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(Agerpres)
La Cluj a ieșit de sub tipar 

o amplă lucrare intitulată „Cluj

laje și mașini de ambalat, rea
lizate în Austria, R. F. a Ger
maniei, Italia și Iugoslavia.

Expoziția, rămîne deschisă 
pînă la 8 mai.
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se 
la 
pregăti- 
tuturor

Pentru rezolvarea competentă 
și operativă a multiplelor pro
bleme ce le ridică activitatea 
politico-economică și social-cul- 
turală din orașul Lupeni, comi- 

jtei • orășenesc de partid — în 
lumina indicațiilor Conferinței 

Raționale, a Congresului al 
K-lea al P.C.R. — a acordat o 
atent e deosebită îmbunătățirii 

me a stilului și metodelor 
•ancă proprii cît și ale or

ganelor și organizațiilor de par
tid din oraș.

Printre 
re au 
nătățirea 
muncii de partid 
acesteia a fost și lărgirea carac
terului obștesc a activității de 
partid prin atragerea unui nu
măr tot mai mare de comuniști 
din diferite sectoare de activi
tate la rezolvarea sarcinilor ce 
stau în fața organelor și orga
nizațiilor de partid. Atît la ni
velul comitetului orășenesc de 
partid cît și al celorlalte organe 
de partid s-au folosit forme și 
metode variate prin care mem
brii de partid aleși în organele 
'tie conducere și alți comuniști 
I

au fost antrenați la efectuarea 
unor studii, controale, la elabo
rarea și aplicarea unor măsuri 
sau hotărîri. In această direcție 
un sprijin prețios l-am primit 
prin hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969 cu 
privire la constituirea comisiilor 
pe probleme, prin precizările 
aduse asupra modului de func
ționare și atribuțiile acestora. 
Orientat în activitatea sa de 
aceste indicații, comitetul oră
șenesc și-a constituit comisia 
organizatorică și a muncii in
terne de partid, comisia econo
mică și comisia de propagandă, 
învățămînt și cultură.

Comisii similare au fost con
stituite și pe lingă celelalte co
mitete de partid de la între
prinderi.

Deși de la constituirea acestor 
comisii a trecut un timp relativ 
scurt se pot face unele aprecl-

eri și concluzii t 
ții lor.

In primul rînd, 
în comisii toți membri comite
telor de partid, ei au posibili
tatea să aducă o contribuție mai 
substanțială la activitatea orga
nului de partid. Prin aceasta s-a 
eliminat practica • unor membri 
.onorifici11 care participau la 
plenare unde ascultau un refe
rat sau o informare și cu a- 
ceasta considerau că s-au achi
tat de atribuțiile ce le reveneau 
ca membri ai organelor respec
tive. De asemenea, prin sarcini
le ce le revin din programele 
de activități, ei ajută organiza
țiile de partid în rezolvarea o- 
perativă a sarcinilor. Astfel, în 
domeniul economic, comitetul 
orășenesc de partid este ajutat — 
de a cunoaște zilnic rezultatele 
obținute de întreprinderi — 
cărbune brut extras, conținutul 
de cenușă, umiditate, rezultate
le de la preparare, producția 
de fire de mătase etc. Lunar, 
biroul comitetului orășenesc sau 
secretariatul este informat asu-

După cum s-a anunțat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit pe ziaristul Johann Otto 
Jahansen. șeful secției externe 
a Televiziunii norvegiene.

Miercuri seara, Televiziunea 
norvegiană a. difuzat interviul.

ÎNTREBARE:
Domnule Președinte, ați con

statat vreun progres in activi
tatea de pregătire a conferin
ței pentru securitatea europea
nă ? Dacă nu, ce ar trebui ii 
treprins pentru a se ieși 
impas ?

RĂSPUNS:
Consider că în direcția 

gătirii conferinței europene 
făcut unii pași pozitivi, în 
mul rînd prin aceea că s-a a- 
juns Ia un consens privind păr

Președintele Consiliului
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit la 5 mai delegația pri
măriei orașului Helsinki, con
dusă de Teuvo Aura, primarul 
capitalei Finlandei, care face o 
vizită în țara noastră.

8 Mai 1971,
sărbătorirea

Sesiune
La clubul de politică ex

ternă care funcționează la 
Liceul de cultură generală 
din orașul Petrila, are loc azi 
6 mai ora 17, sesiunea so
lemnă închinată sărbătoririi 
a 50 de ani de la crearea 
P.C.R. In cadrul sesiunii vor 
fi prezentate următoarele re
ferate ! „Tradițiile internațio
naliste ale P.C.R."; ..Răsune
tul internațional al grevei 

februarie 1933"; „Romă-
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solemnă
nia, factor activ în promo
varea păcii în lume". Refe
ratele au fost pregătite de 
elevii uteciști Dumitru Cara- 
concea, Cristian Kuszai și 
Petru Ciot, sub îndrumarea 
profesorului de istorie Tibe- 
riu Gagyi. La sesiunea so
lemnă vor participa ca in
vitați activiști de partid din 
cadrul comitetului orășenesc 
Petrila, ingineri de la E. M. 
Lonea și activiști ai comite
tului orășenesc U.T.C. Petrila.

ticipanții la această conferință 
și, în al doilea rînd, prin fap
tul că s-au emis o 
propuneri cu privire 
ci de zi.

Nu aș putea vorbi 
pas în pregătirea conferinței, 
deși există o oarecare întîrzie- 
re în desfășurarea pregătirilor. 
Consider că ar fi necesar să se 
renunțe la unele condiții 
este, de exemplu, cererea 
se soluționa în prealabil 
blema Berlinului, și să 
că cît mai neîntîrziat 
lizarea unor întâlniri 
toare, cu participarea 
statelor interesate.

ÎNTREBARE:
Ce așteaptă România de la

(Continuare în pag. a 2-a)

La primire a participat Du
mitru Popa, primarul general 
al Capitalei.

A fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei 
la București.

Președintele Consiliului de 
Stat s-ra întreținut cu oaspeții 
într-o atmosferă cordială.

Consiliul de Miniștri a sta
bilit, printr-o hotărîre, ca 
ziua aniversării semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân. 8 Mai 1971. să fie zi 
nelucrătoare.

Hotărîrea nu se aplică uni
tăților productive în care se 
desfășoară proces continuu de 
muncă/ în agricultură, in u- 
nitățile comerciale, de trans
porturi publice și alte unități 
de deservire a populației, 
precum și tuturor locurilor de 
muncă unde angajații, prin 
natura serviciului, nu au ziua 
de duminică stabilită ca zi 
de repaus.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
vor stabili programul unită
ților care vor asigura deser
virea populației in ziua de 
8 Mai 1971.

In spiritul tradiției cultivării 
marilor noastre valori culturale, 
se înființează pe lîngă Univer
sitatea din București catedra 
„Mihai Eminescu".

Catedra va asigura predarea 
vieții și operei lui Mihai Emi
nescu prin cursuri speciale și 
facultative și prin elaborarea 
unor lucrări științifice cu carac
ter monografic, urmărind apro
fundarea cunoașterii creației 
marelui poet de către tinerele 
generații și formării de noi 
specialiști competenți în exege
za eminesciană. In cadrul ei își 
vor desfășura activitatea atît 
cadre didactice de la Univer
sitatea din București, cît și spe
cialiști din alte instituții de în- 
vățămînt superior sau din a- 
fara învățămintului, din țară și 
din străinătate, cunoscuți prin 
realizările lor în studierea ope
rei poetului nostru național.

In prezența a numeroși spe
cialiști din diverse ramuri eco
nomice, miercuri a fost inau
gurată, în pavilionul B al Com
plexului expozițional din Piața 
Scînleii, o expoziție de amba-

Institutul Meteorologic 
trai comunică i

Vremea va fi relativ frumoa
să, cu cerul schimbător. In- 
nourări mai accentuate se vor 
semnala în jumătatea de vest 
a țării, unde vor cădea ploi 
cu caracter local. In rest, aver
se izolate. Vîntul va sufla po
trivit, cu unele intensificări în 
sudul țării. Temperaturile mi
nime vor oscila între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 
23 grade, mai ridicate în sudul 
țării.
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biruinți în muncă
existente la un moment 
pe acest Iot fruntaș din 
drul șantierului T.L.H.S.

SEMICENTENAR

In perspectivă — 
o săpfămînă 

record
După trecerea primelor șase 

schimburi ale lunii mai, co
lectivul mineresc al Uricaniu- 
lui. raportează un spor promi
țător de aur negru, extras din 
adîncuri: 490 de tone, ceea 
cc reprezintă o depășire a 
sarcinii de plan de 11 la 
sută. Faptul bucură inimile 
minerilor de aici care, în 
frunte cu comuniștii, se stră
duiesc să realizeze o verita
bilă „săptămînă-record", cin
stind prin rodul muncii lor 
nobile, sărbătoarea 
întregului popor! 
semicentenar al 
nostru.

Frontaliștii conduși de Tra
ian Pop și Gheorglie Scorpie, 
brigada de la „camere" a 
lui Jenică Năstase și briga
da de pregătiri condusă de 
Constantin Grădinaru s-au 
plasat, prin randamentele ri
dicate, prin organizarea ire
proșabilă a locurilor de mun
că, în fruntea întrecerii pen
tru obținerea unor indicatori 
superiori.

scumpă 
gloriosul 

partidului

Angajamente 
onorate

Sfîrșitul celei de a patra 
luni a anului a constituit un 
prilej fericit de raportare a

noi succese în activitatea la
borioasă a numeroase colec
tive de muncă, succese închi
nate marii sărbători a parti
dului. Printre acestea se nu
mără și acela ale lotului 4 
din cadrul I.L.H.S. Valea 
Jiului. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii lotului s-au an
gajat să depășească planul 
valoric pînă la 1 Mai cu 
300 000 lei, iar economiile la 
prețul de cost să atingă apre
ciabila sumă de 100 000 lei.

Abordînd majoritatea lucră
rilor într-un ritm accelerat, 
acordînd o atenție sporită e- 
conomiilor de material, har
nicul colectiv de constructori 
a dobîndit o depășire a pri
mului indicator cu 750 000 
lei, iar economiile la prețul 
de cost s-au ridicat la peste 
180 000 lei. La realizarea a- 
cestui frumos buchet de suc
cese închinat celei de-a 50-a 
aniversări a P.C.R. a contri
buit întregul colectiv în frun
te cu comuniștii Constantin 
Dumitrescu (șef de lot). Au
rel Booveanu. Nicolae Moga 
(maiștri). Constantin Coca. 
Ilie Bido, Constantin Nițică. 
Toan Amanu. De menționat 
și modul exemplar în care 
muncitorii Valentin Gyorgy, 
Gheorghe Grigoraș, Constan
tin Lavric și Virgil Luchian 
au răspuns solicitărilor orga
nizației de partid și condu
cerii tehnice a șantierului 
pentru soluționarea unor pro
bleme de mare dificultate

Depășiri la prin 
cipalii indicatori 

de preparare
Poșta sosită la redacție nc-a 

adus de la corespondentul 
nostru Emilian Doboș vești 
despre noi fapte de vredni
cie ale preparatorilor din Pe
trila închinate semicentenaru
lui partidului. Luna aprilie 
a fost încheiată cu un bilanț 
pozitiv de realizări la prin
cipalii indicatori de prepa
rare. La producția de cărbu
ne special pentru semicocs 
sarcinile au fost depășite cu 
652 tone, iar producția de 
brichete întrece cu 2 484 de 
tone prevederile lunii înche
iate. Randamentul instalației 
de preparare 
nătățit cu 1,5 
tate bune au 
și la calitatea 
nușa globală s-a încadrat în
tocmai în prevederi, iar ti
miditatea globală a fost re
dusă cu 0,3 puncte sub nor
ma admisă, în timp ce coe
ziunea brichetelor a fost îm
bunătățită cu 2,8 puncte.

In obținerea acestor succe
se s-au evidențiat schimbu
rile de muncitori conduse de 
Ilie Mincoff, Cornel Meteș, 
Aurel Onea, loan Toacă, A-

a fost îmbu- 
puncte. Rezul- 
fost dobîndite 
producției. Ce-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășii

Gyorgy Aczel și Zoltan Komocsin
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit ieri 
pe tovarășii Gyorgy Aczel și 
Zoltan Komocsin, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.S.U., care se află în- 
tr-o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu și Paul 
Niculescu-Mizil, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent, secretari ai C.C. 
al P.G.R., Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
precum și Laszlo Perjesi, ad-

junct de șef de secție la C.C. 
al PM.S.U.

