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Colectivele fruntașe 
și-au păstrat locul.

Așleplală cu înfrigurare, în 
teate colectivele de muncă, să 
dea confirmarea faptică asupra 
modului cum s-a luat startul 
în ducerea la îndeplinire a sar
cinilor de pe trimestrul al 11- 
lea, prima scadență decadală 
din aprilie, la minele Văii Jiu
lui, aduce elemente de natură 
să nemulțumească. Cu două ex
cepții — Paroșeni și Lupeni — 
colectivele miniere din bazin au 
încheiat decada I-a cu rămîncri 
sub plan.

Dar, să începem relatarea 
propriu-zisă a faptelor prezen- 
tind mai întâi succesele. Colec
tivul minei Paroșeni a onorat 
chiar din prima zi a lui aprilie 
sarcina ce i s-a încredințat prin 
plan cu 263 tone extrase în 
plus și. majorînd zi de zi canti
tatea dală peste prevederi, a

Planul totuși nu s-a realizat

încheiat decada cu a depășire 
de aproape 1 500 tone cărbune, 
ocupînd in continuare locul 
fruntaș în întrecerea socialistă 
pe bazin și dovedind că este 
hotărît să-și dezvolte succesele 
din primele trei luni, să adauge 
alic cantități dc cărbune- la cele 
10 000 tone dale peste plan în 
perioada scursă de la început. 
Lucruri bune se pol spune des
pre minerii de la Lupeni: ei au 
dat in primele 10 zile din apri
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efect al neritmicitătii

șantierul 17
încheierea primei decade a 

lunii aprilie este pentru con
structorii din Valea Jiului și 
«un prilej de afirmare cu cer
titudine a rezultatelor de pro
ducție a primului trimestru. 
Datele furnizate, relevă astfel 
că pe primele trei luni ale 
anului, toate cele patru unități 
mari de constructii-montaj din 
municipiu și-au îndeplinit și 
depășit planul (între 100,4 la 
sută — Grupul T.C.H. și 122 
la sută șantierul I.L.H.S.). însă, 
doar șantierul T.C.M.M. (23.4 la 
sută) și Grupul T. C. Deva (22,2 
la sută) au trecut peste nive
lul unor realizări reprezentind 
22 la sută din planul anual.

In „competiția" inaugurală a 
trimestrului al doilea — deca
da care a trecut — se remar
că insistența constructorilor de 
locuințe de a-i ajunge din ur
mă pe -lideri* — tecememiștii. 
Cele 1.5 procente care îi mai 
despart, constituie un avans se
rios luat de colectivul șantie
rului T.C.M.M., care nu poate 
fi depășit cu... una, cu două 
(avansul echivalează cu valoa
rea unui bloc de 40 de apar-

tamente). Ce nu pot face însă 
constructorii dc locuințe cind 
vor !

Sfirșitul primului trimestru 
i-a obosit, după cum sc vede, 
pe constructorii dc pe Jiul su
perior al I.L.H.S. Altfel cum 
se poate explica rămînerea în 
urmă față de planul pe pri
mele 10 zile ale lunii curente, 
cu lucrări valorînd 150 000 lei 
și lipsa unei constanțe a ritmi
cității ? Există deci acele ..ba
raje artificiale" de care vor
beam zilele trecute. Trebuie 
înlăturate: și în primul rînd 
din calea edificării... barajului 
de la Valea de Pești.

Șantierul 17 construcții 
ferate, după ce a reușit 
plus de „viteză" la finele
mestrului I a încetinit din nou 
ritmul : doar în proporție dc 
86 la sută au fost îndeplinite 
sarcinile cc îi reveneau pe pri
ma decadă a lunii aprilie. Și 
asta în condițiile cind din în
tregul plan anual a realizat 
un modest... 16,9 la sută. Pe 
cînd acel ..reviriment11 promis 
și mult așteptat ? !

lie 225 tone cărbune cocsifica- 
bil peste sarcini, ocupînd locul 
doi în întrecere. Și cam alîl 
despre lucruri bune. Punem punct 
și începem de la capăt, cu re
latarea... faptelor mai puțin plă
cute.

Pe ansamblul Văii Jiului s-a 
înregistrat o rămînere sub plan 
de peste 6 000 tone cărbune, la 
această nerealizare, avînd 
tea de contribuție minele 
câni cu o datorie față de 
de 1 300 tone, Aninoasa 
1 900 tone, Vulcan — 2 000 
Dîlja — 800 tone, Lonea — 
tone, Petrila 
nou I?’- __ ...
nelor suferă de aceeași veche 
și încă nevindecată plagă — 
NER1TM1CITATEA producției. 
Se vede treaba că specialiștii 
din Centrala cărbunelui răspun
zători dc problemele producției, 
cadrele lelmico-inginerești de 
la exploatări, zone și raioane 
miniere nu au găsit încă „anti
dotul" eficient. Faptul că lună 
de lună producția planificată se 
realizează neritmic. în salturi și 
cu oscilații mari de la o deca
dă la alta, că o bună parte a 
zonelor de producție rămîn de 
regulă sub plan (în decada I-a

r

căi 
un 
tri-

I. MĂRGINEANU

în dorința de a contribui la ridicarea continuă a 
nivelului urbanistic al Văii Jiului, Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal a inițiat un vast plan de 
acțiuni edilitar-gospodărești, prin care se preconizează 
punerea în valoare a frumuseților și specificului nostru 
local, înlăturarea unor stări de lucruri care diminuează 
prestigiul gospodăresc al municipiului, înfăptuirea unor 
amenajări de mare utilitate în viața socială, culturală și 
sportivă a localităților. La realizarea cu succes a aces
tui program de gospodărire este necesară o largă par
ticipare a maselor de cetățeni avînd în frunte deputății 
consiliilor populare, conducătorii întreprinderilor și insti
tuțiilor din municipiu, organizațiile de masă și obștești, 
tineretul, toți factorii fiind chemați să-și aducă aportul 
la înfrumusețarea fiecărui oraș, cartier, bloc.

Consecvent principiului atragerii unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii la conducerea treburilor ob
ștești, Comitetul executiv al Consiliului popular muni
cipal supune dezbaterii publice proiectul de hotărire 
privind acțiunile de gospodărire pe anul 1970. Cetățenii 
din orașele și comunele municipiului sînt invitați să 
vină cu propuneri care să îmbogățească acest plan 
edilitar, să contribuie deci, nemijlocit, la înfrumusețarea 
și mai buna gospodărire a localităților Văii Jiului.
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PROIECTUL Of HOTĂRÎRE
al Comitetului executiv al Consiliului popular 
municipal privind planul acțiunilor patriotice 
de gospodărire și înfrumusețare a localităților 

Văii Jiului pe anul 1970

liberă

par- 
Uri- 
plan

tone,
1 400

400 tone. Din 
activitatea majorității mi-

din 19 zone 12 nu și-au reali
zat sarcinile) trebuie Sd-i pună 
în gardă cu toată seriozitatea 
pe factorii răspunzători de or
ganizarea și coordonarea acti
vității de producție la exploată
rile miniere. Este imperios ne
cesar ca organele tehnico-ad- 
ministrative. comitetele de di
recție, organizațiile de sindicat 
șl U.T.C., sub îndrumarea activă 
a organizațiilor de partid să ia 
imediat toate măsurile ce se 
impun pentru folosirea mai bu
nă și mai eficientă a capacită
ților de producție, a fondului 
de timp, a forței de muncă și a 
utilajelor din dotare, pentru a 
determina ridicarea întregii or
ganizări a procesului tehnologia 
din subteran și a muncii la ni
velul corespunzător, în vederea 
redresării producției. Trebuie 
făcut totul, mobilizat întreg po
tențialul tehnic și uman al mi
nelor pentru ca in decadele 
următoare ale acestei luni sar
cinile să se realizeze zi de zl 
pe brigăzi, raioane, zone și ex
ploatări, iar producția nereali
zată din planul primei decade 
să fie recuperată la toate nive
lele.

I. BĂLAN

Mecanizarea Nouă unitate

INTERVIUL
acordat de președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România, 
NICOIAE CEAUSESCU, 

ziariștilor turci Furuzan Tekil de 
la ziarul „Zafer“ și Said Terziogiu 

de la ziarul ,’Cumhuriyet"

jnunicipala
procesului 

de formare
de produse

lactate

în discuție

T U R I S M U L

„aurului verde“
Dacă iarna nu no mai face 

probleme nouă, orășenilor, 
sus in munți ea e încă pre
zentă. In pădurile din ex
ploatarea forestieră Cimpu 
lui Neag, spre exemplu, ză
pada întrece pe alocuri un 
metru. O avalanșă produsă 
nu do mult, blocase drumul 
spre Cimpușel, cu un .mun
te" de zăpadă înalt de peste 
4 metri. Prin strădaniile de-

puse in curs de o săptămină, 
Ion Matei, cu ajutorul bul
dozerului pe care a lucrat, a 
dat cale liberă muncitorilor 
forestieri spre filoanele de 
..aur verde".

Săptămină viitoare, primii 
metri cubi de bușteni de ră- 
șinoase, încăroați in camioa
ne. vor putea pleca dc la 
Cimpușel spre gaterul dc la 
Lonea.

In scopul dezvoltării miș
cării turismului in Valea 
Jiului, comisia de sport și 
turism de pe lingă Consiliul 
municipal al sindicatelor Pe
troșani va ține, în ziua de 
14 aprilie a. c.. o ședință de 
instruire pe marginea acestei 
mișcări sportive cu largă ac
cesibilitate în rîndul mase- 

v_______

lor de oameni ai muncii.
La această ședință, care va 

avea loc la sediul Consiliu
lui municipal sindical, vor 
participa toți membrii comi
siilor de sport și turism de 
pe lingă sindicatele din în
treprinderile și instituțiile 
Văii Jiului.

...din cadrul secției turnă
torie a U.U.M.P. s-a terminat 
de curînd. Cele 6 mașini dc 
format pneumatice intrate în 
funcțiune, participă, astfel, 
din plin in cadrul procesului 
de fabricație, .la sporirea pro
ducției pieselor mărunte de 
seric in greutate mică (cum 
ar fi. spre exemplu, repe
rele componente ale stilpilor 
hidraulici).

„Torentul
Formația de muzică ușoa

ră de pe lingă Casa de cul
tură din Lugoj prezintă, in 
Petroșani, concertul „Torcn-

DECRET

la Petrila
In cartierul „8 Martie" din 

Petrila s-a deschis in ziua 
de 9 aprilie a. c. o nouă uni
tate de desfacere a produse
lor lactate. In prima zi. de 
la ora' 9 la 12. s-au făcut 
vinzări in valoare de 1000 
lei. Magazinul, deschis zil
nic între orele 6—21, este 
bine aprovizionat cu produ
se lactate de mare varietate.

melodiilor^
tul melodiilor" cu orchestra 
..Stelele". Spectacolul are loc 
luni, 13 aprilie, la ora 20, 
in sala Casei de cultură.

J
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Succesele repurtate de po
porul român in opera de con
strucție socialistă, progresul 
continuu al economiei, științei 
și culturii, activitatea educati
vă desfășurată prin școală, alte 
instituții cultural-educative, or
ganizații de stat și obștești au 
determinat o profundă înnoire 
spirituală a societății noastre, 
creșterea conștiinței politico- 
cetățenești a maselor largi 
populare.

Ca urmare a ridicării la un 
nivel tot mai înalt a gradului 
de responsabilitate socială, oa
menii muncii iau atitudine îm
potriva acelora care, sub in
fluența unor mentalități înapo
iate, refuză să. se încadreze în- 
tr-o activitate utilă, duc o via
ță parazitară, tulbură ordinea 
și liniștea publică. încalcă cele 
maî elementare norme dc con
viețuire socială, provocînd in
dignarea cetățenilor.

Sarcini deosebite revin fami
liei. școlii, organizațiilor de 
masă și obștești, colectivelor 
de muncă, precum și grupe
lor de sprijin ale miliției, care 
prin activități instructiv-edu- 
cative, prin concursul dat or
ganelor de menținere a ordi
nii publice, trebuie să-și adu
că in continuare o mai mare 
contribuție în prevenirea și 
combaterea tuturor manifestă
rilor antisociale, contrare regu
lilor de bună-cuviință, ce ex
primă concepții străine princi
piilor de viață socialistă.

Totodată, se impune luarea 
de măsuri și pe plan legisla
tiv pentru lichidarea manifes
tărilor incompatibile cu ținuta 
morală a omului societății so
cialiste și asigurarea ordinii 
publice necesare exercitării ne
stingherite a drepturilor garan
tate de lege tuturor cetățeni
lor.

