30 Curs de lim
ba engleză: 18.50 Varietăți mu
zicale: 19.30 O carte pe săp- 
tămînă: 19.50 Noapte bună, co
pii: 20.00 Opera românească, 
cronică a istorici: 20,30 Univer
sitatea radio; 21,05 Ora disco- 
filului; 22.30 Profil de muzi
cian. Jean Bobescu.

PROGRAMUT II :

6,00 Program muzical de di
mineață: 7.00 Radiojurnal; 8,10 
Tot înainte: 9.45 Matineu de 
operă: 11.00 Cinteco și jocuri: 
11.30 Muzică ușoară: 13,30 Un
da veselă: 14,03 Balade și jo
curi populare: 15.00 Arii și due
te din opere: 15,30 Muzică u- 
șoară: 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Actualitatea muzicală: 17.00 
Oaspeți ai celui de-aj II 1-lea 
Festival internațional de muzi
că ușoară — Brașov România. 
1970: 18.00 Concert de muzică 
populară: 19.30 Meridiane li
rice: 19.50 Noapte bună, co
pii: 20,15 Teatru radiofonic: 
22.32 Jazz; 23,05 Discuri rare.

MARTI II APRILIE
PROGRAMUL I •

Programul I i

Programul II :

BULETINE DE ȘTIlKI 
DE LUNI PÎNĂ SÎMBATA

PROGRAMUL I :

JOI 16 APRILIE

desface in toate loca

împachetată igienic

a 
a 

Fond general

La tragerea specială loto din 10 aprilie 1970 au losț ex- 
urmuloarole numere:
I-a: 36 68 16 75 32 74 19 38 58
a ll-ii : 60 82 8 6 37 40 47flteojie insă fonsumatori , la curățenia orașului I Nu 

aruncați ambalajul înghețatei la intimplare, ci folosiți 
coșurile destinate acestui scop instalate pe străzi in 
imediata apropiere a toneteloc de vinzare a înghețatei.

1 < 
J I 
( 
1
1 ( J
I I J
J I I
I

litățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „POLAR“ cu 
un conținut bogat de vitamine

Prin conținutul bogat in proteine, zaharuri și grăsimi 
ÎNGHEȚATA este un produs alimentar valoros, furnizind 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atit de necesare in orice anotimp.

Conținutul ridicat in vitamine (A-j-D), în săruri orga
nice, in special de calciu și de fosfor, in proteine (din 
lapte și smintinâ) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

5.05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Atlas cul
tural: 10,10 Curs de limba fran
ceză: 1'0.30 Radio-școală: 11,20 
Prelucrări de folclor: 12,00 Tn 
ritm de vals... in ritm do tan
go; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal: 13,22 
Călătorie muzicală; 13,45 Tara
furi vestite: 1*1.00 Caleidoscop 
muzical; 14,50 Melodii populare; 
15.00 Radio-școală; 16,00 Radio
jurnal: 17,05 Radiooneiclopedie 
pentru tineret: 17,30 Soliști de 
muzică populară: 18,10 Radio- 
simpozion; 18.30 O melodie pe 
adresa dv.; 19.00 Gazeta radio: 
19.30 Săptămina unui meloman: 

Tableta de seară: 20.10 — 
cinteco: 20.20 Arghc- 

20.25 Zece melodii pre- 
1,00 Memoria pămîntu-

5.05—6,00 Muzica dimineții: 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 9,30 Odă lim
bii române: 10,10 Curs de lim
ba rusă: 10,30 Muzică ușoară: 
11.05 Selecțiuni din operete ro
mânești: 11,15 Din țările socia
liste: 12.00 Recital de operă; 
12,30 Intîlnire cu melodia popii-

PROGRAMUL I :

5.05—6.00 Muzica dimineți»; 
6,05—9.30 Muzică și actualii.-i i; 
7.00 Radiojurnal: 9.30 Miorița; 
10.30 Din țările socialiste: 11 03 
Muzică ușoară: 12.00 Recite1 l® 
opt-ră; 12,30 Tntilnirc cu me
lodia populară și interpr* ;ul 
proferat: 13.00 Radiojurnal;
13.22 Muzică ușoară: 13.30 Ra
dioclub turistic: 14.00 Caleidos
cop muzical: 14.45 Muzică 
populară: 15.00 Succese ale mu
zicii ușoare: 16.00 Radiojurml; 
16.20 Piese alese din muzica 
populară: 16.40 Sport și muzi
că: 19.00 Gazeta radio: 19.30 

vMi«i meloman: 2005 
_ 369 

\rghez;' 
preferate;

.... „i: ’’130 
poetic: 21.35 Sol * .1 
Leny Escudero: - ’ ''0 

: 22.20 Spori: 2’30 
dans: 23 00 Exnres 

melodii; 0.03—6.00 Estrada 
turnă.

PROGRAMUT. Tî

că: 1 .
Săptămina unui ......... .
Tableta de seară: 20,10 
dc cîntece: 20.20 
20.25 Zece melodii 
21.00 In jurul globului 
Moment 
serii — 
Radioiurnal 
Muzică d-

noc-

6,00 Prograi 
mineață: 7.1’ 
Tot înainte 
lare: 
pentru 
cu... ș! ___ ...
gini din ODere; 
și soliști do rr...... ..
12.15 Concert de prinz: 
Din cele„ma! 
dii populare; 
șoară: 15.00 Viata 
a Capitalei: 15.35 Cu ___
și jocul pe plaiurile pati 
16.00 Radiojurnal: 17.05 Ani 
tineretului; 17.35 Șlagăr* 
18,00 Concert de muzică popu
lară; 1830 Odă limbii române; 
19,00 Varietăți muzicale: 19.50 
Noapte bună, copii: 20.00 Con
cert simfonic: 22.00 Album de 
romanțe.

i-n muzical do di- 
.00 Radiojurnal: 8.10 
o; 9.05 Jocuri ponu- 

10 05 RadiocnciclonccLe 
t-norot: 10.30 Cinwe 

și fără cuvinte: 11,00 Pa- 
.; 11.30 Orchestre 
muzică oopulcă;

’ 13 00
cunoscute melo- 
14.03 Muzică ti

de concert 
cîntocul 

rieiL 
ona 

1970;

Iară: 18 30 Odă limbii româno:

trase din urnă
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea

Mica 
publicitate
VIND motocicletă M.Z. — 

2 ’0 cu ataș. 20 familii albine 
in producție.

Ilromatca Eugen — Cjmpu 
lui Noag.
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TEZELE

Steagul roșu

C. C. AL
P.S.U.G.

BERLIN 31 (Agerpres). — Zia
rul ..Ncucs Deutschland" a pu
blicat la 31 martie Tezele Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania cu 
ocazia celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării poporului ger
man de sub fascism. în teze 
se face un bilanț al celor 25 
de ani care au trecut de la 
încetarea războiului și sint re
levate învățămintele ce decurg 
din principalele evenimente 
postbelice.

Calea spre asigurarea traini
că a păcii — se arată, prinți o 
altele. în Tezele C.C. al
P.S.U.G. — este calea pregătirii 
și ținerii unei conferințe cu
privire la securitatea europea
nă. în Teze se subliniază, tot
odată, că 
normali 
dintre

se subliniază, tot- 
intercsole păcii cer 

>a deplină a relațiilor 
R.D.G. si RF.G.

in
Vizita

Iugoslavia
a delegației
Ministerului

v< v ■ v» ■ • ■
Sănătății

BELGRAD 31 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu. 
transmite: Delegația Ministeru
lui Sănătății condusă de Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, 
care se afla în R.S.F. Iugosla
via, la invitația președintelui 
Consiliului federal pentru sănă
tate si politica socială, Nicola 
Georgievski, a făcut o vizită în 
R.S. Slovenia. Delegația româ
nă a vizitat o serie de obiec
tive social-sanitare din Slove
nia și a avut convorbiri cu 
Maida Gaspari, secretar repu
blican pentru sănătate si po
litică socială. Oaspeții români 
au fost primiți de Vinko Haf
ner. vicepreședinte al Vecei 
Executive a R.S. Slovenia.