A fost prezent ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Fe
renc Martin.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, s-a 
relevat cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, ex- 
primîndu-se, totodată, dorința 
comună de a dezvolta și di
versifica în continuare coope
rarea româno-ungară pe toate

planurile de activitate, de a 
extinde contactele și schimbul 
de experiență între cele două 
partide, între instituțiile de stat 
și organizațiile obștești din Ro
mânia și Ungaria. Aceasta co
respunde intereselor poporului 
român și poporului ungar, ser
vește întăririi unității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, cauzei păcii în
tre popoare.

De asemenea. în cursul con
vorbirii s-a făcut un schimb 
de păreri asupra unor proble
me internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.
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Inlormafie
Ministerul învățămintului 

comunică : Sîmbătă 8 mai a.c., 
se suspendă în întreaga țară 
cursurile și activitățile prac
tice în școlile și unitățile de 
învățămînt de toate gradele.

— pagini de istorie revoluțio
nară". Cartea, însumînd aproa
pe 500 de pagini, are ca au
tori pe istoricii clujeni Gh. I. 
Bodea, L. Fodor și L. Vajda 
de la filiala locală a Institu
tului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R.

Valoarea științifică a lucrării 
este subliniată, de asemenea, 
într-un studiu introductiv sem
nat de acad. Ștefan Pascu, rec
torul Universității din Cluj.

Ieri, în Capitală, la clubul 
sportiv Dinamo a avut loc fes
tivitatea decernării Diplomei de 
onoare a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
în întrecerea pe anul 1970 din
tre cluburile și asociațiile spor
tive din țară. Diploma de o- 
noare a fost înmînată de Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., clubului Dinamo Bu
curești, care anul trecut a avut 
realizări deosebite în sportul 
de performanță.

Partidul
mi-a dat tăria

„...Ciți ani am muncit? Păi 
să facem o socoteală 1 23 de 
ani în mină și 14 ani la „cîr- 
ina" minei; deci 37 de ani în 
total. Acasă am fost 14 copii 
și după ce a murit tata, în 
urma unui accident de mină, 
am fost nevoit — ca fiind cel 
mai mare dintre copii — să 
preiau conducerea familiei. 
Dar, fiindcă aveam doar 14 
ani, a trebuit să obțin o do
vadă falsă în care eram „îm- 
bătrînit" cu doi ani. Zece ani 
am lucrat la Mina Est din 
Petroșani, iar cînd aceasta 
s-a închis am fost transferat 
la Petrila și pot să-ți spun 
că eu am fost printre puți
nii care am găsit servici du
pă închiderea minei amintite, 
fiindcă mulți muncitori au 
fost concediați atunci".

II privesc cu nedisimulată 
admirație pe acest om cu pă
rul alb care retrăiește cu o- 
chii minții un film tragic de 
demult, un film cumplit de 
adevărat și de asemănător 
cu al altor mii de mineri din 
Valea Jiului. Cuvintele se de
rulează liniștit, fără patimă, și 
numai în ochi se aprind din 
cînd în cînd luminițe, întă
rind parcă miezul cuvintelor.

Pensionarul Iosif Cotoț, po
vestite mai departe și nu 
știu do ce vorbele sale au 
vraja unei povești din alte

vremuri, spusă de bunic ne
potului care doar cu greu își 
poate imagina cruzimea unor 
timpuri apuse.

„De la Petrila am fost tran
sferat disciplinar la llva Ma
re la lucrări de tunele unde 
erau trimiși comuniștii, și eu 
m-am aflat încă de timpu
riu printre aceștia. In 1929 
am fost primit în U.T.C., iar 
în 1936 am avut cinstea să 
fiu primit în partidul comu
niștilor. Te-aș minți dacă 
ți-aș spune că știam multe 
lucruri esențiale despre isto
ria luptelor muncitorești, des
pre comuniști, deși tata ne 
vorbise despre ei (el a parti
cipat la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie), iar 
ca utecist am aflat, de aseme
nea, despre comuniști. Am 
intrat în rîndul comuniștilor 
pentru că ei erau singurii ca
re îi apărau pe muncitori ; 
lucru firesc de altfel, ei înșiși 
fiind muncitori. De abia du
pă ce am devenit comunist 
am început să studiez ideo
logia marxist-leninistă, să 
privesc viața și societatea 
dintr-un unghi de vedere nou. 
Mă întrebi dacă noi, comu
niștii din ilegalitate, ne-am 
imaginat cum va arăta via
ța cînd partidul nostru va 
conduce țara! Bineînțeles, 
doar pentru asta am luptat 1

PREZENTA 
INTERNAȚIONALĂ

Activitatea laborioasă a cer
cetătorilor de la S.C.S.M. Petro
șani se concretizează în efec
tuarea unor studii și cercetări 
de înaltă ținută științifică. De 
mai mulți ani, specialiștii 
S.C.S.M. își. prezintă lucrările 
cele mai valoroase și în dife
rite congrese, conferințe și sim
pozioane internaționale ale lu
crătorilor din domeniul mine
ritului, în majoritatea cazuri
lor ele bucurîndu-se de apre
cieri elogioase.

In curînd alte 
care au suscitat 
deosebit pe plan 
prezentate la cea de-a XlV-a 
conferință internațională pentru 
protecția muncii ce va avea 
loc în orașul Donețk (U.R.S.S.). 
Ing.’ loan Matei va prezenta lu
crarea „Considerații asupra me
todologiei de calcul al debitu
lui de aer necesar pentru ae- 
rajul lucrărilor miniere în fund 
de sac“, iar ing. loan Vînătoru, 
lucrarea „Factorii care deter
mină protecția antigrizutoasă a 
locomotivelor Diesel".

Pentru copiii țării, glorioa
sa aniversare a semicentena
rului Partidului Comunist 
Român, a constituit un fericit 
prilej de a-și manifesta cu 
și mai multă pregnanță dra
gostea și recunoștința față 
de părintele iubit care le-a 
asigurat o copilărie fericită, 
o viață prosperă și luminoa
să. Miile de acțiuni, de toa
te felurile, dedicate semicen
tenarului, alături de notele

două lucrări, 
un interes 

local, vor fi Pionierii

cinstesc

I
I

I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I

PASCUConstantin

(Continuare în pag. a 2-a)

de kilo- 
stare să

.Aveam mare încredere : 
nergia poporului nostru, m 
capacitatea comuniștilor de a 
capta și declanșa aceste e- 
nergii, dar — crede-mă! — 
niciodată nu aș fi fost în sta
re să întrezăresc dimensiunea 
acestor uriașe înfăptuiri ob
ținute într-un timp istoric 
foarte scurt. Să revin însă. 
Am fost și eu închis, ia Ti
mișoara, Caransebeș, Lugoj, 
Deva, Hațeg, Văcărești și la 
lagărul de la Tg. Jiu de unde 
m-am eliberat în august 1944. 
M-au schingiuit, m-au bătut, 
au încercat chiar să mă co- 
rupă, am fost uneori la un 
pas de moarte. Dar am scă
pat din toate pentru că parti
dul mi-a dat tăria să rezist, 
îmi amintesc că în momentul 
în care am fost închis la Ca
ransebeș aveam 90 
grame și eram în

\ partidului}
I I
I bune dobîndite la invățătu- I 
I ră și purtare, sînt mărturii | 

ale acestor simțăminte sădi- | 
te cu grijă de părinți și e- I 
ducători în sufletul tuturor . 
copiilor. ;

In contextul acestor bogate » 
$i diverse manifestări s-au I 
înscris și expozițiile come- | 
morative de albume, fotogra- I 
fii, linogravuri, editarea re- | 
vistei „Curier pionieresc", ac- ■ 
țiunile periodice cu copiii | 
organizate de tfasa pionieri- ■ 
lor din Petroșani. In vacan- | 
ța de primăvară, o dată cu I 
primenirea exterioară și in- I 
terioară a localului, conducă- | 
lorii cercurilor au trecut la 
organizarea unei vaste expo- I 
ziții — dedicate mărețului e- ■ 
veniment pe care-l cinstim | 
la 8 Mai — care să cuprin- | 
dă, tot spațiul, destul de mic 
de altfel, pe care-l avem la | 
dispoziție. La redeschiderea 
Casei pionierilor, membrii di-

I feritelor cercuri au avut sur
priza să constate că cele mai

| bune lucrări ale lor se află
1 <>Tntiw tot r>;> rulnnrpexpuse peste tot, pe culoare, 

pe hol, in săli, oglindind ac
tivitatea susținută depusă de 
ei in decursul acestui an de 
învățămînt. Holul a fost de-

Lucian ARDELEANU 
director al Casei pionierilor 

Petroșani

(Continuare în pag. a B-a)
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SEMICENTENAR INTERVIUL
acordat de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
Televiziunii norvegiene

INIARIREA RINDURIIOR ORGANIZAȚIILOR Dl PARIU)
o sarcină permanentă de mare răspundere

A n iversarea seni icon tena rul ui 
Partidului Comunist Român pri
lejuiește întregului nostru po
por exprimarea dragostei și 
recunoștinței fierbinți pentru 
tot ceea ce partidul a făcut în 
întreaga sa existență spre a se 
înfăptui viața liberă, fericită 
<5e ast&zi, pentru înflorirea și 
propășirea patriei.

încrederea nemărginită a ce
lor ce muncesc în partidul co
munist se manifestă tot mai pu- 
ternie. Modul in care se mun- 
wște pentru a da viață hotărî- 
rilor partidului, entuziasmul cu 
core masele urmează cuvînlul 
partidului, unitatea de nezdrun
cinat a întregului poppr în ju
rul conducerii partidului sînt 
dove, i grăitoare ale respectului 
șj prestigiului de care se bu
cură partidul in rândul mase
le»

• reșterea prestigiului și influ
enței partidului în masele largi, 
încrederea acestora in • partid, 
hotărârea lor neclintită de a 
înfăptui politica sa sînt demon
strate și de faptul că cei mai 
înaintați oameni ai muncii cer 
să devină membri .ii Partidului 
Comunist Român.

In condițiile actuale cînd 
crește continuu rolul conducă
tor al partidului și cînd acest 
rol se poate înfăptui cu succes 
numai prin contribuția activă 
a fiecărui membru de partid, 
primirea de noi comuniști ca
pătă o deosebită însemnătate în 
ansamblul multiplelor preocu
pări ale organelor și organiza
țiilor de partid.

Practica a dovedit că, autori
tatea. influența partidului in 
mase sînt condiționate de acti
vitatea, de comportarea fiecărui 
comunist în producție. în viața 
socială. în munca obștească, în 
familie.

Așa cum subliniază documen
tele Plenarei C.C. al P.C.R. din

Pompiliu UNGUR 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petrila

februarie 1971 in munca de pri
mire în partid accentul trebuie 
pus pe calitățile politice, mora
le și profesionale ale celor ce 
solicită să li se acorde titlul de 
comunist.

Indicațiile date de organele 
superioare de partid stau la ba
za activității desfășurate de Co
mitetul orășenesc de partid Pe
trii. i. privind întărirea continuă 
a rândurilor partidului. Desfă
șurarea unei munci politice sus
ținute, cunoașterea marilor rea
lizări dobîndite sub conducerea 
partidului, minunatele perspec
tive ale viitorului determină ca 
un însemnat număr de oameni 
ai muncii să ceară să fie pri
miți in rândurile partidului.

Munca de primire în partid 
a fost condusă mai competent 
și i s-a imprimat un caracter 
permanent, a crescut exigența 
față de calitățile celor ce soli
cită primirea în partid.

La exploatările miniere, la 
preparație. în alte unități din 
oraș, cu sprijinul comisiei orga
nizatorice s-au întreprins studii 
privind posibilitățile concrete de 
primire în partid la fiecare loc 
de muncă. Aceste studii permit 
desfășurarea unei munci în per
spectivă, cunoașterea oamenilor 
din toate punctele de vedere, 
orientarea spre aceia care dove
desc prin fapte, prin întreaga 
lor activitate și comportare că 
sînt demni să devină membri 
de partid.

In primul trimestru din acest 
an. organizațiile de partid din 
orașul Petrila au primit un nu
măr de 40 noi membri de par
tid. Cele mai bune rezultate

s-au obținut la exploatările mi
niere Lonea și Petrila. Din rîn
dul noilor membri de partid, 
primiți în acest -an, fac parte 
oameni care se bucură de pres
tigiu în colectivele unde mun
cesc, au atitudinea înaintată fa
ță de muncă, o comportare dem
nă, în viața socială, desfășoară 
activitate pe tărâm obștesc. 
Printre cei primiți în partid a- 
nul acesta se numără tovarășii 
Diaconu Gheorghe, Muntean 
loan — mineri la E. M. Lonea, 
Demeter Ștefan — miner la 
E.M. Petrila, inginerii Boantă 
Viorel de la E.M. Lonea și Ne- 
kula Fredric de la E.M. Petrila 
și mulțî alții.

