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JONCȚIUNE

ADÎNCUR1LE
MINEI
LIVEZENI
In după-umiazd ultimei 

a sen ent în-
e ’ ’ . mai ti

nere exploatări din Valea 
Jiului, aceea de la Livezeni, 
au încheiat cu succes jonc
țiunea dintre puțul de aeraj 
i r. 2 și puțul auxiliar est, 
joncțiune realizată prin stră
pungerea unei galerii cu un 
profil de 10 m.p.

Autorii acestei importante 
lucrări, care va deschide noi 
perspective în exploatarea 
stratelor ce revin cîmpului 
minier Livezeni. sint harnicii 
mineri din brigada condusă 
de Augustin Demeter. Săpa
rea galeriei a fost începută 
la 1 iunie 1970. Străbătînd 
o zonă ușor accesibilă, 
primele 8 luni, minerii 
reușit lunar o avansare 
70—75 metri. De la 1
bruarie 1971, conform reco
mandărilor. șeful de brigadă 
Augustin Demeter, șefii de 
schimb Kalpman Toth, Cos- 
tache Poroșniuc și Blaj Ble- 
neși. împreună cu ortacii lor, 
au hotărit preluarea lucrării 
în acord global. Deși con
dițiile de muncă au fost mult 
îngreunate, datorită presiu- 

în 
a- 
de 
a 

za- 
de 
In

în 
au 
de 
fe-

:reunate. datorită presii 
nilor ce se manifestau 
tavanul și vatra lucrării, , 
bordarea noii metodologii c 
organizare și retribuire 
muncii a condus la reali? 
rea unor avansări lunare ( 
100 și chiar 110 metri. 1 

est fel a putut fi devan
sat termenul stabilit inițial 
pentru joncțiune cu o lună 
>i jumătate, iar cîștigul me- 
d;u al celor ce au contri
buit Ia reușita acestui obiec
tiv a crescut cu peste 20 la 
sută.

In paralei, a fost amenajat 
puțul auxiliar est. fiind po
sibilă stabilirea celei de a 
doua legături de aeraj la 
această mină precum și des
chiderea a noi fronturi de

- 
da condusă de Augustin De
meter și-au manifestat dorin
ța de a închina acest frumos 
succes partidului nostru, to
varășului Nicolae Ceaușescu 

e sonal, care, foarte recent, 
cu prilejul vizitei în țările 
socialiste din Asia a dat o 
nouă dovadă a politicii înțe
lepte "promovate de Româ
nia pentru întărirea unității 
forțelor socialismului.

N. L.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat

al României, 
Nicolae Ceaușescu,

Finlanda

Lucrările

Oaspeți
convorbirile, contactele 
și întilnirile cu lo- 

orașului Helsinki care 
loc în primele două zi-

• • •Comisiei
pentru 

industrie, 
construcții și 
tra nsporturi 

a Marii

Zn colectivul de muncă de 
la Uzina de utilaj minier Pe
troșani se află mulți oameni, 
grupați în secții sau ateliere, 
despre ale căror eforturi de 
concepție și producție se pot

imbunătățite față de cele ac
tuale, sonerii, convertor de 
tensiune alternativă etc. Deo
camdată rezultatele obținute 
de noi ar părea destul de 
modeste, însă privite prin

OAMENII
Adunări

Naționale
Din însărcinarea Consiliului 

de Stat, în cadrul lucrărilor Co
misiei pentru industrie, con
strucții și transporturi a Marii 
Adunări Naționale, care au a- 
vut loc sub conducerea tova
rășului Alexandru Senoovici, 
președintele Comisiei, a fost a- 
nalizată joi activitatea Minis
terului Industriei 
de Construcții.

La discuțiile pe marginea ra
portului, întocmit în urma ana
lizei desfășurate în cursul tri
mestrului II a. c., au luat cu- 
vîntul deputați, membri ai co
misiei, specialiști din cadrul 
Consiliului Economic, ai unor 
organe centrale de sinteză, pre
cum și reprezentanți ai depar
tamentelor beneficiare de ma
teriale pentru construcții. De
putății și invitații au subliniat, 
in cadrul discuțiilor, rezultatele 
obținute de această ramură in
dustrială în plină dezvoltare, 
au făcut observații critice și 
propuneri cu privire la acti
vitatea generală a ministerului, 
la calitatea și diversificarea ma
terialelor pentru construcții.

scrie lucruri substanțiale și 
pline de farmecul ineditului.

Aveam zilele trecute un 
schimb de păreri cu direc
torul uzinei, ing. Gh. Olariu, 
și inginerul șef Al. Tolvay, 
cind atenția ne-a fost reți
nută de un element nou ce 
s-a ivit de citeva ori in dis
cuție : laboratorul de auto
matizare, sector ce va căpăta 
o deosebită importanță și 
pondere intr-un viitor apro
piat.

Ne-am informat mai in de
taliu și am aflat despre e- 
xistența actuală a unei mici 
baze materiale și a unui co
lectiv tinăr, entuziast, com
petent.

— înființat in luna februa
rie a acestui an, laboratorul 
nostru a început, deja, sa 
dea roade — ne spunea ing. 
doctorand Alexandru Scro- 
ban. Scopul nostru este de a 
produce elemente de automa
tizare atit de necesare mine
ritului in Valea Jiului. Pină 
acum am confecționat relee 
electronice ACA-1 (pentru co
manda agregatelor hidrauli
ce). relee pentru verificarea 
cărbunelui din buncare, un 
claxon antigrizutos pentru 
mină cu caracteristici mult

prisma cerințelor mineritu
lui, ele capătă semnificații 
mai bogate.

Electricianul Garbai Bella 
— despre a cărui pregătire 
profesională, dublată de un 
adevărat talent practic, toți 
cei care-l cunosc rostesc nu
mai frumoase aprecieri — 
încadra acest efort de con
cepție și producție intr-un 
cadru mai larg, acela al po
liticii promovate de partidul 
nostru. .Am urmărit călăto-

Lucrind la o mașină de gău
rit, manevrind cu precizie 
piesele supuse prelucrării, pe 
Garbai Bella l-am socotit la 
un moment dat o figură sim
bolică — atit pentru colec
tivul cutezător din care face 
parte, cit și pentru poporul 
nostru laborios.

Ing. Alexandru Scroban, e- 
lectronistul Boris Rossi, bo
binatoarele Henriette Deszi, 
Paula Latkulik, lăcătușul Pe
tre Jeanu, electricianul Gar
bai Bella și toți cei care lu
crează zilnic in laboratorul 
de automatizări al U.U.M. 
Petroșani, sint cu toții tineri. 
Cunoștințele lor profesionale 
potențate de elanul specific 
tinereții, constituie garanții 
pentru viitoarele produse ale 
uzinei destinate tehnicii noi 
ce coboară in abataje. I-am 
văzut lucrind pe acești teme
rari cercetători ai automati
zării mineritului și am deslu-

SUCCESIUNE
DE GENERAȚII

Dacă privești spre înălțimi, 
cu pleoapele întredeschise, ai 
impresia că fiefurile fagilor 
înțeapă cerul. Limpezimea de 
cristal a azurului deasupra 
munților împăduriți, mireas
ma îmbătătoare a florilor, 
adiată de respirația viatului 
iți creează o stare de plăcută 
euforie... Parcă și oboseala 
urcușului, o dată ajuns in 
parchetul exploatării fores
tiere de la Valea Popii, du
pă ce lași in urmă, acolo, 
jos, in vale, toate zgomotele 
de la rampa de incărcare și 
intri intr-o mare a liniștii 
și-a aerului proaspăt, se es
tompează dintr-o dată. Dacă 
n-ai auzi un glas lung, mul
tiplicat de ecoul munților 
' ..Ferește-e-e ! Ferește-e-e" !) 
și n-ai vedea cum un falnic 
fag, de pe culmea din față, 
se apleacă *și cade intr-un 
zgomot prelung, înghițit de 
spațiul din jur, te-ai crede, 
aducindu-ți aproape virsta 
copilăriei, intr-un peisaj de 
basm.

.Se doboară arborii! — ne 
spune tovarășul Gheorghe 
Enciu, șeful serviciului per
sonal de la U.E.L. Petroșani, 
care ne însoțește. Imediat ii 
vom intilni și pe muncitori 
Auziți .drujbele' ? Uite-i, se 
zăresc și oamenii...'.

Ne intimpină Vasile Gogu- 
ță. un bărbat bine clădit, ti- 
năr, cu figura senină. Pare 
surprins, oarecum, de pre
zența unor .străini". Ne strin
gent miinile.

.El e șeful brigăzii de-aici 
— îl recomandă însoțitorul 
nostru. II cunosc foarte bine. 
De mult, de cind eram la Lo- 
nea. Lucrează in această ex
ploatare de 2 ani. A venit 
de la Suceava. E din satul 
lui Nicolae Labiș. din Mălini. 
Mi-a plăcut de el că-i un om 
harnic. In fiecare lună rea
lizează sarcinile de plan. Res-

pectă regulamentul de ex
ploatare și, lucru esențial, 
lichidează parchetele in ter
men". La vorbele fostului său 
șef de sector, Vasile Goguță 
încearcă citeva gesturi firave 
de protest. Dar bunele apre
cieri sint nu numai confir
mate, ci și dezvoltate de alți 
muncitori care, intre timp, se 
apropiaseră. „Bădița Vasile' 
e nevoit să tacă „molcom" și 
urcă cu noi, pină lingă fa
gii unde se aflau .drujbiștii' 
Nicolae Țăpuleasă, frații Loa
der și Nicolae Sava. Așa cum 
stăteau lingă trunchiurile 
zvelte mi se păreau parcă 
crescuți din tulpinele fagilor. 
In brațele arse de soare le 
străluceau ferăstraie meca
nice, ale căror dinți intră 
fulgerător in coaja arborelui. 
Ajung la jumătatea trunchiu-. 
lui, apoi, cu o mișcare dibace, 
omul scoate ferăstrăul, se a- 
șează in pantă, in partea de 
sus și fagul începe să se cla
tine intr-un vuiet ce aduce a 
plins. Rind pe rind, sint do- 
boriți alți fagi, in zumzetul 
ferăstraielor. Unul dintre ti
nerii muncitori de aici, Toa- 
der Sava, pare puțin ingin- 
durat. Caut să aflu motivul. 
.Plec militar și-mi pare rău 
de colegii de-aici, de pădure, 
dar... și la armată e bine ! 
Omul acolo se călește". Dis
cuția ne este întreruptă de 
un tunet. Vine ploaia! Lu
crul continuă insă. Oamenii 
nit se sperie. Cite ploi n-au 
curs peste ei. Dinspre apus 
se apropie un nor întunecat. 
Alte tunete. Din ce in ce, 
parcă, mai aproape. Corhă- 
nitorii Nicanor Cojocarn. Du
mitru Petrescu, Pantilie Pan- 
țuru. Nicolae Găină. Vasile 
Panțiru și Dumitru Muscăli-

După 
politice 
cuitorii 
au avut 
le în capitala Finlandei, progra
mul vizitei președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a continuat, joi, cu 
o substanțială activitate de cu
noaștere a preocupărilor și rea
lizărilor țării gazdă pe tărîm 
economic, social, științific 
cultural.

Consacrată acestui scop, 
lătoria care a început joi 
mineața în regiunea de sud-est 
a Finlandei — zonă reprezenta
tivă pentru structura și nivelul 
economiei finlandeze — a cu
prins vizitarea unor șantiere 
navale, rafinării de petrol, fa
brici ale industriei lemnului și 
construcțiilor de mașini, precum 
și discuții cu conducători din 
domeniul economiei, oameni de 
afaceri, specialiști.

In vizita pe care o întreprind 
în provincie. președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu. sint însoțiți 
de președintele Republicii Fin
landa. Urho Kekkonen, de mi
nistrul industriei, Olavi Salo
nen, ministrul comerțului exte
rior, Olavi Mattila. președinte
le Federației industriașilor 
finlandezi, Erkki Partanen, pre
cum și de Kaarlo Veikko Ma- 
kela, ambasadorul Finlandei la 
București.

