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a primit pe ziaristul zairez 
Mpanu Mpanu Bibanda

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL !

ANUL XXIX Nr. 6 953 VINERI 10 MARTIE 1972 4 pngini 30 bani

In dtipă-amiaza zilei de Joi, 9 martie 1972, tova
rășul Nicolae Ccaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat, a primit pe Mpanu Mpanu Bibanda. 
directorul cotidianului .Salongo" din Kinshasa, 
membru al Biroului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, președintele Uniunii Naționale zai-

re/e de presă, caro face o vizită in tara noastră.
I.a întrevedere au patricipat tovarășii Paul 

Niculescu-Miz.il, membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R. și Constantin Mitca, consilier la Co
mitetul Central al Partidului.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a acordat ziarului din Kinshasa un interviu.

PAȘI FERMI 
PE CALEA RIDICĂRII 
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A CONSTRUCȚIILOR
In raportul la cel de-al X-lea 

Congres al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea- ..îmbunătă
țirea activității in construcții 
cere să se ridice gradul de in
dustrializare a lucrărilor. Va 
trebui să se treacă la organiza
rea de noi poligoane de prefa
bricate pe lingă șantierele de 
construcții*.

Pentru a da viață acestei sar- 
cim. în planul de producție al 
Grupului de construcții Valea 
Jiului, din cadrul T.C.H. Deva 
s-a prevăzut încă din anul 1970 
executarea unui poligon pentru 
fabricarea panourilor mari de 
blocuri. Acest poligon, ampla
sat la Livezeni, a fost executat 
in semestrul 1 1970 astfel că 
in luna iunie a aceluiaș an a-- 
început să producă primele pa
nouri.

La acest poligon se realizea
ză panouri pentru blocuri de 
locuințe cu 4 nivele care au pe
reții externi din betoane de 
zgură semiportanți și pereții in
teriori din beton cu agregate 
grele, cu pereți de rezistență 
și elemente mici ca grinzi, bo- 
landrugi. cornișe, rampă scară, 
etc. Ca efect imediat, șantierele 
de construcții din Valea Jiu
lui au început folosirea prefa
bricatelor. ajungînd să se exe
cute cu ele pînă Io sfîrșitul a- 
nuîui 1970 un număr de 240 a- 
nartamente din care 150 la Pe
troșani. în cinci blocuri Și un 
bloc cu 90 de apartamente la 
Lupeni.

In anul 1971 s-a continuat e- 
xecutarea panourilor pe acest 
poligon (proiectat pentru o ca
pacitate de 400 apartamente pe 
an), realizîndu-se un număr de 
380 apartamente din care 260 
Ia Petroșani la 3 blocuri și 120 
apartamente în două blocuri la 
Lupeni.

Paralel cu înălțarea blocuri
lor din prefabricate rezultate 
din acest poligon, s-a executat 
șl ce] de-al doilea poligon care 
mărește capacitatea de produc
ție la apartamente pînă la 800 
pe an — nivel maxim pe care 
unitatea noastră trebuie să-l a- 
tingă în actualul cincinal. Al

doilea poligon i fost proiectat 
pentru realizarea panourilor 
prefabricate cu un grad de in
dustrializare mai ridicat și a- 
nume pentru realizarea panou
rilor de pereți gata finisați.

Ca rezultat. în anul 1972 
Grupul de șantiere are ca ba
ză de prefabricare două poli
goane la care și-a propus să 
realizeze un volum sporit 
de beton prefabricat. Acest vo
lum înseamnă realizarea panou
rilor pentru 710 apartamente, 
din care 534 se vor preda în 
cursul anului și 176 apartamen
te ca front de lucru pentru anul 
1973 iar o dată cu acestea rea
lizarea prefabricatelor pentru 
Liceul industrial, pentru crcșe- 
le-grădlnâță din Petrila Și Lu- 
penî, pentru piețele Lupeni și 
Petrila etc.

Colectivul nostru și-a propus, 
de asemenea, să realizeze pano
urile pentru un bloc cu 88 a- 
partamente la Vulcan.

Dacă facem o apreciere a gra
dului de extindere a prefabri
catelor. situația este următoa
rea : în anul 1970 au fost exe
cutate apartamente din panouri 
prefabricate în proporție de 23 
la sută din numărul total al a- 
partamentelor executate. In a- 
nul 1971 proporția a fost de 40 
la sută iar in anul 1972 ne pro
punem să realizăm 72 la sută 
din apartamente industrializat. 
Se va produce și o mare canti
tate de elemente prefabricate 
pentru alte construcții și apar
tamente. front de lucru pentru 
anul 1972.

Ca și dinamica gradului de 
prefabricare, soluțiile construc
tive s-au îmbunătățit perma
nent, Chiar din anul 1970. uni
tatea noastră a făcut unele pro
puneri la Institutul de proiec
tări I.S.A.R.T. București, în ve
derea îmbunătățirii sistemului 
de îmbinare între elemente, 
propuneri care au fost deja a-

Ing. 1. GUIȚA 
inginer șef-adjunct — Grupul dc 
șantiere Valea Jiului al T.C.II.

(Continuare in pag. a 3-a)
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i, și ca-njurărurile astea... 

li mai zici cile una cu 
dumnezei la ortac, da ai 
un năcaz, nu-i bună subținerea și 
ești cu gîndu’ la fiarăle alea..." 
li privesc maistrului Ion Cos- 

ma fruntea înaltă, cu păr împu
ținat deasupra ei și-mi pare, 
deodată, ca aburi amărui i se 
desprind, ușor, de pe cuiele a- 
dincite... Cu puțin timp înainte 
trecusem pe la Petru Roman, bri
gadierul, așa, ca să-i urăm no
roc bun și încă stăruie imaginea 
feții destinse, năpădite de-un rîs 
molipsitor, a celui pe care-l am 
lingă mine... La un moment dat 
acesta i-a pus lui Roman brațul 
pe după grumaz. „Măi Petrică, 
trebuie să fii mîndru de ca (era 
vorba de fata lui, elevă eminentă 
— tocmai a fost trimisă la olim
piada de matematică, de la Deva 
— la Liceul economic din Oraș- 
tie), învață, ii vrednică, are cui 
semana...

Maistrul Ion Cosma muncește 
de 23 de ani la mina Aninoasa, 
la același sector : unul. .1 venit 
de la băile de aur de la Bucium- 
Poieni („îs moț de-al lui Avram 
lancu...) a lucrat la mai multe 
guri de mină: .Săpam în mun
tele ăla, Vulcoiu, așa-i spunea, 
era o rocă dură, și o mie de

ani să treacă fi de-acolo. din bol
tă. nici picătură de piatra nu 
cade... Aurit’ semănat in volburi 
mărunt, mărunt, de-abia la mi
croscop dacă-l vedeai... Hogmanu’

Instantaneu
mineresc

a venit o dată la ort... Era in 
perete nunta’ lut, unde fi unde 
cite o bucată de rocă tare.Lja 
dă-te la o parte să văd frOntit'" 
mi-a zis. „Ia scoate piatra aia..." 
Am scos-o... „Se-nfige picu-n 
ea?...“ Am atins-o cu virfii cio
canului și s-o turtit... Era numai

aur gol. „Mă, ce prost ești", m-a 
luat hogmanu'...

Cirul să mă hotăresc să cobor 
in Vale, mulfl. cică: „Mă, nu 
te du acolo, că-i și mai greu..." 
Da tot am venit... Am fost dat 
la pregătiri... Aicia, la ort cind 
vedeam sclipind o piatră o luam 
in mină, o pipăiam, dădeam cu 
limba pe ea s-o spăl... zlșa, din 
obișnuin(ă..." (sini mai bine dc 
douăzeci de ani de cind Ion Cos- 
ma a făcut școala de mineri și — 
ieșind primul in promoția de-a- 
tu/ici — a fost ca să devină 
maistru. ..Mineri mai buni ca la 
noi la Aninoasa nu cred că mai 
există... Apăi, ia, Cristea, Roman, 
flie, Bognar, Crișu... Ei, de-ar fi 
terți ca ei! Da' mai e cile unu’ 
de nu-și află locu’... Il întreb : 
„no, pai de ce vrei să pleci, mă. 
omulei De ce nu-ți place mun
ca ?" Mă doare că-s așa... Da’ 
sini și din cei pe care șefii’ de 
schimb îi ia cu: „cine dracu’ 
tera pus sa vii aicia i" li mai 
iau la rost pe ăștia care ii reped 
pe tineri: ..Băi, omule, tu cind 
al venit aicia ai știut de toate ?... 
Păi atunci?..." Maistrul- Ion Cos- 
ma pronunță încruntat aceste cu
vinte, fierbe înăuntru și îmi pla
ce indignarea lui...

T. MORAR

' ■

Cunoscutul șef de brigadă 
Ștefan Ghioc de la sectorul 3 
al minei Dilja, împreună cu 
o parte din ortaci, la ieșirea 
din mină, comentînd rezulta
tele obținute in schimbul 
intîi.

Foto) Ion LICIU
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Înglobate organic în salba acti 
vitățilur pionierești, revistele șco
lare. scrise de și pentru pionieri și 
școlari, constituie importante mij
loace educaționale. Și aceasta pen
tru că, în primul rind, valorifica, 
popularizează și încurajează con
deiele talentate existente în uni
tățile dc pionieri. Prczentînd apoi 
acțiunile educative cele mai reușite 
sau activitățile cercurilor, revistele 
școlare pe lingă faptul că devin 
oglinzi proprii ale muncii desfășu
rate dc colectivul dc elevi și ca
dre didactice ale școlii, constituie 
și un valoros clement al schimbu
lui de experiență. Adăugind faptul 
că in paginile acestora se pot pre
zenta ultimele cuceriri ale științei 
și tehnicii, sau alte aspecte ale lu
mii contemporane, in funcție dc 
preferințele copiilor și capacitatea 
colectivului redacțional, încheiem, 
fără a epuiza, gama numeroaselor 
foloase pe care revistele școlare Ic 
pot aduce procesului instructiv-edu- 
cativ. Rîndurile de față nu se vor 
însă o pledoarie ci mai degrabă o 
constatare a situației existente, pri
vind soarta revistelor școlare din 
unitățile dc pionieri dc pe raza 
municipiului nostru.

Așadar...
In anul 1969, semnalam apari

ția primului număr al revistei 
„Spre înălțimi", editată dc Școala 
generală nr. 1 din Petrila. Sporin- 
du-și exigența față de conținutul 
fiecărui număr, colectivul de redac
ție, condus cu competență de cîțiva 
amatori entuziaști din rindul ca
drelor didactice, reușește să obțină 
la numai doi ani un rezultat de 
prestigiu : locul III pe țară în ca
dru! concursului revistelor școlare. 
Avînd un conținut bogat și atrac
tiv, susținut dc o grafică îngrijită 
și completat de o apariție constan
tă. revista Școlii generale nr. 1 Pc- 
trila a devenit o permanență agrea
bilă și îmbucurătoare. (Profităm de 
apariția recentă a unui număr du
blu, spre a felicita călduros pe toți 
ceî ce contribuie la permanentiza
rea acestei lăudabile acțiuni!).

Impulsionate, se pare, de această 
inițiativă, la intervale diferite, apar 
apoi primele numere ale altor pa
tru reviste (salutate cu căldură Ia 
timpul respectiv) : „Curier pionie
resc", editată de cercul micilor zia
riști de la Casa pionierilor din Pe
troșani, „încercări" (Școala gene
rală Banița), „Raze timpurii" (Școa
la generală nr. 1 Petroșani) și 
„Acorduri" (Școala generală nr. 4 
Petroșani). Interesant concepute, va-

amintite 
viiioate, 

.... înșelăm 
fi bine!) că toate cele patru 

râm . la stadiul de ex-

riale in Conținut, revistele 
îndreptățeau ^petanțcle 
Constatăm insă (poate ne 
și ar 
reviste au 
periment. Sperăm că este o situație 
dc moment, că sînt uncie greutăți 
ce se vor depăși și că vom avea 
prilejul sa citim și... numerele vi
itoare. Nc-ai întrista ca aceste 
„titluri" să-și înceteze apariția, a- 
bandonîndu-sc inițiative, preocupări, 
aptitudini...

Dar care este situația în cealaltă 
jumătate a municipiului ? In afara 
unei încercări abandonate (Școala 
generală nr 3 Lupeni) și a unor 
proiecte incluse, de cîțiva ani la 
rind, in planul general dc muncă 
al altor școli — nimic ! Să fie oare 
imposibil ca școlile mari din Vulcan 
sau Lupeni să nu-și poată edita re
tine școlare proprii i Să nu existe 
talente in rindul copiilor ? (amin
tim că singura mențiune obținută 
de municipiu la concursul republi
can de compunere, c din Lupeni). 
Să nu existe inițiativa ?... Sau ani
matori priccpuți ! ?

Știm că tipărirea unei reviste im
plică greutăți financiare dar, poate, 
studiind experiența pozitivă a altor 
școli cu reviste tipărite, s-ar găsi 
sol-țti. Amintim că mai există și 
alte posibilități dc a materializa 
preocupări, atunci cind primează 
voința: șapilograful, mașina de 
scris (exemplul Școlii generale din 
Banița este elocvent), sau chiar scri
sul dc mină (ur. detașament din 
Petroșani avea o astfel de revistă, 
foarte apreciată), grafica putîndu-sc 
executa prin linogravuri.

Nu numai revistele dar și foile 
volante permanente pot constitui 
preocupări lăudabile...

Să nu uităm însă că în școli sînt 
elevi care scriu cu talent (dc multe 
ori ne surprind lucrările lor în di
ferite publicații) și că școala și Or
ganizația pionierilor an datoria să 
canalizeze, să stimuleze și să orien
teze aceste preocupări și aptitudini. 
Din dorința sinceră dc a stimula 
preocupările, îmi permit să sugerez 
că, în cadrul cercului pedagogic al 
profesorilor dc limba română ar fi 
utilă o discuție pe marginea con
ținutului, a redactării și chiar a 
importanței revistelor școlare — e- 
xistente în școlile generale și licee. 
S-ar putea ca o astfel de discuție 
să stîrnească interes și poate s-ar 
și materializa ceva... Cine știe !

prof. Victor IAȚENCO, 
președintele Consiliului municipal 

al Organizației pionierilor

încă o încărcătură de căr
bune spre centralele termice 
din cartiere...

