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ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 15 aprilie 1971 a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român. Au participat miniștri 
și șefi ai unor organizații și instituții centrale.

In cadrul ședinței a fost dezbătut și adoptat pro
iectul planului cincinal de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste România pe perioada 
1971—1975, îmbunătățit în lumina indicațiilor cu
prinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a guvernului din 25 noiembrie 1970 și aprobate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970. Co
mitetul Executiv a hotărît ca proiectul planului cin

cinal să fie supus, spre dezbatere și aprobare, ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și sesiunii Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a adoptat, de asemenea, mă
suri de majorare a salariilor în perioada 1971 1975, 
precum și de creștere a alocației de stat pentru copii.

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a hotărît să amîne plata către stat a dato
riilor bănești și în natură ale unor cooperative agri
cole de producție, în sumă de circa 1,8 miliarde lei.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai adoptat 
hotărîri privind sistematizarea și dezvoltarea Șan
tierului Naval Constanța, modul de utilizare a eco
nomiilor ce se obțin la lucrările de investiții, pre
cum și în alte prob’eme ale activității curente.

puni
I EXEMPLULUI

La sectorul de investiții al mi
nei Aninoasa, discutam cu ingi
nerul Macarie Costinaș, șeful 
sectorului, despre minerul Adal
bert Kovacs, conducătorul bri
găzii core lucrează la săparea 
galeriei de deschidere a orizon
tului 9 sud. Această brigadă, in 
care lucrează Vasile Savu, De- 
zideriu Szabo, Iosif Borbeli, 
Gheorghe Dionisie ș.a., o înre
gistrat rezultate deosebite in 
avansarea lucrărilor de săpare. 
In luna octombrie a anului tre
cut ea a avansat 82 metri, in 
noiembrie 65 metri, iar în de
cembrie a atins din nou 82 me-

Trecerea in noul an — 1971 
primul din cincinalul actual, a 
însemnat pentru comunistul 
Adalbert Kovacs și pentru bri
gada sa un fapt cu adinei sem- 

. î. De executarea și 
inarea la timp a lucrărilor

de deschidere o orizontului 9 
sud depinde activitatea celor- 
laltor sectoare, de producție, 
transport, aeraj etc.

Deși locul de muncă unde se 
dă bătălia cu roca dură se află 
la o distanță de peste 600 m. 
de circuitul de transport pentru 
aprovizionarea cu materiale și 
evacuarea sterilului dislocat, bri
gada lui Adalbert Kovacs a 
reușit printr-o mai bună organi
zare a tuturor operațiilor de lu
cru să avanseze in medie cu 5 
metri pe zi. Condițiile de lu
cru sînt acum anevoioase, roca 
se lasă mult mai greu învinsă, 
presiunea este foarte mare. 
Totuși brigada a săpat în luna 
ianuarie 60 metri, în februarie 
58 metri, iar în martie 71 metri. 
Din primele zile ale lunii aprilie 
a trecut la executarea lucrări
lor de lărgire și betonare a ga
leriei.

Brigada este dotată cu două 
mașini de încărcat pneumatice, 
iar pentru perforatul rocii folo
sește perforatoare „Kampella" 
pe coloane telescopice. La în
ceput oamenii nu voiau să lu
creze cu ele, motivînd că sînt 
grele (unul cîntărește cca. 30 
kg), iar furtunele pentru apă

Cornel HOGMAN
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Minerii Văii Jiului 
în perioada 

refacerii economiei
In camera de comandă e- 

lectrică a termocentralei Pa- 
roșeni, electronistul Tiberiu 
Ungureanu verifică sistemul 
de protecție.

Șantier 
de împădurire

Comitetul municipal U.T.C. 
în colaborare cu Ocolul sil
vic și inspectoratul școlar a 
organizat un șantier de îm
păduriri al tineretului. Locul 
șantierului a fost fixat la 
Drăganele în cadrul unității 
I de producție Banița. Acțiu
nea de împădurire se desfă
șoară după un plan minuțios 
întocmit și are loc cu parti
ciparea elevilor de la liceele 
din Petroșani și Petrila.

In prima zi de șantier au 
participat la muncă elevii a- 
nilor I, clasele A și B în 
fruntea cărora se afla pro
fesorul Ion Gordin. Ei au 
plantat peste 800 puieți de 
pin negru. .Aprecierea făcută 
de inginerul Hie Tudor, sub 
a cărui asistență tehnică s-a 
desfășurat plantarea a fost: 
lucru de calitate. Dintre ti
nerii participanți s-au evi
dențiat Dorel Costescu, Mi
hai Tudor. Ion Hirean, Mona 
Bader, Ligia Iancu, Livia 
Ivașcu, Dana Avramescu, 
Cristina Cioată, Doina Ușu- 
relu și alții.

Lucrările, ce fac parte din 
acțiunile inițiate de elevi 
în cinstea semicentenarului 
P.C.R., vor continua pe toată 
perioada vacanței de primă
vară.

Ion BARB

(osie 
fier vechi 
colectate 
de tineri

Comitetul orășenesc U.T.C. 
din Vulcan și-a propus să 
colecteze în primul trimes
tru din acest an 120 tone 
de fier vechi. In întîmpina- 
rea semicentenarului partidu
lui nostru, între organizațiile 
U.T.C. din unitățile economi
ce și instituții s-a desfășu
rat o adevărată întrecere 
pentru îndeplinirea și depă
șirea acestui obiectiv. Rezul
tatul ? Au fost colectate și 
predate 145 tone de fier 
vechi. Uteciștii de la E. M. 
Vulcan se află în frunte cu 
81 tone, urmați de prepara
torii din Coroești cu 43 tone. 
Dintre organizații, s-au evi
dențiat cele de la atelierul 
mecanic, sectoarele IV, V și 
IX de la mină, spălare I, 
brichetaj și atelierul meca
nic de la preparație.

distruse de război
T Războiul în care a fost tîrî- 
tă România și jaful sistematic la 
care a fost supusă de către 
Germania hitleristă au făcut ca 
la sfîrșitul anului 1944 și în
ceputul anului 1945, economia 
’țârii noastre să prezinte un ta
blou dezastruos. Numai pagu
bele pricinuite de Germania hi
tleristă s-au ridicat la 10 000 
miliarde lei în valoarea lor 
din 1945, adică bugetul țării 
pe 12 ani. Cele mai mari pa
gube au fost suferite de căile 
ferate. Au fost distruse mii de 
kilometri de linii, triaje și in
stalații feroviare. In noiembrie 
1944’ mai erau în funcțiune 
doar 50 la sută din parcul de 
locomotive și 68 la sută din cel 
de vagoane. Situația de la căile 
ferate, principalul consumator 
de cărbune la data respectivă 
a avut urmări și în industria 
extractivă a Văii Jiului.

Valea Jiului nu a suferit di
rect de pe urma războiului, dar 
haosul economic care se crease 
a afectat puternic și această 
regiune. Cu toată nevoia strin
gentă de combustibil pentru 
ducerea războiului, producția 
de căi bune a scăzut cu 22 la 
sută în anul 1944 față de 1943. 
(Această situație se datora re
ducerii efectivelor, prin încor- 
‘porări. în special de mineri, 
lipsei de diferite materiale ne
cesare exploatărilor, greutăților 
de aprovizionare și desfacere 
ca urmare a dezorganizării 
transporturilor, situației finan
ciare a țării care se agrava de 
la o zi la alta și activității e- 
iementelor antidemocratice a-

flate la conducerea societății 
după 23 August 1944.

In Valea Jiului încă de la 
începutul războiului, s-a intro
dus militarizarea întreprinderi
lor, muncitorii fiind supuși u- 
nui regim cazon. Orice abatere, 
întîrziere, sau lipsă de la lu
cru era pedepsită cu amenzi 
sau carceră. Incepînd cu 1 ia
nuarie 1943 s-au introdus re
țineri din salariile muncitorilor 
pentru locuință și iluminat. 
Dintr-un calcul făcut de coman
damentul militar al Văii Jiului, 
privind cîștigul și nevoile unui 
muncitor se vede clar că sala
riul realizat nu putea să aco
pere strictul necesar al unei 
familii.

Cu toată această situație deo
sebit de grea, minerii Văii Jiu
lui au fost conștienți, de la în

ceput, de importanța muncii lor 
în condițiile noi create după ac
tul de la 23 August 1944. La 
17 septembrie, spre exemplu, 
la Lupeni are loc o adunare în 
care vorbitorii au arătat nece
sitatea de a se mări producția 
de cărbune, atît de necesară 
țării care pornise în războiul 
pentru eliberare de sub ocupația 
hitleristă a întregii țări, pentru 
înfrîngerea Germaniei fasciste. 
La aceeași adunare, reprezen
tanții P.C.R. și P.S.D. au cerut 
muncitorilor să se pregătească 
în vederea reorganizării sindi
catelor muncitorești.

Prof. Mihai CERGHEDEAN
Arhivele Stalului Deva
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DECERNAREA STEAGULUI ROȘU 
Șl A DIPLOMEI DE UNITATE 

FRUNTAȘĂ PE RAMURĂ 
EXPLOATĂRII MINIERE LUPENI

Ieri după-amiază, sute de mi
neri, ingineri și tehnicieni de 
la mina Lupeni și-au dat în- 
tîlnire în sala Palatului cultu
ral din localitate. Aici a avut 
loc adunarea festivă consacra
tă decernării Steagului roșu și 
a Diplomei de unitate frun
tașă pe ramură colectivului mi
nei, ca semn de înaltă prețuire 
a rezultatelor valoroase obținu
te la extragerea cărbunelui în 
anul 1970. A fost de fapt mai 
mult decît o festivitate; o ade
vărată sărbătoare a vredniciei 
și dăruirii minerești pe frontul 
cărbunelui, căci -în această zi 
sărbătorească colectivul mineri
lor de la Lupeni și-a văzut 
împlinită o arzătoare dorință, 
pentru care un an întreg — din 
finalul cincinalului 1966—1970 
— a muncit din răsputeri și 
căreia și-a consacrat întreaga 
energie : intrarea pentru a treia 
oară consecutiv (și pentru a 
patra oară in decurs de cinci 
ani) in posesia înaltelor dis
tincții.

Sutele de participanți la a- 
dunare au salutat cu căldură 
prezența în mijlocul lor a to
varășilor Ioachim Moga, prim- 
secrelar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Petru Furdui, președin
tele Uniunii sindicatelor din ra
mura mine și energie, Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular municipal, loan Lăză- 
rescu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
Pogea Brincoveanu, președintele

Consiliului județean al sindica
telor, Petru Roman, directorul 
general al Centralei cărbune
lui Petroșani.

Directorul minei, ing. Du
mitru Popeanăș a evidențiat 
succesele obținute în produc
ție de minerii Lupeniului. In a- 
nul trecut din abatajele 
minei au fost extrase, pes
te prevederile planului, 60 086 
tone de cărbune, îndeplinindu- 
se sarcinile anuale cu zece zile 
mai devreme. Producția reali
zată în 1970 a fost cu 288 572 
tone cărbune mai mare ca în 
anul 1965.

Depășirea planului de pro
ducție, creșterea productivității 
muncii peste prevederi, preocu
parea minerilor și cadrelor teh
nice pentru reducerea consu
murilor specifice de material 
lemnos și energie au determi
nat o activitate economică po
zitivă, ilustrată de altfel de e- 
conomiile realizate la prețul de 
cost în valoare de 4,230 mili
oane lei și beneficiile peste plan 
de 10,934 milioane lei. Cuvinte 
de apreciere, de meritate laude 
au fost aduse, pentru aportul 
la succesele colectivului din a- 
nul ce a trecut, muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din 
sectoarele IV, V. III. VI, VII 
și I. din sectorul de investiții, 
cel de transport și sectorul ge
neral. A fost un prilej de me
ritată satisfacție și mîndrie 
pentru minerii șefi de brigadă 
Petie Constantin, Vasile Caila, 
Vasile Rusu, Pompei Cristian, 
Constantin Sirop. loan Onuț, 
loan Gîrea, Nicolae Ungurea- 
O'>. maiștri ca Dănilă
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Nedistant, bucuros chiar — ca un amabil amfitrion j 
obișnuit cu vizitele dese și conștient că are cu ce-și trata • 
oaspeții, sub o arcadă înverzită, cu multe flori roșii — ;
Jean Păunescu, îndrăgitul interpret de muzică ușoară, că- : 
ruia, cîndva, Edmond Deda îi prevedea o carieră lungă și j 
strălucită, mai întîi ne-a oferit, politicos, scaune și... țigări, i 
apoi, fără ostentații, firesc, ne-a lăsat să înțelegem că ac- î
ceptă cu multă plăcere rolul de... ghid în întreprinderea pe I
care-o încercam, de a-i descifra cîte ceva din felul de a î
fi, din preocupările, gindurile și drumul profesiunii sale... •

Eram nepregătiți, recunoaștem, pentru o discuție cu in- * 
terlocutorul în fața căruia ne aflam, așa că, vrînd-nevrînd, : 
am început stereotip, cu o întrebare al cărui răspuns, de î 
obicei, e însoțit de un surîs candid. învăluit în amintiri... t

— Cind ați debutat ? -
Viorel TEODORESCU :
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Gașpar, Ilie Cîrlogean, Dionî- 
sie Ambruș, Dumitru Fotescu, 
Ioan Suciu, loan Urdă, Mircea 
Suba, Ion Cătană, pentru in
ginerii Vasile Marta, Gh, Mo- 
doi. Ion Căruntu, Titus Costa
che, Ioan Tarcea, Aurel Mocuța 
și alții la adresa cărora s-au 
spus calde cuvinte de apreciere 
privind spiritul de răspundere,' 
competența cu care au orga-' 
nizat și condus întreaga des-,1 
fâșurare a producției și muncii^ 
în subteran.