Situația

PENH 31 (Agerpres). 
_ , cum anunță agenția 

U.P.I., primul ministru al Cam- 
bodgiei, Lon Noi, șeful guver
nului instaurat după lovitura 
de stat împotriva prințului No
rodom Sianuk, a luat cuvîntul 
în cadrul unei ' 
presă, pentru a anunța că în 
ultimele zile s-a înregistrat ex
tinderea acțiunilor organizate 
împotriva noilor autorități in 
divers* regiuni ale Cambodgiei. 
Lon î 1 a arătat că in șapte 
provin, i ale tării au loc ma
nifestații și acțiuni antiguver
namentale, precizind că armata 
încearcă să înnăbu$e aceste ac
țiuni. De asemenea, arată a- 
genlia citată, șeful actualului 
guvern cambodgian a menționat 
că forțele armate cambodgiene 
au primit ordinul să instaleze 
unităti militare în jurul clădi
rilor guvernamentale „pentru a 
le apăra".

PONM
- După

conferințe de

VIAȚA INTERNAȚIONALA
KHARTUM 31 (Agerpres) — 

ln Sudan, unde, potrivit co- 
municatelor oficiale, partizanii 
imamului El Hadi El Mahdi, 
șeful sectei religioase Al Ansar, 
au pus la cale o t 
polrix a regimului, 
agravat treptat în 
de ore, relatează 
France Presse. Luni 
comunicat al ministrului de in
terne. Faruk Osman Hamadallah. 
anunța că tortele armate su
danez 
violei 
caro, 
neral 
organizat un 
pilalei și că 
Omdurman a fost restabilit cal
mul. Statul Major al armatei 
sudaneze — relevă agenția 
France Presse — a adresat for
țelor rebele din restul regiu
nilor tării un ultimatum cerin- 
du-le să . depună armele. In 
timpul operațiunilor de curăți
re a cuiburilor rebele do la 
Khartum și Omdurman au fost

rebeliune îm- 
situația s-a 

i ultimele 48 
agenția 

seara, un

e au lichidat după lupte 
ilc rezistenta rebelilor 
sub conducerea unui ge- 
sudanez în retragere, au 

marș asupra ca
la Khartum

A

încheierea
Congresului

și

arestați numeroși membri al 
sectei Al Ansar si confiscate 
cantitali apreciabile de arme.

Presa egipteană citata de 
agențiile internaționale infor
mează că imamul El Uadi El 
Mahdi, care dispune de o ar
mată de circa 30 000 de oameni 
și este susținut de peste un 
milion de membri ai sectei Al 
Ansar, și-a instalat cartierul 
general pe Insula Aba do pe 
Nilul Alb. Importante cantități 
de armament modern, afirma 
presa egipteană, ar fi fost trans
portate în secret in ultimele 
zece luni pe această insulă cu 
o suprafață de 32 km p, unde 
rebelii au construit fortificații 
si au instalat piese de artilerie 
și baterii antiaeriene. Marii, cu 
puțin înaintea expirării ultima
tumului, avioane militare gu
vernamentale au zburat la ma
rc înălțime deasupra Insulei 
Aba. Potrivit corespondentului 
agenției Reuter, în apropierea 
cartierului general al imamului 
El Hadi El Mahdi au fost ma-

sale trupe guvernamentale in 
vederea lichidării definitive a 
rezistenței rebelilor.

Din Khartum se anunță că 
vicepreședintele R.A.U.. Anwar 
Sadat, care se află inlr-'o vi
zită în Sudan, a început consul
tările cu Gaafar El Numcirv, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției, și cu 
alte oficialități. In capitala su- 
daneză a sosit, do dsemenea, 
un membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, a cărui misiune nu a 
fost încă precizata. Referitor la 
convorbirile care se desfășoară 
în prezent la Khartum, agen
țiile de presă reamintesc că 
șefii celor trei state au căzut 
de acord, în cadrul reuniunilor 
de anul trecut de la Tripoli șl 
ulterior de la Cairo asupra ne
cesității coordonării eforturilor 
în vederea realizării in pers
pectivă a unei uniuni politice, 
economice și militare R.A.U.— 
Libia — Sudan,

Din nou

în Irlanda
<!e nord

BELFAST 31 (Agerpres).
Luni după-amiază au avut loc 
in Irlanda de nord puternice 
incidente intre catolici, protes
tanți și forțele do ordine.

Bilanțul ultimelor trei zile, 
in cursul cărora grupuri de re
publicani au defilat sub dra
pelul Republicii Irlanda și mii 
de protestanți sub cel britanic, 
constă ln 38 de arestări și mai 
multe zeci de persoane rănile, 
dintre care 7 polițiști. Conflic
tele n-au degenerat 
tali de genul celor 
anul trecut, gratie 
și intervenției celor 
polițiști 
tunici.

In Belfast, Londonderry, 
inagh și Lurgan ostilitățile de
clanșate de catolici au fost în
dreptate îndeosebi împotriva 
politiei și forțelor britanice de 
ordine. în timp ce protestanții 
i-au atacat direct pe catolici.

în oslili- 
întîmplale 
mobilizării 
3 000 

;i 6 000 de soldați

al XX-lea al P.C
din Luxemburg
LUXEMBURG 31 (Ager- 

preș). — Lucrările celui de 
al XX-lea Congres al Parti
dului 
burg 
dința 
rilor 
multe rezoluții și au fost a- 
lese noile organe de condu
cere ale partidului. .

In rezoluția cu privire la | 
problemele politice interne se I 
subliniază că în fața comu- I 
niștilor luxemburghezi 
află sarcina intensificării 
luptei împotriva capitalului 
monopolist, pentru apărarea 
nivelului de trai al oameni
lor muncii, pentru democra
ție. pace și socialism. O altă 
rezoluție este consacrată săr
bătoririi centenarului naște
rii lui V. I. Lenin. Partici- 
panții Ia congres au adoptat, 
de asemenea, o rezoluție de 
solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane.

In prima ședință, noul 
Comitet Central a reales pe 
tovarășul Dominique Urbany 
în funcția de președinte al 
Partidului Comunist din Lu
xemburg.

Comunist din Luxem- 
au luat sfîrșit. In șe- 
de închidere a lucră- 
au fost adoptate mai

SC

Care va fi atitudinea viitoare
a Cur(ii Supreme a S. U. A.?
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

Curtea Supremă a Statelor U- 
nite ar putea fi obligată în cu- 
rînd să adopte o decizie într-o 
problemă pe care pînă în pre
zent a evitat-o: legalitatea răz
boiului dus de Statele Unite în 
Vietnam din punctul de vedere 
al Constituției americane. Cele 
două Camere ale Adunării le
gislative ale statului Massa
chusetts au adoptat recent o 
lege prin care permite locui
torilor statului să refuze să 
lupte într-un război nedecla
rat cum este cei dus în Viet
nam. O legislație similară a

In Cipru
predarea armelor

fost propusă 
sota și, după cum apreciază 
agenția United Press Interna
tional, Curtea Supremă a Sta
telor Unite va trebui să se 
pronunțe inevitabil asupra unor 
asemenea legi. De altfel, au
torii legii din Massachusetts 
declară deschis că scopul ur
mărit de ei este tocmai de a 
obliga Curtea Supremă să ia 
atitudine în privința legalității 
războiului din Vietnam, aceasta 
fiind ..cea mai serioasă proble
mă constituțională ce confruntă 
la ora actuală societatea ame
ricană*.

în statul Minne-

continuă

NICOSIA 31 (Agerpres). — 
ln urma descoperirii unui ma
re depozit de arme într-o casă 
dintr-o 
care se 
parținut 
ministru 
Gheorqhadjis. 
autoritățile cipriote 
git pini

suburbie a Tlicosiei, 
presupune că ar li a- 
sprijinitorilor fostului 

de interne, Polycarpos 
asasinat recent, 

au prelun- 
la 6 aprilie termenul

pentru predarea armelor deținu
te ilegal, fără ca posesorii a- 
cestora să suporte vreo sanc
țiune. ln cursul zilei de luni 
a fost predată o mare cantitate 
de arme automate și peste 
■ 2 000 de cartușe. De asemenea, 
au fost depuse. în cantități 
mai mici, diferite tipuri de ar
me la posturile de politie aflate 
în insulă.