In acest scop, Consiliul de

Stat al Republioîi Socialiste Ro
mânia decreteazăi

ART. 1. — Constituie contra
venții și se sancționează cu în
chisoare contravențională de la 
o lună la 6 luni sau cu amen
dă de la 1 000 la 5 000 lei ur
mătoarele fapte, săvîrșite de 
persoane care se sustrag de la 
îndatorirea cetățenească de 
a-și asigura mijloacele de e- 
xistență prin muncă, tinzînd la 
practicarea unui mod de viață 
parazitar, dacă aceste fapte nu 
se săvîrșesc în astfel de con
diții înoît, potrivit legii pe
nale, sînt considerate infrac
țiuni :

a) apelarea la mila publicu
lui. de către o persoană care, 
deși are capacitate do muncă 
sau posibilități de întreținere, 
recurge la aceasta pentru a-și 
asigura mijloace 
tență sau a-și spori veniturile, 
preoum și determinarea unei 
persoane la săvîrșirea unor ast
fel de fapte, în scopul sustra
gerii de la îndeplinirea obli
gațiilor legale de întreținere a 
acesteia sau pentru obținerea 
unor foloase materiale;

b) atragerea de persoane, sub 
orice formă, săvîrșitâ în loca- 
luri, parcuri, pe străzi sau in 
alte locuri publice, în vederea 
practicării dc raporturi sexuale 
cu acestea, pentru a obține fo
loase materiale;

c) organizarea,Jngăduirca sau 
participarea la jocuri de noroc 
— altele decît cele autorizate, 
potrivit legii — în scopul do- 
bindirii. pe această calc, a li
no-- venituri ilicite;

d) inițierea sau constituirea 
unor grupuri dc persoane ca
ro, prin comportarea lor. ex
primă o concepție do viață pa
razitară sau anarhică, contra
ră regulilor elementare do bu
nă-cuviință. străină principiilor 
de conviețuire socialistă, pre
cum și sprijinirea sub orice

de subzis-

formă a unor astfel de grupuri 
sau aderarea la acestea.

ART. 2. — Constituie con
travenție următoarele ■ fapte 
prin care se aduce atingerea 
ordinii și liniștii publice, dacă, 
potrivit legii penale nu 
considerate infracțiuni :

a) săvârșirea de către o 
soană, în public, de acte, 
turi, fapte ori folosirea 
presi'

sini

per- 
ges- 

_ de ex- 
indecente, jignitoare, 

obscene, de natură să provoa
ce indignarea cetățenilor;

b) comportarea jignitoare fa
ță de organul de urmărire pe
nala sau de menținere a or
dinii publice, aflat în exerci
țiul funcțiunii ori împiedicarea 
acestuia de a-și îndeplini obli
gațiile de serviciu privind le
gitimarea sau conducerea unei 
persoane la sediul miliției ori 
al altui organ judiciar sau de 
a lua măsurile necesare pentru 
menținerea ordinii publice;

c) alungarea din locuința co
mună a soțului sau a soției, 
a copiilor, precum și a orică
ror alte persoane aflate în în
treținere;

d) provocarea de scandal in 
locaiuri publice;

e) portul, fără drept, al cu
țitului. pumnalului, șișului, bo
xului, castelului ori a altor a- 
semenea obiecte fabricate sau 
confecționate anume pentru tă
iere, împungere sau lovire, 
precum și folosirea armelor de 
tir cu aer comprimat, in lo
curi și împrejurări în care s-ar 
putea primejdui viața sau in
tegritatea corporală a persoa
nelor;

f) urmărirea sau acostarea 
unei persoane, dacă fapta este 
însoțită de cuvinte sau gesturi 
necuviincioase;

g) tulburarea, fără drept, a 
liniștii locuitorilor, prin pro
ducerea de zgomote, cu orice 
aparat sau alt obiect ori prin 
strigăte sau larmă;

h) alarmarea publicului, a 
organelor specializate pentru a 
interveni în caz dc pericol ori 
a organelor de menținere a or
dinii publice, prin darea sem
nalelor de pericol sau. după 
caz, prin solicitarea interven
ției la fața locului, fără motiv 
întemeiat, dacă fapta nu este 
sancționată contravențional po
trivit altor dispoziții legale.

Contravențiile prevăzute la 
lit. a—e se sancționează cu în
chisoare contravențională de la 
20 zile la 3 luni sau cu amen
dă de la 500 la 2 000 lei, 
cele prevăzute la lit. f—h 
închisoare contravențională 
la 10 zile la o lună sau 
amendă de la 300 la 1 500

In cazul contravenției pre
văzute la lit. c este necesară 
sesizarea părții vătămate; re
tragerea plingerii ori împăca
rea părților, intervenite pină la 
rămînerea definitivă a hotărî- 
rii. înlătură aplicarea sancțiunii.

Pentru minori și persoane 
puse sub interdicție, sesizarea 
sc poate face și de către or
ganele dc ocrotire socială.

ART. 3. — Constituie, de a- 
scmcnca, contravenții următoa
rele fapte, dacă potrivit legii 
penale nu sint infracțiuni :

a) manifestarea unei atitu
dini de dezinteres în luarea 
măsurilor necesare de către pă
rinți sau persoanele cărora li 
s-a încredințat spre creștere și 
educare un minor ori au sub 
îngrijire unx alienat ori debil 
mintal pus sub observație, pen
tru a-1 împiedica de la fapte 
de vagabondaj, cerșetorie sau 
prostituție; lăsarea fără supra
veghere a unui bolnav mintii 1 
periculos de către persoane ca
re au 'îndatorirea de a-1 în
griji sau păzi, precum și ne-

iar 
cu 
de 
cu 

lei.
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ÎNTREBARE:
Excelența Voastră este satisfăcută dc evoluția rela

țiilor româno-turec în ultimii ani ?
RĂSPUNS:

In ultimii ani, relațiile dintre România și Turcia au 
cunoscut o dezvoltare ascendentă. Doresc să menționez evo
luția pozitivă a raporturilor economice și tehnico-științifice 
dintre țările noastre. S-au dovedit foarte utile schimburile 
de delegații economice, culturale, științifice, intensificarea 
turismului și, în general, contactele dintre diferiți repre
zentanți ai României și Turciei.

Păstrez o plăcută amintire vizitei pe care am făcut-o 
anul trecut în Turcia, întâlnirilor cu președintele Sunay și 
alți conducători ai Turciei și cu populația țării dumneavoas
tră. Sînt convins că președintele Turciei va fi primit în 
România, de poporul nostru, cu aceleași sentimente de 
prietenie.

In ce privește perspectiva relațiilor româno-turce, con
sider că atît vizita pe care am făcut-o în Turcia, cît și cea 
pe care o va face președintele Turciei în România vor con
tribui la dezvoltarea și mai intensă a relațiilor dintre po
poarele și țările noastre în interesul reciproc și 
păcii generale.

ÎNTREBARE:
In timpul vizitei in Turcia, ați subliniat 

nuclearizării Balcanilor. Opinia publică este____ ...
teresată dc această propunere. V-am ruga să o dez
voltați.

RĂSPUNS:
România consideră că realizarea unei colaborări trainice 

între țările din Balcani constituie în condițiile de astăzi, 
un factor de primă necesitate pentru dezvoltarea fiecărei 
țări din această regiune și. totodată, pentru cauza securității 
-și păcii- în Balcani și în Europa.

Pornind de la pericolul care il reprezintă armele nu
cleare pentru însăși viața și civilizația omenirii, România 
consideră că trebuie acționat cu fermitate pentru ca în Bal
cani să nu existe arme nucleare.

Noi considerăm realizarea de zone denuclearizate ca o 
parte componentă a luptei pentru dezarmarea nucleară, 
pentru scoaterea armelor nucleare în afara legii.

ÎNTREBARE:
Ce gindiți Dumneavoastră despre mișcările tinere

tului care au loc in aproape toate țările din lume? 
RĂSPUNS:

Am privit și privesc cu simpatie mișcările tineretului, 
care se pronunță tot mai hotărît pentru o politică socială 
menită să asigure tuturor oamenilor muncii condiții mai 
biine de viață, libertăți și drepturi democratice și, în ace
lași timp, pentru o politică de colaborare și pace între po
poare. Consider aceste mișcări — cu toate limitele care apar 
intr-un loc sau altul — ca o expresie a nemulțumirii ma
selor largi ale tineretului față de stările de lucruri ce con
travin aspirațiilor de progres ale omenirii contemporane 
și, în același timp, ca o expresie a dorinței de schimbări 
profunde care să ducă la crearea unei lumi mai drepte în 
care tineretul să-și ocupe locul care i se cuvine.

ÎNTREBARE:
Cum apreciați situația din Cipru ?

RĂSPUNS:
Desigur că problema situației din Cipru interesează pe 

locuitorii acestui stat și, de aceea, nu aș dori să mă amestec 
în vreun fel în treburile interne ale Ciprului. Apreciez câ 
asigurarea independenței și integrității Ciprului constituie 
un factor primordial pentru rezolvarea problemelor Ciprului 
de către însăși populația cipriotă, — fie greacă 
pentru conviețuirea în pace și înțelegere. In 
un Cipru independent va fi un factor activ de 
borare in Balcani și în Europa.

ÎNTREBARE:
Care este părerea Dumneavoastră în 

perspectivele înfăptuirii securității europene ?
RĂSPUNS:

România consideră că înfăptuirea securității europene 
constituie în momentul de față una din problemele cele mai 
importante ale politicii internaționale. Noi pornim de la 
necesitatea ca între statele europene să se stabilească re
lații care să excludă folosirea forței sau amenințarea cu 
forța și să asigure dezvoltarea liberă și independentă a fie
cărei națiuni europene. De asemenea, consider necesar ca 
între popoarele europene să se dezvolte larg colaborarea 
tehnică, economică, științifică, culturală și de altă natură, 
fără nici o discriminare.

Avînd în vedere că securitatea europeană corespunde 
intereselor tuturor popoarelor de pe acest continent, apre-. 
ciem că sînt condiții favorabile pentru a se putea organiza 
o consfătuire a statelor europene. Doresc, totodată, să sub
liniez că nu trebuie să așteptăm ca securitatea europeană 
să se realizeze de la sine: dimpotrivă, este necesar ca po
poarele, oamenii politici, guvernele să desfășoare o activi
tate intensă pentru a se ajunge la colaborare, pace și secu
ritate în Europa.

ÎNTREBARE:
După părerea Dumneavoastră, cind ar putea să 

Înceapă conferința privind securitatea europeană ? 
Cînd s-ar putea lansa prima invitație, ca să spunem 
așa ?

RĂSPUNS:
E greu de vorbit despre o dată anume, chiar aproxima

tiv. Mi se pare că în momentul de față esențial este a se 
acționa de către toate statele pentru pregătirea realizării 
acestei conferințe. Stabilirea unei date sau lansarea unor 
invitații presupune un acord cvasiunanim al statelor eu
ropene.

ÎNTREBARE:
S-a făcut pînă acum un sondaj pentru a se vedea 

care ar fi părerea parbicipanților ?
RĂSPUNS:

Au avut loc multe întâlniri intre reprezentanții statelor 
europene : sînt in curs o serie de consultări; ug trimis al 
guvernului finlandez întreprinde in acest scop o călătorie 
într-un șir de state europene; fără nici o îndoială, aseme
nea acțiuni vor trebui intensificate pentru a se ajunge la o 
înțelegere in legătură cu convocarea conferinței.

In încheiere îmi exprim convingerea că între popoa
rele român și turc se vor dezvolta relații tot mai intense, 
că presa va contribui și ea la dezvoltarea acestor relații; 
doresc’ să transmit cititorilor ziarelor dumneavoastră și în
tregului popor turc cele mai bune urări de prosperitate și 
fericire.

al cauzei

ideea de- 
foarte in-

sau turcă, — 
același timp, 
pace și cola-

legătură cu
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radiației cosmice

râs-

\u am ce- cci atunci cind 
I ești mai deștept 
I cind ești treaz.
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COLO...microorganismele selenare
Dr. W. Oyama, cercetător la N.A.S.A., 

după ce a cercetat minuțios mostrele de 
roci lunare aduse de cosmonauții de la 
„ApolIo-11", consideră că „pe Lună poate 
exista viață, care se menține intr-o stare 
latentă, ca urmare a reacției chimice toxice 
din solul lunar". După părerea sa, s-ar pu
tea ca Luna să fie un depozit de forme de 
viață latente asemănătoare unor spori care 
au ajuns pe acest corp ceresc din spațiul 
cosmic.

Dr. Oyama consideră că starea rudimen
tară a materiei selenare creează condiții 
toxice (schimbul cationic), ceea ce împie
dică dezvoltarea microorganismelor. In le
gătură cu aceasta, materia selenară poate 
fi autosterilizantâ pentru organismele te
restre, și pentru ca orice formă de viață 
latentă de pe Lună să înceapă să se tre
zească este necesară izolarea ei de solul 
lunar.

Procedeu de eliminare
a trombilor

Dr. G. Harold Kay de 
la Universitatea Cali
fornia a făcut cunoscută 
elaborarea unui proce
deu pentru eliminarea 
trombilor sanguini din 
arterele pulmonare cu 
ajutorul unui cateter 
mare introdus prin ve
na jugulară dreaptă în 
arterele pulmonare 
dreaptă și stingă și as- 
pirarca trombilor cu a- 
paralul „inimă-plămîn*. 
Acest procedeu permite 
îndepărtarea a 75 la 
sută din trombi, fără 
deschiderea coșului 
pieptului.

Se consideră că 22 la

sută din bolnavii cu 
trombii mari in arterele 
pulmonare mor practic 
imediat, 47 la sută mor 
în decurs de 15 minu
te, iar 62 la suta în de
curs de o oră.

De aceea, este foarte 
importantă eliminarea 
rapidă a trombilor ime
diat după apariția simp- 
tomelor de embolie. 
In condițiile folosirii 
procedeelor chirurgica
le clasice rămîneau în 
viață 30 la sută din bol
navi, iar în condițiile 
folosirii noului proce
deu supraviețuiesc 95 
la sută din bolnavi.