De remarcat e faptul că și-au 
îmbunătățit munca de primire 
în partid organizațiile de bază 
din sectoarele miniere. Pot fi 
evidențiate în acest sens orga
nizațiile de bază nr. 1 și nr. 3 
de la E. M. Lonea și organi
zațiile de bază nr. 2 și nr. 3 
de la E. M. Petrila care se o- 
rientează la primirea în partid 
spre cei mai buni oameni de 
la locurile principale de muncă.

întărirea rândurilor organiza
țiilor de partid a permis asi
gurarea încadrării într-o mare 
măsură a posturilor cheie cu 
membri de partid.

/\ crescut preocuparea fată 
de educarea noilor membri de 
partid. Se obișnuiește ca în a- 
dunările generale ale organiza
țiilor de bază, cînd se face pri
mirea în partid, să se fixez© 
ca un membru de partid cu 
experiență să se ocupe de edu
carea, pregătirea noului comu
nist.

Cuprinderea în învățămîntul 
de partid, repartizarea de sar
cini, participarea la' adunările 
generale, expunerile , periodice 
care se fac în fața npilor mem
bri de partid sînt forme folo
site de organizațiile ' de partid 
în educarea partinică a celor 
primiți în partid. I

Sarcinile de tot jmai mare 
răspundere ce decurg din creș
terea continuă a rolului condu
cător al partidului frnpun îm
bunătățirea muncii de întărire 
a organizațiilor de partid.

In atenția comitetului nostru 
orășenesc de partid , stă înde
plinirea sarcinilor reieșite din 
planurile de măsuri ale comi
tetelor județean și municipal 
de partid în legătură cu ridi
carea nivelului muncii de pri
mire în partid.

Accentul principal este pus pe 
sporirea exigenței față de cali
tățile celor ce solicită primi
rea în partid, pe îndrumarea 
organizațiilor de partid care 
desfășoară încă o muncă nesa
tisfăcătoare în această direcție; 
cum sînt cele de la preparația 
cărbunelui, școlile generale nr. 
2 și nr. 5, liceu, organizațiile 
comerciale. De asemenea, se a- 
cordă o atenție mai mare edu
cării membrilor de partid, cul
tivării trăsăturilor moralei co
muniste, creșterii răspunderii 
fiecărui membru de pn-tid față 
de sarcinile încredințate.

îmbunătățirea continuă a 
muncii de primire în partid, 
intensificarea activității educa
tive sînt factori care vor con
tribui într-o mare măsură la 
creșterea rolului de forță poli
tică conducătoare a fiecărei or
ganizații de partid din oraș, la 
sporirea influenței acestora în 
mobilizarea maselor de oameni 
ai muncii la îndeplinirea tutu
ror sarcinilor puse de partid în 
etapa actuală.

(Urmare din pag. I) 

conferința pentru securitatea 
curopeana?

RĂSPUNS:
România, ca și alte state eu

ropene, așteaptă ca o conferin
ță a tuturor statelor de pe con
tinent să ducă la realizarea u- 
nci înțelegeri privind renunța
rea la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța in rela
țiile dintre state. In același 
timp, considerăm că o confe
rință europeană va trebui să 
deschidă căile spre o mai bună 
cooperare economică, tehnico- 
științifică și culturală ini re toa
te statele continentului nostru.

ÎNTREBA RE:
Pot țările mici — și este ne

cesar — ca ele să joace un 'rol 
mai important in politica in
ternațională 2

RĂSPUNS:
In situația internațională de 

astăzi, țările mici și mijlocii pot, 
după părerea mea, să aibă un 
rol important în viața interna
țională. IJe altfel, astăzi nu se 
mai poate concepe soluționarea 
problemelor care preocupă în
treaga omenire fără participa
rea tuturor națiunilor lumii, fie 
ele mari sau mici.

ÎNTREBARE:
A avut loc vreo modificare 

in principiile bine cunoscute 
ale României- cu privire la su
feră uitate și independentă na
țională sau aceste principii au 
rămas neschimbate ?

RĂSPUNS:
România a așezai întotdeauna 

și așează și astăzi la baza rela
țiilor sale cu toate statele lu
mii principiile egalității in drep
turi, respectul suveranității și 
independenței naționale, care 
constituie in lumea de astăzi 
calea sigură a unei colaborări 
multilaterale intre slate.

ÎNTREBARE:
Cum apretfafi dumneavoastră 

politica răsăriteană a lui 
Brandt 2

RĂSPUNS:
Consider că politica guvernu

lui prezidat de cancelarul 
Brandt, de a merge pe calea 
rezolvării problemelor cu țările 
socialiste, îndeosebi Tratatul 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Federală a Germaniei, 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Federală a 
Germaniei, cit și tratativele ca
re au loc intre reprezentanții 
guvernului Republicii Democra

te Germane și Republicii Fe
derale a Germanici și intre Re
publica Socialistă Cehoslovacă 
și Republica Federală a Ger
manici sînt pași pozitivi. De 
altfel, după părerea mea, a- 
ceasta este singura politică pe 
care o poate duce un guvern 
al Republicii Federale a Ger
manici. dacă dorește să con
tribuie la pacea și securitatea 
in Europa.

ÎNTREBARE:

Cum apreciați dumneavoas
tră situația din Orientul Apro
piat ? Pot țările mici europene, 
ca România și țările nordice, 
să joace un rol mai activ in 
Orientul Apropiat 2

RĂSPUNS:
In Orientul Apropiat continuă 

să se mențină o situație încor
dată, cu toate că s-au obținut 
anumiți pași in direcția unor 
soluționări a problemelor care 
există in această zonă a lumii. 
După părerea mea, este nece
sar să se depună eforturi susți
nute pentru o rezolvare a con
flictului din Orientul Apropiat 
in spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate «lin noiembrie 
1967.

România nu-și propune să 
aibă un anumit rol in solu-

ționarca acestor probleme. Con
sider însă că prin poziția sa, 
de n milita pentru soluționarea 
conflictului pe cale politică, poa
le, împreună cu alte state, să 
)oa< e un roj pozitiv îp sensul 
stimulării țărilor care se pro
nunță pentru aceaslâ soluție 
politică In acest context a- 
pre< iez că țările mici europene 
trebuie să militeze cu fermita
te pentru a determina ca șl 
Israelul să ducă o politică mai 
realistă și să vină in întînipi- 
narea acelor propuneri care sînt 
îndreptate spre o soluționare a 
acestui conflict.

ÎNTREBARE:
Cum apreciați viitorul leiaft- 

ilor economice ale Românim • u 
celelalte țări ?

RĂSPUNS:

După cum se știe. România 
se pronunță pentru dezvoltarea 
largă a relațiilor economice^ 
tcbnico-știÎDțifice cu toate ‘'la
tele lumii. Avind în vedere 
programul de dezvoltare a e- 
conoinici românești, apreciez d 
există o perspectivă bună pen
tru un progres in viitor a re
lațiilor economice ale României 
cu alte state, inclusiv cu Nor
vegia.

Lărgirea caracterului obștesc 
al muncii de partid

(Urmare din pag. 1)

pra realizării principalelor sec
țiuni ale planului. îmbunătă
țirea sistemului informațional, 
legătura permanentă cu mem
brii comisiilor economice per
mite organului de partid să 
cunoască mai bine starea de lu
cruri, deficiențele și să intervi
nă prompt și operativ cu mă
suri corespunzătoare atunci cînd 
•ituația o cere.

Pe baza planului de muncă a 
comitetului orășenesc de partid 
— comisia economică a făcut 
studij Și controale privind apli
carea în viață a unor hotărâri 
de partid și de staL

Tn plenara comitetului oră
șenesc de partid s-a analizat ac
tivitatea desfășurată de colecti
vele de organizare științifică a 
producției și a muncii, eficien
ța acesteia asupra creșterii pro
ducției, productivității muncii 
și reducerea prețului de cost.

Probleme majore ale activi
tății economice din întreprin
deri au fost cuprinse și în pro
gramele de activitate ale comi
siilor economice de pe lîngă co
mitetele de partid din între
prinderi. Astfel la preparația 
cărbunelui s-au luat în studiu

posibilitățile reducerii umidită
ții globale la cărbunele livrat, 
la F.F.A. Viscoza Lupeni folo
sirea rațională a capacităților 
de producție și îmbunătățirea 
calității produselor, iar la E.M. 
Lupeni folosirea rațională a for
ței de muncă la sectoarele au
xiliare, posibilitatea creșterii vi
tezelor de avansare, căile de 
recuperare a cheltuielilor supli
mentare determinate de aplica
rea noului sistem de salarizare.

Un sprijin substanțial au pri
mit organele de partid în des
fășurarea activității și din par
tea comisiei organizatorice și a 
vieții interne de partid și a co
misiei de propagandă. învăță- 
mînt, știință și cultură.

Comisia organizatorică a con
trolat felul cum unele organi
zații de bază se preocupă de 
conducerea muncii de primire 
în partid — în special acelea 
care aveau posibilități iar nu
mărul comuniștilor era mic în 
ponderea salariaților. A contro
lat de asemenea pe bază de 
tematică modul cum se aplică 
în viață hotărârea organelor su
perioare de partid și cum se 
exercită dreptul de control și 
alte probleme din acest domeniu. 
Tot cu sprijinul acestei comisii

s-a studiat cum respectă orga
nizațiile de partid instrucțiu
nile C.G. al P.C.R. cu privire 
la plata cotizațiilor, rezolvarea 
scrisorilor și sesizărilor oameni
lor muncii.

Cu sprijinul comisiei de pro
pagandă se exercită un control 
și o îndrumare permanentă a- 
supra desfășurării învățămîntu- 
lui de partid; s-au controlat u- 
nele aspecte privind procesul 
instructiv-educativ în școlile de 
cultură generală precum și acti
vitatea culturală în perioada de 
iarnă.

Activitatea practică a demon
strat că nivelul și eficiența ac
tivității comisiilor depinde de 
felul cum organele de partid 
reușesc să organizeze și să con
ducă activitatea comisiilor pe 
probleme, să antreneze și să 
mobilizeze pe membrii acestora 
la rezolvarea sarcinilor.

Cu toate rezultatele obținute, 
activitatea comisiilor pe proble
me scoate la iveală și o serie 
de deficiențe atît în ceea ce 
privește competența lor, perma
nentizarea muncii cît și conți
nutul programelor de activitate. 
Unii membri de partid care 
prin pregătirea lor politică și 
profesională au fost incluși în

aceste comisii, sînt și membri 
ai comitetelor de direcție și 
fac parte din alte organe și co
lective ale organizațiilor de 
masă, ceea ce face ca ei să fie 
aglomerați cu diferite sarcini 
obștești. In anumite perioade 
unele comisii își desfășoară ac
tivitatea sporadic, limitîndu-se 
mai mult să ajute la întocmi
rea unor materiale pentru di
ferite analize.

Sîntem conștienți că pentru 
remedierea deficiențelor ce s-au 
manifestat și pentru lărgirea 
continuă a caracterului obștesc 
în munca de partid este nece
sar ca biroul comitetului orășe
nesc de partid, secretariatul 
său, să imprime o răspundere și 
exigență sporită față de pre
vederile statutului P.C.R. și ho
tărârile Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969 care se re
feră la acest domeniu, reușind 
In acest fel să atragem pe toți 
membrii de partid care fac par
te din organele de conducere 
la o activitate operativă și să 
folosim mai organizat un nu
măr mai mare de comuniști cu 
experiență și alte cadre' de 
specialiști în activitatea de par
tid.

Vernisaj
Ieri, în holul Casei de cuP 

tură, a avut loc vernisajul ez-< 
poziției de artă plastică orga« 
nizată de membrii filialei Pe-» 
troșani a Uniunii artiștilor plas
tici în cinstea aniversării se
micentenarului Partidului Co
munist Român. Expun pictorii 
Victor Sylvester, Iosif Tellman.%.- 
Iosif Mathyas, Horia Pop, E- 
lena Bianu, Ecaterina Sylvester, 
Ion Cîrjoi și alții.