WASHINGTON 31 (Agerpres). - Greva 
perlată c controlorilor troficului aerian s-a 
extins cuprinzind și personalul de la turnurile 
de control de pe aeroporturi. La New York 
și Chicago, peste jumătate din numărul de
colărilor și aterizărilor avioanelor ai 
fectuoie cu

Ministrul 
anunțat că

fost e- 
intîrziere de 3 pină la 4 ore. 
transporturilor, John Volpe, a 

____ _____ cei care participă la grevă vor 
suferi reduceri de salarii. El a adăugat că 
guvernul se va folosi de militari in cazul in 
care nu va fi găsită o altă ieșire din actualul 
impas. Totodată, administrația a cerut tribu
nalelor din T6 orașe să emită ordonanțe jude
cătorești prin care greviștii să-fie obligați să 
se înapoieze la lucru.

sub 
caselor prăbușite 

urma mișcărilor seismice 
; s-au abătut asupra orașu-

scoase pînă in prezent de 
dărîmăturile 
în i
care
lui Gediz și a regiunii înconju
rătoare. Potrivit unei statistici 
incomplete peste 1 000 de clă
diri au fost distruse, lăsînd fără 
.locuințe aproximativ 15 000 de 
'.jersoane. Datorită condițiilor

SESIUNEA
UNIUNII

INTERPAR
LAMENTARE

PARIS 31. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu. transmite: Marii dimi
neață și-a deschis lucrările, 
la Palatul congreselor din 
Monaco, sesiunea de primă
vară a Uniunii interparlamen
tare, la care participă 500 
de deputali si senatori, re- 
prezentînd grupuri parlamen
tare din 52 de țări. Delega
ția grupului interparlamentar 
român este formată din depu
tății prof. univ. Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinte al grupu
lui, Alexandru Ionescu și Mir
cea Rebreanu. membri ai 
Comitetului de conducere al 
grupului. La sesiune iau par
te, de asemenea, reprezen
tanți ai O.N.U. și ai altor or
ganisme internaționale. Prin
țul Rainier de Monaco, șe
ful statului monegasc, a ros
tit cuvîntul inaugural, salu- 
tînd călduros pe parlamenta
rii prezenti la sesiune.

Sesiunea și-a început, a- 
poi, lucrările pe comisii. Par- 
ticipantii vor dezbate, printre 
altele, următoarele probleme: 
contribuția parlamentelor la 
întărirea securității pe plan 
regional și internațional; fo
losirea pașnică a teritoriilor 
submarine și a subsolului lor 
(aspecte politice și militare); 
mijloace pentru a pune capăt 
colonialismului și neocolonia- 
lismului în lume; măsuri ju
ridice pentru apărarea efec
tivă a libertății și securității 
comunicațiilor aeriene civile 
— naționale și internaționa
le; cooperarea economică re
gională ,- influenta mijloace
lor moderne de informare în 
masă asupra înțelegerii în
tre popoare; studentul în u- 
niversitatea și societatea de 
azi.

Delegații români au inter
venit, marji, în Comisia po
litică și in Comisia pentru 
teritoriile ncautonome și pen
tru studiul chestiunilor etnice.

Lista conflictelor de muncă din Statele 
Unite s-a extins marți prin încetarea lucru
lui de către tipografii de la principalele co
tidiene new-yorkeze. Greva a fost declanșată 
in sprijinul revendicărilor formulate cu ocazia 
reînnoirii contractului colectiv de muncă. Ce
reri de sporire a salariilor au fost prezentate 
și de ziariștii și distribuitorii de ziare de la 
patru mari cotidiene new-yorkeze. Aceste re
vendicări au fost calificate de către proprie
tarii ziarelor drept „inacceptabile". La în
cheierea rundei de negocieri, ce s-a desfă
șurat in cursul nopții trecute, Bertram A. 
Powers, lider al sindicatului tipografilor new- 
yorkezi, a declarat că nu s-a înregistrat nici 
un progres.

Asamblarea rotorului turbi
nei de presiune Joasă cu o 
putere de 800 000 k\V, la Uzi
na metalurgicei ..Al XX//- 
lea Congres al P.C.U.S.". Tiu- 
bina cea mai puternică din 
/ară. va li instalată la hidro
centrala SlavlansKaia

îndepărtare a urmărilor acestei 
catastrofe se desfășoară în 
condiții foarte grele. Ploile to
rențiale care cad de două zile 
s-au transformat în ninsoare, 
care în cîteva ore a acoperit 
cu o mantie albă regiunea si
nistrată. La Kula ya, capitala 
provinciei cu același.nume, spi
talele sint arhipline, iar la Ge- 
dîz, unde s-a aflat epicentrul 
cutremurului, echipele medica
le au înce”’ t vaccinarea popu
lației îi 
dizej/efy 
tar/ 
sa 
medi?.. Jifente, produse alimenta
re și materiale necesare adă- 
postirii celor care 
tuit cutremurelor.

Tva : febrei tifoide, 
-i a altor boli. Din 

' 'late continuă 
primele ajutoare în

au supravie-

★

(Agerpres).—
al O.N.U.,

NEW YORK 31 
Secretarul general 
U Thant, a informat luni gu
vernul turc, prin intermediul 
reprezentantului permanent al 
Turciei la O.N.U., că Organi
zația Națiunilor Unite și 
lituțiile sale specializate 
gata să-i furnizeze toată 
tenta de care 
tru ajutorarea victimelor cutre
murului care 
pra regiunilor, din vestul tării.

are nevoie,

s-a abătut

----- ★------

ins- 
sînt 

asis- 
pen-

asu-

Ludvik Svoboda
a sosit la Tokio
TOKIO 31 (Agerpres). — La 

31 martie a sosit la Tokio pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Lud
vik Svoboda. La invitația gu
vernului japonez, oaspetele va 
participa la Ziua națională a 
Cehoslovaciei de la Expoziția 
universală de la Osaka.

La sosire, Ludvik Svoboda a 
fost primit de primul ministru 
al Japoniei, Eisaku Sato, și de 
alte persoane oficiale.

două

D!N TARILE SOCIALISTE

întreprindere

(Agerpres).

Consfătuire
a lucrătorilor
din avicultură

va 
an 
iaa

s-a 
ni- 

avansat de automati-

activității fermelor -i-
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întrebări după constituirea
noului cabinet italian

De cîtcva zile, Italia are, in 
fine, un nou guvern — al 
31-lea din perioada postbelică. 
Cele patru partide care com
pun coaliția de ccntru-stînga 
(democrat - creștin, socialist, 
socialist unitar și republican) 
s-au declarat în general de a- 
cord cu programul noului 
cabinet, aprobînd și lista ce- 

’ lor 27 miniștri. Premierul de- 
mocrat-creștin. Mariano Ru
mor, a avut o sarcină difici
lă și delicată, aceea de a crea 
un echilibru in cadrul guver
nului între partide și chiar 
intre curentele ce le compun, 
intre numărul deputaților «i 
al senatorilor fiecărui pai 
între catolici și laici. întix 
cei originali din nord, centru 
sau sud.

Cele 9 curente democrat- 
creștine sint toate reprezentate 
in guvern, ca și cele patru 
grupări ale socialiștilor. Din 
P.D.C., cele mai multe minis
tere revin grupului format 
in jurul premierului Rumor, 
curentul de stingă — „Forțe 
noi" — obținînd. după cereri 
insistente, două locuri în gu
vern : Ministerul muncii și 
Ministerul invățămîntului.