Aparatură pentru studierea

Pentru cercetarea radiației cosmice în spațiul peri- 
terestru, firma A.E.G. — Telefunken dezvoltă și fabrică 
instalațiile necesare pentru măsurători in laboratoarele 
sale din Ulm — R.F.G.

Pentru ca cuantele gama galactice, care sint rela
tiv rare, să poală fi măsurate pe lingă radiația de fond 
intensă, constituită din particule incărcate, măsurătorile 

n contor sub forma unui clopot.

| PARIEZ că solia ta 
I are întotdeauna ultimul 
Icuvînl.

— Nu totdeauna, 
Iiiindcă mai vorbește și 

cu alte lentei.

JZ *
PREPARE și

|l puns.
|\ Un turist american
I V-u rătăcit într-un vechi 
I cartier al Romei, care 
I părea ca și nelocuit. 
I Deodată, vede un om, 
Iun negustor ambulant, 

pe care îl întreabă:
— Do you speak En

glish ?
- Italianul ii răspunde : 
I — Eu nu, dar dv. ?

Incepînd cu acest număr pu-
blicăm în pagina „Magazin" un
ciclu de însemnări de la Casa-
muzeu „Aurel Vlaicu" din satul
care poartă numele acestui ilus

tru pionier al aviației românești

— semnat de colaboratorul nos-

tru Alexandru Bălgrădean.

ZI TE AI Dl S 
SPKE API S...

In cursul unor cercetări, un 
grup de geologi ai Institutului 
de biologie marină din Veneția 

descoperit pe iundul mării, 
.................. \ ‘enti

re l, In 
sursă 

o 
uvind un 

• secundă, 
surse de

MEXICO :

S 1NTR-O gară, un tren 
se pregătea de pleca
re. Un individ cheamă 
la fereastră un băiat 
care vindea ziare și 
cumpără un cotidian.

L BILL — Și ce
[cind ai cerul-o de ne
vastă ?

Jim

DONALD
f azi noapte că 

ceream de so|ie 
semn să lie ăsta ?

Dorothy — Înseamnă 
' dorn 

dec

Eventuale îngrămădiri 
de quasari

Dr. Morley B. Beli (Cana
lii Național Research 

Council) a studiat deplasări
le spre roșu quasari

si a exprimat opinia că qua- 
sarii formează inqrămădiri. 
El a descris cîteva astfel de 
inarămâdiri arătînd că ele au 
o structură spirală cupiinzind 
o zonă apreciabilă a ceiului 

De aici, p.esupune dr.
se poate trace concluzia 
auosarit se c " 
aproape deci 
versului. __ ___  _____  ____
tur: ‘-ebuie să fie relativ a- 
propiate pentru a putea cu
prinde o zonă atit de r.are de 
cer. Dacă lucrurile stau 
intr-adevăr astfel, deplasarea 
spre roșu a quasarilor 
buie să se explice intr-o 
sură considerabilă prin 
vitatie.

Vagon automotor

chinery 
vagonul 
cu capacitatea de 30 t des
tinai transportului subteran 
al cărbunilor, minereurilor și 
altor minerale. Alimentarea 
motoarelor de acționare cu 
curent de 250 V furnizat de 
acumulatori oferă acestor va
goane o mare mobilitate și 
independență față de sursa 
de alimentare, ceea ce asi
gură o productivitate sporită 

transportului.

In timp ce trenul por
nise, individul rizînd 
batjocoritor, strigă :

— Ți-am dat o mo
nedă ialsă.

— Iar eu fi-am vîn- 
dut un ziar de acum o

rul-o. Mi-a spus că ii 
plac loare mult Poe, 
Shakespeare și Milion. 
Și cum s-o mai iau de 
nevastă cind ea este 
îndrăgostită de alți trei 
bărbați ?

•v
[bucuros acasă și îi spu
me soliei sale :

— Draga mea, astăzi 
am fericit șapte per
soane.

— Cum așa ?
— Am celebrat trei 

cusătorii.
— Păi asta înseamnă 

numai șase persoane.
— Da. dar crezi că 

i-am căsătorit gratuit?,..

numea odinioară locul 
neînfricatul erou al ae- 
In semn de omagiu a-

Binținți- Așa se 
in care s-a născut 
rului, Aurel Vlaicu. 
dus marelui dispărut, satul i-a împrumutat 
numele, declarîndu-se mindru de faptele 
celui care a adus o glorie nepieritoare na
țiunii- înscriind in fața străinătății cea mai 
frumoasă pagină din istoria aviației româ
nești.

De mai bine de 10 ani satul cunoaște 
o mare afluență de vizitatori, sosiți din 
toate colțurile țării cu dorința de a cu
noaște ia sursă, prin intermediul documen
telor și imaginilor, epopeea vieții lui Vlai
cu. De fiecare dată ei se opresc în fața 
unei case țărănești, văruită în alb, veche 
dar încă impozantă în care a văzut lumi
na zilei la 19 noiembrie 1882, primul copil 
cl lui Dumitru Vlaicu, transformată acum 
în muzeu memorial.

Medalionul de bronz -Aurel

Vlaicu — Vulturul Carpaților'

din Băn< ști

1. Atelierul din șopronul

La început ghidul te invită 
in șopronul de la capătul ca
sei in cate se găsește un 
strung vechi, un banc de lu
cru, scule și o sumedenie de 
porumbei. Acesta a fost pri
mul atelier în care Vlaicu 
și-a conceput și realizat a- 
paratul de zburat care avea 
să uimească mai tirziu lu
mea. încă de copil, îi plă
ceau nespus de mult porum
beii. După ce părinții plecau 
la < imp, se ducea in șopron 
și pîndea ore in șir pină reu
șea să pună mina pe unul. 
Simtindu-i bătăile repezite 
ale inimii, îl elibera imediat 
căi i era o Iile miloasă. Dra
gostea pentru porumbei i-a 
rămas la (el de puternică și 
după ce a crescut. întorcin- 
du-se din Germania, unde a 
urinat cursurile politehnicii 
și unde i-a încolții ideea 
construirii aparatului de zbu
rat, s-a dus în șopron, să 
vadă ce mai fac porumbeii. 
Do dala aceasta îl interesau 
din alt motiv, fiind chinuit de

întrebarea: „cum reușesc ei 
să zboare?". A prins unul, 
l-a ridicat in palmă urmărin- 
du-1 atent cum își fîlfîie ari
pile și spintecă aerul sau cum 
planează lin și delicat. ..De
ar avea aripi — conchide el 
— și omul ar putea să zboa
re". Chemîndu-1 în ajutor 
pe Ion, fratele său, se gră
bește să prindă încă unul. 
De data aceasta nu-l mai e- 
liberează imediat cum făcea 
în copilărie, ci îl supune u- 
nor probe și experiențe com
plicate, măsurindu-i lungimea 
aripilor și circumferința piep
tului, punîndu-1 pe cintar și 
aflîndu-i greutatea. Datele cu
lese le consemna într-un ca
iet, așezîndu-le apoi in diver
se relații, efectuînd fel de 
fel do calcule și schite care 
se păstrează și azi. „Dacă la 
o asemenea greutate — îi 
explica fratelui său Ion — 
aripile porumbelului au aceas
tă lungime, pentru 
zbura, omul trebuie 
aripi pe măsura 
sale".

Pe neobservate 
devine un veritabil ___
își aduce aici un strung, 
masă de lucru, scule ș 
la materializarea visul 
re-1 frătnînla de atîta ’ 
construirea unui olanor c 
care să zboare. Elev fiind I 
colegiul din Orăștie își uimea 
colegii cu zmeul său care se 
ridica și plutea mai sus de- 
cit toate celelalte. Acum și-a 
propus să confecționeze un 
planor capabil să noarte un 
om.

Dorința fierbinte a lin 
lui de 25 de ani, credința 
strămutată că o dată ș 
dată va izbindi au topit ne
încrederea părinților, cîști- 
gîndu-și-i de aliați. Sprijinit 
substantial și de către Ion. 
planorul a fost gata in 
puțin de doi ani. A dat 
te prin sat și a chemat flă
căii pe izlaz să-l încercq. Du
pă ce l-au leqat bine cu fu
nia, băieții au luat-o la’ goa
nă pe pășune. O smucitnră 
și planorul în care se afla 
Aurel s-a desDrins de sol înăl- 
tîndu-se curajos. Au fuqit așa 
pină i-a” lăsat ontorilg, sim
țind cum planorul scapă din 
mîinile lor și urcă tot inai 
sus. Cind aparatul a planat 
lin. ca o pasăre, felele lor 
erau împietrite de emoție șl 
fericire. Au repetat manevra 
încă o dală și încă o dală 
piuă cind soarele s-a ascuns 
după creasta dealului și pes
te cîmnie s-a lăsa’ întuneri
cul. A doua zi flăcăii s-au 
adunat din nou pe izlaz și

o putea 
să aibă 
greutății

iopronul 
atelier.

o 
și trece 
il ui ca- 
vremi

au
Iu 800 m de localitatea 
miglia, de pe coasta River 
o adinclme de 34 m, o 
bogată de apă potabilă cu 
temperatură de 70°,

I debil de 3.50 litri /.
Exploatarea acestei

I.ană dulce' lidică o serie de 
probleme tehnice

■ care ar putea li insă, se speră, I1 rezolvate. In acest caz, Întreaga 
regiune Ventimiglia și-ar ve- 

Idea soluționate toate proble
mele aprovizionării ci pu-
Ilind dispune de un per

manent de circa un milion m3 
pe oră.I Telespectatorul

i
IGeoIrey Biraude a solicitat 

poștei Iranceze reducerea abo- 
(namenlului său de televizor cu 

50 la sulă, pentru molivul că, 
Iiiind surd, nu poale urmări e- 

misiunile televiziunii decît cu 
I ochii, nu și cu urechile Cere

rea i-a lost respinsă, motivîn- 
Idu-se că, nepulind auzi, nu 

pierde nimic... dimpotrivă, este 
| scutit de sulerinje mai mari.

La sfîrșitul 
cincinalului

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
1 7969 a dat 7,2 milioai 

de animale. In raport

Iaci

I-

Anul 1970 este ultimul an 
al celui de-al patrulea cinci
nal din Mongolia. Procentul a- 
nual de creștere industrială a 
lost in ultimii patru ani de 8.9 
Ia sută. Ritmul cel mal rapid de 
dezvoltare l-au înregistrat in
dustria extractivă, industria e- 
nergetică și industria materia
lelor de construcții.

In ce privește șeplelul, anul 
"n‘'n ^2 milioane capele
... ............. .. ... .-^..t cu 1968, 
acesta a sporit cu peste 

75 000 capele.

REBUS ■ REBUS - REBUS

reluat îndeletnicirea de 
iăt.
același șopron Vlaicu 

și-a construit apoi un nou pla
nor mai perfecționat. Acesta nu 
mai era tras de flăcăi, ci de 
cai care alergau mai repede 
și mai mult, inmultindu-i cli
pele de extaz pe care le pe
trecea în văzduh. Numeroase 
fotoqrafii din muzeu — de o 
mare valoare documentara — 
înfățișează delalial această 
etapă de început din activi
tatea lui Vlaicu. Vizitatorul 
poate vedea, de asemenea, și 
modelele celor două planoa
re care au strămutat numele 
său în domeniul legendei.

Șopronul, devenit astăzi sa
lă, de muzeu, a rămas ne
schimbat. cu strungul, banca 
de lucru și sculele sale, cu 
zeci de n-rumbei care își iau 
necontenit zborul. El este do
minat însă de prezenta in
vizibilă a marelui aviator 
care cooleșeste cu amintirea 
sa totul, conferind f; -cărui 
obiect v; simbol.

ORIZONTAL: 1) A ajunge pe 
lene — ...și ființa terestră, 

autoare a acestei realizări : 2) 
,.A fost un... mic pentru om, 
un... enorm pentru umanitate"
— primele cuvinte ale lui Arm
strong la contactul cu Selene 
(pl) — Colegul lui Armstrong 
de pe Lună ; 3) Primele în at
mosferă ! — Firidă — Cel al 
navelor cosmice se numește 
..traiectorie"; 4) Mănincă fier
— Aceea; 5) închisoare —
Membru al echipajului ...Apollo- 
12"; 6) Ten! — Model — Pri
mul om de ne Lună : 7) Conifer

in afară ! —•, ...•
I) Lipsite de 
zeală, cum si

— -Otel" care dă
9) P-cfix insemnînd
— Date invers ! — 

Iul de construcții miniere 
Mostre lunare aduse de 
nauți pentru cercetare — 
S'olenc ! — Denumirea unor stele 
din unele constelații; II) A se 
pregăti pentru... aselenizare — 
Spetează ; 12) ..Oceanul..." —
loc ales pentru aselenizarea Iul 
..Apollo-12" (nom) 
sini de fapt Apoll 
13 (sing).