--- ♦----

Expoziție 
le 

basoreliefuri

Partidul mi-a dat tăria“

In sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani, s-a des
chis o expoziție de basorelie
furi miniaturale în lemn a pen-» 
sionarului Lazăr lacob Lucrate 
cu o gingășie remarcabilă, ex
ponatele. care evidențiază o» 
autentic talent plastic, necunos
cut încă, figurează diferite pe:-» 
saje și portrete.

—♦—

Pregătire 
pentru 

admitere
Incepînd din 10 mai a. cj 

în fiecare luni, între erele 
16—17. la Școala de muzică ți 
arte plastice din Petroșani am 
loc cursuri de pregătire pentrm 
preșcolar' in vederea admiterii 
în anul de învățămînt 1971—< 
1972 Cursurile de pregătire vei 
avea loc la sediul școlii, strada 
Republicii nr. 110.

I euuJte.i.e,
^lucl țtai'tidului

© © © © ©

car mulți saci grei pînă la e- 
tajul IV al închisorii. După 
citeva luni de detențiune nu 
mai puteam să urc singur pî
nă Ia etajul IV.

Cuvintele comunistului din 
ilegalitate Iosif Cotoț, au e- 
vocat în continuare anii grei 
de muncă de după 23 August, 
apoi anii în care a fost con
ducătorul minei Vulcan, re
deschisă în 1951, ajungînd cu

său „curîculum vitae" pî- 
în zilele noastre.

,Și acum mă scol dimi
neața, la ora 6. pentru a în
cepe lucrul. Am o sumedenie 
de treburi obștești, de sar
cini de partid și mă strădu
iesc să le îndeplinesc pe toa
te cît mai bine. Vrei să afli 
dacă sînt mulțumit cu ceea 
ce am realizat în decursul 
întregii vieți? Am să-ți răs
pund că într-un fel sînt, în- 
tr-allul insă nu sînt mulțu

al 
nă

mit. Am satisfacția că prin 
munca mea modestă, prin 
convingerile mele am contri
buit la realizarea acestei lumi 
noi, minunate in care trăim. 
Dar cred că aș fi putut face 

dintre noi de 
mult, pentru 

învață par-

— ca oricare 
altfel — mai 
că niciodată,
tidul, nu trebuie să ne 
declarăm mulțumiți cu cit 
am realizat. Aceasta e de alt
fel și drumul progresului."

i (Urmare din pag. 1)
| gajat de colecțiile de reviste 

Iși ziare, de albumele, care se 
cam învechiseră, cuprinzmd 

I astăzi fotografii in alb negru
ji linogravuri. O ..firmă" lu
minoasă, ingenios lucrată de 

I membrii cercului de electro- 
» ui-jii, atrage atenția vizitato- 
Irilor asupra exponatelor, iar 

un panou pe care se află 
I emblema pionierilor, inscrip

ția .P.C.R. 1921—1971- arată 
Ică expoziția este un omagiu

al pionierilor adus Zilei parti- 
. duluL Alături de acestea se 
I află lămpi de miner, un cio- 
’ can de abataj ți un bulgăre 
1 de cărbune, obiecte simboli- 
• zînd preocuparea de bază a 
| locuitorilor Văii Jiului. Pe 

culoarul care urmează sînt 
* expuse frumoase lucrări de 
I artizanat, broderie, linogra- 
I vuri, fotograjii, dispozitive ale

micilor mineri, navomodelișli 
etc., iar sălile găzduiesc ex
ponate specifice fiecărui cerc.

O noutate o constituie rea
lizarea, tot in cinstea glo
rioasei sărbători, a micro- 
cabinelelor metodice. Fiecare 
cerc, pe lingă exponatele de 
care vorbeam, mai are ex
puse la loc vizibil numeroase 
lucrări de specialitate, sche
me, planșe, aparate de la
borator ș. a. care pot fi con
sultate de conducătorii de 
cercuri din școlile munici
piului veniți in schimb de ex
periență la noi. Este o for
mă de activitate pe care do
rim s-o menținem și s-o ex
tindem in viitor spre ciști- 
gul atît al conducătorilor de 
cercuri de la noi ți din școli, 
cit, ți mai ales, al pionieri
lor și școlarilor, pe care ii 
educăm, cărora le creăm de
prinderi de muncă și de 
viață.

I

I
I

I

Sărbătoarea semicen
tenarului Partidului Co
munist Român este în- 
tîmpinată pretutindeni 
pe glia românească, de 
către toți locuitorii 
acestui pămînt bogat 
și minunat, cu vigoare 
și entuziasm, cu bucu
rie și emoție, cu pres
tigioase . rezultate. Ea 
aduce o mobilizare ma
sivă de forțe în toate 
domeniile muncii și 
vieții noastre sociale, 
pentru mai bine și mai 
frumos, pentru prospe
ritate.

•Preocupări notabile 
în cinstea gloriosului 
eveniment rodesc șj pe 
tărâmul comerțului — 
acest domeniu atît de 
important prin care ne 
asigurăm zilnic cele ne
cesare gospodăriei și 
vieții diurne. Cu pu
țin timp în urmă, Ia 
Ministerul Comerțului 
Interior s-a inițiat — 
în cinstea sărbătorii 
de la 8 Mai — un con
curs republican de artă' 
culinară, produse de co
fetărie și patișerje, în

[XP8ZIȚII h COORS LA I.A.P.L FUM!
Pricepere >i fantezie in arta culinară

care sînt angrenate și 
unitățile T.A.P.L. din 
județul Hunedoara. In 
Valea Jiului, etapa mu
nicipală — dacă-i pu
tem spune așa, a fost 
consumată (la propriu 
și la figurat) în ziua 
de 1 Mai. Cei mai buni 
maeștri bucătari și co
fetari de pe raza T.A.P.L. 
Petroșani și-au etalat 
priceperea și fantezia 
în expoziții de înaltă 
ținută... gastronomică.

La restaurantul „Mi
nerul" Petroșani au 
fost prezentate într-un 
mod plăcut, origina) și 
estetic, un mare număr 
de preparate de artă 
culinară începînd cu 
Ficatul leones și Șni
țelul Palermo ți ternii- 
nînd cu originala plă

cintă momîrlăncască. 
Bucătarul șef, comunis
tul Gheorghe Enache, 
unul dintre cei mai 
pregătiți lucrători in 
arta culinară din Valea 
Jiuluj, și-a subordonat 
toate' cunoștințele și 
întreaga fantezie, reu- 
șind- preparate deosebit 
de interesante și de a- 
petisante, foarte multe 
dintre ele fiind strict 
originale și cu data de 
preparare numărul unu. 
Preparate de bucătărie 
și de bufet, semjpre- 
parâte .și dulciuri de 
bucătărie, sanviciuri și 
gustări, salate de se
zon — toate rânduite 
ingfenios și curat — au 

^.dat o înaltă notă ex
pirației de artă culina
ră de la restaurantul 

inerții “ Petroșani,

consumată în scui l 
timp pentru apetitul 
pe care l-a răspîndit 
în jur.

Un număr apreciabil 
de preparate de aseme
nea bine pregătite și 
îngrijit prezentate, a 
cuprins și expoziția si
milară de la restauran
tul „Cina" Lupeni, sem
nată de bucătăreasa 
șefă Iuliana Kandy. Și 
aici, consumatorii au 
putut aprecia „pe viu" 
calitatea exponatelor.

In perimetrul produ
selor de cofetărie .și pa
tiserie și-au disputat 
întîietatea cofetăriile 
„Corso" Lupeni și „Nu
fărul" Petroșani, In pri
ma, s-a remarcat modul 
de prezentare și cură
țenia, dar mai ales 
fantezia și priceperea

cofetarului Iosif Deme
ter, care a realizat un 
mare număr de produ
se strict originale (ma
joritatea) i sortimente 
noi de prăjituri în foi
ta j. semipreparate, fur
securi, alte prăjituri 
noi (după compilații din 
diverse rețete).

Expoziția de la „Nu
fărul" a cuprins un 
număr mai mare de 
produse (112), ți aici 
multe originale, la fel 
de ingenios și de bine 
pregătite, la fel de 
aspectuoase și de gus
toase — fapt atestat 
de consumul masiv. Au
toarea produselor de la 
„Nufărul" i tînăra și 
talentata (da, talentata 
după cum apreciau to
varășii Constantin Gio- 
lofan, director și Voicy

©
Ungur, președintele sin
dicatului de la T.A.P.L. 
Petroșani) Margareta 
Nicula, premiată la mai 
multe concursuri la ca
re a participat

In condițiile amintite, 
comisiei de control și a- 
preciere nu i-a fost w- 
șor să facă diferența și 
să acorde punctajul. 
Este un lucru bun—do
vadă a înaltei pregătiri 
și a . conștiinciozității în 
muncă a unor lucrători 
de la T.A.P.L. care, pen
tru rezultatele lor, me
rită sincere laude și 
succese mai departe, pe 
filiera concursului repu
blican.

Tn toate domeniile 
muncii și vieții, cetățe
nii României socialiste 
sînt angrenați co toa
tă ființa lor, spre re
zultate mai bune, întru 
cinstirea celor 50 de ani 
de la crearea partidului 
comuniștilor, sub stin
dardul căruia s-a plă
mădii viața noastră no
uă.

Dumitru G1IEONEA
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Potrivit unei cunoscute tra

diții, în localitatea Contești 
<1)n apropiere de Orăștic — 
renumit* pentru vestigiile da
cice pe care le arc și ' adrul 
•mliir.il în care este așezată 
— se desWȘoarâ anual ampla 
.întâlnire a tineretului cu is- 
tarta", manifestare la care 
ixirticipă mii de reprezentanți 
ai tinerei generații din întreg 
județul nostru și din multe 
localități din țară.

Anul acesta întâlnirea de la 
Costcști se desfășoară în zi
lele de 8 și 9 mai, cuprin- 
sînd un foarte bogat și in
teresant program de mani
festări dedicate sărbătoririi 
gloi insului semicentenar al 
Partidului Comunist Român. 
Astfel. în ziua de 8 Mai se 
vor desfășura finala con-

cursului dc poezie patriotică 
„Slavă partidului", 
istorică .Strămoșii", i 
rea filmului artistic 
prdeum șl focuri de artificii 
și dc tabără. În ziua de 9 
mal va fi prezentată evoca
rea istorică „Gctusa". va avea 
loc concursul și festivului 
soliștilor dc muzică populară 
intitulat .Voci tinere", ediția 
a Jl-n, precum șl un 
program artistic. Va 
asemenea. organizată 
rea cetăților dacice 
Costești și Blidaru.
. Din Valea Jiului participă 

sute dc tineri utcciștl care 
își vor aduce din plin con- 
tribuția la realizarea progra
mului artistic, se vor întîlni 
cu oameni de știință și cul
tură. se vor distra.

Responsabilitate 
profesională

Zi și noapte, la spitalul din 
orașul nostru stau de veghe 
la căpătâiul bolnavilor, medici, 
felceri și surori. De multe ori 
viața unor bolnavi depinde 
de operativitatea cu care ei 
sînt transportați de la domi
ciliu sau locul de muncă la 
spital. Această muncă mo
destă dar plină de respon
sabilitate o exercită la orice 
oră din zi sau noapte șoferii 
de Ia salvări.

Printre șoferii spitalului u- 
nificat din Lupeni se numără 
și loan Ciora. Tînăr fiind, 
s-a angajat la spital ca mun
citor necalificat. Pe atunci 
nu avea decît patru clase 
elementare. Dorea mult să-și 
completeze studiile și să se 
califice într-o meserie. Vă- 
zîndu-1 cu tragere de inimă 
și dornic de învățătură, to
varășul Dumitru Colda, ad
ministratorul spitalului, l-a 
îndrumat și ajutat, așa cum

a făcut cu mulți tineri. Ciora 
a învățat la început meseria 
de fochist, apoi pe cea de 
șofer. Se simte legat de a- 
ceastă unitate de sănătate. 
Aici și-a completat studiile 
de cultură generală, s-a ca
lificat; tot aici a devenit u- 
tecist, iar în 1965 a fost pri
mit în rîndurile membrilor 
de partid. Pentru el, în ca
litate de comunist, satisfac
ția cea mai mare este cînd 
cel ce solicită mașina salvă
rii sînt deserviți cu cea mai 
mare promptitudine.

Să fii șofer pe o salvare 
este o muncă plină de răs
pundere și Ion Ciora își în
deplinește cu responsabilitate 
de comunist obligațiile pro
fesionale de care, în multe 
cazuri, depinde salvarea vie
ții unor oameni. Și aceasta 
nu-i puțin lucru.