Se pare însă că unele difi
cultăți vor izbucni tocmai da
torită modului în care s-au 
repartizat portofoliile între 
curentele P.D.C. Se va putea 
menține oare echilibrul apa
rent intre curentele democrat- 
creștine ? — se întreabă ob
servatorii politici italieni. 
Cum va reacționa ministrul do 
interne, reprezentant al aripii 
do dreapta a P.D.C., la refor
ma universitară pe care va 
trebui să o înfăptuiască mi
nistrul învălămîntului sau 
la modul în care intervine 
ministrul muncii în tratativele 
dintre reprezentanții greviști
lor și cei ai patronatului, 
pentru înnoirea contractelor 
colective ? Se știe, de aseme
nea, că ministrul trezoreriei, 
Emilio Colombo (democrat

creștin), este promotorul unei 
politici de austeritate in dome
niul economic, politică cc în- 
timpină atil opoziția socialiș
tilor, cît și a stîngii dcmocrat- 
creștine (ministrul muncii. 
Donat-Cattin, se opune înghe
țării salariilor). Pe de altă 
parte, pentru realizarea inten
țiilor sale. Colombo are nevo
ie de sprijinul ministrului pen
tru participarea stalului. 
(Flaminio Piccoli,’ democrat- 
creștin). dar mai ales de cel 
a! ministrului de finanțe 
(Luigi Preti, socialist unitar).

Comentariul 
zilei

Vor putea oare stabili cei 
trei o linie comună de acți
une ?

în ce-i privește pe socia
liști, deși nu dețin portofo
liul externelor (unul dintre 
ministerele-cheio ce i-a reve
nit democrat-creștinului Aldo 
Moro) pe care-1 revendicaseră 
inițial, se parc că sint sa- 
tisfăcuți. deoarece au primit, 
așa cum și-au dorit \ icepreșe- 
dinția Consiliului de Miniștri 
(funcție acordată lui Frances
co de Martino, secretarul 
P.S.I.) și Ministerul Bilanțului 
și Programării Economice. Pe 
de altă parte, acceptind să 
facă parte din noul guvern, 
ci au reușit să înlăture ceea 
ce considerau un pericol : di
zolvarea, Parlamentului și re
curgerea la alegeri politice ge
nerale. Celelalte două parti
de reprezentate în guvern, 
deși au obținut portofolii mai 
puține (proporțional cu pon
derea pe care o au pe plan 
național), pe moment se pare 
că se declară mulțumite. .So
cialiștii unitari sint mulțu
miți pentru că din trei porto-

folii cc lc-au revenit 
sint ministere ,,cu greutate* 
(finanțele și apărarea), iar re
publicanii pentru că dețin mi
nisterul Justiției.

Prin urmare, o rețetă com
plicată a făcut posibilă solu
ționarea celei mai lungi crize 
ministeriale italiene din peri
oada postbelică. Dar, iar se ri
dică o întrebare : structura 
guvernului ii va permite oare 
să se mențină o perioada mai 
îndelungată ? Observatorii po
litici nu manifestă prea mult 
optimism, considerind echili
brul creat ca fiind destul 
fragil, cu atît mai mult 
cît divergențele care au 
la baza neînțelegerilor dintre 
partide (și dintre curentele 
acestora) nu au fost rezolvate, 
ci doar ocolite. Și apoi urmea
ză să-și spună cuvîntul con
fruntarea electorală ce va 
avea loc cu prilejul alegerilor 
administrative și regionale. 
Data acestora nu va putea fi 
însă stabilită decit după cc se 
vor încheia dezbaterile parla
mentare asupra programului 
guvernamental, dezbateri ce 
încep la 6 aprilie în Camera 
Deputaților și la 7 aprilie în 
Senat.

Partidele de stingă aflate in 
opoziție (P.C.I. și P.S.I.U.P.) 
au evidențiat fragilitatea nou
lui cabinet. Acest guvern 
cvadripartit — scrie „L’Unita". 
organul Partidului Comunist 
Italian — „este în profundă 
contradicție cu cerințele și 
aspirațiile oamenilor muncii 
și se prezintă. în același timp, 
ca o soluție slabă. precară, 
caracterizată de acute con
traste interne". Săptămînalul 
Partidului Socialist H ,:an al 
Unității Proletare, ..Mondo 
Nuovo", apreciază, la rîndul 
său, că. nefiind înlăturate cau
zele divergențelor dintre par
tidele coaliției, reînvierea ca
binetului cvadripartit „nu poa
te ascunde echilibrul politic 
instabil al centrului-stînga*.

Silvia COMAN

producătoare 
de țesături de lînă

VARȘOVIA 31
In voievodatul Liublin, din 

R.P. Polonă, a fost dată în ex
ploatare o mare întreprindere 
producătoare de țesături de li
nă. Prima secție a fabricii 
produce în cursul acestui 
600 000 metri de țesături, 
cînd va funcționa la întreaga 
capacitate, întreprinderea va I* 
cea mai mare din tară și 
avea o capacitate de produc'; 
anuală de 5 milioane metri i? 
saturi de lină. Principala se 
tie va cuprinde războaie fără 
suveici, mașini a căror produc
tivitate este dublă fată de cele 
obișnuite.

PHENIAN 31 (Agerpres). — 
Phenian, s-a deschis con

sfătuirea națională a lucrători
lor din avicultură din R.P.D. 
Coreeană.

La deschiderea lucrărilor a 
fost prezent Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene.

în prezent, în comparație cu 
anul 1965, numărul fermelor de 
păsări din această țară a cres
cut de circa 3,2 ori. iar spatiile 
lor productive au sporit de 4.4 
cri. (n aceeași perioadă pro
ducția de ouă de găină a cres
cut de 12 ori. în timp ce pro
ducția de carne de pasăre 
mărit de 5,8 ori. Datorita 
velului
zare a diverselor operații din 
cadrul
vicole, un lucrator se poate o- 
cupa de creșterea a peste zees 
mii de pui.

• CU PRILEJUL ÎMPLINI
RII A 70 DE ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA UNIUNII 
POPULARE AGRARE BULGA
RE, la Sofia 1 avut loc o adu
nare festivă. J Au luat parte 
Todor Jivkov, Gheorghi Trai- 
kov și al ți conducători de par
tid și de stat bulgari.

Gheorghi Traikov, secretarul 
Uniunii Populare Agrare, a 
prezentat un raport despre lup
ta Uniunii împotriva capitalis
mului și fascismului și despre 
participare, 
la opera 
lismului 
ducerea 
Bulgar.

© La Ankara a fost semnat 
un PROTOCOL CARE REGLE
MENTEAZĂ SCHIMBURILE 
DE MĂRFURI DINTRE ALBA 
NIA ȘI TURCIA PE 
1970.

Conform prevederilor 
montului, informează 
A.T.A., Albania va exporta in 
Turcia acid sulfuric, sodă cal
cinată, nitrat de amoniu și alte 
produse. Turcia va livra Alba
niei bumbac, chimicale și pro
duse siderurgice.

docu-
agenția

accstei organizații 
de construcție a socia- 
in Bulgaria, sub con- 
Partidului Comunist

prezența ministrului 
ai agriculturii, gene- 

în

© In
Peruvian 
ralul Jorge Barandiaran. 
regiunea Sierra Central a avut 
loc ceremonia împărțirii a 
283 000 hectare de pămint unui 
însemnat număr de familii de 
țărani. Aceste terenuri au apar
ținut societății „Cerro de Pasco 
Corporation" și au fost expro
priate în 
agrare.

baza legii reformei

SYDNEY S-AU 1N-
LUCRĂR1LE CELțL’I 

CONGRES

© LA
CIIEIAT
DE-AL XXII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST
DIN AUSTRALIA, care a exa
minat și adoptat noul program 
al partidului și a adus unele 
modificări statutului. Congresul 
a ales, de asemenea, noua com
ponență a Comitetului național 
al Partidului Comunist din 
Australia.

© La Moscova se află Kazumi 
Iamagata, președintele comitetu
lui directorial al societății ja
poneze de navigație „lamasita 
Sinnihon Steamship" care ur
mează să discute cu partenerii 
sovietici planul colaborării ja- 
pono-sovictice în vederea mo
dernizării unor porturi din Ex
tremul Orient al U.R.S.S., rela
tează agenția TASS. Reconstru
irea acestor porturi va permite 
sporirea livrărilor de cherestea 
și cărbune sovietic în Japonia.