Șeful statului român, este în
soțit, de asemenea, de tovară
șii Janos Fazekas, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, ‘ loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
și Mircea Bălănescu. ambasa
dorul României la Helsinki.

La plecarea de la reședința 
lor oficială din Helsinki, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, Elena Ceaușescu, au fost 
salutați cu căldură și simpatie, 
ca și în ziua precedentă, de nu
meroși locuitori ai capitalei, ca-

și

că- 
di-

VIITORULUI
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Cornel IIOG.MAN

delegației de partid și

(Continuare în pag. a 3-a)

Materialelor

BOTSWANA

Republica Botswana, cu o

(Continuare in pag. a

com-
Aircraft

bite — Botswana este 
Angola — ea își poate 
nomică și politică.

ria
guvernamentale, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cele patru țări socialiste 
din Asia și mi-a transmis un 
sentiment de profundă min- 
drie patriotică. Este dovada 
spiritului de inaltă responsa
bilitate care însuflețește po
litica țării noastre, a poporu
lui român, dornic de pace, 
înțelegere și cooperare inter
națională. Este un schimb de 
experiență fructuos pe care-l 
aprob cu tot cugetul meu".

șit în privirile lor inteligen
te perspectiva anilor viitori 
— cind munca omului din 
subteran se va desfășura în- 
tr-o siguranță deplină sau va 
fi suplinită in cea mai mare 
parte de mașini și utilaje 
tele-comandate. Și am gindit 
că ei sint, cu adevărat, oa
menii viitorului, oamenii de 
care societatea noastră socia
listă are nevoie în nestăvi
litul marș spre progi

re așteptau în fața Palatului 
prezidențial.

In drum spre port, oaspeții 
vizitează centrul de proiectări 
al puternicului concern indus
trial „Valmet Oy", în care sta
tul deține majoritatea acțiuni
lor. Ministrul comerțului exte
rior, Olavi Mattila, care este, 
totodată, și președintele concer
nului, a prezentat pe larg prin
cipalele domenii de activitate 
ale acestui complex industrial 
cu filiale în numeroase locali
tăți ale țării : șantiere navale 
la Helsinki, fabrici de instala
ții pentru industria hîrtieî și 
celulozei și de motoare de na
ve la Rautpohja, uzine de trac
toare la Tourula, de strunguri 
automate la lyska, de locomo
tive electrice și Diesel la Lin- 
navuori, de vagoane de calc 
ferată la Tampere.

In cursul convorbirii cu re
prezentanții concernului, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu se 
interesează de unele aspecte ale 
activității de cercetare, de pon
derea pe care o ocupă acest sec
tor în ansamblul activității de 
producție.

In continuare, oaspeții par
curg cheiul Katajanokka, de-a 
lungul căruia se află docurile 
de construcții de nave și repa
rații ale șantierului naval „Val- 
met‘. De la înălțimea supra
structurii unor cargouri în 
de construcție, un mare 
măr de muncitori salută 
prietenie pe oaspeți.

La capătul cheiului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția 
sa. Elena Ceaușescu, președin
tele Urho Kekkonen și persoa
nele care-i însoțesc se urcă pe 
spărgătorul de gheată ..APU", 
la bordul căruia vor călători 
pină la Skoldvik.

De pe puntea de comandă 
a vasului, se deschide o largă 
priveliște a coastei finlandeze, 
scăldată de apele golfului Finic. 
Nava părăsește portul Helsinki 
în dreptul străvechii fortărețe 
Suomenlinna. supranumită în 
trecut „Gibraltar ui nordului'1.

Miniștrii finlandezi care în
soțesc pc șeful statului român 
dau explicații cu privire la 
instalațiile portuare și șantie
rul naval, uzinele instalate pe 
țărm. Are loc, apoi, o largă 
discuție între președintele 
Ceaușescu și președintele Kek
konen. la care participă miniș
tri români și finlandezi, privi
toare la posibilitățile de dez
voltare a schimburilor comer
ciale, și cu deosebire a coope
rării economice, între cele do
uă țări. In acest context, in
terlocutorii au subliniat nece
sitatea stabilirii unei cooperări 
de mai largă perspectivă, a u- 
nor contracte pe termen lung, 
mai ales în acele domenii pen
tru care structura și experien-

curs 
nu- 
cu
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IWDIVID-COLECTIVITATE

ța diferitelor sectoare ale eco
nomiei celor două țări asigură 
o bază de colaborare reciproo 
avantajoasă. Au fost evocate, 
astfel posibilitățile pe care le 
oferă, în virtutea dezvoltării 
și experienței lor, industria mi
neritului, construcțiile navale, 
petrochimia și alte ramuri eco
nomice din țara noastră. Dez
voltarea turismului — s-a a- 
preciat în cursul acestui dega
jat schimb de păreri — ar pu
tea impulsiona schimburile eco
nomice dintre cele două țări.

In aceeași atmosferă de cor
dialitate. discuțiile au continu
at în timpul dejunului, care a 
avut loc la bordul navei.

Ooaspeții au vizitat apoi 
principalele compartimente ale 
vasului, construit în anul 1967.

După trei ore de călătorie, 
vasul a acostat în portul petro
lier al rafinăriei ,,Neste Oy11 de 
la Skoldvik. Uolevi Raade, 
președintele 
stat „Neste Oy", 
despre rolul pe care-l joacă în 
viața economică a țării aceas
tă societate, care asigură cea 
mai mare parte a consumului 
intern : în prezent, ea și-a ex
tins sfera de activitate, parti- 
cipînd 1. crearea primelor obiec
tive ale industriei petrochimi
ce a Finlandei.

După ce se vizitează unele 
instalații petrochimice, discuți
ile continuă la casa de oaspeți 
a concernului.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și soția sa. Elena Ceaușescu 
se interesează îndeosebi de pro
gresul realizat în fabricarea 
hîrtiei din material plastic și de 
sistemul de impregnare cu ră
șini sintetice a lemnului de e-> 
sență moale care-i conferă pro
prietăți deosebite, realizări sem
nificative pentru grija și spi
ritul de economicitate cu caro 
sint tratate și valorificate pădu
rile — atit de abundente în a- 
ceastă țară. In continuare, oas
peților le este prezentată ma
cheta marelui petrolier “ 
skeri", de 11-1 000 tone, din fio-» 
ta societății.

Președintele Nicolae Ceaușes-» 
cu, soția sa, Elena Ceaușescu, 
și președintele Urho Kekkonen 
au dat autografe pe aceeași 
coală de hîrtie din material 
plastic produsă la centrul de 
cercetare al societății.

Momentul următor al vizitei 
a fost marcat de primirea deo
sebit de călduroasă făcută oasJ 
peților români de populația o-» 
rașului Karhula, formată în 
cea mai mare parte din munci
tori. maiștri, tehnicieni ai com
plexului industrial Ahlstrom.

Personalitățile oficiale, româ
ne și finlandeze, sînt întîmpi- 
nate cu cordiale cuvinte de bus 
venit.

Uolevi 
concernului do 

informează

..En-

(Continuare în pag. a 4-a)
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______—»   suprafață de 570 000 kinp și 
o populație de 600 000 locuitori, este situată în sud-estu! 
continentului african, pe teritoriul fostului protectorat bri
tanic Beciuanaland. Datorită situației sale geografice deose- 

inconjurată de R.S.A., Rhodesia și 
menține cu greu independența eco-

Un avion aparținind 
paniei .Botswana 
Corp." părăsește de două ori 
pe săptămină Lusaka, avind 
la bord 30 de persoane; el 
face escale la Freetown, in 
nord-estul țării, apoi în ca
pitala țării — Gaberones, și 
mai departe la Johannesburg. 
Stewardesa, o tinără blondă, 
inaltă de statură, liniștește 
un grup de oameni de afa
ceri care se întorc in R.S.A. 
și cărora le e teamă că vor 
ajunge cu intirziere la Cape-

town. Ei se înțeleg in acea 
limbă unică — africaans.

De la Lusaka, avionul se 
îndreaptă spre sud, survolind 
lacul de acumulare Kariba 
cu imensul său dig. De sus, 
lacul apare mărginit de imen
se fișii de spumă. Dincolo 
de el sc află colonia brita
nică Rhodesia de sud, care 
și-a proclamat unilateral in
dependența. Regiunile 
din nord sint aproape

Solemnitatea prezentării de
condoleanțe, la Ambasada Uniunii
Sovietice, în legătură cu încetarea

din viață a celor trei piloți
cosmonauți

La sediul Ambasadei Uniu
nii Sovietice din București, a 
avut loc, joi, solemnitatea pre
zentării de condoleanțe în le
gătură cu încetarea tragică din 
viață a piloților-cosmonaiiți 
Ghiorghi Dobrovolski, 
lav Volkov și Viktor 
căzuți eroic în cursul 
nirii misiunii nobile 
fost încredințată.

La ora 15,00 la ambasadă a 
•enit delegația de partid și de 
tat a Republicii Socialiste Ro

mânia, alcătuită din tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar

Vladis- 
Pațaev, 
îndepli- 
ce lc-a

al C.C. 
Stătescu, 
de Stat, 
secție la 
ghe Cioară, președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industri
ale, general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, Georga 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

După ce au prezentat condo
leanțe ambasadorului Uniunii 
Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, membrii delegației 
au păstrat un moment de re
culegere în fața portretelor în
doliate ale celor trei piloți-cos- 
monauți și au semnat în cartea 
de condoleanțe,

(Agerpres)

al P.C.R., Constantin, 
secretarul Consiliului 
Vasile Vlad, șef do 
C.C. al P.C.R., Gheor-
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Din presă ani aIJat că ci
neva a avut ideea — de 
bună seamă, absolut origi
nală ș. mai ales, interesan
tă — de a face o statistică 
a profes:ilor. Și i-au ieșit 
cîtcva mii. Coinentînd pe 
marginea unora dintre profe
siile pe care unii oameni și 
le-au ales, un tînăr se ară
ta contrariat de importanța 
și utilitatea lor. ..Păi ce. 
alea-s meserii ? — se refe.-ea 
el la cîtcva dintre ele. prin
tre care și aceea de muncitor 
focesti'r. Să stai toată viața 
izolat de oraș, singur în pâ- 
dure, și să tui lemne! 
poate s-o facă oricine.

Asta 
Dar

nu-i viață*.
Concepția tînărului —

care, este necesar s-o spu-
nem, nu lucra nicăieri —
este ce) puțin bizară. Tn
mintea lui. nefolosită prea
mult, există meserii pe care 
'e poți practica fără să le 
cunoști, fără sâ-ți bați ipul 
să le descifrezi tainele, pen
tru c-ă — indiscutabil — fie
care profesie are tainele el, 
are întrebările ei la care nu 
poate da răspuns oricine, ori- 
eînd și oricum.

întâmplarea a făcut ca în 
urmă cu două sâptămîni să 
discut tocmai cu un mun
citor forestier. Era un băr
bat tînăr. mărunt la stat, 
de prin părțile Șimleului Sil- 
vanie*. Vorbeam despre mun
ca la pădure. Acest om sim
plu — izolat de oraș, cum 
spunea tînârul meu interlo
cutor — mi-a mărturisit o 
convingere personală la oare 
ar putea reflecta mulți. foar
te mulți tineri de la oraș. 
Spunea el : ..Eu cred ca nu 
contează prea mult unde lu
crăm și ce meserie avem. 
Principalul este să ne facem 
datoria așa cum trebuie, să 
ne placă ceea ce facem. Pu
team și eu să învăț altă me
serie. dar mi-a plăcut man
ca la pădure. Și cine crede 
că e simplă și ușoară se în
șeală. Că e frumoasă, da. 
Asta-i adevărat'. Și omul 
mi s-a confesat în continua
re. dînd importanță muncii 
sale, adresînd cuvinte de 
nemulțumire la adresa ace
lora care dezertează de la 
acesi deziderat al existentei 
umane, care este munca.

— Că lucrez aici sau în 
altă parte, e totuna — și-a 
continuat șirul gîndurilor in
terlocutorul. Eu am venit 
acum 10 ani aici, în Valea 
Jiului. Am muncit cu pasi
une Și drept răsplată am 
fost trimis Ia școala de mai
ștri Ia Piatra Neamț. Am 
terminat școala în 1965 și 
m-am întors de unde am 
plecat, printre colegii mei de 
aici, de la Cîmpu lui Neag. 