Foto : Ion LEONARD

PSIHOLOGIA
in pas cu cerințele practicii

productive și educaționale
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CETĂȚENI LA DATORIE
infru- 
întoc-

Transpunând in viață programul dc 
musețare și gospodărire a localității 
mit pe 1972 de comitetul executiv al con
siliului popular și aprobat de delegații lo
cuitorilor in conformitate cu legea nr. 20, in 
orașul Petrila au început acțiunile de pres
tare a contribuției în zile muncă pe șan
tierele obiectivelor gospodărești-edilitare.

Insu.șindu-și propunerile făcute de cetă
țenii circumscripției electorale nr. 22, ca 
prestările de zile muncă să se facă in 
cartierul 8 Martie, Consiliul popular al ora
șului Petrila a luat toate măsurile pentru

nr.
facă

locuitorii să-și poată aduce contribuția 
construirea grădiniței și a creșei dc copii

ca 
la 
din acest cartier.

Printre primii locuitori care au răspuns 
apelului lansat de consiliul popular, se nu
mără locatarii blocului nr. 24 care in zilele 
dc 2 și 6 martie, s-au prezentat la datorie. 
Au muncit cu toată hărnicia Iulian Cernea cu 
soția, Ioan Popescu cu soția. Elena și loan 
Barbălată, Elena Apostol. Cornel Crujanic 
și mulți alții care au înțeles să-și aducă 
întreaga contribuție la realizarea acestui o- 
biectiv de mare însemnătate pentru toți ce
tățenii cartierului.

■ ■

s

Interviu cu prof. dr.
PAUL POPESCU- 

NEVEANU, 
de la Universitatea 

București
ÎNTREBARE : De la un 

timp, fenomen caracteristic 
și altor științe, psihologia 
cunoaște un proces de largă 
diversificare. Căror necesi
tăți și imperative le răspun
de o asemenea dezvoltare?

SĂSPUNS : Ca oricare altă 
știință, psihologia a fost cu ne
cesitate inserată în fluxul re
voluției tehnico-științifice con
temporane. Important este fap
tul că psihologia a reușit să-și 
adinccască obiectul său specific 
— viața psihică și comporta
mentul uman — prin apelul la 
o seric de alte discipline cum 
sînt epistemologia, cibernetica, 
sociologia, neurofiziologia și al
tele.

Ir. momentul de față, psiho
logia este unitară numai în sfe
ra teoriei sale generale. In rest, 
ea s-a proliferat asemenea fizi
cii, chimiei și medicinii într-o 
seric- de ramuri de studiu spe
cial (istoria psihologiei, zoopsi- 
hologia. psihologia copilului, 
psihologia diferențială) și de 
ramuri aplicative (psihologia 
școlară, medicală, industrială, 
militară, sportivă, psihologia ar
tei, a comerțului, juridică Ș» 
multe altele). Pe lingă psiholo

gia individuală s-a dezvoltat 
psihologia socială, între ele fi
ind o foarte strînsă interacțiu
ne.

Așadar, psihologia se prezintă 
ca un sistem științific plurira- 
mificat, și aceasta nu doar în 
virtutea necesităților de elabo
rare teoretică, ci în urma soli
citărilor speciale ale practicii. 
Pe cit de diversificată este a- 
ceastă practică, pe atil trebuie 
să se specializeze psihologia 
pentru a o putea sluji în mod 
eficient.

ÎNTREBARE: Una din 
respectivele ramuri este, e- 
vident, psihologia muncii. 
Ați vrea să ne spuneți cîte- 
va cuvinte despre aceasta ?

RĂSPUNS : Așa cum am pre
cizat, trei sînt ramurile aplica
tive cele mai importante ale 
psihologiei, fiecare corespunzând 
unui anumit domeniu : cel șco
lar, al muncii industriale Și al 
medicinci. Cum este și firesc, 
pe linia fiecăreia din activități, 
psihologia urmărește să contri
buie la optimizare. Rezultatele 
obținute prin intermediul psiho
logiei muncii sînt pe de-a drep

tul spectaculoase. In primul 
rînd se efectuează o analiză ști
ințifică a procesului muncij în 
genere și a diverse spețe de ac
tivitate productivă. Detectîn- 
du-se structura operațională 
specifică pentru diverse activi
tăți productive, se procedează 
pe de-o parte la căutarea per
soanelor care, prin capacitățile 
lor, sînt în cel mai înalt grad 
apte pentru a efectua activita
tea respectivă, iar pe dc altă 
parte se introduc măsuri de ra
ționalizare a procesului muncii, 
muncitorii fiind instruiți, antre
nați și puși în condițiile potri
vite pentru a executa acțiunile 
conform formulelor celor mai 
economice și mai eficiente.

In perioada postbelică, s-a 
pus accentul pe adaptarea mași
nilor la condițiile și posibilități
le mijlocii ale omului, astfel 
îneît să se obțină un maximum 
de productivitate. Prin psiholo
gia inginerească, mașinile, a- 
paratelc de măsură și control, 
pupitrele de comandă, dispozi
tivele de lucru și chiar condiți
ile ambianței imediate sînt ast
fel concepute și realizate îneît 
să ridice considerabil randamen
tul activității omului. Totodată 
se procedează la studiul colec
tivelor de lucru, în vederea 
găsirii celor mai bune formule 
de cooperare a membrilor echi
pelor și, dincolo de aceasta, la 
optimizarea organizational^ a 
secțiilor și întreprinderilor. Er
gonomia este o știința multidis- 
ciplinară la care psihologia adu
ce contribuțiile cele mai im
portante.

Interviu consemnat de 
Nicolae POP

(Continuare fn pag. a 3-a)
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COORDONATE HUNEDO RENE
Autoutilarea — fructificare a inteligentei 

și capacității tehnice proprii
Făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate, edifica
rea Unei economii moderne, cu 
indici înalți de productivitate 
și eficiență, impune — în com
plexitatea factorilor ce determi
nă acest proces de impetuoasă 
dezvoltare economico-socială — 
necesitatea obiectivă de spori
re generală a gradului de teh
nicitate. Și, este firesc, nu se 
poate construi o economie mo
dernă. dinamică, fără a fructi
fica inteligența și capacitatea 
tehnică proprie a fiecărui colec
tiv de muncă, în condițiile în 
care creșterea gradului de teh
nicitate Și productivitate este o 
trăsătură definitorie a acestui 
proces.

Anul 1971 a marcat, la indi
cația conducerii partidului și 
statului nostru, o preocupare 
sporită pentru asigurarea prin 
forțele proprii ale întreprinde
rilor a unui număr mare de ma
șini. utilaje, instalații și piese 
de schimb, care au dus la eco 
nomisirea unor importante re
zerve valutare destinate procu
rării acestora din import, Așa 
cum se arată în Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico- 
6ocială a României pe anul 
1971, prin acțiunea de autouti-

lare s-au realizat în 1971 ma
șini, utilaje și aparate în va
loare de peste 750 milioane Iei.

Colectivele de muncă din în
treprinderile județului, îndeo
sebi cadrele tehnico-inginerești 
și-au adus o contribuție însem
nată la acțiunea de auloutilure. 
Este semnificativ faptul că — 
din datele deținute de Direcția 
județeană de statistică — pe 
ansamblul județului s-a reali
zat o producție destinată auto- 
utilării în valoare de peste 14 
milioane lei și 6-a redus impor
tul unor mașini și utilaje.

Importante realizări pe linia 
uutoulilării s-au obținut în 
Combinatul siderurgic Hune
doara. unde s-au realizat lu
crări de autoutilare — 35 ma
șini, utilaje și instalații noi sau 
modernizate, reutilarea lamino
rului de semifabricate etc. — 
în valo’ire totală de 5 630 000 lei. 
De asemenea, s-au obținut bu
ne rezultate la Uzina „Victoria*' 
Călan, I.M. Barza, U.M.M.R Si- 
tneriu, F.C. Orăștie ele.

Harnicii mineri ai Văii Jiu
lui. fructif -ind vasta tradiție 
seculară și — îndeosebi — in
teligența puternicului colectiv 
tehnico-ingineresc al exploată
rilor și unităților de cercetare 
au realizat, în 1971, pe ansam

blul Centralei cărbunelui, 29 
obiective de autoutilare, însu- 
mînd o valoare de peste 900 000 
lei. Este o realizare deosebită 
dacă ținem cont de faptul că — 
prin specificul extracției cărbu
nelui — autoutilarea se reali
zează mai greu. Mașinile pro
prii de împletit plasă de sîrmă 
necesară susținerii, galvaniza
rea elementelor pentru stîlpii 
hidraulici la F.S.H. Vulcan și 
altele au fost principalele rea
lizări ale Văii Jiului în 1971. 
Fără îndoială că în acest an. 
cînd acțiunea de autoutilare a 
primit o amploare deosebită, 
noi idei se vor materializa în 
tot atîtca noi mașini, utilaje și 
aparate de concepție proprie, 
pentru realizarea sarcinilor spo
rite ce revin minerilor Văii Jiu
lui. Cu siguranță că, fructifi- 
cînd în mai mare măsură in
teligența și capacitatea tehnică 
proprie în vaste acțiuni dc auto- 
utilaie. exploatările miniere — 
în care s-a generalizat experi
mentarea pixjgramului de lucru 
de 6 ore în subteran — își vor 
putea îndeplini mai bine impor
tantele sarcini ce le revin în 
cel de-al doilea an al cincina
lului.

T. SOMEȘAN

Orașul DEVA : Vedere din I’iața Victoriei. In partes 
dreaptă noul hotel.

Centrul Devei in(r-o zi însorită
Fatot N. GHENA'
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t încânt - u tot dinadin-
/ sul să-i văd copiii..
f lată de ce o scară 

întreagă am tot colindat prin
tre mîndrețelr de blocuri ale 
Vulcanului, am întrebat ba pe 
unul, ba pe altul, am mai ur
cat și cîteva scări de-ale bune, 
că asccnsoarcle nu prea cir
culau. dar de casa țarndh't lu
chian n-am putut da. oricit 
m-am străduit Adresa era și 
inactuală (omul meu — care 
venise in Vale fn vara lui ’70, 
tocmai din salul Tudor Vladi- 
mirescu, județul Botoșani, — 
primise, intre timp, un apar
tament cu trei camere) și ine
xactă (căci o recepționasem, 
asta-i culmea, eronat, pc calea 
telcfonuSl)

Am revenit în orașul cu 
pricina ci'.rva săptămini mai 
tfniu, înarmat cu adresa cer
tă, transmisă de însuși mais
trul lui de revir de la secto
rul 1 al minei Paroșeni, unde 
lucrează vagonetarul leremia 
Luchian și am bătut cti emo
ție — il găsesc, nu-l găsesc ? 
— la ușa celui care primea a- 
locație de 1 300 de lei pentru 

nouă dintre copiii săi.
Îmi deschide un om în floa

rea virsrei, șaten spre blond, 
cu ochii de o nuanță găl- 
bui-verzuie, cu chipul masiv 
și cu un surîs căruia cu greu 
îi poți ' ' "
Poartă 
strînsă 
la git, 
puternic, umerii largi... E sin
gur cuc. „Gloata*, dujiă cît se 
pare, nu-i acasă... Mă reco
mand și:

— Dv. sinteți ortacul cu.„
— ...unșpe copii/
Lunec din scaun fărâ sfor

țare Noroc că-i la-ndemină.
— Unde-s ?...
— Aa, încă nu-s cu mine. 

Am primit locuință tirziu... 
Da‘-i aduc eu numaidecît. să 
ne-ncălzească nițel timpu", să 
dea soarele, să nu răcească 
copilașii ț>e tren...

— Vorbiți-mi despre ei, ca 
și cind ar fi aici, cu noi...

— ...Păi, să-i luăm cu rîn-
du".........Toată echipa, de la
început pină la sfirșit... Intii

i
și-ntîi, Gheorghe, e instalator 
la Constanța, la irigații, are 
19 ani. de cind cu lucru’, nici 
n-a pretins nimic, a muncit 
de-a strîns și-a iăcut tot 
ce-i trebuie...

— E-nsurat ? 
obsedantă de celibatar...)

— Aa, nu. poale după ar
mată... Apoi, vine Cristina, 
de ÎS ani, a dat-o la ziar ca 
bună gospodină, fire blinda, 
fată ascultătoare, ajută pe 
mama la curățenie, la golit 
și-ngrijire. doar atiția-s in 
casă, așa-i place mașina de 
cusut/». Taie și-nflorește pin-- 
zele. . Dumitru, are 16 ani. 
e elev intr-a șaptea, în sat, 
ei. mai iute, mai neaslimpă- 
rat. firea lui poate nu-i dă 
pace— Celălalt. Aurel, intr-a 
șasea, tot acolo, mai cuminte, 
fi atrage acestuia atenția 
să-nvețe mai bine, că de-nv8- 
țat învață, da' așa. să meargă 
amindoi intr-o notă, să nu 
ridă ceilalți... Da’ cel mai in 
virstă nu-l -prea ascultă... II 
mai mustru eu. să-și dea silin-' 
ța. că numa’ așa vaciștiga pli
nea de toate zilele mai ușor... 
E. mai cu greu ascultă, ce e 
drept, e drept. < ind scriu a- 
casa, scriu mai mult despre 
el, ca nu cumva să repete a- 
nu’, da' am nădejde in ce 
poate

descifra înțelesurile... 
o cămară kaki, bine 
în centură, desfăcută 
reliefindu-i grumazul

(întrebare

POȘTA 
PAGINII
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ALEXANDRI SENCINA.
Ireșani — Deși nu ați preci 
în scrisoarea dv. , -----

l M.P. | 
dar aceasta poate însemna mi- » 
na Paroșeni. Petrila...) vom în- I 
<erca să vă găsim. Pină atunci, ’ 
vă recomandăm să aduceți ia i 
• unoștința conducerii sectorului • 
faptele pe care ni le-ați relatat î 
șl nouă. I

Pr
izat 

locui de mun-
I

BIROUL ORGANIZAȚIE! I 
DE BAZA NR. VI. cartier Pe- ‘ 
iroșani — .Vă rugăm pe aceas- l 
â cale să inserați în coloanele J 

ziarului mulțumirile noastre to- ■ 
varăMilui procuror Ion Bardac I 
■ are. în zilele trecute, a răspuns J 
cu multă amabilitate invitației | 
organizației de bază din carlie- • 

u) nr.VI Petroșani, ajutîndu-ne | 
la înțelegerea maj aprofunda- • 
’ă a unor legi. Menționăm că | 
tovarășul Ion Bardac a râs- J 
puns sol -ilărilor noastre și în i 
alte rînduri cu multă amabili- I 
late* După turn vedeți am <lat 
> urs rugăminților dv.