• UN PUTERNIC INCEN
DIU a izbucnit în zorii zilei 
de marți in clădirea cotidia
nului „Polițika" din Belgrad. 
Trei etaje ale acestei construc
ții noi au căzut pradă flăcă
rilor. Pagubele, relatează agen
ția Taniug. sint considerabile. 
Au fost începute cercetări pen
tru stabilirea cauzelor incen
diului. despre care se crede că 
a fost provocat de un scurt-cir- 
cuit.
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© Una din cele mai reacțio
nare organizații de dreapta din 
S.U.A., cunoscută sub numele 
de „Lobiul libertății", a anunțat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că intenționează să des
chidă în capitala Rhodesiei. 
Salisbury, un așa-zis „centru 
american de informații". După 
cum au menționat reprezentanții 
acestei organizații, a fost strîns 
deja un fond special sub titu
latura de „prietenii indepen
denței rhodesiene", care a fost 
pus la dispoziția regimului lui 
Ian Smith.

PE SCURT • PE SCURT
Wlllll, IlMil: Hill ITIII I'HI I! IUI ’ ’ j,1 l.iil li|||'ii;il,lil lilllllllllllll'lllllll- ll:IIIHIIIIIIIIIilll|llllllinilllll!lllll|ll|i|l  H 'II' r llîllll

© APROXIMATIV 7 LA 
SI TĂ DIN FORȚA DE MUN
CĂ A REPUBLICII CHILE NU 
ARE ÎN PREZENT DE LUCRU, 
iar majoritatea șomerilor sint 
tineri — se arată intr-o statis
tică publicată de secția pentru 
tineret a Centralei unice a oa
menilor muncii din Chile. Cel 
mai mare număr de șomeri se 
înregistrează în rîndurile cons
tructorilor, minerilor și texti- 
1 iști lor.

© Potrivit unui comunicat 
publicat de Ministerul de In
terne, în ultimele trei zile PE 
ȘOSELELE FRANȚEI ȘI-AU 
PIERDUT VIAȚA, IN URMA 
ACCIDENTELOR DE CIRCU
LAȚIE, 75 DE PERSOANE, iar 
alte 717 au fost rănite, 316 din
tre acestea în stare gravă.

© BAZA MILITARĂ A- 
MERICANĂ DE LA TRAB
ZON. SITUATĂ PE COASTA 
MĂRII NEGRE, A 
PREDATA MARȚI 
LOR ARMATE 
Transferarea bazei 
americane către Turcia s-a e- 
fectuat in conformitate cu 
acordul încheiat intre S.U.A. 
și Turcia in octombrie 19G9. 
In baza aceleiași înțelegeri, 
în luna iunie a.c. urmează să 
fie predată forțelor militare 
turce și baza americană de 
la Samsun.

FOST 
FORȚE- 
TURCE, 
militare

• LA NICOSIA A IOST 
SEMNAT UN PROGRAM DE 
COLABORARE IN DOMENIUL 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
INTRE IUGOSLAVIA ȘI CI
PRU PE ANII 1970 ȘI 1971.

Programul, informează agen
ția Taniug, prevede 
schimb de delegații 
artistice și din sfera

© La Teheran a fost dat pu
blicității COMUNICATUL CO
MUN SOV1ETO-IRANIAN in 
urma vizitei făcute în Iran de 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al V.R.S.S.

In comunicat se arată că păr
țile au constatat cu satisfac*ie 
dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări, au 
discutat căile extinderii lor vi
itoare, precum și probleme in
ternaționale actuale.

• Ln purtător de

un larg 
culturale, 
educației.

_ ciLvînt al
Departamentului de Stat a a- 
nuntat că STATELE UNITE AU 
FURNIZAT ISRAELULUI ~ 
ÎNCEPUTUL ACESTUI 
ARMAMENT CONSTIND 
PIESE DE ARTILERIE, 
HICULE BLINDATE Șl PIESE 
DE SCHIMB PENTRU TAN
CURI.

LA
AN

DIX
VE-

© In baza unui decret apă
rut în Buletinul oficial din 
Atena. GUVERNUL GREC \ 
ÎNFIINȚAT O GARDĂ NAȚIO
NALĂ a cărei sarcină este men
ținerea „Păcii și ordinii". De
cretul precizează că garda na
țională va fi formată din mai 
multe batalioane în componen
ța cărora vor intra ofițeri ac
tivi ai armatei și rezerviști. V- 
ceșlia nu vor nutea părăsi regi
unea lor fără o permisie spe
cială. Limita serviciului obli
gatoriu in cadrul acestei gărzi 
naționale este de șase luni.

Tiparul — Întreprinderea peltgiaflcfl Hunedeaia. Subunitatea Petroșani 4U 369
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ORIENTUL APROPIAT
Declarafia Ministerului

Afacerilor Externe al Italiei

Vizita 
la Praga 

a ministrului 
afacerilor 
externe, 
Corneliu 
Mănescu

PRAGA 10. — Corespon
dentul Agerpres, E. lonescu, 
transmite: Ministrul afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu 
Mănescu, care la invitația lui 
Jan Marko, ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, face 
o vizită oficială la Praga, a 
fost primit vineri de către 
Ludvik Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace. La întil- 
nirc au fost prezenti Jan 
Marko și Ion Obradovici, 
ambasadorul României la 
Praga.

★
Vineri, s-au încheiat la 

Praga, la sediul Ministerului 
Afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace, convorbirile din
tre ministrul de externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu. și minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslo
vace, Jan Marko. Convorbiri
le s-au referit la relațiile bi
laterale dintre cele două țări 
si la unele probleme interna
ționale. în special ale securi
tății europene. Discuțiile 
dintre cei doi miniștri s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
sinceră, tovărășească.

Tot vineri, ministrul de ex
terne român a fost primit de 
către Miloslav Hruskovic, 
vicepreședinte al guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace. 
Oaspetele român a fost înso
țit de Jan Marko, ministrul 
afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace și de Ion Obrado
vici, ambasadorul României la 
Praga.

Seara, ambasadorul român 
a oTerit în saloanele ambasa
dei un dineu cu ocazia vizi
tei la Praga a ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii S rialist? România, Corne
liu Mănescu.

„AP0LL0-13“ 
va fi lansată azi 

la ora 21,13
(ora 

Bucureștiului)
CAPE KENNEDY 10 (Ager- 

preș). — Administrația Națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că, in ciuda dificultăților 
intervenite in urma contami
nării astronautului Thomas 
Mattingly cu virusul rujeolei, 
lansarea navei cosmice ..Apo- 
llo-13“ va avea loc la data 
și ora prevăzute. Astfel, cea 
de-a treia călătorie a omului 
spre Lună va începe simbătă 
la ora 21,13 (ora Bucureștiu- 
lui).

Locul astronautului Mattingly 
va fi luat de John Swigert.

O nouă
premieră 

chirurgicală 
a dr. Barnard

CAPETOWN 10 (Agerpres). 
— Cunoscutul chirurg sud-afri- 
can prof. Christian Bernard a 
efectuat joi seara, la spitalul 
Groote Shuur din Capetown, o 
nouă transplantare. înlocuind o 
arteră din apropierea inimii cu 
o porțiune de arteră extrasă 
din gamba pacientului. Sursele 
medicale au precizat că porțiu
nea de arteră, lungă de 15 cm. 
a fost transplantată intre aortă 
și una din arterele cardiace.

Operația, care constituie o 
premieră în activitatea lui 
Christian Barnard și a echipei 
sale de chirurgi de la Groote 
Shuur, a durat 8 ore. Ea a fost 
efectuată asupra unui pacient 
care suferea de o insuficientă 
arterială în zona aortică.

