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serale de
marxism-leninism

majore pentru etapa 1971— 
1975, sarcini a căror îndeplini
re nu se concepe fără o perfec
ționare continuă a activității, 
care trebuie să devină tot mai 
eficientă.

Desigur, ca în orice alt dome
niu, activitatea de construcții 
are multe laturi insă esențiale 
sint organizarea și conducerea 
procesului de producție pentru 
e ritmicitate sporită, pentru re
ducerea duratelor de execuție, 
pentru folosirea cit mai com-

rată de execuție a fost mult re
dusă față de cea normală.

Rezultatele obținute s-au da
torat în cea mai mare parte îm
bunătățirii continue a organiză
rii muncii pe șantiere, elimină
rii golurilor în producție, sta
bilizării și creșterii nivelului 
de calificare a muncitorilor, e- 
ducării lor pentru a participa 
cît mai activ la onorarea sarci
nilor.

Grija permanentă pentru a 
crea condiții de lucru și de ca-

ÎN TRIMESTRUL I:
25 la sută din planul 
' anual de inyeștițiî

pletâ a forțe: dc muncă și a 
utilajelor din dotare. Ea cere o 
preocupare continuă pentru 
permanentizarea Și pregătire:', 
profesională a muncitorilor și a 
celorlalte cadre, educarea tutu
ror salarraților pentru a-ș. 
duce o contribuție maximă 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
partid.

Aceste obiective au stal și
află în centrul atenției organi- - 
zațiilor de partid de pe șanti
ere, a comitetului nostru de 
partid, iar rezultatele n-au în- 
tirzial să se arate.

Grupul de șantiere Valea J>- 
ului al T.C.H Deva a depășit 
In ultimii ani plănui și angaja
mentele asumate in întrecerea 
socialistă. In anul 1971 s-a rea
lizat o productivitate cu 13,6 la 
sută mai mare decît în anul 
precedent. Toate lucrările pla
nificate au fost executate .și da
te in folosință la termenele 
contractate, iar unele dintre ele 
cu multe zile înainte.

S-au realizat obiective în du-x> 
rate foarte scurte — altădată 
de neconceput — cum au fost 
blocul C3 cu 80 apartamente din 
Lupeni in 75 zile de la începe
rea montării panourilor mari, 
blocul D4 cu 40 apartamente 
din același oraș in mai puțin 
de două luni, iar blocul D 1—6 
cu 30 apartamente din Petro
șani se va efectua în 3 luni, in
clusiv finisajul exterior, bloc 
ridicat integral în perioada dc 
iarnă. Acestea sini numai o

zure a condus la stabilizarea u- 
nuj mare număr de muncitori, 
care prin munca lor timp de 
15—20 ani pe șantierele din Va
lea Jiului și-au creat prestigiu 
constituind un fel de fond de 
aur al construcției socialiste de 
pe aceste meleaguri.

Complexitatea crescîndă a lu
crărilor. adoptarea in execuție 
a unor metode noi. a cerut ri- 

- dicarea continuă a nivelului de 
pregătire profesională a tuturor 
cadrelor de pe șantiere.

In ultimii ani s-au executat 
multe blocuri de locuințe cu 
cofraje glisante și. mai nou, s-a 
trecut la executarea blocurilor 
din panouri mari prefabricate, 
conducînd la un spor substan
țial al productivității munci 
crescînd gradul de industria; 
zare al construcțiilor.

Ceea ce -s-a realizat pînă 
prezent nu este de natură să 
ne mulțumească, existînd multe 
rezerve pentru îmbunătățirea 
în continuare a activității.

Prin programul de măsuri a- 
probat de Secretariatul Comite
tului Central al P.C.R. în luna 
octombrie 1971. privind îmbu
nătățirea execuției lucrărilor de 
construcții-montaj, creșterea 
gradului de mecanizare, utili-

Dumitru STANCU 
secretar al comitetului de partid 
al Grupului de șantiere Valea 

Jiului al T.C.II. Deva
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Plecarea din țară
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, indreptindu-se spre Alger, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste Românii Nicolae Ccaușescu, 
care va cfccuia o vizită oficială, 
de partid și de stai. în Algeria, ‘îm
preună cu tovarășa Elena Criiușcscu, 
la invitația președintelui Consiliului 
Revoluției, președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice și ’
Boumediene.

In vizita pc 
în Algeria, ____ ,
Ccaușescu este însoțit dc tovarășii 
Ion Pățan, membru al C.C, al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
dc Miniștri și ministru al comerțu
lui exterior, Corneliu Măncscu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, și Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei.