Puteam merge altă par
te. într-un loc de muncă mai 
ușor, mai aproape dc un 
oraș — așa cum fac destui 
alții — dar am simțit că 
datorez recunoștință și spri
jin oamenilor de aici. >fi-nm 
întemeiat aici o familie, cu
nosc bine oamenii, mă cu
nosc bine și ei pe m'ne. ne 
înțelegem și ne ajutăm re
ciproc. Trăim ca într-o fa
milie. Și asta cred eu că 
este esențial".

A munci cu tragere d° ini
mă, a avea conștiința ade
văratei tale valori, a-ți înțe

Mu contează 
unde lucrăm 
și ce meserie 

avem.
SAME FACEM 
DATORIA!

Asta-i 
principalul

lege menirea și poziția soci
ală — iată un mod de a 
gîndi lucid și matur, de a 
privi realist viața, iată un 
element deloc nesemnifica
tiv de patriotism.

Pledăm pentru muncă, pen
tru pasiunea muncii, pentru 
rodnicia ei. Pledăm pentru 
întrajutorare între oameni, 
pentru bunele relații dintre 
ei, pentru climatul de muncă 
armonios, prielnic, din sînul 
colectivelor. Dar luăm și a- 
titudine împotriva contrarii
lor acestora, care frînează 
inii i;. ti va și succesul, care 

reduc viteza progresului.
Un tînăr inginer minier, 

devenit, după 5 ani de fa
cultate, un simplu funcțio
nar într-un birou, îmi măr
turisea într-o discuție că sînt, 
într-adevăr, prea mulți oa
meni cu studii superioare 
care nu-și valorifică pe de
plin pregătirea profesională. 
Lucrul este absolut adevărat. 
In multe birouri mișună in
gineri care redactează refe
rate, întocmesc situații, co
pertează dosare, transmit 
dispoziții — nu întotdeauna 
suficient de competente —, 

oameni care se mulțumesc 
cu lucruri ușoare, care dau 
îndărăt atunci cînd in față 
le apar probleme complica
te. Unii fac aceasta din co
moditate, alții din nemăsu
rat orgoliu (de multe ori co
relat cu insuficienta compe
tență), considerînd că, avînd 
studii superioare, au și 
dreptul să ocolească proble
mele majore ale producției, 
ale vieții.

Și nu-i de loc suficient să 
semnezi condica la șapte, 
să-ți îmbraci halatul, să-ți 
scoți hîrtiile pe birou și să 

aștepți salariul. Și nu-i ab
solut necesar și principial 
să-ți suplinești propriile lip
suri, cum se mai întâmplă 
în multe colective mai mari 
sau mai mici — prin discu
ții de punere la punct a sub
alternilor, prin poziții subiec
tive, prin sancțiuni dictate 
cu generozitate — care nu 
au darul să educe și să în
drepte stări de fapt, ci, dim
potrivă, să vicieze climatul 
de muncă, să sporească ten
siunea nervoasă, să reducă 
randamentul în muncă al în
tregului colectiv. Căci, ori
unde muncim, orice profe
sie avem, principalul este să 
ne facem cu toții. în mod 
cinstit și conștiincios, dato
ria. Drepturile și îndatoriri
le sînt egale pentru fiecare.

„In 25 de ani de cînd fac 
case pentru oameni, eu mă 
conduc după același princi
piu în munca mea — îmi 
spunea un maistru construc
tor de la Lupeni i să-mi văd 
de treburile mele, dar nu 
sînt indiferent ca și alții 
să-și vadă de ale lor, să nu 
mă ia cu lozinci. Nu m-am 
gîndit niciodată că fac case 
la Lupeni, Vulcan, Brașov 
ori Sibiu. Oriunde am lucrat 
la fel. Mi-am făcut datoria. 
N-am plecat cu toane de pe 
un șantier pe altul, ci am 
plecat minat de profesie, de 
nevoile oamenilor. Nici nu 
m-am gîndit vreodată dacă 
meseria mea este mai utilă, 
mai grea sau mai frumoasă 
ca altele. Știu însă că trebuie 
să o fac cu plăcere, din ini
mă. Și mie asta îmi e dea- 
juns”.

Oamenii vorbesc simplu, 
dar cu adînci semnificații. 
Și au multă dreptate. Nu. 
pot uita cuvintele majslru- 
lui forestier i ..Eu cred că 
nu contează prea mult unde 
lucrăm și ce meserie avem.- 
Principalul este să ne facem 
datoria așa cum trebuie, să 
ne placă ceea ce facem'. 
Sigur că nu am auzit o nou
tate.. dar am auzit-o din 
gura unui om „izolat de oraș, 
singur în pădure, care taie 
lemne” — ca să reiau expre
sia tînărului care avea con
cepții atît de bizare despre 
unele profesii. Și-mi mai 
spunea maistrul forestier i 
„Citesc prin ziare că sînt 
mulți tineri care, în loc să 
muncească, bat străzile, tră
iesc pe spinarea părinților. 
Indemnați-i încoace în locu
rile astea liniștite și sănă
toase ! Ii primim aici să tă
iem împreună pădurea. N-o 
să regrete". Este o invitație: 
O invitație la muncă, la o 
existență demnă.

Dumitru G1IEONEA

Legendarii mușchetari — 
Athos, Porthos și Aramis — 
au descendenți și azi, în con
temporaneitate. Dar aceștia 
din urmă nu se mai duelează 
cu săbiile, ci cu pumnalele. 
Și au aproape tot așa de 
mare succes ca și înaintașii 
lor. Dacă i-au pus ei gînd 
rău cuiva, nu se poate să nu 
le izbutească planul. Au fă
cut multe bravuri acești 
..mușchetari' moderni. Tn 
urmă cu mai bine de un an, 
l-au atacat pe un bătrîn. în 
cartierul Aeroport, l-au „în
vins". i-au luat ceasul și au 
dat... bice cailor. Atunci 
i-am avut personaje ale unui 
articol în ziar. Fiind jieni 
din tată-n fiu, cunosc bine 
locurile și acționează trium
fători pe terenurile de la 
Livezeni și Tscroni.

Cu cîteva zile în urmă — 
mai exact, duminică 27 Iu
nie — cei trei mușchetari 
moderni s-au îmbrăcat de 
sărbătoare, și-au luat arme
le albe, și au plecat la joc. 
După joc au intrat în arenă. 
Rezultatul ! un cap spart, o 
haină de piele tăiată, o că
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,. încălțat..."
Nu știa precis, că din ma

gazinul de încălțăminte va 
ieși... încălțat. De fapt, 
n-avea nici un interes să 
cumpere ceva. Avea alt in- 

f teres. Să fure ceva. Profitând 
de înghesuială și de nebă- 
garea de seamă a celor din 
jur, Eugen Gogoșoiu și-a în
cercat încă o dată iuțeala de 
mînă. A scotocit prin - buzu
narul unej cumpărătoare —

„Cei trei mușchetari" —

din nou în acțiune
mașă populară ruptă și bine 
stropită cu sînge, o pălărie 
pierdută (toate ale lui Aure] 
Moian, pensionar miner în 
vîrstă de peste -r>0 de ani), 
o bătaie zdravănă și o că
mașă ruptă șj impregnată de 
sînge în dauna lui Vaier 
Moian, fiul primului.

Motivul disputei ? E cu 
dragoste, dar mai ales cu 
cîntec. Athos (pe numele lui 
de azi — Ton Mucenic) iubea 
aceeași fală pe care o iubea 
și Vaier Moian. Acesta din 
urmă a plecat însă la oaste 
și fata s-a dus după cel ră
mas, mai ales că acesta ob
ținuse, prin generozitatea 
unor medici, certificate care-1 
scuteau de armată. Un ul
tim control medical, la Si

Victoria Miclea — și a gă
sit 170 lei. I-a scos, i-a intro
dus în buzunarul lui și a dat 
să plece. Cineva l-a observat 
totuși. Așa că Eugen Gogo
șoiu a ieșit ..încălțat" din 
magazinul de încălțăminte 
din Lupeni. La asta nu se 
aștepta. Și nici la ce-1 aș
teaptă nu se aștepta...

e oare ?“
Cînd a început să fure, 

Ștefanaehe Strătilă, din Vul
can, fredona o cunoscută 
melodie : „Cum e oare ?'. 
Cum să fie ? O vreme a fost 
bine. Pentru el. nu pentru 
păgubași. Apoi n-a mai fost 
la fel. Dădea băiatul de bă
nuit. Dacă-ar fi dat numai de 
bănuit, n-ar fi fost r.bnc. Dar 
a dat și de belea. O belea de 
6 luni închisoare. ..Cum e 
oare Cam albastră...

Bufetul „Intim" din Vulcan 
a început să fie cunoscut mai 
ales prin... intimitățile ce se 
petrec aici. Sau, mai corect 
spus, prin scandalurile de 
aici. Cel mai recent l-a pro

biu, l-a găsit însă perfect 
sănătos și Athos a fost che
mat la datorie.

Revenit de curînd acasă, 
a jurat răzbunare rivalului 
său și familiei acestuia, 
care, zice-se, ar fi insistat să 
facă și el (Athos) armata ca 
toată lumea. Și în ziua sus- 
amintită și-a pus planul în 
aplicare. S-a amețit bine de 
băutură, împreună cu Por
thos (Constantin Neag) și 
Aramis (Ton Blaj) și i-au 
atacat pe Aurel și VaJer 
Moian care, numai din în
tâmplare, au scăpat relativ 
ușor. Alegîndu-se și el cu 
o ușoară zgîrietură, Porthos 
a dat fuga la spital, s-a in
ternat. a primit certificat me

vocat Constantin Velea, an
gajat la mina din localitate. 
„Magnetizat" strașnic, Velea 
a început o răfuială cu cîț-iva 
consumatori pașnici.

— Nea Costică, vezi că 
vine mțjiția ! l-a avertizat 
cineva.

— E-n ordine. Vom vedea 
atunci care pe care — a dat 
el hotărît răspunsul.

Și a venit miliția. Și s-a 
stabilit și care pe care. Con
stantin Velea s-a luptat în 
continuare, dar totuși a ră
mas al doilea. A fost dorin
ța lui să vadă care pe care. 
Și cînd dorește omul ceva...

Nemaiavînd gaz de ars, 
Gheorgbe Mclencu și Gheor- 
ghe Tata, ambii din Vulcan, 
s-au gîndit să-și procure. 
Și-au stabilit un plan de 
acțiune, au pătruns în locu
ința lui Ghcorghe Man, i-au 
luat butelia de aragaz și 
1 975 lei și au plecat să 
ardă în continuare gazul. 
Mai ales că aveau și bani. 
N-aveau insă fitil. Așa că 

dical și se consideră nevino
vat.

Fapta lor este reprobabilă 
și pentru ca vor trebui să 
dea socoteală. Se zice însă 
că ar avea unele relații și 
că de aceea ar semăna teroa- 
>e printre oamenii pașnici. 
Noi nu credem să s-ar afla 
lotuși cineva care ar putea 
admite asemenea acte de 
huliganism. Cei trei mușche
tari (Ton Mucenic, Constan
tin Neag și Ion Blaj) trebuie, 
în orice caz, aspru trași la 
răspundere. Ei nu se află 
la prima „isprovă" de acest 
fel. E necesar în sfîrșit ca 
oamenii pașnici din cartierul 
la care ne-am referit să-și 
afle liniștea și să poa'ă trăi 
netulburați !

n. G.

cineva le-a pus fitilul și... 
lampa singură s-a stins. Toc
mai de aceea, acum stan... 
pe întuneric. Ș‘ n-au nici 
bani.

j u u tara

Aflați în exercițiul func
țiunii. conducătorii auto Ion 
Diaeonescu de la T.G.C. Pe
troșani, Vasile Buda și Vasile 
Clieptea din Petrila s-au în
fruptat din mărul (alcoolul) 
oprit, apoi și-au continuat 
cursele. Nu prea mult, însă, 
deoarece au fost opriți și ei. 
De organele de miliție. Apoi 
li s-a dat drumul — pe jos 
— reținîndu-li-se pe timp de 
o lună permisele de con
ducere. O sancțiune similară 
au primit și conducătorii 
auto Viorel Dabija din Lu
peni și Petru Colt. Primul — 
pentru conducerea autovehi
culului cu defecțiuni tehnice, 
al doilea — pentru depășire 
nereglementară. Cei patru 
șoferi vor circula o vreme... 
fără volan.