BELGRAD 10 - Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : In comunicatul co
mun cu privire la vizita minis
trului afacerilor externe al Al
geriei, Abdelaziz Bouteflika. se 
arată că în cursul convorbirilor 
cu omologul său, Mirko Tepa- 
vaț, s-a procedat la un schimb 
de păreri care a cuprins pro
bleme privind relațiile bilate
rale și situația internaționala 
actuală. Cei doi miniștri au 
căzut de acord că este necesar 
ca relațiile reciproce să fie 
adîncite și extinse in domeniile

Proiect de rezoluție inițiat de România
și alte nouă țări, adoptat de plenara Comisiei

pentru condiția femeii
GENEVA 10 — Coresponden

tul Agerpres, II. Liman trans
mite : Plenara Comisiei pentru 
condiția femeii a adoptat în 
unanimitate un proiect de re
zoluție inițiat de România și 
alte noua lari cu privire la ac
cesul femeii la studii, învăță- 
mint mixt și alfabetizare. Rezo
luția se adresează statelor 
membre ale O.N.U., organizații
lor no'guvcrnamentale și altor 
organizații cerîndu-le să inten
sifice eforturile in vederea apli
cării tuturor măsurilor necesare 
pentru a se îngădui femeilor, 
in regiunile rurale ca și urbane, 
de a profita din plin de toate 
programele de educație desti

■ ICEBERG-URILE •
i baza unei noi industrii daneze I
| COPENHAGA 10 (Agerpres). 
' — Danemarca intenționează
| să treacă la exploatarea unei 
„ noi industrii, «le cărei pro- 
| duse vor fi exportale in 
• curind in toată Europa occi- 
I dentală. La baza acesteia vor 
I sta iceberg-urilc lărimi/ate 
' in mici cuburi de gheată. 
| destinate să răcească aperi- 
» livele consumatorilor de bău- 
| furi.
' Danemarca posedă cel mai 
I mare ghețar din lume, cel de 
I la Jakobshavn. Asemenea 
J tuturor ghețarilor. acesta 
I alunecă în fiecare an și 10 
' milioane tone de gheată cad 
| in marc. Acestea sini iceber- 
’ gurile ce vor fi exploatate 
| de danezi.
I Avantajul acestui nou 
J „produs" de export al Dane

LAOS

Răspunsul lui Suvanna Fuma 
la mesajul lui Sufanuvong

VIENTIANE 10 (Agerpres). 
— La Vientiane, a fost dat pu
blicității răspunsul șefului gu
vernului regal laoțian, prințul 
Suvanna Fuma, la mesajul pre
ședintelui C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat, prințul 
Sufanuvong. privind începerea 
unor negocieri, în vederea so
luționării' pe cale pașnică a 
situației din Laos. în răspuns 
se arată că. pentru a se crea 
o ambiantă favorabilă începerii 
negocierilor, sînt necesare: 
încetarea focului pe întreg 
teritoriul laoțian și retra
gerea imediată a trupelor stră
ine; reluarea activității Comi
siei internaționale de control 
privind încetarea focului; în- 
lilnirea reprezentanților părți
lor interesate, într-o zonă di
nainte stabilită, pentru a discu
ta programul în cinci puncte 
al partidului Neo Lao Haksat. 
precum și toate problemele di
vergente.

Senatul S.U.A. a adoptat rezoluția 
prin care recomandă președintelui Nixon

0 Mr D DEDII IlEDRE
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — Senatul american a 
adoptat cu o largă majoritate 
o rezoluție prin care cere pre
ședintelui Nixon să propună o 
„înghețare" a dezvoltării arme
lor nucleare ca un pas inițial 
spre reducerea cursei înarmări
lor. Cu o săptămînă înainte de 
reluarea la Viena a convorbiri
lor sovieto-americane pentru li
mitarea armelor strategice, 
autorii rezoluției apreciază că 
„o înghețare imediată" a dez
voltării armelor nucleare poate 
constitui o șansă de a se ob
ține prevenirea unei noi esca
ladări a înarmărilor nucleare. 
Criticînd hotărîrea Administra
ției de a trece la cea de-a doua 
etapă a sistemului dd rachetă- 
antiracheta „Safeguard" și dez

Comunicat comun algeriano-iugoslav
politic, economic, cultural șl 
tehnico-științific.

Miniștrii au exprimat îngrijo
rarea fata de unele aspecte ale 
situației internaționale actuale 
și au reafirmat convingerea că 
o pace trainică, securitatea și 
progresul în lume pot fi reali
zate numai dacă toate țările 
respectă in relațiile lor inter
naționale principiile indepen
denței, suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului și 
rezolvării pe cale pașnică a 
problemelor litigioase. Cei doi 
miniștri au afirmat dorința gu

nate adulților. Ea cere 
U.N.E.S.C.O. să asigure femei
lor analfabete un loc important 
în programele sale de alfabeti
zare funcțională și să sprijine 
toate acțiunile guvernamentale 
și neguvernamentale de 
alfabetizare, între altele fă- 
cînd cunoscute tehnicile și me
todele moderne de luptă împo
triva analfabetismului.

Șefa delegației române, Flo- 
rica Paula Andrei, luînd cuvin- 
tul in sprijinirea proiectului, a 
subliniat necesitatea unor acți
uni urgente și eficace. Ea a 
relevat importanta învătămtn- 
tului primar general și gratuit 
ca o soluție ideală. Vorbitoarea

marcei nu este neglijabil, iar | 
viitorii cumpărători de ghea- * 
/ă vor profita fără îndoială | 
de el : straturile de gheată ’ 
care formează ghefarul sînt i 
vechi de peste două mii de J 
ani, fiind, deci, de o puritate j 
absolută. Niciodată n-au fost | 
atinse de poluarea caracter is- * 
tică a timpurilor moderne- | 
Mai mult decît atil, miliardele , 
de tone de gheată au provo- I 
cal comprimarea aerului cap- ' 
tal de apa solidificată, eli- i 
berîndu-1 în paharul consu- I 
maiorului. Pe lingă posibili- ' 
lalea de a se amuza la auzul | 
micilor pocnituri produse - 
prin decomprimarea aerului. I 
consumatorul o va avea și ' 
pe aceea de a respira... cile- i 
va molecule de aer, cu totul I 
pur. J

După cum s-a mai anunțai, 
Neo Lao Haksat a luat inițiati
va propunerii unor convorbiri 
cu reprezentanții guvernului de 
la Vientiane pentru a examina 
posibilitatea realizării unui 
acord în vederea rezolvării 
problemei laoțiene. Un repre
zentant al prințului Sufanuvong 
a remis la 22 martie premieru
lui Suvanna Fuma un mesaj în 
care au fost expuse propunerile 
în cinci puncte ale Neo Lao 
Haksat. Acestea prevăd, în e- 
sentă : respectarea suveranită
ții, neutralității, unității și inte
grității teritoriale a reaatulul 
Laos, conform acordurilor de 
Ia Geneva,- încetarea interven
ției americane în Laos; nepar- 
ticiparea tării la alianțe mili
tare cu alte state; interzicerea 
instalării de baze militare sau 
a introducerii de trupe străine 
pe teritoriul Laosului și promo
varea unei politici externe de 
pace și neutralitate pe baza prin
cipiilor coexistentei pașnice.

voltarea sistemului de rachete 
cu ogive nucleare Mirv, sena
torul Edmund Muskie s-a pro
nunțat pentru o „înghețare" a 
dezvoltării armelor nucleare 
pe o perioadă do cel puțin șase 
luni, timp în care să se ajungă 
la un „acord mutual" de limi
tare a armelor strategice. Se
natorul Fred Harrison, referin- 
du-se la programul Mirv, care 
urmează să fie pus în curînd 
la punct, a spus că „ar fi trist 
dacă Statele Unite vor pierde 
prilejul unor convorbiri con
structive într-un moment în 
care acestea par posibile". La 
rîndul lui, senatorul George 
McGovern a cerut să înceteze 
finanțarea construirii a noi baze 
de lansări pentru rachetele 
„Minuteman".

vernelor lor de a depune c- 
forluri în vederea dezvoltării 
colaborării între țările din zona 
Mării Mediterane și pentru ca 
această mare să fie o mare 
a păcii,

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea pentru conti
nuarea agresiunii americane in 
Vietnam și au condamnat po
litica de așa-zisă vietnamizare. 
Totodată, s-a exprimat îngrijo
rarea pentru situația din Asio 
de sud-est, îndeosebi pe.itiu 
extinderea operațiunilor mili
tare in Laos și primejdia de a 

a precizat că România a Ini
țiat o conferință international 
cu tema „Educația copilului și 
progresul științific și tehnic 
contemporan", caro va avea 
loc în luna iulie sub auspiciile 
Consiliului National al organi
zației de pionieri. De aseinOne.a, 
Ministerul învătămînt'ilui va 
tipări 30 000 manuale școlare 
destinate tarilor în curs de dez
voltare în care U.N.E.S.C.O. 
pune in aplicare un protect de 
alfabetizare.