ION ANGIIELUȚA, Vulcan | 
— Cele relatate de dv. au făcut J 
obiectul unui articol publicat j 
în ziarul nostru din 14 octom- ■ 
brie 1971

I

D1OMS1E BOKOS, Petroșani . 
— Destul de neplăcută fapta | 
pacientului Die Sandu din Lu- . 
peni care, fiind coleg de came- | 
16 cu dv. în spitalul din Hune- J 
doara. a strîns bani de la mai * 
multi pacienți promițîndu-!e că I 
)e va cumpăra cele dorite de ' 
aceștia, iar apoi nu s-a mai în- | 
tors. Desigur. în acest caz. nu • 
suma contează (>8 de lei) ci ges- | 
tal, care capâld o notă de vr t- . 

prin faptul |
. 

«suferinzi, internați într-un spi- |

PREZ

J Cornel I1OGMAN

la

în urmă 
aici s-au 
membrii 
stabilind 
vor face

lie, nu 
muma 
partea 
numn'

te. Cu toate 
.iubita' mea

a- 
oa- 
pus 
ale- 

această

li
Ea face cură-

prin esența lor 
sensul existenței, 

moment Respect, bunăcuviință

ENJA

Un gest firesc

la cojetă-

rgA.r ■

Ar fi multe de spus“

Dem. 1). ION \Ș( t

— Nu știu... Am cumpărat o 
mulțime de jucării și îmbrăcă
minte pentru copii. Aveam, 
cred, peste 400 de 1< i. Nu-s -iy« 
mulți, soțul meu e miner la U-

Se întîmplă cîteodată...“

c o fală supusă la toal 
ca băieții. înțelege pe i 
ți o ajută la orice, din ț 
proj esorUor am primit i 
ctirinic bune, și-atit...

— Păr. nu-i gata..
— Aaa, nu, atit dc ca. Ba. 

nu, îi place și ei să coase, 
să brodeze, i-c ciudă cind 
nu-i iese modclu'. Da" Cristi
na o-mpacâ... Ion e clei- in
tr-a treia. Anișoara-i intr-a 
patra, mai face el năzbitii, 
da" mai cu simț, așa, i domol, 
liniștit Pavel vine, așa, e în 
clasa doua, ii place mult joa
ca, mingea, fotbalu’, ca și lu' 
loan. da' și-i drag tare de oi, 
așa iubește el oile... Castel 
nu-i la școala, copil încă, fi 
place avionu’, tot cere să-i 
<ac eu elice, s-audă el rbfr- 
nîind N-arc alt gind decît 
să aibă să se joace, ca copiii... 
Ei. după Costcl vinee...

— Să nu-i încurcați!...
— Nu... rine Mariana

plac păpușile.

COPIII,
ZESTREA
NOASTRA
! nie. zice mămică, dă-mi ai- 
lu' șorț, uite-i murdar, să-l 
punem la spălat, mămică, 
nu-mi place așa, vine cineva 
și mă vede așa și mi-e ruși
ne... Atit de bine vorbește și 
clar... Hei...

— Dar văd că nu vă loviți 
cu nici unul in nume...

— 13a. e unu și-n nume cu 
mine... leremia are trei ani... 
l-am dat numele după al 
meu, am zis că-i ultimu, da’ 
au mai venit... 1 blond ca mi
ne, ochi căprui, cred... Se ia 
și el după ceilalți, e mic, 
nu-nțelege ce e bine și ce 
nu-i bine... El primu" să fie 
cu mașinnța peste tot... Hei, și, 
Mâgduța-i mică, un an juma
te. samănă mai mult cu ma
ma... Ca să ne-mpăcăm... Păi, 
unșpe sint toji...

— Dar aceștia chiar vor fi 
toți ? îndrăznesc...

— Noi am spune că-i dea- 
juns, da' dac'-o să se-ntim- 
ple, primim orice vine... Mă 
bucur de ei, am iubit mult 
copiii, și ei trebuie să se bu
cure... Nu se poate să ai co
pii și să n-ai jucării pentru 
ei, biciclete, mașinufe, pă
puși..

— Ce amintiri din copilă
rie aveți ?

— ...Neam de neamu’ meu, 
spița se trage din Rusia, din 
Chișinău. nu mai știu s-avem 
nici rude acolo, nimic... Eram 
tiner, a venit războiu’... Ne-au 
speriet nemți... Nu-nțelegeam, 
sint ca oamenii sau sint in
tr-altfel... Erau cumva, fi- 
oroși, făceau manevre in sat. 
cu caii, nu ne dădeau voie să 
ieșim din casă.„ Nu ne lăsau 
nici la apă... Da’ au fugit... 
Bălrinii ne spuneau că vin ru
șii după ei... Era zvon că da
că vin ne taie limba, bă. fă 
scoate ochii... Intr-o diminea-

fă i-nm văzul pe malu" Pru
tului. era plin, noi. mai ales, 
copiii, eram curioși, biitrînii, 
Im) că voi să stați cuminți.. 
Noi. nu. ei, curioși, am ieșit 
afară Ne primeau in brață, 
pe toți copiii, ne mingiiau 
și plingeau că au lăsat și ei 
copii acasă, familie. împăr
țea u punea cu noi, ne dădeau 
apă din bidon și zahăr vani- 
lai ne-au dat. nu hemat toți 
copiii..

Ce să-l mai întreb pe lere
mia Luchian ? Ciudat, vorbim 
dc-un ceas și încă nu știu ce 
l-a îndemnat, așa deodată 
s-apuce către Valea Jiului, 
să-și lase copiii, nevasta — 
fie și pentru puțin timp, și 
s-o ia de unul singur pe alte 
meleaguri... Ce val chemător 
i-a zricnit In singe ?

— ...Am aurit o dată dc 
mină». Mi-a rămas, așa ceva 
nelămurit... Și mi-am zis să 
mă duc să văd și-acolo cum 
iL.. Și-apoi, îmi. trebuia un 
salariu mai mare, să-mi în- 
trefin copiii mai bine... Cum 
îi mina ? E greu, da" se plă
tește.' Ciștig pentru copii, 
vreau să crească oameni să
nătoși. să se folosească (ara 
de ei, la timpu' lor... Nu pot 
sttporla o>-tacii ce-și beau sa
lariul și lasă copiii flăminri... 
Sint puțini, da’ sînt. In “loc 
să fie ca omu’, că oniu’ e bi
ne să fie pașnic, liniștit, să-și 
facă datoria oriunde este, cin
stit...

— Deci, nu vă prea împă
cat i cu toji ?

— Ei, cu ortacii mă-mpac 
fourte bine, e cite unu’-n ne
voie, i-ndemn pe mulți, hai, 
mă să-l ajutăm... Unii mai 
înjură, eh, da’ eu nu, c-așa 
am invafat copiii că numa’ 
ce-aud la mine să facă... Și 
ce văd la mama lor...

— Văd că e-nțelegcre in fa
milie...

— Cu soția mă-mpac foarte 
bine. o cheamă Natalia, 
ne-am luat de bunăvoie, 
m-a-nțeles fn toate, nu i-a 
lăsat niciodată pe copii, așa, 
fie ce s-o-ntimpla- Mai e ct- 
te-o supărare, in fiecare ca
să se-ntimplă cite-un necaz, 
și la noi e-așa. da’ mai rar, 
căutăm care-i vina, s-ajungem 
la pace cît mai dc grabă 
c-altfel se strică treaba, nu-i 
a bună—

leremia Euchian -e, deci, 
vagonetar la Paroșeni, la mi
nă, in brigada lui Gheorghe 
Glodaru. la abatajul frontal 
cu susținere metalică. E în
scris la școala de ajutori de 
mineri și vrea s-ajungă mi
ner...

— ...Îmi place mecaniza
rea asta, cum merge combina 
și cum taie, așa, in pereții 
de cărbune—

Nu știu cp am vrut să a- 
flu de la el, de mi-a mărtu
risit asta. Poate că nu-i ceru
sem anume... Dinadins, am 
vrut să știu. re-ar dori mai 
mult :

— ...să vină bine primăva
ra, să-mi văd copiii, nevas
ta. să-i am pe cîțiva llnqă 
mine. Vreo zece. așa. . Că 
loc am... Mă bucur dc ei .. 
Nu știu nici unul să fii plătit 
cineva In urma lor, ceva., 
l-am îndrumat spre bine... Ei. 
Măaduta mea. dacă se năștea 
aici, ii puneam numele Mi
na. E ceva scump înăuntru... 
Dacă vine vreun băiat, miner 
il fac. mă simt legat, așa. de 
Valpa asta bogată ..

Traian MULLER

■

■
■

■

■

In viața oamenilor inter
vin. rind pe rînd. evenimen
te care, 
schimbă 
Căsătoria, este un 
de cotitură care aduce după 
sine mai multă seriozitate fn 
atitudine, o responsabilitate 
sporită în societate.

Lia Șandru, ucenică 
F.S.H. Vulcan, s-a hotărît nu 
de mult să facă acest pas în 
viață. Există înscris în tradi
ție un frumos obicei ca prie
tenii. colegii, să ofere tineri
lor uniți într-o familie dife
rite atenții, daruri, felicitări. 
Colegii Liei. fiind invitați la 
ceremonia căsătoriei, au lu
at >nițiat:va de a contribui cu 
toții și a oferi sărbătoriților 
un mic dar. o amintire. Ges-

Femeia cu halat negru se ui
tă nehotărilă la .tășruța" de pi 
tejghea. S-o ia? Să n-o ia?/ 
In clipa aceea Rodica Octavian, 
vinzătoarea de la lenjerie, își 
dădu seama că altcineva o uita
se. A luat „tășcuța* incrustată 
cu motive naționale, fi s-a /.dre
sat colegelor ei:

— Să vedem cifi bani sînt 
înăuntru...

— A cui o fi ?... o întreabă 
una din colege.

— Sint aproape sigură că-i a 
clientei cu copiii, nu știu da
că ați observat-O. A cumpărat 
o bluză. Era obosită și... băiețe
lul o tot chema ,1a cofetălie. 
mămico, acolo să ne ducem /* 
— probabil nu fi-a dat seama 
că n-a pus-o in poșetă. Uita- 
ți-uă, sînt exact patru '.utc opt 
lei...

CALATORII
VĂZUTI DE... CĂLĂTORI

Există desigur 
motiv care mă deter
mină să prezint pe a- 
cest om cititorilor. 
Dar. dacă aș fi între
bat de ce l-am ales 
tocmai pe el din rîn
dul atâtor oameni, nu 
m-aș grăbi să răspund. 
Las faptele să grăias
că. în simplitatea lor 
profundă, fără să în
moi condeiul în ..apa 
tare" a metaforei, pen
tru a-i grava conturul.

...Blocul nr. 1 de pe 
str. Păcii din cartie
rul Aeroport, unde cu

puțin timp 
locatarii de 
consfătuit cu 
comitetului, 
împreună ce
pentru înfrumusețarea 
și gospodărirea cartie
rului.

Minerul Ionel Popa 
este președintele 
cestui comitet. Și 
menii care și-au 
încrederea în el. 
gîndu-1 în
funcție, au toate mo
tivele să fie mulțu
miți. Harnic. săritor, 
cu inițiativă, preocupat 
mereu de problemele 
bunei gospodăriri, de 
oroblemele înfrumuse
țării.

Am fost prezent la 
consfătuirea de care 
aminteam mai sus .și 
l-am ascultat cu acest

prilej cum vorbea lim
pede. convingător.

11 priveam și gîndu] 
mă ducea la munca 
)ui din abatajele mi
nei Petrila. Și acolo 
în adîncuri ca și aici, 
același om harnic, gri
juliu, săritor, neîmpă
cat cu el însuși, pînă 
cînd nu e fiecare lu
cru la locul lui.

Nu a trecut prea 
mult dc atunci și l-am 
reîntâlnit de rîndul a- 
cesta în plină acțiune i 
împreună cu alți lo
catari curăța dc zor

zona din jurul blocu
lui, săpînd gropi pen
tru plantarea arbuș
tilor aduși de pe dea
lurile apropiate. Fă
cea totul cu migala șl 
atenția omului bun 
gosoodar. Era peste tot 
într-un necurmat ne
astâmpăr.

Locatarii blocului 
nr. 1 de pe str. Păcii, 
îl știu ne Ionel Popa, 
pe acest tovarăș al lor 
destoinic, mereu preo
cupat de problemele 
ridlcaAe. de necesită
țile unei bune convie
țuiri. Tar pentru că e 
așa cum am arătat, am 
vrut să fie cunoscut 
și de alții. Pentru că 
merită.

însemnare

DACA AȘ AVEA 
MÎINI!...

înțeleg să fiu strîmb 
și nevopsit — dacă așa 
s-a întîinplat, nu sînt 
eu de vină ! — dar, 
de ce să fiu tot tim
pul trist ? Din prici
na celor care nu mă 
bagă în seamă! Stau 
trîntit la pămînt, în 
stația de autobuz, țin
tuit de-un bolovan și 
privesc pasagerii care 
coboară... urmăresc 
fiecare mișcare, cu o 
gură deschisă cit toa
te zilele, așteplîndu-mi 
hrana. Unii îmi mai 
dau cîte ceva. Alții, 
însă, au ambiția să mă 
subnutrească, aruncă 
biletele la voia întîm- 
plării. Și-și văd mai 
departe de drum — 
grăbiți, preocupați, ab
senți la tot ce e în ju- 
ru-le...