I. DURECI

G. DINU
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In condițiile realității noastre, se petrec zilnic nenu
mărate fapte frumoase, pl‘ne de semnificații și sensuri noi, 
care impresionează și determină atitudini de înaltă și jus
tificată apreciere.

Afirmația de mai sus, desigur, e susceptibilă de critică, 
problema. Se 
intre in niște 
prezintă nici 

de a-ți spune 
drăgălășenia,

curmezișul interese ce nu sînt întotdeauna cele mai legi
time. Chiar de ar fi util, este imposibil să ne ocupăm de 
toate. Să ne oprim la primele ce urmează a se striga.
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Dosar nr. 1832

Nu a precizat însă cînd anume s-a produs respectivul 
ceas rău : cînd s-a hotărît să fure ori cînd a fost prins. Va 
avea acum destulă vreme să gîndească și să-și dea un răs
puns care, eventual, să-l readucă pe calea cinstei și omeniei, 
pe care Ie-a vîndut pentru un blid

Desigur, cel in cauză va fi supus să dea înapoi ce a 
primit fără a-și onora promisiunile. Dar. sudoarea și ama
rul ce s-au consumat de unde și cum se mai pot recupera ? 3

de linte.
E simplu și ușor să se spună : ..Las’ că știm 
vine cu un „pont' ; ozitiv pentru ca apoi să se 
situații și să se £' .ngă serios". Adică, nu mai 
un secret sistem' 1 după care unii, mai înainte 
că ești urit, te mingiie pe obraji lăudîndu-ți
sau, pentru ?. folosi o expresie și mai adecvată, mai îna
inte de a te Iovi sub centură, te înalță frumușel.

Există destul de multe argumente pentru justificare. 
In primul rind viața. Fără a veni cu nici un fel de „găsel
niță" se poate demonstra că, într-adevăr, aceasta oferă la 
fiecare pas o bogăție de fapte minunate. Apoi oamenii noi, 
din miinile și inteligența cărora s-a născut tot ce iubim 
și a-'ârăm — libertatea și demnitatea acestor zile.

Logic, atunci cînd urmărim desfășurat un țel, nu e să 
în felul acesta 
cînd am fost 
au în vedere 
de căliți, sînt

Este vorba despre un fapt penal. Ion Prisecaru, mun
citor necalificat Ia mina Aninoasa, pe timpul cit era de ser
viciu in subteran, a furat un număr de 
tanee.

Așadar, un om, pentru care averea 
zintă nici un interes in sensul apărării 
să o spolieze. Uz.înd de un rafinament greu de bănuit, a 
încercat să-și însușească ce nu era a lui, ci a tuturor. Prins 
asupra faptului, a prezentat cea mai banală și mai absurdă 
scuză : „le-am găsit". Ca și cum asemenea materiale ar sta

Dosar nr. 1108
Dosar nr. 1933

B

30 <le capse instan- avea totuși rezonanțele 
și folosită ca un foarte

Aici e o poveste care, de nu ar 
sale dramatice, ar putea fi preluată . 
bun subiect de schiță umoristică. Un oarecare Petru Luben, 
din Petroșani, și-a propus să găsească și să trăiască fericii 
pe seama credulilor. Și, a pornit în căutarea acestora. Nu 
cu felinarul aprins ziua în amiaza mare, ca Diogene. A luat 
doar un creion și un carnețel și a început pelerinajul. A 
bătut mai intii Ia poarta Consiliului popular Petroșani (!), 
prczentîndu-se drept mare meșter de... porți metalice. A

Un caz parcă neverosimil prin indiferența cu care un 
iși poate privi propria sa viață. E vorba de Iosif Gali 
Lupeni. In cazierul aceluia sînt înscrise 5 condamnări, 

și 12 ani. Cînd a reușit să le execute? 
parcursul unui timp destul de îndelungat. Ultima pe

deapsă a primit-o in 1970, pentru furt, și consta în 3 ani 
și 2 luni închisoare. A cerut clemență, s-a declarat cumin
țit pentru totdeauna, l-a fost ascultată rugămintea și i s-a 
acordat încredere printr-un act de 
a primit 
au fost simple vorbe în vînt. L

om
ilin 
variind intre 3 luni
Pe parcursul unui timp destul de îndelungat, 

iinit-o
luni închisoare.

□

ne ocupăm de victorii ci de înfringeri. Numai 
se poate cunoaște ce anume a lipsit atunci 
nevoiți să cedăm. Pe linia de atac, nu se 
eroii, ci șovăielnicii, acei care, nu îndeajuns
gata să fugă. Ei sint cci ce au nevoie de ajutor.

Să intrăm pentru cîteva clipe, astăzi, nu acolo unde este 
atit de curat incit simți nevoia să iți scoți încă de la prag 
încălțămintea. Să batem la o ușă, în spatele căreia se deș

ii s-a dat menirea să repare 
ape revărsate, să restabilească 
legea.

făsoară munca celor cărora 
destine, să repună in matcă 
eehilibruri înfrînle, aplicind

p i e r d u ț i”
Ca in fiecare zi, forfotă, frămintări, clocot. Oamenii se 

înfruntă, se acuză, se apără. Toți vorbesc despre și în nu
mele adevărului. Iar acesta, rece și nepăsător Ja frazele 
pompoase și gesturile largi, se așează acolo și lingă acei 
ce nu l-au invocat de circumstanță, ci temeinic, pe ba/a unor 
probe incontestabile. Fiecare caz prezintă particularități care 
s-ar cere evidențiate. In fiecare dosar se află așezate de-a

OAMENI ȘI DOSARE
chueiittiăi'i diiLiuștairțd

pe la marginea drumului, gata să se lase înhățate de către 
oricine.

Bineînțeles, nu a fost crezut și a fost sfătuit să le pre
dea. EI a găsit insă că e mai bine să Ie ascundă, ori să le 
arunce la întâmplare. Dacă nu s-a putut să fie ale lui, 
atunci să se aleagă praful de ele. Nici măcar un moment 
nu a pregetat să cugete că, ceea ce furase el, se afla in 
primirea cuiva, că existe un ortac al său, cu numele de A. 
Pantea, care urma să fie făcut răspunzător ! In optica sa, 
asemenea preocupări nu au avut Joc. Balanța justiției I-a 
cintărit și a primit ceea ce i se cuvenea: doi ani închi
soare.

Motivindu-se, Ion Prisecaru a dat vina pe «ceasul rău" !

fost crezut pe cuvînt, angajat într-o lucrare de acest gen 
și i s-a dat un avans, bineînțeles. Nu mult. Un fleac de 
4 799 lei...

Așadar, meșterul în discuție a pornit cu dreptul. înar
mat cu o comandă de prestigiu, a reușit să deschidă in con
tinuare un șir întreg <Ie porți, unde, promițînd lot porți, 
n încasat avansuri. Sini mulți cei ce s-au lăsat duși cu ză
hărelul și nu ar folosi la nimic să-i arătăm aici. Să con
semnăm doar faptul că suma încasată de la toți se ridică 
la 34 625 lei. Iar, porțile nu-s ca-n palmă.

.■Acum se încearcă restituiri, recuperări etc. Din gura 
lupului, insă, c greu de scos ce a apucat. Așa că, drumuri 
peste drumuri, cheltuieli, nervi consumați, timp prețios 
irosit. O clipă de neatenție, de adormire a vigilenței, și iată 
paguba, iată consecințele.

mare bunăvoință : 
irațiere individuală. Dar căința și făgăduințele sale 

La numai cîteva luni după ce 
a fost pus in libertate, a dat cu piciorul in ceea jcc obți
nuse. A furat din nou. Și-a sfărimat iar sub bocanci liber
tatea, pentru o simplă sacoșă pe care a sustras-o în gara 
C.F.R. de Ia un cetățean ce dormea. Era cumva beat ? S-a 
găsit într-un moment de deconectare? întregul procedeu 
după care a acționat pentru săvîrșirea acestei fapte ex
clude categoric asemenea ipoteze. Ingeniozitatea cu care a 
încercat să-și piardă urma, inventivitatea cu care a știut 
să ascundă lucrurile și banii din sacoșă afirmă, dimpotrivă, 
luciditate.

A primit doi ani închisoare. Iar cum grațierea a fost 
condiționată, s-au adăugat și cei doi ani pentru care fusese 
iertat în vechea pedeapsă Deci din nou 4 ani în care Iosif 
Gall va fi pus sub pază N-a reușit să se integreze în so
cietate. în munca cinstită. Va reuși oare în viiMr ? Va Irage. 
în sfîrșit, drastica și definitiva concluzie finală ? Poate da, 
poate nu. Rămîne însă cert că, dacă el nu va ajunge să se 
depășească, se vor afla alții care, cunoscindu-i pățaniile, 
vor învăța m~u F *» credință pe care ne-o mărturisim

★
Destine încîlcite, cărări întortocheate. Se depune muncă 

uriașă pentru a se limpezi și îndrepta. Terenul cucerit îm
potriva a ceea ce întinează crește cu fiecare zi. Iar bătălia 
este în plină ofensivă. Răul are încă rădăcini. Iar pentru 
stirpirea lui nici un efort nu poate fi considerat prea mare. 
E o datorie a fiecăruia dintre noi să nu cruțăm nimic, pen
tru a îngusta mereu mai mult aria faptelor reprobabile, ce 
mutilează și desfigurează conținutul celei mai minunate 
noțiuni, aeeea de OM.
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In șes .Jc dc artă exista o eb'șnuință, poate tradiție, ca 
la fiecare sfirș t de an să se organizeze expoziții sau con-

. :< • . peni i nivelul artistic atins de elevi.
Din acest unghi trebuie privită și apreciată expoziția de 
artă pias’.eă și țesături a Școlii populare de .irtă, deschisă 
intr-o sală din Piața Victoriei — Petroșani.

Prima impresie este aceea de aglomerare. Un mai acut 
spini selectiv »r fi fost binevenit. însă organizatorii (pro- 
lesoni Victor Silvester — irlă p’nsii:n și Silvia Marinescu 
— țesături) au do: it. din amabilitate probabil, ca toți elevii 
să expună. De aici dificultățile in privirea și aprecierea 
exponatelor, unele evidențiind talent, altele doar o oare
care indeminare in privința desenului. O a doua impresie 
este legată do marea diversitate tematică și plastică, ceea 
ce dovedește că p’asticienii amatori investighează temerar 
multe posibilități de exprimare pînă cînd se fixează la cel 
mai adecvat.

VITALITATEA 
artei promovate 

de amatori
Pictura în ulei este prezentată mai puțin și nu sufi

cient de realizată artistic, fără personalitate. Am reținut 
două tablouri de Melinda lekel — „Compoziție în ulei” și 
,.Lună“ în loială opoziție cu „Nedeia“ Irinei Tamasi, defi
citară sub raportul compoziției, cu o atmosferă întunecată, 
dramatică. Pictura în ulei mai este abordată în cîteva ta
blouri, însă ele rămîn la un nivel artistic scăzut. De pildă 
Horațiu Verdeț • dacă în .Flori11 (cerapastel) dă tot ce are 
mai bun, în „Mineri" (ulei) nu se vede altceva decît o oa
recare dexteritate plastică. Dar acest fenomen, de risipire 
in mai multe tehnici și cu rezultate frapante în ordine va
lorică, mai este ilustrat și de alți expozanți.

Acuarela și cerapastelul sînt tehnicile cele mai îmbră
țișate, tablourile fiind, însă, inegale — de unde se vede că 
facilitatea (sau simplitatea) în acest domeniu nu e decît 
o prejudecată. Lirismul pastelului, transparența lui dia
fană sînt atinse de Eliodor Mihăilescu (..Stradă11, .Deltă"), 
Alexandru Buzgan (.Copac"), Elisabeta Gulyaș (..Sărbătoa
re1*) — evidențiază un simț coloristic delicat și de o nai
vitate născută numai din sinceritate.

