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Plenara Consiliului National
al Frontului Unității Socialiste

Tn ziua de 26 mai a. c„ sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au avut loc lucră
rile plenarei Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Plenara a dezbătut proiectul 
planului de dezvoltare a 
nomiei naționale pe 
1971—1975, apreciind 
respunde pe deplin 
(or Congresului al 
Partidului Comunist 
creează toate condițiile pentru 
valorificarea unor noi resurse 
ale economiei naționale, pentru 
continua ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
țara noastră. în vederea înfăp
tuirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Exprimînd adeziunea tuturor 
organizațiilor ce alcătuiesc Fron
tul Unității Socialiste, a între
gului nostru popor, plenara a 
aprobat în unanimitate proiec
tul planului cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
care va fi supus legiferării Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

Plenara a dezbătut și apro
bat proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea con
trolului obștesc, menit să ducă 
la dezvoltarea și perfecționa
rea acestei forme de participare 
a maselor populare la condu
cerea societății, la continua a- 

‘dincire a democrației noastre 
socialiste. Plenara a decis să 
supună acest proiect de lege

a eco- 
perioada 

că el co- 
Di: eetive- 
X-lea al 

Român și

unei largi dezbateri publice și 
apoi aprobării Marii Adunări 
Naționale.
- In continuare, plenara a a- 
probat Chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste adresată tuturor cetă
țenilor Republioii Socialiste Ro
mânia în legătură cu înfăptui
rea planului cincinal de dezvol
tare a economiei naționale.

Ca urmare a modificărilor în 
conducerea unor organizații ca
re alcătuiesc Frontul Unității 
Socialiste, din Consiliul Națio
nal vor 
zentanți 
pective, 
Drăgan, 
lui județean Brașov al Frontu
lui Unității Socialiste, Andrei 
Cervencovici, președintele Con
siliului județean Arad al Fron
tului Unității Socialiste, Tran
dafir Cocîrlă, președintele Con
siliului județean Caraș-Severin 
al Frontului Unității Socialiste, 
Dan Marțian, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului. 
Mihai Bujor Sion, președintele 
Comitetului de rad iod ifuziune și 
televiziune, Octavian Paler, re
dactor șef al ziarului „România 
liberă11. Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii 
din România.

Din Consiliul 
Frontului Unității 
vor mai face parte

face parte, ca reprc- 
ai organizațiilor res- 
tovarășii Constantin 

președintele Consiliu-

Arhitecț i lor

Național al 
Socialiste nu 

tovarășii

Mircea Angelescu, Ion Cotoț, 
Ilie Făsui, Petre Ionescu, Teo
dor Haș și Valeriu Pop, care 
au primit alte însărcinări.

Plenara a holărît ca tovarășii 
Florian Dănălache și Vasile 
Vîlcu, care au făcut parte din 
Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste ca reprezentanți ai 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România și respectiv 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
să fie eliberați din aceste func
ții ca urmare a trecerii în alte 
munci.

In continuare plenara a ales 
ca membri ai Biroului Execu
tiv al Consiliului Național pe 
tovarășii Gheorghe Petrescu, 
președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și Dan Marțian, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului.

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul tovarășii i Gheorghe 
Paloș, președintele Consiliului 
județean Gorj al Frontului U- 
nității Socialiste, Marin Enache, 
secretarul comitetului de partid 
de la Uzinele .23 August", A- 
dalbert Crișan, președintele 
Consiliului județean Bistrița- 
Năsăud al Frontului Unității 
Socialiste, Demeter Janos, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia-

Cen-
au-
Va- 

Con-
Mu-

liste, Dumitru Bcjăn, președin
tele Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, Gheorghe 
Trică, director general al 
tralei industriale de 
tocamioane și tractoare, 
sile Rus, președintele 
siliului municipal Tîrgu
reș al Frontului Unității Socia
liste, Ion Roman, directorul In
stitutului de cercetări tehnolo
gice pentru procese specifice în 
industria construcțiilor de ma
șini, Eduard Eisenburgcr, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă, Dumitru Gheorghișan. prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal al U.T.C. București, Petho 
Ilona, președinta Comitetului 
județean al femeilor Harghita, 
Gheorghe Oșan, inginer princi
pal la Direcția generală agri
colă a județului Satu Mare, 
Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al inginerilor și tehnicie
nilor, Victoria Vasilescu. pre
ședinta cooperativei „Arta cas
nică" din orașul Breaza, jude
țul Prahova, Milan Iovanovici, 
președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă, Kiraly 
Carol, președintele Consiliului 
județean Covasna al Frontului 
Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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în curs

Principiul suprem
al activității consiliului popular

Solemnitatea înmînării 
de ordine ale 

Republicii Socialiste România
La Consiliul de Stat a avut 

loc in cursul dimineții de 
miercuri solemnitatea înmînării 
de ordine ale Republicii Socia
liste România, conferite unor 
vechi membri de partid cu pri
lejul glorioasei aniversări a se
micentenarului Partidului Co
munist Român.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.G.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească 
și merite deosebite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
de la constituirea Partidului 
Comunist Român, s-au conferiți

Ordinul ,23 August11 clasa I, 
tova așilor : Alexandru Buican, 
Nicolae Djamo, Vasile Rășcanu;

Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I, tovarășilor : Clara Cuș- 
nir-Mihailovici, Emil 
Felea, Ion Turcu;

Ordinul „Steaua 
Socialiste România1 
H-a, tovarășului 1 
nasy:

Ordinul „23 August" clasa a 
H-a tovarășilor i Aron A. Ca- 
hana. Pavel Cristescu, Virgil 
ionescu, Traian Șclmaru, Teo
dor Gh. Vesa;

Ordinul .Tudor Vladimirescu" 
clasa a Il-a, tovarășilor: Me- 
Sita Apostol, Pavel Babuci, Ion 
Bărbulescu, Gheorghe Calcan, 
Ileana I. Colb, Vasile I. Dodan,

Popa, Ion

Republicii 
i“ clasa a 
Ilie Eschi-

Ilie Drăgan, Mihail Dragomi- 
rescu, Alexandru Frățilă, Ion C. 
Grigorescu, Ronea Gheorghiu, 
Alexandru Graur, Fany Gold- 
berger, Sarlota Gruia, Strul Ha
ber, Dionisie Ionescu, Mariem 
Vichi Ionescu, Dumitru Ișovea- 
nu, Alexandru Jar, Aurel Lie- 
blich, Elisabeta Birman-Luca, 
Alexandru Mîță, Radu Mănes- 
cu, Ion Miletineanu, Nicolae 
Moraru, Serghie Nicolau, Va
sile P. Niță, Georgeta Niculi, 
Eduard I. Novac, Nicolae Pa- 
naitescu, Anghel I. Petrescu, 
Dan Răutu, Alexandru Rogo- 
jinschi, Ion Rab, Ion Rachmuth, 
Ianca Solomon, Alexandru Si- 
perco, Dumitru Săracu, Marin 
N. Stancu, Marin Stancu, Raia 
Vidrașcu.

Au mai fost conferite prin 
același Decret ordinele «Steaua 
Republicii SociaListe România" 
clasa a III-a unui număr de 15 
tovarăși, Ordinul „23 August11 
clasa a III-a la
Ordinul „Tudor Vladimirescu11 
clasa a III-a la 96 tovarăși și 
«Ordinul Muncii11 clasa a III-a 
la 28 tovarăși.

Prin același Decret au fost 
conferite, de asemenea, ordinele 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia11, „23 August" și „Tudor 
Vladimirescu", .clasele a IV-a și 
a V-a, altor 152 vechi membri 
de partid din întreaga țară.

Luînd cuvîntul în încheierea 
solemnității, tovarășul Emil 
Bodnaraș a adresat celor de
corați un salut din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal. Distincțiile 
pe care le purtați — a spus 
vorbitorul — constituie una din 
expresiile prețuirii contribuției

64 tovarăși,

pe care fiecare dintre dumnea
voastră ați adus-o la marea 
cauză a partidului nostru și pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat-o în bilanțul prezen
tat la ședința solemnă consa
crată aniversării partidului. 
Partidul nostru reprezintă as
tăzi o puternică forță revolu
ționară comunistă care își în
deplinește cu cinste rolul de 
conducător în opera de con
struire a socialismului în țara 
noastră, aduce o însemnată 
contribuție la cauza dezvoltă
rii mișcării comuniste revolu
ționare pe scară mondială, 1^ 
întărirea coeziunii acestei miș
cări, la îmbogățirea patrimo
niului marxism-leninismului și 
a practicii construcției socialis
te. Sub conducerea partidului, 
România a devenit un factor 
activ în relațiile internaționale, 
în lupta antiimperialistă, pentru 
promovarea cauzei păcii în 
lume.

In încheiere, vorbitorul a urat 
celor prezenți noi succese în 
munca creatoare pentru crește
rea prestigiului și forței parti
dului nostru, ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale 
civilizației și progresului.

Euînd cuvîntul în numele ce
lor decorați, tovarășii Alexan
dru Buican, Ion Bănuță și 
Gheorghe Borș au exprimat 
calde mulțumiri conducerii par
tidului și statului pentru cin
stirea acordată activității lor, 
au asigurat că și în viitor vor 
milita cu toată energia pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

La sfîrșitul solemnității, con
ducătorii de partid și de stat 
prezenți s-au. întreținut îndelung 
cu cei decorați.

(Agerpres)

Noi reglementări privind construirea
de locuințe de tip urban

expert 
mentare

Dialogul permanent

r Printr-o hotărîre a Consi
liului de Miniștri au fost stabi
lite noi reglementări privind 
construirea de locuințe de tip 
urban din fondurile de stat cen
tralizate.

Locuințele de acest gen, care 
vor fi date in folosință înce- 
pînd din anul 1972, vor fi di
ferențiate prin număr de ca
mere, dotare și preț pe trei 
categorii de confort. Aparta
mentele de categoria I se vor 
realiza conform reglementărilor 
actuale cu o reducere de 5 la 
sută a prețurilor plafon. La 
apartamentele de categoriile H 
și III de confort și la garso
niere vor fi aduse mai multe 
îmbunătățiri. Astfel. aparta
mentele de categoria a III-a, 
cu două, trei și patru camere, 
vor fi prevăzute cu spații de 

■ depozitare; cămara va fi ven;

tilată. Apartamentele cu o ca
meră de categoria a III-a vor 
avea și o bucătărie; suprafa
ța bucătăriilor la apartamen
tele de două și trei camere 
categoriile a Il-a și a III-a 
fi mai mare. In blocurile 
apartamente de categoria

de 
va 
cu 
a 

III-a și garsoniere se vor con
strui camere comune pentru 
uscatul rufelor. De asemenea, 
la apartamentele de categoria 
a III-a, în afara celor de la 
parter, se poate prevedea logie 
sau balcon. Apartamentele de 
categoria a III-a vor avea o 
încăpere sanitară, cu cadă, la
vabou și WC, precum și spălă
tor Ia bucătărie cu apă caldă 
și rece. Cu încăpere sanitară 
avind duș cu cuvă, lavabou și 
WC vor fi dotate și aparta
mentele de o cameră și garso
nierele. De asemenea, toate

apartamentele vor avea tubu
latura pentru radio, televizor 
și telefon.