Un moment emoționant, mar
cat de ropote îndelungi de a-1 
plauze. l-a constituit în cadrul! 
festivității înmînarea distincți-, 
ilor. Felicitîndu-i pe minerii j 
din Lupeni, în numele Birou-J 
lui Comitetului Uniunii sindi
catelor pe ramură, pentru suc-.' 
cesele obținute în creșterea pro
ducției de cărbune, tovarășul' 
Petru Furdui, a decernat „Stea
gul roșu și Diploma de uni
tate fruntașă pe ramură" ex
ploatării miniere Lupeni.

Colectivul minei fruntașe a 
fost felicitat apoi de tovarășii 
Ioachim Moga, în numele Bi
roului Comitetului județean de 
partid. Ioan Lăzârescu, din 
parte Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, Petru Ro
man și Vasile Ciriperu, din. 
partea Centralei cărbunelui.

Intrînd în posesia prețiosu-, 
lui trofeu sutele de salariați ai: 
minei, aflați în sală, și-au ma
nifestat vibrant bucuria, satis
facția. /entuziasmul nemărginit 
de a se număra în continuare 
între colectivele unităților eco
nomice fruntașe ale țării. In 
cadrul festivității, din rîndurile 
salariaților au luat euvîntul mi
nerii Petre. Constantin, Vasile 
Rușitoru și inginerul Gheorghe 
Modoi care au mulțumit pen
tru distincțiile primite și au 
exprimat hotărîiea întregului 
colectiv de a adăuga la cele 
20 882 tone extrase peste sar-’ 
cinile trimestrului I alte canti
tăți de cărbune astfel ca pînă. 
la 8 mai. în cinstea sărbătorii' 
gloriosului semicentenar al 
partidului, sporul de producție 
să totalizeze, de la începutul 
anului, cifra de 25 000, cît pre
vede angajamentul luat pe în
tregul an.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, adunarea a adoptat 
o telegramă adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovară
șului Nicoi je Ceaușescu, în ca
re se some intre altele : „Izbîn- 
zile dobîndite de colectivul 
nostru, pentru care ni s-au a- 
cordat valoroasele distincții, le 
oferim cu nețărmurită bucurie, 
din adîncul inimilor, partidului 
nostru drag ca un omagiu de 
ziua aniversării a 50 de ani de 
la înființarea sa.

Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru ca, în continuare, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, să îndeplinim în con
diții optime sarcinile primului 
an al cincinalului actual, con
știenți fiind că prin roadele ac
tivității noastre din adîncuri 
materializate în iniile de tone 
de cărbune ce le furnizăm su
plimentar economiei naționale 
vom contribui la înfăptuirea 
mărețului program de dezvol
tare multilaterală și înflorii e 
a României socialiste, elaborat 
de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

1. BALAN

Deunăzi, interlocutorul meu, 
un inginer notoriu, îmi des
tăinuia păsul în ale șantie
rului :

— Vezi, (iși îndrepta ară
tătorul intr-o anume direc
ție), dacă aș fi avut oameni 
suficienfi, toamna trecută, o- 
biectivul acesta ar fi fost 
gata de recepție... Am nevoie 
de oameni dintr-o bucată, pe 
care să nu-i clatine vîntul 
Și ploaia, acolo pe schele. De 
aș avea mai mulți... chiar și 
necalificați... i-am învăța noi 
meserie... numai să aibă dra
goste de munca de construc-

noștri puternici...
pe omul în exercițiul func
țiunii. Să tot aibă treizeci de 
ani. Tinăr, sănătos, bine le
gat, cu palma cit o mistrie 
în care scula funcționează de 
parcă nu-și găsește, nicicum,

\ 
\ 
I 
I
)

autobuzul de Petroșani 
— Uricani, cind era gata să 
ațipesc, o voce de bariton 
mă invită respectuos să pre
zint biletul la control. În
tind biletul,- îl bifează cu 
un creion roșu și... procesul 
de muncă continuă cu călă
torul de alături... II privesc

chioșcul de zarzava
turi ain colț cartofii pe care 
ii cumpăr sînt cinlăriți de un 
vlăjgan cît deținătorul cen
turii mondiale a sportului 
cu mănuși. In timp ce ză
bovesc printre ionelele cu

castraveți de seră și spanac 
timpuriu apare și ajutorul 
omului de după tejghea. 
Leit... șeful in ceea ce pri
vește gabaritul staturii...

...Tineri viguroși, apți pen
tru o muncă rodnică, de e- 
forturi aducătoare de reale 
satisfacții. Tineri ca brazii, 
la anii cind iși pot însuși 
una dintre „bră țările'' cu cele 
mai pure și nobile dintre 
carate...

Este adevărat că drumul 
pînă la taxator, pină la tej
gheaua unui chioșc de zar
zavaturi, sau pină la un post 
de paznic să zicem, este mai 
scurt decit cel pină la șan
tierul pomenit la începutul a- 
cestor rinduri. Dar ce jac 
cei care de la răscrucile a- 
cestor căi, sînt puși să-i di
rijeze pe cei in cauză spre 
CE AVEM DE REALIZAT, 
nu spre: unde mă pot pri
păși mai bine... ?
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DE F Al MAIORUL r

,NU AM STIMA DEClT PENTRU CEL CARE MA RESPECTA"
G. Călinescu

să fă pun 
dar acum 
întreb : și 
Ia bloc lo-
Și eu la 
cartierul

Da,

Cindva, o nedreaptă alcătuire 
socială acorda avere, faimă și, 
o dată cu ele, toate bucuriile 
vieții, unor paraziți cu blazon 
ereditar pe care sîngele lor în
groșat de îmbuibare caligrafia 
cu infatuare și ipocrizie disi
mulate devize etice din cele 
mai virtuoase. Azi, deasupra 
ușii apartamentelor noastre nu 
ulirnă nici un scut cu însem
nele vreunui titlu nobiliar. No
blețea de astăzi își are blazoa- 
nele ei, cu totul altele decît în 
trecut. Cetățeanul își are faima 

(lui, împărțită după alte crite
rii. care constau în valoarea o- 
mului, în meritele sale cetățe
nești. Cel mai de preț blazon 
al acestei noblețe civice este 
ONOAREA — virtute care nu 
spoliază pe nimeni, care îi îm
bogățește pe toți. Dar, cu cîtă 
trudă și perseverență se obține 
ea! ? De aceea, dacă fiecare 
ține la onoarea sa. implică tre
buie s-o respecte pe cea a al
tora. Este o lege a conviețuirii 
pe care nimeni nu o poate ig
nora și, cu atît mai mult, dis- 
prețui, dacă nu vrea să poarte 
numele infamiei sale: DEFĂI
MĂTORUL.

Cazul care a inspirat rîndu- 
rile de față, cu atît mai mult 
că defăimătorul nu iese din a- 
nonimotul său de cîrtiță — 
poartă un astfel -de nume. Cu- 
noscîndu-1, îți vine 
crezi că asemenea fapte au pu
tut, cîndva, inspira o arie a 
calomniei atît de fermecătoare 
ca cea din „Bărbierul.lui 
Rossini. Calomnia sau defăi
marea seamănă mai degrabă cu 
șuieratul unei reptile veninoa
se. Mai ales cînd este pornită 
din pizmă.

...Își invidia colegul pentru 
reputația lui profesională. Cum 
nu i-o putea contesta, i-a con
testat altceva: însuși dreptul 
de a profesa, acuzîndu-1 de fal
sificarea diplomei. Sesizarea, 
trimisă în toate cele patru 
puncte cardinale — ca să se 
știe ! — n-a găsit ecou. Căci 
falsă nu era diploma, cL. acu
zația. S-a gîndit, atunci, că a- 
colo unde invidia nu răzbate, 
va răzbate grosolănia : a intrat 
fără .să bală la ușă" în viața 
intimă a colegului său și a co
trobăit prin cotloanele ei cele 
mai ascunse. N-a găsit însă

greu să

mare lucru. Astfel, și cea dc-a 
doua sesizare a avut soarta 
celei dintîi. Dar nu s-a oprit 
aici. .Perseverare, diabolicum"... 
Transformată în ură, invidia 
și-a împroșcat veninul într-o 
nouă sesizare. De data aceasta, 
calomniatorul denunța presupu
se acte dc necinste profesio
nală. Numai că ura s-a dovedit 
un rău sfătuitor și un bun... 
bumerang : s-a întors împotriva 
propriei sale necinste. Furios, 
și-a pierdut, atunci, și dramul 
de omenie ce-i mai rămăsese : 
a „confecționat" cu dezinvoltu
ra trișorului o boală care fă
cea din colegul său nici mai 
mult nici mai puțin decît un... 
pericol public. II spolia, astfel, 
și de ultimul rest de umani
tate, de sănătatea minții lui. 
Au urmat alte verificări, altă 
pierdere de timp, alte torturi 
sufletești asupra celui ponegrit 
pînă cind și cea de a patra 
sesizare s-a dovedit la fel cu 
celelalte trei : o monstruoasă 
calomnie, o adevărată lipsă de 
respect civic. De unde însă 
atîta venin și fiere ? In ce 
.vezici biliare" s-a putut strîn- 
ge atîta neomenie rece și cru
dă ce-și împroașcă otrava în 
pofida celor mai elementare 
reguli de conviețuire ? Și, de 
unde părerea că mai multe se
sizări false fac cit una veri
tabilă ?

Există, indiscutabil, un drept 
de a sesiza răul social și a 
reclama un interes legitim, în
călcat Acest drept — expresie 
a democratismului orînduirii 
noastre — își poate păstra func
ția sa socială atîta timp cît 
uzezi de el. Cînd abuzezi, drep
tul se transformă în contrariul 
său: în răfuială personală, în 
.supapă" de scurgere a toxi
nelor sufletului, a invidiei, rău
tății, urii. Din gest cetățenesc 
și bisturiu social — menite să 
pună pe .masa de operație" 
răul — sesizarea calomnioasă 
devine instrumentul 
lui și al răzbunării.

Defăimătorul uită 
acest adevăr. După
și un alt adevăr elementar, ți- 
nînd de latura etică a convie
țuirii sociale, de noblețea ci
vică : cel ce dezonorează se de
zonorează. Din sfidarea acestui 
postulat etic al onoare! — care

arbitraru-

deliberat 
cum uită

dă societății nota de civiliza
ție și cetățeanului blazonul 
vie — se naște monstrul 
loinniei sau al defăimării, 
multele lui chipuri care de 
re mai respingătoare.

Nu știm în ce zonă și cerc 
din topografia morală a Infer
nului său l-o fi situat Dante 
pe cel care defăimează sau de
nunță calomnios. Căci acesta 
este, în același timp, trișor cu 
adevărul — cînd îl măsluiește; 
hoț de „blazoane" — cînd spo
liază onoarea altuia, pierzînd-o 
pe a sa: laș și intrigant — cînd 
nu are curajul de a lupta la 
lumină, preferind culisa obscu
ră, cu conjurația ei meschină; 
impostor și demagog — cînd 
îmbracă toga publică de cen
zor și, în numele ..opiniei pu
blice* exprimate de un ima
ginar „grup de cetățeni' 
cheziționează sanctuarul 
intime a cuiva, fără măcar 
să-și curețe, la intrare, bocan
cii de noroi !