Oh, dac-aș avea 
mîini ! Ce l-aș mai 
trage eu de haine, ca 
să-i învăț unde e lo
cul biletelor ! Dar n-am 
mîini. N-am nici grai, 
fie vorba între noi, ca 
să stric după el. Nu 
sînt decît... un coș de 
hîrtii. îndrăgostit de 
strada pentru care am 
venit pe lume. E o 
stradă largă, din cen
trul orașului. împodo
bită cu clădiri impu
nătoare. elegante -- o 
stradă măturată de 
muncitorii T G.C.-ului 
din schimbul de noap- 

grijHe. 
n-arată

întotdeauna așa cum 
mi-o doresc eu. Din 
pricina celor ce „fac* 
pe giăbiții și aruncă 
pe unde trec resturi 
dc țigări. ambalaje 
bilete de . Ce le pa6ă 
lor de suferința mea 
și a străzii ? 1 Dau ei 
ceva din buzunar ? Nu 
dau nimic. Decît... gu
noaie și resturi de hîr- 
tie...

Oh, cît aș fi de 
ricit dacă comisia 
femei și deputatul 
circumscripție ar 
ganiza acțiuni de 
(reținere a curățeniei! 
Să vină atunci femei, 
bărbați și elevi, să-i 
lămurească pe dum
nealor. distrații, să nu 
mai murdărească o- 
brazul străzii mele. In 
acele zile — dacă ar 
fi asemenea zile ! — aș 
ști și eu care îmi este 
misiunea și ns fi plin 
de îneîntare. Si de hîr- 
tii. Poate că aș bate 
și din oalme de bucu
rie. Păcat că n-am 
mîini. Ei. dac-aș avea 
eu mîini. n-ar mai fi 
nevoie nici de acțiu
nea deputatului, 
de fapt... Mi-aș 
singur dreptate, 
trage dc ci cît 
tine puterile. Să-i ve
dem atunci : ’e-ar con
veni să-mi dea în loc 
de hîrtil un petic de

I) IONESCU

tul ucenicilor de la F.S.H., de 
o deosebita gingășie, - are re
flectă stima și respectul față 
de o colegă de muncă, a fost 
însă, din păcate. înțeles gre
șit de cineva. Acest cineva 
— un anonim lipsit de cura
jul de a-și dezvălui identita
tea. ascunzindu-se sub sem
nătura „un grup de ucenici"*, 
din motive cunoscute numai 
de el (sau fără motive) — 
consideră, chipurile, nedreap-

tă și jignitoare inițiativa a- 
vutâ de ceilalți, la care nu 
.știm dacă a aderat sau nu. 
Desigur, nimeni nu era obli
gat in acest sens și nimănui 
nu 1 s-ar fi înlimplat vreun 
rău dacă refuza. Totul por
nește de la conștiința fiecă
ruia. Dacă trăiești printre 
oameni, dacă ești legat de ei 
șj îi respecți, aceste—atenții . 
spontane, devin acte cu sem- 

ificații profunde care scot la

iveală o deosebită noblețe și 
frumusețe morală ; Și apoi 
cît de emoționante sînt cli
pele în care ne dăm seama 
că o atenție cît de mică a 
produs o bucurie imensă, sau 
că aceia 4n mijlocul cărora 
trăim și muncim sînt oricînd 
alături de noi.

Sperăm ca .nemulțumitul* 
care a scris redacției aro- 
gîndu-și dreptul de a semna 
în numele unui grup de u- 
cenici va înțelege adevăratul 
sens al celor întîmplate. Pen
tru colegii bine intenționați 
avem numai cuvinte de lau
dă, gestul lor fiind pornit 
dinlr-un adevărat sentiment 
de prietenie.

. F1ERARU

— Și pared mai e ceva...
— Da. cu „asia" o să ne 

vingem dacă ea este sau 
păgubașul!

N-a trecut mult fi o femeie

între două virste, gf fiind s-a 
sprijinit de tejghea.

— Am uitat... N-ați găsit-o 
cumva ?...

— Găsit...
— Am lăsat

peste drum... N-a 
răbdare... Am rămas fără 
ban.. N-ați găsit ?...

— Am găsit o „tășcuță". 
cu blindețe R.O., da

și numai mime... 
pentru autobuz n-am...

R.O. a scos dc sub tejghea 
,1(1 șcula".

Asta e ?
Da, da .' și femeia a 

mina grăbită. 
Mai aveți și altceva 

.lăși uță" ? a intrebat-o ll.O.
— Da. un ceas al soțului meu 

pe care urma să-l duc la repa
rat.

— Poftiți, e u dv.!...
Un gest firesc, unul din fap

tele cotidiene ale realității noas
tre, care constă din reflectarea 
adevăratelor concepții despre 
relațiile dintre oameni'; un gest 
simplu, izvorit dintr-o con- 
știință dc înaltă finută etică.

„Fusesem ofițer dc serviciu pc întreprindere în ziuu dt 
«- martie (intre orele 14—22). După terminarea serviciului 
m-am îndreptat spre casă și, în Piața Victoriei, văzind un 
autobuz în stație, am alergat să-l prind. Eram împreună cu 
o muncitoare dm fabrică Ca să nu scăpăm autobuzul am 
urcat prin față. Cum era șt normal am pregătit banii pen
ii u bilete și m-am adresat (vai, miel) unor .doamne" care 
stăteau pe scaunele din față. „Vă rog frumos, trimiteți in 
spate pentru două bilete de 50 bani" — .in spus, pe un ton 
cit se poate d- politicos.

Dar...
.Doamnele- s-au uitat la mine cu o privire de gheață 

fără Sii schițeze vreun gest, fără să-mi atragă cel puțin a- 
tenția că trebuia să urc prin spate. Intr-un cuvînt, m-au 
tratat ca pe o ființă invizibilă, transparentă. Am străbătut 
culoarul (destul dc aglomerat) am cumpărat biletele și m-am 
înapoiat în față întrucît trebuia deja să cobor, ginc’indu-mă 
în fel și chip la această întîmplaro. Oare am săvîrșit o gre
șeală atât de gravă că am solicitat unor călătoare ceea ce 
și mie mi-a fost solicitat de atîtea ori? Am greșit atît de 
mult (nu-mi intră în obicei, am fost oarecum silit de îm
prejurări) ureînd prin față ?“.

Intr-adevăr, tovarășe ofițer de serviciu (regretăm că vă 
cunoaștem doar inițialele cu care ați semnat scrisoarea) așa 
cum spuneți dv. .se întîmplă citeodată" ' Greșeala dv. de a 
urca pe ușa din față nu e atît de gravă pe cît e a unor că
lători cu privirea de gheață. Ca să vă convingeți, vă po
vestim și noi un episod. Intr-un asemenea autobuz a urcat 
(bineînțeles tot prin față) o .domnișoară" care, din vîrful 
buzelor, fără să privească la călătorul din apropiere căruia 
i s-a adresat, a spus cît se poale dc scurt : „Unul de 50 de 
bani" ! Călătorul (poate eu, poate dv, sau cine știe cine) s-a 
întors la rîndul lui și s-a adresat următorului -Vă rog, u- 
nul <lc 50". Următorul la fel. și, tot așa, pe traseul dintre 
ușa din față și cea din spate banii au ajuns la taxatoare. în
soțiți de ..vă rog-ul“ pe care .domnișoara" îl uitase acasă. 
Odată cumpărat, biletul s-a înscris pe același traseu. Fiecare 
'•ălător i-a mulțumit vecinului pentru serviciul făcut, cu 
excepția unuia singur : .domnișoara" din fată care, pe 
semne, ÎI uitase acasă și pe „vă mulțumesc". Așa că. ..se 
întîmplă citeodată..1-

Cît privește greșeala de a urca prin față, există în scri
soare un nu știu cc. care ne-a convins că nu vă întră in

CALATORII VAZUTI 
DE PERSONALUL DE BORD

„Mă numesc conducător auto Horia Trif, lucrez pe auto
buzul cu nr. 31 — HD — 682 și vreau să vă relatez cîteva 
amănunte despre modul cum privesc unii călători problema 
transportului în comun. Mă rezum doar la cîteva exemple ■. 
1) Nu toți călătorii respectă regulamentul de urcare în au
tobuz. Ușa din față este destinată coborîrii cu unele ex
cepții, pentru vîrstnicj. invalizi, femei cu copii în brațe ad- 
mițîndu-se urcarea ; 2) Unii călători refuză să prezinte taxa
toarei abonamentul pentru viză. Călătoresc cu abonamentul 
de cite 3—4 ori pc z.i. Ba mai mult, unii transmit abona
mentul și altor membri din familie sau cunoscut i, deși acest 
act de călătorie este netransmisibil ; 3) Unii călători, fără pic 
de jenă călătoresc fără bilet, fără abonament iar la insis
tențele taxatoarei devin recalcitranți, ajungîndu-se In si
tuația penibilă de a întîrzia plecarea autobuzului din stație. 
In aceste cazuri personalul de bord nu este ajutat de cei
lalți călători care, dimpotrivă, uneori se solidarizează cu 
cei care încearcă să călătorească clandestin : 4) Unii călă
tori urcă prin față, cu intenția dr a călători fără bilet, și. 
cu toate că nu se cunosc cu conducătorul autobuzului. îi 
întind mîna spunîndu-i ..vă salut" și intră în discuție cu el. 
se fac că-1 simpatizează dar numai ca să observe taxatoa
rea și să nu-i poftească la bilet. Adevărul reiese la coborîre 
cînd sînt atit de grăbiți îneît nici .merci" sau „noroc" nu 
maj spun.

Ar fi multe de spus despre călătorii care degradează ta
pițeria autobuzelor, care se slînjenesc unii pe alții cu divers.' 
bagaje, cu butuci, lemne, găleți cu vopsele și altele".

Intr-adevăr, tovarășe Horia. ar fi multe de spus. La 
toate aceste puține lucruri amintite de dumneavoastră, nu 
avem de adăugat prea multe comentarii. Ca să nu pierdem 
firul, încercăm să vă răspundem în ordine: 1) Destul de 
neplăcut că unor călători trebuie să li se amintească lucruri 
simple care țin de o anumită notă de civilizație : 2) Mai sînt 
încă unii care uzează de un abonament de 3—4 ori pe zi, 
iar alții care împrumută abonamentul. O fac pc cont propriu 
și vă garantez că acest cont nu arc un credit la nesfîrșil. 
Intr-o bună zi îi va costa (totul sc plătește) și le recoman
dăm de pe-acum să nu rămînă nedumeriți dacă îi va costa 
foarte scump : 3) Nu trebuie să vă faceți griji pentru opi 
nia publică. Incet-încet. oamenii cinstiți înțeleg tot mai 
mult că este necesar să ia atitudine împotriva celor din 
tabăra opusă : 4) P-asta cu falsele simpatii ale falselor cu 
noștințe, drept să vă spun, n-o știam. . Dar dv. de ce-j lăsat' 
să vă „simpatizeze"?'

In concluzie, sînt încă multe dc spus, mul'r de făcut. Ne 
bucură atitudinea dv, dar. mărturisim, ne întristează u- 
neori, atitudinea contrarie a unor colegi de breaslă care 
nu «îndese și nu se comportă așa ea dv.

Ion MUSTAȚA
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Militant de frunte al mișcării muncitorești 
din Rumania

(100 de ani de la nașterea lui Alecu
N&xk -t 10 martie 187? in 

București, Aicx mini (.Alecu) 
Constantinescu sc numiri prin
tre ni tanVh dc frunte ai miș- 
<Ani muncitorești din Români» 
«arc hș- încep activitatea ta sfir- 
tt’ul secolului tremt.

Greutăți și privațiuni i-<u
însoțit drumul copiliric nere-
vșind sâ urmeze decît itex-a
clase de liceu, intrlnd ucenic

•«Mr-un atelier de tapițerie.
Primele noțiuni despre socia

lismul științific și le-a însușit, 
după cum mfirtui isește, din lu
crările lui C- Ttobrogcanu-Ghe- 
re.>. din scrierile 'ui A. Raralba- 
șai și <\.rstantîn Miile

După ev dorine membru al 
Partidului Socialist Democrat al 
Muncitorilor din România. A- 
lcvii Constantinescu desfășoară 
© activitate bogata pentru în
făptuirea programului partidu
lui, pentru o situație mai buni 
o celor asupriți.

•Se remarcă Ca un publu ist de 
talent și cu multă combativita
te La sfîrșitul anului 190? plea
că în Franța de unde continui 
•A urmărească cu atenție des- 
•ățurarea evenimentelor revolu
ționare din România De la Pa
ris el trimite articolul „Un glas 
flin străinătate", apărut în ga- 
wța .1 Mai", în care adresea- 
»ă un apel muncitorilor de a 
nu se lăsa înșelați de propagan
da claselor exploatatoare.

In 1904 revine în țară și des
fășoară o activitate febrilă, 
alături de I. C. Frimu, Ștefan 
Gheorghiu și alți militanți. pen
tru reorganizarea mișcării sin
dicale. La conferința sindicate
lor și cercurilor socialiste din 
wara anului 1906. Al. Constan- 
Hnescu a prezentat raportul a- 
nwra centralizării și unificării 
mișcării sindicale. Conferința 
l<t ales secretar al comisiei ge
nerale a sindicatelor. Este dem- 
oii de remarcat și activitatea pe 
«uf o desfășoară în cadrul ga- 
rvlei -România muncitoare1*. 
Datorită activității revoluționa
re pe oare o desfășoară, orga
ne'e represive burghezo-moșie-

reșiî îl vrmâreou cu wMuîlafe, 
socotindu-1 un element pericu
los pentru .ondine".

In anul 1907. anul in care 
•xwsclc ș furcile țărănești fâ- 
eau nici dreptate și plfi 

taau cu singe secole întregi d» 
robie. Alecu Con slant ineacu an
trena pe muncitori în ausține- 
rea răsculaților. deplasiodu-ae 
de la început în nordul Moldo
vei spre a putea acționa cît mai 
eficace. Este arestat și imprev- 

■ â cu patru muncitori din Paș-
• ni. este transportat la Fălti

ceni, unde i se înscenează un 
proces, fiind acuzat de ^instigăr
ile" la lăscoală.