Francisc COROI 
corespondent

A •

I. FRUNZA

Scrisori, 
primesc scrisori la redacție. Li
nele bucură prin conținutul lor. 
altele...

Ei, aici e aici! Altele vorbesc, 
de pildă, despre indolență... Și 
ce ne „bucură"!... Pe noi ca 
pe noi, dar ne gindim la cei 
care, de „bucurie", pun mina 
pe creion și scriu. Mare tre
buie să-i fie „bucuria" cetă
țeanului loan Opriș din Petrila. 
de pildă, că l.G.L.-ul il ține de 4

Pregătiri intense pentru sesiune
In zilele de 15 și 16 mai a.c., 

la Institutul de mine din Pe
troșani va avea loc o sesiune 
științifică studențească. Pentru 
n intra în posesia unor amă
nunte legate de acest eveni
ment, am avut o scurtă convor
bire cu studenții Ion Despa, 
președintele Consiliului Asoci
ației Studențești a Facultății de 
mine și Ovidiu Banciu, șeful 
comisiei profesionale a C.A.S., 
care ne-au arătat că la pro
xima sesiune vor fi prezentate 
05 din cele 60 teme luate în 
studiu de către cei 175 de slu- 
denți ai facultății respective, 
grupați în 8 cercuri de cerce
tare științifică.

Avînd în vedere rezultatele 
favorabile obținute cu ajutorul 
complexelor mecanizate. pre-

cum și primii pași promițători 
în direcția automatizării, stu
dentul Gh. Goșa, întâmpină se
siunea cu lucrarea „Studiul fac
torilor care determină capacita
tea de producție a abatajelor 
complet mecanizate de Ia Mo- 
tru". cu referiri interesante și 
la viitorul minelor d>n Valea 
Jiului. în acest sens.

Dintre celelalte lucrări ine- 
rită să fie menționate cele care 
privesc optimizarea activității 
economice a E.M. Aninoasa, u- 
tilizarea metodelor matematice 
și programarea executării lu
crărilor de deschidere, pregă
tire și exploatare a minei Ei- 
vezeni, creșterea vitezelor de 
săpare și susținere a lucrărilor 
miniere pregătitoare din Valea 
Jiului.

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
locolitotea lor

• • •

Sală nouă de sport
valențe 
urba

rustice
siliul popular 

orașului Uricani a pre
conizai ca valoarea In

ilor ce se vor 
i în 1971 prin 
patriotică să 

dice la aproape I 300 00'J 
ici. In aceste zile, pre
mergătoare semicente- 

partidnlui nos- 
loc numeroase 

de muncă pa
la care particî- 

majoritatea locuito-
Spațiile

naiului 
tru au 
acțiuni. 
triotică 
pă 
rîlor orașului, 
verzi, aleile au fost cu
rățate în totalitatea lor, 
s-au săpat și însăinin- 
țat cu iarbă peJuz.e!e, 
s-au amenajat locurile 
de joacă pentru copii. 
Prin munca entuziastă 
a locuitorilor, orașul nos
tru continuă să pri
mească noi valențe ur
banistice.

■ >

Lipsește doar 
inițiativa

Printre acțiunile desfășurata de uteciștii din 
Uricani in cinstea semicentenarului partidului 
se numără și aceea pentru amenajarea sălii de 
spori. Noua sală a fost dotată cu două mese dc 
tenis, saltele pentru lupte și aparate pentru 
gimnastică. amenajarea ci au contribuit ute- 
cișlii Dczideriu Szekcly, Petru Fi~2Ț. 
Popescu și alții.

pune
deosebire

celelalte localități din Valea 
Jiului, la Uricani nu a exis
tat un șter unde gospodinele 
să-și coacă pîinea de casă. 
Consiliul popular din locali
tate a găsit de cuviință că 
este necesar. S-a găsit un loc 
potrivit pentru construirea lui 
și lucrările au început. Ca
pacitatea șterului este de 1,5 
tone pe zi. Pentru ca pîinea 
să fie cît mai bună, s-a adus 
cărămidă specială, pentru va
tră, tocmai de la Alba Iulia. 
Un sprijin substanțial Ia con
struirea șterului a adus E. M. 
Uricani. Peste cîteva zile el 
va intra în funcțiune.

Făgaș, Nicolae

Ing. B. BOGDAN

Despre faptul că elec
trificarea s-a extins și 
Ja Cîrnpu lui Neag s-a 
mai scris. Doar unele 
case, mai răzlețe, nu se 
bucură încă de binefa
cerile curentului elec
tric. Deci, mai folosesc 
lampa cu petrol. Modul 
însă în care sîntem a- 
provizionați cu acest 
produs ne nemulțumeș
te. De altfel am mai 
scris ziarului, despre a- 
cest neajuns în urma 
cărui fapt am fost infor
mați că vom primi pe
trol în fiecare sâptămî- 
nă, , 
a.șa a fost. Apoi, două 
săptămîni la rind n-am 
mai primit. Ne între
băm i vor mai exista 
și în viitor goluri în a- 
provizionarea cu petrol?

joia. .O perioadă

Dincolo de șosea, în fața 
noului complex administra
tiv a) minei, se află un te
ren viran. Pe acest teren se 
pot vedea bucăți de conductă 
rămase de la montarea ma
gistralei de apă ce străbate 
vestul Văii .Jiului, însemnate 
cantități de fier vechi. Fier 
vechi se găsește și în incinta 
minei. Lipsește doar inițiati
va comitetului U.T.C de a 
organiza o acțiune de mun
că patriotică pentru colecta
rea lui.

B. DIONISIE

Compctrol din Petroșani, 
Horea Mirza. Dinsul 
ne-a asigurat că veți pri
mi petrol în fiecare săp- 
tămină tot joia >>e vi 
afișa și un orar de dis
tribuire a petrolului. 
De veți ajunge cumva 
din nou la necaz, 
formați-nc iar 
credem că nu v 
cazul.

și talentMăiestrie

Gh. SOVARU

Petru MOJOATCA
N. R. In legătură cu 

sesizarea dv. tovarășe 
Mojoatcă. am discutat 
cu șeful depozitului

D. MARCU

Decolare
improbabilă

AMERICANUL „X“

cite nu se o-
lexandru Cupșan, Nicolae 
Telegredcan, Petru Matei, Eu
gen Preda, ladislau Lupa.

(Urmare din pag. 1)

de biruiitți 
în muncă

Realizări de 
prestigiu la Au
tobaza transport 
auto Petroșani

In holul Liceului din Uricani există un 
dulap cu vitrină ce-ți atrage atenția. Aici pot 
fi văzute o seamă de lucruri de mină, exe
cutate cu măiestrie și talent de eleve. Cel 
mai frumos exponat pare a fi un prosop mv- 
cusut de eleva Teodora Murdare din clasa a 
IV-a. O impresie deosebită produce și ia 
lucrată în fir roșu de Violeta Pavelonesc, 
tot dintr-a IV-a. Deci, la școală nu numai 
că se învață, dar, sub îndrumarea profeso
rilor de specialitate, se șlefuiesc și talen-

Adunarea generală 
a vînătorilor și pescarilor 

sportivi din Petroșani
Comitetul filialei de vinătoare și pescuit sportiv din 

Petroșani anunță membrii filialei din localitățile Petroșani, 
Petrila și Bănița că in ziua <le 7 mai, la ora 17 sc va ține, 
în sala filialei, adunarea generală pentru darea de seamă 
asupra activității pe anul 1970 și alegerea noului comitet.

Prezența tuturor membrilor filialei este obligatorie.

au fost,
eroi sînt

Colectivul autobazei Petro
șani a transportat de la în
ceputul anului pină în pre
zent, peste sarcinile de plan, 
J16 000 tone mărfuri și 92 000 
călători. Beneficiile realizate 
in primele patru luni ale a- 
nului in curs însumează 
225 000 Ici.

Depășirea substanțială a o- 
bieclivclor de întrecere, a 
sarcinilor de plan se dato- 
re.ște conducerii competente 
a organizației de partid, do
tării autobazei cu mijloace 
auto de mare capacitate, spo
ririi numărului de autobuze 
din dotație, organizării exem
plare a muncii, disciplinei 
rutiere și utilizării judicioase 
a fondului de timp.

In buna activitate econo
mică, care oglindește hărni
cia întregului colectiv, s-au 
evidențiat Constantin Boști- 
nă, Nicolae Blendea, Matei 
Gotfcld, Ibraim Faik, Iuliu 
Cociu, Dinuț Stan și alții. 
Muncitorii autobazei de trans
port auto Petroșani sînt ferm 
hotărîți să nu-și precupețeas
că nici în viitor eforturile 
pentru satisfacerea cerințelor 
de transport în cele mai bune 
condițiuni.

încă“ grup de peste 200 de pio- 
și școlari de la Școala

Așa se intitulează concursul 
de istorie organizat în cinstea 
sărbătoririi a 50 de ani de la 
crearea P.C.R.. la Școala ge
nerală nr. 2 din Lupeni. Des
fășurat sub îndrumarea cadre-
lor didactice și a organizației 
fle pionieri din școală, concursul 
a antrenat un număr foarte 
mare de elevi din toate eja- 
bcIp, prilejuind manifestarea 
sentimentelor de dragoste și 
recunoștință pe care aceștia le 
au față de P.C.R. care veghea- 
ră la copilăria lor fericită. îm
pletind armonios faptele glo
rioase ale comuniștilor cu ver- 
Burile pline de patriotism ale 
cintccului, concursul a consti
tuit o emoționantă manifestare 
cultural-artistică închinată glo
riosului jubileu.

Un 
nieri ,-------
generală nr. 1 Lupeni, însoțit 
de diriginți și comandanți de 
pionieri, a vizitat întreprinde
rile industriale din localitate i 
Viscoza, incinta E. M. Lupeni și 
preparația cărbunelui. Cu acest 
prilej pionierii și școlarii au 
avut posibilitatea să cunoască 
anumite aspecte legate de ac
tivitatea muncitorilor și desfă
șurarea procesului tehnologic. 
Trecînd prin locurile unde al
tădată muncitorii de la Lupeni 
au înfruntat gloanțele jandar
milor, pionierii au depus bu
chete de flori la plăcile co
memorative ridicate în memo
ria eroilor căzuți în luptele 
greviste din august 1929. Aceas
tă vizită se înscrie în contex
tul acțiunilor pe care Școala 
generală nr. 1 Lupeni le-a or
ganizat în cinstea sărbătoririi 
semicentenarului P.C.R.

1. D.

luni cu duș in bucătărie, 
nu-i nimic! Cu 
bișnuiește omul. Se obișnuiește 
pină și cu gindul că cei în 
cauză de la l.G.L. sint tari de 
urechi. Dar poli să le faci ceva 
dacă așa sint obișnuiți ? Fieca
re cu... obișnuința.

In definitiv de ce să ne gră
bim ? Mai ~e timp sâ rezol
văm problema dușului.

Totuși, așa, de ochii lumii, 
și probabil din prudență față 
de .gurile rele", conducerea u- 
nității despre care vorbeam a 
trimis într-o zi doi instalatori, 
pentru „verificare", iar aceș
tia, ce e drept, au venii, au vă
zut și... au plecat. De lăsat tot 
au lăsat ceva. Au lăsat promi
siunea solemnă că vor reveni... 
săptămîna viitoare. Ca să ve
deți ce oameni cumsecade!!

Atita doar cu „săptămâna vi
itoare", nu mai apare. Te po
menești că nu o fi scrisă in ca
lendar și atunci ce vină au ei ? 
Din păcate apa nu prea știe 
multe, așa că și-a văzut liniș
tită de treburi și, pină una alta, 
prelingindu-se mereu, a stricat 
și instalația electrică din baie.

Dar chiar și in situația a- 
ceasta se poate găsi un reme
diu. Ce! Parcă nu mai sint lu
minări ? Sint și acestea, sint 
deosebit de practice, nu te elec
trocutează Tot ce e posibil ca 
de acest adevăr să se fi con
vins și l.G.L.-ul. Altcum nu se 
poate explica faptul că măsu
rile acelea „prompte" pe care 
le-a făgăduit, le caută se ve
de... tot cu luminarea. Mă rog, 
să le caute cu ce îi place, nu
mai să ne dea și nouă un re
zultat. Nu la lumina lumină
rii. ci limpede ca lumina zi
lei.

ANUNȚA

concursul pentru ocu

pares unui post de

maistru miner
CONCURSUL VA AVE.A LOC IN ZIUA DE 15 MAI 

1971, ORA 8. LA SEDIUL EXPLOATĂRII DIN VULCAN, 
STR. CR1VIDIA NR. 52.