Pc aeroportul Băneasa, erau dc 
fața la plecare tovarășii Ion Ghcor- 
ghe Maurer. Emil Bodnaraș, Manea 
Măncscu, Paul Niculcscu-Mizil, Vir
gil ,Trofin, Ilic Vcrdeț, Maxim Ber- 
gbiann, Florian Dănălache, Emil 
Drăgăncscu, Janos Fazckas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po- 
nescu, Lenntc Răutti. Ștefan Voitcc,

Populare, 1 louari

carc o întreprinde 
tovarășul Nicolac

Petre Blajovici. Miron Constanti- 
nescu. Mihai Dalca, Mitt Dobrcscu, 
Mihai Gere, Ion Ionița, Vasilc Pa- 
tilincț, Ion Stăncscu, Cornel Bur
tică, împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față Antoine Bakouzu. 
însărcinatul ai afaceri ad-interim 
al Republicii Africa Centrală, 
Cjiristophc Laban, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Congo, Jean Z.itti, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Zair, precum și Osman 
Assal. ambasadorul Republicii Ara
be Egipt in Republica Socialistă 
România, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului dc Stat al Republicii Socia
liste România, a fost salutat căl
duros dc numeroși cetățeni ai Ca
pitalei, al lăți pe aeroport. Se scan
da „P.C.R,—P.C.R.", „Ceaușescu— 
P.C.R.". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu cordialitate

manifestărilor de stima, urărilor de 
drum bun adresate. Pionierii au 0- 
ferit flori. ★

După cum s-a publicat in presă, 
tovarășul Nicolac Ccaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ccaușescu 
vor mai efectua pc continentul afri
can vizite oficiale in : Republica 
Africa Centrală, la invitația pre
ședintelui Republicii, general dc ar
mată Jean Bedel Bokassa; în Re
publica Populară Congo, la invita
ția președintelui Comitetului Central 
al Partidului Congolcz al Muncii, 
președinte al Republicii Populare 
Congo, șef al statului, comandantul 
Maricn N’Gotiabi; in Republica Zair, 
la invitația președintelui Republicii, 
genera) dc corp de armată Mobutu 
Șese Seko; în Republica Zambia, la 
invitația președintelui Republicii, dr. 
Kenneth David Katinda; in Repu
blica Unită Tanzania, la invitația 
președintelui Republicii. Julius K. 
N, erere; in Republica Democr.r .că 
Sudan, la invitația președintelui Re
publicii, general maior Gaafar Mo- 
liammed El Nlimciry, și in Repu
blica Araba Egipt, la invitația pre
ședintelui Republicii și președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat.

Sosirea la Alger
(Agerprcs)

Să asculți
de graiul

armoniei
Inlr-una din zile, pc cind se întorcea de la șut către 

casă, lingă el, pe bancheta autobuzului, s-a așezat ingine
rul de la sector. Silvestru Popescu, și i-a spus, fără nici o 
introducere, ca și cum acesta și-ar fi continuat un gind ca
re-l frămînta de mai înainte :

— Măi Rcpaș, dacă noi facem lucru’ ăsta, înseamnă 
noi facem un lucru mare, cu frontalul...

Da, da, chiar el, Ludovic Repaș, transferat aici doar dc
cîteva săplămini dc la un alt sector al aceleiași mine 
Lonea, unde minerise fără întrerupere timp de 15 ani, 
unii și aceiași oameni, venise dis-de-dimineață cu propune
rea : „Tovarășe inginer eu inline aș vrea să încerc sa ter
min fîșia în patru schimburi, chiar de va fi nevoie să ză
bovesc mai mult înăuntru..." Ce, doar n-a mai rămas el în 
mină și peste 4 schimburi, și încă din cele lungi, de cite 
8 ore fiecare, cind a fost cu surparea aia cu piatră in nă
vală, bat-o dumnezeu s-o bată, pc o porțiune mai dihai de 
4 metri ? Atunci n-a mai ținut că-i e foame, că-i vine sete, 
n-a mai știut de nimic, a pierdut din vedere pînă și faptul 
că trebuie să-și anunțe nevasta... Biata, a umblat ca bolun- 
dă ba la cursă, ba la ușile ortacilor pc buze cu „nu știți 
cumva de Vicu, ce-i cu cl“ și n-a închis ochii nici cit ai 
stinge o lampă, în noaptea înfricoșată și de însingurare 
crîncenă care a urmat. Cind s-a reîntors a găsit-o tare, ne
căjită. plînsă, i s-a aruncat în brațe, tăcută, tremurînd.