VERTICAL : 1) Magnetometru, 
spcctrometru, detector de 
fete.). lăsate pe
pentru cercetări
pe Lună care îngreunează ase
lenizarea ,- 2) Giqantică rachetă 
purtătoare a lui Apollo 12 și 13
— semiaromat!; 3) Pese! —
Germaniu — Șubred : 4) „Ma
rea..." locul primei aselenizări
— Senii întreg! 5) A se lungi
— Mijlocul lui Saturn !; 6) Ad
ministrația națională pentru pro
blemele aeronauticii

tarea spațiului cosmic (abr) — 
Liniște veșnică așa cum e pe 
Selene (mase.); 7) Refren popu
lar — Cărările parcurilor; 8) 
In brazda I — Comandantul na
vei „Apollo-12"; 9) Proces în 
racheta cosmică — Mihai VI- 
teazu; 10) Care emit radiații, 
11) Organizația Națiunilor Unite 
— Referitor la miros; 12) în
cepe manevra! — Cadru ge
neral pentru unii selenauti.

prof. Ion IVÂNESCU |
Lupeni

Dezlsgarea careurilor din numerele 6350 și 6356
DOUÂ CAREURI CU 
PRIMĂVARĂ

IZ DE

Primă- 
iî 2) Păsărele; 3) Mătase — 
4) Cucu — Egal; 5) Or — 

— Nai î 
Nea —

a) ORIZONTAL: 1)
vară '
Aj < 
Rol — Lb; 6) Liman 
7) 1 — At — Cern; 8) 
Curm ; 9) Dumbravă.

Arcan : 3) lsis — Concurs; 4) 
Va — Ceapă — R —O ; 5) Ideal
— A — Iser; 6) Gur — Aurit
— Mt; 7) Hrean — înrăit; 8) 
Ei — p — Prin — Rna ; 9) T — 
Rafie — Vie; 10) Ogorit — 
Caiși ; 11) Răsărit — L — Ca ; 
12) Ivite — Coșbuc.

zi ; 2) Trișat — ioc; 3) Riscu
rile : 4) Al -- At — Na — A; 5) 
Gem — Astral ■, 6) Ajun — Ari 
— C; 7) Tușiere. - Ca ; 8)
Ort — Tabiet; 9) Ri - Păcală: 
10) 1 — Vanitoși.

primăvarăPriniă-
OR1/ONTAL : MOLDOVE

b) ORIZONTAL: 
zi; 2) Ra

CAREUL ..PÂCÂLICI"

mal 
ves-
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PROIECT DE HOTĂRÎRE .

Gospodărirea și înfrumusețarea

DECRET 
pentru stabilirea si sancționarea 
unor contravenții privind regulile

localităților Văii Jiului de conviețuire sociala, 
ordinea $i liniștea publica

In vederea ridicării nivelului edilitar, înfrumusețării localităților și atragerii 
maselor la conducerea treburilor de stat și obștești, Consiliul popular al munici
piului Petroșani, în temeiul art. 14, litera t, al legii nr. 57 1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, supune spre dezbatere publică următorul PRO

IECT DE HOTĂRÎRE :

ART. 1. Pentru realizarea și depășirea pla
nului acțiunilor patriotice pe anul 1970, a 
căror valoare preconizată este de 17,1 milioa
ne lei, comitetele executive ale consiliilor 
populore vor lua următoarele măsuri :

Lunile aprilie și mai vor fi declarate luni 
ale înfrumusețării localităților, in core scop 
se va asigura :

Săparea și insămințarea cu iarbă a tuturor 
zonelor verzi și plantarea a cel puțin 10 000 
de arbori și arbuști procurați pe plan local ;

Curățenia generală a curților, străzilor, zo
nelor verzi și menținerea permanentă a 
acesteia ;

Amenajarea de către toate întreprinderile 
și instituțiile a incintelor, întreținerea și re- 
parorea drumurilor care duc spre sediile res
pective. amenajarea scuarurilor și a spațiilor 
verzi in incintele acestora ;

Curățirea șanțurilor și rigolelor, alinierea, 
reparaiea și înlocuirea gardurilor neco
respunzătoare, conform cu indicațiile date de 
comitetele executive ale consiliilor populare ;

Pe baza planurilor operative lunare, apro
bate de comitetele executive ale consiliilor 
populare se va asigura repararea și punerea 
la punct a fațadelor tuturor clădirilor proprie
tate de stat, completarea jgheoburilor, burla
nelor, zugrăvirea casei scărilor ;

Posesorii de imobile proprietate personală, 
unitățile socialiste vor asigura amenajarea fa
țadelor clădirilor in conformitate cu indicațiile 
date de comitetele executive ale consiliilor 
populare ;

Eliberarea tuturor uscătoriilor și a celorlalte 
încăperi de folosință comună și utilizarea a- 
cestora conform destinației ;

Organizațiile comei île, unitățile econo
mice vor asigura refacerea și înlocuirea f r* 
melor incomplete și degradate, în care scop, 
împreună cu comitetele executive vor stabili 
măsuri in consecință ;

Se va asigura repararea și completarea cu 
cele necesare a terenurilor de joacă pentru 
copii in toate cartierele. Terenurile de joacă 
vor fi dote spre păstrare și îngrijire școlarilor.

ART. 2. In cadrul volumului de lucrări prin 
muncă patriotică și acțiuni finanțate de la bu
get se vor realiza următoarele ob ective mai 
importante :

IN PETROȘANI

Amenajarea a două terenuri de tenis pe 
locul viran din strada Republicii, retragerea 
gardurilor și amenajarea de spații verzi pe 
terenurile virane din această zonă ;

Nivelarea și amenajarea unui teren de fot
bal în cartierul Aeroport ;

Amenajarea unui teren de joacă în locul 
viran de lingă Casa de cultură și sistematiza
rea zonei din jurul blocurilor din str. Vasile 
Rooită ;

Amenajarea terenului viran din carterul 
Cor poți :

Amenajarea și întreținerea terenurilor spor
tive pe lingă fiecare școală ;

Amenajarea zonei de pe strada Republicii 
în jurul Casei pionierilor și terminarea locu
lui de navomodelism ;

Amenajarea unei baze sportive la Institu
tul de mine ;

Amenajarea terenului devenit liber prin de
molarea clădirii de lingă sediul Centralei 
cărbunelui ;

Demolarea unor clădiri insalubre și folosi
rea terenurilor în scopul înfrumusețării ora
șului.

ÎN ORAȘUL PETRILA

Terminarea lucrărilor de amenajare a zo
nelor verzi și a unui trotuar de 1 200 mp in 
cartierul 8 Martie ;

Amenajarea zonei de lingă restaurantul 
„Cărbunele" pe o suprafață de 10 000 mp;

Amenajarea a 5 baze sportive la școlile din 
localitate.

IN ORAȘUL VULCAN

Amenajarea a 5 terenur de joacă pentru 
copii in cartiere ;

Amenajarea unui foc de agrement în str. 
Morii ;

Construirea unui pod peste pîrîul Mori- 
șoara ;

Amenajarea unei stații de parcare în str. 
Vasile Alecsandri și a unei stații de autobuze 
pe bulevardul Victoriei.

Amenajarea terenului de fotbal la Corcești ;
Amenajarea de baze sportive pe lingă fie

care școală ;
Amenajarea ștrandului pe str. Gării.

IN ORAȘUL LUPENI

Amenajarea unui loc de agrement pe 0 
suprafață de 7 500 mp;

Amenajarea zonei verzi în fața monumentu
lui, în locul clădirii demolate ;

Amenajarea de baze sportive lingă fie
care școală.

IN ORAȘUL URICANI

Amenojarea de baze sportive pentru școli 
și a unui ștrand la Casa de copii cu școală 
generală de 8 ani ;

Extinderea zonelor verzi în suprafață de
2 000 mp-

IN COMUNA ANINOASA

Amenajarea stației de parcare pe terenul 
viran de la podul de peste Jiu la Iscroni ;

Comitetele executive ale consiliilor populare 
vor stabili împreună cu unitățile care execută 
obiectivele, termenele dării în folosință a a- 
cestora ;

Pentru unele din aceste obiective se vor 
organiza șantiere ale tineretului, asigurindu-se 
zilnic, pe bază de grafic, participarea tine
retului la executarea lor ; comitetele execu
tive și unitățile beneficiare vor asigura îndru
marea tehnică și mijloacele necesare.

ART. 3. Comitetul executiv, din fondurile 
puse la dispoziție de la buget, precum și din 
fondurile de investiții proprii și ale altor uni
tăți, va asigura îmbunătățirea alimentării cu 
apă, a canalizării, salubrizarea localităților, 
asfaltarea, repararea și întreținerea străzilor, 
amenajarea zonelor verzi și a parcurilor.

Se vor da in funcțiune următoarele obiec
tive :

Captarea de la Jieț prin puțuri și conducta 
de aducțiune Jieț - Petroșani ; 2 rezervoare 
de 750 mc apă, in Petroșani, și 2 rezervoare 
de 1 500 mc apă, în Petrila ; stația de pom
pare și de filtre de la Iscroni pentru alimen
tarea cu apă a comunei Aninoasa ; rezer
vorul de apă Mustețea și rețeaua Vulcan, re
țeaua de distribuție „Viscoza" IV Lupeni ; ex
tinderea rețelei din cartierul Aeroport — Petro
șani ;

Extinderea rețelelor de canalizare in Valea 
Jiului. La Aeroport V prin regularizarea pinu
lui Stoicului, a rețelei de canalizare dn car
tierul micro IV Vulcan și Viscoza IV Lupeni, 
atacarea lucrărilor la colectorul Jiul de est 
Denuțoni — Aeroport ;

Se vor completa punctele gospodărești cu 
recîpienți de gunoi și se vor da in folosință 
încă 18 puncte gospodărești: in Petroșani 9, • 
in Petrila 4 și în Lupeni 5 ;

Se vor achiziționa 100 coșuri pentru hîrtil 
și 55 bănci pentru parcuri și zone verzi din 
beneficiile peste plan existente ;

Se va asigura repararea și întreținerea ur
mătoarelor străzi și trotuare :

PETROȘANI

Repararea asfaltului pe toate străzile din 
cartierul Aeroport precum și pe străzile Mihai 
Viteazu, Cloșca, Horia, C- Miile, Piața Victoriei, 
M. Eminescu, a trotuarelor pe str. Republicii, 23 
August, E. Văcărescu, Ion Creangă, Cărbune
lui, Zorilor, Constructorul, Dărănești în supra
față de 14 400 mp.

Repararea pavajului pe străzile Budai De- 
leanu, Vasile Roaită, Pasaj I.G.L., Oltului, Fr. 
Engels - 3 900 mp ;

Repararea străzilor Aurel Vlaicu, Anton 
Pann, Brazilor, Gh. Lazăr, Gh. Barițiu și a 
străzilor din colonia veche in suprafață de 
33 100 mp ;

Repararea canalelor și îndiguirii pe strada 
1 Mai — 30 ml ;

Construirea unui pod suspendat peste Jiu 
la Dilja Mică — 60 ml ;

Repararea drumurilor în localitățile compo
nente ;

PETRILA

Asfaltarea străzilor T. Vladimirescu și Repu
blicii — 8 100 mp ;

Repararea străzilor Al. Sahia, Taia, Inde
pendenței, București cu macadam din piatră 
spartă - 3 300 mp;

LUPENI

Asfaltarea străzilor Vitoș Gavrilă, Paringu- 
lui și Stadionului — 4 650 mp ;

Curățirea canalelor Calea Vulcanului, Cen
tral și Roșia — 880 ml.\

VULCAN

Asfaltarea străzilor Ion Creangă, Gh. Coș- 
buc, Aleea salcîmilor și a aleii de la Școala 
generală nr. 4 - 6 000 mp ;

Amenajarea trotuarelor pe strada Gării - 
4 200 mp ;

Prelungirea canalizării apelor pluviale pe 
strada Crevedia în lungime de 120 ml, refa
cerea rigolelor pe str. V. Alecsandri, Pajiștei, 
Crizantemelor pe o lungime de 500 ml.

URICANI

Asfaltarea străzii 23 August - 2 000 mp.

ANINOASA

Reparații trotuare pe str. 23 August.
Comitetul executiv al Consiliulu popular 

municipal va urmări repararea cit mai urgen
tă a drumurilor naționale și județene de pe 
teritoriul municipiului, deschiderea la timp și 
aprovizionarea în bune condițiuni a localuri
lor de alimentație publică și a cabanelor de 
pe traseele turistice și va face intervențiile 
necesare pentru soluționarea operativă a tu
turor problemelor ce se vor ridica în această 
activitate.

De asemenea, va asigura cheltuirea judi
cioasă a creditelor bugetare destinate siste
matizării circulației rutiere pe anul 1970.

Va urmări îmbunătățirea iluminatului pu
blic și casnic in toate localitățile și va stabili, 
împreună cu unitățile furnizoare de energie 
electrică, măsur' corespunzătoare ;

întreprinderea de industrie locală Petro
șani va lua măsuri pentru producerea la ni
velul necesităților a unor materiale necesare 
acțiunilor gospodărești și de înfrumusețare, 
atit pentru comitetele executive ale consiliilor 
populare, cit și pentru cetățeni ca : agregate 
de carieră, elemente din beton, bănci pentru 
parcuri, coșuri pentru hirtii, recipienți ;

ART. 4. Se vor lua măsuri de antrenare a 
țăranilor gospodari la realizarea obiectivelor 
din contribuție voluntară în bani și în muncă 
în proporție de 70 la sută pină la 1 iulie, iar 
restul pină la 1 septembrie. Se vor executa 
următoarele obiective principale :

începerea lucrărilor la căminul cultural Is
croni ;

împrejmuirea școlilor nr. 3 și 4 și repara
rea drumului Secului din Vulcan.

in cursul trimestrului II vor începe toate 
lucrările din contribuție voluntară bănească 
și cota 45 la sută impozit pe clădiri in co
mune, asigurindu-se terminarea lor în acest 
an și folosirea integrală a fondurilor ;

Pentru realizarea obiectivelor, comitetele 
executive vor asigura documentațiile, deschi
derea finanțărilor, vor instrui comitetele de 
cetățeni și comisiile de cenzori alese și le 
vor sprijini în activitatea lor.

