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Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane: redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1602; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71: 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-invățăinint — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

Repere
pozitive

pe traiectoria
magistralelor

energetice
In această perioadă a anu

lui propice desfășurării in 
condiții favorabile a lucrări
lor de construcție, activitatea 
colectivului lotului electro- 
montaj Vulcan cunoaște im
pulsuri mobilizatoare. Munca 
montorilor cncrgeticieni, exe
cuția noilor linii aeriene de 
înaltă tensiune și a altor in
stalații aferente pentru îm
bunătățirea alimentării cu e- 
nergie electrică a unităților 
economice — in continuă dez
voltare — din municipiu este 
puntată dc rezultate 

Cîteva repere in
pozi- 
acest

urmă

tir 
se>

Cu cîteva zile in 
a fost pusă sub tensiune ce
lula de alimentare pentru li
niile de 6 KV nr. I și nr. 2 
Paroșeni.

<$» Echipele lotului elect ro- 
montaj lucrează intens la li
nia de 15 KV Petrila — Ani- 
nuasa sud — Vulcan, care 
urmează să fie dată in func
țiune la sfîrșitul acestei luni. 
Execufia lucrării este in sta
diu avansat; pentru porțiu
nea de dublu circuit a liniei, 
au fost ridicați toți stilpii 
de susținere, conductorul este 
tras în proporție de 60 la 
sută. se efectuează vopsitul 
stil pilor, urmează să se facă 
supratraversarea șoselei națio
nale Petroșani — Hațeg. E- 
chipa de ridicat stilpi a lui 
Avram Bălgrădeanu, cea de 
conductori a lui Victor Co- 
drea, de fundații a lui Gh. 
Dumitrescu se străduiesc — 
in pofida terenului acciden
tat pe care lucrează și a ca
priciilor vremii — să se în
cadreze cu lucrările în ter
menele și in normele de ca
litate și siguranță. In spri
jinul echipelor vine vredni
cia și cutezanța tractoristu
lui Traian Luca dovedite la 
transportul, asamblarea și ri
dicarea uriașilor stilpi de 
susținere a viitoarelor magis
trale electrice, iscusința trac
toristului Nicolae Căbulea la 
trasul conductorului la să
geată.

Prin intrarea, la 30 iunie, in 
exploatare a acestei linii de 
înaltă tensiune se va asigu
ra dubla alimentare cu ener
gic electrică a minei Ani- 
noasa.

Petroșani
Tn sala Casei de cultură din 

Petroșani are loc astăzi, la 
ora 20, spectacolul de mare 
succes cu comedia „Nic-Nic" 
de Anca Bursan și Gh. Pan- 
co. montat de Teatrul de co
medie București. In distribu
ție se află actori bine cunos- 
cuți de public ! Amza Pellea, 
Șt. Tapalagă, Sanda Toma, 
Iurie Darie, Nic. Plătăreanu, 
C. Vintilă, Gh. Crîșmaru. Di
recția de scenă a spectaco
lului aparține maestrului e- 
merit al artei Moni Ghelerter 
iar scenografia e semnată de 
I. Popescu-Udriște.

IN DEZBATERE PUBLICA
Proiectul legii privind organizarea și 

conducerea unităților economice

Cadru adecvat 
apropierii nivelului 

deciziilor dc producție
Proiectul legii cu privire la 

organizarea și conducerea uni
tăților economice de stat, re
cent publicat în presă, este un 
exemplu elocvent de act nor
mativ care se bazează pe știința 
organizării și conducerii unită
ților economice. Studiind acest 
document programat mi-am dat 
seama că, prin aplicarea preve
derilor lui, se satisface o cerin
ță fundamentală a mersului 
înainte : organizarea superioară 
a activității de conducere — 
ca o cerință imperioasă a 
actualei etape de dezvoltare 
economică, de aplicare și lărgi
re a democrației economice în 
țara noastră.

Tehnica și tehnologia moder
nă introdusă în ultimul timp 
la unitățile Centralei cărbune
lui Petroșani ca și în celelalte 
unități economice, nu poate fi 
folosită la un grad de exploa
tare optim fără un cadru or
ganizatoric adecvat. Ori, pro
iectul noii legi își propune toc
mai să creeze un atare cadru.

Principiul conducerii colec
tive se poate realiza în activi
tatea centralei, așa cum se pre
vede în textul legii privind 
„Organizarea și funcționarea 
consiliului de administrație și 
a biroului executiv". Faptul că 
pe viitor din consiliul de ad
ministrație trebuie să facă par
te specialiștii din diferite do
menii ale activității economi
ce și științifice, face ca nive
lul dezbaterii problemelor pre
cum și deciziile luate să aibă 
un caracter profund realist, dar 
în același timp și științific.

Delimitarea precisă a atribu
țiilor consiliului de administra
ție va face ca ședințele sale 
de lucru să se desfășoare mai 
operativ, hotărîrile să fie mai 
clare în toate problemele ma
jore ale strategiei și tacticii 
conducerii pe care le are de 
urmat centrala. Competențele 
acordate acestui organ colec
tiv de conducere în domeniul 
previziunii sînt impresionante. 
Consiliul de administrație a- 
probă planurile de dezvoltare 
în perspectivă, înființarea de 
unități în cadrul centralei, pre-

cum și măsurile de profilare 
a acestora.

Atribuțiile principale pe ca
re le vor exercita conform pro
iectului de lege, centralele in
dustriale vor apropia și mai 
mult nivelul luării deciziilor 
de procesul producției materia
le. Este o manifestare a princi
piului lărgirii democrației e- 
conomice faptul că aproape în 
totalitatea lor problemele pe 
care le ridică activitatea indus
trială în domeniile de cerceta
re. dezvoltare, producție, co
mercială și de personal se re
zolvă pe diferite nivele de con
ducere ale centralelor industri
ale.

In cuprinsul legii se regăsește 
cu claritate și principiu] ca toa
te problemele pe care le ridi
că activitatea de personal să-și 
găsească soluționarea în ca
drul unității economice respec
tive. Consiliul de administrație 
va avea dreptul să aprobe 
structura organizatorică a cen
tralei, regulamentul de organi
zare și funcționare precum și 
regulamentul de ordine inte
rioară.

Aceste prevederi ale legii, în 
contextul reglementărilor deja 
existente in domeniul indus
trial și economic, vor face ca 
activitatea nostră economică să 
cunoască un nou avînt, concre
tizat în creșterea capacităților 
de producție, îmbunătățirea ca
lității produselor și ridicarea 
gradului de rentabilitate la Cen_ 
trala cărbunelui Petroșani. In 
ideea îmbunătățirii neconteni
te a activității de producție și 
comerciale, propun ca atribuți
ile biroului executiv al cen
tralei să prevadă și modificarea 
sarcinilor de producție în uni
tăți naturale Ia sortimentele 
de huilă în cadrul producției 
nete, planificate, indiferent dc 
nivelul de coordonare, în cazul 
renunțării de către beneficiari 
la contractele încheiate, spo
rind în acest caz producția Ia 
alte sortimente cu respectarea 
sarcinilor valorice și a acumu
lărilor bănești.

Ing. Otto ABRAHAM 
director economic comercial la 
Centrala cărbunelui PetroșaniSEARA LITERARA

I
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In sala de lectură a clu
bului sindicatelor din Lupeni 
se va organiza mîine, la ora 
18. o seară literară care va 
avea tema „Chipul lui Tudor 
Vladimirescu oglindit în lite-

ralură”. Această manifestare 
este prilejuită de împlinirea 
a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tu
dor Vladimirescu. I

Secția a treia, bobinaj, de 
la F.F.A. „Viscoza" Lupeni. 
In acest Ioc „strategic" de pe 
fluxul tehnologic, atributele 
competenței și iscusinței pro
fesionale sînt realmente deci
sive pentru asigurarea cali
tății firului de mătase. Mun
citoarea Viorica Săndulescu 
și maistorița Florica Vasiliu 
(în clișeu) fac zi de zi dovada 
unor astfel de calități profe
sionale.

Fotoi N. GHENA

Vizita delegației de partid și guvernamentale române, 
conduse de tovarășul Nicolae Ceausescu,

in Republica Populară Democrată Coreeană
Vizita protocolară la tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniș
tri. împreună cu soția sa, Kim 
Săng E, a făcut joi o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
și soției sale, Elena Ceaușescu.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu. Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, prim
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Aurel Mălnășan, 
ambasadorul român la Phenian.

Din partea coreeană, au fost 
prezenți tovarășii Țoi En Ghen,

Kim Ir, Pak Sen Cer, O Jin 
U, membri ai Comitetului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
Zăng Zun Thek, Yang Hyang 
Sop, membri supleanti ai Co
mitetului Politic, Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe. Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, și alte 
persoane oficiale.

Convorbiri oficiale româno*coreene
Joi 10 iunie, au început con

vorbirile oficiale între delega
ția de partid și guvernamentală 
a ' Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, și delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabi
netului de Miniștri.

La convorbiri au participat 
membrii delegației române 1 Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre

zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Măncscu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C. C. al P. C. R., 
George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României în R.P.D.

Coreeană, precum și Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., E- 
milian Dobrescu și Constantin 
Mitea, membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R., consilieri la C.C. al 
P.C.R.

Din partea coreeană au par
ticipat ! Țoi En Ghen, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C., pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Kim Ir, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C., prim- 
vicepreședinte al Cabinetului dc 
Miniștri, Pak Sen Cer, membru 
al Comitetului Politic al C.C. 
al P.M.C., al doilea vicepre
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, general de armată O Jin 
U, membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.C., 
șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare coreene. Zăng 
Zun Thek. membru supleant al 
Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Yang Hyang 
Sop, membru supleant al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., Hă Dam, membru al 
C.C. al P.M.C., ministrul afa
cerilor externe. Kim Iang Nam. 
membru al C.C. al P.M.C., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.M.C., Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene în Ro
mânia.

In cadrul convorbirilor a a- 
vut loc un schimb de păreri 
asupra dezvoltării pe mai de
parte a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări, precum și asupra unor pro
bleme de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească.

Solemnitatea
unor

decorări
Joi dimineața, a avut loc 

solemnitate acordării unor 
înalte distincții române șl co
reene.

Tovarășul Kim Ir Sen a în- 
mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, soției sale. Elena 
Ceaușescu, și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer ordinul ..Dra
pelul Republicii" — clasa I.

Prezidiul Adunării Populare 
Supreme a conferit ordinul 
„Drapelul Republicii clasa a 
II-a“, membrilor delegației do 
partid și guvernamentale ro
mâne.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat tovarășu
lui Kim Ir Sen, soției sale, Kim 
Săng E. tovarășului Țoi En 
Ghen, membru al Comitetului 
Politic, secretar a[ C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, prej 
ședințele prezidiului Adunării 
Populare Supreme, și tovarășu
lui Kim Ir. membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, ordinul ..Steaua 
Republicii Socialiste România” 
clasa I.

Prin decret al Consiliului ac 
Stat s-au conferit, de asemenea, 
ordinele „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a II-a 
și „23 august” clasa a Il-a unor 
tovarăși din conducerea de par
tid și de stat a R.P.D. Coreene,

Conferirea acestor înalte dis
tincții române și coreene, cu 
prilejul vizitei oficiale în R.P.D. 
Coreeană a delegaței de partid 
și guvernamentale a țării noas
tre, reprezintă o expresie gră
itoare a legăturilor trainice do 
prietenie și colaborare stator
nicite între cele două partida 
și țări, a sentimentelor de sti
mă și solidaritate internatio
nalists pe care le nutresc re
ciproc popoarele român și co
reean.

Spectacol de gală

Ritmuri înalte în industria
Relația dintre clubul sindi

catelor și artiștii amatori are 
multe aspecte ce nu sînt cu
noscute încă, deși ele au o 
evidentă influență morală. De 
pildă repetițiile. Ele sînt ne
cesare pentru a șlefui cali
tățile artistice personale și a 
îmbogăți repertoriul necesar 
în pregătirea unui spectacol. 
Se mai întîlnesc, uneori, ca
zuri cînd repetiția se trans
formă din mijloc în scop, dez- 
golindu-se de funcția sa ar
tistică și transformîndu-se în 
rutină și muncă de uzură. 
Evident, artistul amator sim
te acest climat fals și reac
ționează.