In vara anului 1907, Al Con
st; linescu. alături de N.D. Co
cea. dr. <?. Recovaski și A. Io
nesco, a participat la Congre
sul de 11 Stuttgart al Internațio
nalei a Il-a. El organizează în 
anii 1906—1910 .Cercul amici
lor" în vederea instruirii con
ducătorilor sindicatelor din 
București și ai celor din pro
vincie, iar la 3 februarie 1908 
pune bazele ..Cercului ucenici
lor- prin care urmărea educa
rea tinerilor ucenici, formarea 
lor ca viitoare cadre de condu
cere.

La Congresul din 1910 al 
Partidului Social Democrat din 
România, Al. Constantinescu 
<lături de D. Marinescu. 1. C. 
Frimu, M. Gh. Bujor ș.a. a fost 
ales în Comitetul executiv.

Odată cu izbucnirea primu
lui război mondial. Al. Constan
ți nescu a desfășurat o largă ac
țiune antirăzboinică. Conduce 
lucrările Congresului extraordi
nar al PS.D. din august 1914 ca
re a stabilit poziția partidului 
față de război, participă 1» 
Conferința intcrbalcanică de 1« 
București din iulie 1915, spriji
nă hotărîrile conferinței socia- 
I slc internaționale de la Zim- 
merwald din 1915 pe care o 
.-.insldera ca -un mare pas îna
inte către revolutionalismu] so
cialismului marxist*.

In momentul invaziei milita
rismului austro-german. Al.

Constantinescu)
Constantineecu a rămas la 
București unde a început, îm
preună cu ceilalți militanți in 
teritoriul ocupat, refacerea pe 
baze Ilegale a organizațiilor de 
partid in vederea luptei împo
triva jafului și arbitrarului tru
pelor germane.

1-a puternica demonstrație 
din 13 decembre 1918 Al. Con
stantinescu cric organizator de 
frunte. Pentru activitatea mi da 
<>onducerc ț poziția sa net re
voluționară. in primăvara anu
lui 1919 Curtea Marțială a 
Corpului II Armată ]-a condam
nat la moarte în contumacie. 
După arestarea sa în vara anu
lui 1920, Al. Constantin. u a 
fost încarcerat în fortul Jilava. 
In decembrie 1920 reușește să 
vadeze. După o ședere de două 

luni la București este nevoit să 
treacă granița deoarece pentru 
prinderea lui se anunțase un 
premiu de 20 000 lei.

La începutul anului 1921 tre
ce în Bulgaria, apoi In Rusia 
Sovietică unde a stat pînă în 
1923. timp in care a lucrat ca 
profesor )a Universitatea comu
nistă din Moscova, sectorul Oc
cident. 1x3 procesul din Dealul 
Spini. Al. Constantinescu a 
fost condamnat din nou lf* 
moarte. In 1923 a plecat în 
Franța unde a stat pînă în 1935. 
Aici activează în cadrul Asoci
ației comuniștilor români din 
Franța. Tn 1935 s-a reîntors în 
U.R.S.S. iar în ianuarie 1937 re
vine în țară. In 1940 pentru ac
tivitatea ilegală desfășurată es
te arestat și internat la Miercu
rea Ciur, Caracal și Tg. Jiu. In 
timpul detențiunii se va îmbol
năvi de tuberculoză. A rezistat 
bolii pînă în 1949.

Alecu Constantinescu râmîne 
în memoria multor comuniști, 
muncitori vîrstnicî precum și în 
istoria partidului nostru comu
nist ca una din figurile proe
minente, care oferă prin tumul
tul vieții sale, prin abnegația 
cu care a slujit țelurile revolu
ționare. un mare exemplu

Stei ian POPESCU

\n demult, în abatajul fron
tal din stratul J8. bloiul 11, 
rectorul II nl E.M. Lupeni, un
de IncrrazA brigada condusă de 
Iosif I«cngbe), și .imune în ga
leria dr cap. La digul dinspre 
lucrările vechi, S-.i depistat 3 
la sută metan în pinz.fi. Insta
lația dc acraj era montată donr 
provizoriu și nu corespundea ca 
debil. Metanul n-a fost înregis
trat — cum îi firesc să sc facă — 
pe tabla situată la gura suito
rului, nici de măsurătorul t’c 
gaze și nici de artificierul Șer- 
Imn Lazfir, care înlocuia pc 
maistru. Trebuie să spunem că, 
în această conjunctură a peri-
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itviMpi imincfi. I 
pornii eficienței cronomuc I 
iripă mineri țefi de bnpula 

•»rrle II ți HI.
Moment ponu. ; 2'.00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 Bu- 
Iriin dc știri; 0.03-6,00 Estra- 
da nocturnă.

tarele răsare la ora 6.38 
apune la ora 18,15. Zile tre

at) 70. zile rămase

I
$
I
5

4 1872 — S-a tusem Ale 
iidru (Alecu) ConManiinercu, 
liiant al mișcării muncitorești 

din România (m. 1949); 1881 
A murit Gcrar Doliac <n. 1811); 
1940 - - A murit Reia Brainer 
(ti. 1896); 1958 — A luat fi
ința Consiliul Național al l e- 
meilor din Republica S^nialista 
România.

4 PETROȘANI - 7 NO
UMBRII. : Floarea dc car tu»; 
KI I i HI K A . faprii negri, 
tiilc I II; PETRII.A Măsură 
riscului; IONEA - MINI
MI I : Aștqnarea; ANINOASA : 
\ diul VI i < A \ . Stcat.» <h 

tinichea; LUPENI — CUl.TT 
RAI ; Marele premiu, seriile 
l-JI; BARBA 1 ENI : 100 de
«Arabinr; l RICANI : Articolul 
420, seriile I TL

il/iie centialâ și Ia 
ascensoare — orașul Petroșani;

— în cartierul Carpați, str. 
Republicii și tir. Constructoru
lui — J862.

— in cartierul Aeroport — 
1085 mu 1668.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser
viciul de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan — 
105.

Serviciul <le urgențe l^j- 
prni — 116; Miliția laipeni 
— 134: Pentru anunțarea și 
remedierea deranjamentelor 
electrice — 145; Pentru re
medierea defecțiunilor ivite 
la sistemele de inc

266: 274

PSIHOLOGIA
(Urmate din pag. Z)

ÎNTREBARE : Carc ar fi, 
«lupă opinia dx\ însemnă
tatea Și consecințele aplică
rii in practică a cerințelor 
psihologici muncii ?

RĂSPUNS : Poate mai mult 
dreit în oricare altă situație. în 
contextul activității industriale 
psihologia se dentonstreruză a fi 
o veritabilă forță de producție. 
Așa cum introducerea tehnicii 
noi, a mașinilor de mare capa
citate provoacă salturi în pro
ductivitate, tot așa Și. în orice 
caz, în aceeași măsură dacă nu 
mai mult, aplicarea științei in 
iiomeniu] calificării și selecțio
nării oamenilor. în oel al or
ganizării acțiunilor de muncă 
și a colectivelor, ca și în relația 
cm-mașină duce la efecte ex
cepționale sub raportul produc
tivității și al facilității proce
sului de muncă.

ÎNTREBARE: (are soco
tiți că sînt sarcinile mai 
importante ce revin psiho
logiei in lumina programului 
de educație socialistă elabo
rat de partid ?

RĂSPUNS: Recentele docu
mente de partid obligă psiho
logia la o reevaluare și tratare 
«nai exigentă a tuturor sarcini
lor Și realizărilor ei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut ob
servații și a dat îndrumări în 
probleme care privesc nemijlo
cit psihologia, cum ar fi aceea 
referitoare la realizarea științi
fică a procesului educativ și 
prevenirea oricăror feluri de 
rebuturi, găsirea celor mai efi
ciente mijloace pentru ridicarea 
nivelului de cunoaștere și for
marea atitudinilor socialiste, 
construirea pe mai departe a o- 
mului nou. Aducând o contri-

buție de semnificație istorică la 
dezvoltarea marxism-leninismu
lui, tovarășul Nicolae Ccaușcscu 
a arătat că în condițiile con
temporane nu mai poate fi ac
ceptată programatic teza des
pre inevitabila rămînere în ur
mă a conștiinței în raport cu 
existența. După cum rezultă 
din lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
și din toată activitatea politieo- 
ideologtcă desfășurată de parti
dul nostru, în socialismul evo
luat componenta cea mai im
portantă și decisivă a conștiinței 
sociale e cea politico-morală. 
Alături d« celelalte științe u- 
maniste Și sociale, psihologia e 
chemată să efectueze studii și 
să elaboreze modele de acțiune 
în vederea consolidării și for
mării progresive a conștiinței 
politico-morale de tip nou. socia
list la fiecare dintre oameni ți 
la întregul nostru popor.

ÎNTREBARE: Ca unul 
care ați participat La ulti
ma Conferință națională de 
psihologie, ați vrea să ne 
împărtășiți opinia <lv. des
pre semnificația acestei reu
niuni științifice ?

RĂSPUNS : Cea de a 3-a Con
ferință națională de psihologie, 
a dovedit că în țara noastră 
cercetarea psihologică a atins 
niveluri superioare de elabora
re teoretică și eficiență practică, 
în anumite puncte impunîndu-se 
ca fiind cu totul originală și 
competitivă pe plan mondial. 
Aceasta îndeosebi în domeniul 
psihologiei pedagogice. S-a decis 
să se sporească efortul în direc
ția psihologiei muncii, solicitîn- 
du-se în acest sens și ministere
le, centralele industriale și în
treprinderile interesate. Este

nevoie să se pregătească psiho 
logi profilați pentru domenii 
concrete de activitate și să se 
concentreze eforturile pentru re
zolvarea unor probleme majore 
ale formării personalității, eum 
sînt cele care privesc creativi
tatea și implantarea atitudini
lor comuniste.

Dezbaterile care au avut loc 
la conferința de psihologie au 
fost pătrunse de spiritul ideilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. și am 
putea spune că hotărirea adop
tată în final are o valoare prin
cipială și practică deosebit de 
importantă.

A
In centrul 
atenției — 
protecția 

muncii

colului dc explozie iminent, dar 
și a neglijenței, a nepăsării 
condamnabile, nu departe mun
ceau oameni... Oare cei vizați 
nu-și cunoșteau elementara da
torie de a se gindi la viața a- 
ccstora, de a-i evacua din me
diul nociv și de a întreprinde., 
de urgență, măsuri dc activare 
b acrajului ? Sâ-i fi atacat o 
subită amnezic ? Și dc «e n-au 
adus la cunoștință situația defi
citară sub latura N.D.P.M.. con
ducerii sectorului ? Primejdia e- 
ra agravată și prin faptul că a- 
lunecaseră stîlpii în zona cul
cușului, nemaicorespunzînd din 
punct de vedere al îmbinării 
dintre grindă și stîlp. mai ales 
că exista tendința dc desprin
dere în blocuri — acoperișul 
fiind accentuat friabil — puțind 
avea loc oricînd o surpare». Sec
ția de circulație în abataj era 
obturată de diverse materiale 
(armături vechi etc.), distanța 
dintre câmpuri, la susținere, de
pășea pc cea prevăzută în mo
nografia dc armare, transpor
torului lipsindu-i cablul pentru 
acționarea dispozitivului de o- 
prire din orice punct. Oare. în 
legătură cu aceste circumstanțe 
agravante, șeful de sector, ing. 
I. Ilinca și adjunctul său, teh
nicianul I. Suciu. nu trebuiau 
să dispună măsurile cuvenite 
dc prevenire sau dc înlătura
re a acestor deficiențe ? Căci 
susținerea dc la baza abatajului 
era așa de prost efectuată, iar 
starea suitorului atît de deplo
rabilă, că cel puțin cu o săp- 
tămîhă înainte acestea s-ar fi 
putut constata Adică, pe scurt, 
s-ar fi putut interveni înaintea 
controlului ! De ce nu s-a în- 
liniplat așa ? Ar fi interesant 
de aflat...

PAȘI FERMI
(Urmare din pag /) 

plicate în anul 1971 la toate 
blocurile executate. Pasul cel 
mai important a fost făcut prin 
crearea condițiilor pentru fabri
carea panourilor finisate care 
6e vor realiza în acest an.

Avantajele metodei de con
strucții cu panouri prefabricate 
sînt deosebit de importante i 
fabricarea se face în timp scurt 
și eu un număr mic de oameni, 
montajul se realizează de ase
menea cu muncitori foarte pu
țini și durată de execuție mică, 
finisajele interioare și exteri
oare sînt de volum nuc și se 
execută mai repede decît cele 
obișnuite de 3—4 ori. Astfel, un 
bloc de 60 apartamente (D2-1 
din cartierul Aeroport IV) a du
rat 60 de zile de la începerea 
montajului pînă Ia predare com- 
plet-finisat spre deosebire de

un bloc de zidărie oare durea
ză 5—6 luni.

In esență, creșterea gradului 
de industrializare este calea de 
bază în creșterea productivită
ții muncii, de reducere a con
sumului de cherestea, înlătu
rarea risipei de materiale, scur
tarea termenului de execuție.