Vineri seara, lucrările celei 
de-a 23-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru condiția femeii 
au luat sfirșit.

Austria

Socialiștii 
intenționează 
să formeze
un cabinet 

minoritar
VIENA 10 (Agerpres). — Par

tidul socialist austriac a anun
țat joi hotărîrea sa de a consti
tui un cabinet minoritar în 
ipoteza în care, pînă la 25 apri
lie, nu se va ajunge la un 
acord în tratativele pe care le 
poartă cu populișlii în vederea 
formării unei coaliții guverna
mentale. Știrea a fost anunțată 
de purtătorul de cuvînt al par
tidului, care a precizat că li
derul socialiștilor. Bruno Krei- 
ski. a informat pe președinte
le Austriei, Franz Jonas, despro 
hotărîrea luată. în cercurile po
litice vieneze se consideră că 
Franz Jonas ar putea aproba con
stituirea unui guvern minoritar.

Deși cele două partide au 
obținut cele mai multe voturi 
în alegerile de la 1 martie, 
nici unul dintre ele nu benefi
ciază de o majoritate absolută, 
care să le permită formarea ți
nui guvern monocolor. Tratati
vele angajate între cele două 
formațiuni politice, care au
mai colaborat o lungă perioadă, 
guvernind Austria între anii
1945—1966, n-au ajuns pînă în 
prezent Ia nici un rezultat. In
succesul negocierilor se dato
rează, apreciază observatorii, 
atît lipsei unității de păreri in 
sinul partidelor respective, cît 
și divergentelor care există 
între ele cu privire la progra
mul guvernamental și reparti
zarea portofoliilor.

Alternativa formării 1 unei 
mici coaliții, a socialiștilor și 
liberalilor, a fost respinsă de 
ultimii încă din timpul campa
niei electorale.

Rezoluția Senatului nu este 
considerată obligatorie pentru 
președintele Nixon, ea avînd 
caracterul unei recomandări.

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

— Comisia senatorială pentru 
problemele externe a adoptai 
vineri în unanimitate o propu
nere care recomandă abrogarea 
rezoluției cu privire la Golful 
Tonkin, adoptată de Congresul 
american în 1964, Rezoluția a- 
corda președintelui S.U.A. îm
puterniciri depline în ceea ce 
privește ducerea războiului din 
Vietnam. Fostul președinte, 
Johnson, a folosit această rezo
luție pentru a ordona bombar
darea Republicii Democrate 
Vietnam și a trimite în Viet
namul de sud un număr de 
500 000 de soldați americani.

se crea un nou focar de răz
boi in Cainbodgia.

Cei doi miniștri au căzut de 
acord asupra necesității de a 
se depune eforturi de către ță
rile neangajate in vederea gă
sirii căilor de rezolvare a pro
blemelor internaționale. Ei con
sideră că apropiata intilmre 
pregătitoare de la Dar Es Sa
laam și îndeosebi Conferința 
șefilor de state .și de guverne 
ai tarilor neangajate va avea 
o mare însemnătate pentru ac
țiunile viitoare ale țărilor ne
angajate.

Respingerea de către Senat 
a numirii lui Harrold Cars
well ca judecător la Curtea 
Supremă a S.U.A. depășește 
prin implicațiile sale o simplă 
controversă asupra unei per
soane. Indiferent de argumen
tele pro și contra formulate 
la(ă tic judecătorul Cur/ii de 
apel din statul Florida, vi- 
zînd mai ales atitudinea sa 
conservatoare sudistă, respin
gerea este considerată mai 
degrabă un nou afront al or- 
ganului legislativ adus pu
terii executive, căci este
pentru a doua oară consecu
tiv cind Senatul procedează 
in acest fel fală de o numire 
făcută de șeful stalului.

Ca o primă reacție a Casei 
Albe la atitudinea Senatului 
a fost înregistrată declarația 
purtătorului de cuvînt Ro
nald Ziegler, care a spus zia
riștilor că președintele Nixon 
este ..decepționai" de aceas
tă nouă respingere și a pro
mis că alegerea sa viitoare 
pentru numirea unui judecă
tor in locul rămas vacant la 
Curtea Supremă, după demi
sia lui Abe Forlas, se va opri 
tot asupra unui republican,

Semnifi
cația miei 
ies pi ageri
dar nu clin rînclurile sudiști
lor. Faptul că viitorul jude
cător la Curtea Supremă a 
S.U.A. va fi un republican, 
nu deranjează prea mult or
ganul legislativ în care majo
ritatea este cletinulă de de- 
mocrafi, și nici dacă va li 
ales un sudist sau unul din 
nord. Evenimentul se înca
drează in „dialogul" mai com
plicat ce se duce sub o formă 
nedcclarală între Capiloliu 
(clădirea Congresului) și 
Casa Albă (reședința prezi
dențială). Acest „dialog" a 
devenit deschis mai ales cind 
Congresul a suplimentat alo
cațiile Ministerului Sănătă
ții, Educației și Bunăstării, 
iar președintele a refuzat să 
semneze proiectul de buget 
suplimentar. Ceea ce pare să 
deranjeze cel mai mult Ad
ministrația la ora actuală 
este faptul că pină și unii 
republicani din Congres s-au 
opus unor proiecte de lege 
propuse de președinte. A- 
ceasta a dus la existenta 
așa-numilelor grupuri com
binate in Congres, care 
adoptă pozifii nemaifinînd 
cont de partidul pe care H 
reprezintă. Este asllel semni
ficativ că cele trei înfruntări 
categorice ale guvernului in 
Congres: opoziția lafă de 
hotărîrea Administrației, pri
vind construirea sistemului 
de rachete antirachele „Sa
feguard", dezacordul privind 
proiectul de buget amintit și 
respingerea numirilor de 
către președinte a succesoru
lui lui Abe Forlas s-a făcut 
și cu mijlocirea a nouă repu
blicani, de tendință liberală 
și cu mare influentă. Nixon a 
cîștigat o „bătălie", dar a 
pierdui două, constată co
respondentul agenției U.P.I., 
Steve Gerslel. O scurlă sta
tistică arată că 17 senatori 
republicani „au dezertat" de 
la poziția Administrației, 
cind a lost respinsă numirea 
lui Haynsworth ca judecător 
la Cdrlea Supremă a S.U.A., 
11 s-au opus extinderii sis
temului de rachete anlirache- 
lă, iar 13 au voiai pentru 
recenta respingere a numirii 
lui Harrold Carswell.

Așadar, respingerea lui 
Carswell semnifică o evolu
ție politică mult mai profundă, 
care nu-și va găsi probabil 
deznodămîntul înainte de ale
gerile legislative din luna 
noiembrie.

Ion PUTINELU

OSAKA ’70. O noutate de 
senzație la Osaka este primul 
telefon portativ din lume. De 
dimensiuni foarte mici, poale 
h purtat in poșetă și prin 
simpla apăsare a unor clape 
numerotate se poate obține 
legătura cu numărul de tele
fon dorit, clin orice loc. Azi, 
poate fi văzut numai la Osa
ka. mi ine se va împrăștia 
pretutindeni in lume.

PE SCURT • PE SCURT
• ACADEMICIANUL CON

STANTIN GIURESCU. profesor 
la Universitatea din București, 
a ținut joi seara, la invitația 
„Institutului Dunărean Euro
pean" din Viena. o conferință 
despre formarea statului națio
nal român. Au fost prezenți 
dr. Fritz Bock, președintele in
stitutului, dr. Georg Prader. 
ministrul apărării ai Austriei, 
personalități ale vieții publice, 
ziariști, membri ai corpului di
plomatic. Au fost, dc aseme
nea, de față Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Vic- 
na. și alți membri ai ambasa
dei române.

9 IN UNGARIA SE EXTIN
DE PRODUCȚIA DE CABLU IU 
DE OȚEL ȘI ALUMINIU. Pen
tru producerea acestui gen dc 
cabluri, la Balassgyarmat se 
construiește o nouă uzină caro 
va intra în funcțiune în cursul 
acestui an. Tot aici va începe 
producerea de sirmă cu izola
ție din mase plastice.