Dar cluburile pot preîntîm- 
pina astfel de situații oferin- 
du-le artiștilor amatori un ca
dru prielnic Și condiții opti
me de evoluție a calităților. 
O foarte bună metodă este 
pregătirea periodică a unor 
spectacole care nu numai că 
sînt examenul formațiilor,

SENSUL
ACTIVITĂȚII
ARTIȘTILOR

AMATORI
se dovedesc și rentabile, 
mai proaspăt exemplu

dar
Cel . .
în acest sens l-am găsit la 
clubul sindicatelor din Vul
can unde, peste cîteva zile, 
se va porni într-un turneu 
cu spectacolul de varietăți 
„Tonul face muzica”, foarte 
interesant conceput de către 
Petre Boiță și loan Drăghici 
care au dorit (și au reușit) 
în mare parte) să folosească

soliștii și formația de muzi- r 
că ușoară într-un gen mai c 
dificil. In spectacol vor a- C 
pare soliștii de muzică popu- C 
Iară și ușoară, deja cunos- C 
cuți în Vulcan (Nicolae Agă- \ 
leanu, Maria Spulber, loan S 
Nemeș, Ioana Bugan, Elisa- S 
beta Cingher, Ileana Sânii, > 
Eva Kischner, Gh. Ursu și > 
alții). ?

Itinerariul străbătut de a- ’ 
cest spectacol este revelator } 
pentru această tendință (po- > 
zitivă) de a ieși din hotarele Z 
unei localități, de a-și for- r 
ma o audiență mai largă. ? 
Organizatorii își propun să r 
pornească de la cabana Bula c 
și Cîmpu lui Ncag prin toată C 
Valea Jiului după care se va C 
întreprinde un turneu prin o C 
parte a județului. C

Acest curaj de a înfrunta \ 
judecata spectatorului se ex- > 
plică doar printr-o solidă con- S 
știință a valorii spectacolului. /

Ts. J

electrotehnică și electronică

In onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu, a mem
brilor delegației de partid și 
guvernamentale române, la 
Teatrul Mare din Phenian a 
avut loc, joi seara’, un specta
col de gală.

Apariția în loja oficială a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen și a soțiilor lor, 
a membrilor conducerii de 
partid și de stat a celor două 
țări a fost întîmpinată cu vii 
și îndelungi aplauze.

Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

3 000 do artiști profesioniști 
și amatori au prezentat apoi, 
timp de două ore epopeea mu
zicală și coregrafică ..Patria 
noastră glorioasă11, înmănun- 
chind cîntece populare și re
voluționare interpretate de co
ruri și orchestre reunite, dan
suri tradiționale cu evantaie și

eșarfe, mari montări coregra
fice. Spectacolul a redat într-e 
interpretare impresionantă, do 
o înaltă ținută artistică, ima
gini din lupta pentru elibera-1 
rea socială și națională a p<H 
porului coreean, pentru insta
urarea puterii populare și 
construirea socialismului în pa-1 
tria sa. Imense scene de ansam-* 
blu întruchipează aspecte din 
lupta detașamentelor de parti
zani împotriva ocupației japo
neze, a regimului colonial, pen
tru libertatea și independența 
țării, în focul acestor bătălii 
revoluționare fiind creat parti
dul comuniștilor în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. Sînt evo
cate atmosfera sărbătorească a 
zilei victoriei de la 15 august) 
1945, bucuria cu care au fost) 
întîmpinate reformele democra
tice. momente istorice pe dru
mul parcurs de oamenii mun
cii, sub conducerea partidului,

(Continuare în pag. a 4-a)

Plecarea unei delegații
a Partidului Comunist Român

Prin realizarea obiectivelor prevăzute în pla- 
Dnul de stat pe 1966—1970, industria electro

tehnică și electronică se prezintă acum, la în- 
f] cepului unui nou cincinal, cu o bază tehnică 
“ materială superioară, capabilă să facă față ce
ll rerilor mereu crescînde ale economiei națio- 
JZ nale și exportului.
II In perioada care a trecut de la începutul a- 
Dnului, producția globală a acestei industrii a 

fost cu aproape 17 la sută mai mare dccît în

□ perioada corespunzătoare a anului trecut. Creș
teri mai importante s-au înregistrat la mijloa-

Dcele tehnicii de calcul, a căror producție a spo
rit. în perioada amintită, cu peste 115 la sută,

Dla piese de schimb pentru tractor, cu 89,5 la 
_sută, piese de schimb auto, cu 64 la sută, mo
toare electrice, cu 15,8 la sută și la mijloace 
de automatizări și echipament electric pentru 

|1 autotractor, cu peste 12 la sută. In același timp 
Dau fost asimilate circa 90 de produse de înaltă 

tehnicitate.
U O dată cu preocuparea pentru îndeplinirea q sarcinilor pe anul în curs, au fost luate măsuri

□ aQQnaoaaQQQ-jnancicinacaanGJaD”

o 
o 
a 
D 
o 
o 
o

tn vederea realizării și depășirii prevederilor D 
actualului plan cincinal. Drept urmare, produc- FI 
ția electrotehnică și electronică urmează să “ 
crească la sfîrșitul cincinalului de 2,5 ori față|| 
de 1970, avind e pondere de 29 la sulă în an- “ 
samblul industriei construcțiilor de mașini. jj 

Electronica, subramură care prin produsele r: 
sale de înaltă tehnicitate determină progresulH 
tehnic în toate domeniile de activitate, se men-», 
ține în continuare prioritară. Producția sa va|J 
spori de 3,52 ori, cu un ritm mediu anual de — 
28 la sută, față de 20,8 la sută pe întregul de- H 
parlament. pi

Volumul sporit al producției electrotehnice LI 
și electronice se bazează în principal pe asi- H 
milarea de noi produse, ca urmare a profi-U 
lării și specializării unităților, utilizării inten-|J 
sive și dezvoltării capacităților existente, con- n 
struirii unor noi întreprinderi. U

(Continuare in pag. a 3-a)

Austria
laJoi dimineața a plecat 

Viena delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., care va face o vizită 
în Austria, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Austria.

Din delegație fac parte tova
rășii Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Traian 
Dudaș, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți 
al P.C.R., Dumitru Ghișe, mem
bru supleant al C.C, al P.C.R.. 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația 
a fost- salutată do tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretai?

al C.C. al P.C.R., Ghizela Va*s, 
Andrei Vela, șefi de secție la
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
adjunct de șef de secție la 

' C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

La sosirea la Viena, pe aero
portul Schwechat delegația a 
fost salutată de Erwin Scharf, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Aus
tria, Alois Peter, membru al 
Biroului Politic, Heinrich Fritz, 
membru al C.C., șeful Secției 
Externe a C.C. al P.C.A.

Au fost, de asemenea, pre/.enți 
ambasadorul României Ia Vie
na, Dumitru Aninoiu, și alți 
membri ai ambasadei.

In cursul zilei de joi, mem
brii delegației 
orașul Viena, 
ziții de artă,

P.C.R. au vizitai 
muzee și expo-<

(AgerpresJ
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TEXTILISTA
Intr-o fabrică textilă este firesc ca ponderea s-o dețină 

elementul feminin. însăși munca de aici incumbă ordine. 
liiicfe. delicatețe. Și. trebuie să rccunoaș'tein, femeile sint 
posesoare absolute ale unor asemenea atribute. Jn Valea 
Jiului, o fabrică dominată dc elementul feminin este „Vis- 
coza" Lupeni. Aici am cunoscut recent o muncitoare Jruu- 
tașă.

— Dacă este să vorbim despre o bobinatoare vrednică 
fi pricepută, atunci Mana Bogdan mi se pare foarte ni
merită — spunea tovarășa Enua Farcaș, șefa secției .finisaj 
textil a acestei fabrici.

Calitățile acestei femei aveam să le a/lăni tot atunci, in 
jurul unei mese (nu rotunde), in prezența tovarășelor Maria 
Tomșa, secretara comitetului dc partid a fabricii, și Erna 
Farcaș și a secretarului comitetului sindicatului, ion Bo- 
■jincă. Din discuțiile purtate, am reținut citera elemente 
care conturează profilul Măriei Bogdan.

In urmă cu vreo 20 de ani era o fetișcană timidă, Jură 
pregătire, dar care vroia să muncească. Era localnică — 
din Lupeni deci — și a Jost angajată la filatură. Se arăta 
isteață. „Fura" repede secretele meseriei și le folosea cu pri
cepere in activitatea ei. in scurt timp s-a calificat bobina
toare. Lucra din ce in ce mai bine. Numele ei a început 
Să apară cu frecvență pe panoul fruntașilor. Lucrul ieșit 
din miinile ei era de cea mai bună calitate, mătasea înfă
șurată de ca pe bobine era, parcă, mai strălucitoare, mai 
trainică. Turna in firul de mătase ceva din strălucirea ei 
interioară, din căldura sufletului ei.

— Comuniștii — toți membrii colectivului nostru — o 
apreciau pentru modestia și priceperea ei, pentru conști
inciozitatea ei in muncă — ne-a completat înseninările to
varășa Maria Tomșa. Au hotărît s-o primească în rîndu- 
rile lor. .4 fost nespus de fericită in ziua cînd tovarășii 
i-au acordat in unanimitate votul de încredere.

— De atunci s-a petrecut ceva deosebit în viața ei. 
A căpătat maturitate, prestanță, responsabilitate — era de 
părere tovarășa Erna Farcaș. S-a calificat foarte bine și în 
bobinaj și in depănat, s-a policalificat, adică. Lucrează la 
fel de bine oriunde este nevoie de ea.

— $i nu este doar o bună muncitoare — era de părere 
tovarășul Ion Bojincă. Vine întotdeauna cu sugestii și pro
puneri privind ușurarea muncii, aplicarea unor metode mai 
simple și mai eficiente, se frământă pentru ca rezultatele 
colectivului in care lucrează să fie mai substanțiale.

Am reținut și atenția cu care se ocupă de colegele mai 
tinere, împărtășindu-le cu generozitate din experiența ei. 
Este modestă și sociabilă, știe că de modul în care își ajută 
colegele, depind rezultatele muncii lor colective. Și acestea 
sînt dintre cele mai bune, lună de lună, în secția bobinaj. 
fu ele sînt incorporate și dăruirea și priceperea Măriei 
Bogdan.

in colectivul în care-și desfășoară activitatea este sti
mată și apreciată și, la rindu-i, stimează și apreciază mun
co, cinstea, corectitudinea. Profilul ei de muncitoare, de 
comunistă, s-a definit aici, in această fabrică, dominată de 
elementul feminin.

In urmă cu polru ani, in 
primăvară, m-am dumirit re
pede osupia bunăvoinței veci
nului meu de deasupra. Gin- 
dind că cu am terminat cu 
semănăturile de primăvară și, 
știind că nu prea am timp, 
și-a asumat el răspunderea să 
mi le alimenteze cu opă, A dat 
drumul la robinete și apa a 
curs năvalnic peste pereți, peste 
mobilă, peste tot ce aveam in 
cosă. Intr-adevăr, bunurile me
le înverzeau, se umflau, dovo- 
dă că le pria opo, chiar dacă 
nu era de plooie, ci de robi
net. l-am spus vecinului s-o 
lase moi încet, să nu-mi dea 
culturile peste cap. Și o lăsa
t-o. A lăsat-o să curgă in con
tinuare. Mi-o trebuit mult timp 
să-mi plivesc bunurile, de ce
le rele. Dar om lucrat încet, 
cu grijă.

Și o venit vara. Grijuliu, ve
cinul meu, apreciind că e 
timpul ploilor pentru porumb, 
și-o făcut conștiincios datoria. 
Și din nou lucrurile mele din 
cosă ou început să prindă cu
loare și miros. Cei de la 
consiliul popular l-au averti
zat că metodele lui nu-s in pas 
cu tehnico modernă și l-ou 
obligat să-și culeagă roadele. 
Nu prea avea ce, oșo că mi-a 
pregătit terenul pentru toamnă.