O notă aparte o face Francisc lekel cu „Obiect decorativ11 
de care se mai poate vorbi, cit de cît, în sfera artei. Lucru 
ce nu se poate spune despre „Omul și știința medicală", 
colaj tridimensional realizat din tot felul de cutiuțe medi
cinale, exponat straniu aflat sub zodia hazardului, făcînd 
parte dintr-o experiență conslructivistă, sterilă artistic. Ră- 
mîne un mister semnificația acestui obiect hilar.

Desenele sînt foarte abundente în expoziție, explicația 
constă în faptul că cei mai mulți elevi sînt începători, aflați 
la primii pași în arta plastică. Desenul este, așadar, un abe
cedar. Un foarte interesant și modern grafician se anunță 
fn Ion Barbu — tușurile „Ion" după L. Rebreanu, „Hiro
shima11. Evoluția lui ulterioară ar putea constitui o revela
ție. Studii anatomice, capete, naturi moarte etc. semnează 
Hermina Drăgan, Rozalia Kadoș, Magdalena Stoica. Doina 
Pașca. deocamdată vădindu-se doar virtuozitatea, mai târziu 
probabil că și simțul culorii.

Țesăturile și broderiile nc amintesc de vitalitatea cos
tumelor populare și frumusețea lor stilistică. Sînt expuse 
tablete, semne de carte, fețe de masă, perinițe, bluze (Ma
ria Stoica), steme (Ana Mureșan, Veronica Bunuțu. Lucica 
Freci), gulere, covoare (foarte frumoase cele semnate de 
L. Tătaru, Rozalia Țurcaș și Maria Stoica), saci de formă 
și broderie populară (R. Țurcaș, Camelia Mocanu).

Expoziția elevilor de la Școala populară de artă, în 
ciuda unor vizibile scăderi, este în ansamblul ei demnă 
de a fi elogiată. Pentru că ea reliefează preocupările mul
tiple ale artistului amator, preocupări ce se dovedesc a fi 
fruc’uoase și revelatoare, din punct de vedere plastic.

T. SPATARU
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Succesiune 
de generații

(Urmare din pag. 1) 

ța încep să tragă la vale, cu 
japinele, buștenii cepuifi. U- 
nul cite unul, trunchiurile 
ajung la locul tinde tracto
ristul loan Nica Ic înmănun
chează, rcmorcîndu-le mai 
departe către rampa de în
cărcare...

Fiorul rece care-a străbă
tut pădurea, aduce cu sine 
și primele picături de ploaie. 
Ea început mari și rare, apoi 
din ce fn ce mai dese. Ne 
adăpostim sub coroana unui 
fag înalt și masiv. Aversele 
cad ca și cînd s-ar fi des
chis zăgazurile cerului.

— Asta nu ține mult, ne 
asigură șeful brigăzii. Trece 
repede. Și ieri a venit una 
la fel, la amiază. Omul 
cunoaște vremea. Cu precizie

de barometru o cunoaște. Nu 
degeaba a muncit ani dc zile 
in pădure... Cerul se deschi
de apoi și soarele se urată 
din nou. Drujbiștii și < orhă- 
nitorii iși reiau activitatea. 
Ecourile încep din nou să 
străbată văile...

— Mă Nicolae — i se adre
sează Goguță lui Țăpuleasă 
— fagul ăsta nu-l tăiem. II 
lăsăm pentru „insămințare'.

Și nu l-au tăiat. .4 rămas 
semeț, acolo, sus pe creasta 
muntelui, cu bogata-i coroa
nă verde profilată peste zări. 
Din semințele lui va răsări, 
in alt an, o nouă generație 
de arbori. Și, cînd va peste 
ani, vor veni alți muncitori 
forestieri, poate nepoții celor 
(le-acum, să-și aleagă și ei un 
fag pentru succesiunea gene
rațiilor...

Pentru ca transportul feroviar 
să decurgă in condiții optime

După cum este cunoscut, în- 
cepînd cu data de 23 mai, în 
transporturile feroviare națio
nale s-a trecut la noul mers al 
trenurilor de călători și de 
marfă, îmbunătății substanțial 
față de vechiul orar de circula
ție. Ministerul de resort vădeș
te o grijă permanentă pentru 
îmbunătățirea traficului fero- 
v:ar. De la un an la a'tul, 
sporește receptivitatea față de 
cerințele și sugestiile acelora 
care beneficiază în mod direct 
de serviciile CF.R. Noul mers 
a) trenurilor confirmă din plin 
această afirmație chiar în zona 
de circulație ce interesează di- 
îect populația și unitățile eco
nomice din Valea Jiului.

Desigur, foarte mulți sînt 
aceia care folosesc cu regula
ritate, sau sporadic, trenul ca 
mîj’cc de depla-’-a.-e la locul de 
muncă. Avîndu-se în vedere 
acest considerent. Iu trenurile 
de călători s-a făcut o mai 
justă „repartizare11 a sosirilor 
și plecărilor, în funcție de ne
cesitățile oamenilor muncii, de 
orarul marilor întreprinderi 
economice. Astfel, pe tronsonul 
dc cale ferată Petroșani — 
Cra.ova a fost introdusă o nouă 
pereche de trenuri de călători, 
iar orarul de circulație a cekn- 
lalte trenuri a suferit s-him-

bări menite să reducă tâmpii 
morți ai persoanelor care 
fac naveta. In paralel eu aceas
ta s-a urmărit și asigurarea 
unui confort sporit călătorilor. 
Dezvoltarea industriei construc
toare dc material ruiant per
mite înlocuirea vagoanelor 
vechi, uzate și de loc confor
tabile, cu altele moderne, ca
pabile să facă călătoria mai 
plăcută (de exemplu, la pere
chea de trenuri 2 703/2 706 pe 
distanța Petroșani — Simeria, 
vagoanele Pe două osii au fost 
înlocuite eu cele pe patru osii).

Dar noile reglementări nu 
exclud nici transportul bunu
rilor materiale. Avîndu-se în 
vedere funcționarea în plin a 
termocentralei Mintia, Valea 
Jiului se bucură de o atenție 
sporită în categoria transportu
rilor feroviare de mare impor
tanță economică. Ca atare, în 
traficul dc mărfuri ce ne in-, 
tereseazâ direct, s-a trecut la 
transportul cărbunelui în di
recția Mintia cu un tonaj spo
rit (de 2 800 tone) realizîndu-se 
astfel o și mai bună folosire a 
capacității materialului rulant 
și o mai bună utilizare a pu
terii de tracțiune a locomoti
velor, îmbunătățindu-se în aj 
celași timp și viteza comercia
lă. Acești indicatori vor fi a-

meliorați în continuare, o dată 
cu terminarea electrificării sec
ției Filiași — Simeria (1972— 
1973), atunci cînd tracțiunea va 
fi asigurată de locomotive elec
trice cu o putere de 6 000 
CP.

Refcrindu-ne la traficul de 
coletărie, la magazia de specia
litate, începînd din acest an, 
s-a trecut la paletizare. Mărfu
rile sînt așezate pe palete, care 
au drept scop să înlesnească 
prinderea lor directă de către 
dispozitivul de apucare al mij
locului de manipulat (transpa- 
Jetă), alcătuind astfel comple
xe de manipulare asemănătoa
re între ele, indiferent de felul 
și forma ambalajului propriu- 
zis al mărfii. In afară de a- 
ceastă paletă simplă se con
struiesc palele speciale, adap
tate» scopului de a susține mai 
bine mărfurile depozitate de 
ele (de exemplu paletele-cutii 
sau boxpaletele, cu care a fost 
înzestrată și stația Petroșani). 
Astfel, numai pînă la data de 
20 mai s-au transportat 302 pa
lete cu 92 395 kg și 62 boxpa- 
lete cu 25 000 kg. Acest mod 
de a transporta mărfurile de 
coletărie este în continuă îm
bunătățire.

O preocupare de mare im
portanță și responsabilitate o

colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai stației 
C.F.R. Petroșani este ca în con
textul noutăților dip graficul 
de circulație ce a intrat în vi
goare să se asigure cadrul teh- 
nico-organizatoric adecvat ca 
noul mers al trenurilor să se 
realizeze în condiții de deplină 
siguranță a circulației. Sarci
na feroviarilor din municipiul 
nostru este considerabil spo
rită datorită condițiilor specia
le în care se desfășoară circu
lația. Lucrările de mare am
ploare executate de șantierul 
C.F.R. 71 Petroșani implică o 
atenție sporită pentru organiza
rea unui trafic normal. lipsit 
de evenimente feroviare. Avem 
convingerea că acest deziderat 
major va călăuzi întreaga acti
vitate a lucrătorilor noștri fe
roviari.

Ing. Victor 1LOIU, 
șeful stației 

C. F. R. Petroșani

□ □□□□□□
Uneori, după cercetarea aten

tă a unor scrisori, ai impresia 
că ai coborî! dintr-un „zbu
rător cu lanțuri". Senzația de 
amețeală care te copleșește 
pentru un timp, dispare insă 
treptat. Revenirea la limpezi
mea inițială iți permite să re- 
fectezi că... bilciul e bîici și 
că pe ici, colo încă se mai vînd 
gogoși ieftine, de care unii 
funcționari abuzează curent, ca 
de o binefacere gastronomică...

Scrisori, sesizări...
Destinul acestora este dirijat 

de un mecanism social '.are 
are menirea să le rezolve cu 
promptitudine. Fiecare din ele 
conține un păs, personal sau 
colectiv, dar și dorința de a 
penetra indo’cnța și formalis
mul — racile care în unele 
locuri mai stăruie, eu îndă
rătnicie.

Această reflecție mi-a fost 
sugerată de scrisoarea cetățea
nului Gheorghe Bărăscu de la 
Lupeni. Și iată despre ce este 
vorba : în primăvara acestui 
an susnumitu! s-a adresat Mi
nisterului Sănătății și Prevede
rilor Sociale pentru a obține 
aprobarea de înscriere la o 
școală specială a fetiței sale 
în vîrstă de 7 ani, rămasă fără 
vedere în urma unei boli cro
nice. Indicația dată de minis
ter l-a determinat să se prezin
te pentru soluționarea cererii 
la Consiliul popular al muni
cipiului Petroșani. Trimis la 
biroul de prevederi sociale, 
tovarășa Elisabeta Vesta i-a 
întocmit o listă cu actele ne
cesare pe care Gheorghe Bă

răscu le-a depus la dosar în 
ziua de 19 martie a.c. A urmat 
un dialog laconic, încheiat cu 
următoarea precizare a func
ționarei i pe ziua de <5 aprilie 
sau pe 5 mai (subliniem jocul

Scrisori — 
sesizări

Apropo 
de...

indolentă
cu lunile...) veți fi chemat la 
Deva Ia comisia medicală de 
„expertiză".

....Am așteptat cu nerăbdare 
luna aprilie, ne scrie G. Bă
răscu. Nu s-a întâmplat nimic. 
In mai, de asemenea. Am ple
cat din nou la Petroșani. Asis
tenta socială Elisabeta Vesta 
m-a sfătuit să am răbdare 
pînă pe... 7 iunie. Dar nici la

această dală nu am fost che
mat cu fetița la expertiza me
dicală. Dacă așa stau lucrurile, 
mi-am spus, plec la Deva. Aței, 
secretara a controlat toate do
sarele. Al meu lipsea. M-am 
întors la Petroșani să iau nu
mărul de înregistrare. Am 
aflat că este 2559 din 1 iunie 
1971, dată la care dosarul a 
fost înaintat la Deva. Am în
trebat de ce a fost nevoie de 
3 luni pentru această treabă. 
Mi s-a răspuns să fiu mulțu
mit și așa că ea (Elisabeta Ves
ta — n.n.) are destule preo
cupări11.