In hotărîre se precizează că 
pină la crearea condițiilor ne
cesare pentru construirea lo
cuințelor potrivit noilor nor
mative, apartamentele de ca
tegoriile a II-a, a III-a și gar
sonierele, care urmează a 
date în folosință în anul 197 
pot fi executate și potrivit v 
cililor reglementări.

Prin hotărîre se prevăd mai 
multe înlesniri in ceea ce pri
vește aprobarea documentații
lor tehnico-economice și a gra
ficelor de execuție, precum și 

proiecte 
condiții

folosirea diferitelor 
și adaptarea lor la 
specifice în vederea îmbună
tățirii confortului locuințelor.

(Aserp/cș).

l/n atlas - o imagine

de

C<

(Continuare în pag. a 4-a)

Al. PINTEA 
Corespondent Agerpres 

la Budapesta

In librăriile din Budapesta 
apărut recent noul atlas 

școlar al Republicii Populare 
Ungare. Este pentru prima 
dată cînd se editează un a- 
semenea atlas școlar de mari 
proporții. „Ne-arn străduit, 
spunea Hegyu Gyula, direc
torul întreprinderii cartogra
fice din Budapesta, ca noul 
atlas să ofere elevilor o am
plă imagine ilustrată, a tot 
ceea ce s-a realizat in Un
garia în anii de după elibe
rarea țării. Și nu puține lu
cruri am avut de arătat. Să 
nu uităm că iu cei 26 de 
ani care au trecut de la eli
berarea țării pe cei 93 030 
km2 ai teritoriului Ungariei 
au avut loc mai multe schim
bări decit in ultimele secole 
luate împreună".

cu cetățenii orașului
Pentru mărirea capacității 

de descărcare a bitumului din 
cisterne, la Preparația căr
bunelui Coroești se experi
mentează o nouă pompă. Au
torii acestei concepții inedi
te sînt ing. Victor Chiaburu 
și maistrul Elisei Boțan. La 
noul utilaj, cuplat direct la 
cisternă, a fost scurtat cir
cuitul de aspirație înlăturîn- 
du-se în acest fel posibilita
tea de răcire rapidă a bitu
mului.

In anii din urmă Vulcanul 
a cunoscut o întinerire conti
nuă, pe toate planurile. Orașul 
crește în dimensiuni, sporește 
populația, își diversifică pro
filul sub raportul vieții social- 
economice și spirituale, lot ce 
s-a făcut, tot ce urmează să 
se realizeze în anii ce vin re
prezintă o materializare eloc
ventă a roadelor minții și 
brațelor celor aproape treizeci 
de mii de vulcăneni care, sub 
îndrumarea organelor locale de 
partid și de stat, și-au unit e- 
forturile pentru a face ca lo-

Interviu cu prof. GLIGOR HAȘA 
președintele Consiliului județean 

al organizației pionierilor

— După cum știm. Organi
zația pionierilor se află în 
pragul unor importante eve
nimente. Zilele acestea, în 
toate localitățile, se desfășoa
ră adunări cu pionierii și ac
tivul pionieresc, pe a căror 
ordine de zi se află proble
me de mare însemnătate pen
tru viața organizației. Ce ne 
puteți spune în această ordi
ne de idei ?

— Corespunzător prevede
rilor regulamentului consili
ilor Organizației pionierilor, 
din patru în patru ani au loc 
conferințele orășenești, muni
cipale și județene ale O.P., 
care constituie un prilej de 
analiză a activității desfășu
rate, de generalizare a expe
rienței pozitive. Se va pune

acccnt pe activitatea detașa
mentelor și unităților de pio
nieri insistîndu-se asupra as
pectelor privind dezvoltarea 
democrației pionierești, a ro
lului autoconducerii în deta
șamentele și unitățile de pio
nieri, în vqdcrea îmbunătă
țirii condițiilor și eficienței 
activității generale. Tot în ca
drul acestor conferințe, se vor 
dezbate modificările ce vor 
fi aduse proiectului Statutu
lui detașamentelor și unită
ților de pionieri, precum și 
proiectul Regulamentului con
siliilor organizației pionieri
lor.

Interviu consemnat de 
Constantin PASCU

(Continuarc in pag. a 2-a)

Intr-adevăr paginile atlasu
lui, bogat in hărți și grafice, 
prezintă deosebit de sugestiv 
dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, a transformărilor 
intervenite in structura popu
lației, a dezvoltării urbanis-
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tice înregistrate in anii 
după eliberare. In 1950 Un
garia număra 53 de orașe 
iar astăzi are 78. Despre Du- 
naujvaros, Szaszhalombata 
sau Leninvaros cu 20 de ani 
in urmă școlarii nici nu pu
teau învăța pentru că aceste 
orașe și centre industriale 
ale țării nici nu existau. In 
1949 doar 28 la sută din popu-

lația țarii locuia in orașe. 
Astăzi, această cifră se ridi
că la 46 la sută. Hărțile vor
besc și despre faptul că ju
dețe întregi ca Szabolcs, Haj- 
du sau Bekes cunoscute in
trecut numai ca regiuni a- 
gricole se pot mîndri astăzi 
cu numeroase și puternice u- 
nități industriale.

In ultimii 25 de ani s-au 
construit aproximații’ un mi
lion de locuințe. Tot mai 
multe orașe se extind pu
ternic „înghițind" comunele 
înconjurătoare. Un exemplu: 
Diosgyor, Lillafured, Hajoesa-

calitatea lor să se dezvolte și 
să se înfrumusețeze in conti
nuu.

...Ne aflam în noul 
consiliului popular al 
într-o zi obișnuită a săptămî- 
nii. In fața biroului 
pentru audiențe — 
me de cetățeni. Alegem la în- 
tîmplare unul și-i cerem o 
părere : In ce manieră sînt 
primiți, ascultați la organul lo
cal al puterii de stat cetățenii 
orașului, în ce mod li se re
zolvă problemele ?

— Sînt angajat al minei Vul
can — ne spune Trifan Telhes, 
interlocutorul nostru. La con
siliu vin deseori. Cînd cu o 
cerere, cînd cu o propunere. 
Gospodărirea orașului, aprovi
zionarea populației ridică pro
bleme multiple. Ceea ce mă 
bucură e faptul că oricînd 
avem ceva de rezolvat, avem 
cui ne adresa, este cine să ne 
asculte și sîntem sprijiniți în 
ceea ce ne preocupă.

In sala de audiențe îl găsim 
pe tovarășul Vasile Beteringhe, 
unu] din vicepreședinții consi
liului. li ascultă cu răbdare pe 
cei ce trec pe rînd în fața lui. 
Unul solicită un aragaz, urmă
torul (președintele unui comi
tet de bloc) cere îndrumări în 
legătură cu determinarea cîtor- 
va cetățeni „recalcitranți" — 
doar cîțiva au rămas din tot 
blocul — să participe la în
frumusețarea incintei blocu
lui.

Profitînd de o scurtă pauză 
vicepreședintele ne dă explica
ții i așa se întimplă în fiecare 
zi; cîte 80—100 de cetățeni

sediu al 
orașului,

rezervat 
o mulți-

vin și sînt ascultați zilnic ia 
consiliul popular. Și avem în 
atenție ca nici unu! să nu plej 
ce nemulțumit. De aceea, în 
fiecare zi, un membru al b’.S 
roului permanent al comitetu
lui executiv e desemnat, pe 
baza programului de audien
țe, să stea la dispoziția cetățe
nilor. După părerea 
așa e bine, așa e 
Fără dialogul permanent 
oamenii, fără ajutorul lor nu 
am putea rezolva toate proble
mele ce ne stau în față.

II solicităm pe tovarășul 
Beteringhe să ne înfățișez© 
cîteva exemple cînd sesizările, 
propunerile cetățenilor au fosî 
de un folos real comitetului 
executiv.

— Mă ocup de probleme co
merciale și vă spun sincer, 
fără sesizările, sugestiile cetă
țenilor nu am putea urmări 
și remedia cu promptitudine o 
seamă de nereguli ce se mal 
ivesc în rețeaua comercială. Vă 
dau doar cîteva exemple i la 
sesizarea justificată a cetățe
nilor, am schimbat gestionarul 
„Alimentarei" din Dealul Bo
bii ; la propunerea lor 
deschide în curînd un 
zin T.A.S. : Ia cererea gospo
dinelor am rezolvat problema 
brutăriei 
dat și-a 
rea.

De la
Todor, tot vicepreședinte 
consiliului, aflăm amănunte în

noastră 
necesar.

cu

vom 
maga*

care la un moment 
întrerupt . funcționa-?

tov. ing. Alexandru 
aî

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)
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O nouă fafă imobilelor
Petroșani...

• ...Și în alte localități

La Vulcan...
Sectorul din Vulcan a) între

prinderii nu stă nici el

„Con-
I.G.Ix

un 
a-

„Maxi-revista 71

• Lucrări noi la

Promovarea autoconducerii Se ^ermofică

și democrației pionierești
(Urmare din pag. 1)
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ile

I G.L. Petroșani (zugravi, i 
Watori sanitari), nu abordat 
obiectiv destul de complex, 
cela de a da o față nouă imo
bilelor de pe străzile Vasile 
l.upu. Nedeii și Matei Basa- 
rab. Rînd pe rînd. locuințele 
oamenilor muncii din această 
parte n Petroșaniului au fost 
supuse unor transformări, in- 
ecriindu-se astăzi în rîndul 
locuințelor dotate cu un con
fort corespunzător pretențiilor 
actuale. Încăperile a* fost re- 
parnle, zugrăvite, s-au schim
bat tocurile de lemn a?e uși
lor și ferestrelor, au fost în
locuite instalațiile sanitare, s-a 
așternut parchet. Zidurile ex
terioare an fost tencu’te și zu
grăvite. In aceste zile, lucră
rile respective au fost încheia
te.