ART. 5. Comitetele executive ale consiliilor 
populare vor reactualiza toate propunerile 
făcute de alegători in campania electorală 
și cu diverse ocazii, vor urmări realizarea 
lor de către toți factorii, iar trimestrial vor 
analiza situația și vor stabili noi măsuri in 
funcție de propunerile ce se vor mai face.

ART. 6. Comitetele executive ale consiliilor 
populare vor urmări permanent modul de 
realizare a sarcinilor stabilite prin prezen
tul proiect de hotărîre și, împreună cu depu
tății și celelalte organizații de masă vor asi
gura participarea nemijlocită a cetățenilor la 
realizarea obiectivelor propuse.

ART. 7. Deputății vor ține permanent le
gătura cu cetățenii din circumscripțiile lor, 
își vor extrage obiectivele de realizat din 
planurile de acțiune, vor mobiliza cetățenii 
la realizarea obiectivelor gospodărești și de 
înfrumusețare, vor ține evidența lucrărilor 
executate in carnetul deputatului și vor comu
nica decadal comitetelor executive numărul 
de participant, numărul orelor de muncă 
patriotică și lucrările executate în circum
scripția respectivă.

ART. 8. Se apreciază pozitiv chemarea la 
întrecere lansată de Asociația de locatari nr. 
4 Aeroport pentru cel mai frumos bloc, cea mai 
frumoasă scară, cea mai frumoasă zonă ver
de amenajată în jurul blocurilor. Pe baza 
regulilor stabilite pentru acordarea puncta
jelor, comitetul executiv, împreună cu comi
sia municipală de înfrumusețare, în perioada 
5-20 mai, precum și în perioada 10-20 au
gust va verifica, pe localități, modul de des
fășurare a acțiunii, va stabili punctajul și 
va acorda într-un cadru festiv diplome și 
mențiuni celor evidențiați.

De asemenea, se vor acorda diplome ora
șelor evidențiate pe baza punctajelor pen
tru cele mai frumoase blocuri, scări și zone 
verzi raportate la numărul total al acestora în 
cadrul fiecărei localități.

ART. 9. In vederea păstrării avutului ob
ștesc, a lucrărilor gospodărești și de înfru
musețare, pentru menținerea permanentă a 
stării de curățenie a orașelor, localităților, 
localurilor publice, a curților și incintelor 
unităților, a parcurilor și zonelor verzi, se 
vor lua următoarele măsuri :

Se vor repartiza parcurile, zonele verzi din 
cartiere pe școli, iar acolo unde este posi
bil, zonele mai mici pe clase, pentru menți
nerea permanentă a curățeniei, întreținerea 
ierbii și păstrarea pomilor și a florilor ;

Se vor forma detașamente de școlari frun
tași pentru a veghea la menținerea curățe
niei pe străzi și în cartiere și a atenționa ce
tățenii în situația că nu respectă regulile ge
nerale de conduită ;

Organele de miliție, inspecția comercială 
de stat, cadrele medicale din circumscrip
ții și policlinici cu sarcini pe linia igienei co
munale, aparatele comitetelor executive vor 
intensifica activitatea de control in unități, 
localuri publice, în cartiere, blocuri și vor lua 
măsuri împotriva celor vinovați în conformi
tate cu legile in vigoare ;

Periodic se vor forma echipe de ordine care 
se vor deplasă pe teren și vor lua mă
suri corespunzătoare, in cadrul prevederilor 
legale ;

Se vor organiza in cămine culturale și clu
buri, acțiuni pentru popularizarea legilor pe 
linia păstrării avutului obștesc și respectării 
regulilor de conduită pe stradă, în locuri 
publice ;

Organele sanitare vor intensifica activita
tea de educație sanitară în care scop vor 
prezenta comitetului executiv un plan de ac
țiune pentru anul 1970.

O

Comitetul executiv al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani adresează un apel de- 
putaților, asociațiilor de locatari, comitete
lor de cetățeni, conducerilor organizațiilor so
cialiste de pe raza municipiului, specialiștilor 
din diferite domenii, tuturor cetățenilor Văii 
Jiului, să vină cu propuneri verbale și scri
se care să fie depuse la comitetele executive 
ale consiliilor populare pină la data de 17 
aprilie a.c- Ne exprimăm convingerea că vom 
primi propuneri valoroase menite să contri
buie la ridicarea nivelului urbanistic al lo
calităților noastre.
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anunțarea organelor sanitare 
sau ale miliției in caz de scă
pare de sub pază sau supra
veghere;

b) aruncarea asupra unei per
soane, construcții sau asupra 
unui mijloc de transport cu 
pietre sau alte obiecte, ori cu 
substanțe iritante, corozive sau 
care murdăresc;

c) întreruperea curentului e- 
lectric sau stingerea, fără drept, 
a lămpilor ce servesc la ilu- 
minaCUI public pe străzi, in 
parcuri, săli de spectacole sau 
in alte locuri publice:

d) vinzarea sau darea de 
băuturi alcoolice spre consum 
intr-un local sau in alt loc pu
blic, de către orice persoană, 
unui minor sub 14 ani:

e) refuzul consumatorului de 
a părăsi un local public in ca
re se consumă băuturi alcooli
ce, după ora legală de închi
dere sau la cererea îndreptă
țită a unui angajat al localului;

f) îngăduirea răminerii con
sumatorilor in localuri publice 
în care se consumă băuturi al
coolice. după ora legală de în
chidere, de către angajații lo
calului, sau primirea do către 
aceștia a consumatorilor in ast
fel de localuri, in zilele și o- 
rele cind. potrivit dispozițiilor 
legale, localurile sint închise;

g) lăsarea în libertate ori fă
ră supraveghere a animalelor 
care pot prezenta pericol pen
tru persoane sau bunuri:

h) ridicarea sau mutarea, fă
ră drept, a semnelor sau indi
catoarelor de orientare turisti
că ori a celor prin care se 
semnalează existența unui peri
col pentru viața persoanelor;

i) scrierea sau desemnarea, 
fără drept, pe pereții clădiri
lor, pe garduri sau pe obiecte 
de folosință comună aflate în 
locuri publice, deteriorarea prin 
orice mijloc a acestora, precum 
și dezlipirea sau distrugerea, 
fără drept, a reclamelor, anun
țurilor și afișelor legal expuse 
in locuri anume destinate, dacă 
fapta nu este sancționată con
travențional potrivit altor dis
poziții legale;

j) nercspectarea măsurilor de 
ordine sau a regulilor stabilite 
pentru buna desfășurare a ma
nifestărilor cultural-sportive, în
trunirilor sau a altor manifes
tații publice;

k) refuzul unei persoane, fără 
motiv întemeiat, de a partici
pa. la cererea justificată a or
ganelor competente, la preve
nirea sau înlăturarea urmări
lor in caz de inundație, calami
tate sau alt pericol public, 
precum și nercspectarea măsu
rilor de ordine luate în ase
menea situații;

l) refuzul unei persoane de 
a da relații pentru stabilirea 
identității sale ori de a pre
zenta actul de identitate, la ce
rerea organelor de urmărire 
sau de menținere a ordinii pu
blice aflate în exercitarea atri
buțiilor de serviciu;

m) neprezentarca la sediul 
miliției, fără motiv întemeiat, 
la invitația făcută de un ofi
țer sau subofițer de miliție, a 
unei persoane, a cărei prezen
tare este necesară pentru exer
citarea atribuțiilor ce revin mi
liției potrivit legii, altele de- 
cît cele privind cauzele penale.

Contravențiile prevăzute la 
lit. a—d se sancționează cu a- 
mendă de la 300 la 1 000 lei, 
iar cele prevăzute la lit. c—m 
cu amendă de la 100 la 600 lei. ’

ART. 4. — Sancțiunea în
chisorii contravenționale poate 
fi aplicată minorilor numai da
că au împlinit virata de 16 ani; 
în acest caz. limitele sancțiu
nii prevăzute în art. 1 și 2 se 
reduc la jumătate.

In cazul minorilor care nu 
au împlinit vîrsta de 16 ani se 
va face aplicarea prevederilor 
art. R din Legea privind regi
mul ocrotirii unor categorii de 
minori.

ART. 5. — Dacă o persoană 
a săvârșit ‘mai multe contra
venții constatate prin același 
proces-verbal. in cazul în ca
re pentru toate faptele sau nu
mai pentru unele din ele s-a 
stabilit sancțiunea închisorii 
contravenționale, se va aplica 
o singură sancțiune care nu 
va putea depăși 6 luni, iar da
că contravenientul este un mi
nor care a împlinit 16 ani, 
sancțiunea aplicată nu va de
păși 3 luni.

ART. 6. — In cazul contra
vențiilor prevăzute în art. 1 și 
2 din prezentul decret nu sint 
aplicabile dispozițiile referitoa
re la plata a jumătate din mi
nimul amenzii prevăzute la 
art. 25 și 26 din Legea nr. 32 
din 14 noiembrie 1968 privind 
stabilirea și sancționarea con
travențiilor.

ART. 7. — Lucrurile care au 
servit la săvârșirea contraven
ției, dacă sint ale contravenien
tului, precum și lucrurile do- 
bindite prin săvârșirea contra
venției, dacă nu sint restituite 
persoanei vătămate sint supu
se confiscării în cazul contra
vențiilor prevăzute la art. 1 lit. 
c și art. 2 lit. e.

ART. 8 — Contravențiile se 
constată de primar sau de ofi
țerii și subofițerii de miliție.

In orașe, municipii și in sec
toarele municipiului București, 
contravențiile se constată și do 
către împuterniciți ai primarului 
anume desemnați prin decizie 
a comitetului executiv al consi
liului popular.

Ofițerii și subofițeri) Ue mi
liție, precum și primarul sau 
jmputvrn.c.țu acestuia pre vă - 
zuți la alineatul 1 sini obligați 
sa intervină și să ia măsuri 
legale ori de cile ori iau cu
noștință despre încălcarea re
gulilor de conviețuire socială 
sau a celor privind ordinea și 
liniștea publică prevăzute in 
prezentul decret.

In cazul contravențiilor pre
văzute la ari. 3 agentul con
statator, o data cu constatarea, 
aplică și sancțiunea.

ART. 9. — Împotriva proce- 
sului-verbal ue constatare a 
contravențiilor prevăzute la 
art. 3 se poate face plingere, 
in termen de 15 zile de la co
municarea acestuia.

Plingerea împotriva procesu- 
lui-vcrbal de constatare a con
travenției, însoțită de copia a- 
ccstuia, se depune, după caz, 
la comitetul executiv al consi
liului popular, sau la organul 
de miliție din care face parte 
agentul constatator.

ART. 10. — Plingerea împo
triva procesul ui-verbal de con
statare a contravențiilor prevă
zute la ari. 3 se soluționează 
după cum urmează ;

a) de comitetul executiv al 
consiliului popular, in cazul 
procesul ui-verbal încheiat de 
primar sau de împuterniciți» 
acestuia;

b) de șeful organului de mi
liție din care face parte ofi
țerul sau subofițerul de mili
ție care a încheiat procesul- 
verbal. In cazul proceselor-ver- 
bale încheiate de ofițerii sau 
subofițerii de la posturi de 
miliție comunale, plingerea se 
soluționează de șeful inspecto
ratului dg miliție căruia ii este 
subordonat postul, sau de alți 
ofițeri ierarhic superiori agen
tului constatator, anume împu
terniciți de șeful inspectoratu
lui de miliție. Dacă procesul- 
verbal de constatare a contra
venției a fost încheiat de șeful 
unui organ de miliție, plinge
rea se soluționează de șeful or
ganului de miliție ierarhic su-. 
perior.

ART. 11. — in cazul contra
vențiilor prevăzute la art. 1 și 
2, dacă agentul constatator a- 
prcciază că sancțiunea amenzii 
este îndestulătoare, aplică a- 
menda, procedînd potrivit dis
pozițiilor Legii nr. 32/1968.

In caz contrar, procesul-ver- 
bal de constatare se trimite de 
îndată judecătoriei in a cărei 
rază teritorială a fost săvâr
șită contravenția. Ministrul 
justiției poate dispune ca în 
municipiul București soluționa
rea unor asemenea pricini să 
se facă la anumite judecătorii.

Dacă identitatea sau domici
liul făptuitorului n.u pot fi sta
bilite. cind există temere de 
dispariție ori lăsarea sa în li
bertate ar prezenta un pericol 
pentru ordinea publică, orga
nul de miliție va conduce de 
îndată pe făptuitor înaintea 
instanței de judecată. In situa
ția în care trimiterea nu se 
va putea face de îndată, orga
nul de miliție, pe baza unui 
proces-verbal motivat, va pu
tea reține contravenientul pe 
care il va înainta instanței de 
judecată in cel mult 24 ore de 
la constatarea contravenției.