Lonea, unde minerise fără întrerupere timp de 15 ani.

rea :
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Destoinica bobinatoare 
la U.U.M. Petroșani — Her
mina BURGHEL, secretara 
organizației U.T.C. a secției 
bobina] — in exercițiul func-

Trimișii speciali Agerpres, 
transmiți Sîmbătă, 11 mar
tie, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit la Alger în- 
tr-o vizită oficială de partid și 
de stat, la invitația președinte
lui Consiliului Revoluției, pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene.

Moment de cea mai mare im
portanță în evoluția raporturi
lor de prietenie și colaborare 
dintre România și Algeria, înte
meiate pe stimâ și respect reci
proc, vizita tovarășului Nicolac 
Ccaușescu polarizează atenția 
întregii opinii publice algeriene. 
Locuitorii Algeriei prietene dau 
o înaltă prețuire personalității 
și activității prestigioase desfă
șurate de șeful statului român, 
politicii externe consecvente a 
țării noastre — de solidaritate 
militantă cu tinerele state arabe 
și africane, de sprijinire a efor-

turiloi lor de apărare a inde
pendenței, de dezvoltare a unei 
economii proprii, de afirmare a 
unei vieți sociale echitabile, de 
renaștere a ființei naționale.

Sub aceste auspicii a început 
sîmbătă vizita oaspeților ro
mâni. In întîmpinarea lor, ora
șul s-a împodobit sărbătorește 
pînă la porțile sale aeriene — 
aeroportul Dar El Beida. Aici, 

capita- 
în fața 
clădirea

ca pretutindeni în 
lă, au fost arborate, 
salonului oficial, pc
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Fervoarea
angajâru

Știam demult că studenții sini 
prin excelentă — firi pasionale. 
Știam demult că ei, studenții, re
fuză din principiu realitatea indi
ferentă. amorfă, a celor ce nu 
cunosc suficient bucuria luptei 
pentru mai bine și savoarea ma
rii pasiuni. Știam aceste adevă
ruri imbatabile, repet, demult; 
mă convinseseră și ei, studenții 
Institutului de mine din Petro
șani. că au, nealterat, "gustul ac
țiunii artistice, că se pot angaja 
cu fervoare în „jocul" sublim al 
esteticului — contrar aparențe-

în întîmpinarea
Festivalului național
al artei studențești

„50 DE ANI DE MUNCA SI LUPTA 
ACTIVĂ A TINERETULUI HUNEDOREAN

Programul 
Universității

DE AH!
DE LUPTA 
$1 MUNCI 
ACTIV*

A TINERETULUI 
Șffl HUNEDOREAN

„Evenimentul căruia i se dedică 
aceostă publicație - ca și cele
lalte ocțiuni și activități închinate 
lui — ore o adincă semnificație 
pentru tineretul patriei noastre, 
pentru toți oamenii muncii care 
trăiesc în România socialistă.

Trăim momentele emoționonte 
care-l procedează, participăm la 
acțiunile dedicate lui cu gindul 
și cu intenția de a-i da un plus 
dș valoare.

Dorim din adincul inimilor — și 
prin forța lucrurilor, o voinței și 
competenței vom izbuti — să fa
cem ca virsta semicentenară a or
ganizației revoluționare de tineret 
cu tot ce se poate spune despre 
ea in județul Hunedoara, să ră- 
mină peste ani și ani în memo
ria oamenilor și să vorbească ge
nerațiilor viitoare, cu forța celei 
mai tenace convingeri, despre a- 
ceastă vîrstă, care în ciuda ani
lor rămîne veșnic tînâră și vigu
roasă".

Citatul de mai sus, extras din 
„Cuvintul inointe" semnat de to
varășul loachim Moga, prim-se- 
cretar al. Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., definește 
succint cadrul politic și princi
palul scop ol lucrării pe care o 
prefațeoză : „50 de ani de mun
că și luptă activă a tineretului 
hunedorean", volum editat de Co
mitetul județean Hunedoara ol 
U.T.C. in cinstea semicentenaru
lui organizației revoluționare de 
tineret.

PENTRU ZILELE DE 13 și 14
MARTIE a.c.

SECȚIA ECONOMIE : anii U 
,.i III, in ziua de luni, 13 martie, 
ora 17 in sălile cabinetului mu
nicipal de partid :

SECȚIA FILOZOFIE : anul II. 
m ziua de 14 martie, orele 18, 
la cabinetul municipal de partid: 
anul III in aceeași zi. la Școala 
generală nr. 1:

SECȚIA SOCIOLOGIE: anul 
IU, în ziua de luni 13 martie, 
orele 18, in sala cabinetului 
municipal de partid :

SECȚIA ETICA : anul III. în 
ziua de marți 14 martie, orele 
18, in sala cabinetului munici
pal de partid.