Pe parcursul a aproape două 
trimestre, sînt eșalonate lucră
rile de reparare a acoperișului, 
tcpcuieli exterioare, zugrăveli 
și de vopsitorii, ale celor 8 
blocuri din cartierul 
structorul". Conducerea
Petroșani ne-a asigurat că vor 
fi depuse toate eforturile pen
tru a se respecta graficul de 
execuție a lucrărilor pentru a 
nu se ajunge în anotimpul mai 
ploios al toamnei precum s-a 
întîmplat în alți ani, cînd efor
turile depuse o vară întreagă 
au fost „spălate" într-o singmă 
noapte.

mult pc gînduri. F 
de timpul frumos, 
atacate o serie de obiective. In 
cursul acestei veri 2 pavilioa
ne de pe str. Crividia vor fi 
supuse unor reparații capitale 
Pe nrlera principal:) i orașului, 
mai multe blocuri se află în 
atenția sectorului, urmînd n re 
executa revizii asupra instala
țiilor sanitare și a hidro-’za- 
lațiilor.

Gospodarii din orașele Ln- 
peni și Petrila sînt de aseme
nea dornici de a îmbrăca lo
calitățile lor într-o haină nouă 
In parale) cu s serie de 
lucrări, ei vor executa 
rații capitale la imobilele de 
pe străzile 23 August țf Mu
reșului din Lupani. Sarmize- 
getusa din Lonea și în cartierul 
7 Noiembrie din Petrila.

consiliului popuiar

Aflat în turneu. Teatrul muzical din Brașov prezint 
astăzi la Casa de cultură din Petroșani. Ia orele 17 și 20 
spectacolul-revuistic ..Maxi-revista '71'. Pe un text și in re 
gia lui Mihai Maximilian și muzica lui Vasile Vesclovsk 
spectacolul prilejuiește o fnfilnire plăcută cu soliști vocal 
momente vesele și balet.

ștrand sil 
din Petrila

CARNET CULTURAL
— Care sînt motivele care au 

determinat modificările propu
se proiectului de statut ? 

întocmirea 
al

SEARA
LITERARA Istoria

Pentru tinerii de la căminul 
j»unoi<)iesc din localitate, clu
bul sindicatelor din Petrila 
organizează mîir.e, la ora 18, o 
seară literară dedicată scriito
rului romăn George Baronzi 
(1328—1896), de la a cărui 
moarte se împlinesc 75 de ani. 
Scriitor de orientare progresis
tă, sprijinitor al luptei pentru 
Unire, George B- ranzi a publi
cat poezii, piese de teatru, tra
duceri, este considerat unu) 
dintre întemeietorii romanului 
românesc.

E X P E
Clubul sindicatelor din Lu- 

ipeni și-a propus pentru astăzi, 
Ja ora 18, o acțiune de infor
mare politică, sub formă de

teatrului
La cursul de „Istoria tea

trului' din cadrul Universi
tății populare se va susține 
astăzi, la Casa de cultură 
din Petroșani, ora 18, tema 
„Realismul occidental — 
Henrik Ibsen și Bernard 
Shaw". Expune actorul Ale
xandru Jeles.

IV E It E
expunere interesantă : 
montată. pe tema i 
internă și externă a 
lui și stalului nostru".

— La 
iect de statut 
telor Ș» unităților 
s-a avut în vedere punerea de 
acord cu schimbările care au 
intervenit în organizarea ad- 
ministrativ-teritorială a Româ
niei, coborîrea vîrstei de in
trare în organizația pionieri
lor la 7 ani, necesitatea dezvol
tării continue a democrației 
pionierești și încurajarea parti
cipării nemijlocite a pionieri
lor în organizarea și realizarea 
întregii activității pionierești, 
precum și precizarea unor în
datoriri ale pionierilor față de 
organizația lor.

— Așadar, asupra acestor mo
dificări pionierii sînt chemați 
să se pronunțe direct în ca
drul conferințelor amintite.

— Exact. Ținînd seama de 
experiența acumulată în ultimii 
ani, privind participarea direc
tă a pionierilor la programa
rea, organizarea și desfășura
rea acțiunilor, de necesitatea 
îmbunătățirii continue a auto
conducerii copiilor, a lărgirii de
mocrației pionierești, în para
le) cu desfășurarea conferințe
lor orășenești, municipale, jude
țene și pe țară ale Organiza-

noului pro- 
drta-șamen- 
de pionieri

ției pionierilor se vor constitui 
secțiuni ale pionierilor, Ia care 
vor participa cei aleși în adu
nările unităților de pe raza res
pectivă de activitate. Aceste 
conferințe sînt precedate de or
ganizarea unor acțiuni cu ca
racter tehnico-științific, cultural- 
artistic, sporliv-turistic, social- 
obștesc. Fiecare conferință va a- 
lege delegați pentru conferința 
imediat superioară conform nor
melor stabilite.

— Care va fi, de fapt, ordi
nea de zi a acestor conferințe ?

— Se va prezenta, mai în- 
tîi, darea de seamă asupra ac
tivității desfășurate de la con
stituirea consiliilor respective 
pînă în prezent, vor urma dis
cuții pe marginea dării de sea
mă și a proiectelor Statutului 
și Regulamentului de care a- 
minteam. treeîndu-se apoi la a- 
legerca consiliilor orășenești, 
municipale și județene ale Or
ganizației pionierilor și a de- 
legaților pentru conferința ime
diat superioară.

— Vor fi, fără îndoială, mul
te observații, propuneri, suges
tii pe marginea celor discutate. 
Ce se va întîmpla cu {pate \a- 
cestea ?

— Am omis să vă spy 
lunile mai și iunie se 
zoază cu pionierii dezbateri a 
celor două proiecte în ' cadr 
fiecărui detașament. După ce se 
încheie dezbaterile pe detașa-

mente vor fi organizate adu
nări extraordinare pe unități, 
cu scopul de a alege pionierii 
delegați Ia secțiunea pionieri
lor de la conferința orășeneas
că, municipală sau județeană. 
Toate propunerile și sugestiile 
cu privire Ia cele două proiecte 
vor fi centralizate de către Con
siliul Organizației pionierilor pe 
școală și prin consiliile ierarhic- 
superioare, la Consiliul jude
țean care, la rîndul său, le va 
centraliza și înainta Consiliu
lui Național al Organizației pio
nierilor pînă la data de 1 iulie 
1971. Cele mai bune propuneri 
și sugestii vor 'fi, bineînțeles, 
reținute în vederea întocmirii 
definitive a celor două docu
mente.

La Petrila au început lu
crările pentru termaficarea 
ștrandului din localitate. Zil
nic. zeci de tineri participă 
la săparea canalelor pentru 
conducta de alimentare cu 
aburi a ștrandului.

O dată cu i. rmoficarea — 
lucrare preconizată a fi ter
minată pîhă la sfîrșitui lu
nii iunie — ștrandul va fi 
alimentat cu apă potabilă. 
Ektl fiind că ritmul execută
rii lucrării depinde direct de 
aportul viitorilor beneficiari 
— tineretul orașului — aces
ta este așteptat să participe 
efectiv la lucrările de ame- 

muncă palriu-

0 carotieră nouă
Colectivul secției de pros

pecțiuni și explorări geo
logice Valea Jiului, din ca
drul I.P.E.G.H. Deva, expe
rimentează, în momentul de 
față, o nouă carotieră. Pină 
acum, la traversarea strali- 
ficației, echipamentul de fund 
(cu carotieră obișnuită) al 
instalației de forare din do- 
tație nu realiza întotdeauna 
recuperarea, în cantitate su
ficientă, a caratelor de căr
bune. Caroliera care se în-

cearcă, sub supravegherea 
maistrului de foraj Ion Bar
ou, la sonda 5 856, se intro
duce prin interiorul prăjini
lor de foraj cu ajutorul unui 
cablu și se poate cupla au
tomat la capătul de jos al 
coloanei. Se deduce ușor că 
nu mai e nevoie ca prăjinile 
de foraj să fie scoase la su
prafață la fiecare marș, după 
fiecare uzură a sculei tăie
toare.

FRÎNE BVIVE
se încredințase misiunea 
să mă transporte cu 
l.M.S.-ul, de la sediul 
din Bărbăteni al Secției 
de prospecțiuni și ex
plorări. pină dincolo de 
Cîmpu lui Neag, sus, in 
munți, la sonde. Din cli
pa cînd l-am zărit, chiar 
înaintea schimbării pri
melor cuvinte, m-a im
presionat la dinsul nu 

numai economia și siguranța 
gesturilor, ci și proprietatea lor

aparte de a face să n
simtă efortul pe care-l conțin.

...Era trecut, cu puțin, peste 
11. Un soare orbitor, care a- 
ducea la incandescență albul 
pomilor înfloriți. Am rupt tă
cerea, îndrăznind să-l întreb 
dacă s-ar putea să mă ducă la 
sondori mai repede, de nu-i qu 
supărare...

— Vom fi acolo la 12 fără 
cinei!...

Nici mai devreme, 
tîrziu.

Eroarea șoferului Ion Loza a- 
vea să fie de ordinul secun
delor...

Din cauza denivelărilor dru
mului îngust, caroseria nără
vașă ne da parcă in scrînciob 
și am invidiat, după cum 
mi-adue aminte, pe un sătean 
cu barbă albă care urca, fără 
să-i pese de alți muritori, că? 
lare pe-un patruped, cu frune 
tea-n văzduh. Și m-am apucat, 
așa de urit, să-i fac .timo
nierului* meu de-o oră o mică 
socoteală a kilometrilor mon
tani parcurși in cei 17 ani de 
cînd muncește cu și pentru a- 
ceiași oameni... („Cînd te în
veți cu cineva, tare greu e să-l 
lași in drum, mai ales cînd îți 
prețuiește strădania..."). l-am 
surprins un licăr de bucurie 
adincă in ochi in momentul 
cînd a aflat cifra bilanțului 
sui-generis întreprins: peste 
600 000 de kilometri și asta re- 
zumindu-ne doar la vehiculele 
„de mare 
ne (adică 
zi de zi), 
mină. De 
lungimea 
niei.'.'.

Sînt curios dacă-i e, totuși, 
cit de cit teamă de... domes- 

a mașină.
— Cînd te știe atent, încor- 
it, limpede la creier, te as

cultă, altfel... Și trebuie îngri
jită omenește...

Aflu că s-a scurs o buni- 
șoară bucală de vreme de cînd 
l.M.S.-ul care ne dă huța-huța 
ar fi trebuit să intre in repa
rație capitală, dar „o să-l mai 
plimb vreo citeva mii de' ki
lometri pină atunci..." Da, 
fleac, ce să zic!

Cu accidentele cum o sta Ion 
Loza al nostru ?

— Nu știu ce-s acelea, să 
bat in... volan. Mi-a mai sărit, 
cîteodală, cite un copil înainte, 
dar am frîne bune...