Am văzut nu o dată și nu 
numai cu ochiul profesionistu
lui, ci și al cetățeanului obiș
nuit, oameni încovoiați sub po
vara unor acuzații nedrepte, 
ostracizați de o pretinsă ..opi
nie publică" crudă și intole
rantă, ea însăși victima unor 
falși „apostoli" ai legii și mo
ralei. încovoiați sub povara de
făimării pentru că nimic nu ră
nește mai mult decît dezonoa
rea — această „moarte civică" 
le răpea, chiar dacă pentru pu
țin timp, o dată cu stima celor
lalți, omeneasca bucurie de a 
trăi. Există, oare. în aceste ca
zuri, un preț de răscumpărare 
pentru cel ce „a greșit" ? !

Inuman, amoral și antisocial, 
defăimătorul se situează singur 
acolo unde îi este locul : din
colo de barierele legii și ale 
moralei, la periferia societății 
noastre. Rămășiță a trecutului, 
defăimarea poate deveni 
cilă a prezentului. De 
trebuie demascată. Scos la lu
mină, defăimătorul își pierde 
puterea ca un Samson cu ple
tele tăiate. E o datorie cetă
țenească. E replica demnității 
umane, ultragiate.

ci- 
ca- 
cu 

ca-

o ra- 
aceea

David MAN1U 
pi'ocuror-șef 

al Procuraturii locale 
Petroșani

I

De mult vroiam 
această întrebare, 
m-am hotărit, vă 
dumneavoastră tot 
cuiți ? Mă bucur, 
fel. La bloc. In
Carpați din Petroșani, 
intr-unui cu trei etaje. Eu 
stau la ultimul. E splendifl. 
Am perspective largi: spre 
Paring, spre recipienții cu 
gunoi, spre stadionul Jiul. 
Dacă mi-e dor de zăpadă pri
vesc spre Mîndra și Cirja, 
dacă am uitat mirosul de 
fum inecăcios, deschid seara 
geamul și il primesc din țar
cul cu recipienți, unde se dă 
foc gunoiului menajer, iar 
dacă joacă Jiul acasă, cea 
mai puternică galerie e la 
tribuna de pe blocul meu. A 
nu, urcarea nu-i gratuită. 
Dai o țuică fochistului de la 
centrala termică și ai liberă 
trecere.

Dumneavoastră ce vă pasă ! 
Aveți curat pe scări, ușa de 
la intrarea in bloc se închi
de, vecinii duc gunoiul me
najer la locul lui de desti
nație, fac aerisirea aparta
mentelor pe fereastră, nu ră
sucesc la maximum butoa
nele aparatelor de radio sau 
televizoarelor... Dumneavoas
tră sinteți fericiți. Dar eu ? 
Așa-mi trebuie dacă m-am 
născut în zodia Speranței. 
Sper. Sper că va veni vre
mea cind: femeia de servi
ciu va face curățenie ade
vărată pe scară, nu ca acum 
— muncă voluntară; bunii 
mei vecini vor scutura co
voarele afară (afară din 
bloc), nu pe casa scărilor și 

< _________________

vor utiliza aparatele de ra
dio și televizoarele numai 
pentru propria plăcere; aso
ciația de locatari va repara 
ușa de la intrarea in bloc, 
iar tribuna de pe bloc va fi 
desființată; nu voi mai fi 
obligat să iau cunoștință — 
prin mirosuri ademenitoare 

vecina de la parter, 
veșnic deschisă, a 
plăcinte, cînd veci-

— cfnd 
cu uja 
pregătit

nu voiam să-i am vecini pe 
cei de la asociația de loca
tari că m-aș fi molipsit de 
la ei și nu-mi mai vedeam 
serios de treabă. Un aparta
ment bun vizasem intr-un alt 
bloc de pe strada Republicii, 
dar nu m-aș fi împăcat cu 
vecinul de Ia etajul 1 că eu 
n-aveam dine, iar el avea. 
Are și acum. Da, în aparta
ment il ține, păi unde in altă

Sint un om
cu „perspectivi
nul de la 1 ingurgitează sar
male sau cel de la 2 înfulecă 
grătare de porc, cind cei de 
la 2 au făcut curățenie in a- 
partament și au depozitat, 
temporar, gunoiul in fața 
ușii, pe casa scărilor. Feres
trele la apartamente s-au con
struit și pentru aerisire (a- 
tunci cind centralele termice 
nu aruncă funingine pe nări). 
Oameni sîntem !

Intr-o vreme mă bătea 
gîndul să mă mut. Aveam 
mai multe posibilități. După 
„pilele" de care făcusem rost. 
Am renunțat. Din motive de
pendente de voința mea. In 
blocul 109 de pe strada Re
publicii n-ar fi fost rău, dar

parte ? Și știți cum sint ciirtii 
ăștia moderni, de la oraș : 
cind ți-e lumea mai dragă, 
s-apucă să latre la lună. Da
că m-aș fi mulat in blocul 
7 de pe strada Vasile Roaită 
i-aș fi deranjat pe soții Mă
ria și Vasile Baltag și pe fitil 
lor Costică Pocitanie. Ei cum 
îi deranjează pe alții! Mai 
ales, noaptea tirziu. cind vine 
Costică cu „uiumul" de la 
bufetul din Hale unde este 
ospătar. Atunci, la ore Urzii 
de vise, familia Baltag che- 
fuiește. încep cu băutura, 
continuă cu dansul și sfir- 
șesc cu bătaia. Care pe care. 
Iar vecinii sfîrșesc cu som
nul. Nu, n-aș fi suportat.

Mai aveam o ofertă in blo
cul 46 de pe strada Viitoru
lui. Bloc nou, frumos, con
fort III, fără căzi la baie, 
cu apă caldă numai la zile 
mari și ru mulți copii. Sint 
un om pretențios. N-am pri
mit. Mai convenabilă mi se 
părea casa unică nr. 11/3 
tot de pe strada Viitorului. 
Aș fi contribuit și eu — prin 
gunoiul menajer care nu se 
ridică lungi perioade de timp 
— la planul de muncă pa
triotică al elevilor, de cură
țire a cartierului, foarte îm
pestrițat in lunile de primă
vară. vară, toamnă și iarnă. 
Spre rigretul meu la această 
adresă s-a mutat Rozalia 
Viski. Acum e și spre regre
tul ei.

Iar eu am rămas tot acolo. 
Nu zic, blocul în care locuiesc 
e bun. dar mai sint și lipsuri. 
Și, pentru că am auzit că 
m-am născut in zodia Spe
ranței, sper. Sper să... scriu 
și la anul despre ele, dacă 
nu-mi vor pune piedici unii 
tovarăși.

Dumneavoastră ce vă pasă ! 
Vă merge liftul, aveți apă 
"~™x veci-

: corecți, dar — aici 
— nu aveți, ca mine, 

Paring, 
gunoi, 

Așa că 
in blo- 
Sint și

caldă, blocul e curat, 
nii sint 
vă bat ■
perspective: spre
spre recipient ii cu 
spre stadionul Jiul, 
rămin în continuare 
cui in care locuiesc, 
eu numai un individ intr-o 
mare colectivitate de oameni 
— cu tot felul de perspec
tive...

G. DINU

IERTARE DE 3000 DE LEI
Dobrotescu este maistru 
la sectorul V al minei 

a 
a 

Subalternilor

din 1968. După ce 
școala de maiștri 

„domn".

Ioan 
miner 
Petrila 
absolvit 
devenit
le pretindea să-i spună ..domnu’ 
maistru". Amănuntul acesta ar 
râmîne fără semnificație dacă...

Dar să lăsăm faptele să vor- 
bescă.

In ziua de 11 martie, în tim
pul schimbului II, loan Do
brotescu l-a găsit la Jocul de 
muncă pe minerul Nicolae Neac
șu mirosind a băutură. Aces
ta intrase în șut, fiind pontat, 
ca de obicei, de către șeful de 
schimb lulicâ Deciu. De ce se 
procedează așa o vor lămuri 
cei care răspund de evidența 
și pontajul oamenilor. Conform 
dispozițiunilor cunoscute, mais
tru) Ioan Dobrotescu a hotărit 
să-1 scoată din mină pe Nicolae 
Neacșu și să-i taie șutul

ziua respectivă. Minerul Nicu- 
lae Neacșu n-a vrut să-și as
culte maistrul, ba i-a mai dat 
și o palmă. Fapta săvîrșită era 
gravă. Cazul a ajuns în fața 
comisiei de judecată. Minerul 
Niculae Neacșu a fost sancțio
nat pe linie administrativă. O- 
mul a înțeles că vinovăția tre
buie plătită. Dar după hotărî- 
rea comisiei de judecată mai
strul loan Dobrotescu și-a fă
cut legea lui.

In ziua de 20 martie, după 
ce a încasat 3 000 de lei de la 
Niculae Neacșu, pentru
ierta. loan Dobroiescu s-a pre
zentat în fața comisiei de jude
cată declarînd că se împacă cu 
acesta fără nici o pretenție. îm
păcarea nu era însă izvorîtă din 
considerente umane, ci din sco
puri materialiste. Pe baza de
clarației făcute de loan Dobro
tescu comisia a emis, în ziua

a-1

de 22 martie, hotărîrea prin 
care s-a stabilit că părțile s-au 
împăcat fără pretenții.

Ce s-a întimplat înainte de 
declarația lui loan Dobrotescu 
ne explică Ioan Ciorei, angajat 
la E.M. Petrila : „In ziua de 
20 martie am fost solicitat de 
maistru) loan Dobrotescu să 
asist la împăcarea lui cu mi
nerul Niculae Neacșu. Am vă
zut cînd Neacșu i-a înmînat lui 
Dobrotescu suma de 3 000 lei*.

Același lucru ni-1 confirmă 
și Solomon Dumitrachc solici
tat să asiste ca martor la îm
păcare : -In ziua de 20 martie, 
am văzul cînd minerul Niculae 
Neacșu i-a dat suma de 3 000 
lei maistrului Dobrotescu în 
fața mea și a lui loan Ciorei, 
spunînd să s-au împăcat. Cînd 
am văzut că a numărat a 28-a 
sută am simțit că mi s-a pus 
un nod în gît Adică l-a iertat 
pentru 3 000 lei...“

La rîndul lui. maistru) loan 
Dobrotescu ne spune! „In 18

martie, Neacșu a venit la mine 
la tribunal și m-a rugat să ne 
împăcăm. Eu i-am spus că 
nu mă împac decît cu 3 000 lei". 
Niculae Neacșu nu avea atîția 
bani, dar loan Dobrotescu vroia 
suma rotundă. Nici un leu mai 
puțin. Și pentru a obține banii 
îl amenința tot timpul pe Nea
cșu cu tribunalul. Ca să nu 
mai ajungă în instanță, acesta 
a făcut rost dc bani și i-a dat 
lui Dobrotescu. plătind astfel 
scump prețul alcoolului. La mi
nă toți dezaprobă desigur fap
ta lui Neacșu, dar în aceeași 
măsură și pe a maistrului loan 
Dobrotescu. La comisia de ju
decată, maistrul loan Dobrotes
cu a declarat că i s-a călcat 
prestigiul. De acord, dar acum 
și l-a redobândit, în schimbul 
sumei de 3 000 lei ? Numai la 
atît s-a ridicat. Jalnic prestigiu 
dacă, poale fi vîndut!.

ÎL CORNEL

Da, așa e. Sfinlul Așteaptă s-a angajat pe post de în- 
curcă-lume la I.G.L. din Lupeni. Are toate formele în re
gulă și-și face datoria cum scrie... locatarul Augustin Zbo- 
rovski.

„Locuiesc în imobilul nr. 1 din strada Mureșului. Am 
o familie formulă din 6 persoane, dintre care 3 lucrăm la 
E. M. Lupeni. încă din luna ianuarie a anului 1970 am 
cerut I.G.L.-ului din oraș să-mi repare locuința. Eu cer, 
întreprinderea mă amină, eu repet cerere;), ca perpetuează

In aparență, infracțiunea comisă de Luca Dordea de la 
mina Lupeni este minoră. Ce a făcut ? A băut peste măsură 
(nu asta-i infracțiunea) și a distrus îmbrăcămintea unui 
scaun din autobuzul 31 HD 1 638 ce efectua curse pe ruta 
Coroești — Bărbăteni (asta-i infracțiunea). Fapta lui nu a 
trecut însă neobservată, ci dimpotrivă a constituit o cauză 
penală soluționată la judecătoria Petroșani. Este și normal 
ca orice abatere de la legile moralei, bunei-cuviințe, cinstei 
și demnității umane să fie țintuite la stîlpul infamiei, iar

I. G. L. Lupeni
a

amînarea. Mi s-a spart acoperișul casei, s-a spart și podul, 
cade tavanul, plouă în casă. Primul semn de viață l-am 
primii !a 4 luni după ce înaintasem cererea ; era un răs
puns prin care eram anunțat că in trimestrul al ITI-lea sau 
cel tirziu în al IV-lea vor începe lucrările de reparații la 
casă. Promisiunea a rămas promisiune, iar cu am continuat 
să bat drumurile spre I.G.L. Totul a mers în acest sistem 
pînă în luna martie a. c. Ca să scape de mine, conducerea 
sectorului a promis că va trimite oameni la lucru, dar cu 
condiția, firească, de a-mi aduna mobila. Am adunat-o și 
am așteptat. N-a venit însă nici un maistru să vadă despre 
ce este vorba, iar timp de două zile cîțiva muncitori au 
„reușit" să-și aducă sculele. Au lucrat o zi apoi au fost che
mați la altă lucrare. De atunci casa mi-e răvășită, iar fa
milia doarme pe apucate".