Pentru justificarea unor ase
menea procedee indolente ar
gumentele sînt penibile. Re
zultă însă că munca biroului 
dc prevederi sociale nu esie 
destul de riguros controlată de 
forurile superioare. Așa stînd 
lucrurile ne întrebăm cine 
acordă unor salariați dreptul 
de a se juca cu timpul și banii 
cetățenilor, de a manifesta o 
crasă nepăsare în soluționa
rea cererilor lor ? Unde este 
solicitudinea necesară unor 
oameni care au primit înves
titura să răspundă de soarta 
altora ? Iată întrebări care ne 
solicită foarte puțin gîndirea 
pentru a le găsi răspunsul. 
Lipsa de răspundere are însă 
nevoie de un antidot puternic : 
opinia publică. El trebuie ad
ministrat oriunde această pla
gă se manifestă ca atare, pen
tru ca cetățenii să beneficieze 
neîntârziat de drepturile legiti
me pe care societatea noastră 
le-a ridicat la 'rang do lege.

.«sffi'rh:;.
Pe podul «le peste Jiu, 

la Iscroni
Foto: N. MOLDOVEANU

A
In 

excursie
Ieri, un grup de 40 dc 

elevi ai Liceului teoretic din 
Petroșani a plecat într-o 
excursie de 8 zile organizată 
de B.T.T. Petroșani, pe tra
seul Petroșani — Deva — 
Brad — Oradea — Satu Ma
re — Sighetul Marmației — 
Dej — Cluj — Alba Iulia. In 
cadrul excursiei, elevii vor 
vizita diferite obiective de 
interes turistic ca peștera 
Scărișoara, cetățile Ponoru
lui, mănăstirea Cuhlca, case
le memoriale Liviu Rebrea
nu și George Coșbuc, Gră
dina botanică din Cluj, Mu
zeul Balhianeum din Alba 
Iulia etc.

ANUNȚĂ
Concurs pentru 

ocuparea unui post 
de maistru miner

Concursul va avea loc în 
ziua de 6 iulie 1971 ora 8 

la sediul exploatării din 
str. Crividia nr. 52

Salarizarea se va face conform H.C.M. nr. 914/1968 și 
instrucțiunilor in vigoare.

Concurenții din alte localități vor depune cererea Ia 
exploatare pînă in ziua de 5 iulie 1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 
7 — 15 dc Ia biroul evidență-personal al exploatării.
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17,(111 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.
Consultații pentru exa
menul de admitere. 

18,00 Căminul.

18.50 Lumea copiilor.
„La curtea regelui ti
gru" — versuri de Ion 
Brad. Fotografii — Ion 
Miclea.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.
20.15 Mai aveți o întrebare ? 

Tema : Criza de energie, 
o problemă reală ?

21,10 Film artistic : „Ultima 
noapte pe Titanic11.

23.05 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

VINERI 2 IULIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actualități; 9,30 Memoria pă- 
mînlului românesc: 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Popas folclo
ric în județul Timiș; 10,30 Fo
noteca pentru copii; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Consultație ju
ridică; 11,25 Lirica eminesciana 
în tălmăcirea lui Gheorghe Di
ma; 12,00 Formația Los Geme- 
los del Sur: 12,10 Un interpret 
și rolurile sale; 12,30 întâlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 RadiojurJ 
nai; 13,27 Cîntecul e pretutin
deni; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,30 Cîntece și jocuri} 
15.00 Buletin de știri; 15,05 Re
vista economică; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16.00 Rădic-' 
jurnal: 16,15 Muzică de pro
menadă; 16.30 Melodii de Geor
ge Grigoriu; 16,50 Publicitate 
radio: 17.00 Pentru patrie; 17,30 
Concert de muzică populară} 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20.40 Piese folclorice 
de virtuozitate; 20.55 Știința Ia 
zi; 21.00 Bijuterii muzicale; 
21,30 Revista șlagărelor; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
seară: 22,55 Moment poetic) 
23.00 Concert de scară — con
tinuare; 24.00 Buletin de Știri? 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

pc

LUNI 5 IULIE

MARȚI 6 IULIE

.Singur 
romanul 

de Hector

Gheorghe
Gheorghe 

precum și

22,05

PENTRU 12.25

JOI 8 IULIE

VII 7 OARE 17,39 VINERI 9 IULIE

18.38

18,50

duc spre...
MIERCURI 7 IULIE

Deschiderea emisiunii.

20,15

22,50
23,00

19,15
19,20
19,30

muzeele orașului Paris. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

SĂPTĂMlNA

21,30 In direct. 
Spectacol 
tiv,

Din... paradis, 
muzical-distrac- 

transmis din stațiu-

22.35 telejurnalul d 
închiderea emisiunii.

DUMINICA 4 IULIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate. . Tema 
emisiunii : înotul, soarele, 
aerul și dezvoltarea armo
nioasă a organismului — 
transmisiune directă de pe 
litoral.

9.00 Matineu duminical pentru 
copii. „Printre codri și iz
voare" — spectacol fol
cloric. Participă elevii Li
ceului din comuna Băl- 
cești-Oltețu, jud Dolj. Film 
serial : Fiul mării.

10,00 Viața satului.
11.15 Ciclul „Simfonii de Beet

hoven".
12,00 De strajă patriei.
12,30 In reluare, la cererea te- 

Selecțiuni 
„întâlnire

lespectatorilor. 
din emisiunea 
pe platou".

13,00 Emisiune in
ghiară.
Post meridian.

14,30 Televacanța pe apă.
15,15 Magazin.
16,35 Planeta giganților. Film 

serial pentru tineret.
17,25 Fotbal. Finala „Cupei Ro-

mâniei" : Steaua — Dina
mo București. Transmisiu
ne directă de la Stadio
nul .,23 August".

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul dc scară. 

Sport.
20,00 Reportajul săptăminii : 

Cum încep legendele.
20,25 Film artistic :

lume" după 
„Sans familie" 
Malot.

22,05 Varietăți pe... 16 mm.
22,35 S.U.A. — locuri istorice.

Film documentar.
22,45 Telejurnalul de noapte.

Sport.
23,00 închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Corul sindicatelor din mu
nicipiul București.

18.15 Ecranul. Emisiune de in
formație și critică cine
matografică.

18,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal

20.10 Roman foileton 
bilii" (III).

20,55 Prim plan. Prof, univ 
fan Fascii.

21.25 „Melodii... melodii, 
terpreți cunoscuți de mu
zică ușoară.

22.10 Imagini din Caracas.
22,15 Telejurnalul de noapte.
22.25 Telesport.
22,45 Închiderea emisiunii.

10,00—11,00 Teleșcoală. 
18,00 Deschiderea emisiunii.

Antologic lirică. Recital al 
actriței Simona Bondoc. 

18,15 Brățara de aur. Einisiu-
ne-concurs — etapa semi
finală. In prima emisiu
ne vor lupta pentru ca
lificarea în finală, radio- 
tehnicienii Gheorghe Igri- 
șan (Arad), Gheorghe Chi- 
riac (Buzău), 
Tripon (Cluj), 
Sterie (Dolj),
mecanizatorii Hie Poncete 
(Ilfov), Ion Tudor (Olt), 
Ion Toc (Timiș), Toader 
Gherghișan (Tulcca).

PROGRAMUL

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de scară.

Sport.
20,10 România ’75.
20.30 Seară de teatru : „Eu, moș

tenitorul" de Eduardo de 
Filippo.

21,50 Concert de muzică ușoa
ră. Orchestra „Electre- 
cord“,

22.20 Arta plastică. Expoziția 
60 de tablouri celebre din

Universal-șotron.
Mult c dulce și frumoasă... 
Confruntări. Directorul iși 
„descoperă" colaboralorii. 
Tragerea Pronoexpres. 
1 001 de seri.

20,00
20,15

Telejurnalul de
Sport 
Reflector.
Telc-cineniateca : „I-ără ie
șire". Premieră pe țară. 
Teleglob. Afganistan. Film 
documentar. Comentariul 
Nicolae N. Lupii, 
Ancheta TV. La încheie
rea stagiunii muzicale. 
Telejurnalul dc noapte, 
închiderea emisiunii.

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto.
Timp și anotimp in agri
cultură.
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
15 minute despre sănăta
tea dv. Măsuri de igienă 
și profilaxie în sezonul

i cuvintul. Anchetă 
lunară organizată de Re-

dacția pentru tineret, 
(re școală și uzină 
chetă la Uzinele dc 
guri și Grupul școlar pro
fesional din Arad.

21,10 Antologia umorului.
21,45 Cadran internațional. Co

mentarii, documentare, re
portaje din actualitatea 
internațională.

22,30 Interpretul săptăminii. 
Maria Ciobanu.

22f60 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor.

Ecranul cu pisicuțe.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 dc seri.
19,30 Telejurnalul dc seară. 

Sport.
20.10 Reflector.
20,25 Panoramic științific. Prog

noze în știință și tehno
logie.

21.10 Film artistic : Subiect pen
tru o schiță.

16,00 Deschiderea emisiunii. Re
gata Snagov la caiac-ca- 
noe. Ziua I — finale la 
probele olimpice. Transmi
siune directă de pe Iacul 
Snagov.

17,00 Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți !

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de £eri.
19,30 Telejurnalul de scară. 

Sport.
20.10 Tele-enciclopedia.
21.10 Drumurile

mare.

nea „Jupitcr".
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Săptămina sportiv^,
23,30 Închiderea emisiunii.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu, in Finlanda

1
I

IOaspeți ai regiunii 
de sud-est PREZENTE RHMHEȘTI Guvern de coaliție în Olanda

(Urmare din pag. 1)

Oaspeții vizitează apoi între
prinderea industrială , Xh’strom 
Oy ■ K — f Iată ii 
urmă cu un secol — un com
plex dc fabrici, avînd fiecare 
un profil diferit — utilaje pen
tru fabricile de hîrtie. pompe, 
sticlă dc ambalaj, lină din fi
bre de sticlă. In întreprindere 
lucrează peste 11 000 munci
tor'. ingineri și tehnicieni.

I >ti’,i de Benet G. Rehbin- 
der. președintele companiei 
„Ah'strom". președintele Ceau
șescu și soția sa. Elena Ceau
șescu. președintele Kekkonen și 
persoanele oficiale care îi înso
țesc. parcurg halele uzinei pro
ducătoare de instalații și echi
pamente pentru industria lem
nului. celulozei și hîrtîei. Discu
țiile abordează unele aspecte 
ale procesului de producție, ca
re reliefează preocuparea pen
tru asigurarea unei înalte com
petitivități a utilajelor pe piața 
mondială, atât din punct de ve
dere ai performanțelor tehnice, 
cît și al prețului, obiective care 
plasează permanent în centrul 
atenției cercetarea științifică și 
organizarea cit mai eficientă a 
procesului de producție. To
varășul Nicolae Ceaușescu re
marcă așezarea în flux conti
nuu a mașinilor, folosirea bună 
a sp-.'iilor dc producție. într
unit) din sectoarele fabricii, a- 
flate în curs de extindere fără 
ca activitatea de producție să 
fie afectată de lucrările de con
strucții. ce se desfășoară in ritm 
rapid, șeful statului român are 
cuvinte de apreciere pentru 
modul in care sint rezolvate a- 
cestc probleme.

Gazdele propun vizitarea sec
ției turnătorie, care, inițial, nu 
era prevăzută în program. Și 
aici reține atenția folosirea la 
maximum a spațiului de pro
ducție.

Un ultim popas are loc în 
secțiile de produse de sticlă și 
materiale izolante.

Președintele companiei. Bengt 
G. Rer.binder, prezintă, apoi, 
activitatea de ansamblu a uzi
nelor. relevînd faptul că, de-a 
lungul anilor, mai multe insta
lații au fost furnizate și indus
triei noastre. El și-a exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile 
cu întreprinderile din România. 
In încheiere, președintele com
paniei „Ahlstroni" a mulțumit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și soției sale, Elena Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți români, pen
tru vizitarea fabricii, pentru 
bucuria prilejuită salariaților 
și conducătorilor societății dc 
a le fi fost oasptîți de onoare.

Răspunzînd. președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
-Mulțumesc mult pentru toate 
cele ce ne-au fost arătate în a- 
ceastă întreprindere și sper că 
colaborarea dintre societatea 
dumneavoastră și întreprinde
rile similare din România se 
va dezvolta mai bine".