...Frine bune are șoferul Ion 
Loza ji nespus de frumos mai 
merge pe drumul vieții!

legătură cu sprijinul valoros 
al cetățenilor în acțiunea de 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului. Audiențele și scriso
rile, întîlnirile între deputați 
și alegători, discuțiile purtate 
de membrii comitetului execu
tiv cu cetățenii din circum
scripții 6int forme prin Care 
organul loca) al administrației 
de stat menține un dialog vin, 
cotidian cu locuitorii, solicitîn- 
du-le sugestiile și totodată 
ajutorii) pentru a face din Vul
canul renăscut un oraș cu o fi
zionomie urbanistică cît mai 
elevată.

La propunerea locuitorilor, 
terenurile de joacă pentru co
pii se înmulțesc în acest an 
cu încă 6. punctele gospodărești 
cu încă 7, se modernizează 
strada depozitului de lubri- 
fianți. Din inițiativa și prin 
participarea locatarilor din 
blocurile G 4, D 3. F 2 și 6 de 
pe Aleea Muncii, nr. I termic 
de pe str. Republicii, A 61, B 
61, de pe strada Romanilor, au 
fost aduși de pe dealuri și să
diți în jurul blocurilor peste 
500 de trandafiri sălbatici și 
peste 1 000 mesteceni și pini. 
Lucrările gospodărești edilita
re în 
6 360 000 
muncă ' 
testă, de asemenea, spiritul de 
inițiativă și participarea di
rectă a locuitorilor Vulcanului 
la înfrumusețarea urbei lor. 
Și exemple elocvente care să 
ilustreze participarea cetățeni
lor la soluționarea probleme
lor publice s-ar putea enume
ra și din domeniile învăță
mântului, asistenței medicale, 
educației moral-cetâțenești.

Oamenii sînt prezenți prin 
propunerile, sugestiile, inițiati
va și participarea lor efectivă 
la procesul complex ce se 
cheamă viața, dezvoltarea ora
șului. Putem ilustra această 
afirmație și prin cîteva ifre 
pe care ni le-a pus la dispo
ziție secretarul consiliului 
popular, tovarășul loan Bîcoi. 
In perioada 1 ianuarie — 10 
mai a c. la consiliul popular an 
fost înregistrate 1 716 cereri și 
sesizări din care 1 300 au fost 
rezolvate favorabil, 30 de re- 
clamații, iar 183 cetățeni s-au 
prezentat la audiențe. Deci. în 
total aproape 2 600 de oameni 
s-au adresat consiliului. De 
asemenea, la consiliu) popular 
au fost înregistrate 131 propu
neri făcute de setățeni cu o- 
cazia întîlnîrilor cu deputății, 
propuneri dintre care jumătate 
și-au găsit solutionarea. Ce o- 
glindește aceasta ? Atenție, 
preocupare pentru a valorifica 
cît mai judicios opiniile, pro
punerile cetățenilor. Există în 
acest sens 
audiențele, 
rile făcute 
analize și 
sînt înregistrate, repartizate și

la repre- 
poptilar. 

scrisorile 
popular j 
membri-»

valoare totală 
Iei realizate 

voluntar-patriotică

de
prin

a-

— în scris răspunsul la seri-1 
soarea adresată consiliului! 
popular. De asemenea, săptă- 
minai, biroul permanent a în 
discul ic modul cum sînt rezol-* 
vate propunerile și sesizările^ 

— Sensul preocupărilor noas
tre — ne-a declarat tovarășul 
Petru Barbu, primarul oraștM 
lui. țintește un scop majori 
să folosim țoale posibilitățile 
ce |o avem la indemînă uentru 
a îmbunătăți legăturile organu
lui nostru cu cetățenii, pentru 
a facilita accesul lor 
zenlanții consiliului 
Personal văd toate 
adresate consiliului 
am imprimat tuturor
lor biroului permanent o maJ 
ximă responsabilitate pentru 
ținerea cu regularitate a au
diențelor. Am reușit, de ase
menea, să introducem regula 
ca fiecărei scrisori sau resi-; 
zări sâ-i răspundem în scris, 
indiferent de natura favorabilă! 
sau nefavorabilă a rezoluției. 
Dialogul cu cetățenii nu se con-» 
sumă doar în perimetru) sediu
lui. Nu există zi ca, atît mem
brii biroului permanent cil și 
deputății și lucrătorii consiliu
lui să nu se consfâtuiascâ per
manent gu cetățenii. Am cerut 
tuturor să dovedească maximă 
receptivitate și solicitudine față 
de cetățeni și problemele lor- 
Și. ca urmare, cred că am reu-( 
șit să cîștigăm încrederea 
.populației. Dovadă : numărul 
mare de cetățeni care ni so 
adresează în fiecare zi.

Desigur, sînt și probleme ca 
ne depășesc. Avem tncă și fi
nele neajunsuri. De aceea sini 
de părerea tovarășilor car0 
susțin că în unele cazuri s-an 
putea acționa mai operativ, 
per tru soluționarea sesizările» 
oamenilor. Mă refer îndeosebi 
la cele care vizează sectoarele 
I.G.C. și I.G.L. In ultimul timp* 
prin măsurile ce le-am aplicat* 
activitatea acestor sectoare s-a 
îmbunătățit. Totuși, în privin
ța transportului în comun, a 
salubrizării orașului, a întreți-, 
nerii instalațiilor sanitare îrt 
blocuri se pot face mai multe/ 
neajunsurile ce le sesizează 
cetățenii în acest domeniu f‘J 
ind juste și. printr-o precc”P3J 
re mai stăruitoare, posibile do 
înlăturat.

In fine, putem conchide c3 
la consiliul popular a) orașu-» 
lui Vulcan s-a acumulat © ex>ț 
periență prețioasă în întări^ 
rea legăturii organului local ca 
cetățenii în valorif:carea muP 
titudinii de propuneri și opp. 
nii cu care locuitorii sprijinJ 
activitatea consiliului popular^ 
In orice caz. exigențele sînt 
multe Ș> este de datoria consi
liului popular să asigure ca 
obștea că constituie și în viito» 
un adevărat for consultativ, 
generator de inițiative și crea^ 
tor de valori pe linia propăși
rii acestei vechi urbe minerești 
a Văii Jiului.

Sub egida Institutului de studii istorice și social-politice 
de pe lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, in Editura științifică a apărut lucrarea

o evidentă precisă i 
scrisorile, propune- 

cu ocazia diferitelor 
adunări cetățenești

de N COL AE COPOIU

bătaie", cum le spil- 
„ domesticite", folosite 
care i-au trecut prin 
aproape 200 de ori 
frontierelor Romă-

UJJ

tf. MORAN

După mai bine de 20 de ani, Chaplin a autorizat pro
iectarea a 12 dintre cele citeva zeci de pelicule din filmo
teca sa, însărcinind cu distribuirea lor pe fiul săli, Sydney. 
Actul de redare pentru marele public a unei părți a te
zaurului cinematografic al Iui Chaplin reprezintă, după

părerea revistei „Paris Match", evenimentul cinematografic 
al deceniului '70, prilejuiește o retrospectivă a prodigioasei 
cariere a aceluia pe care criticul Elie Faure îl numea 
„Shakespeare al celei de-a 7-a arte*.

u

Tatăl lui Chaplin, francez, de 
origine, era cîntăreț; mama sa, 
descinzînd dintr-o familie de ți
gani, era, la rîndul său, cîntă- 
reață și dansatoare. „Numai pri
vind-o pe mama s-ar putea ob
serva de unde am învățat să 
traduc emoțiile omenești prin 
mimică și gestică" — avea să 
mărturisească mai tîrziu Cha
plin. O copilărie mizeră, petre
cută în cartierele sordide ale 
Londrei l-a marcat pe Chaplin 
pentru tot restul vieții. „Picasso 
are o perioadă albastră. Ma
ma, fratele meu și cu mine a- 
veam una gri" — se va con
fesa marele actor. Intre 8 și 14 
ani exercita cele mai diverse 
îndeletniciri; de la vînzălor de 
ziare pînă la sticlar, fără însă 
să renunțe la visul de totdea
una — să devină actor.

Chaplin și Chariot au crescut 
împreună. Angajat Ia 17 ani la 
Compania Karno, este distribuit 
în primul său rol în cadrul 
unui turneu pe care firma îi 
face în Statele 
Sennett este acela care-1 va re
marca și-i va propune un prim 
contract pe termen de un an, 
timp în care turnează 35 de 
filme. Dacă în primul apare în 
postura unui escroc monden, în- 
cepînd cu al doilea, îmbrăcă-

Unite. Mack

mi ntea caraghioasă îl va face 
nemuritor : pantaloni prea largi, 
completați cu o haină prea 
strimtă, pălăria pe vîrlul capu
lui și pantofii enormi; o mus
tață mică neagră și un baston 
de bambus. Se născuse Char
iot

Cam prin 1909, obții e la 
Londra primele succese. S-a ob
servat că Chariot este în .’țce- 
lași timp un vagabond, un gent
leman și un poet. I-au fost i e- 
cesare numai cîteva luni penti\» 
a adapta experiența de music > 
hall dobîndită în copilărie, la 
tehnica, încă foarte nouă, a ci
nematografului. Personajul său 
începe să capete formă; ges
turile care-1 vor face celebru 
apar unul cîte unul i mersul 
legănat, 
afară, ;
umăr pentru a o lovi 
te cu- piciorul.

In 1915, Chaplin 
cu firma "„Essanay" 
cago un contract pe i 
expirarea acestuia, 
Company" îi oferă posibilitatea 
realizării unuia din marile sale 
filme : „Băiețandrul". Urmează 
o nouă serie de filme, printre 
care „Chariot soldat", turnat >n- 
tr-un decor de tranșee, ce ofe
ră e imagine satirică, dar ade-<

, cu picioarele ieșite în 
aruncatul țigării peste 

prin spa-

semnează 
din Chi

un an. La 
„Mutual

vârâtă, a războiului. „Goana du
pă aur" — prezentat prima da
tă în primăvara anului 1925 — 
o capodoperă despre care Coc
teau spunea că „este un film 
între viață și moarte, între 
somn și realitate". înainte ca 
„Circul” să fie prezentat în pu
blic, Chaplin începea turnările 
la „Luminile orașului", regăsin- 
du-și energia, entuziasmul și 
zîmbetul ce-i dispăruseră pen
tru scurt timp ca urmare a rup
turii cu cea de-a doua soție 
a sa — Lila Grey — mama lui 
Charlie jr. și a Iui Sydney. Pen
tru acest film el a refăcut de 
20 de ori scenariul și a com
pus muzica. La premiera londo
neză a filmului, Chaplin va 
sta in lojă între lady Astor și 
Bernard Shaw.