Se vede treaba că la sectorul I.G.L. Lupeni Sfîntul 
Așteaptă — în ipostaza de incurcă-lume — a acaparat pos
turile cheie ale unității și duce oamenii cu zăhărelul. Se 
impune ca organele competente, să desființeze urgent a- 
cest post! 1

C. JIANU

La multe îi mai duce min
tea pe oameni. La multe lu
cruri bune, demne de laudă, 
dar și la unele rele, care cad 
repede sub lupa opiniei pu
blice și a literei dc lege. Am 
consemnat în această pagină 
a ziarului o serie de infrac
țiuni comise în ultima vreme 
dc diverși indivizi, care și-au 
primit, pe rînd, răsplata pen
tru ..bravurile" lor.

De data aceasta aducem în 
discuție un caz mai rar în- 
tîlnit, dar care conține în cl 
o mare încărcătură de hidoșe
nie morală, de avariție și fe
rocitate. Iar factorul prim 
care l-a generat a fost tot 
alcoolul. Căci dacă Ștefan O- 
larju din Peștera Bolii nu se 
îmbăta crunt la Petroșani, nu

autorn lor — sever sancționați. Pentru că există legi scrise 
și nescrise pe care nimeni nu are voie să le caice în pi
cioare. E adevărat că Luca Dordea n-a comis o faptă ex
traordinar dc gravă, ci doar o degradare in dauna avutului 
obștesc în valoare de 330 lei. Ce s-ar întîmpla însă dacă 
fiecare om amețit de băutură ar distruge cîle ceva? !...

locmai de aceea, instanța de judecată a analizat cu 
luciditate și discernămînt cauza și a pronunțat pentru in
culpatul Luca Dordea o pedeapsă privativă de libertate de 
8 luni închisoare. Pedeapsa a fost grațiată. Fapta însă fa
mine și o nouă infracțiune a lui Luca Dordea va fi ana
lizată și sancționată, ținîndu-se cont și dc prima infrac
țiune.

Fie ca acest caz să constituie un motiv de meditație 
pentru oricine își asumă derogări de la legile scrise și 
nescrise ale vieții noastre sociale.

Nicolae GHERGIIIN 
judecător

CA-N .CODRU
de cineva, 
la timp, 
însă, le-a 
Constantin

trebuia dus acasă 
ci mergea singur, 
ziua, lucid. /\șa, 
permis tinerilor 
Irimie (24 ani), muncitor ne
calificat la mina Petrila Și 
Arcadie Hideg (21 ani), de 
profesie fără, să-și ofere ser
viciile cu deosebită amabili
tate. L-au luat la braț pe 
Olariu — era noapte tîrzie — 
și au plecat tustrei spre Peș
tera Bolii. Pe platoul dc dea
supra orașului Petrila, cei doi 
și-au pus în aplicare planul 
dinainte pregătit. L-au atacat

pe Olariu și acesta a căzut 
repede la pămînt în stare de 
inconștiență. I-au luat tați 
banii pe care-i avea — 800 iei 
—, ceasul de la mînă, o saco
șă cu alimente și au dispărut 
în noapte. Nu s-au gindil da
că omul va trăi sau nu, ce 
se va întîmpla cu familia lui, 
nu s-au gîndit că ar putea fi 
descopcriți. Ei erau bucuroși 
că dăduseră lovitura, că aveau 
bani de băut.

După o vreme, Olariu și-a 
revenit și s-a prezentat la 
miliția din Petroșani, unde

a istorisit ceea ce și-a mai 
adus aminte. Acționînd cu o- 
perativilale, lucrătorii de la 
miliția Petroșani și Petrii a i-au 
depistat pe „eroi" și i-au che
mat la ordine. Asupra lor s-au 
mai găsit doar ceasul și o 
mică sumă de bani care a fost 
restituită păgubașului.

Fapta lui Constantin 
și Arcadie Hideg este 
cată drept tilhărie — 
țiune ce se pedepsește
chisoare de la 2 la 15
Prin cri

Irim-e 
calif i- 

infiac- 
cu în- 

ini.
uzimea Și ferocitatea 

cu care au acționat, cei doi

tineri — Hideg mai ' isese 
client al miliției ]>entru <urt 
dc păsări — prezintă un real 
pericol social, așa ineît instan
ța de judecată le va aplica o 
sancțiune severă, pe măsura 
faptei.

Iată cum tineri — are tră
iesc între oameni harnici, cin
stiți — au acționat ca-n co
dru, după concepțiile lor bol
nave despre lume și viață. 
Legea bîtei și a jafului nu 
mai există de mult la ne’, 
iar indivizii izolați care și-o 
mai apropie suportă consecin
țele legii celei drepte și corec
te a statului nostru. Alte co
mentarii să le facă cititorii.

domiciliu
loan Pițurcâ, de meserie 

canic, a lucrat o r 
scule. Apoi a mutat 
sculelor de la c 
ciliul său. Manopera a reușit 
pinâ la închegarea altui atelier 
„de casă“.Acum e mutat F? 
că la alt domiciliu, pentru 
ani. Manopera n eșuat.

manoperă cu I 
...Jtat domiciliu) 'j 
atelier la domi- t 
nopera a reușit I 

atelier I 
Pițui- I

I'doi

Se spune că „năravul 
fire, n-are lecuire". Poate, 
cel cu frișcă are. Dionisie 
au era pină nu de mult ma
nipulării la Fabrica de produ
se lactate Livezeni. Ce și-a zis 
el intr-o zi : să manipuleze un 
bidon cu frișcă după zicala : | 
„Dați-I mai spre mine s-ajun
gă toți". Și l-a dat, dar ma-

I

La S.D.LL

*
nipularea a fost puțin greșită. I 
Acum o reconstituie mental și I
mai la rece.

faptul și
e. Programul de lucru la casie
ria sectorului de distribuire a 
energiei electrice Lupeni e cam ■ 
cum și-l fac salariații. Omul a | 
fost 14 zile in șir înainte de ■ 
orele 15 (programul afișat es- | 
te intre 7-15) să-și plătească I 
curentul. In a 15-a zi, in sfîișit, ■ 
a putut să-și achite datoria, | 
dar de această dată cu majo- | 
rare. Cum vine asta : indisci- ■ 
plina unora s-o plătească alții ? I 
De ce ?

i

Autocamionul

Conducătorul auto Viorel Diâ- 
gan, angajat la T.C.M.M., din 
neatenție a izbit autocamio
nul de un stilp. A lăcut p'af 
și mașina și st'lpul. Mașina 
a luat foc, iar el a intrat la 
răcoare pe un an și jumătate. 
La ieșire i se va prezenta no
ta de plată a „afacerii" : 
56 437 lei.

Unuia din snoavă i s-au 
spart oalele in cap. Lui Almași 
Francisc i s-au spart 35 de bu
toaie... pe cate le-a turat de 
la o întreprindere. Nu se știe 
ce-o fi vrut să facă omul cu 
atitea butoaie, dai se știe că 
le plătește cu virf și îndesat 
6 luni închisoare.
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VINERI 16 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Ciclul de e- 
misiuni-consultații pen
tru examenul de admi
tere in învățămintul su
perior Literatura româ
nă : Scriitori pașoptiști. 
Istorie : Orinduirea scla

vagistă pc teritoriul 
României.

18.00 Căminul.

18.50 Lumea copiilor. In ' a-
canță... la circ !

19.10 Tragerea Loto.

19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 50 de ani in 50 de e- 
vocări.

20.10 Ecran românesc : .Ră
sună Valea".

21.30 Panoramic științific.

22,00 Recital Cliff Richard.

22,40 Telejurnalul de noapte.

1

Noi, vulcănenii sînte.n min
ări de orașul în care tiă.rn 
și muncim. Avem toate moti
vele. Orașul a crescut sub ti
chii noștri, iar noi, locuitorii, 
i-am dat, prin muncă patrio
tică, valențe urbanistice și

Efervescentă 
înnoitoare

Lucrările de racordare

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

• © ©

continuă
într una din rubricile anterioare, „Steagul roșu"... la 

Vulcan" am anunțat vestea îmbucurătoare că au fost ter
minate lucrările de racordare a centralei termice nr. 3 la 
rețeaua de termoficare a orașului. A fost un început de hun 
augur. In prezent se fac pregătiri pentru racordarea cen
tralelor termice 1 și 2.

O dată cu terminarea tuturor lucrărilor de racordare 
locuitorii din blocuri vor avea căldură și apă caldă sufi
cientă, iar poluarea aerului fi substanțial redusă.

Argentina Prună, de la 
spălătoria chimică de bo
bine a F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, fruntașă in în
trecerea socialistă, sur
prinsă de obiectivul 
fotografic intr-o postură 
caracteristică.

Foto: N. GHENA

Minerii Văii Jiului 
in perioada refacerii 

economiei distruse de război
(Urmare diD pas. 1)

In condițiile cind în fruntea 
țării se afla un guvern cu ma
joritate reacționară, minerii Văii 
Jiului au pornit la o acțiune 
hotărîtă pentru reorganizarea 
mișcării sindicale pe baza 
Frontului Unic Muncitoresc ca 
astfel uniți, sub conducerea co
muniștilor să poată să impună 
conducerii Societății Petroșani 
condițiile lor de lucru și spori
rea producției cu toate încercă
rile acesteia de a o menține la 
un nivel scăzut

La 20 septembrie 1944 in Va
lea Jiului a luat ființă Comisia 
de reorganizare a mișcării sin
dicale îndrumați de Partidul 
Comunist Român, minerii acțio
nează astfel că pînă la 3 octom- 
brie 1944 în toate centrele mi
niere s-au organizat comitetele 
de fabrică, organe chemate să 
ia toate măsurile pentru demo
cratizarea întreprinderilor prin 
înlăturarea elementelor reacțio
nare din conducerea acestora, 
pentru sporirea producției. Pa
ralel cu acțiunile maselor popu
lare din Valea Jiului pentru în
locuirea elementelor reacționa
re din administrația locală cu 
elemente democratice, minerii 
desfășoară o vastă acțiune pen
tru înlăturarea din conducerea 
întreprinderilor a celor care 
s-au dovedit, în anii războiului 
ca elemente reacționare, profas
ciste.

La Lupeni, cu ocazia alegerii 
comitetului sindical, minerii au 
cerut „ pedepsi re a elementelor 
legionare din instituțiile loca
le..., înlăturarea subdirectorului 
care și-a făcut o gar
dă personală pentru a te
roriza muncitorii*. Cu a- 
celași prilej minerii au votat

și o moțiune în care, printre 
altele, se cerea: „Comitetul
sindical să susțină cu tărie și 
hotărîre în fața Direcției mine
lor această revendicare arză
toare a muncitorimii și să im
pună înlăturarea acestor ele
mente din societățile miniere, 
oricare ar fi postul pe care îl 
dețin".

Minerii din Vulcan, la rîndul 
lor, au impus înlăturarea din 
conducerea întreprinderilor ,a 
celor care au fost considerați 
drept elemente contrare intere
selor muncitorești sau că au 
avut purtări nedemne de ser
viciu*. după cum se arată într- 
un raport al Direcției minelor 
Petroșani.

Deoarece conducerile între
prinderilor tergiversau înlătu
rarea elementelor reacționare, 
la 20 noiembrie minerii din Lu
peni s-au prezentat în masă 
în fața Direcției minelor ce- 
rînd înlăturarea imediată a 2 
ingineri. Neavînd ce face, cei 
doi ingineri au părăsit între
prinderea. De asemenea, la ce
rerea sindicatelor au fost înlă
turate din posturile de condu
cere elementele reacționare de 
la Societatea Petroșani și Ate
lierele Centrale Petroșani.

O luptă susținută au dus mi
nerii din toate centrele Văii 
Jiului pentru recîștigarea unor 
drepturi anulate de societăți în 
cursul războiului. Prin adunări 
și moțiuni, minerii au reușit 
ca la 22 decembrie 1944 să im
pună societăților Petroșani și 
Lonea să acorde majorarea re
troactivă a salariilor muncito
rilor de la 1 ianuarie 1943 la 
30 septembrie 1944. egală cu 
sumele reținute abuziv pentru 
chirie, iluminat și combustibil.