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat, apoi, spre localita
tea Vuoksenniska. unde. în in
cinta marelui parc natural 
Saimaan Hovi, se află Casa de 
oaspeți a concernului „Enso 
Gutzeit O.v". pusă la dispoziția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

La sosire. în fața reședinței, 
un cor format din localnici — 
bărbați și femei — întîmpină 
pe înalții oaspeți români cu un 
emoționant cîntec popular de 
bun venit, datînd din timpuri 
străvechi. Oficialitățile locale 
le oferă buchete de flori, sa- 
lutindu-i cu căldură.

Astfel, ia sfîrșit cea de-a treia 
zi a vizitei în Finlanda a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a soției sale. Elena Ceaușescu, 
zi bogată în impresii, în discu
ții fructuoase, în manifestări 
de prietenie și stimă față de 
șeful statului român, față de 
țara și poporul nostru.

A. IONESCU

BUDAPESTA 1 — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : Tova
rășul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării al Republicii 
Socialiste România, care 
poartă convorbiri la Buda
pesta in legătură cu posibi
litățile dezvoltării colaborării 
economice româno-ungare, a 
fost primit joi de Lajos Fe- 
her, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, 
primire, care s-a
șurat într-o atmosferă 
dă, prietenească, au 
de față Imre Pardi, 
ședințele Oficiului național
de planificare al R.P. Ungare, 
și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Budapes
ta.

In aceeași zi, Maxim Ber
ghianu a făcut o vizită la 
uzinele „Egyesult Izo" di^ 
Budapesta.

La 
desfă- 

cal- 
fost 
pre-

BONN 1. — Coresponden
tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite: O delegație 
a uniunii naționale a coope
rativelor agricole de produc
ție din România, condusă dc 
președintele UNCAP, Gheor- 
ghe Petrescu, se află intr-o 
vizită in R.F. a Germaniei la 
invitația conducerii Uniunii 
cooperatiste „Raiffeisen" — 
cea mai mare organizație co
operatistă vest-germană.

Delegația română a avut, 
la Bonn .convorbiri cu con
ducerea Uniunii „Raiffeisen", 
în frunte cu președintele a- 
cesteia, secretarul de stat 
Theodor Sonnemann. In ca
drul convorbirilor, a fost fă
cută o amplă inform e re
ciprocă asupra profilului și 
activității uniunilor coopera
tiste din cele două țări.

tilnire prietenească a tineri
lor din diferite capitale ale 
țărilor socialiste, desfășurată 
sub deviza „Noi construim 
socialismul și comunismul'*, 
informează corespondentul 
nostru, Laurențiu Duță. La 
întîlnire au participat dele
gații din capitalele Bulgari
ei, Cehoslovaciei, Cubei, R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei, Uniunii 
Sovietice și R.D. Vietnam.

Delegația tinerilor din ca
pitala României a fost con
dusă de tovarășul Dumitru 
Gherghișan, 
Comitetului 
București.

1IAGA 1 (Agerpres). — 
Criza guvernamentală din 
Olanda, deschisă prin rezul
tatele alegerilor din 28 apri
lie pentru cea de-a doua Ca
meră a Statelor Generale, a 
luat sfîrșit miercuri. După 
63 de zile de negocieri, a 
13-a echipă executivă de coa
liție a țării de la încheierea 
ultimului război mondial, ce

va fi condusă de Barend 
Biesheuvel, membru al ..par
tidului antirevoluționar", și-a 
luat în primire portofoliile 
după prezentarea, ce a avut 
loc joi, în fața reginei Juli
ana. Prima reuniune a nou
lui cabinet este prevăzută să 
aibă loc luni 5 iulie, iar de
punerea jurămîntului în ziua 
următoare.

★
MOSCOVA 1 (Agerprcs) — 

La Moscova a avut loc o în-

prim-secretar al
Municipal U.T.C.

★
VARȘOVIA 1 (Agerpres) 

— Societatea poloneză de 
geografie a ales ca membru 
al său de onoare pe profeso
rul Vintilă Mihăilescu, preșe
dintele Societății de științe 
geografice din Republica So
cialistă România.

BONN 1. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : „O vară cu totul 
neobișnuită" — astfel este a- 
preciat în R.F.G. sezonul es
tival care, anul acesta, a re
zervat surprize deosebite. In 
Alpii Bavariei. de la o altitudi
ne de 1 600 de metri în sus 
a nins, termometrul coborînd 
între minus 1 și minus 7 
grade. Ploi torențiale au că
zut pe întreg teritoriul R.F.G.. 
iar în unele locuri au fost 
înregistrate furtuni violente. 
In diferite regiuni ale Bava
riei, furtuna a smuls aco
perișuri de case și a desră- 
dăcinat pomi. La 1 iulie, la 
Bonn caloriferele erau fier
binți.

social
democraților

islandezi

ere
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Runda
negocierilor
de la Bonn
s-a încheiat

fără rezultate
concrete

BONN 1 (Agerpres). — 
Cea de-a treia rundă de ne
gocieri privind cheltuielile 
de întreținere a trupelor a- 
mericane staționate în Repu
blica Federală a Germaniei 
s-a încheiat la Bonn, fără re
zultate concrete.

Intr-un comunicat dat pu
blicității de Ministerul vest- 
german al Afacerilor Exter
ne se arată că negocierile 
vor fi reluate peste cîteva 
săptămîni la Washington. 
Noul acord, asupra căruia 
urmează să se negocieze în 
capitala Statelor Unite, va 
acoperi perioada 1 iulie 1971 
— 1 iulie 1973. După cum 
menționează agențiile de 
presă, cele două părți nu 
s-au înțeles asupra sumelor 
solicitate de Washington 
drept compensații pentru 
cheltuielile Pentagonului des
tinate întreținerii celor peste 
200 000 de militari americani 
staționați în prezent pe te
ritoriu] R.F.G. Suma solici
tată în acest sens de negocia
torii americani este de 800 
milioane dolari anual, în 
timp ce partenerii vest-ger- 
mani au oferit doar 500 mi
lioane dolari, din care 400 
milioane destinate cumpără
rii de echipament militar din 
Statele Unite.

Pozițiile divergente ale 
celor două părți determină 
pe observatori să aprecieze 
că și runda de la Washing
ton va fi deosebit de dificilă.

© Agenția China Nouă a- 
nunță că premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, și Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, 
președinte de onoare al Aso
ciației de prietenie China—Ja
ponia, au avut o nouă întîlni- 
re cu delegația Partidului Ko- 
meito din Japonia, condusă de 
Yoshikatsu Takeiri, președinte
le partidului. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire priete
nească. menționează agenția.

9 Milioane de turiști resimt 
efectele grevei personalului din 
hotelurile italiene. Cei 200 000 
de greviști revendică sporirea 
remunerației minime și redu
cerea săptămînii de lucru.

@ Președintele R.S.F. Iu
goslavia, Tosip Broz Tito. a 
primit pe ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei. Sarin Chhak, cu care 
a avut o convorbire Drieteneac- 
că. anunță agenția Taniug.

@ La Quito a fost semnat 
un acord comercial ecuador ia- 
no-cehoslovac. care prevede 
dezvoltarea colaborării econo
mice între cele două țări, pre
cum și crearea unei comis'i 
mixte pentru promovarea 
schimburilor comerciale.

0 Tn ședința sa săptămâna
lă de miercuri, Consiliul de 
Miniștri al Franței, prezidat de 
președintele Georges Pompidou, 
a examinat stadiul actual al 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat.

© Rudolf Rohlicek, ministrul 
de finanțe al Cehoslovaciei, 
aflat în vizită la Cairo, a fost 
primit de (Aziz Sidky. vicepre- 
mier Și ministru al industriei 
al R.A.U., precum' șî de Mo
hamed Merzeban. ministru! e- 
conomiei și al comerțului exte
rior.

Vietnamul de sud

C Misiunea saudito-egiptea- 
nă, alcătuită din ministrul afa
cerilor externe al Arabici Sau- 
dite, Omar Sakkaf, și d’plo- 
matu) egiptean Sabri EI Khali; 
și-a încheiat vizita în Iordania, 
părăsind Ammanul.

Andrei Gromîko, minis- 
de externe al U.R.S.S., a 
o întrevedere cu Mahmud 

ministru

•
trul
avut
Riad, viceprcmier și
al afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite, aflat în vi
zită la Moscova.

© Centrele industriei chi
mice din landurile Renania de 
nord-Westfalia și 
din orașul Hamburg 
continuare agitația 
de acțiunile greviste 
în urmă cu trei săptămîni. Peste 
13 000 de salariați de la 13 u- 
zine chimice din Hessa și 27 000 
de muncitori din 20 de uzine 
din Renania de nord-Westfalia 
se află în grevă.

Hessa Și 
cunosc în 
provocată 

declanșate

0 Primul ministru ui Italiei, 
Emilio Colombo, și-a încheiat 
vizita oficială de trei zile în 
Marea Britanie. El a avut con
vorbiri cu premierul britanic, 
Edward Heath. în cursul cărora 
au fost examinate o serie de 
probleme legate, mai ales, de 
perspectivele aderării Angliei 
la C.E.E., precum și de situa
ția economică și monetară a 
celor două țări.

REYKJAVIK 1 (Agerpres). 
— Conducerea Partidului so
cial-democrat din Islanda a 
anunțat miercuri seara ofi
cial că refuză să participe la 
discuții cu Partidul progre
sist și Partidul alianța po
porului pentru formarea 
unei coaliții guvernamentale 
de slînga. Cele trei partide 
dețin în prezent majoritatea 
în Parlament.

Anunțul precizează că re
fuzul social-democraților se 
datorează poziției pe care 
celelalte două partide au 
adoptat-o în problema extin
derii limitelor apelor terito
riale ale țării.

In fața acestei situații, pro
fesorul Olafur Johanesson, 
președintele Partidului pro
gresist. a convocat conduce
rile Partidului alianța po
porului și Partidul liberal de 
stingă în vederea formării 
coaliției guvernamentale.

Explozie
CIUDAD DE MEXICO (A- 

gerpres). — Intr-o școală din 
localitatea mexicană San 
Pablo Actipan, aflată la 20 
kilometri de capitală, s-a 
produs o explozie care a 
provocat moartea a 16 per
soane și rănirea altor 25. 
Explozia a fost cauzată de 
artificiile destinate serbării 
de sfîrșit de an școlar, de
pozitate într-una dintre clase.

SAIGON l (Agerpres). — 
Forțe ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu au declanșat 
miercuri un violent atac asu
pra cartierului general al tru
pelor saigoneze din districtul 
Phu Tuc, în regiunea Platou- 
rilor înalte. In urma atacu
lui, au fost scoși din luptă zeci 
de soldați saigonezi și distrusă 
o mare cantitate de echipament 
militar.

Totodată, forțele patriotice

sud-vietnameze au aruncat în 
aer, în noaptea de miercuri spre 
joi, un depozit de muniții, si
tuai la trei kilometri de loca
litatea Qui Nhon. Agenția 
France Presse scrie că peste 
1 500 de tone de muniții au 
fost distruse. Acesta este al 
doilea depozit de muniții dis
trus în ultimele două zile de 
forțele patriotice în această re
giune.

,Urmare din pag. 1)

zboară deasupra 
care unește Bu- 
mina de cărbuni

Dejucarea unei tentative 
de lovitură de stat

în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 1 (Ager

pres). — Președintele Republi
cii Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, a anunțat miercuri seara 
Ia posturile de radio și televi
ziune că, în tară a fost deju
cată o tentativă de lovitură de 
stat, pusă la cale de elemente 
ale extremei drepte. In urma 
descoperirii acestei tentative, 
generalul în retragere Wessin 
¥. Wessin, care anul trecut s-a 
reîntors din Statele Unite, unde 
iși găsire azil după ce partici

pase la înăbușirea mișcării 
constituționaliste, a fost ares
tat. Serviciile de securitate au 
intrat în posesia unui „mesaj" 
al lui Wessin prin care acesta 
făcea apel la răsturnarea gu
vernului.