California 1932. Chaplin o în
tâlnește pe Paulette Goddard cu 
care, un an mai tîrziu, se va 
căsători. Pentru ea scrie „Tim
puri moderne". Prin acest film, 
Chaplin face o mare concesie 
cinematografului vorbit — „Tim
puri moderne" este un film 
sonor. Vor trebui să mai trea
că încă mulți ani pentru ca, 
prin 1940, în „Dictatorul", Char
iot, acest îndrăgostit de pan
tomimi, care spunea că «esența

cinematografului este liniștea^ 
să consimtă să vorbească.

O dală cu „Monsieur Vcr- 
d'oux". Chaplin reușește să se 
„elibereze" definitiv de un per
sonaj, care timp de aproape 
40 de ani, fusese purtătorul său 
de cuvînt. Chariot devenise un 
mit. Ciclu) „Chariot" îl va în
cheia însă, tocmai în 1952, cu 
„Limelight". Aici, sub masca u- 
nui băi rin clovn, Chaplin îl 
va retrăi pentru ultima oară 
pe Chariot. Este, de asemenea, 
filmul care pecetluiește „divor
țul" autorului cu Hollywood»). 
La 18 septembrie 1952 va pă
răsi pentru totdeauna Statele 
Unite, plecînd împreună cu nu
meroasa sa familie în Europa. 
Aici turnează celelalte filme 
ale sale : „Un rege la New 
York" (1957) și „Contesa din 
Hong-Kong' (1967) cu Sophia 
Loren, unde nu apare decît o 
singură dată, ca steward.

Astăzi, Charlie Chaplin pose
dă o imensă filmotecă cu ne
gativele peliculelor sale. între
bat de ce păstrează aceste fVL 
me. Chaplin a răspuns că o fa
ce gîndindu-se că .ele mai fao 
încă milioane de oameni să 
rîdu".

DPaaaaiziac7iar-ir-!r-ir-ir-.-ir--ii-ir'-ir-ir-r-ir7iaDDnaDaaoaDal
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Acțiune tinerească

comcrti

nccj
Jor Petroșani, Lupeni, 
can și Petrila, concursul a 
avut drept scop rid

movarc

C o nc ursul
..BINA 

SERVIRE

jii față de hu
edin UHe lor spre 
desfacere.
ie 23 mai a.c. 
aza municip;
examinare a de 

drept cei mai 
acrei an țj pe utc 

Pintea. Pctr 
Blîndu. Petrila, 

Lupeni, de 
entara ; Su- 
laria Elekeș, 
de la O.C.b.

idurtrialc-textile ; 
Aurelia Mustafa, Emilia Im- 
bulzan, Lupeni, Valentina 
Toniță, și Maria Stroescu, ca
re au obținut același punc
taj. toți de la O.C.b. Produ
se industriale-metaîo-' limice. 
Câștigătorilor li s-au atribu
it premii în bani și dreptul 
de • participa la faza jude
țeană a concursului ..Buna 
servire" ce se va desfășura 
duminică 30 mai la Deva.

I. BÂRBULESCU

Inițiativa a aparținut comite
tului U.T.C. de la U.U.M.P. Ea 
s-a bucurat de sprijinul deplin 
al comitetului de direcție. Așa 
că într-una din zile 150 de ti
neri au participat la o acțiune 
de colectare a fierului vechi. 
Aici ținem să facem o preci
zare. Acțiunea s-a desfășurat 
în afara uzinei, pe niște tere
nuri accidentate. S-au adunat 
și transportat peste 10 000 kilo
grame de fier vechi.

Printre tinerii care s-au 
dențiat în această acțiune 
numără Octavian Haring, 
fan Petzel. Nicolae Gcamănu, 

Corne] Dalkoș,

Pave] Horvath. Ludovic Gado. 
Ioan Simion și alții.

Ioan STOICOIL 
secretar al comitetului 

de la U.U.M.P

evi- 
se 

Ște-

„SERVICE
Consiliul do Miniștri a n- 

bat, printr-o hotărire, or- 
Brea activității de .Scr

in străinătate și in 
pentru produsele romă- 

Mftsurilc stabilite in 
domeniu silit menite 

contribuie ta ridicarea 
competitivității produselor 
noastre, la mărirea valorii 
lor de întrebuințare, la dez
voltarea exportului și pă
trunderea țării noastre pe 
noi piețe.

ivit holăririi, activita- 
e „service" are ca o- 
asigurarea de prestări 

<le servicii și asistență tehni
că privind montajul, pune
rea în funcțiune, efectuarea 
do probe, funcționarea, re
medierile și reparațiile, ur
mărirea comportării in ex
ploatare a mașinilor, utilaje
lor, instalațiilor și altor pro
duse livrate in cadrul termenu
lui de garanție și postgaran- 
ție, școlarizarea și îndruma
rea personalului beneficiari
lor externi și interni, precum 
și orice măsuri menite să 
faciliteze alegerea, achizițio
narea și utilizarea unui pro
dus.

Activitatea . 
se asigură pri 
nomice sau c< •nick
specializate, c< guni-
zează in cadrul unităților
producătoare, precum și 
colaborare cu întreprinderi 
conomicc din țară sau 
parteneri externi. Unitățile 
..service- din străinătate 
vor organiza ținind seai 
de legislația internă a 
rii respective, ele puțind fi 
încadrate și cu personalul 
angajat din țara unde acti
vează.

Unitățile „service" vor fi 
dotate cu piese de schimb, 
mijloace do transport auto, 
utilaje, aparate de măsură 
și control, materiale 
logice, documentații 
și alte produse neccsa 
sigurării activității lor.

In hotărire sînt prevăzute 
o scrie de alte reglementă 
printre care modalitățile 
finanțare, de .decontare 
cheltuielilor acestor unități, 
de aprovi/jonare a lor cu 
piese de schimb și alte ma
teriale. drepturile bănești de 
care beneficiază salariații.

(Agerprcs)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

22,10 Telejurnalul de noapte.

emisiunii, 
limba ma

Deschiderea 
Emisiune in 
chiorii.

I

de a> 
și viați

22,25 Recitalul sopranei Cor
nelia Gavrilescu.

20,30 Telejurnalul de scară.
Sport.

21,05 Prim plan : Ing. Maria 
Flucsă, director general 
al Combinatului 2 Bum
bac. Emisiune «le Car
men Dumitrescu.Dinamo Mos-I'otbnl : 

cova — Selecționata lu
mii. Transmisiune direc
tă de la Moscova. Co
mentatori : Cristian Țo- 
pescu și Ion Chirilă. In

Ii: .1001 de seri" 
misiune pentru cei

I i 8

Produse
Industriale

PROGRAMUL I : 6.00 De la 
6 la 9,30; 7,00 Radiojurnal. Bu
letin meteo-rulier. Sport; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Odă limbii 
române; 10,00 Buletin de știri) 
10,05 Muzică populară din Ol
tenia; 10,30 Clubul călătorilor 
(emisiune pentru tinerii ascul
tători); 11,00 Buletin de știri) 
11,05 Orchestra Casei de discuri 
„Electrecord'; 11,15 Din țările 
socialiste. Reportaje din R. P. 
Ungară și R. P. Mongolă; 11,30 
Salutare, primăvară — cîniece; 
12,00 La 
nescu; 12,10 
lurile sale, 
rolul Floria 
de Puccini;
melodia populară și interpretul 
preferai; 15,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27, 
Cintecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii : Clau
de Debussy. Sonata pentru vi- 

ț) pian și Sonata pentru 
flaut, viuiâ și harpă; 14,35 In
terpret» ai muzicii popular,? i 
Gheorgne Buuleanu și Aurel 
Gore; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Tribuna radio. Motivarea 
acțiunii umane. Vorbește eoni, 
univ. Petre Pinzaru; 15,25 Pa
gini vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteo-rulier-; 
16,15 Ansambluri corale de ar
matori : corul „Ion Vidu-* al 
Lașei de cultură din Lugoj, di
rijor 
zică

nr.

atigajeaza 
urgent 

® șef magazin 
chimicale 

pentru unitatea 
din Petroșani.

• șef magazin 
fero-metal

pentru 
Uricani.

• șef magazin
mercerie-galanterie

pentru unitatea 
Petrila.

vicecampiom

heliolerapeutic"...joc

il, 
de

alături
Timi-

ocupat 
seria I, 
de stu-

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
7—15, de la biroul personal al întreprinderii, din Petroșani 
str. Republicii nr. 90, telefon 1804.

Ma- 
Izverna- 

Bitea, 
lonescu,

oară

nu „spun

JEwCQSSS

microfon, Jean Pău- 
Un interpret și ro- 
Zinku Milanov in 
din opera „Tușea-4 
12,30 Intîlnire cu

de nelioterapie
Pcnsionarul loan Rusu, din 

satul Livezile, posesorul unc
ia din cele mai bogate co
lecții de antichități din țară, 
a devenit de curind inventa
tor. Oficiul de stat pentru in
venții i-a eliberat brevetul 
cu nr. 49834 pentru o inte
resantă instalafie de heliote
rapie. Cele două variante 
constructive au la bază un 
mecanism care asigură expu-

nerea uniformă, treptată a 
corpului omenesc la acflu
nea razelor solare, astfel in
cit se evită complet așa nu
mitul
Planșeul turnant al instalației 
poate deservi simultan 80 de 
persoane. După circa o oră 
de plajă, dirijată mecanic, 
cura de helioterapie devine 
agreabilă încă din prima zi.