Condițiile dc angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
în II.C.M. 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Concurenții din alte localități vor depune cerere la 
exploatare pină in ziua de 14 mai 1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al exploatării, intre orele 7—15.
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18,0<’ Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

>8,30 Selecțiuni din spectaco
lul de gală al forma-

țillor artistice de ama
tori.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de e- 

vocări.
20.25 Moment poetic.
20,40 România in lume (III). 

Prezența țării noastre în 
viața politică internațio
nală.

21.15 Cintece și dansuri din 
(oale regiunile țării.

21,35 Teleglob : R.D.G. — 
Halle, orașul chimiei.

21,50 Varietăți pe peliculă.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Box.

N. ȘERBAN

Programul SST a produs sen
zație în presa japoneză de trei 
ori. Prima dală, acum zece ani 
cînd s-a anunțat că va fi con
struit; a doua oară, la începu
tul anului cînd s-a aflat că se 
renunță la el după ce se cbel- 
tuise circa un miliard de do
lari, și a treia oară, cînd, spre 
surpriza generală, firma japo
neză „Ataka and Co. Ltd." și-a 
manifestat interesul de a cum
păra proiectul abandonat. Sur
priză datorată faptului că 
„Ataka*. a zecea dintre marile 
companii comerciale japoneze,- 
nu se include în rîndul firme
lor interesate în comerțul cu 
avioane. In plus, prețul cu ca
re ar urma să se achiziționeze 
proiectului SST - 
de milioane dolari 
o sumă destul de 
firmă.

Ceea ce reține 
sei japoneze este 
că nivelul tehnic al producăto
rilor japonezi de avioane este, 
cel puțin deocamdată, insufi
cient de ridicat pentru reali
zarea unui avion supersonic de 
transport. Cotidianul „ Asahi
Shimbun' nota în legătură cu 
aceasta că „pentru oricine este 
familiarizat cu standardul teh
nicii japoneze, întreaga afacere 
stârnește rîsul chiar de la în
ceput".

Care este atunci explicația ? 
Potrivit altor surse, ar exista 
un contact secret între „Ataka" 
și un anume american „X", 
aflat în legături strînse cu 
.Boeing", ale cărei interese în
cearcă să le promoveze și pe 
coridoarele Congresului S.U.A. 
Campania din presa și radio- 
televiziunea americană în jurul 
intențiilor firmei „Ataka" ar a- 
vea ca țintă doar destrămarea 
opoziției față de proiectul SST. 
Americanul „X“ scontează fap
tul că amenințarea ca Japonia 
să cumpere proiectul la un preț 
reprezentând o zecime din banii 
cheltuiți deja pentru el. ar 
stârni un curent de opinie fa
vorabil supersonicului. Ameri
canul „X" știe că Japonia este 
privită în S.U.A. ca o „super- 
putere economică", singura ca
pabilă să-1 cumpere. Numai < 
în culisele acestei afaceri, 
preciază „Asahi Shimbun", 
xistă ,o înspăimîntăloare su- 
praestimare sau ignoranță a 
capacității economice a Japo
niei1*.

Presa japoneză susține că, în- 
trueît afacerea are miros de 
truc, unele ziare americane 
s-au grăbit s-o ofere cititoru
lui. subliniind în mod deosebit 
că Japonia, „folosindu-se de po
ziția slabă a S.U.A., încearcă 
să preia, pentru o sumă de ni
mic, un proiect în care ame
ricanii au investit inteligență 
și dolari, timp de zece ani, pen
tru prestigiul lor național*.

puțin teoretic. Numărul versiu
nilor privind o eventuală re
luare a lui crește cu fiecare 
zi. Se vorbește insistent des
pre crearea unei corporații in
ternaționale a firmelor aerospa- 
țiale pentru finanțarea și con
struirea mai multor tipuri de 
SST. Nu se exclude încă 
teza ca guvernul S.U.A. să 
seze o listă de subscripție 
linată aceluiași scop. Nici 
mărul ofertelor primite

- circa 100
— constituie 
mare pentru

atenția pre- 
însă faptul

ra ca 
că 
a-

;nor a

ipo- 
lan- 
des- 
nu- 
din 

străinătate nu pare să- se fi li
mitat doar la firma „Ataka". 
Persoane sau societăți neiden
tificate public de autoritățile 
americane, din Japonra, Orien
tul Apropiat, Republica Fede
rală a Germaniei și Europa oc
cidentală par să fie tentate de 
achiziționarea integrală sau par
țială a programului abandonat. 

Principalele societăți aerospa- 
țiale americane angajate în 
construirea programului SST, 
„Boeing". .General Electric", 
cei mai importanți subcontrac- 
tanți ai lor și marca finanță 
a Wall Street-ului caută cu fe
brilitate o ieșire din impas. So 
semnalează zeci de întrevederi, 
reuniuni, discuții în cercurile 
de afaceri consacrate aceluiași 
scop Un purtător de cuvînt al 
firmei ..Fairchild Hiller Corp." 
din Germantown (Maryland), 
unul din cei mai mari subcon- ! 
traetanți ai proiectului SST, a 
anunțat recent că firma a hiat 
inițiativa constituirii unei so
cietăți pe acțiuni - cu capital 
particular, susținînd că banche
rii Wall Street-ului au întîm- 
pinat-o cu entuziasm, ca pe o 
„idee nouă". Capitalul inițial al 
acestei societăți — aproximativ 
un miliard de dolari — ar ur- j 
ma să fie constituit din împru
muturile acordate de marile 
bănci americane. Societatea va 
lansa, de asemenea, pe ■’■ață 
acțiuni in valoare de 10 dolari 
fiecare uimind exemplul cor
porației de sateliți pentru tele
comunicații .COMSAT" care a 
procedat într-o manieră simi
lară în anul 1964. Inițiatorii 
speră să perfecteze afacerea • it 
mai repede posibil. în orice 
caz înainte ca societățile ..Boe
ing" și .General Electric" să 
lichideze echipele de muncitori 
și specialiști, formate în sco
pul producerii celor două pro
totipuri ale SST.

In cel mai rău caz, mai e- 
xislă o ultimă speranță. Anul 
viitor Congresul S.U.A. va re
lua automat în dezbatere pro
gramul SST, conform amenda
mentului adoptat recent pentru 

fondurilor solieita- 
juvern în scopul conti- 

două

respingerea 
te de 
nuării producerii celor 
prototipuri, dacă firmele amc- 

vor ajunge la o în- 
•u a contribui la 

programului SST. 
de spus însă acum 
au toate aceste ini- 
dacă, totuși, SST-ul 

va reuși vreodată să

ricane nu 
țelegere pentn 
finanțarea 
Este greu 
cîte șanse 
țiative și 
american 
decoleze...

ȘI TOTUȘI...
Și lotuși programul SST nu 

este definitiv abandonat, cel

(Sfîrșit)

Paul DIACONU j
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In S. LI. A. continuă
Manifestări prilejuite de semicentenarul

Partidului Comunist Român

—
Deschiderea

consulat
roman

Slovacă

precizat 
exerci- 

fost, de 
această

★
BERNA 5 (Agerpres). — In 

cinstea celei de-a 50-a ani
versări a creării Partidului

— Corespondentul 
Prisăcaru, trans- 

des- 
jeneral

MOSCOVA 5. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite: Cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist Român, la Moscova a a- 
rut loc miercuri o conferin
ță științifică, organizată dc 
Institutul dc marxism-lcni- 
nism. Academia de Științe 
Sociale și sSeoala superioară 
de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S.. .Academia dc Ști
ințe a U.R.S.S. și Asociația 
de prietenie sovieto-română.

Au luat parte numeroși oa
meni dc știință și cercetători 
științifici sovietici, activiști 
ai C.C. al P.C.U.S., membri ai 
conducerii centrale a A.P.S.R.

Erau prezenți Ion Ciubo
tarii, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la 
Moscova, membrii delegației 
oamenilor dc știință români, 
condusă de Gheorghe Zaha- 
ria, director-adjunct al In
stitutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., membri ai Amba
sadei române din Moscova.

Lucrările au fost deschise' 
de P. N. Fedoseev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., directo
rul institutului de marxism
leninism de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., care a subliniat în 
cuvintul său semnificația ma
rii sărbători a întregului po
por român — împlinirea li
nei jumătăți de secol de la 
crearea P.C.R. — și a rele
vat că această conferință re
prezintă unul din numeroa
sele aspecte ale relațiilor de 
prietenie și colaborare între

P.C.U.S. și P.C.R., intre po
poarele celor două țări.

Au fost prezentate apoi eo
ni u nicări șt iințifice.

★
KIEV 5 (Agerpres). — Co

respondență de la Laurențiu 
Duță : La sediul asociației din 
Ucraina dc prietenie și rela
ții culturale cu țările străine 
a avut loc. miercuri, o adu
nare festivă dedicată semi
centenarului Partidului Co
munist Român. Au participat 
V. AL Dmitruk. președintele 
asociației, V. AL Terlițki, pre
ședintele filialei din Ucraina 
a asociației de prietenie so- 
vieto-române, activiști ai C.C. 
al P.C. din Ucraina, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din Kiev.

Despre cea dc-a 50-a ani
versare a Partidului Comunist 
Român a vorbit prof. S. M. 
Parhomciuk, membru al con
ducerii centrale, a A.P.S.R.

BERLIN 5. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: In cadrul mani
festărilor consacrate semicen
tenarului P.C.R., la Teatrul 
Național din Weimar — R. D. 
Germană — a fost deschisă 
expoziția ..Dramaturgia ro
mânească în anii socialismu
lui". La vernisaj au fost de 
față personalități ale vieții 
culturale din Weimar și re
prezentanți ai ambasadei ro
mâne.

Comunist Român, ambasado
rul României la Berna, Ion 
Georgescu, a organizat o gală 
de filme.

Au participat numeroase 
personalități elvețiene, prin
tre care Jakob Lechleiter, 
membru al secretariatului co
lectiv și al Biroului 
al C.C. al Partidului 
din Elveția, Frederic 
membru al Biroului 
al C.C. al Partidului 
din Elveția, Henri 
președinte al asociației „Cul- 
-lura și Poporul", Peter Erni, 
directorul direcției presă din 
departamentul politic federal 
elvețian.

A fost, totodată, vizitată 
expoziția „Partidul Comunist 
Român la cea de-a 50-a ani
versare", deschisă în saloa
nele ambasadei.

★
CAIRO 5. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin. O- 
prică, transmite: In cinstea 
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
consulul țării noastre la A- 
lexandria a organizat o gală 
a filmului românesc. Mani
festarea a fost urmată de un 
cocteil la care au participat 
guvernatorul orașului Alexan
dria, Mahmud Salam, perso
nalități ale vieții culturale 
și artistice din acest impor
tant oraș al Republicii Arabe 
Unite.

Politic 
Muncii 
Blaser, 
Politic 
Muncii
Gmur,

★
SOFIA 5 (Agerpres). — Co

respondență de la C. Ama- 
riței. Miercuri după-amiază, 
la Ruse a avut loc o adunare 
festivă organizată de Comi-

telul județean Ruse al Parti
dului Comunist Bulgar, con
sacrată aniversării a 50 de 
ani de Ia crearea Partidului 
Comunist Român.

In prezidiul adunării au 
luat loc Peter Danailov, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ruse al P.C.B., An
gliei Bobokov, membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului Popu
lar județean Ruse, conducă
tori ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și 
delegația Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., condusă 
de Gheorghe Necula, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Ilfov.