Există, acum, sus, la institut, 
i cadru ambiant de pregătire a 

formafiilor artistice, ce vor re
prezenta I.M.P. la Festivalul na
țional al artei studențești, foarte 
adecvat. Se „lucrează" mult, cu 
tragere de inimă, se repetă in
tens și mă gîndeam privindu-le, 
vineri după-amiază, repetițiile in 
scenă ce înseamnă pentru studenți 
onoarea reprezentării instituției 
intr-o competiție. Înseamnă mult, 
înseamnă ore lungi de căutări, 
de la care se așteaptă o evolu
ție la nivelul unor aprigi dorin
țe. înseamnă eforturi suplimen
tare, clipe care și-au pierdut des
tinația destinderii, ore de anga
jare. îmi scăldam ochii in pri
veliștea freneziei dansatorilor, re- 
fuzind amatorismul emotiv și 
inestetic și nu puteam să-mi re
prim un simțămînt deosebit, de 
autentică admirație. E ușor să 
vii, după orele de concentrare ale 
cursurilor, la repetiții, la fel de 
concentrat, de atent și de recep
tiv ? i\'u. Douăsprezece perechi 
de dansatori, angrenați intr-o 
suită momirlăneascâ de plastică 
ineîntarc, cu strigături savuroase, 
„liaidaul" și „Hațcgana" — au
tentice piese dc virtuozitate ale 

—, îmi ștergeau, clipă 
a, senzația lucrului „fă

cut" din necesitate dc moment, 
mă purtau pe aripi de toc româ
nesc spr concluzii nebănuite an
terior Urmăream, prins intr-un 
virtej al pasiunilor, un grup de 
dansatori care, parcă de cind e

lumea, doar iu „jocuri cu pon
turi" s-au îndeletnicit, îmi plim
bam privirile pe chipurile destin
se, emanînd prospețime și plăce
rea ritmului, ale lui Lucian Mo- 
ga, Sabin Popescu, Sabin Boticiu 
sau Adrian Rovinar, pe chipurile 
surizînde ale Măriei Bodea. Miei 
Fleșa, Emiliei Breaz sau Caroli- 
nei Urs și gîndul îmi zbura spre... 
juriul festivalului, care va des
cifra, probabil, autenticul, dărui
rea, marea dorință de convin
gere.

Am asistat, cu aceeași fireas
că convingere — că singură, pa
siunea. e resortul care împinge 
pe cei din scenă spre eforturi — 
și la repetițiile tarafului, am vor
bit cu ei, cu artiștii amatori de 
la I.M.P. Și aș putea sa afirm 
că nu o simplă intenție ii deter
mină in munca lor suplimentară, 
ci o convingere. Convingerea că 
centrul studențesc din Petroșani 
poate fi demn de reprezentat la 
marea trecere în revistă a artei 
amatoare tinerești. .

V. TEODORESCU

Y

T. SOMEȘAN
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AFRICA

Recenta sesiune a Comitetului 
O.N.U, pentru resursele naturale, 
desfășurată la Nairobi, a readus în 
atenție una dintre preocupările ma
jore ale tinerelor state africane : c- 
xcrcitarea suveranității asupra bo
gățiilor naționale, factor fundamen
tal in procesul de edificare a unei 
economii independente, descătușată 
din cercul vicios al subdezvoltării 
și al dominației capitalului străin. 
Afirmarea de către statele africane 
a dreptului lor inalienabil asupra 
avuțiilor naționale se conjugă, în 
mod firesc, cu lupta pentru lichi
darea urmărilor dominației coloniale, 
pentru zădărnicirea practicilor neo-

colonialiste, a politicii de aservire 
la care recurg monopolurile încer- 
cind să-și mențină unele dintre ve
chile privilegii în Africa.