® .Consiliul interministerial 
special, reunit sub președinția 
șefului statului francez. Geor
ges Pompidou, a luat în dez
batere vineri proiectul celui 
de-al VI-lca plan de dezvoltare 
economică a Franței pentru 
perioada 1971—1975. Textul 
proiectului va fi supus apoi 
examinării aprofundate a Con
siliului Economic și Social, 
după care îl va discuta Parla
mentul. urmînd ca el să fia 
adoptat cel mai tîrziu la 30 
iunie, data închiderii sesiunii 
parlamentare.

PARIS 10 (Agerpres). — 
Robert Andre Vivien, secretar 
de stat însărcinat cu probleme
le echipamentului și locuințe
lor, a pus joi prima piatră de 
temelie a noului bloc turn de 
pe Maine — Montparnasse, 
care, după ce va fi terminat, in 
decembrie 1972, va avea o înăl
țime de 200 metri, fiind cel 
mai înalt bloc din Europa. E- 
chipat cu 24 de ascensoare, 
noul turn va avea 56 de etaje. 
Costul construcției se va ridica 
la 700 milioane franci. La 
parterul turnului va fi amena
jat un centru comercial mo
dern, 2 000 de locuri pentru 
parking, braserii, restaurante, 
un centru internațional textil 
și un complex sportiv.

Greva 
studenților 
din Saigon 

continuă
SAIGON 10 (Agerpres). — 

Poliția saigoneză a intervenit 
vineri pentru îinprușlivrea unei 
demonstrații organizate în 
semn de protest laici dc re
presiunile polițienești, ia care 
participau cîleva sute de elevi. 
Un număr dc 30 dc elevi au fost 
arestați.

Agenția France Presse arata 
că acțiunea elevilor din Saigon 
este prima de acest fel. După 
cum se știe, aproximativ 30 000 
de sturion ti de la toate facultă
țile din capitala sud-vietnameză 
se afla in greva de citeva săp- 
tămini.

ROMA 10 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Italici și-a exprimat joi, fn- 
tr-o declarație oficială, „conster
narea" in legătură cu uciderea 
de către aviația israeliană a 
30 de elevi egipteni in loca
litatea El Sharieh, de lingă 
Cairo.

Declarația exprimă, de ase
menea, îngrijorarea guvernului 
Italian fală dc Înrăutățirea si
tuației din Orientul Apropiat, 
mentionînd că „este mai urgent 
decît oricînd să se respecte re
zoluțiile Națiunilor Unite din

MIȘCĂRILE

REVENDICATIVE
DIN ITALIA

ROMA 10 (Agerpres). — 
Peste 350 000 de muncitori din 
industria textilă au declarat 
joi o grevă de 8 ore, în semn 
de protest fața de întreruperea, 
în urmă cu două săplămini, a 
convorbirilor pentru încheie1- m 
unui nou contract colectiv de 
muncă. Impasul în care se gă
sesc aceste convorbiri a ' t 
creat în urma refuzului repre
zentanților direcțiunilor de a 
acorda o creștere a salariilor 
și alte beneficii. La Milano și 
Napoli, muncitorii și-au spri
jinit revendicările prin demon
strații. alăturîndu-li-se acestora 
și muncitorii din transporturile 
publice municipale, care au în
trerupt lucrul pentru o oră și 
jumătate.

La Roma, salariații din ser
viciile de salubritate au intrat, 
începind de vineri, în cea de-a

• Joi seara a avut loc la 
Stuttgart un spectacol extra
ordinar cu opera Rigoletto dc 
Verdi. Rolul ducelui de Man
tua a fost deținut de tenorul 
român Ion Pisso. El a cintat 
alături dc baritonul Victor 
Braun (S.U.A.) și Ursula Koszut 
(Polonia).

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

O Președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Balaguer, 
a primit joi seara pe condu
cătorii partidelor care se opun 
realegerii sale. Discuțiile s-au 
desfășurat cu ușile închise și 
nu a fost publicată pentru mo
ment nici lista liderilor opo
ziției care au participat la in- 
tilnire. Se crede că Francisco 
Pena Gomez, secretarul gene
ral al Partidului revoluționar 
dominican — partid al fostu
lui pieședintc Juan Bosch — 
nu a luat parte la întilnirea 
cu Balaguer, apreciind că ac
tualele condiții politice nu sînt 
propice unui dialog sincer.

© IUGOSLAVIA VA DISPU- 
NE ANUL ACESTA DE 18 AE- 
ROPORTURI MODERNE ȘI DE 
3G DE NOI AVIOANE, cu o 
capacitate dc aproximativ 2 500 
locuri în total, se arată într-un 
comunicat al Camerei Econo
mice Federale a R.S.F. Iugo
slavia.

Cea mai marc companie ae
riană iugoslavă. „JAT“, va fi 
capabilă să transporte anual 
peste 1 milion călători. In do
tarea ci vor intra 5 noi avioa
ne .DC-96" și un „Bocing-707".

Lingă o clădire de pe strada Reforma din Mexico City, 
organizatorii viitorului campionat mondial de totbal au 
postat o giganta minge de fotbal. Ea amintește trecătorilor 
că pina la primul meci al campionatului rămîn din Ce in c ■ 
mai puliue zile.

In loto: Mingea de fotbal de pe strada Reimma dm 
capitala Mexicului.

1907" cu privire la situația dirt 
această regiune a lumii.

★

BERLIN 10 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Germano a dat publici
tății o declarație în care s® 
arată că guvernul și poporul, 
Republicii Democrate Germano 
sint indignate de atacul avioa
nelor israelienc asupra unei 
școli din Republica Arabă 
Unita.

treia zl de grevă, provocînd 
acumularea dc mari cantități de 
gunoi menajer pe străzile ca
pitalei italiene.

Greva de 24 de ore a celor 
600 000 de salariali al servicii
lor municipale și provinciale a 
luat sfîrșit la mijlocul nopții -laf 
miercuri spre joi, dar, la ni
vel local, anumite categorii da 
lucrători nu s-au prezentat încă 
la locul de muncă.

Cele trei mari centrale sindi
cale au programat, de asemene t, 
o grevă de 24 de ore cairo 
sfîrșitul acestei luni, a salaria- 
tilor serviciilor poștale și trans
porturilor feroviare, in vede
rea obținerii unei reduced a 
impozitelor pe venituri, a unei 
reorganizări a agențiilor de 
asigurări sociale și sporirii 
subvențiilor de stat penru 
construcțiile de locuințe.

• PREȘEDINTELE IRA
KULUI. AHMED HASSAN 
AL BAKR, A DESCHIS LA 
BAGDAD CONFERINȚA RE
PREZENTANȚILOR COMI
TETELOR NAȚIONALE DE 
APĂRARE A PĂCII DIN 
ȚĂRILE ASIEI ȘI AFRICII. 
In afară de delegați din ță
rile Asiei și Africii, la con
ferință sînt prezenți și re
prezentanți din partea unor 
organizații internaționale de 
apărare a păcii, precum și 
personalități de seamă cunos
cute pentru activitatea for în 
sprijinul păcii.

Pe agenda de lucru a con- | 
ferinței, care se va desfășu
ra sub lozinca „Unitatea for
țelor antiimperialiste". figu
rează o serie de probleme 
privind lupta împotriva co
lonialismului și imperialismu
lui, lupta pentru pace și co
existență pașnică, împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam.

® IN KENYA A FOST INI
ȚIAT UN PROGRAM 1N VE
DEREA INTRODUCERII IDIO
MULUI SUAHILI CA LIMBĂ 
OFICIALA A ȚARII — a a- 
nunțat secretarul general al 
Partidului Uhiunea Națională 
Africană din Kenya (de guver- 
nămînt). Robert Matano. Actual
mente, limba oficială a Kenyei 
este engleza, iar înlocuirea ei 
cu suahili în toate domeniile 
vieții sociale, politice și cui-» 
turale se va face 'eșalonat în 
următorii doi ani.
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