Cu acest prilej, au rostit 
cuvîntări Anghel Bobokov și 
Gheorghe Necula. Au fost e- 
vocate colaborarea fructuoasă, 
pe multiple planuri, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, 
intre România și Bulgaria, 
bogatele tradiții de luptă ale 
popoarelor român și bulgar 
pentru apărarea ființei lor 
naționale, mărturiile solidari
tății, ale întrajutorării revo
luționarilor și forțelor înain
tate ale societății, în frunte 
cu comuniștii, din cele două 
țări. In mod deosebit a fost 
reliefată contribuția de sea
mă la întărirea prieteniei ro- 
mâno-bulgare adusă de întil- 
nirile dintre conducerile de 
partid și de stat ale Româ
niei și Bulgariei, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov.

demonstrațiile antirăzboinice
WASHINGTON 5 (Agcr- 
•cs). — In S.U.A. continuă 

demonstrațiile pacifiștilor îm
potriva războiului din Indo
china. Cea mai importantă 
manifestație de marți a avut 
loc în fața sediului Ministe
rului Justiției din Washing
ton. unde mai multe mii de 
persoane au cerut retragerea 
imediată a trupelor america
ne din Indochina și încetarea 
persecuțiilor contra adversa
rilor războiului. Demonstran
ții purtau pancarte antirăz
boinice și drapele ale Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Poli
ția a intervenit pentru a-i 
împrăștia, operînd un mare 
număr de arestări. Potrivit 
declarațiilor unui purtător de 
cuvînt al poliției din Wa
shington, în cursul zilei de 
marți au fost arestați 2 200 
de participant la acțiunile 
pacifiștilor, ceea ce ridică 
numărul total al arestărilor

din ultimele două zile la 
7 900. Locurile de detențiune 
sînt supraaglomerate, ceea ce 
determină organele judiciare 
să elibereze pe cauțiune o 
marc parte dintre cei arestați, 
după ce sînt inculpați pen
tru provocare de dezordine. 
Ziarul „Washington Post" a- 
preciazâ că arestările de luni 
au fost cele mai mari efec
tuate într-o singură zi sau 
cu -prilejul unui singur eve
niment din întreaga istorie 
a S.U.A.

Partizanii păcii în Indochi
na au anunțat organizarea 
unui marș asupra Capitoliu- 
lui (sediul celor două Came
re ale Congresului S.U.A.) și 
demonstrații la Boston, San 
Francisco, Philadelphia și alte 
orașe americane.

VERSTELE DRESDEI Solemnități 
închinate

primului 
general 

în R.S.

® Kim Ir prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și Ten 
Diun Theak, vicepreședinte, 
l-au primit pe Jozsef Biro, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.P. Ungare, aflat în vizită la 
Phenian. Cu acest prilej a fost 
efectuat un schimb de păreri 
în problemele privind relații
le economice dintre Ungaria și 
R.P.D. Coreeană și posibilități
le dezvoltării lor.

a delegației 
U. T. 0.

ALGER 5 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Ben
ga, transmite i Delegația U- 
niunii Tinerelului Comunist 
din România, condusă de 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a făcut 
o vizită în Algeria, a avut 
întrevederi cu Abdelkcrim 
Benmahmoud, ministrul nige
rian al învățămîntului, și cu 
Samahdi Madani. secretar 
general al Organizației dc 
tineret a F.N E. De aseme
nea. delegația tineretului ro
mân a conferit cu Aii Bou- 
zid secretar general al Mi
nisterului Tineretului și Spor
turilor.

In cursul acestor întîlniri, 
a fost reafirmată dorința re
ciprocă de a dezvolta rela
țiile multilaterale dintre ti
neretul român și nigerian, 
făcîndu-se. totodată, un fruc
tuos schimb dc păreri asupra 
unor probleme privind miș
carea internațională a tinere
tului.

Delegația U.T.C. a părăsit 
marți după-amiază Algerul, 
plecînd spre Tunis.

William Tubman a fost 
reales marți președinte al Re
publicii Liberia pentru urmă
torii șapte ani, anunță agenția 
France Presse. citind un comu
nicat oficial dat publicității la 
Monrovia.

Comisia electorală a 
că vicepreședintele în 
țiu, William Tolbert, a 
asemenea, reales în 
funcție.

PRAGA 5 
Agerpres, C. 
mite ■ La Bratislava s-a 
chis primul consulat £ 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Socialistă 
Slovacă.

Consulul general al României 
la Bratislava, Carol Cozma, a 

fost primit la 5 mai de preșe
dintele guvernului Republicii 
Socialiste Slovace. Peter Colot- 
ka.

La Berlin a fost dat publicității

In dimineața zilei de 14 fe
bruarie 1945 la Dresda fumul 
Incendiului învăluia ruine, oa
meni cuprinși de deznădejde. 
IRăzboiul n-a vrut să cruțe 
^Florența Nordului" și a lovit-o 
cum nu se poate mai dur. Dea
supra existenței orașului el a 
itrasat un grav semn de între
bare ..Cine a uitat să plîn- 
gă, învață iar la prăbușirea 
■Dresele:. Acest luceafăr vesel 
al tinereții a luminat pînă acum 
Sumea... Din Dresda, din pa
siunea ei pentru artă, exprima
tă prin muzică și < 
curs minunate rîuri 
au băut, însetate, și 
'și Anglia".
ser

cuvînt, au 
i din care 

America 
Astfel își exprima 

tuI Gerhart Hauptmann 
amărăciunea, după noaptea in
fernală a bombardamentului 
Oliat Tristul bilanț al distru
gerilor consemna : peste 35 900 
'de vieți omenești pierdute, re
numite monumente arhitectoni
ce pradă flăcărilor, 80 000 de 
locuințe distruse total, 250 000 
'de oameni rămași fără adăpost.

Dacă Dresda a reînviat, ca 
legendara pasăre Phonix din 
propria-i cenușă, meritul este 
al oamenilor ei — urmașii ce
lor care au clădit în decursul 
secolelor acest oraș al lu
mini: De data aceasta însă, 
oamenii au construit pentru ei 
și nu pentru capete încorona
re; poate tocmai de aceea, hăr
nicia și priceperea lor au do- 
bînd:' puteri sporite.

Cel care ascultă îndemnurile 
insistente ale ghizilor de a vi
zita complexul arhitectonic al 
orașului, nu are nimic de re
gretat. Intr-o încântătoare ar
monie a formelor, te primesc 
teatrul, opera, castelul. Palatul 
Zwinccr. Hofkirche. Albertinum 
și atîtea altele. Cele opt mu
zee — Galeria maeștrilor vechi 
și noi. Arcada Verde, Colecția 
’de sculpturi. Muzeul dc gra
vuri. Colecția de porțelanuri. 
Cabinetul numismatic. Muzeul 
istoric — pun în grea dilemă 
.pe vizitatorul cu timpul măsu- 
’rat.

Pătrunzând în muzee, profun- 
ziunea colecțiilor de artă su
prapune imaginile. surprinde 
neîncetat; chiar dacă ești pre
gătit. chiar dacă Madona Sixti- 
nă a ’ui Rafael, sau acea fas
cinanta Venus a lui Giorgione 
fci-au surâs din paginile albu
melor. întilnirea cu capodope
rele artei universale îți pro
voacă euforii greu de definit. 
Dacă atunci cînd ieși d n ga
leriile de pictură, simți nevoia 
reculegerii, a sedimentării im
presiilor, găsești această liniște 
tn apropiere pe malul majestu- 
oasei Elbe, care apare și dis
pare în arcuri largi, învăluite

în ceață discretă de acuarelă.
Fiecare oraș este reprezen

tat printr-un anumit simbol. 
Parisul prin Turnul Eiffel, 
Moscova prin Kremlin, Berli
nul prin Poarta Brandembur- 
gului. Dresda își leagă numele 
de Palatul Zwinger, una din 
culmile arhitecturii barocului, 
devenit complexul muzeal al 
orașului. Palatul este opera 
arhitectului Poppelmann, care 
i-a consacrat 21 de ani de efort, 
încercînd și reușind în mare 
măsură să realizeze o sinteză 
a barocului acelei vremi i pot 
fi întîlnite elemente arhitecto
nice inspirate din Palatele 
Versailles, Tivoli, Frascatti și 
barocul târziu al clădirilor din 
Praga.

Dresda însă nu este numai 
un oraș al trecutului. Ieșind 
din perimetrul vechiului burg, 
te întîmpină ritmul trepidant 
al unei circulații intense, geo
metria simplă a cartierelor 
moderne, oameni preocupați de 
grijile cotidiene. Căci Dresdei. 
incontestabil oraș al culturii 
îi sînt proprii, și atributele de 
oraș al industriei și științei. 
Edificator în acest sens este 
procentul de 44 la sută, repre- 
zentînd populația activă într-o 
industrie caracterizată îndeo
sebi prin diversitate și specia
lizare. înșiruirea produselor 
care ies de pe porțile nume
roaselor uzine și fabrici ale 
orașului cuprinde materiale 
Ide construcție, mașînl-unelte. 
aparate electronice. apara
te optice, textile și produse 
alimentare. In strînsă legătură 
cu activitatea industrială se 
află numeroasele instituții 
științifice ale Dresdei. Uni
versitatea tehnică se numără 
printre cele mai mari centre 
politehnice ale Europei î neste 
20 000 de tineri urmează astăzi 
cursurile comparativ cu 
de studenți înainte de 
Centrul universitar se întinde 
pe o suprafață de 150 ha, cu- 
prinzînd un întreg cartier al 
orașului : în perimetrul său 
activează 114 institute de în- 
vățămînt superior.

Imaginea concludentă a vas
tei opere de edificare socialistă, 
înfăptuită de primul stat ger
man al muncitorilor și țărani
lor, orașul de pe Elba, cu 
splendorile sale culturale, re
făcute cu uriașe eforturi, cu in
tensa sa viață industrială și 
științifică, justifică pe de
plin recomandările pe care ți 
le fac prietenii germani, cînd, 
vrînd să întreprinzi e călăto
rie prin R.D.G., te sfătuiesc i 
Reisen, Sienbach, Dresden”.

si a
Independenței 

Naționale
a României

BUDAPESTA 5 — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite i Cu 
prilejul Zilei Victoriei și a 
Independenței Naționale a 
României, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Budapesta. Dumitru Tur- 
cuș, a depus o coroană de 
flori la monumentul din o- 
rașul Gyor al ostașilor ro
mâni căzuți în luptele pen
tru eliberarea Ungariei. Au 
mai fost depuse coroane de 
flori la monumentele ostași
lor români din orașele Ce- 
gled. Miskolc și Debrecen. 
La solemnitățile care au avut 
loc cu acest prilej au 
parte reprezentanți ai 
nelor locale de partid 
stat, numeroși cetățeni.
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Constantin VARVARA

Proiectul de directive

•< Președintele Mexicului, 
Luis Echevarria, a relevat inte
resul pe care Mexicul îl mani
festă față de relațiile cu R.P. 
Chineză și a declarat că gu
vernul său studiază în prezent 
posibilitatea stabilirii de rapor
turi diplomatice și comerciale 
cu această țară, transmite agen 
ția France Presse.

pentru noul plan cincinal
al R. D Germane

luat 
orga- 
și de

Masă rotundă

BERLIN 5 (Agerpres). — 
La Berlin a fost dat publici
tății proiectul de directive cu 
privire la noul plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale a R. D. Germane pe 
perioada 1971—1975. Proiec
tul arată că principalele sar
cini tehnico-științifice, econo
mice și sociale ale planului 
cincinal anterior (1966—1970) 
au fost îndeplinite, și în par
te depășite. Relațiile de pro
ducție socialiste s-au dezvol
tat și întărit. Venitul națio
nal a sporit. Sectorul de stat 
s-a consolidat în continuare, 
participarea sa la producția 
industrială fiind în 1970 de 
85 la sută. Venitul național 
a crescut, din 1965, de la 
84 la 108 miliarde mărci; 
volumul investițiilor s-a ci
frat în cei cinci ani ce au 
trecut la peste 135 miliarde 
mărci; producția industrială 
de mărfuri a crescut, în a- 
ceeași perioadă, cu 37 la sută, 
95 de procente din sporul 
realizat fiind obținute ca ur
mare a creșterii productivită
ții muncii; volumul comerțu
lui exterior a sporit cu 60 
de procente, înregistrând o

creștere mai rapidă decît pro
ducția industrială. In ceea ce 
privește agricultura, în docu
ment se arată că sarcinile 
planului cincinal privind pro
ducția de cereale și lapte nu 
au putut fi realizate ca ur
mare a condițiilor atmosfe
rice nefavorabile din anii 
1969 și 1970.

Documentul stabilește că 
principalele sarcini ale nou
lui plan cincinal constau în 
ridicarea, în continuare, a ni
velului de trai material șl 
cultural al poporului pe baza 
unui ritm înalt de dezvol
tare a producției socialiste, 
a sporirii eficacității, progre
sului tehnico-științific și creș
terii productivității muncii. 
Proiectul de directive preve
de pentru următorii 5 ani 
sporirea venitului național cu 
26 pînă la 28 la sută, a pro
ducției industriale de mărfuri 
— cu 34—36 la sută, a pro
ductivității muncii în indus
trie — cu 35—37 la sută. 
Sarcina primordială în ceea 
ce privește creșterea produ
sului social o constituie ra
ționalizarea. intensificarea și 
ridicarea eficacității produc
ției.