In apartamentul proaspăt zu
grăvit mă simțeam și eu alt
fel decît pe tarla.

Dar parcă a durat mult?! Au 
început ploile de toamnă. Și 
aforă și înăuntru. Uneori 
paralel, de multe ori 
în serie. Mă minunam 
cînd vedeam ce soare e

plouo 
ploua 
și eu 
a Iară

altceva. Făceam și eu un der- 
deluș și-mi învățăm copiii 
sâniuș (na, că și rimează !) Ba 
chiai și schi, câ din dormitor 
pinâ in bucătărie sînt 
metri (vreo patru). Dar 
cu opa, ce să fac ? Nici mă
car nu știu să înot. Că 
fi fost recunoscător pentru

ceva 
așa,

i-oș

mele ; sini în ale tale. Cit 
privește corăbiile, nu mi s-au 
inecot. Nici nu am corăbii. 
Dar spune-mi, măi Aurică, de 
ce mă chinuiești ? M-ai plouot 
toată primăvara, toată varo, 
toată toomna. Din '66 îmi a- 
duci ploaia in casă. Te-oin în
țeles. Dar acum e iarnă, fra

și ce torențial plouă in apar
tamentul meu. Vecinul cunoaș
te insă bine muncile agricole 
și-mi hrănea din abundență 
culturile de mobilă, de co
voare, de parchet, care creș
teau văzind cu ochii.

Am înțeles această imensă 
atenție pe care mi-o pur(ol-o 
vecinul in cele trei anotim
puri, din 1966 pînă acum, in 
1971, dar iarno !... Iarna ce 
credea el că mai semăn in 
casă, de-mi trimiteo otita 
opă ? I Roșii de seră nu con
sum ; nici costraveți. Florile 
nu-mi plac decît cele de ghea
ță, dor oștea le aveam pe 
geamuri, că oșo devenea ca
zul cu încălzirea.

M-om înfuriat la culme. 
Dacă-mi trimiteo zăpodă era

piscină.
Și, cum zic, m-am înfuriat 

la culme sau mai bine-zis la 
adîncime. Mi-om adunat lu-

FOILETON
crurile Io mal, mi fe-om cn- 
corat 
om luat
ți ce curaj pe 
urcat Io omul 
ploaia.

— Bine, măi

împotriva valurilor, 
inima-n dinți 

mine 1) 
care

Aurică

LA SEMNAL...
De cîtva timp, ceferistul 

Marin Firu se transferase din 
■Petroșani la regionala Bucu
rești. Locuința sa din gara 
Petroșani a rămas sigilată, ui
mind să fie repartizată altui 
lucrător de la calea ferată. 
Ea a fost ocupată însă abu
ziv de Marin Avram, electro
mecanic la C.E.D. Petroșani, 
ajutat de fratele său Gheor
ghe, angajat tot la C.F.R., la 
sectorul S.C.B. Marin Avram 
avea insă locuință corespun
zătoare la Triaj. De aceea, 
organele administrative ale 
stației C.F.R. Petroșani și ale 
miliției din gară au încercat 
să-l scoată din locuința ocu
pată abuziv, solicitată de alt-

cineva. Frații au avut însă 
o comportare huliganică, mo
tiv pentru care li s-au întoc
mit procese verbale de con
travenție.

De altfel, Marin Avram se 
află mai de mult în atenția 
organelor de miliție. In de
cembrie 1970, el a sustras un 
transformator de la semna
lele pentru siguranța circula
ției, din gară, cu care și-a 
alimentat pomul de Anul nou 
încărcat cu daruri, astfel, 
punînd în pericol siguranța 
circulației. Nu peste mult 
timp, i se va oferi și lui 
Marin Avram un dar. Să-1 
țină minte. Deocamdată, stă 
la... semnal.

1
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ln societate, oamenii trăiesc 
laolaltă. Laolaltă trăiesc și 
muncesc, laolaltă se bucură 
de izbînzi ori își împart neca
zurile. Așa a fost dintotdea- 
una. Cu atît mai pronunțat 
este azi acest spirit de colec
tivitate, de într-ajutorare re
ciprocă. Cu atît mai sudate 
și mai durabile sînt azi legă
turile dintre semeni, mai sub
stanțiale și mai valoroase re
zultatele muncii lor. Am cu
noscut multe succese colecti
ve, înregistrate în diferite 
domenii de activitate, pe ca
re le-am încredințat ziarului 
pentru pagina de față. Și 
ne-am bucurat sincer laolaltă 
cu oamenii aceia.

Dar mai sînt încă și des
tule cazuri care viciază bu
nele relații din sinul unor 
colective. Mai sînt încă des
tui indivizi care se angajea
ză în dispute neprincipiale, 
aduc argumente pro sau con
tra într-o serie de probleme 
pe care nici nu le cunosc bi
ne, dar pe care și le atribu
ie cu excesivă importanță. 
Și pentru că răul social să 
nu dăinuie, iar climatul mo
ral să alimenteze ambiția plă
cută și progresul, organisme 
speciale au menirea restabi
lirii reiat.iilor principiale între 
semeni, pe căi umanitare și 
legale. Ne gindim în primul 
rînd la comisiile de judecată 
care activează în cadrul con
siliilor populare.

In cele ce urinează nu vom 
face referiri la atribuțiile a- 
cestor organisme, la modul 
cum elucidează ele anumite 
cauze, cu un grad mai mare 
sau mai redus de dificultate, 
ci la unii indivizi care sc în
vrăjbesc continuu, cel mai a- 
desea pentru lucruri minore, 
bătînd drumuri lungi și cos-

Tot pe
tisitoare — de timp, bani și 
nervi — spre comisia de ju
decată, pentru a li se împăr
ți dreptatea. La consiliile 
populare orășenești Lupeni și 
Vulcan discutam deunăzi eu 
trei seoretare ale unor co
misii de judecată. Toate re
clamau netemeinicia unor 
cauze, ușurința cu care se 
angajează anumiți indivizi în 
acțiuni neprincipiale, lipsa de 
înțelegere de care dau dova
dă unii împricinați, rapacita
tea altora.

„Noi sîntetn conștienți — 
ne spunea tovarășa Georgeta 
Bălan, secretara comisiei de 
judecată nr. 1 de pe lîngă 
Consiliul populai- orășenesc 
Lupeni — de îndatoririle pe 
care le avem i de a analiza 
cu luciditate, principial și exi
gent, fiecare caz ce ne vine 
spre rezolvare. Și ne strădu
im cît putem să împăcăm oa
menii, să-i facem să înțelea
gă că au greșit și că nu au 
nimic de cîștigat prin certuri 
și dușmănii. Mulți ne înțe
leg, își dau seama de greșe
lile pe care le-au făcut și 
pleacă la braț cu cei cu care 
se învrăjbeau. Atunci, mulțu
mirea noastră este deplină. 
Alții însă — și nu puțini — 
țin morțiș la cauza lor, nu 
vor să recunoască nimic și 
atunci sîntem obligați să a- 
plicăm legea. Iar cînd cau
zele sînt mai complicate și 
depășesc atribuțiunile noas
tre, intervine tribunalul.

— Sînt însă foarte frec
vente pricinile mărunte, ne-

mi- 
(auzi- 

și am 
oduce

am 
intrat eu direct în subiect - păi 
treobă-i asta ?
- Dor ce-i cu tine, Vosile ? 

Nu prea pari în apele tale. 
Ți s-au înecat corăbiile ori ce 
ai ?

— Drept oi că nu-s in apele

te. Afară ninge. Tu nu vezi ?
— Ba da, văd, însă zăpa- 

do nu curge Io robinet. Cu 
ce-s eu vinovat pentru asta ? 
Și zici că nu ai corăbii ? !

— Păi de unde ?
— Nici vapor ?
- Nici.
— Atunci cumpără-ți un va

por proprietate 
Unul de interior 
ieftin.

— Bine zis, dor 
conduc.
- înveți. Ce, e

Iți procuri numai niște cărți, că 
teren de ontrenoment iți asi
gur eu. In apartament la tine.
- Mă, că mi-ai dat o idee. 

Dar de unde să-l iau? La 
solduri nu sînt.

- Dă și tu un anunț Io

personolă. 
că e mai

nu șliu să-l

more lucru ?

ziar I Poala are cineva 
vînzare. La liber. Cum se gă
sesc „balene", ochelari, sti
louri, cravate, de ce n-ar fi 
și vopoarc ? Mai oles d-astea, 
dc inteiior ? .'

— Și cum să scriu ?
— Simplu. Cumpăr vapor 

pentru interior. Novigoți Io 
adresa : Vasile Bălan, strada 
Republicii, nr. 36, scara III, 
apartamentul 11, Vulcan.

— Și dacă mă 
tie Io primărie cu 
apartament ! O să 
pescuiesc in ape 
mi-l sechestrează. Știi ce, Au
rică ?

— Aăă ?...
— Moi bine dă tu anunț la 

ziar !
— Ce fel de anunț ?
— Cam așa. Schimb aparta

mentul 14, score III, blocul 36, 
de pe strada Republicii, din 
Vulcan, cu oltul similor Io 
porter. Semnot : Aurică Co- 
jocaru. E mai simplu de re
zolvat. .Pun și eu o vorbă bu
nă la consiliul popular să le 
ojute. Hoi, zău, fă-o ! Pentru 
amiciția noastră.

Discuțio între Vosile Bălan 
și Aurică Cojocaru continuă 
de astă iarnă. Are cineva 
de vînzare un vapor pentru 
interior ?

de

prind ăștia 
vaporul in 
creadă că 
tulburi și

Jicul
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„Prin prezenta vă aducem la 
cunoștință nemulțumirile pe 
care le întîmpină locatarii din 
cartierul Coroești, bulevardul 
Victoriei, la magazinul alimen
tar nr. 58, gestionar GaJea loan. 
Deoarece toată lumea din acest 
cartier face cumpărături zilnice 
la acest magazin și toți ajun- 
gînd la saturație cu deservirea 
de la raionul mezeluri, cînd 
este de serviciu tovarășa Pali 
Victoria, ne-am hotărît să vă 
arătăm cîteva cazuri inadmisi
bile pentru un vînzător din 
comerțul socialist. Această to
varășă are o comportare necu
viincioasă față de toți cum
părătorii, vorbește arogant, îți 
impune să cumperi ce vrea 
dînsa, iar dacă încerci să spui 
ceva îți trîntește banii înapoi 
și nu mai stă de vorbă cu tine. 
Dacă îți place marfa trebuie 
neapărat să plătești cu 200 g 
în plus pentru că cu 50 g cîn- 
tărește mai puțin și cu 150 îți 
face socoteala în plus, deci 200 
g îi faci cadou tovarășei Pali 
de fiecare dată pentru fiecare' 
preparat..."

Epistola continuă în termeni 
cursivi, dar mai ales incisivi la 
adresa respectivei vînzătoare șz 
se încheie astfel •

„Față de cele arătate în pre
zenta vă rugăm a lua măsuri 
urgente deoarece nu stăm chiar 
așa bine cu nervii ca să fim 
căleați pe ei de fiecare dată 
de către tovarășa Pal) Victoria, 
care și-a greșit meseria deoa
rece cu felul de a fi nu cores
punde pentru a putea lucra cu 
consumatorii".

(Un grup de locatari din 
cartierul Coroești).

Scrisoarea, dactilografiată în 
mai multe exemplare — Ia noi 
a ajuns copia a treia sau poate 
a patra — ne-a pus pe gînduri. 
Dacă un lucrător din comerț 
are asemenea atitudini înseam
nă, evident, că și-a greșit me-

seria. Ne-am deplasat la maga
zinul alimentar cu autoservire 
nr. 58 din Coroești-Vulcan. Este 
o unitate nouă, modernă, curată 
și bine aprovizionată în tet 
timpul. Gestionarii Petru Galca 
(deci nu Ioan Galea) și Vasile 
Maier se îngrijesc de aprovi
zionarea magazinului, de desfa
cerea produselor, se află per
manent între lucratori, ajutîn- 
du-j ori de cite ori e nevoie. 
Ne-am început investigațiile dis- 
cutînd cu mai mulți cumpără
tori. Nici unul măcar nu a a- 
cuzat-o de necinste și necuviin
ță pe vînzătoarea Victoria Pali. 
Dimpotrivă, s-au declarat mul
țumiți de modul cum ‘i ser
vește.