Intîmpinăm însă și multe gre
utăți. Este vorba dc schimba
rea destul de frecventă a ti
pului de panouri. Proiectantul 
I.S.A.R.T. ne-a executat pînă a- 
cum cca. 5 tipuri de panouri, 
adică fiecare atelier din cadrul 
institutului cu modelul său. Fie
care schimbare duce la nece
sitatea altor tipare, care în
seamnă alt consum de oțel, de 
lemn și cheltuială suplimenta
ră care se ridică la 40—50 mii 
lei pentru un bloc. Pentru a 
produce totuși locuințe variate, 
ca aspect și posibilități de utili-

9.00 Drsihidcr .< emisiunii d 
dimineață. Telex, 9,05 Din lu
mea științei; 9.45 Muzică popu
lara; 10,00 Curs dc limba get 
mană lecția a 6 a; 10,30 Film 

I : ..Sebastian ți secretul e- 
i". Episodul „O foarte Iun 
tșicptare’'; 11.00 Pagini dc 

1 n . ■ < hdplin; 11. U
a TV ...Minori in deri- 
12.30 Telejurnal. 15.30- 
Telc-școală; 17.30 Deschi- 
mii lunii dc dupS attfaza 
Prietenii lui Ațcbhtță; 

Momente din istoria mu- 
ușoare românești; 18.20 

plastica; 18,35 Stop-cadru; 
19,00 Oameni și fapte; 19,15 
Tragerea Imn; 19,20 1 001 dc 

seri : Jniimplări cu Pcti; 19,30 
Telejurnal; 20,00 Cronica poliii 
că internă de Eugen .Mândri,: 
20,15 Film artisiic : „Călătorie 
fantastica". Cu Stephan Boțd. 
Raquel Weld), Arthur Kennedy; 
21,55 Documentar TV. Anotim 
puri în Deltă; 22.15 Muzică 
șoară; 22,30 „24 dc ore"; 
Din țările socialiste

mergem

s

s
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§ 
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scrii;
20,05
20.40
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> < ASA DE (I III RA 
PI I ROȘANI. I a ora 18, in . a- 
drttl lntirri-clubului — ciclul 
Cl 1 I I RA CINEMA rOLÎRA- 
P1C.A. Eisenstein. In sala dc lec
tură, la ora 19 — MASA RO
TUNDA. Tema; Ce să citim? 
In sala mica, dc la ora 19 — 
conceriul orchestrei simfonice, 
iat în sala mare, înccpînd de 
la ora 20 — SPECTACO) I I. 
ORC1IES1REI POPULARE A 
FILARMONICII Dl STAT 
DIN ARAD.

Magazinul alimentar 
din cartierul ( arpafi Petroșani 
a fon închis, de cîteva zile, in 

ederea efectuării unor reparații 
și modificări interioare. După e- 
fecluarea harlirilor de moderni
zare preconizate, dc către echipa 
meseriașilor de inlre{inere a 
O.C.L. Alimentara, magazinul 
:a fi dotat tu mobilier și insta
lații aferente noi și transformat 
în Autoservirea „Carpafi". In 
perioada cit vor dura lucrările 
<le modernizare, aprovizionarea 
populafiei cartierului se za face 
prin magazinele nr. ft, 16 și 131

PROGRAMI I J 6.C0 Mu
zica și aetitalități; 7.C0 Radio
jurnal; 9.30 Memoria pămîntti- 
lui românesc (reluare); 10,00 Bu
letin de știu; 10.05 Cintii lltC 
Muțiți. Marin Pogon și Sașa 
Bîzgo; IC.40 Melodii; 10,45 Sc- 
leqiuni din opereta .A izu pen
tru drago te" de Lopcz; 11,CC 

muzi-
teme
I2.C0

< CLUBURI VULCAN. 
CADRAN JURIDIC. întărirea 
suveranității legilor ți a respec
tului față dc ele — cu exem
ple locale. In sala de ședințe, 
la ora 17. ANINOASA. Ia» 
schimburi — program prezentat 
de brigada artistică dc agitație 
în cinstea fruntașilor în întrece
rea socialistă. Seara — SPEC
TACOLUL ORCHESTREI 
POPULARE A FILARMONI
CII DE STAT DIN ARAD. 
PETRI LA. La ora 13, în sala 
școlii de calificare — MASA 
ROTUNDĂ pe tema: Creșterea

+ Pompierii militari Pe
troșani — 1150 ; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427 : Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
de stat — 1220, interior 43. 
Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 

1651.
Pentru anunțarea și rcmedic- 

dcfccțiunilor ivite la siste-

dc șuri; 11,05 Din
11,15 Pe 
Cîntece;

Discul zilei; 12.15 Recital de o- 
peră; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară șt interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal; 13.15 Avan
premieră cotidiană; 13.30 Scri
sori către copii; 13,40 Melodii 
de ten și de azi; 14,00 C.ompo- 
z.itond săptăminii; 14,40 Tineri 
interpreți ai muzicii populare; 
15.00 Buletin de știri; 15.05 Ra- 
dioanebetă economică; 15.30 Pa
gini din muzica de est radii; 16.C0 
Radiojurnal; 16.15 Muzică de 
promenadă; 16.30 Rapsozi popu
lari; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Mi- 
crorecilal Anca Agemoluș 17.40 
Radiocabinet dc informare și do
cumentare; 18.C0 Orele 
20.00 Tableta de seară; 
/cec melodii preferate;
Cintcce populare; 20,55 Știința 
la zi; 21,00 Revista șlagărelor; 
21.'0 Eftjuterii muzicale; 21,45 
Romanțe; Radiojurnal;

Ieri, temperatura maxima la 
Petroșani a fost dc plus 17 gra
de, iar la Paring dc plus 11 
srade. Minima în aer a 
zero grade și, respectiv, 
grade.

Grosimea straiului dc 
la Paring : 37 cm.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă. Cer variabil, 
potrivi: din sectorul sudic.

MICA 
PUBLICITATE

V1ND IMS 59, sir. 9 Mai, 
bloc 2, sc. 2, ap. I, Petroșani, 

Vizibil ora 15—16.

zare, este necesară înlăturarea 
acestui neajuns mai ales că, în- 
cepînd cu anul 1972, mai avem 
încă un proiectant de panouri 
mari D.S.A.P.C. Deva (cu alte 
modele). Se impun deci măsuri 
atît din partea beneficiarului cit 
și e proiectantului pentru a se 
universaliza tipul panourilor, a- 
ceasta fiind o tendință genera
lă a prefabricării.

Trebuie să arătăm că și per
sonalul care execută aceste pre
fabricate nu este la nivelul cel 
mai potrivit. Astfel, unele pano
uri prezintă defecțiuni tehnice 
ca lipsă de planicitate, muchii 
strîmbe. goluri omise la turna
re, lipsuri care fac greutăți la 
montare .și dau un aspect urît 
construcțiilor.

In vederea îndeplinirii sarci
nilor stabilite de partid pentru 
îmbunătățirea industrializării 
lucrărilor ne preocupăm de ri
dicarea gradului de specializare 
al lucrătorilor realizând astfel și 
o creștere a calității produselor 
la nivelul celor mai mari exi
gențe.

TRANSPORT AUTO 
PETROȘANI-LI VEZENI

deschide curs de calificare la locul de muncă 

de scurtă durată, pentru meseria de mecanici 
auto.

CONDIȚII DE ANGAJARE :

— Absolvenți a 7—8 clase

— Vârsta 17—18 sau între 21—35 ani cu 

stagiul militar satisfăcut

— Domiciliul stabil cu familia în municipiul 
Petroșani

Relații suplimentare la resortul personal 

Telefon 1116.

DUMINICA 12 MARTIE

S.15 Gixnnasucă pmiru loți.
8.30 Cravatele roții.

10,C0 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ciclu de 

inițiere muzicală prezentat de 
Leonard Bernstein.

12.00 De sirajă patriei.
12.30 Emisiune in limba maghiara.
M,0C Tdespon. Fotbal Universita

tea Cluj — Poțidinica lăți. 
(Divizia A). Transmiâune di- 
reaă de La Cluj

15,45 Postmeridian
17,00 Film 'enaJ pentru tinerel : 

J*lanna giganp’lor".
17.50 Campionatele europene de 

atletism pc teren acoperii (fi
nale). Transmisiune de la Gre
noble.

19.20 1 COI de seri Fi’opai și Pa- 
tofil.

19.30 Tdejumal.
fcC.OO Reportajul săpiăminii : Oa

menii din BosancL
20.20 Film artistic „Taxiul, ru

lota ți corida". Cu 1-ouis de 
Funes, Raxmond Bursiere-, 
Annette Poivre, Gas Penii.

21,40 Varietăți internaționale. Reci
tal Karina ți Miralle
Mathieu.

22,35 Telejurnal.
22.50 Campionatul mondial de ho

chei pc gheață. Grupa G. 
Austria — Italia (repriza a 
Iîl-a).

23.30 închiderea emisiunii.

LUNI 13 MARTIE

16.3C—17,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 6-a (reluare).

17,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

17,40 Deschiderea emisiunii dc du
pă-amiază.

18,00 CăminuL
18,45 Ecranul.
19.10 Noutăți culiural-aruMice.
19,20 1 001 dc seri. Hlopat și Pa- 

tofiL
19.30 lekjurnal.
20.10 Teatru foileton . „Mușatinii", 

după trilogia lui Barbu Ștefă- 
nescu-Delavrancea.

21.10 Să înțelegem muzica. Ciclu 
de inițiem muzicală prezen
tat dr Leonard Bernstein.

22.00 24 de urc.
22.15 Contraste in lumea <apitalu- 

lui.
2230 <_ampionalcle mondiair dc pa- 

tmaj .uirsuc — proba de pe
rechi. Înregistrare de la Cal
gary (Canada).

23.30 închiderea emisiunii.

MARȚI 14 MARTIE

9,C0 Deschiderea emisiunii Jc di
mineață. Telex.

9,05 Telc-șroală.
10,00 Curs de limba rusă, lecția 

a 7-a,
10.30 Căminul (reluare).
11,00 Film. serial : ..Patru tanihișri 

Șl un ciinc" (VI) reluare.
12.10 Telejurnal.
16.30—17.0C Cur-, de limba fran

ceză. Leqîa a 6-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-a miază.
1735 Cum vorbim.
17.55 Dialoguri instrumentale.
18,05 Dc la Alfa la Omega, l’nci- 

clopcdie pentru elevi. Porțile 
de Fier.

18,35 Interpreți ți rolurile lor: 
Magda lanculescu.

1*>^C5 Publicitate.
19.10 1 001 de seri. Invincibilul 

Mighty Mouse. Filopat și Pa- 
tofil.

19.30 ’Telejurnal.
20.10 RclJei'toi.
20,25 Scară de teatru: In sântul 

dc primăvară" de Letiția 
Papii.

21.30 \ edcie ale muzicii ușoarq.
21,45 Tcle-glub. Republica Alrica 

Centrală.
22,00 24 de orc.
22.30 <_ampronaicle mondudt de pa

tinaj artistic — proba indi- 
siduaia masculina. Înregistra
re de la Calgary (Canada).

23.30 Închiderea emisiunii.

M11J<CLR1 15 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.05 Telegloh : Republica Africa 
Centrală (reluare).

9.20 Vetre folclorice — Olt. Ciut 
și joc la Scornicești.

9.50 Desen animat.
10,00 Curs dc limba franceză. I ec- 

ția a 7-a.
10,30 Tde-dnemaic«a pentru copii

și tineret : „Nu mai plinge, 
Peter 1“ (reluare). 

12,00 Telejurnal.
15.30 Tcle-școală.
16,30—17,00 Curs dc limba engle

ză. Lecția a 6-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. O viață pentru o 
idee : Aurel VJaicu.

18.00 Timp și anotimp in agricul
tură.

18.30 Muzică.
19,00 Oameni și fapte.

22,00 24 de orc.
22,30 Campionatele mondiale de pa

tinaj artistic - proba de dans 
(partea 1). Înregistrare de la 
Calgary (Canada).

23.30.închiderea emisiunii.

JOI 16 xMARTIE

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Ritm, tinerețe, dans (reluare).

PROGRAMUL

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

19,15 J ragerea l’fonucspres.
1920 I 00) dc seri. Filopai și Pa- 

tolil.
19.30 l’clejujnal.
20,10 Avanprcmiciă.
20,1 5 Tele-cinematcca : ..Absență în

delungată". Regia I lenri 
Colpi. Cu : Georges Wilson 
și Alida Valii.

21,45 Gintă Orchestra Cornel Po
pescu.

9,50 Desene animate.
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 7-a.
1C.30 Tcle-i încuiatei a : .Absență in- 

deltingată". Regia I lenri 
Colpi. Cu : Georges W ilson 
și Alida Valii (reluare).

12,00 Telcjmnal.
16,30—17,00 Curs de limba ger

mană. Lecția a 6-a, reluare.

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 Confruntări. Cît ne costa ? O 
întrebare care trebuie să pre
ceadă orice acțiune îb eco
nomie.

19,00 Medalion. Nicolae Titulescu.
19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri. Fîlopat și Pa- 

tofil.
19.30 Reflector.
20.15 Tinerii despre ei înșiși.
20,55 Aventuri în epoca dc piatră.
21.20 Mai aveți o întrebare? „Care 

sînt performanțele și limitele 
organismului uman ?“

22.00 24 de ore.
22.30 Campionatele mondiale de pa

tinaj artistic — proba de dans 
(partea a Il-a). Înregistrare 
de la Calgary (Canada).

23.30 închiderea emisiunii.

VINERI 17 MAR I U

9,00 Desdiideiea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 File dinu-o cronică vie. Tra
diții revoluționare (reluare).

9,35 Cărți și idei (reluare).
10,00 Curs dc limba germană. Lec

ția a 7-a.
10.30 Muzică populară cu Maria 

Ciobanii.
10,45 Film serial : „Scbasiicn și se

cretul epavei". Episodul „Cei 
carc îl așteaptă pe Narval" 
(reluare).

11,15 Mai aveți o întrebare? (re
luare). „Care sînt performan
țele și limitele organismului 
uman ?“

11,55 Aventuri in epoca dc piatră 
(reluare).

12.20 Telejurnal
15.30—16,30 Tcle-școală.
17.30 Deschiderea emisiunii dc du

pă-amiază.
17.35 Prietenii lui Așchiuță. Emi

siune pentru copii. .A ine, vi
ne primăvara !“

18,00 Cît îi Maramurcșu (partea 1). 
Spectacol susținut dc ansam
blul „Maramureșul" din Baia 
Alarc

18,25 Arta plastica : Muzeul de artă 
din Craiova.

18,40 Stop-cadru. in spiritul rezo
luției Conferinței pe țară a 
cad rd or de conducere din in
dustrie ți construcții. Utilaje 
care consumă— Iară să pro
ducă (raid-anchctă).

|9,ț0 Tragerea Loto.
19.20 1 001 dc seri. Filopat și Pa- 

tofil.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cronica politică internă, dc 

Eugen Mândrie.
20,10 Film anistic : „Alerg după o 

umbră falsă". Cu Anne Bax
ter și Richard Todd.

21.35 Republica Populară Congo. 
21,5^ Secvențe celebre. Peggy Fle

ming și Jean Claude Killy in 
filmul \ alea Soarelui.

22.30 24 de orc. Din țările socia
liste.

S1MBATA 18 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineața. Telex.