C La propunerea Partidului 
social-democrat din opoziție, 
parlamentul danez a aprobat 
cu o mare majoritate de voturi 
organizarea unui referendum în 
legătură cu eventuala aderare 
a Danemarcei la Piața comu
nă. Referendumul ar putea să 
aibă loc în vara acestui an.

@ In sala Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină a avut loc un mi
ting cu prilejul „Săptămînii in
ternaționale palestiniene".

Participanții Ia miting au a- 
doptat un mesaj adresat pre
ședintelui C.C. al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei în 
care își exprimă sprijinul ferm 
față de lupta justă a poporului 
palestinian pentru dobîndirea 
drepturilor naționale, față de 
lupta justă a popoarelor arabe 
pentru apărarea suveranității 
de stat și a integrității terito
riale.

@ Postul de radio Mogadis
cio a anunțat că guvernul so
malez a descoperit și dejucat 
un complot care viza răsturna
rea Consiliului Revoluționar 
Suprem, transmite agenția Reu
ter. In acțiunea antistatală erau 
implicați. între alții, generalul 
Mohamed Ainanshe Gulaid, vi
cepreședinte al Consiliului, și 
generalul Salad Gaveir Kedie, 
secretar de stat pentru l"crărt 
publice.

©■ Cadavrele a doi tineri a- 
sasinați, după toate aparențele 
de membri ai unei organizații 
de extremă dreaptă, au fost 
găsite lîneă un pod, la 45 km 
dc capitala Guatemalei.' Pînă 
în prezent, ele nu au putut fi 
identificate. Aceste noi asasi
nate se adaugă sutelor de a- 
tentate comise de organizațiile 
teroriste de extremă dreaptă 
„Mano" și „Noa“ contra unor 
persoane cu vederi democra
tice.

Consiliului 
Revoluției

@ Președintele 
Comandamentului 
din Libia, Moamer El Gedafi, 
l-a primit pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru eli
berarea Palestinei. Arafat l-a 
informat pe președintele libian 
în legătură cu situația rezisten
ței palestiniene în lumina ulti
melor evenimente din Orientul 
Apropiat.

© In Cuba a fost 
cel de-al cincilea milion 
tone de zahăr al Zafrei 
acest an.

©• Intr-o mină din apropie
rea orașului francez Grenoble 
s-a produs o puternică explo
zie. Opt mineri au fost uciși.

(ț> Studenții bolivieni din 
Cochabamba au ocupat ..Cen
trul de studii boliviano-ameri- 
can. instituție de învățămînt 
superior controlată de ambasa
da S.U.A. din Bolivia. A 
alcătuită o comisie mixtă 
studenți și profesori care 
dirijeze activitate profesiona’ă 
și să elaboreze o nouă progra
mă de învățămînt.

fost 
«le 
să

obținut 
de 

din

< Cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy 
Brandt, a sosit miercuri după- 
amiază într-o vizită particulară 
în Marea Britanie. El va avea 
joi întrevederi cu primul mi
nistru Edward Heath și cu 
liderul laburist Harold Wilson, 
consacrate problemei aderării 
Marii Britanii la Piața comună.

BILANȚUL UNUI INCENDIU

RIO DE JANEIRO 5 (Ager
pres). - Douăzeci de morți, 56 
de răniți și un mare număr de 
persoane dispărute, acesta es
te bilanțul provizoriu al unui 
incendiu izbucnit în urma unei 
explozii dintr-o întreprindere 
din Porto Alegre. Autoritățile 
au anunțat, de asemenea, că 
15 case au fost distruse și 
toate celelalte situate pe o ra
ză de 300 de metri in jurul 
exploziei, grav avariate, După 
unele aprecieri, se pare că nu
meroase alte victime se află 
îngropate sub dârimâturi. Au 
fost trimise la fața locului e- 
chipe speciale de salvare.

LOCUL DE PLIMBARE AL UNUI 
ELAN

STOCKHOLM 5 (Agerpres). 
- Circulația pe o linie de me
tro dintr-o suburbie a capitalei 
suedeze a fost perturbată de 
un elan care și-a ales șinele 
drept... loc de plimbare. Ani
malul s-a angajat pe linia me
troului intr-un loc unde aces
ta circulă la suprafață. Ca ur
mare, traficul a trebuit să ție 
întrerupt timp de patru ore, iar 
călătorii și-au continuat dru
mul în autobuze.

Pompierii și polițiștii au în
cercat, fără succes, să captu
reze elanul, care, pînă la sfir- 
șit, a putut fi prins de pazni
cii grădinii zoologice din Skan- 
sen, cu ajutorul unui proiectil 
anesteziant.

SUBSCRIPȚIE PENTRU MONU
MENTUL GENERALULUI 

DE GAULLE

PARIS 5 (Aqerores). - O 
subscriotie națională în vede
rea rMkarii, la Colombey les- 
deux-Eqlises, a unui monument 
in memoria generalului de 
Gaulle, va fi deschisă la 18 
iunie, s-a anunțat oficial la 
Paris. In acest scop, a fost în- 
fpntat un ..Comitet național 
pentru memorialul generalului 
de Gaulle".

LAUREATII PREMIILOR 
„PULITZER"

NEW YORK 5 (Agerpres). - 
A-i fost decernate pentru a 
55-a oară premiile anuale 
„Pulitzer". Premiul centru cea 
mai bună onern dramatică a 
revenit lui Paul Zindel : pre
miul pentru Doezie i-a fotst de
cernat Iul William Merv^n • nrp. 
miul pentru muzică i-a fost 
atribuit lui Marie Davidovski : 
premiul Dentru cel mai bun re
portaj international a fost ob
ținut de James Lee Haqland 
(autor al reoortaielor despre 
luota imootriva aoartheidului 
d>n Republica Surl-Africană. 
aoărute in ziarul . Washington 
Post"). Lista comalMă a laurea- 
ților premiilor ..Pulitzer", dis
tincții de mare prestigiu in 
S.U.A., este mult moi amplă, 
cuprinzind un mare număr de 
oameni de artă, scriitori, zia
rist! fotoarafi desenatori. Pre
miul pentru roman nu a fost 
atribu't in ac«s» a”

ÎNTILNIREA PROTOTIPURILOR 
„CONCORDE"

LONDRA 5 (Aqerpres). 
Cele două prototiouri ale a- 
vionului franco-britanic „Con
corde" se vor întilni vineri, pen
tru prima dată, pe aeroportul 
din Toulouse. La această pre
mieră va lua parte și preșe
dintele Georges Pompidou, ca
re va face la bordul modelu
lui francez călătoria dintre Pa
ris și Toulouse. Aici, președin
tele va fi intimpinat de amba
sadorul britanic Chiristopher 
Soames. „Concorde 002" se a- 
flâ in prezent la ba’a sa de 
la Fairford

O NOUA RĂPIRE LA LA PAZ

LA PAZ 5 (Agerpres). - Pa
tru persoane necunoscute au 
răpit marți noaptea de la lo
cuința sa pe un om de afaceri 
vest-nerman din l.a Par Jobnnv 
von Gergen.

Cercetările efectuate pînă 
în prezent de poliție nu au 
dat nici un rezultat. Autorii ră
pirii aparțin, se pare, unei 
organizații de guerilă, care, in 
iulie trecut, a întreprins două 
acțiuni similare. Persoanele iă- 
pite atunci, de asemenea oa
meni de afaceri vest-germam, 
au fost puse ulterior in liber
tate in schimbul a zece deți 
nuți politici.

monetară în OccidentDerutăTn

NOTĂ EXTERNĂ

Ministerul Economiei al R.F. 
Germaniei a ordonat, mier-

PAP.
au

se
pu-

re, care controlează principalele 
două centre de prelucrare din 
nordul țării, precum și marele 
complex chimic care se cons- 

Magallanes.truiește

norvegiana
OSLO 5 (Agerpres). 

capitala Norvegiei s-au desfă
șurat lucrările celei de-a doua 
mese rotunde polono-norvegie- 
ne — anunță agenția PAP. 
Participanții la discuții, 
arată în comunicatul dat 
blicității. șî-au exprimat spe
ranța că în curînd, se va tre
ce la tratative multilaterale în 
vederea pregătirii convocării 
conferinței europene în proble
mele securității și colaborării. 
In pofida greutăților actuale, 
se subliniază în comunicat, 
munca de gospodărire a acestei 
conferințe trebuie să fie con
tinuată.

După cum precizează 
participanții la întâlnire 
dezbătut, de asemenea, proble
me privind dezarmarea, rela
țiile Est-Vest, colaborarea eco
nomică dintre Norvegia și Po
lonia.

industria salpetrului - în întregime sub controlul statului
’ SANTIAGO DE CHILE 5 
(Agerpres). — Industria de sal
petru a Republicii Chile a tre
cut in întregime sub controlul 
Btatului. Siiâgura întreprindere 
particulară din acest sector a 
t®»t naționalizată recent. Statul

a preluat, de asemenea, con
trolul asupra căii ferate și in
stalațiilor portuare care deser
vesc industria de salpetru. A- 
cest sector al economiei chilie
ne se află acum sub autorita
tea societății chimice și minie-

i

i

a
curi dimineața, închiderea tu
turor burselor de devize vest- 
germane, după ce, puțin mai 
înainte, Banca federală a 
R.F.G. anunțase că a suspen
dat cumpărarea de dolari. Un 
purtător de cuvînt al minis
terului a subliniat că această 
măsură a fost luată pentru a 
permite guvernului și Consi
liului de conducere al Băncii 
federale să examineze cu calm 
situația monetară. Consiliul de 
Miniștri se va întruni în acest 
scop vineri.

La scurt timp după ce a 
devenit cunoscută hotărârea 
luată de guvernul vest-german, 
băncile naționale din Elveția, 
Olanda și Austria au anunțat, 
la rîndul lor, că au încetat să 
mai cumpere dolari. Numai 
Franța și Marea Britanie con
tinuă să intervină pentru a 
susține dolarul, al cărui curs 
de schimb pe piața liberă a 
devizelor se situează sub ni
velul minim al parității cu 
monedele respective.

Scăderea cursului dolarului 
pe piețele vest-europene ‘ este 
atribuită afluxului de ca’pita-

luri speculative, atrase de po
sibilitatea unei reevaluări a 
monedei vest-germane sau a 
adoptării unui curs de schimb 
fluctuant. Numai în cursul 
zilei de marți, Banca federală 
a R.F.G. a cumpărat între 700 
și 800 milioane de dolari în- 
tr-o acțiune de sprijinire a

live spre bursa de devize din 
Frankfurt, continuă agenția a- 
mericană, a fost presupunerea 
că Bonnul va fi silit, din nou, 
să sporească valoarea mărcii. 
Dar cauza de bază a acestei 
scurgeri permanente de dolari 
din Statele Unite constă în 
sporirea cheltuielilor de susți-

monedei americane. De aseme
nea, Banca Elveției a cumpă
rat peste 100 milioane dolari.

Comentând situația creată, 
agenția Associated Press con
sideră că „pentru prima oară 
de cînd R.F.G. a fost silită 
să-și reevalueze moneda, în 
toamna anului 1969, se pro
filează o noua oriză monetară 
interoccidentală". „Cauza ime
diată a acestei goane specula-

nere a războiului din Viet
nam, care accentuează infla
ția din economia americană, 
și în creșterea permanentă a 
prețurilor mărfurilor america
ne, Aceste prețuri ridicate îi 
determină pe americani să 
cumpere în străinătate, și tot 
mai mulți dolari ies astfel din 
țară“.

Economiștii americani și 
vest-europeni sînt de acord,

arată „Associated Press", că 
dolarul este supraevaluat față 
de cel puțin patru alte mo
nede occidentale : marca vest- 
germană, yenul japonez, gul
denul olandez și francul el
vețian.

Deruta monetară din Euro
pa occidentală creează serioa
se dificultăți turiștilor, făcînd 
călătoriile mai costisitoare și 
mai incomode prin complica
rea operațiunilor pe care ei 
sînt obligați să le efectueze. 
In urma măsurilor anunțate, 
un turist care posedă cecuri 
de călătorie în dolari nu mai 
poate cumpăra liber mărci 
vest-germane, franci elvețieni 
sau guldeni olandezi. O totală 
confuzie domnește la oficiile 
de 6chimb valutar din Elve
ția. La Geneva, o importantă 
bancă a refuzat să primească 
dolari, fie în monetar, fie în 
cecuri de călătorie. La aero
portul din Ziirich, turiștii pot 
schimba cel mult 200 de dolari, 
la o rată de 4,25 franci elve
țieni pentru un dolar, față de 
4,26 franci/dolar cit primeau 
săptămâna trecută.
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