Judecarea pricinii poate avea 
loc și in zilele de sărbătoare 
legală.

ART. 12. — Președintele ju
decătoriei fixează termen de 
urgență, cu citarea contrave
nientului.

Agentul care a constatat con
travenția sau organul din care 
acesta face parte nu se citează.

In situația prevăzută la art. 
11 alin. 3. pricina se judecă 
în ziua sesizării instanței, a- 
fară de cazul în care este ne
cesară administrarea unor pro
be. In acest caz. judecarea se 
va face în cel mult 5 zile, con
travenientul puțind fi arestat 
preventiv, pe baza mandatului 
omis de instanță.

ART. 13. — Instanța de jude
cată este formală dintr-un sin
gur judecător,

In cazul in care contravenien
tul este minor, participarea 
procurorului la judecaîă este 
obligatorie. Totodată, minorului 
i se va asigura asistența juri
dică necesară în condițiile legii.

Judecătorul se pronunță asu
pra legalității și temeiniciei 
procosului-verbal și. după caz. 
aplică sancțiunea și ia măsura 
confiscării ori anulează proce
sul-verbal.

ART. 14. — Hotărîrca instan
ței de judecată este executorie.

Contravenientul poate cere 
reexaminarea cauzei in termen 
de 24 de ore de la pronunțare 
dacă a fost prezent la dezba
teri sau de la comunicare dacă 
a fost lipsă.

Procurorul poate cerc reexa
minarea cauzei in termen de 
24 ore de la pronunțare.

Cererea de reexaminare se 
soluționează în termen de 3 zile

de aceeași instanță, in complet 
format din 2 judecători.

Președintele judecătoriei poa
te suspenda, pină la soluțio
nare, executarea sancțiunii a- 
plicale.

Holărirca dată in cciere.i de 
reexaminare este definitiva.

ART. 15. — Executarea ho
tăririi judecătorești, in ce pri
vește închisoarea contravențio
nală, se face potrivit dispozi
țiilor Codului de procedură pe
nală, care se aplică in med co
respunzător.

Sancțiunea închisorii contra
venționale se execută în arestul 
miliției sau in locuri anume 
destinate ale penitenciarelor.

In timpul executării închiso
rii contravenționale, cei sanc
ționați sint obligați să presteze 
activități de interes obștesc 
pentru care sint apți. Regimul 
de executare a închisorii con
travenționale se stabilește de 
ministrul afacerilor interne.

Executarea sancțiunii închi
sorii contravenționale se pre
scrie in termen de un an de 
la data răminerii definitive a 
hotăririi judecătorești.

AHT. 16. — In cazul contra
vențiilor săvârșite de un elev 
sau student, organul care a- 
plică sancțiunea va încunoști- 
ința. după răminerea definiti
vă a acesteia, unitatea de in- 
vățămînt, in vederea luării, 
dacă este cazul, și a măsurilor 
prevăzute în regulamente sau 
alte dispoziții legale referitoare 
la organizarea și funcționarea 
instituțiilor de invățămint.

Cind faptele prevăzute ia art. 
1 și 2 au fost săvârșite de un 
minor, același organ va sesiza, 
totodată, și comisia pentru c- 
crotirea minorilor în vedbrea 
luării, dacă este cazul, a unei 
măsuri educative.

Dacă faptele prevăzute la 
art. 1 și 2 au fost săvârșite de 
un angajat sau membru coope
rator. va fi încunoștințată uni
tatea unde- contravenientul își 
arc locul de muncă, pentru an
trenarea opiniei publice, a for
ței educative a colectivului din 
care acesta face parte, în sco
pul combaterii unor asemenea 
manifestări.

ART. 17. — In cazul in care 
contravențiile prevăzute la art. 
1 și 2 sînt săvârșite de un mi
litar. procesul-verbal de con
statare se trimite comandantu
lui unității din care face parte 
contravenientul, spre a i se a- 
plica, dacă procesul-verbal este 
întemeiat, sancțiuni potrivit re
gulamentului disciplinei mili
tare.

In situația in care contrave
nientul este încorporat pentru 
îndeplinirea serviciului militar, 
înainte de pronunțarea hotări
rii judecătorești, ori înainte de 
începerea executării sancțiunii 
închisorii contravenționale, pro- 
cesul-verbal sau, după caz, ho
tărîrca. se trimite de aseme
nea, comandantului unității din 
care face parte contravenien
tul spre a i se aplica sancțiuni 
potrivit regulamentului discipli
nei militare.

ART. 18. — Executarea în
chisorii contravenționale pentru 
faptele prevăzute la art. 1 și 
2, săvârșite de cetățeni străini 
sau persoare fără cetățenie ca
re nu au domiciliu! în Repu
blica Socialistă România, poate 
fi înlocuită prin obligarea la 
plata unei amenzi, fixindu-se 
ca echivalent al unei zile de 
închisoare contravențională o 
suma de 25 la 200 lei.

înlocuirea executării închiso
rii contravenționale poate fi 
dispusă, la cererea contrave
nientului, de judecătorie prin 
hotărîrca de aplicare a sanc
țiunii.

După pronunțarea hotăririi 
sau in timpul executării aces
teia. înlocuirea executării în
chisorii contravenționale poate 
fi dispusă, la cererea contrave
nientului, de instanța de exe
cutare sau. după caz. de in
stanța în a cărei rază terito
rială se află locul de deținere. 
Cuantumul amenzii se stabi
lește, după caz, pentru întrea
ga sancțiune pronunțată sau 
pentru restul sancțiunii de e- 
xecutat. Hotărîrea e<to defini
tivă.

Suma datorată drept amendă 
care înlocuiește executarea în
chisorii contravenționale se de
pune la Banca Română de <"n- 
inert Exterior în lei proven iți 
din schimb de volută făcut în 
acest scop la cursurile în vi
goare pentru operațiunile neco
merciale.

In caz de neîndoplinire a o- 
bligațici de plată -a amenzii 
care înlocuiește executarea 
sancțiunii închisorii .contraven
ționale, instanța de executare 
procedează la punerea în exe
cutare a sancțiunii.

ART. 19. — Dispozițiile pre
zentului decret se întregesc cu 
prevederile Legii nr. 32/1968 
privind stabilirea și sancționa
rea contravențiilor.

ART. 20. — Hotăriroa Consi
liului de Miniștri nr. 2 291/1969 
pentru stabilirea și sancționa
rea unor contravenții privind 
ordinea și liniștea publică, pre
cum și orice alte dispoziții con
trare, se abrogă.

Președintele Consiliului de Stat,

N1COLAE CEAUȘESCU
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Nava spațială americană

5? APOLLO-13“ VIAJA INTERNAȚIONALĂ
a fost lansată spre Lună

CAPE KENNEDY 11 (Ag. r-
— Nava spațială amer.- 

t înă ..Apollo-13", avînd la bord 
p<. astronauții James Lovell, 
John Swigcrt și Fred Haise, a 
fost lansată spre Lună simbă- 
.tă la 21.13, ora Bucureștiului. 
de la Cape Kennedy.

In uțtimelc zile, la centrul 
spațial a domnit o atmosferă 
'dc incertitudine in ceea ce pri
vește respectarea datei și orei 
lansării, după ce in urma tes
lelor imunologice s-a consta-» 
_t.it că astronautul Thomas Mat
tingly, desemnat drept pilot al 
cabinei de comandă, nu este 
imun la rujeolă. El venise an
terior în contact cu un coleg 
care contractase această boală. 
N.A.S.A. a hotărit ca Mattingly 
să fie înlocuit cu .dublura* sa 
din echipajul de rezervă, as
tronautul John Swigcrt, care 
a fost supus timp dc două zile 
unui antrenament intens.

La citeva secunde după lan
sare a fost depășită prima e- 
tapă importantă a zborului du
pă aprinderea primei trepte a 
rachetei purtătoare. Unul din 
cele cinci motoare ale treptei 
a doua a rachetei purtătoare 
a încetat însă să funcționeze 
mai devreme cu citeva secun
de. Deși perioada de funcțio
nare a celorlalte patru motoare 
a fost prelungită pînă la epui
zarea combustibilului, nava n-a 
mai reușit să atingă viteza pre
văzută. De aceea, a fost nevoie 
ca singurul motor al treptei a 
treia a rachetei să funcționeze 
cu 45 de secunde mai mult. La 
ora 21.26 (cu două minute mai 
tirzîu față de program) a treia 
treaptă a rachetei purtătoare 
a plasat nava pe orbita teres
tră „de parcare11. După o ro
tație și jumătate, timp în care

astronauții au transmis prima 
emisiune de televiziune in cu
lori cu o durată de 7 minute, 
a treia treaptă a rachetei a 
fost din nou aprinsă, imprimind 
complexului modul-cabină vite
za de peste 28 000 km pc oră. 
lnvingind forța dc atracție a 
Pămintului, nava s-a înscris, la 
ora 23,48, pc traiectoria spre 
Lună.

In cursul dimineții dc dumi
nică (8.45 ora Bucureștiului) 
este prevăzută prima manevră 
dc corectare a traiectoriei, 
după care astronauții vor ser
vi prima masă in spațiu și 
vor începe o perioadă de odih
nă de 10 orc.

A treia misiune selenară se 
deosebește de celelalte in pri
mul rind prin extinderea și di
versificarea programului de 
cercetări științifice. Modulul 
lunar, numit ..Aquarius" tre
buie să asclenizezc in regiunea 
craterului Fra Mauro, 
derută a fi 
accidentate, 
timp și cele 
zone lunare , 
compoziția rocilor sale. 1 
savanții speră ca Lovell 
Haise să găsească roci cu 
vechime dc peste 5 
de ani, adică 
vîrstă cu cea 
solar.

Pentru a asclcniza intr-o re
giune atit dc accidentată, sis
temele de comandă de la bor
dul modulului și cabinei spa
țiale au fost perfecționate. 
Pentru prima dată, cabina de 
comandă, „Odissey" se va în
scrie pe o orbită lunară care 
va apropia complexul spațial 
pînă la 12 kilometri dc supra
fața satelitului natural al Ter-

,ro-

După încheierea convorbirilor
dintre Richard Nixon

PREZENTE ROMÂNEȘTI

și Willy Brandt

consi- 
printro cele mai 
dar în același 
mai reprezentative 
prin structura și 

Aici, 
și 

i o 
miliarde 

avînd aceeași 
a sistemului

rei. Ln a doua rotație pc a- 
ccastă orbită, „Aquarius" so 
va desprinde dc cabina spațială 
„Odissey" și va începe aseleni
zarea propriu-zisă,

Astronauții Lovell și Haise 
vor rămînc pc Lună timp de 
33 de oro și jumătate. Prima 
coborire din modul pc supra
fața Lunii va avea loc joi la 
ora 9.29 (ora Bucureștiului). In 
cursul acesteia, Lovell și
Haise vor instala un mic
bot dc ascultare a Lunii", o 
stație științifică automată com
pusă din două seisrnometre, un 
magnotometru, un ionizome- 
tru, un aparat pentru analiza 
componentelor violului solar și 
un aparat pentru transmiterea 
pc Pămînt a datelor culese dc 
acest complex. Cei doi astro- 
nauți vor recolta apoi mostre 
lunare și vor efectua două fo
rări. dintre care una pînă la 
o adîncime dc aproximativ 3 
metri. Vineri dimineața (ora 
5.11 ora Bucureștiului) astro
nauții vor studia structura 
geologică a regiunii Fra Mauro. 
Ei vor examina, de asemenea, 
o serie de forme dc relief, cra
tere mai mici, circuri lunare, 
.râuri" etc,, le vor fotografia 
și le vor descrie amănunțit ex
pert ilor dc la Houston.

In timpul cit va evolua so
litar pc orbita circumlunară la 
bordul cabinei „Odissey", John 
Swigcrt, va efectua un program 
dc cercetări al cărui scop este 
dc a întocmi o hartă cit mai 
exactă a suprafeței Lunii.

A treia misiune selenară a- 
mericană se va încheia la 21 
aprilie orele 22.17 (ora Bucu- 
rcștiului). cind ..Odissey" va 
ameriza în apele Pacificului, 
la 331 kilometri sud de Insula 
Paștelui.

DIN ȚAHILE SOCIALISTE
VARȘOVIA 11 (Agcrpres). — 

In luna aprilie. în Polonia a 
început experimentarea automa
tizării transporturilor feroviare. 
77 de stații de calcul automa
te, amplasate in diferite sec
toare ale rețelei de căi ferate, 
transmit de citeva ori pe zi, 
prin telex, unui dispecerat cen
tral, date privind stiuația par
cului de vagoane în sectorul 
respectiv. Dispecerul principal 
al acestei operații este mașina 
de calcul poloneză „Odra-1 204", 
instalată la centrul de cerce
tări științifice pentru tehnica 
feroviară din Varșovia.