(Ager preș)

Marca sărbătoare sportivă 
(udențească desfășurată între 
7—23 mai în Capitală a în- 

fotbaliștii de 
mine din Pe- 
prilej de afir- 
lor, dovedită 
diviziei C în

i—23 mai 
semnat pentru 
la Institutul de 
troșani un bun 
mare a valorii 
în campionatul 
care activează, dovedită in anii 
trecuți și Ia campionatele uni
versitare : în 1963 — locul I, în 
1964 — locul IV, în I9G6 — lo
cul III. De data aceasta — în 
1971 — ci au fost foarte aproa- 

1, dar zeița Fortu- 
le zimbească, 
cu locul 
lor colegi 
Cluj.

pe de locul I, 
na n-a vrut să 
mulțumindu-se 
după norocoșii 
la Universitatea

Studenții de la I.M.P. au e 
voluat in seria a H-a 
de Institutul politehnic 
șojara ,și Universitatea București. 
Invingînd cu 5—0 pe I. P. Ti
mișoara și-cu 1—0 pe „U“ Bucu
rești, petroșănenii au 
primul Ioc în serie. In 
primul loc este ocupat 
denții clujeni, grație golavera
jului mai bun deck al studen-

ților de Ia Politehnica Bucu
rești, și astfel finala se dispută 
intre LM.P. și „U" Cluj. Petro- 
șăncnii sînt handicapați de ab
sența lui Grizca (accidentat), a 
lui lonescu și Tismănaru (bol
navi), pe find clujenii benefi
ciază de aportul divizionarilor 
A, Anca, Mihăilă, Lică, Negru, 
Ardeleanu și a unor jucători 
din echipa de tineret-rezerve a 
Universității. Totuși, jocul a 
fost frumos, echilibrat și s-a 
terminat Ia egalitate, 0—0, după 
90 și apoi după 120 minute de 
joc. De remarcat că Făgaș a 
înscris un gol perfect valabil, 
direct din lovitură de colț, dar 
arbitrul M. Sadoveanu din 
București l-a anulat pe motiv 
imaginar de fault la portar. 
Pentru desemnarea cîștigătoa- 
rci s-a trecut Ia executarea a 
10 lovituri de la 11 metri de 
fiecare echipă. Primii au execu
tat penaltiurile clujenii, trans- 
forinînd 7 din 10. Petroșănenii 
au reușit tot 7, ratînd prin Tu
dor, Rotea și Marcu, așa că din 
nou egalitate. Fiecărei echipe i 
s-a mai acordat cite o lovitură

de Ia 11 metri, în pauza meciu
lui Politehnica București—Me
talul București. Clujenii au în
scris, petroșănenii au ratat prin 
Făgaș și astfel, studenții de la 
I.M.P. au trebuit să se mulțu
mească cu locul II.

Comportarea lor, în general, 
a fost foarte bună, pentru care 
merită toate aprecierile. Cei 15 
fotbaliști de la I.M.P., meda- 
liați cu argint la ediția din 
acest an a campionatelor uni
versitare, sînt: Berindei. 
rincan, Botoș. Zăvălaș, 
ru, Tudor, Varhonic, 
Știr, Rotea, Grizea, 
Ștefan, Marcu, Făgaș.

destul ‘
Dacă prima echipă a Jiului 

a dat, și mai dă încă, destule 
griji iubitorilor fotbalului din 
Valea Jiului, nici formația de 
tineret-rezerve nu are compor
tări mai bune, pendulînd de 
mult timp pe locurile ultime 
ale clasamentului. Acest lucru 
nemulțumește, în primul rînd. 
pentru că în această așa-zisă 
pepinieră nu cresc înlocuitori 
de valoare pentru combatanții 
din linia întîi, de care este a- 
tîta nevoie. Apoi vine și deza
măgirea spectatorilor. Este i- 
nadniisibil ca în multe jocuri 
la rînd, susținute acasă de 
„cădeți i" Jiului, să-i vezi plim
bați de adversari cu care greu 
reușesc un punct, destul de 
rar două, pe teren propriu.

La începutul campionatului, 
Jiul a pornit cu o echipă de 
rezerve bună, a cărei valoare

. escut pe parcurs, dar care 
a fost apoi descompletată, 
„plivită” de cîteva elemente 
talentate, cedate cu multă u- 
.șurințâ altor fonmații. Ne 
gîndim la Dobrescu (Știința 
Petroșani), la Pop, Achim, Ma- 
cavei, Marian Mihai (Mureșul 
Deva).

Așa se face că formația de 
tineret-rezerve a Jiului se mul
țumește cu deplasările, cu re
zultatele de orice fel, că din 
rîndul ei nu răsare nici un fir 
mai viguros, care să ajungă 
repede în prima echipă. Spu-

nem toate acestea după meciul 
Steagul roșu Brașov, cîști- 
de Jiu] cu scorul de 1—0. 
spunem pentru că am vă- 
joc slab din partea ambe- 
echipe — dar noi ne ro

din 
arătat

cu
gat 
Le 
zut 
lor 
ferim acum la formația 
Petroșani — care n-a 
mai nimic publicului spectator. 
Iliopețchi, Viciu, Remus Popa, 
Nădășan au muncit mult și 
cu folos, dar n-au fost susți
nuți suficient de ceilalți colegi. 
Am văzut și la ei acea stereo
tipie în pase -Și în șuturile la 
poartă, acea dezorientare în te
ren și lipsă de eficacitate a 
înaintașilor. Până în minutul 
75 scorul a fost alb. In acest 
minut, o centrare a lui David 
a fost fructificată, cu capul, 
de Stoenescu, și astfel Jiul a 
învins cu scorul de 1—0. Gaz
dele au avut și alte ocazii, deo
sebit de bune, ratate de Ste- 
enescu, David și Nădășan. Aș
teptăm mai mult și de la a- 
ceșli băieți tineri, mai multă 
dorință de afirmare, mai mult 
fotbal.

In meciul de sîmbătă, bine 
condus de arbitrul Gheorghe 
Micu din Tg. Jiu, echipa Jiul 
Petroșani a intrat pe teren în 
următoarea formulă : Hlopețchi
— Safta, Căluți, Delian, Viciu
— Remus 
Uilecan,

Popa, Nădășan — 
Simon, Stoenescu,

angajează urgent
• Muncitori pensionari pentru continua 

rea zidului de sprijin de pe malul drept 
al pîrîului jigoreasa în zona depozitului 
Varnița.

Angajările se fac temporar
Informații suplimentare se pot obține 

zilnic, între orele 7-15, de la sediul Bazei 
de aprovizionare și transport din Petro
șani, str. Mihai Viteazul nr. 3

MINIERI! RESPECTAU MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

Poziția nr. 2
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCA DIN SACUL
DE Pl RTARE

Poziția nr. 1 
POZIȚIA CORECTA DE 
PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUPĂ GIT

Pozițin nr. 6
FIXAREA MUȘT1UCI LI 
GURA CU PARTEA 1)E CAU

CIUC INTRE GINGIE 
ȘI BUZE

aemus lușcău; 16,30 Mu- 
pupularâ cu Ionela Pro- 

Pironescu și De- 
ueanu; 16,50 Publi

citate radio; 17,00 Antena ti
nerelului; 17,30 Meridiane me
lodii — ediție specială; 18,00 

seni; 20,oo Tableta de 
de Pop Simion; 20,05 Ze- 

ee melodii preferate; 20,4U Ro
manțe și cîniece cu Emil uavriș; 
2O,ao știința la zi; 21,00 Biju
terii muzicale; aria Chimenei 
(Maria Callas) și Suita de ba
let din opera „Cidul" de Mas
senet (orchestra simfonică din 
Boston, dirijor Arthur Fiedler); 
21,25 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic, Sport; 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic. Din 
lirica R. D. Vietnam; 23,00 Con
cert de seară — (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,60 
Estrada nocturnă. (Buletine de 
știri la orele 2,00; 4,00; 5,00)

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Los Tarantos (27—30 mai); 
Republica : De 7 X 7 (27—30 
mai); PETRILA : Pomul de 
crăciun (20—31 mai); LO- 
NEA — Minerul : B. D. in
tră în acțiune (27 — 30 mai) : 
AN1NOASA: Răzbunarea
sfîntului (30—31 mai); VUL
CAN ; Cinci pentru infern 
(27—29 mai) ; BĂRBÂTENI : 
Sentința (29—30. mai) : PA- 
ROȘEX'I : Pensiune pentru 
holtei (30—31 mai).

TEATRUL

VALLA
JIULUI

PETROȘANI

Condițiile de studii, stagiu 
salarizare se comunică 

lor interesați la sediul 
teatrului sau la telefon 1236.

angajeaza

• ȘEF DE 
DEPOZIT
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Lucrările Congresului 
Partidului Comunist

din Cehoslovacia
PRAG A 26 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite i la Fraga își conti
nuă lucrările cel de-al XIV -lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Miercuri dimineața, Lubo- 
mir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., preșe
dintele guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace, a prezentat 
raportul asupra proiectului do 
directive privind politica eco
nomică a partidului în pe
rioada 1971—1975.

Proiectul definește direcțiile 
principale și proporțiile fun
damentale ale dezvoltării eco
nomice. In proiect se arată că 
venitul național a sporit din 
1948 de aproape patru orii 
producția industrială a crescut 
£n comparație cu anul 1937 de 
șapte ori: productivitatea mun
cii în. agricultură a crescut de 
aproape 3,5 ori în comparație 
cu perioada antebelică.

Principalele fonduri de in
vestiții, se arată in proiect, vor 
fi concentrate spre creșterea 
accelerată a ramurilor în dez
voltare, îndeosebi extracția de

Ninge din nou în
Deși ne aflăm spre sfîrși- 

tul lunii mai, iarna nu a ca
pitulat definitiv in Europa 
occidentală : marți a nins în 
sudul Franței și în Portuga
lia. In partea de nord a Por
tugaliei, in special în loca
litatea Braganca, situată la 
frontiera cu Spania, s-a de
pus un strat subțire de ză
padă. In ansamblul acestei 
țări temperatura, in luna 

De trei sau patru ori pe z:, Institutul meteorologic ungar 
primește imagini de la satelitul artificial american E-.S.S.A. 8, 
care folosește la stabilises prevederilor meteorologice și la 
informarea aeroportului I'erihegy asupra vremii.

In foto : Un set de antene pentru recepționarea imaginilor 
de la satelitul artificial.

combustibil și producția de 
materiale de construcții, reali
zarea marilor programe de 
construcții capitale etc. Tot
odată se pune accentul pe gă- 
sireu mijloacelor de folosire 
cît mai bună a resurselor na
ționale de energie, cu precă
dere pentru dezvoltarea pro
ducției chimice, precum și pe 
sporirea eficienței producției. 
In acest sens, proiectul de di
rective prevede ca, în urmă
torii cinci ani, 95 la sută din 
creșterea venitului național să 
se realizeze pe seama ridică
rii productivității muncii. In 
agricultură, principala sarcină 
este de a satisface necesitățile 
crcscînde ale consumului la 
principalele produse alimenta
re din producția națională.

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
partidelor frățești.

In numele Partidului Comu
nist Român, a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al G.G. al 
P.C.R., conducătorul delegației 
române.

Lucrările congresului conti
nuă.

Europa occidentală
mai, n-a depășit niciodată 17 
grade. In general, timpul a 
fost rece și ploios.

In Franța, unde ploaia și 
timpul urit au marcat a- 
ceastă „frumoasă lună mai”, 
cum scrie agenția France 
Presse, zăpada și-a făcut a- 
pariția în Haute Provence și 
în munți. Ninsoarea a fost 
însoțită de o scădere sensi
bilă a temperaturii.

ÎNCHEIEREA VIZIRI EOVARAȘUEUI 
GHEORGHE RADUEESCU IN CUBA
Semnarea unor documente

HAVANA 26 — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite i La Havana 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-cubaneze de colabora
re economică și tehnico-știin- 
țifică. Desfășurate într-un spi
rit prietenesc, de înțelegere 
reciprocă, lucrările Comisiei 
au marcat un nou pas în di
recția dezvoltării multilatera
le a schimburilor economice, 
a colaborării și cooperării 
tehnico-științifice dintre Ro
mânia și Cuba.