Cînd le-am adus la cunoștin
ța celor doi gestionari părerea 
,,grupului dc locatari" despre 
salariata respectivă nu s-au a- 
rătat surprinși. Știau că o scri
soare similară cu aceea trimi
să redacției de „Un grup de 
locatari din cartierul Coroești" 
se află și la conducerea O.C.b. 
Alimentara Petroșani, alta la 
Consiliul popular orășenesc Vul- 
van și poate altele — în i’te 
părți,

— Este absolut neadevarat, 
tovarășe, ce se scrie despre l’>- 
crătoarea noastră X ictoria P-nl. 
Noi o cunoaștem cel mai bir.e 
și vă putem spune că este ti
na dintre cele mai bune vînză
toare. Este o lucrătoare tînără, 
foarte bine pregătită profesio
nal (a absolvit cu rezultate 
bune școala comercială), c con
știincioasă în serviciu, discipli
nată. Nu ne-a creat niciodată 
nici cea mai mică problemă. 
A participat de mai multe ori 
la fazele municipală și jude
țeană ale concursului „Bana 
servire", la care a obținut note 
meritorii. De patru ani este 
membră de partid, e harnică 
și pasionată de meseria ei.

— Și totuși... Să revenim 
scrisoare — am insistat noi.

— Dacă vreți... Noi știm însă 
autorul. Este Ileana Czimbal- 
moș, de la preparație, care a 
avut o mică dispută cu vînzâ- 
toarea respectivă pentru că .iu 
o servește preferențial. A scris 
și în condică. A amenințat-o că 
o aranjează.

Omul din umbră blamează, 
șicanează, defăimează. Nu are 
curajul răspunderii, nu-și dă 
numele, dar nu se poate ascun
de oricît ar încerca. Acest em 
din umbră nu stă, se pare, chiar 
așa bine cu nervii — după cum 
subliniază în scrisoare — și n'J 
găsește altceva mai bun de fă
cut decît să și-i descarce asupra 
unei persoane nevinovate, asu
pra unei persoane care-și faee 
conștiincios datoria.

In ziua cînd am cercetat acest 
caz, am mers și la Consiliul 
popular orășenesc Vulcan. Co
incidență. Tovarășul Vasile Be- 
teringhe, vicepreședinte al con- 

az îm-
Petro 

Victoria 
discuție, 
dată că 
de loca- 

este

1U

siliuJui, analiza acest 
preună cu gestionarul 
Galea și vînzătoarea 
Pali. Am asistat la 
M-am convins încă o 
scrisoarea „Unui grup 
tari din cartierul Coroești' _ 
un blam la adresa vînzătoarei 
respective, urmînd să o discre
diteze în fața opiniei publice, 
aruneîndu-i cuvinte dintre cele 
mai dure. Din nefericire, cu
vintele omului din umbră se 
întorc precum un bumerang 
împotriva propriei persoane.

Nu-i acoperim, cu laude pe 
oamenii din comerț, dar prea 
ne-am făcut o imagine fixă 
despre ei că toți sînt incorecți. 
necinstiți. Și nu-i chiar așa.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA

— Și de ce zici, moș Dușa, 
că îl reclami pe fecior ?

— Câ-i rău, nepoate. I>am 
îngrijit, și acum, dacă eu am 
îmbătrînit, mi-a luat plugul 
și conacele de la Cîmpu lui 
Neag și le-a făcut averea lui.

— Dar mata, lele Mărie, ce 
ai cu fratele ? De ce-1 în
vinuiești ?

— Apăi, după ce că lei 
tata i-a luat plugul și co
nacele, pe mine m-a bătut 
eu pumnalul. E tare rău.

— Bine, dar vă judecați 
de trei ani. Nu vreți să vă 
împăcați o dată ? Ce aveți 
de gînd ?

— Mie să-mi dea plugul 
și conacele.

— Frate, frate, dar... bă- 
taia-i pe bani. Ce crede el?

•Și uite așa, bătrînu) 
Gheorghe Dușa din Vulcan 
și fiica sa. Maria Drăghici, 
umblă de multă vreme pe 
drumuri, la judecată, c» fiul 
și fratele — Gheorghe Dușa. 
Dar pentru cojocul lui 
Gheorghe Dușa — fiul, nu 
există ac ? !...

Fără notă 
la purtare

Convenția a fost omenea
scă : „Iți dau acum mobi
la iar banii (1 250 lei) mi-i 
dai cînd vei avea". Așa s^a 
înțeles profesorul din Uri- 
cani, Traian Lazâr, ca mun
citorul Ilie Ban. Numai că a- 
cuma. Ban nu vrea să-î mat 
dea omului nici un ban. Și 
nici să-i restituie mobila. 
Pur și simplu nu vrea. Știe 
că Traian Lazăr i-a dat ® 
mobilă, știe că s-au înțeles 
să-i dea pe ea 1 250 lei, dar 
refuză cu încăpățînare. Tra
ian Ban este elev la secția 
fără frecvență a Liceului Lu
peni. Dacă ar fi să 1 se dea i 
notă la purtare, precis ar 
rămînc corigent. Mai ales 
dacă ar trebui să i-o cea 
profesorul Traian Lazăr. Ma>. 
bine, însă, fără notă la pur
tare, dar și fără obligații. 
Mai ales de acest fel.

drum... la comisia de judecată
semnificative, care ne ră
pesc mult timp, fără ca să 
ajungem la niște rezultate 
deosebite — aprecia tovarășa 
Rodica Bîrhoată, secretara 
comisiei de judecată nr. 1 de 
pe lîngă Consiliul popular o- 
rășenesc Vulcan. Oameni de 
diferite vîrste și profesii „se

o brazdă de pămînt, pentru 
„ochi frumoși" sau încrun
tați, pentru presupuneri și 
bănuieli absurde.

Din relatările 
toatelor am notat
cauze pentru care se pierde 
timp prețios, în zadar, cauze 
minore, din care împricina-

interlocu- 
o serie de

ceartă continuă, 
motiv serios. Au

sînt într-o 
fără vreun 
fost amendați în repetate 
rînduri dar nu se liniștesc. 
Plătesc amenda, din nou se 
încaieră, vin la comisie, pri
mesc o altă amendă, o achi
tă și iar încep ...Ce să le mai 
facem ? !

• Cauze minore care consumă inufil timpul
• Intransigență în spiritul dreptății sociale
• Procesomani de profesie ?!
• Numai împreună vom merge hotărît înainte

dau" la comisia de jude
cată pentru insulte, injurii, 
amenințări, calomnii, loviri. 
Trebuie să ai mult calm și 
tact pentru a-i face să înțe
leagă cît este de vinovat fie
care, pentru a se ierta reci
proc și a-și vedea de trebu
rile lor mai serioase.

— Pentru alții — își expri
ma opinia tovarășa Elena 
Manea, secretara comisiei de 
judecată nr. 2 de pe lîngă 
Consiliul popular orășenesc 
Lupeni — este o adevărată 
plăcere să vină la comisia 
de judecată. Au devenit ade- 
vărați procesomani și de ani 
și ani dc zile se poartă pe 
drumuri cu vecini de-ai lor, 
cu rude, pentru fapte dc-a 
dreptul caraghioase pentru

ții fac adevărate drame. Ui- 
lînd și de legăturile de singe 
și de gradele de rudenie, și 
de omenie, mulți indivizi își 
blamează nejusti ficat seme
nii, apoi dau fuga la primă
rie după dreptate.

La noi, la Vulcan — con
semna tovarășa Rodica Bir- 
hoată — setea de pămînt, ca
lomniile și amenințările sînt 
cauze la „ordinea zilei", să 
le zic așa. Să vă dau un e- 
xemplu : Floarea Nica și Pe
tru Grancca se acuză reci
proc pentru cîteva palme de 
pămînt care alunecă (în 
timpul ploilor) spre propri
etatea Floarei Nica. Sau ca
zul vecinilor Petru și Lucre- 
ția Cocotă — lulia .și Vero
nica Mojoatcă. De mulți ani

— Așa Sînt la noi vecinii 
Aurel Leznea și Dumitru 
Sandu — a ținut să concreti
zeze tovarășa Georgeta Bălan. 
Sînt niște oameni simpli, dar 
li se pare mereu că soțiile lor 
fac ochi dulci reciproc soți
lor. Vin foarte des la comi
sie, se apostrofează, se înju
ră și ne cer nouă să le facem 
dreptate, să le liniștim so
țiile. Spuneți și dumneavoas
tră, oameni serioși sînt ei ? 
Ne toacă timpul .și nervii cu 
aventuri scandaloase- de-ale 
lor.

Un caz, de asemenea, fă
ră mare importanță, care a 
angajat pentru elucidarea 
lui, multe persoane, l-a avut 
de rezolvat de curînd comisia

dc judecată de pe lîngă Con
siliul popular orășenesc Pe- 
trila, El ne-a fost adus la 
cunoștință de către una din 
părți — Glieorghe Mihai și 
soția sa. Despre ce este vor
ba : pe strada Parîngului din 
Petrila, la numerele 6—8, 
locuiesc de mai mulți ani 
Gheorghe Mihai și Gaja Ma- 
eabus. Și tot de atîția ani se 
învrăjbesc, sc ceartă, se ame
nință. La redacție, după ce 
ne-au adus la cunoștință un 
întreg șir de neînțelegeri cu 
vecinii Macabus, soții Mihai 
ne-au pus o întrebare : „Pu
tem să-i dăm 
La comisia de 
fost amendați 
insultat Au și 
nu-i adevărat, 
dăm în tribunal ?“

încercările noastre de a-i 
liniști pe soții Mihai, de a-i 
aduce cu picioarele pe pă- 
mînt, s-au lovit de neînțele
gerea lor: „Nu, noi nu. ne 
lăsăm. Ii dăm în tribunal". 
Iată, dar, cu ce se ocupă vi
nii oameni.

De bună seamă, comisiile 
de judecată de pe lîngă con
siliile populare au fost cre
ate cu scopuri precise : de 
a acționa permanent, cu exi
gență și răspundere, cu prin
cipialitate și hotărîre, în spi
ritul dreptății și echității so
ciale, al bunelor relații mo
rale între membrii colectivi
tății umane. Membrii aces
tor comisii sînt aleși dintre 
oamenii cu o bună pregătire 
generală, cinstiți și intransi

în tribuna) ? 
judecată am 
fiindcă 
martori.

Putem

-am 
dar 
să-i

genți, care nu fac rabat de 
la normele drepte ale socie
tății, de la principialitatea și 
morala comunistă. Majorita
tea își fac cu pricepere șj 
conștiinciozitate datoria. Acti
vitatea le este însă, de multe 
ori, îngreunată tocmai de u- 
nii dintre acei care merg să 
li se facă dreptate. Și asta 
în mai multe feluri : aceștia, 
ori se prezintă cu lucruri 
minore, cel mai adesea su
biective, ori pledează la infi
nit pentru cauza lor — deși 
nu au argumente — ori ig
noră hotărîrile date de mem
brii comisiilor de judecată, 
trebuind să suporte, în final, 
exigența legilor drepte deo
potrivă pentru toți membrii 
societății.

Ceea ce surprinde neplă
cut. ceea ce supără și atrage 
oprobriul public este lipsa dc 
înțelegere a unor oameni, ra
pacitatea lor, dorința de a 
li se face cu orice preț drep
tate, în dauna semenilor lor, 
poate mai puțin vinovați. A- 
ceșli oameni, cărora le „sare 
țandăra" pentru orice, acești 
oameni care se cred neînțe- 
leși și nedreptățiți, uită un 
lucru esențial : uită că tră
iesc într-o colectivitate în 
care fiecare individ are ace
leași drepturi, dar și aceleași 
îndatoriri. Uită că in tot ce
ea ce facem trebuie să sim
țim în lot timpul umărul a- 
proapelui, că numai strîns 
uniți unii cu alții putem îna
inta pe '
noastre, 
manenl, 
nouă înșine intîietatea 
dreptatea deplină, fără 
chibzuim profund dacă 
merităm, vom bute pasul 
loc, frînînd însuși progresul 
societății.