Noul sistem a și început să-și 
arate roadele. Datorită datelor 
operative furnizate de dispece
rii electronici, privind situația 
parcului de vagoane in diferite 
zone, au putut fi expediate, in 
perioada lucrărilor agricole de 
primăvară, 
pli men tare 
șăminte și

I.n partea de vest a litoralului 
polonez, in apropierea localită
ții Gryfino, a început construi
rea centralei electrice „Nijniaia 
Odra“ — unul dintre cele mai 
mari obiective industriale din 
voevodatul Szozecin. Aici vor 
funcționa șase turbine cu o ca
pacitate de 200 megawați fie
care. Primele blocuri energeti
ce vor începe să producă în 
anul 1974. iar centrala urmea
ză să fie terminată în 1976, 
c’md va îmbunătăți considera
bil balanța energetică a regiu
nilor din nord-vestul Poloniei.

tr-o perioadă de 15 ani, iar te
renurile erodate să fie împă
durite în decurs de două de
cenii.- Se prevede ca, in viito
rul cincinal (1971—1975), ritmul 
mediu anual de împădurire să 
crească cu circa 20 la sută, 
ajungindu-se la 60 000 de hec
tare pe an. In R. P. Bulgaria 
se iau în prezent măsuri pen
tru introducerea progresului 
tehnic în gospodărirea suprafe
țelor forestiere și pentru me
canizarea accelerată a procese
lor de producție.

~k

zeai de vagoane su- 
cu semințe. îngră- 
utilaje.

★

VARȘOVIA 11 (Agcrpres). —

SOFIA 11. — Corespondentul 
Agcrpres. Gh. leva, transmite : 
In anii care au trecut de la 
eliberarea Bulgariei. în țară au 
fost împădurite suprafețe tota- 
lizind un milion de hectare, 
reînnoindu-se astfel o treime 
din fondul silvic al țării. Acest 
lucru a dat posibilitatea ca pă
durile rărite să fie refăcute in-

I
TELEVIZIUNE i

DUMINICĂ 12 APRILIE
Telc-

12.00
12.35
13.35

14.00

15,45

19,00
19,20
19,40

Deschiderea emisiunii. Gimnastica de înviorare, 
școală. Zaharide (chimie clasele VIII—XII).
Matineu duminical pentru copii și școlari.
Ora satului.
Concert simfonic. Orchestra simfonică a Conservato
rului „George Enescu" din Iași. Dirijor Ion Baciu. 
In program : Fragment din opera „Oedip" de George 
Enescu și Suita a IlI-a „Daplinis și Chloe" de Mau
rice Ravel.
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghiară, 
închiderea emisiunii de dimineață.

★
Fotbal : Steaua — Jiul Petroșani. Transmisiune (le 
la Stadionul Republicii.
închiderea emisiunii de prinz.

★
Deschiderea emisiunii de după-amiază. Mozaic du
minical.
Telejurnalul de seară.
Noutăți cinematografice.
Flori de primăvară. Emisiune de muzică populară în 
interpretarea orchestrei Radioteleviziunii.
Film artistic : „Christine".
Ecouri de april — divertisment muzical-coregrafic. 
Telejurnalul de noapte.
Telesport.
Parada vedetelor, 
închiderea emisiunii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
i
I

HANDBAL

Meci internațional
la Petroșani

Joi dupâ-amiază, pe terenul de lingă Liceul teoretic din 
Petroșani s-a disputat intilnirea internațională dc handbal 
dintre echipele de fete ale Școlii sportive Petroșani și Li
ceului „Aron Szilady" .-<in u Jap-.*-ta. Handbalistele din țara 
vecină și prietenă le-au întors vizita elevelor noastre de a- 
cum două săptămîni, cind meciul dintre ele s-a terminat cu 
rezultatul de 8—6 pentru jucătoarele noastre. După 40 do 
minute de joc mediocru, intilnirea s-a terminat la egali
tate : 6—6. De remarcat că handbalistele din K. P. Ungară 
au egalat in ultimul minut de joc prin transformarea unei 
lovituri de la 7 metri. Meciul a fost tot timpul echilibrat, 
cele două echipe au condus pe rînd, dar nici una nu a 
reușit să-și mențină avantajul. Elevele profesoarei Lia Ba- 
rabaș puteau cîștiga dacă jucau mai atent, mai economicos, 
dacă nu iroseau atitea ocazii, mai ales în prima parte a 
intilnirii. Ele au ratat și trei lovituri de la 7 metri din cele 
șase lovituri ce le-au fost acordate de arbitrii. Cele șase go
luri ale gazdelor au fost înscrise de Nemeș 3 (toate din lovi
turi de la 7 metri). Mureșan 2 și Suciu. Portărița Nașcu a 
apărat din nou slab, Cătuțoiu — bine. Arbitrii Crîsnic —« 
’ '•‘ti au condus corect.

In cadrul manifestărilor 
organizate în Italia în scopul 
dezvoltării relațiilor turistice 
cu România și a populariză
rii numeroaselor obiective tu
ristice din țara noastră, la 
10 aprilie a avut loc o con
ferință de presă la „Palatul 
Turismului" din Milano, în 
cadrul căreia G. Magnoni, 
președintele Federației Mon
diale a Agențiilor dc voiaj 
și președinte al Federației 
Italiene a Agențiilor de voiaj 
turistic, a relevat atracția pc 
care o reprezintă pentru tu
riștii italieni România, nume
roasele obiective cultural-ar- 
tistice. istorice și de diver
tisment.

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
— Simbătă dimineața au luat 
sfîrșit la Casa Albă convorbi
rile dintre președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și cancelarul
R. F. a Germaniei, 
Brandl, după care cancelarul 
vest-german a plecat la 
Kennedy pentru a asista 
lansarea navei cosmice „Apollo- 
13" in direcția Lunii. In seara 
aceleiași zile, Willy Brandt a 
plecat cu avionul spre Bonn, 
încheindu-și astfel vizita do o 
săptămină în S.U.A.

După terminarea convorbiri
lor oficiale nu a fost dat publi
cității nici un comunicat și, 
contrar uzanțelor, nu au fost 
rostite cuvîntări. Surse apropi
ate celor două delegații au sub
liniat, însă, că, în cursul celor 
două întilniri ce au avut loc 
vineri și sîmbată, s-a procedat 
la o amplă trecere în revistă 
a principalelor probleme inter
naționale. acordindu-se o aten
ție deosebită viitorului N.A.T.O., 
relațiilor Est-Vest și
S. U.A. față de o 
vest-enropeană, 
intrarea Marii 
C.E.E.

în lipsa unor 
ale privind rezultatele convor
birilor, comentatorii de presă 
din Washington au fost obligați 
să se refere la pozițiile expri
mate de cancelarul vest-german

trale din Cehoslovacia, R. F. a Germaniei, 
Elveția, România, Spania și Suedia. Țara 
noastră este reprezentată de teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra", care la 17 și 18 aprilie 
va interpreta piesele „Nepotul lui Rameau’ și 
„Leoncc și Lena".

La „Deutscher Lyzcum-Club" din KoJn a 
avut loc simbătă o manifestare dedicată Ro
mâniei. Muzeologul Gunther OH a ținut con
ferința intitulată „Pe urmele ariei romanice și 
bizantine în România". Cu același prilej, a 
fost prezentat filmul documentar românesc 
„Monumente istorice". Au luat parte mem- 

ambasadorul României la 
membri ai ambasadei ro-

in cadrul întîlnirilor 
le-a avut vineri cu 
Clubului Național al 
Washington și cu membrii 
misiei senatoriale pentru ala- 

Willy ” cerile externe a S.U.A.
La intilnirea cu membrii Co

misiei senatoriale, cancelarul 
vest-german a declarat că pro
blema unei repartizări mai o- 
chilabilc a sarcinilor militare 
in cadrul N.AT.O. trebuie să 
fie studiată și hotărită in ca
drul acestui organism. El a a- 
rătat, totodată, că guvernul dc 
la Bonn este dispus să gă
sească un aranjament cu S.U.A., 
„mai favorabil decit acordul ac
tual", în ce privește compensa
rea cheltuielilor necesitate de 
staționarea trupelor americane 
pc teritoriul vest-german. Rcfc- 
rindu-se la cuvintarea rostită 
la Clubul Național al Presei, 
comentatorii relevă poziția lui 
Willy Brandt potrivit căreia 
lărgirea Pieței comune nu tre
buie să împiedice o liberalizare 
a comerțului pe plan mondial 
și stabilirea dc contacte mai 
strînse între aceasta și Statele 
Unite.
.In cercurile diplomatice din 

Washington, se consideră totuși 
că, așa cum era și de așteptat, 
convorbirile Nixon-Brandt nu 
au dus la rezultate specta
culoase.

pe caro 
membrii 

Presei din 
Co-

bri ai clubului, 
Bonn, C, Oancca, 
mâne.

Pergola din Florența a în-

poziției 
Piață comună 
lărgită prin 
Britanii în

prccizări' ofici-

Convorbirile lui Sisco
la Cairo

CAIRO 11 (Agcrpres). — La 
Cairo au început simbătă con
vorbirile dintre Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de stat 
al S.U.A.
Orientului Apropiat și Asiei de 
sud. aflat într-o vizită oficială 
în R.A.U., și reprezentanți ai 
guvernului egiptean. Potrivit a- 
gențici MEN. el a fost primit 
de ministrul dc externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, cu ca
re a discutat evoluția conflic-

pentru problemele

tului din Orientul Apropiat.
Agenția citată precizează că, 

în cursul vizitei sale în R.A.U., 
Joseph Sisco urmează să fie 
primit și de președintele Ga
mal Abdel Nasser.

Se menționează, totodată, că 
Joseph Sisco este prima înaltă 
oficialitate americană care în
treprinde o vizită oficială la 
Cairo din anul 1967. cind au 
fost rupte relațiile diplomatice 
dintre cele două țări.

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 11 (Agerpres). — 

Detașamente ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud au 
ocupat după atacuri 
o tabără a forțelor 
saigoneze dispusă în 
rea zonei demilitarizate, 
anunțat un purtător militar 
cuvînt american. După 
unor întăriri americane, 
nule de tancuri, patrioții s-au 
retras. Referitor la situația ta
berei forțelor speciale america
ne de la Dak Sean, situată in 
regiunea Platourilor Înalte în 
provincia Kontum, agențiile 
de presă relatează că, în ciuda 
încercărilor repetate ale unită
ților militare americane și sai
goneze de a respinge atacurile

susținute 
speciale 
apropie- 

a 
de 

sosirea 
susți-

forțelor patriotice, tabăra con
tinuă să fie asediată de 12 zile. 

, în timpul asediului, artileria 
forțelor patriotice a lansat asu
pra taberei aproximativ 2 000 de 
obuze și rachete. Pe dc altă 
parte, comandamentul ameri
can a anunțat că unități ale 
forțelor patriotice au bombar
dat în cursul nopții de vineri 
spre simbătă și au atacat cu 
rachete 16 poziții americane din 
regiunea Platourilor înalte, și 
la nord-est de Saigon în provin
cia Tay Ninh.

Totodată, la Saigon s-a con
firmat că avioane „B-52" au 
continuat raidurile de bombar
dament asupra unor regiuni 
sud-vietnameze.

MASACRUL DIN PRASOT
PNOM PENH 11 (Agerpres).

— Agențiile de presă anunță 
că vineri dimineață, în orașul 
cambodgian Prasot, aflat In 
apropierea graniței dintre Viet
namul de sud și Cambodgia, au 
fost ucise peste 100 de persoane
— copii, femei și bătrîni, de 
origine vietnameză. Corespon
dentul agenției U.P.I., care s-a 
deplasat imediat la locul ma
sacrului, arată că victimele au 
fost împușcate de aproape. 
Ele se aflau într-un lagăr des
tinat civililor de origine viet-

nameză. Corespondentul arată 
că i-a fost imposibil să stabi
lească numărul victimelor, de
oarece în marea lor majoritate 
erau aruncate unele peste alte
le, fiind acoperite cu paie. El 
a observat însă urmele rafale
lor de arme automate șl mitra
liere trase asupra civililor de la 
mică distanță. De altfel, clădi
rile fermei în care fusese im
provizat lagărul nu poartă ur
mele unei lupte, deși autorită
țile cambodgiene afirmă că ci
vilii ar fi fost uciși în timpul

unei ciocniri cu grupurile de 
partizani. Supraviețuitori ai ma
sacrului, chestionați de cores
pondent au relatat că unități 
ale forțelor armate cambodgie
ne au pătruns la un moment 
dat în lagăr și au deschis fo
cul asupra deținuților. Faptul 
că unele cadavre poartă urme
le gloanțelor primite în spate 
confirmă aceste mărturii.

Corespondenții agențiilor de 
presă France Presse și Associa
ted Press au transmis relatări 
asemănătoare asupra masacru
lui.

■

■
■■
■

■■

Vizitatorului străin care a 
trecut prin Turcia în urmă cu 
patru-cinci ani, revederea 
acestei țări în prezent ii 
produce o plăcută surpriză. 
Reveria amintirilor este 
dublată, pe măsură ce vizitea
ză noi regiuni și orașe, de 
plăcerea de a descoperi pre
tutindeni un peisaj schimbat, 
o nouă înfățișare pe care 
Turcia tinde să o dea melea
gurilor sale.