Ca urmare a înțelegerilor 
realizate în cursul tratativelor, 
luni seara a fost semnat pro
tocolul celei de-a doua sesi
uni a Comisiei mixte româno- 
cubaneze. Documentul prevede 
dezvoltarea cooperării între 
cele două țări în domeniul me
talurgiei neferoase, precum și 
în alte domenii importante ale 
economiei — contstrucția de 
mașini, industria chimică, mij
loacele de transport auto și 
feroviare, industria alimentară, 
zootehnie etc. Protocolul a fost 
semnat din partea română de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar din partea cubane
ză de Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Comisiei naționa
le de colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Expoziție „A
BELGRAD 26. — Corespon

dentul Agerpres, G. Ionescu, 
transmite : La Zagreb, la Mu
zeul revoluției popoarelor din 
Croația, s-a deschis miercuri 
expoziția „A 50-a aniversare 
a P.C.R.", prezentată ante
rior timp de patru săptămînl 
in capitala R.S.F. Iugoslavia.

La Moscova s-a deschis expoziția 
„I N T O R G M A Ș - 71“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu 
Podină i La 26 mai s-a deschis 
la Moscova, în parcul Sokol
niki, expoziția internațională 
de tehnică modernă pentru u- 
nitățile comerciale și de ali
mentație publică — „Intorg- 
maș-71", la care participă pes
te 600 de întreprinderi, orga
nizații și firme din 22 de țări 
printre care, în afară de țara 
gazdă, Italia, R.D. Germană, 
Japonia, S.U.A., Cehoslovacia,

Un atlas
(Urmare din pag. 1)
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ba, Poreces erau cu 20 
ani în urmă comune de sine 
stătătoare. Astăzi au deve
nit cartiere ale Miskolcului. 
înseși condițiile naturale ale 
țării se schimbă. La elibe
rare pădurile cuprindeau doar 
10 la sută din suprafața ță
rii. Acum au ajuns la 16 la 
sută. Numărul lacurilor, al 
eleșteelor, al bălților s-a du
blat ajungind la aproape 
1 000. Citeva hărți și grafice 

A fost semnat, de asemenea, 
protocolul cu privire la co
laborarea tehnico-șțiințificâ în 
domeniile minier, al industriei 
chimice, agriculturii. In pro
tocol se prevede stabilirea de 
legături între institutele de 
cercetări departamentale simi
lare din cele două țări. Pro
tocolul a fost semnat de Radu 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare e- 
conomică și tehnică, și de Au
gustin Navarrete, viceministru 
al industriei minelor.

La semnarea documentelor 
au fost prezenți Guillermo 
Garcia, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. din 
Cuba, Râul Roa, membru al 
C.C., ministrul afacerilor ex
terne, Pedro Miret, membru al 
C.C., ministrul industriei mi
nelor, combustibilului și me
talurgiei, Jesus Montane, mem
bru al C.C., ministrul teleco
municațiilor.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membrii delegațiilor gu
vernamentale ale celor două 
țări și Vasile Mușat, ambasa
dorul României la Havana. 
După semnare, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu și Carlos 
Rafael Rodriguez au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
obținute în cadrul lucrărilor 
celei de-a doua sesiuni a Co

ZAGREB

50-a aniversare a P.C.R.‘‘
La festivitatea de deschide

re au luat parte Iosip Vrho- 
vec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Croația, 
Mirko Bilici, secretar pentru 
informații al Vecei Executive 
a Croației, alți reprezentanți 
ai Uniunii Comuniștilor și ai

Danemarca și altele. Pavilio
nul nr. 11 găzduiește expozi
ția organizată de Camera de 
Comerț a României.

Expoziția a fost inaugurată 
de M. A. Leseciko, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

După deschidere, pavilionul 
României a fost vizitat de M. 
A. Leseciko, V. N. Doenin, mi
nistrul construcției de mașini 
pentru industria ușoară și ali

o imagine a noului
fac cunoscut in mod expresiv 
programul dezvoltării econo
mice a țării în următorii 
cinci ani. Industria chimică 
va spori intr-un ritm de 9 
la sută anual. Cele mai mari - 
investiții se vor realiza în 
această perioadă la Kazin- 
barcsika, Leninvaros, Tisava- 
sarvari, Szolnok, Varpalota, 
Szaszhalombata. Industria a- 
luminiului își va spori volu
mul producției în această pe
rioadă cu 45 la sută. Indus
tria mijloacelor de transport 

misiei mixte româno-cubaneze 
de colaborare economică și 
tchnico-științifică, aprec’indu-le 
ca un pas important în dez
voltarea relațiilor prietenești 
între cele două țări.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu a avut o întrevedere cu 
Râul Roa, ministrul afacerilor 
externe al Cubei. Au fost a- 
bordate probleme privind re
lațiile dintre România și Cuba, 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

De asemenea, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a avut o 
întrevedere cu Marcelo Fer
nandez Font, ministrul comer
țului exterior, cu care a trecut 
in revistă problemele relațiilor 
economice bilaterale, precum 
și perspectivele de dezvoltare 
ale acestora.

★

Marți, delegația guverna
mentală română, condusă de" 
tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a părăsit Havana. Pe aeropor
tul internațional Jose Marti, 
șeful delegației guvernamenta
le române a fost salutat de 
Carlos Rafael Rodriguez, Raul 
Roa, Pedro Miret, Marcello 
Fernandez Font și de alte per
soane oficiale.

Era prezent, de asemenea, 
Vasile Mușat, ambasadorul 
României la Havana.

Vecei Executive Republicane. 
Cu acest prilej au luat cu
vîntul Bojo Novak, membru 
al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Croația, președintele 
Comisiei pentru relații exter
ne a C.C., și ambasadorul Ro
mâniei in Iugoslavia, Vasile 
Șandru.

mentară și de aparate casnice 
al U.R.S.S., B. A. Borisov, pre
ședintele Camerei de comerț 
a U.R.S.S., șf*de alte persoane 
oficiale sovietice. La intrarea 
în pavilionul românesc, oaspe
ții au fost întâmpinați de Ni- 
colae Bozdog, ministrul Co
merțului interior al României, 
Teodor Marinescu, ambasado
rul României la Moscova, și 
Valeriu Bărbulescu, consilier 
economic al ambasadei româ
ne.

se va dezvolta in primul 
rind in orașele Gyor, Sze- 
kesfeherva, Eger, Budapesta, 
Szeged și Tatabanya. Se vor 
construi multe sute de kilo
metri de noi autostrăzi.

Desigur noul atlas din ca
re am extras doar citeva 
date este destinat în primul 
rind elevilor in scopuri di
dactice. Dar el oferă în ace
lași timp celui care îl răs
foiește posibilitatea unei vaste 
cunoștințe cu realitățile Un
gariei de astăzi.

BELFAST 26 (Agerpres). 
Explozia deosebit de puter
nică a unei bombe plasato 
în holul unui post de poli
ție din cartierul Springfield 
Road din Belfast a provocat 
moartea unul soldat și răni
rea altor 20 de persoane, în
tre care și trei copil. Șocul 
puternic al exploziei a ava
riat grav clădirea, distru- 
gînd, de asemenea, mai mul
te automobile. Este al doilea 
atentat petrecut în ultime
le 48 de ore.

Potrivit observatorilor de 
la Belfast, incident’ll de

marți seara ar putea fi 'in
terpretat ca un răspuns la 
declarațiile făcute în Stor
mont (Parlament), cu numai 
cîteva ore mai devreme, de 
primul ministru nord-irlan- 
dez, Brian Faulkner. Șeful 
guvernului local a afirmat 
că forțele de ordine vor fi 
autorizate în viitor să facă 
uz de arme de foc fără un 
ordin prealabil din partea 
superiorilor împotriva ori
cărei persoane înarmate sau 
care „se comportă într-o ma
nieră suspectă". Declarația, 
calificată de primul minis
tru ca un „avertisment se
rios adresat întregii popu
lații", a provocat nemulțu
mirea comunității catolice, 
ai cărei deputați în Stor
mont au anunțat că vor cere 
precizări suplimentare în le
gătură cu intențiile șefului 
guvernului nord irlandez.

După 
asasinarea 
consulului 
israelian 

în Turcia
ANKARA 26 (Agerpres). — 

Guvernul turc a renunțat să 
depună în Parlament proiec
tul de lege prevăzând pedeap
sa cu moartea pentru răpi
rile cu caracter politic, întoc
mit ca urmare a asasinării 
consulului general al Israelu
lui la Istanbul. Surse bine 
informate din capitala turcă 
arată că această lege nu mai 
era necesară întrucît, în ca
zul arestării celor care l-au 
sechestrat și asasinat pe con
sulul israelian, ei vor putea 
fi condamnați la pedeapsa ca
pitală pentru „omucidere pre
meditată".

După cum s-a anunțat la 
Amman, forțele de poliție 
iordaniene au reținut pe unul 
din organizatorii răpirii con
sulului israelian. La cererea 
guvernului turc, guvernul 
iordanian a acceptat să-l ex
trădeze pe arestat, a cărui 
identitate nu a fost dezvă
luită.

Totodată, Comandamentul 
stării de urgență din Istan
bul a arestat doi înalți func
ționari ai poliției turce, care 
sînt bănuiți de a fi avut le
gături cu răpitorii.

„FINANCIAL TIMES" :

„Problemele puse C. f. L de criza dolarului"

Conferința de presă

președintelui Allende
a

SANTIAGO DE CHILE 26 
(Agerpres). — Președintele Sal
vador Allende a declarat, în 
cadrul unei conferințe do pre
să, că preocuparea principa
lă a guvernului Unității Popu
lare în domeniul politicii ex
terne o constituie promova
rea dc relații pașnice cu toa
te țările lumii. Răspunzînd u- 
nei întrebări privind cursa 
înarmărilor în emisfera occi
dentală, președintele chilian 
a criticat hotărîrea guver
nului american prin care se 
autorizează ridicarea plafonu
lui vînzărilor de arme către 
țările latino-americane de la 
75 milioane la 150 milioane do
lari. „Această hotărâre, a subli
niat Allende, va reprezenta 
un factor deosebit de negativ. 
Refuzăm să gîndim că popoa
rele latino-americane pot a-

Vietnamul de sud
SAIGON 26 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat transmis 
de agenția Eliberarea se men
ționează că în perioada 1 de
cembrie 1970 — 10 aprilie 
1971 unitățile militare ale Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietna
mului de sud au scos din 
luptă peste 7 500 de soldați 
și ofițeri americani și saigo-

CU PRILEJUL 

„ZILEI ELIBIlUllIi AFRICII"
NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 

gerpres). — Intr-o cuvîntare ros
tită cu prilejul celei de-a 8-a 
aniversări a „Zilei eliberării 
Africii", secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a cerut țări
lor care întrețin relații cu Re
publica Sud-Africană și Portu
galia să sisteze ajutorul mili
tar și economic furnizat Pre
toriei și Lisabonei pentru a 
permite eliberarea popoarelor 
africane și înlăturarea rămăși
țelor coloniale de pe continent. 
„Organizația Națiunilor Unite a 
recunoscut necesitatea aplicării 
unor măsuri urgente și univer
sale care să înfrîngă rezistența 
încăpățînată a regimurilor ra
siste și coloniale prin supri
marea oricărui ajutor militar 
și economic acordat guvernelor 
acestor țări", a spus U Thant.