Urmînd chemările Partidului 
Comunist Român, minerii Văii 
Jiului au pus în centrul acti
vității lor sporirea producției. 
Așa cum se arată în ziarul 
„Scînteia" ei au făgăduit con
ducerii partidului că vor în
vinge toate neajunsurile și „vor 
lupta împotriva tuturor greu
tăților și își vor dubla efortu
rile pentru a ridica produc
ția și a contribui astfel la sal
varea țării din greaua situație 
economică și Ia sprijinirea 
războiului antihitlerist".

Marea atenție care s-a acor
dat Văii Jiului s-a manifestat 
și prin vizitele conducătorilor 
de partid, prilej .pentru a sta
bili, la fața locului, împreună 
cu reprezentanții muncitorilor, 
măsurile necesare pentru mo
bilizarea tuturor forțelor în ve
derea sporirii producției de căr
bune, pentru o mai înaltă pro
ductivitate".

Cu sprijinul și sub îndruma
rea Partidului Comunist Român 
minerii au organizat „Comisiile 
de control și perfecționare a 
producției" în sarcina cărora 
intrau : examinarea la fața lo
cului și luarea tuturor măsu
rilor în vederea promovării pro
ducției, cercetarea oricărei in
fracțiuni, stabilirea și aplica
rea sancțiunilor, luarea orică
rei măsuri în interesul exploa
tării sau serviciului.

Societățile s-au opus măsu
rilor luate de aceste comisii 
dar muncitorii au impus func
ționarea lor și, strînșî uniți sub 
conducerea- comuniștilor, au gă
sit cele mai potrivite metode 
pentru sporirea producției, ast
fel că pînă la sfirșilu) lunii 
ianuarie 1945 s-a realizat o creș
tere substanțială a producției.

■ ■■■■IBIIIBIIIIIIIIIIIBIIIBHIII ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Joc de verificare la Lupeni
Echipa de fotbal Minerul Lu

peni se pregătește intens în ve
derea partidei din cadrul seriei 
;• V-a a diviziei C. pe care ur
mează s-o susțină cu Știința 
Petroșani. In vederea aprecie
rii potențialului fizic și teh-

nic al echipei și stabilirii unei 
scheme tactice adecvate, echi
pa a susținut un joc de veri
ficare cu formația de tineret 
Jiul Petroșani. A învins Mine
rul Lupeni cu scorul de 4—1

prin golurile înscrise de Am- 
bruș de două ori, Moldovan și 
Precup, ultimul din 11 metri. 
Jiuliștii au marcat unicul lor 
gol prin Șimo.

E. POPA 
corespondent

NOTE
A întîrziat 
reporterul

.Vă rugăm să vă deplasați 
pînă în strada Vilelor din ora
șul Lupeni ca să vedeți și dum
neavoastră grămezile de gu
noi ce sînt depozitate chiar 
sub geamurile caselor, îneît es
te imposibil să se facă aieri- 
sirea.*

Pasajul de mai sus, constitu
ie un fragment dintr-o scrisoare 
adresată redacției de către e- 
leva Gaboși Ella.

Desigur, problema prezenta 
un aspect care se cerea să fie 
neapărat luat în seamă. Drept 
Urmare, s-a hotărît trimiterea 
unui reporter la fața locului, 
care apoi să procedeze la cele 
cuvenite.

S-a întâmplat însă ca acesta 
să nu poată pleca imediat, să 
fie nevoit să amine, datorită 
unor alte situații ivite, a căror 
rezolvare impunea o urgență 
și mai mare.

îndată însă ce a găsit răga
zul necesar, nu a mai așteptat 
nici o clipă. Iată însă că, spre 
marea lui surprindere, la lo
cul indicat nu se afla nici mă
car urmă de gunoi. Dimpotri
vă, strada era curată și plan
tat astfel îneît să se poată ve
dea de către oricine, un anunț 
avertiza categoric : depozitarea 
gunoaielor interzisă :

Necăjit că cineva i-a făcut 
probabil vreo farsă și l-a pus 
pe drumuri fără rost, tocmai 
se pregătea să facă drum în
tors. cînd, din curtea unei case 
ieși chiar Gaboși Ella care, tri
misese scrisoarea cu pricina.

— Vă uitați degeaba, a în
ceput ea să lămurească lucru
rile. Intre timp I.G.C. a luat 
măsurile trebuincioase astfel că 
din nou e bine și frumos. Nu 
mai avem necazuri.

Intr-adevăr așa se întâmplase. 
Tovarășii de la întreprinderea 
amintită, au atacat problema, 
înaintea reporterului nostru. In 
consecință, nu avem decît, ca 
în loc de critică, să le adresăm 
o felicitare.

V. D.

Aveți 
prea multă apă?

Pe strada minei din orașul 
Petri la s-a defectat o „gură 
de apă" de la conducta de 
alimentare a «roșului și a ex
ploatării miniere. Apa curge de 
două săptămîni. Intervențiile 
făcute de cetățeni la sectorul 
I.G.C. Petrila au rămas pînă 
acum fără nici un rezultat. 
Nimeni nu s-a deplasat la 
locul defecțiunii și apa curge 
continuu. Aceasta în timp 
ce în oraș sînt multe blocuri 
și apartamente unde apa ajun
ge greu. Sectorul I.G.C. 
este dator să trimită urgent 
echipa de intervenție pentru 
a remedia defecțiunea.

C. II.

mereu maj superioare. Nu 
există acțiune gospodărească 
inițiată de consiliul popular, 
de deputați sau comitetele de 
bloc la care să nu se răspun
dă cu entuziasm.

In cadrul acestei eferves
cențe înnoitoare se nasc spon
tan inițiative. Locatarii din 
blocurile Dl, D3, D4, D6, 
E3, C6, G3, G4, și din altele 
au adus din pădure liliac, 
brazi, mesteceni și măceși pe 
care i-au plantat pe zonele 
verzi. Măceșii urmează să fie 
altoiți transformîndu-se în 
trandafiri. Locatarii blocuri
lor respective au efectuat 
2 350 ore de muncă patriotică, 
săpînd aproape 900 mp de te
ren pe care se va însămînța 
iarbă și planta flori. Ei au 
mai săpat 100 metri liniari 
de șanțuri pentru colectarea 
apelor, au curățit. 1700 mp 
zone verzi, iar locurile pentru 
trandafiri și flori le-au îm
prejmuit cu gărdulețe din țe
vi. Numărul participanților a 
fost de ordinul sutelor. Enu
merăm cîțiva dintre ei i 
Maria Palade, Ioan Damir, 
Ioan Nistor, Alexandru Cre- 
țu. Eugen Chiținea, Nicolae 
Munteanu, Constantin Doga- 
ru. Terezia Nedelcu, Emil 
Luca și alții.

T. MUCUȚA 
deputat

t PETROȘANI — 7 Noiem- I 
I brie: Gioconda fără surîs I 
l (15—18 aprilie); Republica : | 
1 Războiul domnițelor (15—18 . 
I aprilie); LONEA — 7 Noiem- I 
I brie: Monștrii (15—17 apri- . 
I lie); Minerul : Petrecerea (15 I 
j —18 aprilie); VULCAN : Tele- i 
I grame (15—18 aprilie); LU- | 
I PENI — Cultural : Mihai Vi- I 
I teazul, seriile I și II (12—18 ■ 
I aprilie). î

I lORDAClIE

Orașul
va avea
o nouă

policlinică
De curînd, spitalul din 

orașul nostru s-a mutat într-o 
clădire nouă, mult mai spa
țioasă decît cea veche. Loca
lul fostului spital va fi pus 
tot în slujba sănătății locui
torilor. S-au obținut aprobări 
și s-a făcut proiectul de re
novare a clădirii în care-și 
va desfășura activitatea noua 
policlinică din oraș.

I. JILIP

Două blocuri
în finisare

Oamenii care au transfor
mat vechea noastră așezare 
de minerj — constructorii — 
într-un oraș înfloritor, își 
continuă opera înnoitoare. 
Acum îi dau zor cu, finisă
rile interioare la blocurile 
Dl și B3 cu cîte 66 aparta- ' 
mente fiecare. Lucrările se 
află într-un stadiu avansat 
In curînd, încă 132 de familii 
vor fi bucuroase de casă no
uă.

Laura GAVEILIU 
deputată

„Paleta fermecată"
Clubul elevilor care func

ționează la liceul de cultură 
generală din Petroșani desfă
șoară o vie activitate în pe
rioada vacanței de primăva- 
i iirenînd un număr din 
ce in ce mai mare de tineri 
la acțiunile organizate. In 
această săptămînă se desfă
șoară concursul de tenis de

masă intitulat „Paleta fer
mecată", la care participă ze
ce echipe. Desfășurîndu-se în 
cadrul manifestărilor dedica
te sărbătoririi semicentena
rului P.C.R., concursul spor
tiv organizat la clubul liceu
lui se bucură de o largă 
popularitate in rîndurile ele
vilor.

Puterea exemplului
(Urmare din pag. 1) 

crăpau, producind multe neca
zuri. Șeful de brigadă nu s-o 
dat insă bătut. Nu a renunțat 
la hotărirea de a lucra cu aces
te perforotoaie care reduceau 
timpul de perforare datorită 
faptului că ungerea lor nu mai 
necesita desfacerea și oprirea 
mașinii. Furtunele au fost înlo
cuite cu altele rezistente la 
presiuni foarte mari și acum 
toți din brigadă lucrează numai

cu ele. Nici unul nu vrea să 
moi audă de alte perforatoare 
ca și cind cu acestea ar fi lu
crat totdeauna. Iotă un sim
plu fopt care subliniază carac
terul hotărît al omului. Ortocii 
săi il consideră pe Adalbert 
Kovacs un brigadier bun, price
put organizator și coordonator 
ol locului de muncă, conștiin
cios și respectuos, muncitor har
nic, cu suflet larg, generos, 
odevărot comunist.

Nu cu mult timp în urmă, 
la Exploatarea minieră Băr- 
băleni, sub directa îndrumare 
a conducerii minei și a comi
tetului de partid, a fost con
stituită comisia de inovații. 
Grație muncii colective, spri
jinului permanent acordat de 
inginerul Iureș Stan, secreta
rul comitetului de partid, ino
vatorii reușesc să materiali
zeze eforturile gîndirii lor. 
Foarte recent, ei au aplicat 
în practică o primă și impor
tantă inovație aducînd o va-

O inovație 
apreciată

loroasă îmbunătățire la pla
nul înclinat destinat aprovi
zionării cu materiale. Lungi
mea de 248 m. și înclinarea 
de 35 grade a acestei lu
crări miniere constituiau un 
impediment în funcționarea 
în bune condițiuni a bariere
lor obișnuite. închiderea și 
deschiderea lor necesita un 
timp relativ îndelungat. Dar 
iată că, în primele zile ale 
lunii. în același loc de mun
că intră în funcțiune o barie
ră automată pentru planuri 
înclinate. Realizarea acestei 
prețioase inovații aparține lă
cătușului Constantin Birău și 
maistrului electromecanic 

Gheorghe Popa. Ingenioasa in
stalație a trecut cu succes pri
mele examene, atrăgînd prin 
aceasta un calificativ foarte 
bun la adresa inovatorilor. In 
prezent bariera funcționează 
cu o precizie matematică pu
țind fi comandată de la dis
tanță.

Dumitra ClMPEANU 
corespondent

Magazin 
de desfacere 
a produselor 

l.A.S.
In apropierea Oficiului poș 

tal din localitate, urmează 
să se deschidă un magazin de 
desfacere .i produselut l.A.S. 
Prin deschiderea noului ma 
gazln locuitori orașului nos
tru vor fi mai bine aprovi
zionați cu produse uroali- 
menlare.

Contribuția
elevilor

In orașul nostru vestigiile 
trecutului dev n tot mai rare. 
Dispur mereu vechile I «cuințe 
din fostele colonii, iar in lo
cul lor răsar blocuri impu
nătoare. școli, complexe co
merciale și de deservire a 
populație1. Zilele trecute au 
fost demolate cîteva ca
se vechi. La dem-d ire au 
participat și elevi ai liceului 
din localitate. Materialele 
provenite din aceste demolări 
vor fi folosite la repararea 
fondului de locuit. La diferite 
acțiuni patriotice au partici
pat, de asemenea și 
Școlii generale nr. 5. 
de cetățenrii maturi, 
aduc o contribuție însemnată 
la înfrumusețarea localității.

elevii 
Alături 

elevii

T. JLRCA

r
@ DUMINICĂ 18 APRILIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pentru 

copii.
10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare la cererea te

lespectatorilor.
Muzică populară.