:ă Ir
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Drumurile 
spre Ialomița
Venise cu gînduri bune ia 

E.M. Uricani. Să muncească 
și să cîștige bani frumoși cu 
care să-și facă o casă la 
țară, în comuna lui din ju
dețul Ialomița. Era artificier 
și cîștiga Intr-adevăr bine. 
Grăbea însă construcția ca
sei și-i trebuiau materiale. 
Și a început să și le procure 
de la mină. Azi 240 m de 
cablu electric, mîine 36 m 
de cablu din oțel răsucit, 
uoimiine 36 m de furtun de 
aer și șapte mufe metalice 
pe care le expedia cu grijă 
spre casă. La ultimul trans
port însă, vigilența lucrâio- 
rilor de la miliția din gara 
Petroșani l-a oprit din acți
une pe Vasile Cisereaj». 
Transnortu) lui n a mai luut 
drumul lalomiței. Nici c) 
drumul Uricaniului.

Oamenii, 
la băutură...

Unii oameni, cînd h^au 
peste măsură, sînt mai liniș
tiți chiar decît înainte, v >r- 
besc puțin merg la culca e. 
Și atunci, răul [ie care și-1 
fac este d >ar că cheltuiesc 
inutil bunii. Alții insă — 
cei mai mulți — sini grozavi, 
viteji, fac orgii. Ioan Uânțo- 
iu, din l upeni, face parte dm 
categoria a 11-a. Ultima 'ui 
..ispravă" pe bază de... alcool 
a fost bătaia zdravănă ad
ministrată lui Oprea Albu și 
Teodor Oanță, îneîj cșlia 
au fost scoși din circuitul 
muncii productive pe o |>. ■ 
oadă de timp. Acul pentru 
cojocul lui llănțoiu a '■ st 
simplu ! amendă. Poate, pen
tru faptele de asemenea na
tură, ar trebui niște ace m >) 
serioase.
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si electronica

Ambianță plăcută

de preluare și 
productive. Astfel, prin 

întreprinderilor cu profil complex

Ritmuri înalte in industria
electrotehnică

înregistra ci 
0. producția 
ice sporește în 
ar producția de

de

noi prodi
existente, 
izate în

5 000, astfel incit în 1975, 
torul industriei electrotehnice să atingă aproxi 
mativ 25 000 de tipodimensiuni. Accentul prin 

se pune pe asimilarea unor noi tipur 
lajc de calcul, echipament electronic pen- 
jmonda program numerică a mașinilor 
, aparate electronice de măsură, indus- 
și biomedicale, componente electronice de 

uz profesional, elemente de automatizare.
.egală de creșterea standardului de viaț 
iricația de bunuri de uz casnic va eunoas 
ea o dezvoltare importantă. Pe 

și înnoirea sortimentului 
fabricație, se vor asimil.

: mașinile de spălat rufe 
de spălat vase, magnetofon 

electrice și altele. In acest fel, paralel ci 
carca nivelului de tehnicitate sortimentul de bu
nuri de uz casnic ce se va realiza în industria | 
electrotehnică și electronică crește în 1975 de ■ 
peste două ori, față de 1970. I

si ordinei publice,

Omul în uniformă albastră 
p devenit, de mulți ani, o pre- 
eență cotidiană activă în con
textul societății socialiste. Ochiul 
său atent și exigent veghi ază 
fără estenire la cuceririle re
voluționare ale poporului, la li
niștea sa publică, la prosperi
tatea sa. Cine din noi Și de 
<ile ori nu am simțit aproape 
timarul puternic al acestui om 
()•',. și hotărît — lucrătorul de 
miliție.

Întreaga noastră viață și ac
tivitate încă nu bate fără gre
șeala, ca un metronom. Inter
vin adesea diverse cauze care 
î< schimbă uneori cursul, care 
9e viciază starea generală bună. 
Șr atunci este nevoie de ajutor, 
'de regenerare. In multe situa- 
i»j de asemenea natură, inter
venția lucrătorului de miliție 
(sie nu doar necesară, dar mai 
ales tămăduitoare.

L Serviciul miliției munici- 
Petroșani. discutam zi

lele trecute despre activi-.nea 
plină de răspundere și impor
tanță a acestor oameni. Inter
locutorii — maior Ioan Dureci 
și căpitan Dumitru Nicolae. ad- 
(iuncți ai Serviciului miliției 
municipiului Petroșani — ne 
»stata u cauze deosebit de inte
resante. soluționate cu oportu
nitate și competență de lucră
tori din subordine. Cuvinte fru
moase, încărcate cu aprecieri, 
om reținut la adresa multor lu
crători de la miliția Petroșani. 

Locotenentul Ion Olteanu este 
unul dintre ei. Venit de puțin 
timp din școala de ofițeri (a 
nbsolvit-o în anul 1967), s-a în
cadrat foarte repede în colec
tiv, a deprins în scurt timp se
cretele profesiunii. Drept dova
dă. i se încredințează cauze 
judiciare dintre cele mai im
portante, pe care, le soluționea- 
i’ă cu operativitate și compe
tență. Este exemplu de condui
tă șj modestie, de conștiincio
zitate și disciplină — calități 
(■are l-au recomandat pentru 
funcția de secretar al comite
tului U.T.C. pe Serviciul mili
ției municipiului Petroșani. Iși 
sprijină activitatea profesională 
pe cunoștințe de specialitate, 
acumulate în anii Facultății 
de drept, ale cărei cursuri fără 
frecvență le-a absolvit de cu- 
rind. Locotenentul Ion Olteanu 
este reprezentantul demn al noii 
generații de apărători ai ordi-

nei publice, ai bunăstării po
porului.

Un lucrător, de asemenea, bi
ne pregătit profesional, conști
incios și autoritar este Și căpi
tanul Tiberiu Andraș. Multe, 
chiar foarte multe cauze eco
nomice, dintre cele mai impor
tante. intervenite în Valea Jiu
lui în ultimii 10 ani de zile, 
au fost instrumentate cu ma
ximă operativitate și pricepere 
de către căpitanul Tiberiu An
draș. Dar căpitanul Tiberiu An
draș nu este numai un foarte 
bun lucrător de miliție, ci un 
bun coleg, care le împărtășește 
cu generozitate celor tineri din 
experiența sa —, fiind totodată 
extrem de exigent în tot ceea 
ce face, ceea ce îi permite să 
aibă rezultate dintre cele mai 
bune. Este apreciat de toți cei 
în mijlocul cărora lucrează, iar 
pentru meritele sale a fost pre
miat în repetate rînduri. i s-au 
adus cuvinte de apreciere.

Din garda de acum două de
cenii a miliției Petroșani face 
parte, printre alții, și plutonie
rul major Ion Suciu. îndelun
gata lui activitate îl reclamă 
azi ca pe unul dintre cei mai 
bine pregătiți subofițeri de mi
liție din municipiu și mai le
gați de masele de oameni ai 
muncii. In sectorul în care ac
tivează el. numărul cauzelor — 
de orice natură — s-a redus 
considerabil. Plutonierul major 
Ion Suciu știe foarte bine să 
se apropie de oameni, le ascultă 
necazurile, le rezolvă doleanțe
le, îi ajută ori de cîte ori e 
nevoie. Bineînțeles că niciodată 
nu face concesii, nu slăbește 
exigența și autoritatea pe care 
și-a căpătat-o de-a lungul a- 
nilor. Oamenii îl cunosc bine, 
i se adresează cu încredere, iar 
el acționează cu calm, hotărît, 
eficient.

Lucrătorul de miliție os te o- 
mul legii, este omul autoritar 
și intransigent care acționează 
fără șovăire în spiritul drep
tății și echității sociale, al co
existenței pașnice între oameni. 
Lucrătorul de miliție este apă
rătorul neobosit și energic al 
ordinei publice generale. al 
bunăstării poporului. Din aceste 
unghiuri să-l privim pe lucră
torul de miliție întotdeauna, 
chiar și atunci cînd călcăm a- 
lăluri de lege.

Restaurantul „Păltiniș" este 
unicul local de acest gen din 
orașul Urieani. loan Purice, 
responsabilul restaurantului 
este preocupat ca localul său 
să ofere în permanență o am
bianță plăcută. Acum vreo 
zece zile a fost închis pen
tru a fi pus la punct. Zu
grăvit. cu bucătăria vopsită 
In ulej, cu fețe de mese, huse 
pentru scaune și preșuri noi, 
perdele și draperii la gea
muri, tablouri pe pereți, res
taurantul și-a reînceput acti
vitatea. In fiecare zi, aici se 
pot servi, începînd cu ora 10 
dimineața și pînă la ora 23, 
mîncăruri și băuturi la ale-

I) POVESTE

iulie, anul 
jutenticilatc, 
ari. E vor- 

pătimirile indurate de 
j locuiesc în nparlaincn- 

de la etajele superioare ale 
blocului 2 de pe Aleea Goru
nului din Lupeni. Există și aici 
un program de distribuire a a- 

raldc. Dar, se vede că, nu- 
progremu] nu poale urca 

apartamente. Probabil 
îvoie de un lift, iar blo- 
tre așa ceva. Arareori, 

ind totuși apa se urcă, stă doar 
15—30 de minute, t uimii ca 
un musafir grăbit. S-au dus lo
catarii la tovarășul Constantin 

ul.

însemnare
caiet în care sâ semnați 
cînd primiți apă caldă.

Zis și făcut. S-a introdus ca
ietul. In luna aprilie 1970, res
ponsabilii de scară au semnat 
cu satisfacție. Aveau de ce. A 
fost apă caldă conform progra
mului. In luna următoare, fo
chistul a venit cu caietul la 
semnat dar a „uitat" de apa cal
dă. Figura s-a repetat, dar n-a 
mai ținut.

— Pentru ce să semnăm — 
i-au spus locatarii. Spre a e- 
lucida cazul, Ioncscu Gheorghe 
s-a dus la asociația de locatari.

— Primiți apă 
răși. Știm noi. Spuneți 
primiți pentru a nu plăti — 
l-a apostrofat tovarășul Con
stantin Cioiu.

Am fost și noi să vedem da
că primesc sau nu. ' Locatarii 
Iosif Szabo, Gheorghe Ionescu 
și Iosif Macavci din aparta
mentele 7—8 și 9 aveau drep
tate. N-au primit apă caldă. 
Ținem însă să facem o preci
zare. Acum primesc. Cel care 
n rezolvat problema se numeș
te Dumitru Dudaș. De unde se 
vede că sînt și la sectorul I.G.L. 
Lupeni muncitori conștiincioși 
și pricepuți. Deci, spre mulțu
mirea locatarilor, povestea cu 
apa caldă la etajele superioa
re ale blocului 2 de pe Aleea 
Gorunului a fost terminată. Bi
ne că s-a terminat. Mai bine 
mai tîrziu decît niciodată.

caldă tova- 
că nu

■■■■■■■■■■■■■■■■
Intensificarea lucrărilor 

la lacul de

G. DINU

blocuri, la soare...

Foto i Ion LEONARD
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ma-
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ultimele incertitudini
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• MARȚI 15 IUNIE:

• MIERCURI 16 IUNIE :

l’uul DIACONII

SPRE O ACCELERARE 
A PROGRAME LI I

realizării 
„Concorde", 

drept 
mai ambi 
care și

la i
nat
in
lăți din ultim 
prevăzute", economice

ificat cu 
1 dintre 

proiect 
asumat 

•ospațială.