Intr-adevăr, in ultimii ani, 
șantierele au devenit un 
motiv tot mai frecvent al ta
bloului pe care țara vecină 
îl prezintă oaspeților săi. In 
fiecare provincie, in aproape 
toate orașele mai importante, 
siluetele moderne ale noilor 
fabrici sau rafinării țîșnesc 
temerare spre bolta albastă a 
Anaioliei, pămînlul este răs
colit pentru a-i fi scoase la 
iveală bogățiile tăinuite pînă 
acum, cursurile apelor sînt 
puse la lucru pentru a da o- 
mului lumină și hrană. La 
Iskenderun, în extremitatea 
sudică a țării, sînt in plină 
desfășurare lucrările de cons
truire a celui de-al treilea 
combinat metalurgic al Tur
ciei, cu o capacitate proiec
tată de un milion tone pe an. 
In nord, lingă Izmir, a intrat 
parțial in funcțiune un 
dern
care, îrt stadiul final, va pro
duce 
anual. Pe țărmul egeean

Anaioliei, la Izmir, lingă pă
ienjenișul de instalații ale 
unei mari rafinării, a fost inau
gurat recent un combinat de 
mase plastice și produse pe
trochimice, cu o capacitate 
de 27 000 tone pe an. La Aii- 
aga este in curs de montare 
cea de-a patra ralinărje a 
Turciei, cu o capacitate pro
iectată de 3 milioane tone 
anual. Darea ei în funcțiune,

ce se construiesc în diverse 
localități ale Turciei, vor 
aduce în curind un nou val 
de energie și lumină orașelor, 
și satelor țării. Șase noi fa
brici de ciment și-au început 
producția în 1969 pentru a 
asigura piinea marilor șan
tiere de construcție. Inaugu- 
rînd una din aceste fabrici, 
ministrul turc al industriei 
sublinia că, dacă în anul 1969

mo-
combinat de aluminiu,

15 000 tone metal alb
al

La Teatro della 
ceput cel dc-al Vl-lca Festival internațional 
al teatrelor. Participă cunoscute colective tea-

Uniunea Sovietică și Siria 
au încheiat la Moscova un 
acord cu privire la schim
burile do mărfuri și plățile

Alegerile

mu nicipale

din Marea

Britanic

s«au încheiat

nedecis
LONDRA 11 (Agerpres). — 

Alegerile municipale, desfă
șurate săptămina aceasta în 
28 de comitate din Marea. 
Britanie, s-au încheiat fără 
rezultate decisive. Deși nu 
sînt cunoscute încă rezultate
le complete, se poate spune 
totuși că partidul conserva
tor a înregistrat progrese în 
provincie, iar Partidul labu
rist în capitală, undo totuși 
conservatorii dețin majorita
tea absolută. La scrutinul de 
la Londra, conservatorii ' au 
obținut 65 de locuri, pierz-nd 
13 mandate în favoarea labu
riștilor, care au realizat un 
total de 32 de locuri.

Rezultatele alegerilor muni
cipale nu aduc nici o indica (ie 
precisă în ce privește liotărirea 
pe care o va lua premierul 
Harold Wilson in legătură cu 
data viitoarelor alegeri gene
rale. Observatorii apreciază 
că ele îndepărtează posibili
tatea organizării until scrutin 
general în luna iunie. Data 
cea mai apropiată pare să fie 
acum luna octombrie. In cer
curile ziaristice se consideră 
că nu este exclus ca, în ipo- 
teza în care laburiștii nu rea
lizează în lunile următoare : 
victorii electorale mai impor
tante, Wilson să guverneze 
pînă la sfirșitul legislaturii, 
adică pînă în primăvara anu
lui 1971. Ultimele sondaje e- 
fectuate în rîndul opiniei pu
blice continuă să-i indice pe 
conservatori drept (avoriți, 
dar avansul pe care el îl de
țineau a scăzut simțitor.

ple a căror listă ar putea fi 
continuată.

Dacă li întrebi pe localnici 
despre izvorul acestor efor
turi, îți răspund cu ample de
talii și multă mindrie că dez
voltarea economiei, făurirea 
unei industrii naționale, ca
pabile să asigure progresul 
țării, constituie în. prezent 
năzuința principală a poporu
lui turc șl, In același timp.

O trupă a circului din București a început 
un lung turneu prin Cehoslovacia prlntr-un 
spectacol de gală dat in orașul Plzen. Maeștrii 
circului bucureșlean vor evolua în 65 de orașe 
cehoslovace și își vor încheia turneul în luna 
octombrie, la Fraga.

pe perioada 1971—1975, Do
cumentul, prevede o creștere 
a livrărilor reciproce de măr
furi în perioada respectivă.

Agenția TASS. precizează 
că anul trecut schimbul dc 

.mărfuri dintre U.R.S.S. și Si
ria s-a cifrat la peste 76 
milioane ruble.

® Potrivit unor date incom
plete, partidul lui Ian Smith, 
Frontul Rhodesian, a obținut 
29 din cele 37 dc locuri rezer
vate în Parlamentul țării euro
penilor. asigurindu-și majorita
tea în parlament, anunță agen
ția France Prcsse. De mențio
nat că, in 13 circumscripții, 
reprezentanții acestui partid au 
fost singurii care și-au depus 
candidaturile.

După cum se știe, masa prin
cipală a populației africane din 
Rhodesia este lipsită dc drep
tul dc vot. Deși poporul Zim
babwe numără 4,5 milioane dc 
oameni, au fost admiși la vot 
doar 8 mii de reprezentanți ai 
acestuia, care au participai la 
vot separat de albi.

• Două explozii au avut ioc 
simbătă dimineața, la un in
terval de o oră și jumătate, po 
strada ..Antrim Road’1 din Bel
fast, vizînd pc fostul ministru 
al sănătății din Irlanda do 
Nord, William Morgan. Acesta 
și-a depus candidatura ca de
putat protestant al Partidului 
Unionist de guvernămînt, pen
tru alegerile legislative parțiale, 
care vor avea loc sâptămîna 
viitoare în capitala Ulstcrului.

• Statele Unite au exprimat 
vineri opoziția lor față de le
gislația anunțată de Canada 
privind reglementarea naviga
ției în Pasajul arctic a tancu
rilor petroliere de genul petro
lierului american ..Manhattan".

Ministerul 
a anunțat 

șomajului a atins 
tic cel mai înalt 
tirnii patru ani u__ ____
Numărul șomerilor in această 
lună s-a ridicat la 3 733 000 de 
persoane, cu 61 000 mai mult 
decit în februarie, ceea ce re
prezintă 4.4 la sută din tota
lul forței de muncă din S.U.A.

a!Muncii 
că procentul 
în luna mar- 
nive) din ul- 
și jumătate.

• Administrația saigoneză a 
confiscat ediția din 9 aprilie 
a ziarelor ..Tin Sang" și ..Cong 
Luan“. care apar în capitala 
sud-vietnameză. pe motiv că a- 
ceste publicații au difuzat Știri 
referitoare la demonstrațiile 
care au avut loc în ultimele 
zile împotriva regimului Thieu.

PETROPAVLOVSK 11 (Agor- 
pres). — In apele unora din
tre rîurilc care brăzdează ne- 
nlnsula Kamciatka, vărsîndn se 
în Marea Ohotsk. au fost des
coperite recent, aproape dc văr
sare. importante aglomerări do 
stridii producătoare de perle. 
Ultima zonă depistată recent 
se întinde pc o suprafață de 
20 000 metri pătrați și, în in
teriorul său, în medie, la fie
care 12 stridii, una conține 
perle. Unele dintre prețioasele 
moluște conțin cite două sau 
chiar mai multe perle.

# Juha Rihtniemi. însărcinat- 
cu misiunea de a sonda posi
bilitățile de creare a unui nou 
guvern de coaliție, l-a informat 
vineri pe- președintele țării. 
Urho Kekkonen că renunță să 
formeze noul guvern.

GUAYAQUIL 11 (Agcrpres). 
— Secretarul general al C.C. al 
P.C. din Ecuador, Pedro Saad, a 
rostit la posturile de radio și 
televiziune o cuvîntare consa
crată pregătirilor în vederea 
alegerilor legislative ce vor a- 
vea loc la 7 iunie a.c.

Partidul comunist și o serie 
de alte organizații de stingă 
fac parte din Uniunea populara 

o 
la

democratică, ce prezintă 
listă unică de candidați 
aceste alegeri.

Pedro Saad a propus crearea 
unor comitete permanente ale
U.P.D. care să acționeze nu
numai în timpul campaniei e- 
lectorale, ci și pentru a sus
ține lupta pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață, împo
triva dominației 
străine. Vorbitorul a arătat că

capitalurilor

mează să crească in medie cu 
12 la sută și să asigure nume
roase noi locuri de muncă in 
fiecare an al cincinalului.

O atenție deosebită se 
acordă sectoarelor alimentar 
și textil, producerii de celu
loză, hirtie, cherestea și ar
ticole de cauciuc, sporirii can
tităților de produse chimice 
și petroliere, dezvoltării side
rurgiei, prelucrării metalelor.

NOTE DE DRUM DIN TURCIA

Industrializarea este pc primul plan
la începutul lunii iunie 1971^ 
va permite satisfacerea com
pletă a nevoilor interne de 
uleiuri pentru motoare, înlă- 
turînd astlel importuli de a- 
semenea produse și aducînd 
statului economii anuale apre
ciate la 200 milioane lire de
vize.

In inima podișului, marele 
baraj și hidrocentrala de la 
Keban avansează stăruitor, 
pregătind țării, pentru viito
rul apropiat, un spor de pute
re de circa 1200 000 kw. Alte 
zece hidro și termocentrale,

producția de ciment a țării a 
lost de 8 milioane tone, prin 
realizarea obiectivelor actua
lului cincinal, ea va ajunge 
in 1972 la 15 milioane tone. 
In cimpia /Xdanei, se fac pre
gătiri pentru a sili apele flu
viului Seyhan să dea ogoa
relor de pe circa 50 000 hec
tare sporul de produse agri
cole de care țara are nevoie, 
iar in valea Biga sînt în curs 
de aplicare proiecte menite 
să redea viața și belșugul la 
130 000 de hectare afectate de 
mlaștini și eroziuni. Și aces
tea nu sînt decit citeva exem-

preocuparea centrală a guver
nului. Cel de-al doilea plan 
cincinal (1968—1972), după ale 
cărui prevederi se desfășoa
ră actualul proces de ridicare, 
își propune obiective desti
nate să ducă la schimbări 
profunde in structurile econo
mice ale Turciei. Pianul sta
bilește ca sarcină fundamen
tală transformarea industriei 
în sectorul dominant al econo
mici, concomitent cu realiza
rea unui spor al producției 
globale de 7 la sulă anual. 
In acest cadru, industria ur

producției de mașini, tractoa
re și autovehicule. Separai, 
un program de investiții pe 
10 ani prevede o largă extin
dere a sectorului energetic, 
eiecluarea de noi prospecți
uni geologice în regiunile ră
săritene ale țării, bogate in 
zăcăminte de petrol și gaze, 
precum și dotarea industriei 
petroliere, pînă în 1977. cu 
instalații de rafinare însumind 
o capacitate de circa 20 mili
oane tone.

Pentru asigurarea unui cadru 
favorabil realizării planului.

în Ecuador venitul pe locuitor 
este unul din cele mai scăzute 
din America Latină. în țară 
crește costul vieții, iar salari
ile sînt „înghețate", 
latifundiar a rămas 
1 348 de mari moșieri 
1 700 000 ha teren, iar ... . 
470 000 de familii de țărani le 
revin 700000 ha. Monopolurile 
străine, în special cele ameri
cane, a declarat Pedro Saad, 
controlează o mare parte a te
renurilor bogate în zăcăminte 
de petrol, cupru și alte bogă
ții naturale.

Secretarul general al C. C. al 
Partidului Comunist din Ecua
dor a chemat pe oamenii mun
cii să-și intensifice acțiunile 
împotriva reacțiunii interne și 
externe, pentru libertăți demo
cratice.

Sistemul 
același : 

dețin 
celor

au fost prevăzute sau chiar 
inițiate o serie de măsuri or
ganizatorice, printre care: o 
reformă fiscală și a aparatu
lui de credit, reorganizarea 
întreprinderilor economice de 
stat pentru îmbunătățirea com
petitivității lor, stimularea tu
rismului pentru a se spori 
încasările in devize ele.

Eforturile de dezvoltare 
sînt însoțite de acțiuni tot 
mai pronunțate în favoarea 
asigurării unei mai mari inde
pendențe a economiei țării 
Intre altele mat mult de jumă
tate din investițiile efectuate 
în ultimii ani au fost dirijate 
spre sectorul industrial de 
stat. Se urmărește ca, în cel 
mai scurt timp posibil, in
vestițiile planificate în eco
nomia națională să fie asigu
rate integral din resurse au
tohtone. Pentru 1970, de pildă, 
se prevede ca 93 la sută din 
investiții să provină din re
surse interne și numai 7 la 
sută $u se bazeze pe împnimu- 
turi contractate in exterior.

Rezumind scopul acestor e- 
forturi, premierul Suleyman 
Demirel declara nu de mult ■ 
„Trebuie să ne orientăm n: 
direcția măririi avuției națio
nale, astfel incit Turcia (Să 
iasă din rindurile țărilor slab 
dezvoltate și să pășească in 
rindurile celor cu o bună dez
voltare economică".

Ion BADEA

Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedara. Subunitatea Petroșani
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