13,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

14.30 Studioul N.
15.45 Duminică sportivă.
18.00 Cintare patriei. Concurs 

coral interjudețean. 
Participă corurile repre
zentative din județele 
Alba și Dîmbovița.

19,15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.20 Cintece și flori.
20,40 Stele...

Spectacol internațional 
de varietăți.

22,50 Telejurnalul de noapte.

• LUNI 19 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Scena.

18.30 Laureate.-
Cele mai bune formații 
de dansuri și soliști tau- 
reoți la festivalurile fol
clorice naționale și inlet- 
naționale.

18.45 Revista economică TV. 
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.20 Film serial : Cavalerul 

Furtună (III).
21,10 Reportaj. U.N.E.S.C.O. - 

1971.
21.45 Steaua fără nume - mu

zică ușoară.
22.45 Telejurnalul de noapte. 

Spoit.

• MARȚI 20 APRILIE

10,00 - 11,00 Teleșcoală.
— Limba română - clasa a 
Vlil-a. Probleme de gra
matică.
— Fizică - clasa a Vlll-a 
Fenomenul de inducție 
electromagnetică.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Ateneu — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.30 Toate pinzele sus - emi
siune pentru pionieri.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo-

20,20 Intermezzo folcloric cu 
Marin Chisâr.

20,30 Seară de teatru.
21,50 Muzica ușoară cu Anda 

Călugăreanu.
22,10 Prim plan.

Teodor Toivi, inginer pro- 
iectant-șef la Uzinele 1 
Mai din Ploiești.

22,40 Telejurnalul de noapte.

• MIERCURI 21 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex-terra '71.

Programul 
pentru 

săptămînă 
viitoare

18.30 Economie, știință, condu
cere.

19,10 Tragerea Pronoexpre».
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.
20.20 Tele-cinemateca. Marele 

orologiu. Film polițist cu 
Charles Laughton și Ray 
Milland.

21,55 Cadran internațional.
22.30 Pagini celebre din opera 

Boema de Puccini.
22.50 Telejurnalul de noapte.

0 JOI 22 APRILIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani in 50 de evo

cări.

>
>

l

20.20 România in lume. In cir
cuitul economic și tehni- 
co-științific mondial.

20.50 Jocul salbelor.
Cintece și jocuri popu
lare din zona de șes c 
Banatului în interpreta
rea artiștilor amatori din 
comuna DrăgoieștL 

21,05 Planeta se grăbește. Film 
documentar de montaj. 

21,45 Emisiune literară. 
22,05 Teledivertisment.

Selecțiuni din musical-u- 
rile Romeo și Julieta de 
Aurel Giroveanu, Alcor 
și Mona de Camelia Dăs- 
călescu și Poveste din 
Cartierul de vest de Leo
nard Bernstein.

22.50 Telejurnalul de noapte. >

• VINERI 23 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.
Ciclu de emisiuni-consul- [ 
tatii pentru examenul de 
admitere.

18.00 Căminul. ..
18.40 Lumeț» copnfor.

Anton- muzicantul — film ț- 
de animație.

19.10 Tracere» Lato.
19.20 1001 de seri.
19,30 Teteiurnatul de seara. 
20,00 50 de ani in 30 de evo

cări.
20.20 Film artistic t Caidul. - 

cu Fernandet
21.40 Rîm documentar W.

In această țară. Comu
niștii. (II). Realizator E- 
ugen Mândrie.

22.20 Studio Dans.
22,50 TetejurnakiL de noapte.

• SIMBATÂ 24 APRILIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fele !
Bună seara, băieți! 

19,00 Cintare patriei și partidu
lui. Emisiune de versuri 

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 T«»le:urnalul de seară.
20,00 5° Je ani in 50 de evo

cări.
20.20 Tel°-enciclooedia.

— Nicolae Titulsscu.
— Kalahary.
- Caricaturi.
- Caldei.

21.10 Film serial ■ Incoruptibilii.
Omul din frigorifer. 

22,00 Seară de romanțe. 
22,25 Telejurnalul de noapte.

Sport.
22.40 Concert de jazz. |*\

Lionel Hampton la Bucu
rești (II).
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„Vreau să
(Urmare din pag. 1)

— Pe scenă cînt din 1965. Am debutai, in compania 
lui Sile Dinicu, la studioul de concerte al Radioteleviziunii.

— Cu melodia ?
— ....Porți de aur" de Sile Dinicu.

—Ce ați făcut înainte de a cînta ?
— Dintotdeauna am cintat. Mi-a plăcut, de cind mă 

știu, cinteeul, poezia, frumosul. Am cintat, pentru mine și 
pentru cei apropiați mie, și pe timpul cind lucram ca teh
nician dentar și in perioada studiilor la Conservator, am 
cintat și-o să cînt...

— Nu v-am văzut deloc pc la... Brașov, concurind pen
tru .«t-rbi* ?

— Poate n-o sd mă înțelegeți, dar nu-mi plac concursu
rile Nu suport să apar in fața juriilor. In nici o țară pe 
unde am umblat, și am fost in Polonia, Cehoslovacia, Uniu
nea Sovietică, R. F. a Germaniei, Bulgaria, Ungaria, nu 
m-am „viril" in concursuri. „Hors-concours" — da. cint. 
Era vorba sd susțin un recital, anul acesta, la Brașov, dar

r—ir—II—ir—II—imCZl[ZZlL=JCZ]CZ]IZZmEZJLZJ[ZZmEZ]

satisfac publicul cu melodii de
am fost plecat...

— N-am auzit-.
— Veți auzi, cu siguranță, anul viitor.
— Aveți, în repertoriu, vreo melodie preferată ?
— Da. Azi am una, peste o jumătate de an, s-ar putea 

să am alta. Melodia se intitulează „Te-ai schimbat" și 
aparține lui Petre Mihăiescu.

— Nu e un șlagăr. Mi se parc necunoscută...
— In curînd va fi foarte cunoscută. E nouă... Insă e 

superbă !
— îndrăgiți vreun cîntăreț ?
— Prefer sd nu răspund...
— ...Chiar, nu aveți preferințe?
— Ba da, dar cel in care cred nu e un .simplu cîntăreț.
— E un interpret...
— E un interpret, da, un interpret complet, un artist 

al ciutului. Gintă melodii de muzică ușoară, populară, șan- 
sonele, cintece de pahar, cu același succes, cu aceeași dis
tincție. Și de cind cintă!

— E... Gică Petrescu.

— Exact. Oare, greșesc ?
— Să nu vă îndoiți... Dintre marile vedete străine ?
— Alain Barriere.
— Mă surprinde.
— De ce ?
— Vă credeam subjugat de vocea lui Tom Jones...
— Aș .' Am .furat" cîteva din melodiile lui Tom Jones 

pentru a satisface cerințele marelui public, care adoră doar 
pe interpreții in vogă. Mă simt, insă, apropiat, cum v-am 
spus, de Alain Barriere. Regret că nu l-am văzut la Brașov.

— Sînt curios să aud cum vorbește un cîntăreț despre 
alt cintăreț ?

— Alain Barriere e recuzat de marele public. Alain 
Barriere nu place. Poate nici nu are o voce mare, care 
să impresioneze publicul, să-l salte din scaun, să-l poarte 
pe cimpiile verzi. Alain Barriere nu este Tom Jones, nici 
Engelbert Humperdinck, nu e nici Mario del Monaco, e, 
pur și simplu, Alain Barriere. Un interpret sensibil, de 
mare adincime sufletească, de adine univers. Alain Barriere 
nu cintă pentru cei care vin in sala de concerte, obosiți

bun gust”
și plictisiți, direct din bar, Alain Barriere cintă pentru pu
blicul educat... ’

— Vă stopez începutul de eseu— Peste cîțiva ani pu
blicul va fi altfel !

— Peste cîțiva ani— Da. peste cîțiva ani...
— Nu încercați să-l imitați ?
— Nu imit, lucrez. Lucrez mult pentru a ajunge un

deva,..
— Cit lucrați pe zi ?
— Patru-cinci ore, in afară de spectacole și înregistrări.
— Vreun proiect de turneu există pe agenda dv. ?
— Da... In vara aceasta. In Polonia. Voi apare și la 

televiziunea din Varșovia.
— Apoi, probabil, la festivalul de la Mamaia ?
— Nu știu.
— Ce vă doriți, in principal ?
— Vreau să dăruiesc publicului noi și noi melodii, să-l 

satisfac cu noutăți de bun gust, care să reziste pretențiilor.
— Mult succes!
— Mulțumesc I
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In cinstea Congresului
Partidului Comunist Bulgar

In aceste zile din preajma 
t ongresului a! X-lea al P.C. 
Bulgar, aici, la Sofia, ca și 
in întreaga tară, sint consem
nate realizările și succesele 
cu care oamenii munții din 
Bulgaria intimpină acest e- 
veniment de seamă in viața 
partidului și a întregului po
por Cifrele date publicității 
relevă că primul trimestru 
al anului a fost încheiat cu 
succes de către întreprinde
rile industriale din Sofia. 
Sarcinile de plan au fost de
pășite cu 3 la sută. A fost 
depășit, de asemenea, și an
gajamentul luat in cinstea 
Congresului, de a realiza pes
te plan produse in valoare de 
4,6 milioane leva, obținindu- 
se o producție în valoare de 
peste 16 milioane leva.

Peisajul industrial al Bul
gariei s-a îmbogățit cu nu
meroase noi obiective econo
mice de mare importanță. 
Printre acestea, la loc de 
frunte se situează cea de-a 
treia baterie de cocs de la 
Combinatul metalurgic „Kre- 
mikovți". Prin intrarea sa in 
funcțiune, cantitatea de cocs 
produsă va satisface pe de
plin necesitățile interne. Tot 
în zona industrială a capita
lei, a fost încheiată prima 
etapă a lucrărilor de extin
dere a Combinatului pentru 
prelucrarea metalelor nefe
roase „Dimităr Ganev“. O 
dată cu aceasta, s-a încheiat

și ciclul <lc producție și de 
prelucrare a metalelor nefe
roase.

In Cîmpia Miziei <lc lingă 
Plevna, a intrat parțial in 
funcțiune Combinatul petro
chimic, care va prelucra a- 
nual 1 milion tone de țiței 
extras din apropierea locali
tății Doini Dabnik. Acest 
combinat este al doilea ca 
mărime, după cel de la Bur
gas, fiind profilat pe pro
ducția de uleiuri auto. La 
Vrața, a inceput să producă 
zilele acestea un nou combi
nat textil. Aci se vor pro
duce anual peste 28 milioane 
de metri de stofe, țesături din 
bumbac și poliesteri.

Obiective industriale au 
mai fost inaugurate și în alte 
localități, printre care : La 
Iambol o uzină constructoare 
de mașini. Ia Botevgrad fa
brica pentru diode; in oră
șelul Polski Trimbes o uzină 
metalurgică. La Nicopol, pe 
Dunăre, au început lucrările 
de construcție a unei noi fa
brici de carton.

Orașul de Ia poalele mun
telui Vitoșa, Sofia. își îmbra
că haine de Sărbătoare. Se 
fac ultimele pregătiri la „U- 
niversiada". renovată spe
cial, care va găzdui lucră
rile Congresului al X-lea

:.B.
Gheorghe IEVA 

Corespondentul Agerpres 
la Sofia

,au anihi-

guvernuiui

Interamericană de dez- 
că amină în mod ne-

SAN JOSE 15 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer, a 
deschis miercuri, în prezența 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, lucrările primei A- 
dunări Generale a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.). La 
această reuniune participă de
legațiile celor 23 de țări mem
bre ale organizației, inclusiv 
cea a S.U.A., majoritatea con
duse de miniștrii de externe.

Evocînd dificultățile economi
ce pc care le au de înfruntat 
țările latino-americane, preșe
dintele Figueres a condamnat 
„colonialismul comercial", care 
permite țărilor industrializate 
să mențină în dependență eco
nomică statele în curs de dez
voltare. El a denunțat, în a-

coloși context, barierele comer
ciale de orice natură, ridicate 
in calea schimburilor economi
ce atît dintre S.U.A. și țările 
latino-americane, cît și în ge
neral dintre statele în curs de 
dezvoltare și cele industrializa
te, pronunțîndu-se pentru în
depărtarea lor și. constituirea 
unei piețe internaționale care 
să permită tuturor națiunilor 
să-și vîndă produsele în orice 
parte a lumii.