In ultimele zile s-au in
tensificat lucrările de ame
najare a lacului de agrement 
situat la intrarea in cartie
rul Aeroport. După ce au 
fost săpate fundațiile și s-au 
adus importante cantități de 
piatră calcaroasă, aici s-a in
stalat o betonieră și au fost 
turnați primii 50 ml din fun
dația zidului de sprijin care 
va permite ridicarea apei la 
nivelul de 1,5 m față de cota 
0. Prin munca patriotică a sa-

agrement
lariaților din cadrul comite
tului municipal de partid și 
consiliului popular s-au de
frișat pomii situați în zona 
interioară a lacului creîndu- 
se în felul acesta posibilita
tea nivelării terenului cu a- 
jutorul utilajelor care au și 
sosit aici. Paralel cu intensi
ficarea acestor lucrări s-au 
comandat mijloacele nautice 
care vor fi puse la dispozi
ția publicului o dată cu inau
gurarea lacului de agrement 
în luna august a.

• DUMINICA 13 IUNIE

PROGRAMUL

PENTRU

S APT AMINA

VIITOARE

■

s

8,30 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pen

tru copii.
10,00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor 

români.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Aspecte de la cel de-al 

ll-lea Festival de folclor 
„Maria Tănase" — 
iova 1971.

13,00 Emisiune in limba 
ghiarâ.

14.30 Duminica sportivă. 
Tenis de cimp : România— 
Iugoslavia.

18.30 Film serial pentru tine
ret : Planeta Giganților.

Ex-terra 71.
Mult e duke și frumoasă. 
Confruntări.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.

18,00
18.25
18,40
19,10
19,20
19,30
20,00
20.15 Telecinemateca : Johnny 

Belinda.
22,00 Teleglob : Mongolia. Re

portaj filmat.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Campionatele europene 

de box - sferturi de fi
nală. Transmisiune di
rectă de la Madrid.

JOI 17 IUNIE :

22,45 Telesport.

19,20 1 001 de seri. 17,30
19,30 Telejurnalul de seară.

— Sport. 18,30
20,10 Repoitajul săptâminii.
20,30 Film artistic : Omul care 18,50

trece prin zid.
22,05 Selecțiuni din Festivalul 19,15

de muzică ușoară 19,20
„Orfeul de aur" de la 19,30
Slincev Briag (R.P. Bul 20,00
garia)

22,35 Telejurnalul de noapte. 20,15

® LUNI 14 IUNIE:

■

■
S

K

Pentru președintele 
dou,...........................
pului fr 
eorde" 
fundă a i 
încredere 
versatului 
nic pe care în urmă 
ani l-a lansat și l-a 
cu ardoare în calitatea 
prim-ministru. De atunci, 
aiul președinte a urmării 
interes vădit fiecare stadiu 
realizare a proiectului.

zborul la bordul prototi 
"rancez al avionului „C'on 
a avut semnificația pro- 

unui act deliberai de 
i în viitorul contro- 
i proiect franco-brita- 
:are în urmă cu nouă 

sprijinit 
sa de 
actu- 

cu 
de

fost scos pe pistă pentru prima 
dată la 11 decembrie 1967, a- 
ripile lui au despicat văzduhul 
aproape cu un an mai tîrziu 
(la 28 februarie 1968) decît da- 

programată în acordul sem- 
i între cele 

noiembrie

rarea 
lui 
mîndrie 
cel 
pe 
vreodată industria
In mod deosebit, Henri Ziegler 
desfășoară o intensă campanie 
pentru a evita, cel puțin, orice 
amînare, a etapelor de realiza
re și dare în exploatare comer
cială a supersonicului franco- 
brilanic. Se știe că, deși pri
mul prototip „Concordc-001" a

două guverne 
1962. Dificul- 
moment, „ne- 

sau teh
nice, s-au făcut simțite tot tim
pul, întîrziind apreciabil și pre
lungind etapele de realizare a 
proiectului. Se recunoaște, de 
asemenea, că programul de 
testări, atît la sol eît și în zbor, 
al tuturor componentelor cit și 
al aparatului în ansamblu tre
buie să fie împins pînă la per
fecțiune înainte ca avionul să 
primească permisiunea de zbor. 
Prudența și-a spus de multe 
ori cuvîntul. Totuși, din tota
lul de peste 4 300 de ore de 
experimentare a aparatului în 
zbor, implicînd participarea

celor două prototipuri, a pri
melor două avioane de presc
rie și următoarelor trei din 
producția de scrie propriu-zisă, 
au fost realizate peste 300 ure 
de zbor cu cele două prototi
puri. Deși sînt necesare 750 de 
ore de zbor pentru prototipuri, 
pentru obținerea certificatului 
de zbor, la Londra și Paris se 
subliniază că s-a obținut deja 
un volum masiv de date care 
permit încă în acest stadiu să 
se prevadă respectarea dalei 
stabilite inițial pentru elibe
rarea certificatului de zbor, 
adică în cursul anului viitor, 
ceea ce va permite companiilor 
aeriene internaționale să pla
seze •comenzi ferme. Cu toate 
acestea, se consideră că „Con
corde" nu va putea intre pe lini
ile aeriene înainte de anul 

1974, limita superioară preconi
zată în acordul franco-brilanic.

In baza holărîrilor adoptate

la reuniunea de la Londra d:n 
22 aprilie a fost dată autoriza
ția pentru construirea com
pletă a unui total de 12 a- 
purate — două prototipuri (ca
re zboară deja), două 
te de 
final 
mate 
nului 
vioane a căror construcție tre
buie să fie încheiată în 1973. 
Industria franco-britanică se 
apropie de faza cînd va înche
ia fabricarea în ansamblu a 
părților componente ale acestor 
aparate și, încă de pe acum, 
a început să exercite presiuni 
pentru a obține permisiunea de 
a continua producția unui nu
măr suplimentar de avioane. 
Henri Ziegler dorește ca reali
zarea proiectului să fie astfel 
accelerată îneît la sfîrșitul fi
nului să se înceapă practic re
alizarea componentelor apai 
lelor din producția de s 
iar apariția lui „Concorde' 
marile trasee internaționale să 
aibă loc cel mai tîrziu în 
anului 1974.

apai a- 
preserie, aflate în stadiul 
de fabricație și progre
să zboare la mijlocul ti
vii tor, precum și opt a-

18,00 Deschiderea emisiunii. 
18,15 Scena.

Stop-cadru.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
- Sport.
Roman foileton : Nicholas 
Nickleby (II).

21,00 Dinamica societății ro
mânești.

21.30 Steaua fără nume — mu
zică ușoară.

22.30 Telejurnalul de noapte.
— Sport.

22,45 închiderea emisiunii.

16,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
15 minute despre sănăta
te.
Ancheta TV. — Apele in 
pericol!

21,05 Antologia umorului. Inter
pretează Dem Râdulescu 
și Monica Ghiuță.

21,35 Festivalul de muzică u- 
șoară „Orfeul de aur“ de 
la Sfincev Briag (R. P. 
Bulgaria) - Selecțiuni 
de la gala laureaților.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Campionatele europene 

de box - semifinale.

• VINERI 18 IUNIE:

angajeaza

ȘEF DEPOZIT 
pentru depozitul 

«lin Petroșani
Condiții de angajare — 

conform II.CM. nr. 914/1968 
și legii 22/1969.

Informații suplimentare se 
pot obține de la sediul între
prinderii din Deva, sir. 23 
August nr. II, telefon 13976.

TELEVIZIUNE
14,30

20,10
20.25
21,10

Deschiderea emisiunii. 
Tenis de cimp : Româ
nia — Iugoslavia.
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto.
I (101 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Reflector.
Panoramic științific.
Film artistic: „Oglinda 
eu două fețe" — o pro
ducție a studiourilor 
franceze. In rolurile

■■

■.

5

principale: Michele Mor
gan și Bourvil.

22,45 Filmul documentar ..1- 
magini din Londra".

.00 Telejurnalul de noapte.23.1

VINERI 11 IUNIE
PROGRAMUL 1 : 6,00—6.30 

Muzică și actualități; 9,30 
Memoria pămintului româ
nesc; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Dunăre, Dunăre — mu
zică populară; 10,30 Fonoteca 
pentru copii; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din cîntecele po
poarelor; 11,15 Consultație ju
ridică. Răspuns la scrisorile

ascultătorilor; 11,25 Corul Ra- 
diotcleviziunii; 12,00 Melodii 
interpretate de Luciana Tu
rma; 12,10 Un interpret și 
rolurile sule; 12,30 Intîlnire 
i u melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,00 Compozi
torul săplâmînii; 14,44 Cin
tece din folclorul păstoresc; 
15,00 Buletin de știri: 13,05 
Revista economică; 15,30 Pa
gini vocale Și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Din melodiile 
fanfarei: 16.30 Muzică ușoa
ră de H. Mălineanu; 17.00 
Pentru patrie; 17,30 Concert

10,00 - 11,00 - Teleșcoolă. 
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Revistă literară TV.
18.30 Ura, vacanță !
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 

- Sport.
20,10 România ’75.
20.30 Seară de teatru : „Asla-i 

ciudat" de Miron Radu 
Paraschivescu.

22,00 Breviar juridic.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Campionatele europene 

de box - sferturi de fi
nală.
Transmisiune directă de 
la Madrid.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene 
de box - înregistrare de 
la Madrid.

de muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.40 Muzică de 
cafe-concert; 20,55 Știința la 
zi; 21,00 Bijuterii muzicale; 
21,17 Melodii concertante de 
muzică populară; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sea
ră; 22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

FILME

16,00 Deschidereo emisiunii. 
Campionatele europene 
de box — semifinale. în
registrare de la Madrid.

17,00 Teleșcoolă.
18,00 Căminul.
18.40 In dezbaterea opiniei pu

blice.
18,55 Lumea copiilor : Poves

tiri pe degete.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. —
20.10 Mai aveți o întrebare ? g
21.10 Film artistic : Acțiunea g

vulturul. □
22.40 Telejurnalul de noapte. ■

■

■

< SIMBATA 19 IUNIE

emisiunii, 
limba ger-

fete ! 
băieți !

■
16.15 Deschiderea 

Emisiune in 
mană.

18,00 Bună seara, 
Bună seara,

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. g
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-encîclopedia. q
20,40 Film serial : Incoruptibilii, g
21.30 Cintece de altădată. g 
21,50 Telejurnalul de noapte. | 
22,00 Finalele campionatelor ■

europene de box. □

(10—13 iunie); Republica: 
B. D. intră în acțiune (10— 
13 iunie); I’ETRILA : Amba
sador în U.R.S.S. (9—11 iu
nie) ; LONEA — 7 Noiem
brie : Un cuib de nobili (10 
— 12 iunie);
1 000 de ochi ai di 
(10—13 iunie);
King Kong 
iunie) ;
lexnndru cel fericit 
iunie) ; VULCAN : 
buni, băieți răi (10—13
LI PENI —
verificare
I R1CANI :
dală (11 — 12

Minerul : Cei
Ir. Mabuse

ANI NOASA:
. evadează (10—ll

BARBATENI : A-
(10—11 
Băieți 
iunie);

Cultural : Triplă
(12—14 iunie);
Vară de altă- 
iunie).

J
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Steaqu/ roșu

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 

in Republica Populară

SPECTACOL DE DALA
(Urmare din pag. 1)

spre instaurarea și întărirea 
regimului puterii populare. Pes
te imaginile muncii creatoare, 
entuziaste a poporului, stăpîn 
'pe soarta sa. se așterne însă 
umbra războiului de agresiune, 
a intervenției imperialiste a- 
cnericane. Unitatea de monolit 
a poporului coreean — care s-a 
ridicat ca un singur om. la 
chemarea partidului. apărînd 
cu bărbăție, abnegație și eroism 
pămîntul patriei, viața nouă de 
sub orînduirea socialistă, cuce
ririle sale — și-a găsit o ex
presie emoționantă într-un ta
blou coregrafic care se încheie 
cu momentul sărbătoririi victo
riei. Lupta patrioților snd-co- 
reeni împotriva ocupației stră
ine și a autorităților reacționn-

re de la Scul, pentru unificarea 
patriei, este redată plastic în 
tabloul „Fiii și fiicele din sud 
caro luptă". Intr-o succesiune 
sugestivă sînt prezentate, apoi, 
creații artistice care slăvesc 
munca și realizările de astăzi 
ale Coreei socialiste, ale Par
tidului Muncii din Coreea.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor li s-a oferit un coș cu 
fiori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale. Elena Ceaușescu.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări vin pe 
scenă în mijlocul artiștilor, fe- 
licitîndu-i cu căldură.