9,05 Film serial : „Doamna di» 
Genova" (V).

9,45 De vorbă cu gospodinele.
10,00 Tele-enciclopcdia (reluare).
10,45 Biblioteca pentru toți (re

luare).
11.15 Emisiune de divertisment > 

Clujul pc adresa dv. (sdec- 
țiunii — 11).

12,25 Tdrjumai.
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiazâ Eniiduuc in limba 
germană.

18.15 Riuu, tinerețe. Jam.
19,00 Rîul, Ramul— versuri patr io

tice
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 d? seri. Hlopat și Pa- 

tofil.
19.30 idejum.il.
20,00 Săptămina internațională.
20.15 Tele-cncidopcdia.
21,00 Film serial ; „Invadatorii".
21.50 Emisiune dc divertisment. Ce 

faceți astâ-scară ? (11).
22.30 Telejurnal.
22,4 3 ( ampionatele mondiale de pa

tinaj anistic — proba indi
viduală feminină. înregistrare 
Jc la Calgary (Canada).

25.30 Închiderea emisiunii.

pinz.fi
idejum.il
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co-

international de la Cairo
Dezbaterile

servesc efectiv 
și colaborarea 

a celor două popoare, 
și întărirea pe mai departe 

lirății și coeziunii întregii
■

Asaltul pașnic asupra H

Saharei
■
B

■

Progrese pe calea valorificării bogățiilor

naturale ale țărilor africane
special pentru hi- ■

«
R

sat or, unele din 
put de pe acum 
tururi precise.

I . Ungă
nul despre virila oficială 
ie pe care delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Ungare, condusa dc 
tovarășul lanos Kadar. prim-sccretar 
al CA . al P.M.S.U.. a facut-o in
tre 24—26 februarie a. c. iu Repu
blica Socialistă România.

Intilnirea conducătorilor celor 
două țări, se arată în comunicatul 
dat publicității cu privire la ședin
ța guvernului ungar, convorbirile

portanta in 
rea pe mai dcpanc a rcla- 
ntre cele două țări socia- 
inc. Guvernul ungar îți ex

prima convingerea c.\ vizita ofi
cialii dc prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale ungare și 
noul tratat semnat 
prietenia frățeasca 
fructuoasă
precum 
a uni 
munităp socialiste. Guvernul a luat 
cuno>tințâ dc informare — se arată 
în comunicat — aprobind-o.

Vizita lui
Kurt Waldheim

„Journal d' Egypte“ despre 
pavilionul românesc de la Tîrgul

i
CAIRO 9. — Corespondentul Agerpres, Nicolae N. Lupu, 

transmite : Ziarul ..Journal d’Egyptc" publică un articol in 
legătură cu participarea României la Tirgul internațional 
tare s-a deschis recent la Cairo In articol se arată : .Este 
pentru a patra oară cind România este prezentă la Tirgul 
internațional de la Cairo, societățile românești de comerț 
exterior expunind. pe o suprafața de aproximativ 800 metri 
pătrați, un vast sortiment de produse industriale, dintre care 
unele constituie noutăți, iar altele sint deja bine cunoscute 
și foarte apreciate de importatori pentru înalta lor calitate. 
Pavilionul românesc rezervă un spațiu important produselor 
industriei mecanice, instrumentelor electronice, mașinilor a- 
gricole, mijloacelor de transport — toate ramuri care in 
ultimul timp au cunoscut o considerabilă dezvoltare. Printre 
articolele expuse se numără camionul SR-113-L, ambulanța 
tip-Egipt, tractoare universale și pe șenile, motoare asincro
ne. aparate de joasă frecvență, centrale telefonice etc.

Industria chimică, ramura cu cel mai ridicat ritm de 
creștere din economia românească, este reprezentată de Șap
te întreprinderi de comerț exterior care se ocupă cu expor
tul produselor chimice : îngrășăminte agricole, lacuri și vop
sele. materiale plastice, fire și fibre sintetice, produse farma
ceutice, cerneluri, cosmetice și anvelope.

In continuare, articolul enumera și alte categorii de ex
ponate ale pavilionului românesc. După cum s-a aflat, pa
vilionul României a fost vizitat de circa 80 000 de persoane, 
intre care numeroși oameni de afaceri.

Paralel cu politica de recupe
rare a bogățiilor naturale ale 
țării, relevă ziarul .El Moud- 
jahid*. guvernul algerian a a- 
cordat și acordă o mare impor
tanță asigurării unor mijloace 
adecvate pentru transportul hi
drocarburilor. „Stăpînă a bogă
țiilor sale naturale — sublinia
ză ziarul — Algeria înțelege, 
de asemenea, să-și asigure con
trolul total al punerii lor în va
loare. din stadiul prospectării 
pînă la cel al comercializării, 
pentru ca de aceste bogății să 
beneficieze, în primul rind. Al
geria și poporul său". Ca urma
re a importantelor măsuri a- 
doptatc de guvern la 24 ianua
rie 1971, privind naționalizarea 
bogățiilor naturale ale țării, in 
sinul companiei naționale alge
riene de navigație a fost creat

un serviciu . 
drocarburi și chimie, însărcinat 
cu crearea și promovarea unei 
flote specializate pentru trans
portul petrolului și derivatelor 
sale, a gazului natural și a pro
duselor chimice, formarea ca
drelor și structurilor necesare 
activității unei asemenea flote.

★

După cum relevă revista „Je- 
une Afrique", sfîrșitul anului 
1971 a marcat pentru Republi
ca Populară Congo debutul u- 
nei producții naționale de pe
trol. Zăcămîntul „Emeraude 
Marine 1“, dat în exploatare 
la 28 decembrie 1971, în largul 
coastelor congoleze, conține re
zerve estimate la aproximativ 
100 milioane tone.

BELGRAD 9 (Agerpres). 
„Concepem viitorul Europei cn 
o comunitate a statelor inde
pendente și egale în drepturi" — 
a spus Dimcc Belovski, membru 
al Prezidiului U.C.I. președin
tele Comisiei internaționale a 
U.S.P.M.I., într-o declarație fă
cută agenției Taniug. în legătura 
cu pregătirile pentru adunarea 
reprezentanților opiniei publice 
europene pentru securitate și 
cooperare, cc va avea loc la 
Bruxelles.

Viitorul Europei și securitatea 
ei nu se bazează pe menținerea 
diviziunii de bloc, pc cocxisten-

ța blocurilor și eventuala lor 
pactizare, ci pe înlăturarea ba
rierelor de bloc, pc colaborarea 
egală, tot mai largă, a statelor 
și pe întărirea încrederii între 
popoare. De aceea, nu poate 
dccît să fie salutată orice iniția
tivă care impulsionează inten
sificarea colaborării dintre țări
le europene și duce la continua 
destindere a încordării pe con
tinentul nostru", a subliniat 
Belovski.

In continuare. Belovski a rele 
vat că Iugoslavia a militai în
totdeauna pentru un dialog larg 
șl egal al reprezentanților vieții

din Comitetul O. N. U
pentru decolonizare

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Miercuri au început dezbateri
le în cadrul Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare (Comitetul 
celor 24), discuțiile primei zile 
axindu-se asupra problemei rho- 
desienc. Luînd cuvîntul, repre
zentanții statelor Sierra Leone 
și Trinidad-Tobago s-au pro
nunțat pentru o urgentă inten
sificare a sancțiunilor impuse 
de O.N.U. împotriva regimului 
dc la Pretoria. „Aceste sancți
uni trebuie să devină obligato
rii". a declarat Mathew Bene
dict Ganda. reprezentantul Si- 
errei Leone. El a arătat că 
doar 1 la sută din populația

Rhodesici este reprezentată 
echipa lui Ian Smith și că orice 
aranjament care va exclude 
majoritatea africană de 5 mili
oane de persoane va fi „nul și 
neavenit". Unica soluție, a pre
cizat el, constă în convocarea 
unei conferințe constituționale 
la care să fie reprezentat între
gul popor rhodesian.

-----▲-----

în

politice și al forțelor progresis
te, fiindcă numai în acest fel se 
poate aduce o contribuție reală 
la îmbunătățirea continuă a re
lațiilor dintre popoarele europe
ne. Numai în acest fel, a spus 
el, pot fi făurite relații bazate 
pe. principiile colaborării egale 
în drepturi, coexistenței între 
state, se poate înfăptui respec
tarea independenței și integri
tății teritoriale și asigura o pace 
trainică ta toate frontierele din 
Europa.

Cu toate că in ultimul timp 
s-au înregistrat în Europa multe 
procese pozitive, a afirmat el, 
ne aflăm încă în fața unui pro
ces îndelungat și plin de răbda
re pentru depășirea diviziunii în 
blocuri, urmează o perioadă de 
contacte intense între țările și 
popoarele europene. Acest lucru 
este necesar pentru a fi promo
vată înțelegerea reciprocă, pen
tru a se crea încrederea și baza 
materială pe care este posibil 
de Căutat soluții pentru proble
mele generale ale Europei.

în Namibia
WINDHOEK 9 (Agerpres). — 

In cadrul turneului întreprins 
pentru sondarea situației din 
Namibia, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a vizi
tat districtul Ovambolanc’, cen
trul recentelor mișcări de pro
test împotriva autorităților ra
siste sud-africane. și capital a 
accsluj teritoriu, Windhoek. Po
trivit agenției France Presse, se
cretarul general al O.N.U. a 
avut convorbiri cu membri ,.i 
diferitelor grupări etnice din 
acest teritoriu și cu reprezen
tanții unor organizații ale 
populației locale.

El a declarat că nu vu comen
ta situația din Namibia, terito
riu aflat sub administrarea î- 
lcgală a Republicii Sud-Africa- 
ne, pînă cind nu va înainta 
Consiliului de Securitate Un r 
port asupra convorbirilor sa 
cu reprezentanții populației 
diferitelor organizații din Na
mibia și cu autoritățile de la 
Pretoria.

llled — El — Al han — Țara se
tei, cum denumesc algerienii Sa
hara, ifi va schimba în anii care 
urmează înfățișarea. Imensul o- 
cean de nisip va deveni un ogor 
roditor în urma aplicării progra
mului de irigații ce se preconi
zează a se realiza prin forarea 
unor pufuri de mare adincime.

A rezolva problema apei în Sa
hara înseamnă, de fapt, transfor
marea deșertului.

Privind Întinsurile aride ale 
Saharei cu greu fi-ai putea în
chipui că in subsolul său se as
cund imense cantități de apă.

l>e diferite sectoare cercetate, de
bitul apei subterane exploatabile, 
condițiile efectuării forajelor, pre
cum și propuneri concrete privind 
reducerea pierderilor de apă. Con
comitent au fost stabilite și noile 
perimetre de exploatare, supra
fețele care vor fi irigate in ca
drul programului de înființare de 
noi oaze. In prezent, conform a- 
Cestui program și în colaborare 
cu guvernele algerian fi tunisian, 
se întreprind lucrări de topogra
fie, cartografie, hidrologie etc.

Planul algerian urmărește, pen
tru început, exploatarea unor 
cantități de apă strict necesare

■■

Experiențe, eforturi, 
perspective

In localitatea zambiană Ndo- 
la au început lucrările de con
strucție a unei mari rafinării de 
petrol, care va necesita investi
ții de 24 de milioane de kwa
cha (moneda națională). In mo
mentul în care rafinăria va în
cepe să producă, spre sfîrșitul 
acestui an, conducta petrolieră 
Dar es Salaam-Lusaka va înce
ta să mai transporte benzină, 
devenind principalul mijloc de 
aprovizionare cu țiței a noii ra
finării. In primul an în care 
va lucra cu întreaga sa capaci
tate, rafinăria va produce pes
te 11 000 de tone de benzină, 
uleiuri și alte produse petroli
fere finite. Comercializarea a- 
cestora va fi făcută atît în Zam
bia cit și pe piețele externe.

GENEVA 9 (Agerpres).
Consiliul G.A.T.T. s-a întrunit 
la Geneva pentru prima dezba
tere oficială a declarațiilor co
mune S.U.A.-Japonia și S.U.A.- 
Piața comună în legătură cu o 
nouă rundă do tratative — în 
1973 — în cadrul acestei orga
nizații, pentru o și mai mare 
liberalizare a comerțului inter
național. Această declarație tri
partită. publicată luna trecută, 
propune ca acțiunea de înlătu
rarea a barierelor comerciale 
— tarifare și netarifare — sâ 
aibă loc pe o bază de „strictă 
reciprocitate". Cu prilejul reu
niunii de la Geneva, grupul ță
rilor în curs de dezvoltare re
prezentate în Consiliul G.A.T.T. 
șl-au exprimat dezacordul cu 
principiul „strictei reciproci
tăți", deoarece el nu ia în con
siderație inegalitatea dintre po
sibilitățile de export ale acestor 
țări și ale țărilor capitaliste in
dustrializate. Aplicarea „strictei 
reciprocități" ar afecta dezvol
tarea economiilor țărilor în

giunile Ilassi Messaud, 
Ouargla, au arătat că la adin- 
timi de 800—1 SCO m există 
mari pungi dc apă a cărei pre
siune urcă adesea pînă la 25 kg 
pe centimetru cub, ceea ce în
seamnă că o buna parte a sub
solului saharian confine miliarde 
de metri cubi de apă. încă în anii 
1950—1955 specialiștii au consta
tat ca regiunile algeriene și tu
nisiene ale Saharei ascund cele 
mai mari și mai importante re
zervoare de apă de pe întreg 
continentul african. Regiunea sa
hariană amintită cuprinde 8C0 000 
km pătrați, ceea ce înseamnă că 
punerea in valoare a „zăcămin
telor de apă" ar lichida defini
tiv penuria de apă de aici. Pe 
bună dreptate se apreciază că în 
Sahara problema centrală nu este 
procurarea apei, întrucit ea exis
tă, ci exploatarea imenselor ei re
zerve.