In primul său discurs rostit 
în fața reprezentanților state
lor membre ale O.S.A., secre
tarul general al O.N.U.. U 
Thant, a relevat legătura strîn- 
să dintre instabilitatea econo
mică și socială - și cea politică 
din țările latino-americane. U 
Thant a subliniat necesitatea 
dezvoltării economice și sociale

a continentului sud-american.
In legătură cu prima Adu

nare Generală a O.S.A., minis
trul de externe al Republicii 
Chile, Clodomiro Almeyda, a re
levat într-o declarație necesi
tatea transformării radicale a 
organizației pentru a corespun
de cerințelor reale ale țărilor 
latino-americane. Almeyda a 
subliniat că va folosi această 
reuniune ca o tribună de cla
rificare a rolului pe care îl 
are O.S.A. în relațiile inler- 
americane. pentru așezarea a- 
cestor relații pe baze noi.

Ministrul de externe al Pe
rului, Eduardo Marcado Jar- 
rin, a anunțat la Lima că a în
credințat conducerea delegației 
peruane secretarului general din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Garcia Bedoya. El a acuzat

Banca 
voi tare 
justificat acordarea unui credit 
solicitat de Peru.

Reuniunea O.S.A. de Ia San 
Jose prilejuiește, totodată, o in
tensă activitate diplomatică și 
consultări între delegațiile pre
zente în afara cadrului oficial. 
Reține atenția, îndeosebi, întîl- 
nirea dintre miniștrii de ex
terne chilian și bolivian, care, 
potrivit unui purtător de fu- 
vînt, „au examinat diverse 
probleme de interes reciproc". 
Este prima întâlnire dintre re
prezentanții oficiali ai celor 
două țări după ruperea rela
țiilor diplomatice, în urmă cu 
aproape 10 ani, întâlnire consi
derată ca un pas important în 
direcția normalizării acestor re
lații.

In Pakistan 
continuă procesul 
de normalizare 

a situației

Evoluția 
relațiilor dintre

Japonia 
și Congo (K)

Ciu En-lai s-a între
ținut cu tenismenii

americani aflați
Ia Pekin

membrii

Ultimele știri
sportive

di
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■ 18 decembrie in O-
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SOFIA 15 (Agerpres). — La 
Tirnovo, in cadrul .Cupei 
Balcanice* la fotbal, s-au

orară 
va fi scos 

suma

hicule cu media
1 001,667 km, 
vînzare pentru 
250 000 de dolari.

TOKIO 15 (Agerpres). — Jo
seph Desire Mobutu, președin
tele Republicii Democratice 
Congo, a părăsit Tokio, după 
încheierea vizitei oficiale de 
zece zile pe care a făcut-o în 
Japonia.

In comunicatul comun publi
cat la Tokio, președintele Mo
butu și primul ministru japo
nez Eisaku Sato și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu evo
luția relațiilor existente între 
cele două țări și cu perspecti
vele de cooperare fructuoasă 
în toate domeniile. în special. în 
domeniile economic, financiar și 
cultural. Japonia — se arată 
în comunicat — a promis Re
publicii Democratice Congo un 
împrumut de 83 milioane de 
dolari pentru finanțarea con
struirii unei linii ferate de 146 
km între Matadi și Banana, 
precum și a unui pod peste flu
viul Congo și a proiecte.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
La Cairo au luat sfîrșit lu
crările reuniunii cvadripar
tite la nivel înalt a țărilor 
semnatare ale Cartei de la 
Tripoli — R.A.U., Sudan, Li
bia și Siria. La reuniune au 
partioipat președinții Anwar 
Sadat (R.A.U.), Gaafar EI 
Numeiry (Sudan), Moamer El 

.Gedafi (Libia) și generalul 
Hafez Assad (Siria), precum 
și președintele Comitetului 
Central al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat. Potrivit agen-A 

încheierea
lucrărilor reuniunii

cvadripartite
de la Cairo

ției MEN, în cursul reuniu
nii cei patru șefi de stat au 
examinat probleme referitoa
re la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările lor, evoluția si
tuației din Orientul Apro
piat, precum și situația or
ganizațiilor palestiniene de 
rezistență staționate pe teri
toriul Iordaniei. La acest 
punct, Yasser Arafat a pre
zentat un raport detaliat.

Agenția MEN relatează că 
președintele' Consiliului co
mandamentului revoluției su
daneze, Gaafar El Numeiry, 
nu a participat la ședința de 
miercuri dimineața a reuniu
nii cvadripartite la nivel 
înalt.

■
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Ambasadorul Iugoslaviei 
la Stockholm a decedat
STOCKHOLM 15 (Ager

pres). — Acționînd în baza 
împuternicirilor suplimentare 
acordate de guvern, poliția 
suedeză a operat, în ultimele 
zile, numeroase percheziții la 
locuințele membrilor unor or
ganizații teroriste străine ca
re activează în Suedia, s-a 
anunțat la Stockholm. Cu a- 
cest prilej au fost confiscate

@ La Bonn s-a anunțat sem
narea unui contract între Con
cernul chimic Bayer și între
prinderea sovietică de comerț 
exterior „Techmasimport", in 
baza căruia partea vest-germa- 
nă va livra uzinelor „Moskvici' 
o uzină completă de mase plas
tice, care va produce 24 de pie- 

finisării
Odată

se diferite necesare 
autoturismelor sovietice, 
cu livrarea uzinei, care 
cupa o suprafață de 11.5 
contractul prevede amenajarea 
și dotarea cu aparate ultramo
derne de măsură și control a 
laboratoarelor care vor func
ționa in cadrul uzinei.

@ Departamentul 
din Marea Britanic a 
că au fost restabilite, 
întrerupere de 22 de 
gâturile telefonice directe 
Anglia și R.P. Chineză, 
cipalul canal de 
telefonice intre Londra și Șan- 
Iiai va funcționa z:lnic timp 
de trei ore.

regiuneaarme, în special în 
orașului Goteborg.

Acțiunile poliției 
au fost determinate 
latul întreprins de 
de teroriști ustași asupra am
basadorului Iugoslaviei la 
Stockholm, Vladimir Rolovici, 
care a decedat miercuri 
noaptea în urma rănilor pri
mite.

suedeze 
de aten- 
un grup

CARACI 15 (Agerpres). 
Agenția oficială pakistaneză de 
presă relatează că in Pakista
nul de est continuă procesul 
de normalizare a situației. Din 
Caraci se anunță că societatea 
pakistaneză de transporturi a- 
eriene și-a reluat activitatea 
normala pe rutele interne din 
regiunea de est și asigură le
găturile permanente între Dac
ca — centrul administrativ al 
provinciei de est — și capita
la țării.

Știrile oficiale din Ducea, re
luate de agenția pakistaneză 
de presă, informează despre 
normalizarea activității princi
palelor servicii de interes pu
blic. S-a comunicat oficial că 
trupele pakistaneze 
lat elementele care desfășurau 
o activitate ostilă 
central în regiunea Chandpur“.

Pe de altă parte, agenția 
pakistaneză de presă informea
ză că autoritățile din Pakis
tanul de est au emis un decret 
în care se cere tuturor funcțio
narilor și salariaților de la in
stituțiile de stat să se prezin
te la serviciu pină la data de 
21 aprilie. Se precizează că 
persoanele care nu vor da curs 
acestei hotărîri vor fi deferite 
justiției. în baza legii marțiale 
în vigoare.

DEMONSTRAȚIE A POLIȚIȘTILOR

LA DUSSELDORF

chiderii unui consulat general1 
al U.K.S.S. la Hamburg și a 
unui consulat general al R.F.G. 
la Leningrad a fost semnat joi 
la Moscova de către Valentin 

ef de secție i

prezcntanților Populari pe în
treaga Chină, s-au întîlnit cu 
prințesa Ashraf Pahlavi, sora 
Șahinșahului Iranului, care fa
ce o vizită la Pekin. Cu acest 
prilej, menționează agenția 
China Nouă, a avut loc-o con
vorbire cordială și prieteneas-

poștelor 
anunțat 
după o 
ani, le- 

între 
Prin- 

comunicații

Externe al 
U.R.S.S., și Helmut Allardt, 
ambasadorul R.F. a Germaniei 
in Uniunea Sovietică.

In cel de al G-1ea plan cincinal al Bulgariei s-a pus 
un deosebit accent pe industrie. Volumul producției va 
clește de două ori. va crește nivelul tehnic și tehnologic, 
calitatea mașinilor și se \a trece la mecanizarea și automa
tizarea producției, in toate ramurile economiei. Bulgaria 
exportă la ora actuală în 74 de țări și este prima expor
tatoare din lume de mașini de ridicat (macarele electrice 
etc. și de transport).

In foto : Linia de fabricație a macaralelor electrice Ia 
fabrica din Gabrovo.

0 Un protocol cu privire la 
convorbirile în problema des-

@ Agenția China Nouă anun
ță că Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat, și Go Mo
jo,- vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Re-

® Președintele Boliviei, ge
neralul Juan Jose Torrez, a 
demis miercuri pe fostul pre
ședinte, generalul Alfredo O- 
vando Candia, din funcția de 
ambasador la Madrid. Minis
trul bolivian al informațiilor, 
generalul Ramiro Villarroel. a 
reamintit, în cursul unei decla
rații făcute cu acest prilej, că 
președintele Torres i-a cerut 
generalului Ovando Candia să 
revină în țară în termen de 
30 de zile, pentru a răspunde 
acuzațiilor formulate împotriva 
sa, de organizare a unui com
plot pentru asasinarea prede
cesorului său la președinție, 
generalul Rene Barrientos și a 
altor politicieni bolivieni.

BONN 15 - Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Reluind acțiunile re
vendicative, pentru obținerea 
unor majorări de salarii, 6 000 
de polițiști au manifestat pe 
străzile orașului Diisseldorf, ca
pitala landului Renania de nord 
— Westfalia, cerind „îmbunătă
țirea statutului funcționarilor pu
blici in raport cu funcționarii 
care lucrează in sectorul parti
cular”.

In ciuda faptului că preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al landului, Heinz Kuhn, și mi
nistrul de interne al landuiui, 
Willy Weyer, au ce-ut sindica
tului polițiștilor ca aceștia sâ 
manifesteze in civil, și nu in 
uniforme, marea majoritate a 
demonstranților au purtat uni
formele de serviciu. Demonstra
ția polițiștilor nefiind suprave
gheată de... poliție s-a desfă
șurat fără incidente.

C.I.A. IMPLICATĂ IN TRAFICUL

DE STUPEFIANTE

Peste 5 000 de spectatori
urmărit pe stadionul

Ciulești din Capitală întâlni
rea internațională amicală 
de fotbal dintre selecționa
tele de juniori ale României 
și Spaniei. Victoria a reve
nit tinerilor fotbaliști români 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin 

tărcat în minutul 29 
mei.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— „Blue Flame", bolidul la 
bordul căruia americanul 
Garry Gabelich a stabilit re
cordul mondial absolut de 
viteză pe pămint la autove- 

de 
in 
de

...Ministerul francez ol foștilor 
combatanți și victimelor de 
război ar fi hotârit crearea unui 
Comitet Național care ar urma, 
de acord cu familia de Gaulle, 
să lanseze o listă de subscrip
ție națională in vederea ridi
cării unui monument închinat 
generalului de Gaulle. Monu
mentul, reprezentind Crucea de 
Lorena, ar urma să fie plasat 
pe colina din apropierea lo
calității Colombey-les-deux-Egli- 
ses.

★
... Laureano Lopez Rodo, mi

nistrul spaniol al planului, ar 
fi sugerat creearea „unei zone 
de liber schimb intre Spania și 
Portugalia". El a inaugurat, de 
altfel, sediul din Madrid al 
Camerei de comerț și industrie 
hispario-portugheze.

intilnit echipele Crvenka 
(Iugoslavia) și Etyr (Bulgaria). 
Partida s-a terminat la ega
litate : 1—1 (0—1).

SOFIA 15 (Agerpres).
Meciul internațional de fot
bal disputat la Varna, intre 
echipa locală Cerno More și 
formația Farul Constanța s-a 
terminat la egalitate : 1—1.

După cum s-a mai anun
țat, in preliminariile cam
pionatului mondial feminin 
de handbal, echipa Româ
niei va susține o dublă în- 
tilnire cu echipa U.R.S.S. Me
ciurile se vor disputa la 20 
aprilie la Baki 
tiv, 27

:u și, respec- 
aprilie la Cluj. Tur

neul final al campionatului 
mondial este programat in
tre 8 și 
landa.

PEKIN 15 (Agerpres). — 
genția China Nouă anunță 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, s-a 
întîlnit miercuri cu
echipelor de tenis de masă ale 
Canadei, Columbiei. Angliei. 
Nigeriei și Statelor Unite ale 
Americii care întreprind un 
turneu în R.P. Chineză, la in
vitația forurilor de resort din 
această țară. La întâlnire au 
participat membri de conduce
re ai Asociației pentru priete
nia cu țările străine și ai aso
ciațiilor sportive din R.P. Chi
neză.