întreaga asistență aplaudă 
minute în șir, ovaționează pen
tru prietenia dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Vizite ale tovarășei
Elena Ceausescu

tova- 
Kim

Tovarășa Elena Ceaușescu. 
însoțită de tovarășa Kim Sâng 
E, soția tovarășului Kim Ir Sen, 
a vizitat joi dimineața Fabrica 
de țesături de mătase din Phe
nian. La vizită a participat și 
tovarășa Maria Mălnășan, 
ambasadorului României 
R.P.D. Coreeană.

‘ La intrarea în fabrică, 
rășele Elena Ceaușescu și
Săng E au fost întîmpinate de 
.tovarășa Ten Bok Sin, minis
trul industriei textile, precum 
și de reprezentanți ai Comite
tului orășenesc de partid și ai 
^Consiliului popular al munici
piului. Un mare număr de mun
citoare aflate pe platoul de ?a 
intrare au aclamat pentru pri
etenia româno-coreeană.

Sînt vizitate diferite secții a'e 
fabricii, precum și o expoziție 
a celor trei sute de sortimente 

’de țesături realizate aici și 
ale căror desene și culori vă
desc un gust ales și un deose
bit meșteșug.

In continuare, 
breșa și grădinița de copii ale 
raionului nr. 1 din capitală. 
Grupuri de mici artiști, purtînd 
banderole cu tricolorul româ-

nesc, interpretează în cinstea 
oaspetelor cîntece și dansuri. 
Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E se fotografiază în 
mijlocul lor.

In cursul după-amiezii. tova
rășa Elena Ceaușescu a făcut 
o vizită la sediul Uniunii De
mocratice a Femeilor Coreene, 
unde s-a întîlnit cu tovarășa 
Kim Săng E, cu tovarășe din 
conducerea acestei organizații 
de masă. A avut loc o discu
ție despre contribuția femeilor 
din cele două țări la construc
ția socialistă.

Gazdele au mulțumit în mod 
deosebit pentru grija părinteas
că manifestată de poporul ro
mân, de femeile ” "
față de copiii 
reeni care au 
devărată familie 
kilometri depărtare 
tria lor, în perioada de după 
încheierea războiului declanșat 
de imperialiștii americani 
anii 1950—1953.

11 , !Mg

COMUNICAT COMUN
cu privire la convorbirile oficiale româno-cambodgiene

La 2 iunie 1971, excelența sa 
domnul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
excelența sa domnul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, s-au intilnit la Pekin 
cu Samdech Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, și Samdech 
Penn Nouții, președintele Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al F.U.N.K. și 
nistru aj Guvernului 
Unitate Națională al 
giei.

Cu acest prilej, a 
o convorbire oficială, 
au participat:

— din partea română : exce
lențele lor domnii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului Municipal de partid Bu
curești, primarul general al Ca
pitalei, George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R. P. Chineză.

din partea cambodgiană :

prim mi- 
Regal de 
Cambod-

avut Ioc 
la care

excclențelc lor domnii Kcal 
Chlion, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.K. 
și ministru delegat la președin
ția Consiliului de Miniștri, 
Thiounn Prasith. membru su
pleant a| Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.K. și ministru în
sărcinat cu coordonarea efortu
rilor luptei pentru eliberarea 
națională, alteța sa Sisowath 
Methavi, directorul Cabinetului 
șefului statului, și Ker Meas, 
ambasadorul Cambodgiei in R-P- 
Chineză.

In cadrul convorbirilor, par
tea română a informat despre 
munca și activitatea desfășurată 
de poporul român, sub condu
cerea Partidului comunist, pen
tru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lca al 
Partidului Comunist Român în 
vederea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

La rîndul său, partea cam- 
bodgiană a informat despre si
tuația din Cambodgia înainte 
și după lovitura de stat reac
ționară din 18 martie 1970, des
pre lupta unită a poporului 
cambodgian împotriva agresiu
nii imperialismului S.U.A. și a 
lacheilor săi de la Saigon, îm
potriva clicii Lon Noi — Sirik 
Matak — Son Ngok Thanh, pen
tru redobîndirea suveranității și 
integrității teritoriale a țării, 
pentru construirea unei Cam- 
bodgii independente, pașnice, 
neutre, democratice și prospere.

Partea română a condamnat 
această agresiune imperialistă, 
a dat o înaltă apreciere luptei 
juste duse de forțele populare 
din Cambodgia sub conducerea

F.U.N.K. Ea a reafirmat simpa
tia și solidaritatea poporului 
român cu poporul cambodgian, 
care, alături de popoarele viet
namez și laoțian, își apără drep
tul sacru la libertatea și inde
pendența națională.

Partea cambodgiană a expri
mat recunoștință poporului ro
mân și guvernului Republicii 
Socialiste România care au re
cunoscut de la început Guver
nul Regal de Unitate Națională 
ca fiind singurul guvern legal 
și legitim al Cambodgiei, pre
cum și pentru sprijinul acordat 
luptei poporului cambodgian. 
Ea a exprimat cele mai căl
duroase felicitări pentru stră
lucitele succese obținute în toa
te domeniile de către poporul 
român și Republica Socialistă 
România, sub conducerea Parti
dului Comunist, în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ea sprijină politica 
Republicii Socialiste România, 
întemeiată pe coexistența paș
nică, de dezvoltare a cooperă
rii între state pe baza princi
piilor independenței și suvera
nității, neamestecului în trebu
rile interne și egalității în 
drepturi.

Partea română sprijină pro
punerile făcute do Samdech No
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia. în declarația sa în 
5 puncte din 23 martie 1970.

Cele două părți cer ca Sta
tele Unite ale Americii să res
pecte drepturile naționale fun
damentale ale poporului cam
bodgian, garantate prin acor
durile de la Geneva din 1954 
și ca, în acest scop. Statele 
Unite să înceteze toate bombar-

damcntclc și celelalte acte de 
agresiune împotriva Cambod
giei și a poporului cambodgian, 
să fie retrași consilierii și per
sonalul american, precum și tru
pele saigoneze.

Cele două părți condamnă 
extinderea intervenției imperia
lismului S.U.A. în Cambodgia, 
Vietnam și Laos, care repre
zintă o încălcare a normelor și 
principiilor dreptului interna
țional și constituie Un pericol 
pentru pacea în Asia și în în
treaga lume. Ele cer să se pună 
capăt acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Indochina, să fie re
trase toate trupele americane 
și ale aliaților lor, să se asi
gure respectarea dreptului po
poarelor cambodgian, vietnamez 
și laoțian de a-și rezolva sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară, po
trivit aspirațiilor și voinței lor. 
Ele sprijină propunerile prezen
tate în acest sens de R. D. 
Vietnam, Frontul Național de 
Eliberare și Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și Frontul 
Patriotic din Laos.

In cursul convorbirilor, s-a 
evidențiat necesitatea ca, para
lel cu intensificarea luptei ar
mate a poporului cambodgian 
și a celorlalte popoare din In
dochina, să se desfășoare o ac
tivitate politică și diplomatică 
mai susținută, să fie mobilizate 
eforturile tuturor forțelor anti
imperialiste, pentru a determi
na cercurile imperialiste ame
ricane să înceteze agresiunea 
lor împotriva popoarelor indo- 
chineze și să accepte cit mai

curînd o soluționare politică a 
problemelor din această re
giune.

Cele două părți și-au reafir
mat încrederea că popoarele 
cambodgian, vietnamez și lao
țian, acționind unite, pe baza 
declarației comune adoptate la 
conferința la nivel înalt a po
poarelor din Indochina, și bu- 
curindu-se de sprijinul tuturor 
forțelor democratice, progresis
te, de pretutindeni, vor obține 
cu siguranță victoria în lupta 
împotriva intervenției străine, 
pentru dezvoltarea țărilor lor in 
condiții de pace, libertate și 
progres social.

Părțile își exprimă convin
gerea fermă că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și 
regatul Cambodgia se vor dez
volta continuu, spre binele po
poarelor român și cambodgian, 
al luptei împotriva imperialis
mului, al cauzei progresului și 
păcii în lume.

In numele poporului român 
și al guvernului Republicii So
cialiste România, excelența sa, 
domnul Nicolae Ceaușescu, a 
invitat pe Samdech 
Sianuk să efectueze 
oficială în Republica 
România. Samdech 
Sianuk a acceptat cu căldură 
această invitație. Data vizitei 
va fi stabilită ulterior de co
mun acord intre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Regal de Unitate Na
țională al Cambodgiei.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie reciprocă.
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BONN 10. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Președintele Consi- 
liului Național pentru Știință' 
și Tehnologie al Republicii So- 
cialiste România, Gheorgha 
Cioară, însoțit de o delegație 
alcătuită din speoialiști din di
ferite instituții de cercetări ști- 
ințifice din România, a avui 
convorbiri cu conducerea mari-, 
lor concerne vest-germane „Dor
magen", „Krupp", ,G.H.H."( 
,,Hoechst" și „A.E.G.-Telefun- 
ken“. Cu acest prilej, au fosl 
explorate noi căi concrete pen
tru lărgirea și intensificarea 
colaborării și cooperării în do
meniul științei și tehnologiei în
tre firmele vizitate și instituții 
de cercetare științifică din Ro
mânia, în sectoare prezentînd 
interes pentru ambele părți.
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BELGRAD 10 — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite: Tovarășul 
jlosif Banc, vicepreședinte al 
[Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, care 
face o vizită în Republica So
cialistă Serbia, la invitația pre
ședintelui Vecei Executive a a- 

’cestei regiuni, Milenko Boia- 
nici, a avut joi o întrevedere 
cu Dragoslav Markovici, preșe
dintele Skupștinei Republicane 
a R. S. Serbia. întrevederea, 
4a care au participat Milenko 

,'Boianici și Șandor Dobo, vice
președinte al Skupștinei R. S. 
Serbia, precum și ambasadorul 
român la Belgrad, Vasile Șan- 
dru, s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, deosebit de cor
dială.

In aceeași zi, la sediul vecei 
Executive a R. S. Serbia au 
început convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Iosif Banc și 
tovarășul Milenko Boianici. In 
cadrul convorbirilor, au fost 
trecute în revistă o serie de 
aspecte ale colaborării Repu
blicii Socialiste România cu 
R. S. F. Iugoslavia și, în par
ticular, cu R. S. Serbia, rele- 
vîndu-se cu satisfacție, de am
bele părți, realizările obținute 
în acest sens pe multiple pla
nuri. Au fost examinate, toto
dată, unele modalități și posi
bilități concrete, reciproc avan
tajoase, de promovare continuă 
a acestor relații.

Milenko Boianici a oferit 
apoi un dejun în onoarea to
varășului Iosif Banc.

A 4-a ZI DE LUCRU
PE STAȚIA ORBITALA

SOVIETICA

99 SALHIT"
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

— Principala parte a pro
gramului celei de-a 4-a zile 
de lucru a echipajului sta
ției orbitale sovietice „Saliut“ 
a fost consacrată cercetărilor 
cu caracter medical-biologic. 
Astfel „unul dintre experi
mente a avut drept scop ob
ținerea de date științifice a- 
supra stării funcționale a sis
temului cardiovascular in 
condiții de imponderabilitate. 
Cercetările au avut loc cu a- 
jutorul unei instalații specia- 
1 ■ de intensificare-transfor- 
mare, iar înregistrarea para
metrilor fiziologici in timpul 
experimentului a fost reali
zată prin intermediul unui 
canal telemetrie. In vederea 
aprecierii influenței condi
țiilor de imponderabilitate a- 
supra modificărilor din orga
nismul uman a fost efectuată 
o experiență de determinare 
a densității țesuturilor osoa
se.