In 1966, guvernele Algeriei și 
Tunisiei au solicitat O.N.U. să 
întreprindă o serie de studii pre
gătitoare în vederea realizării u- 
nor proiecte de valorificare a po
tențialului Saharei de nord. In 
anii care au urmat, echipe de ex- 
perți ai U.N.E.S.C.O., în colabo
rare cu cei ai F.A.O. și P.N.U.D., 
au elaborat un proiect stabilind.

d:s/ă}urării normale a vieții in 
Sahara, și ulterior crearea de 
planta fii de palmieri pe o su
prafața de 6 5C0 ha pînă în ama 
1980. Algeriei ii revine din acest 
program 55 de foraje și investi- 
(ii de 30 milioane dinari pe' an.

fertilizai ea Saharei este posi
bilă astăzi Tehnica moderna, 
procedeele erei nucleare ne deter
mină să considerăm această pro
blemă realizabilă. Există, deci, la 
indemtnă in Sahara apă. energic, 
minereuri Cuburile vor putea ti 
înmulțite in zonele care vor de
veni din nou roditoare. Putem 
vedea de pe acum schițțndu-se 
noul chip al Saharei septentrio
nale de mîine înzestrată cu o re
țea rutieră și feroviară, (drumul 
transsaharian se află deja într-o 
fază înaintată de construcție) bo
gată in grădini și palmieri și in 
culturi noi, cu randamente fără 
precedent, cu apă aproape pre
tutindeni, datorită fintinilor, cit 
combinate industriale în plină ac
tivitate, ai orașe înfloritoare.

Toate aceste planuri mărețe nu 
sini un miraj, viziunile unui vi- 

ele au și înce
tă prindă cort-

■ ■

Comunicatul
M.A.E

al Libanului

Noi obiective ale Guvernului

SOMALIA : La Mogadiscio a avut Ioc un mare miting pentru sprijinirea hotărîrii Con
siliului Revoluționar și a guvernului în legătură cu stabilirea controlului dc stat într-o serie 
de sectoare economice și de deservire a populației.

In foto : — Aspect de la miting.

curs de dezvoltare care, invada
te de produse manufacturate 
provenite din țările capitaliste 
avansate, ar rămîne în actuala 
fază de înapoiere industrială 
și ar fi obligate să ofere în con
tinuare la export numai mate
rii prime, care sînt cotate pe 
piața internațională la prețuri 
din ce în ce mai reduse.

Declorația
general al

KUWEIT 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Organizației 
Țarilor Exportatoare de Petrol 
(A.O.P.E.C.) a declarat că succesul 
conferinței dc săptămîna trecuta a 
reprezentanților acestor țari consti
tuie o cotitură fundamentală, în 
sensul stabilirii unei cooperări între 
ele. Dr. Suhcil Al-Saadawi a afir
mat că aceasta sc datorează faptu
lui că țările respective sînt pc 
punctul de a trece la controlarea

BEIRUT 9 (Agerpres). — Mi
nisterul libanez al Afacerilor 
Externe a dat publicității un
comunicat în care protestează 
împotriva refuzului Israelului 
de a reactiva comisia mixtă de 
armistițiu israeliano-libaneză, 
relatează agenția France Presse. 
„Refuzul autorităților israeliene 
de a reactiva comisia mixtă de 
armistițiu, subliniază comunica
tul, este contrară legilor inter
naționale și hotărîrilor O.N.U.".

secretarului 
A.O.P.E.C.
de către ele însele a propriilor re
surse petrolifere, preluînd într-o 
primă fază tot mai multe acțiuni 
ale companiilor străine care au con
cesiuni pe teritoriul lor.

El a informat, de asemenea, că 
compania arabă de transporturi 
maritime petroliere, a cărei forma
re a fost hotărită cu prilejul con
ferinței țărilor A.O.P.E.C., va a- 
vea un capital de 500 milioane do
lari, dintre care 100 milioane au 
fost deja subscrise.

SANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — Rcfc- 
rindu-se la unele obiective ale Guvernului de 
Unitate Populară, președintele chilian Salvador 
Allende, a menționat, la o intîlnire cu munci
torii din localitatea Taltal, că, cu toată opoziția 
majorității parlamentare de dreapta din Con
gres, care prin adoptarea unei reforme consti
tuționale încearcă să împiedice trecerea în sec-

de Unitate Populară din Chile
torul de stat a 91 de companii, procesul de na
ționalizare a monopolurilor în Chile va con
tinua. In acest sens, el a anunțat că 130—140 de 
firme vor deveni proprietate dc stat, sector care 
va avea în economie o pondere de 60 la sută. 
Totodată, va continua procesul de recuperare a 
pămînturilor în favoarea țărănimii, expropriin- 
du-se numai în cursul acestui an 1 700 de la
tifundii.DIN LUMEA CAPITALULUI

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 
Costul vieții în Uruguay a crescut 
numai în luna ianuarie cu 7,6 la 
sută, se arata într-o statistică dată 
publicității de Banca Națională u- 
ruguayană. Dacă această creștere sc 
va menține și în lunile următoare, 
costul vieții la sfîrșitul anului va 
atinge 145 la sută. In cc privește 
producția industrială pe primele 9 
luni ale anului trecut, ea a scăzut 
cu 3 la sută, se precizează in sta
tistică. Cea mai mare scădere a 
fost înregistrată în industria ali
mentară.

★
BONN 9 (Agerpres). — Potri

vit unor date oficiale, numărul șo
merilor din R. F. a Germaniei era 
la sfîrșitul lunii februarie de 369 100, 
ceea cc reprezintă 1,7 la sută din 
populația activă a țării.

Față de aceeași perioadă a anu
lui trecui, numărul șomerilor vest- 
germani a sporit cu 44,2 la sută.

★
MADRID 9 (Agerpres). — Sute 

dc studenți au manifestat miercuri 
in centrul universitar al Madridu
lui, cerînd abolirea sancțiunilor lua
te împotriva lor, eliberarea celor

deținuți și recunoașterea dreptului 
la grevă pentru muncitori. In cursul 
dimineții, în facultăți au fost răs- 
pîndite manifeste prin care studen
ții erau chemați să participe la ziua 
de luptă pentru democratizarea în- 
vățămîntului superior. Forțele de 
poliție au intervenit pentru a dis
persa pc manifestanți.

Demonstrații similare au fost or
ganizate dc studenți și la Barcelona, 
al doilea centru universitar al Spa
niei.

★

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
.Marea companie de transporturi ae
riene „Pan-Amcricari* a anunțat 
noi concedieri în rîndul diferitelor 
categorii de personal , înștiințînd 
peste 500 de salariați că în urmă
toarele zile locurile lor de munca 
vor fi desființate. Incepînd din a- 
nul 1969, „Pan-American** a con
cediat 5 200 de salariați, ceea ce 
reprezintă aproape 13 la sută din 
întregul său personal.

★
VIENA 9 (Agerpres). — In Aus

tria prețurile au crescut, în medie, 
din februarie 1971 pînă în prezent.

cu 5,7 la sută. După cum arată 
datele furnizate dc organele dc sta
tistică ale țării, la chirii prețurile 
au sporit cu 13 la sută, la servicii 
comunale — cu 9 la sută, la pro
dusele dc tutungerie — cu 14 la 
sută.

★
LONDRA 9 (Agerpres). — Ne

gocierile între liderii sindicatelor lu
crătorilor de la căile ferate brita
nice și administrația feroviară în 
legătură cu revendicările privind 
îmbunătățirea condițiilor de trai nu 
s-au soldat cu rezultate favorabile 
celor 290 000 dc membri ai acestor 
sindicate. Ca urmare a acestui fapt, 
reprezentanții muncitorilor de la 
căile leratc au declarat că există 
posibilitatea declanșării unei greve. 
Situația creată pune noi probleme 
politicii economice a cabinetului 
conservator, mai ales după recenta 
grevă de lungă durată a minerilor 
din Marea Britanic.

Respingerea de către sindicatele 
feroviarilor a ofertei administrației, 
situată mult sub nivelul cerințelor 
oamenilor muncii, a provocat o 
deosebită îngrijorate in cercurile gu
vernamentale britanice.

• „Guvernul Franței nu poa
te decit să reafirme că el con
sideră de dorit ratificarea tra
tatelor Republicii Federale a 
Germaniei cu Uniunea Sovie
tică, precum și cu alte țări so
cialiste europene" — a declarat 
presei Leo Hamo, purtătorul de 
cuvint al cabinetului francez. 
referindu-Se Ia expunerea făcută 
în ședința Consiliului de Mi
niștri de către Maurice Schu
mann. ministrul afacerilor ex
terne.

0. Președintele Libanului. Su
leiman Frangieh, l-a primit pc 
ambasadorul Arabiei Saudite la 
Beirut. Mohamed Mansour, ca
re i-a remis, din partea regelui 

Feisal, un cec în valoare de un 
miljon de dolari, destinat aju
torării „locuitorilor din sudul 
Libanului care au avut de sufe
rit în urma recentelor atacuri 
lansate de trupele israeliene", 
.informează agenția M.E.N.

• Corespondentul Ager
pres, Constantin Benga, trans
mite : In cinstea delegației de 
ziariști algerieni care au fost 
oaspeții țării noastre în legă
tură cu vizita oficială pe care 
urmează să o întreprindă în 
Republica Algeriană Demo
cratică și Populară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, ambasadorul 
României Ia Alger, Mihai 
Ștefan, a oferit, miercuri sea
ra, un cocteil.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

0. Vicepreședintele Republicii 
Arabe Egipt. Hussein El Shafei, 
l-a primit pe președintele Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, infor
mează agenția M.E.N. Citind 
surse din capitala egipteană, a- 
genția France Presse, arata că, 
în cursul întrevederii, Yasser 
Arafat a făcut vicepreședintelui 
R.A.E. o expunere a recentelor 
lupte dintre membrii organizați
ilor palestiniene de rezistență și 
trupele israeliene, în sudul Li
banului.

< Criza guvernamentală din 
Argentina, care s-a produs săp- 
tăniina trecută in urma demi
siilor succesive ale membrilor 
cabinetului și a numeroși gu
vernatori ai provinciilor, a luut 
sfirșit prin confirmarea de către 
președintele Alejandro Lanusse 
a opt dintre titulari și a numi
rii lui Daniel Garcia și Ernes
to Juan Parcllada la departa
mentele comerțului și, respectiv, 
industriei și minelor.

In ultimele 10 zile — in
formează agenția Prensa Lati
na — autoritățile maritime me
xicane au sechestrat 4 nave de 
pescuit nord-amerieane, sur
prinse în interiorul apelor teri
toriale. Prezența pescadoarelor 
din S.U.A. în apropierea coaste
lor mexicane, în special în ape
le Golfului Mexic, sc datorează 
atracției pe care o reprezintă 
bogatele resurse ihtiologice din 
aceste locuri, cît și profiturilor 
realizate de pe urma comercia
lizării acestor produse dobîndi- 
te prin pătrunderea ilegală în 
apele teritoriale ale țărilor la- 
tino-americane.

• Krister Wickman, minis
trul de externe al Suediei, a 
arătat, în cadrul unei conferin
țe de presă, că vizita Pc care a 
făcut-o in Polonia reprezintă 
o confirmare a relațiilor de bu
nă vecinătate dintre Suedia și 
R.P. Polonă și a dorinței de 
a se realiza condiții mai bune 
pentru dezvoltarea efectivă a 

legăturilor bilaterale in toate 
domeniile.

Procesul revoluționar din 
Peru, inițiat in urmă eu peste 
trej ani continuă să se dezvolte 
(și să-și realizeze obiectivele 
propuse cu toate obstacolele i- 
vite pe parcurs, a declarat la o 
conferință do presă președintele, 
acestei țări, Juan Velasco Alva
rado. Șeful statului a criticat cu 
vehemență manevrele partidului 
de dreapta, APRA, și ale presei 
reacționare, care desfășoară o 
chmpanie tendențioasă îndrep
tată împotriva diferitelor aspec
te ale politicii guvernamenta
le, ale organismelor de stat și 
ale personalităților proeminen
te peruane.

® Agenția China Nouă anun
ță că Iu Tokio a avut loc con
venția anuală a Asociației ja
poneze pentru promovarea co
merțului internațional, la care 
s-a luat hotărirea de a sc de
pune eforturi susținute pentru 

restabilirea relațiilor diplomati
ce Japonia—China și dezvolta
rea prieteniei și comerțului 
dintre cele două țări.

In comunicatul comun se- 
negalo-kuweitian, dat publicită
ții după vizita întreprinsă în 
Kuweit do primul ministru se- 
negalez, Abdou Diouf, cele două 
părți s-au pronunțat pentru 
„recunoașterea drepturilor legi
time ale poporului palestinian 
și retragerea forțelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate".

ț Guvernul Libanului a fixat 
miercuri ziua de 16 aprilie ca 
dată a primei etape a alegeri
lor generale care vor avea loc 
în această țară. Următoarele 
două etape ale alegerilor (gu
vernul a hotărit și reducerea 
acestora de la 4 la 3) vor fi 23 
și, respectiv, 30 aprilie a.c. 
Parlamentul urinează să fie for
mat din 99 de membri.

© Propunerea cu privire la 
organizarea unui referendum a- 
supra aderării Marii Britanii 
la C.E.E. ar trebui luată în 
mod serios în considerație, în- 
tv-un viilor apropiat de către 
Partidul laburist, a declarat 
miercuri deputatul laburist 
Michael Foot.

El a criticat tentativa actua
lului guvern conservator de a 
obține aderarea Marii Britanii 
la C.E.E. împotriva dorinței 
majorității populației.

• Agenția B.T.A. informea
ză că a fost semnat un acord 
bulgaro-iugoslav privind con
struirea șoselei Vrska Ciuka— 
Zaiccear care va lega rețelele 
rutiere ale celor două țări, 
permițind realizarea unei legă
turi directe între partea dc 
nord a Bulgariei și capitala Iu
goslaviei. Construcția va începe 
în aprilie și Se va încheia la 
31 decembrie 1972.

•- La Cairo au început Con
vorbirile dintre Mohamed 
Abdallah Merzaban, viceprc- 
mier și ministru al economiei 
și comerțului exterior al Re
publicii Arabe Egipt, și Pai 
Sian-kuo. ministrul comerțu
lui exterior ai Chinei, aflat lu 
Cairo în fruntea unei delega
ții guvernamentale chineze. 
Sînt discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor e- 
conomice dintre cele două 
țări și sporirea volumului 
schimburilor comerciale reci
proce.
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