Referindu-se la teritoriile a- 
flate sub dominație colonială, 
printre care a amintit Angola. 
Namibia, Mozambic și așa-zisa 
Guinee Portugheză, secretarul 
general al O.N.U. a reafirmat 
„dreptul popoarelor din aceste 
teritorii de a-și hotărî propria 
lor soartă în conformitate cu 
principiile Cartei O.N.U.". El a 
calificat situația din Republica 
Sud-Africană ca fiind „gravă" 
și a condamnat guvernele a- 
celor state care în ultima vre
me livrează armament acestei 
țări, încâlcind embargoul hotă
rît de către Consiliul de Secu
ritate al Organizației.

★
Auxence Ickonga, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii 
Populare Congo, a exprimat, 
cu prilejul manifestațiilor pri
lejuite de Ziua eliberării Afri
cii și a celei de-a 8-a aniver

vea divergențe care să con
ducă la folosirea acestor arme, 
deoarece ele au o moștenire 
comună și un destin comun". 
In ce privește forțele armato 
chiliene, a declarat Allende, 
ele vor fi înzestrate astfel în- 
cît să fie capabile să apere 
suveranitatea, independența șl 
demnitatea națională a popo
rului și a țării. El a dat asi
gurări că forțele armate ur
mează tradiția respectării ab-, 
solute a constituției, și că gu
vernul este hotărît si le inte
greze din ce în ce mai mult 
in procesul de dezvoltare a 
țării.

Răspunzînd unei alte între
bări, președintele Salvador 
Allende a declarat că „în 
Chile nu există deținuți poli
tici".

nezi în cadrul acțiunilor de
clanșate în provincia Uminh. 
la sud-vest de Saigon. Comu
nicatul subliniază că forțele 
patriotice au declanșat puter
nice acțiuni militare, deju- 
cînd numeroase operațiuni 
inamice la care participau 
unități ale regimului de la 
Saigon sprijinite de tancurile, 
artileria și aviația S.U.A.

sări a creării Organizației U-* 
nității Africane, credința ne
zdruncinată a țării sale în prin
cipiile acestei organizații, me
nită să-și aducă o contribuție 
însemnată la eliberarea defini
tivă a tuturor teritoriilor con
tinentului.

Postul de radio Conakry sa
lută, cu același prilej, victo
riile repurtate de statele mem
bre ale O.U.A. în lupta pentru 
cucerirea independenței lor po
litice și economice.

La Nouakchott, aceleași eve
nimente au fost'marcate de un 
important miting al Partidului 
Poporului din Mauritania, pre
zidat de Ahmed Ould Moha
med Sallah, secretarul partidu
lui. După ce a condamnat re
gimul rasist din Republica Sud- 
Africană, precum și colonialis
mul portughez, Sallah s-a pro
nunțat pentru intensificarea lup
tei pe toate fronturile, pentru 
eliberarea și edificarea unei 
Africi în întregime indepen
dente.

Intr-un comunicat oficia] al 
guvernului camerunez, dat pu
blicității la Yaounde, adresa» 
opiniei publice internaționale, 
și, în mod special. Organizației 
Națiunilor Unite, se cere luarea 
unor măsuri urgente și efi
ciente împotriva regimurilor co
lonialiste și rasiste din Africa.

La Lagos, capitala federală 
a Nigeriei, au avut loc mari 
demonstrații organizate de ti
neri în semn de protest față 
de situația în care se află popu
lația de culoare din zonele încă 
neeliberate ale continentului a- 
frican.

(Agerpres)

INCA UN O.Z.N.

MADRID 26 (Agerpres). — 
Un locuitor din Palencia, dl. 
Antonio Alvarez Fresnada 
afirmă că a văzut o farfurie 
zburătoare Ia aproximativ 40 
km de Sevilla, anunță zia
rul „ABC". Indreptîndu-se 
luni, în automobil, de la Pa
lencia spre Sevilla, a relatat 
Fresnada, el a fost surprins 
de un zgomot asurzitor pe 
șosea și a văzut „un obiect 
zburător circular, oprit la o 
foarte joasă altitudine, chiar 
în locul unde se afla auto
mobilul".

ȘIRAG DE HOTELURI

ATENA 26, — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Cimpeanu, transmite : Guver
nul grec a elaborat un pro
gram de dezvoltare a indus
triei turistice, care prevede, 
între altele, extinderea com

plexului hotelier pe litoralul 
Aticii, în Peloponez, pe insu
le. Intre Pireu și localitatea 
Varkiza se intenționează crea- 
fea unui șirag de hoteluri și 
plaje.

Pe de altă parte, s-a în
ceput valorificarea turistică 
a Greciei de nord, respectiv 
a regiunilor muntoase, unde 
s-a creat și se creează o re
țea întinsă de campinguri. 
Pentru prima dată, s-au luat 
măsuri de valorificare turis
tică a izvoarelor de ape mi
nerale, construindu-se în a- 
cest scop stațiuni balneare.

INTERZIS!

BONN 26 (Agerpres). — In 
legătură cu organizarea unei 
expoziții a tablourilor celebru
lui pictor german Albrecht 
Durer, autoritățile din Niirn- 
berg au hotărît să interzică 
zborurile avioanelor și elicop

terelor deasupra orașului. Ex
poziția va prezenta 400 din 
operele originale ale lui Du
rer, împrumutate de la nu
meroase muzee din întreaga 
lume și care au fost asigu
rate pentru suma de 300 mi
lioane mărci. Autoritățile din 
Niirnberg doresc, prin măsu
ra luată, să împiedice orice 
posibilitate de producere a 
unei catastrofe aeriene care 
ar putea să distrugă even
tual picturile expuse, ceea ce 
le-ar obliga să plătească su
ma asigurată.

12 ANI IN... FOTOLIU

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Potrivit concluziilor unui stu
diu efectuat de o societate 
britanică producătoare de te
levizoare și aparate de radio, 
cetățeanul englez petrece 28 
la sută din timpul său liber 
în fața televizorului, Ținînd 

seama de faptul că vîrsta 
medie în Marea Britanic este 
de 64 de ani, s-a calculat că 
englezii petrec 12 ani din 
viața lor privind Ia televizor.

IN AȘTEPTARE

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Astronautul Alfred 
Worden a demonstrat luni, 
in fața unei audiențe nume
roase, că el va fi cel mai o- 
cupat astronaut din cei care 
au gravitat pe°o orbită de 
parcare in jurul Lunii, aș- 
teptînd reîntoarcerea colegi
lor lor care au coborît pe su
prafața astrului nopții. Wor
den a subliniat că el va tre
bui să efectueze șapte expe
riențe complexe în timpul 
celor 67 de ore cît va rămî- 
ne pe orbita de parcare, aș- 
teptîndu-i pe cei doi colegi 
ai săi — David Scott și Ja
mes Irwin —- să-și îndepli
nească programul lor lunar. 

„Criza dolarului și măsurile 
adoptate pentru a-i face față 
au scos în evidență în mod 
pregnant conflictele din cadrul 
Pieței comune în legătură cu 
politica monetară și economi
că. Discuțiile violente dintre 
Germania occidentală și Fran
ța, care au însoțit căutarea 
unei politici comune, și hotă
rîrea finală de a permite mem
brilor CEE să acționeze inde
pendent constituie o mare lo
vitură pentru obiectivul pe 
termen lung al comunității de 
a înfăptui preconizata uniune 
monetară și economică. După 
răsturnările recente, țările 
membre se află în fața sarci
nii dificile de a pune laolaltă, 
din nou, piesele ambițiosului 
program pe termen lung sta
bilit la începutul anului în ve
derea realizării uniunii econo
mice. Angajamentul țărilor 
membre față de ideea uniunii 
economice depline era o afir
mare majoră a încrederii „ce
lor șase" în conceptul CEE. 
Acum este, însă, absolut clar 
că dezbinările, care au fost cîr- 
pite atunci cînd s-a ajuns la 
o înțelegere între membrii, 

sînt suficient de mari pentru 
a amenința întreaga idee. De 
fapt, scindarea, care a apărut 
din nou pe primul plan, a 
existat în decursul celei mai 
mari părți a istoriei Pieței 
comune. Ea se manifestă între 
R. F. a Germaniei, care afir-
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mă că CEE ar reclama un 
grad mult mai înalt de coor
donare a politicii lor economice 
și monetare (și implicit împu
terniciri mai mari pentru in
stituțiile supranaționale ale 
CEE), și Franța care rezistă 
în mod consecvent presiunilor 
ce i-ar reduce răspunderea . na
țională și libertatea de acțiu
ne.

Consecințele acestei dispute 
politice centrale au devenit 
deja foarte evidente în dezvol
tarea CEE. Acest lucru a apă

rut cel mai vădit in contextul 
politicii agricole comune, care 
se bazează, de fapt, pe postu
latul că cel puțin un aspect 
al uniunii monetare — parită
țile fixe de schimb între mo
nedele țărilor membre — a 
fost deja realizat. Dar. aceas
tă politică a fost de acum pu
ternic zdruncinată de necesi
tatea unor schimbări inde
pendente în valorile monede
lor franceză și vest-germană 
în cursul ultimei crize mone
tare. Acum, pentru a doua oa
ră, se pare că va fi necesar 
să se găsească un mijloc de a 
menține sistemul în fața miș
cărilor monetare independen
te.

...Survenind în stadiu! actu
al, criza monetară nu a reușit» 
să ducă la acea strângere a 
rândurilor în cadrul CEE ce
rută de obiectivul uniunii și 
necesară pentru ca țările 
membre să-și realizeze scopul 
de a exercita presiuni mal 
mari asupra S.U.A. Dimpotrivă, 
criza a scos la iveală noi ob
stacole în calea înfăptuirii uni
tății reale a comunității.
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