Sistemele și aparatura știin
țifică de la bordul stației or
bitale funcționează normal, 
iar cosmonauții continuă să 
se simtă bine.

asasinarea lui Edmunds Perez Zucovic
Profundă indignare

in opinia publică chiliană

Greva generală din Uruguay
MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 

— întregul Uruguay este prac
tic paralizat începînd de joi 
dimineață, ca urmare a grevei 
generale de 24 de orc, declan
șată la chemarea Convenției 
Naționale a Muncitorilor 
(C.N.M.), principala centrală 
sindicală uruguayană. Căile fe-

rate, transporturile publice, fa
bricile și uzinele, întreprinderile 
comerciale au încetat să mai 
funcționeze, iar școlile și liceele 
au fost închise. Joi nu a apă
rut, în întreaga țară, nici un 
ziar, iar emisiunile posturilor 
de radio și televiziune s-au 
rezumat la buletinele de știri.

Numai serviciile de urgența și 
de primă necesitate (electrici
tatea, apa, spitalele) și-au con
tinuat activitatea.

Greva este cea de-a doua de
clarată în decursul acestui an. 
Greviștii 
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șurile de 
guvern.

revendică sporirea 
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sccuritate impuse de

Bilanț

(3) Secretarul de stat al. 
S.U.A. William Rogers, și mi
nistrul de externe al Japoniei, 
Kiichi Aichi, au avut o între
vedere la ambasada america
nă din Paris. Robert Mc CIos- 
key, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, a a- 
nunțat că cei doi miniștri au 
stabilit să semneze Ia 17 iunie 
acordul pentru retrocedarea 
Okinawei către Japonia. Acor
dul va fi semnat simultan la 
Washington și Tokio.

® Senatorul Hubert Hum
phrey, fost vicepreședinte al 
S.U.A., a cerut guvernului Sta
telor Unite să înlăture toate 
restricțiile din calea exporturi
lor americane de produse a- 
groalimentare destinate țărilor 
socialiste, inclusiv Republicii 
Populare Chineze. El a arătat 
că această măsură ar cores
punde intereselor comerciale 
ale S.U.A., care au ridicat o 
serie de restricții în calea a- 
cestor exporturi, în timp ce 
alte țări, partenere comerciale 
ale Statelor Unite, practică un 
comerț larg cu țările socialiste.

© Ziarul „Times" a publicat 
■joi o scrisoare a unui grup de 
17 personalități ale vieții po
litice și economice din Marea 
Britanie, în care se cere ca 
această țară ..să recunoască din 
punct de vedere diplomatic 
Republica Democrată Germa
nă".

® In urma convorbirilor e- 
conomice polono-chiliene, la 
Varșovia au fost semnate un 
acord comercial și un acord 
de plăți, pe termen de patru 
ani, între cele două țări. După 
cum precizează agenția P.A.P., 
acestea sînt primele acorduri 
care normalizează legăturile e- 
conomice dintre Polonia și 
Chile. Părțile și-au acordat re
ciproc clauza națiunii celei 
mai favorizate și și-au garan
tat facilități în schimburile de 
mărfuri Și plăți.

obținute
de patrioții 

laoțieni
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MOSCOVA 10 (Agerpres). —- 
La încheierea vizitei oficiale 
în Uniunea Sovietică a preșe
dintelui Republicii Cipru, arhi
episcopul Makarios, a fost daî 
publicității un comunicat în 
care se arată că în cursul con
vorbirilor avute cu Nikolai 
Podgornîi. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și cu Alexei Kosîghin< 
președintele Consiliului de Mi
niștri, părțile au relevat cil 
satisfacție dezvoltarea stator
nică a relațiilor sovieto-ciprio- 
te în spiritul prieteniei și res
pectului reciproc.

Părțile s-au pronunțat în 
sprijinul convocării unei con
ferințe general-europene în 
problemele securității și cola
borării, ca un pas important 
în direcția destinderii nu nu
mai pe continentul european] 
dar și în lumea întreagă.

--- <>----

Planul

SANTIAGO DE CHILE 10. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite i Asasinarea lui 
Edmundo Perez Zucovic, fost 
vicepreședinte al Republicii 
Chile, a provocat consternare 
și, totodată, o profundă indig
nare în opinia publică chiliană. 
Comentariile converg în a subli
nia caracterul politic al aces
tei crime, considerată în gene
ral aici ca o nouă tentativă de 
conspirație. In declarația pre
ședintelui republicii, Salvador 
Allende, difuzată de posturile 
de radio și televiziune și pre
luată de întreaga presă, se 
subliniază că procedeele folo
site de asasinii lui Edmundo 
Perez Zucovic seamănă cu cele 
utilizate contra generalului Re
ne Schneider, asasinat la sfîr- 
șitul lunii octombrie, anul tre
cut. In ambele cazuri, mobi
lul este același — provocarea 
unei stări de haos printr-un e- 
fort disperat de tulburare a si
tuației. Declarația prezidențială 
arată că .guvernul a denunțat 
în repetate rînduri acțiunea e- 
lementelor conspirative care o- 
pereazâ pe diferite fronturi

pentru a încerca să împiedice 
acțiunea noastră în folosul ma
rii majorități naționale. Intrucît 
lumea urmărește cu interes pro
cesul politic chilian, a spus 
președintele Allende, atentatele 
politice sînt destinate să dău
neze prestigiului nostru în in
terior, și cu deosebire în exte
rior".

Conducerile mai multor par
tide au dat publicității decla
rații în care condamnă asasi
narea fostului vicepreședinte al 
republicii. Printre acestea se 
află Comitetul Național al U- 
nității Populare, Comitetul Po
litic al Partidului Comunist'din 
Chile, care, într-un comunicat 
dat publicității, adresează un 
apel poporului chilian „de a 
continua să fie în stare de a- 
lertă și vigilență. Nu există 
nici o îndoială că această cri
mă constituie o parte a unui 
plan menit să facă și mai di
ficile sarcinile guvernului U- 
nității Populare și să împiedice 
îndeplinirea îndatoririlor patrio
tice pe care guvernul și po
porul chilian și le-au fixat".

Autoritățile au luat măsuri

complexe pentru identificarea 
și prinderea autorilor asasina
tului.

Ministerul de Interne a anun
țat că a și identificat în per
soana lui Ronald Rivera Cal
deron, fără ocupație, titularul 
unui încărcat cazier judiciar, pe 
principalul autor al actului cri
minal, fiind pe urmele lui și 
a doi complici ai acestuia.

g. Guvernul Uruguayan a 
propus crearea unei organizații 
a celor șase țări latino-ameri- 
cane care au proclamat limita 
apelor lor teritoriale ’a 200 
mile — Argentina, Chile, Bra
zilia, Peru, Ecuador și Uru
guay. Inițiativa are ca scop 
conjugarea eforturilor desfă
șurate de statele respective în 
vederea apărării suveranității 
asupra apelor lor teritoriale.

® Senatul S.U.A. a aprobat 
fixarea plafonului maxim de 
recrutare în forțele armate a- 
mericane pe următorii doi ani 
la 270 000 tineri. Această de
cizie reprezintă prima limitare 
legislativă a prerogativelor pre
zidențiale in domeniul recrută
rilor.

Q. La 10 mai a.c., renumitul 
chirurg Cristian Barnard a e- 
fecluat o nouă operație de 
transplantare a inimii. Pacien
tul — Dirk Van Zyl — urmea
ză să părăsească spitalul în 
următoarele zile.
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Consfătuirea regională a partidelor comuniste 
din țările Americii Centrale, Mexic și Panama

SAN JOSE 10 (Agerpres). — 
La începutul lunii iunie, într-un 
stat din America Centrală a 
avut loc cea de-a 8-a Consfă
tuire regională a partidelor co
muniste din țările Americii 
Centrale, Mexic și Panama. 
Participant» au făcut un schimb 
de informații asupra situației 
politice din țările lor, precum 
și în legătură cu lupta antiim- 
perialistă, democratică și popu-

Iară. Consfătuirea a constatat 
creșterea mișcării revoluționare 
șl antiimpcrialiste în regiunea 
respectivă, a constatat în una
nimitate că este necesar să se 
caute forme mai bune de cola
borare între partidele comunis
to și toate forțele progresiste 
în scopul creării unui front 
unic de luptă împotriva impe
rialismului american și a oii-» 
garhiel locale,

Comuniștii din Guatemala, 
Honduras, Costa Rlca, Mexic, 
Panama și Salvador au adoptat 
o declarație în care „salută 
victoria forțelor unității popu
lare din Chile, considerînd-o 
un factor de mare importanță 
istorică pentru întreaga Ameri
că Latină, precum și procesele 
antiimperialiste și democratice 
din Peru șl Bolivia"»

XIENG QUANG 10 (Ager
pres). — Comandamentul su
prem al Armatei de eliberare 
a poporului laoțian a dat pu
blicității un comunicat, difuzat 
de agenția ~
Lao, în care face bilanțul vic
toriilor obținute de patrioții 
laoțieni în sezonul uscat — no
iembrie 1970 — mai 1971.

Comunicatul relevă că forțele 
Pathet Lao și poporul laoțian 
au nimicit peste 31 200 soldați 
și ofițeri inamici, dintre care 
15 700 saigonezi, 1 898 mercenari 
tailandezi, 527 piloți americani. 
Ei au capturat și distrus 16 700 
arme de diferite tipuri, peste 
540 stații de radio și 770 vehi
cule militare, dintre care ju
mătate tancuri și care blindate, 
și au doborît sau avariat 652 
avioane inamice. Totodată, pes
te 20 000 de oameni au 
complet eliberați de sub con
trolul inamicului.

După ce denunță actele im
perialiștilor S.U.A. și ale agen- 
ților lor de intensificare a răz
boiului împotriva forțelor pa
triotice laoțiene, comunicatul 
relevă faptul că forțele Pathet 

și poporul laoțian au res- 
cu succes operațiunea „De- 
Canyon-2", prin care tru- 
Administrației de la Sai- 
cu sprijinul forțelor ae-

general 
de 

dezvoltare
Khaosan Pathet

fost

La o 
pins 
wey 
pele 
gon, 
rienc americane, au invadat 
februarie 1971 sudul Laosului în 
direcția șoselei nr. 9. La sfîrși- 
tul lui martie 1971, arată co
municatul, forțele patriotice 
laoțiene din provincia Savanna- 
khet au declanșat atacuri pu
ternice asupra diferitelor po
ziții inamice din regiunea șo
selei nr. 9 și au cîștigat o mare 
și răsunătoare victorie, înfrîn- 
gînd incursiunea trupelor sai- 
goneze din sudul Laosului. In 
strînsă legătură cu luptele din 
zona șoselei nr. 9, forțele pa
triotice au zdrobit toate atacu
rile inamice în Luang Prabang, 
Xieng Khuang și alte provincii. 
Do asemenea, ele au eliberat 
complet platoul Bolovens.

a 
Moscovei

MOSCOVA 10 (Agerpres). —> 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul Uniunii Sovietice 
au aprobat planul general de 
dezvoltare a Moscovei. Capita
la Uniunii Sovietice are în pre
zent peste 7 milioane de locui
tori.

Hotărîrca C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic subliniază 
necesitatea trecerii la înfăptu
irea unei noi etape a dez
voltării Moscovei. Printre alte
le, planul prevede perfecționa
rea structurii arhitecturale a 
orașului, încheierea lucrărilor! 
de lichidare a locuințelor vechi 
și insalubre și mutarea loca
tarilor în apartamente noi, 
construite în apropierea locu
lui de muncă. Vor fi constru
ite în special blocuri de locu
ințe cu 9 pînă la 16 etaje. In 
jurul Moscovei va fi creată o 
zonă suburbană de spații verzi.

In dezvoltarea și reconstruc
ția centrului orașului, se arată 
în hotărîre, va fi menținut! 
rolul important al Kremlinu
lui în ansamblul arhitectonia 
central ; totodată, pe magistra
le și străzi ce vor fi construi to 
se vor păstra toate monumen
tele arhitectonice de valoare.

Hotărîrca prevede construc
ția a numeroase școli, spitale, 
cinematografe și teatre, maga
zine, stadioane. Vor continua 
să se dezvolte rețeaua metrou
lui, de troleibuze și autobuze, 
legăturile telefonice.
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