După cum a declarat Bala- 
guer, Wessin Y. Wessin se face 
vinovat de acte conspirative 
împotriva statului, inclusiv de 
o tentativă în 1963, de răstur
nare a guvernului condus de 
fostul președinte Juan Bosch.

cuitc, acolo neexistind nimic 
altceva decit arbuști și șan
țuri. In această regiune, 500 
de soldați rhodesieni supra
veghează ca partizanii să nu 
treacă dincolo de lacul de a- 
cumulare.

Avionul 
căii ferate 
lawayo -de
din Vanqui și, mai departe 
de-a lungul fluviului Zam
bezi, spre zăcămintele cupri
fere. Apoi ea trece granița 
in Botswana, pînă la ma
rele pustiu Kalahari. Pe ae
roportul din Francistown se 
află nouă avioane pe fusela- 
jul cărora citim ] „VENELA"; 
sînt însemnele unei companii 
sud-africane care se ocupă 
cu transportul muncitorilor 
pentru minele din R.S.A. De 
unde deducem că Francis
town este unul din centrele 
de recrutare a miinii de lu
cru pentru întreprinderile 
sud-africane.

*

Avioanele „VENELA" efec
tuează curse regulate in del-

ta riului Okawango (Botswa
na), în Ovamboland (Nami
bia), in Angola și Ma
lawi, inlorcîndu-se de acolo 
cu tineri muncitori africani. 
De două ori pe săptămină, 
tot mai mulți africani, im- 

■ barcați pe „VENELA", cu 
trenuri speciale sau vapoa
re, se îndreaptă spre R.S.A. 

Botswana trimite anual in 
minele din R.S.A. peste 
25 000 muncitori — o eifră 
destul de mare pentru o țară 
cu o populație de numai 
600 000 oameni. In prezent, 
Botswana intenționează să-și 
deschidă propriile mine de 
cărbune la Selebi-Pikwe, si
tuat la 55 mile sud-est de 
Francistown, unde va fi ne
voie de peste 3 000 munci
tori africani. Frontul națio
nal, principalul partid de o- 
poziție, consideră că „expor
tul forței de muncă în ță
rile vecine** trebuie oprit. 
Cu toate acestea, in planul 
de dezvoltare
cent publicat 
„guvernul nu 
să se amestece
ței de muncă ce se îndreaptă

națională re- 
se spune că 
intenționează 

in fluxul for- .

Linia politică ascendent no
vatoare, pe care o urmează 
guvernul Unității Populare în 
Chile este jalonată de schim
bări radicale în viața econo
mică și socială a țării. Dar ea 
nu este de loc lină. Persistă și 
ia forme diverse opoziția 
dreapta. Totodată, 
uitat că amploarea 
maselor la politica 
nu se reflectă în 
parlamentului, ales 
în urmă, în

de 
nu trebuie 

adeziunii 
guvernului 

structura 
eu doi ani 

care Unitatea 
Populară nu deține majorita
tea. In atare situație, pentru 
legiferarea inițiativelor guver
namentale o importanță parti
culară dobîndește evoluția ra
porturilor dintre Unitatea 
Populară și Partidul Democrat- 
Creștin, în programul căruia 
există elemente comune cu cele 
cuprinse în platforma partide
lor de stingă, victorioase la 
scrutinul prezidențial de anul 
trecut. Pe această bază s-a 
realizat colaborarea parlamen
tară dintre guvernul președin
telui Allende și democrația 
creștină în elaborarea și defi
nitivarea proiectului reformei 
constituționale, necesare pen
tru naționalizarea marilor mine 
de cupru.

La conferința națională a 
Partidului Democrat-Creștm. 
care a avut loc luna trecută 
la Cartagena, au fost adoptate 
hotărîri în sprijinul unor 
schimbări structurale. Dar 
zițiile democrat-creștine

din ce in ce mai contradicto
rii. Aceasta s-a manifestat mai 
ales în ultimele două săptă
mîni, în atmosfera de tensiune 
ce s-a creat după asasinarea 
fostului vicepreședinte Perez 
Zucovic. Deși guvernul a ac
ționat cu fermitate și eficien
ță pentru curmarea actelor te
roriste, unele sectoare ale de
mocrației creștine au lansat 
atacuri nejustificate la adresa

Corespondentă

vom 
ca 

spre

par- 
sînS

spre Vitcatersland; dimpotri
vă, el înțelege că minele o- 
feră de lucru acelora care, 
in alte condiții, ar rămîne 
fără lucru". Emigrarea mun
citorilor a adus țării un pro
fit de 1 milion lire pe an. 
fapt care, insă, nu schimbă

10 000 !
NEW YORK (Agerpres). — 

Colegiul de medicină ..Albert 
Einstein" a făcut cunoscut 
că, in urma cercetărilor în
treprinse timp de peste șase 
ani, a ajuns la concluzia că 
infestarea aerului produce 
numai in orașul New York 
moartea anuală a aproape 
10 000 de persoane, ceea ce 
reprezintă 12 la sută din nu
mărul deceselor înregistrate 
în această localitate. Persoa
nele cele mai afectate de po
luarea atmosferei sînt cele 
suferinde de boli cardiace 
sau respiratorii.

autorităților, motivate cu pre
tinsa „toleranță" a acestora 
față de autori: crimelor poli
tice. Aceste resentimente s-au. 
repercutat și asupra activității 
parlamentare prin votul de 
neîncredere a! democrat-creș- 
tinilor în biroul Camerei De- 
putaților, compus din exponent i 
ai Unității Populare, precum și 
prin respingerea proiectului de 
lege guvernamental, care — în 
interesul consolidării ordinii 
publice — propunea creșterea 
efectivelor poliției. Se înțelege 
că, in felul acesta, cu voie sau 
fără voie, s-a făcut jocul par
tidelor de dreapta.

In context, forțele de dreap
ta acționează intens pentru 
crearea unui front unit al par
tidelor național și democrat- 
creștin împotriva Unității Popu
lare. O asemenea tactică sus
cită însă proteste în sectoarele 
de stingă ale democrației ereș-

tine. In cadrul unei conferin
țe de presă, președintele Or
ganizației naționale a tineretu
lui democrat-creștin, Luis Ba- 
dilla, a demascat încercarea 
partidului național de a apare 
pe aceeași platformă cu parti
dul democrat-creștin. „Nu 
accepta; a spus Badilla. 
partidul nostru să fie dus 
poziții retrograde’1.

Se pare că, în interiorul 
Udului democrat-creștin,
urmărite cu atenție asemenea 
reacții. Dar, deși tonul pozi
țiilor exprimate față de Unita
tea Populară nu mai are ac
centele vehemente de săptămîna 
trecută, conținutul acestora nu 
a suferit modificări sensibile.

La Santiago se apreciază că 
partidul democrat-creștin se 
găsește la răscruce. situație 
semnalată și în raportul ținut 
la recenta plenară a C.C. al 
Partidului Comunist din Chile 
de Jose Cademartori ■ „înaui- 
tea partidului democrat-creș
tin se pune astăzi chestiunea 
de a îndeplini sau de a arunca 
la coșul de hîrtij hotărîrile de 
la Cartagena, de a urma «au 
abandona programul candida
turii lui “ ~
trecutele alegeri .
— n.r.). de a contribui 
pozițiile sale proprii, la schim
bările sociale sau de a le pune 
piedici".

Eugen POP.
Corespondentul Agerpres 

|a Santiago de Chile

Nici un rezultat
MONTEVIDEO (Agerpres). 

— Oficialitățile uruguayene 
au reînnoit promisiunea de 
a plăti un premiu de 10 mi
lioane pesos (50 000 dolari) 
persoanei ce ar furniza in
formații care să ducă la 
descoperirea locului unde se 
află reținut ambasadorul 
britanic, Geoffrey Jackson, 
răpit la 8 ianuarie de mem
bri ai organizației de gue
rilă „Tupamaros". Cercetările 
poliției nu au dus pînă acum 
Ia nici un rezultat. Autori
tățile uruguayene refuză in 
continuare să trateze cu ră
pitorii. iar aceștia nu și-au 
anunțat deocamdată condi
țiile pentru punerea in liber
tate a lui Jackson și a altor 
doi diplomați aflați în cap
tivitate.

Rodomiro Tomic (la 
prezidențiale 

de pe

Pentru lichidarea 
incendiului...

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Echipele do intervenție care 
luptă împotriva incendiului 
izbucnit sîmbătă la rafină
ria de petrol din localitatea 
poloneză Czechowice-Dzie- 
dzice și-au continuat marți 
activitatea dc salvare a di
feritelor instalații amenințate 
și de stăvilire a flăcărilor, 
relatează agenția PAP 'Spe
cialiștii au elaborat un plan 
detaliat pentru lichidarea 
definitivă a incendiului, iar 
la operații participă și deta
șamente de pompieri sosite 
din Cehoslovacia.

rămași aici, localuri care nu 
au nimic comun cu descrie
rile pitorești de pe pliantele 
turistice. S-ar putea ca, in 
junglă, ele să pară adăposturi 
ale „sălbaticilor civilizați", 
dar, aici la marginea orașu
lui, așezările africanilor sint

OTSWANA
situația in țară, unde doar 
28 000 locuitori sint salariați, 
dintre care 3 000 albi.

Francistown supraviețuiește 
datorită căii ferate care vine 
din Rhodesia și pe șinele că
reia se scurg mărfurile spre 
R.S.A.

In orașele Botswanei, lu
xul și foametea se intilnesc 
la tot pasul. Parcurgind șo
seaua principală din Fran
cistown, unde locuiesc in ma
joritate albi — aici intilnești 
două hoteluri luxoase, două 
bănci și brutării — intri in 
„localurile" puținilor africani

nedescris de mizere. In pla
nul de dezvoltare se spune că 
14 000 locuitori ai Francistow- 
nului nu au locuințe.

Segregația în Francistown 
este înțeleagă de facto atit 
de albi cit și de negri. Ba
rul „Grandhotel** are formă 
de potcoavă; albii stau intr-o 
aripă, iar negrii in cealaltă.

Pretutindeni primează obi
ceiurile albilor. Anul trecut, 
Seretse Khama, președintele 
Botswanei, a simțit necesar 
să informeze că, deși schim
barea ordinei este deosebit 
de dificilă, „albii trebuie să

înțeleagă că nu au dreptul 
la întiietate la servirea in 
magazine, dacă in fața lor 
se mai află cineva*'.

In decursul multor ani. 
Francistown aparținea com
paniei „Tați", care deținea 
terenul de-a lungul riului 
Ramalcvabane, la granița cu 
Rhodesia. „Tați" era la rindul 
'său un stat particular în ca
drul fostului protectorat bri
tanic. Pămintul companiei 
era ocupat de fermieri albi, 
care așteptau cu nerăbdare 
ziua cind Beciunalandul (ac
tuala Republică Botswana) 
va fi inclusă in Republica 
Africa de Sud, devenind ban
tustanul ei. Acest lucru nu 
s-a intimplat, dar populația 
albă continuă să creadă in el.

In prezent, guvernul ela
borează planurile de dezvol
tare și extindere a orașului 
Francistown. El va trebui 
unit cu localitățile comple
xului minier din sudul ță
rii, considerat a avea un rol 
hotărîtor pentru dezvoltarea 
ulterioară a Botswanei. In 
viitorii zece ani, se așteaptă 
ca populația orașului'să se

dubleze; se vor construi noi 
locuințe, spitale și un nou 
aeroport.

Bineînțeles, planul de con
strucție a „noilor locuințe 
va trebui să fie executat in 
așa fel incit clădirile la 
prețuri mari, mijlocii și mici 
să alterneze, pentru a evita 
o diferențiere socială sau 
rasială'*. La prima vedere, a- 
ceastă perspectivă ar apărea 
un pas înainte.

★
Faptul că Botswana conti

nuă să existe ca stat inde
pendent este intrucitva sur
prinzător. Aproape in între
gime înconjurată de state ra
siste — R.S.A., Namibia ocu
pată și Rhodesia — Botswa
na se mărginește doar cu un 
singur stat independent — 
Zambia. In viitor, doar acest 
singur punct de contact cu 
o țară independentă i-ar pu
tea da Botswanei posibilita
tea diminuării dependenței 
sale de „vecinii albi*' și ex
tinderea relațiilor sale cu ti
nerele state africane.

(După .The Guardian")
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