Agenția China Nouă mențio
nează că premierul Ciu En-lai 
a urat bun venit sportivilor 
din cele cinci țări, s-a întreți
nut cordial cu aceștia, adresînd 
fiecărei delegații în parte cu
vinte de salut. In discuția pe 
care a avut-o cu membrii echi
pei de tenis de masă a S.U.A., 
premierul chinez a spus : ..Con
tactele dintre popoarele Chi
nei și Statelor Unite au fost 
foarte frecvente în trecut, dar 
mai apoi ele au fost rupte 
pentru un timp îndelungat. Vi
zita dv. în China, la invitația 
noastră, a deschis o poartă 
pentru contacte prietenești 
între popoarele din cele două 
țări. Sîntem convinși că ase
menea contacte prietenești vor 
fi primite favorabil și spriji
nite de majoritatea celor două 
popoare".

Premierul chinez a subliniat 
că prin intermediul vizitelor 
prietenești, prin schimbul de 
experiență și de cunoștințe, 
sportivii din diferite țări pot) 
să ajute cu siguranță la pro
movarea prieteniei dintre po
poare.

...deși la mijlocul acestei luni, 
Curtea Supremă a Statelor U- 
nite va redeschide, la apelul 
înaintat de boxerul de culoare 
Cassius Clay, procesul care i-a 
fost intentat în 1967 pe motiv 
că a refuzat să-și satisfacă ser
viciul militar, o decizie defini
tivă nu este posibilă înainte de 
sfirșitul lunii iunie.

★
...pictorul Mendoza, 

tradus justiției pentru 
cercat să-l asasineze
Paul al Vl-lea în cursul vizitei 
sale in Filipine, ar fi fost cerut 
in căsătorie de o tînoră portu
ghezo. Pictorul, declarat „bol
nav mintal" la procesul intere

tal in urma tentativei de asasi
nat, a afirmat că o cerere in a- 
cest sens a fost formulată intr-o 
scrisoare expediată din Lisabo
na.

arestat și 
că a in- 
pe papa

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
- Senatorul democrat George 
Mc Govern a cerut secretaru
lui de stat american, William 
Rogers, și directorului Agenției 
Centrale pentru Investigații, 
Richard Helms, să comenteze 
o serie de știri apărute in ul
tima vreme in presă privind 
implicarea C.I.A. și a vicepre
ședintelui regimului de la Sai
gon, Nguyen Cao Ky, in tra
ficul de stupefiante din Asia 
de sud-est. Mc Govern citea
ză un articol apărut in ultimul 
număr al revistei „Ramparts", 
in care se relevă că „C.I.A. nu 
numai că este la curent cu 
producerea de opiu in regiuni 
intinse din Birmania, Tailanda 
de nord și Laos, dar chiar ac
ționează, mai ales în zona 
Long Cheng, pentru facilitarea 
ei". Subliniind că este exclus ca 
agențiile S.U.A. care operează 
in aceste zone să nu fie infor
mate despre traficul de stupe
fiante, Mc Govern a cerut o- 
ficialităților americane să pre
zinte date privind inițiativele 
întreprinse in vederea lichidării 
acestei surse maiore (cea mai 
importantă pe plan mondial, po
trivit revistei „Ramparts") de 
opiu ilicit.

Q După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt al poliției 
spaniole, în ultimele trei luni 
în provincia bască Guipuzcoa 
au fost arestate și judecate 56 
de persoane cu vederi progre
siste. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că acuzații s-an făcut 
vinovați de activitate ..subver
sivă". desfășurată în lunile no
iembrie și decembrie, anul tre
cut.

Potrivit agenției Associated 
Press, numărul celor arestați 
și condamnați în ultima vreme 
în Spania, sub acuzația de ac
tivitate „subversivă", depășeș
te 500.

Florica VRINCEANU

petroliere
Nigeria la masa tratativelor

După succesele obținute de 
țările exportatoare de petrol 
la tratativele de la Caracas, 
Teheran și Tripoli, Lagosul a 
invitat firmele străine care 
exploatează petrolul nigerian 
să negocieze cu reprezentanții 
federali stabilirea unor pre
țuri la petrol mai conform^ 
cu interesele statului nige
rian.

Nigeria are în prezent o 
producție zilnică de peste 1 
milion barili; în 1970 produc
ția petrolieră a țării a depă
șit 40 milioane tone, adică un 
spor record de 65 la sută nu
mai în șase ani (continuînd 
acest ritm. Nigeria ar putea 
să producă. în 1975, 200 mili
oane tone petrol pe an — a- 
dică o cantitate echivalentă cu 
producția actuală de petrol a 
Venezuelei).

Invitînd acum patru’ani fir
mele străine să investească în 
industria petrolieră din Nige
ria, guvernul de la Lagos, lip- 
sindu-i mijloacele care să-i 
permită depășirea obstacolelor 
provenite dintr-o îndelungată 
dominație colonială, a elabo
rat o legislație care viza to
tuși restrîngerea transferării 
în exterior a profiturilor de 
către societățile străine pre-

cum și a recrutării niîinii de 
lucru neautohtone. In pregă
tirea tratativelor cu firmele 
străine, guvernul nigerian a 
anunțat, la 1 aprilie, trece
rea sub controlul statului a 
tuturor veniturilor obținute 
din industria petrolieră, pre
cum și a exploatărilor mine
rale din subsolul nigerian și 
din apele teritoriale ale țării.

Pe de altă parte, compa
niile străine — Shell-British 
Petroleum, Gulf Oil, Mobil, 
AGIP, Phillips — interesate 
să investească în Nigeria, mai 
apropiată geografic de piețele 
de desfacere decît regiunile 
situate dincolo de Capul Bu
nei Speranțe, se vor prezenta 
separat la tratative; ele vor 
condiționa, la rîndul lor, spo
rirea prețului de garantare a 
unei perioade mai îndelunga
te de exploatare și asigura
rea unor prețuri stabile în a- 
ceastă perioadă. Deocamdată, 
în capitala Nigeriei au înce
put convorbirile cu cea mai 
importantă companie— Shell- 
British Petroleum. Anunțînd 
începerea tratativelor, revista 
„Afric Asia' evocă actuala si
tuație economică a Nigeriei în 
calitatea sa de membru al 
Commonwealthului și de par-

tener important al țărilor 
membre ale C.E.E. (25 la sută 
din comerțul său exterior 
este îndreptat spre aceste 
țări). Oricum, tratativele de 
la Lagos se anunță spinoase. 
In context, se amintește fap
tul că între firmele care își 
așteaptă rîndul la convorbiri 
nu se află, deocamdată, și 
compania franceză „SAFRAP" 
deținătoare a unor investiții 
serioase în Nigeria orientală 
și aceasta, opinează comenta
torii, ca urmare a poziției 
Franței în timpul ..episodu
lui biafrez". Amintind că re
cent guvernul nigerian și-a 
făcut cunoscută intenția sa 
privind o eventuală aderare 
la Organizația internațională 
a țărilor exportatoare de pe
trol — OPEC — pentru ca 
în viitor țara să nu fie de
favorizată în ce privește pre
țul țițeiului în raport cu alte 
state producătoare de petrol, 
cercurile oficiale din Lagos 
subliniază că tratativele ini
țiate constituie în primul 
rînd o dovadă a hotărîrii 
guvernului Nigeriei de valo
rificare națională a bogățiilor 
țării.

© La Belgrad a fost semnat 
noul acord comercial dintre 
Iugoslavia și Turcia, prin care 
sînt reglementate, în principiu, 
problemele schimbului de măr
furi dintre cele două țări, in
formează agenția Taniug. A 
fost semnat, totodată, un pro
tocol privind deconturile reci
proce in valută convertibilă.

comercianților și 
meșteșugarilor

REZULTATELE CAMPANIEI ANTI

DROG DIN BRAZILIA

...ar trebui vindute 500 avi
oane „Concorde" pentru a asi
gura Franței și Marii Britanii 
rambursarea sumelor avansate 
în vederea realizării acestui a-

SE SPUNE CA
urma să se 
Indianapolis.

Venezuelei,

■ II

...guvernul francez ar inten
ționa să reformeze actualul sta
tut al Parisului, incredințind de 
acum încolo puterea unui pre
ședinte ol Consiliului munici
pal ce urmează a fi oles pe 
trei ani — față de un an ca 
pină acum - pentru a se evita 
schimbările prea frecvente.

vion. Deocamdată sint coman
date 74 de avioane.

★
...ministerul francez al apără

rii va pune în vînzare, in ziua 
de 1 octombrie, apartamentul 
din strada Bretuil care a apar; 
ținut generalului de Gaulle,

...președintele Richard Nixon 
— relatează „Paris Match" — 
ar intenționa să propună reu
nirea unei conferințe mondiale 
asupra problemelor urbanismu
lui. Conferința ar 
țină la 25 mai la

★
...președintele

Raphael Colderra, va face in 
cursul acestui an, la o dată 
care nu a fost încă fixată, o 
vizită de răspuns in Germania 
federală, la invitația președin
telui Heinemann.

★
...guvernul provinciei canadi

ene Quebec ar intenționa să 
pună in afara legii asociația 
clandestină „Frontul 
rare a Quebecului".
nere in acest sens 
trimisă premierului

de elibe- 
O propu* 
ar fl fost 
canadian,

Pierre Elliott Trudeau, de cătie 
primul ministru al Quebecuiji, 
Robert Bourassa.

★
...la editura Grasset va apare 

la începutul lunii viitoare car
tea lui Edgar Faure, intitulată 
„Ceea ce cred" ; volumul minis
trului educației naționale aro 
un caracter memorialistic.

★
...Maurice Couve de Mur- 

ville ar fi început să se pre
gătească pentru alegerile le
gislative din 1973, cind va 
candida pentru al Vlll-lea aron- 
disment. In această campanie 
pregătitoare s-ar încadra și in
tenția de a termina, pină în 
toamnă, cartea sa consacrată 
politicii externe a Franței in 
perioada 1958 - 1969.

ROMA 15 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : In tot cursul zilei de 
joi, în capitala Italiei și în 
districtul Roma, au fost închise 
magazinele, restaurantele, pie
țele și depozitele alimentare, 
barurile de zi, tutungeriile și 
atelierele meșteșugărești — ca 
urmare a grevei comercianților 
mici și mijlocii, vînzătorilor și 
meșteșugarilor.

Revendicările greviștilor se 
concentrează în jurul unor pro
bleme privind obținerea de în
lesniri fiscale Și reglementarea 
desfășurării activității comer
ciale, stabilirea repausului săp- 
tămînal și a orarului do lucru.

Făcînd parte dintr-o serie de 
acțiuni revendicative la care 
iau parte în aceste zile nu
meroase categorii de oameni ai 
muncii — salariații de la poștă 
și telegraf, de Ia hoteluri, din 
transporturile publice și admi
nistrația locală — greva de joi 
de la Roma precede greva na
țională, fixată pentru 28 aprilie, 
a comercianților și meșteșuga
rilor, precum și a salariaților 
din sectorul turistic, declarată 
în -semn de protest față de si
tuația îngrijorătoare în care se 

_află comerțul italian.

RIO DE JANEIRO 15 (Ager
pres). - In cadrul une: campa
nii masive anti-drog, lansată 
cu două săptămini in urmă in 
Brazilia, trei tone de marijuana 
au fost confiscate și peste 200 
de traficanți arestați. Autorită
țile au întreprins măsuri energi
ce împotriva răspindirii drogu
rilor. Printre altele, s-a prevăzut 
chiar folosirea bombelor cu 
na->a!m pentru distrugerea plan
tațiilor de marijuana.

FURTUL DE OPERE DE ARTA

IN ITALIA

MILANO 15 (Agerpres). - 
Deși serviciile specializate ale 
poliției italiene luptă pentru a 
pune capăt furturilor de opere 
de artă, acestea continuă să 
dispară din muzee, biserici și 
mai ales, din zonele arheolo
gice. La Monza, in apropieie 
de Milano, au fost sustrase din 
pinacoteca orașului opt tablo
uri, valorind 10 milioane lire. 
La Gardone, din casa-muzeu a 
scriitorului D' Annunzio, au fost 
furate obiecte de artă de ma
re valoare, intre care o cera
mică din secolul al XV-lea și 
o statuie din bronz. De la în
ceputul acestui an, in Italia au 
fost comise peste 30 de furturi 
de lucrări de artă, insumind - 
după cum se apreciază — o 
valoare globală de citeva sule 
de milioane lire.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani AO joâ