Desigur, preocupările pentru recu
perarea bogățiilor naționale se ma
nifestă sub diverse forme dc la o 
țară la aha, în funcție de condi
țiile specifice, de ritmul transfor
mărilor structurale petrecute 
proclamarea independenței, 
state africane care, imediat după 
dobîndirca suveranității politice, au 
adoptat măsuri energice in vederea 
îngrădirii activității monopolurilor 
străine și creării Unui sector dc stat

puternic, au marcat deja pași de
cisivi iu dezvoltarea lor economi
că, oferind exemple elocvente pen
tru posibilitățile valorificării, prin 
efofuni proprii, a resurselor de ca
re ele dispun

In Algeria, de pildă, sectoarele 
bunurilor de producție sini strict 
rezervate acțiunii statului, care sta
bilește ritmul și prioritățile produc
ției. Peste SO la sută din întreprin
derile industriale, minele de fier, 
zinc, fosfați, plumb se afla în pro
prietatea statului, care deține, de 
asemenea, monopolul asupra comer
țului exterior, operațiunilor bancare 
și portuare. O etatizare progresivă

'■Ăl

’a®

r*
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s-a realizat în ramura petrolieră 
Participarea statului la extracția și 
prelucrarea petrolului a crescut con
siderabil, ca urmare a naționalizării 
filialelor unor mari firme petrolie
re occidentale. Aceste măsuri au 
permis extinderea timpului de ope
rațiuni și a atribuțiilor Societății 
naționale algeriene dc hidrocarburi 
— Sonatrach — care deține, tot
odată, monopolul producției, trans
portului și comercializării gazelor 
naturale.,

Sectorul de stat s-a extins și con
solidat continuu și în Republica A- 
rabă Egipt, cuprinzînd în prezent 
peste 85 la sută din industrie, 90 la

sută din exporturi, totalitatea im
porturilor, transporturile feroviare, 
maritime și aeriene.

Este, de asemenea, demna de re
levat calea pentru care a optat Tan
zania. în vederea creării unei eco
nomii dc sine stătătoare. Declara
ția dc la Arusha, din anul 1967, 
prin care guvernul a făcut cunos
cut că principalele mijloace dc pro
ducție aparțin statului, a consti
tuit piatra de hotar a politicii de

Sabina BONDOC
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Redactate în 1933 de dr. Sebastian Stanca
Repopularea bazinului din 

Valea Jiului începe prin <r-c. 
KV, după ce ac-st imul ajun
ge in stâpînirea boierilor CAn- 
dca dc la Rîul de Mori. La în
ceput, .urșii stâpînj s-nu mul
țumit m simpli îngrijitori și 
păzitori ai acestor m<

Sporind populația i 
din țara Hațegului, bu 
•pim pc Valea

liului dîn- 
oc dc cosă, nrătu- 

ră și finul, .o obligația cn a- 
ccșt» iobaci să împartă munca 
lor m. boierii.

Astfel a începi 
nuat emigrarea 

cui numit după ei 
cri din RAu-Bărbfit an 
isiwțcrr s.i'rlor Bărbătenii 
Sus și dc Jos. ‘.ci din V 
Lupului au -âmislit satul 
peni, cri din Păros 'iii raro- 
•eni. eci din Uric salul l riiani, 
ici de !a T.ivnria satul l.ivr- 
>eni, c; i din Valea Dâl.iri — 
Dălja. cei din Hobic — llubi- 
reni, Corocșli — Coroeșhn» și 
pe lingă aceștia s-au mai așe
zat coloniști dc la Bar și Li- 
vadia în Bânița. dar n-au putut 
schimba 
'•ritului.
i Ași ie. s- 
TOjij mic 
hmgat in pădurile de la Dealul 
Babii sau Dealul de Babă, cum
păna apelor între Mcrișor și 
Vulcan.

Colonizarea aceasta a mers 
lonrte încet iar diferențierea a- 
cestor comune una de alta s-a

( si a conți- 
iobagilor din 

1
Petroșani, 

dat 
de

111-

numele origina] al 
Alții, de pe lîn’iâ O- 
au așezat în număr 
și în timp mai înde-

abia prin secolul XVIII, 
apar numirile comunelor

făcut 
tind 
individualizate.

Pe la 1700 nu exista de» it un 
singur popor în toată Valea 
Jiului, separat doar prin faptul 

unii aparțineau Jiului do Jos, 
iar ceilalți Jiului dc Sus, \- 
t oștia Iși aveau organizația lor 
străveche și undară, asemenea 
i-elor din Muntenia Au Mfel 
„solgăbirni" români cu TovănițA

rari nu au stabilitate in comu- 
neje lor. să sc poată muta în 
.ill' locuri, slabii indu se acolo. 
Faptul acesta a contribuit dc 
bună <jc; mâ la sporirea popu
lație» din Valea Jiului.

Conscripția dc la 1733 nu cu
noaște în Valea Jiului
trei comune 
familii, Jiul 
Zsil) cu 2) familii dc In 
Surduciilui pînă la Câmpul

dccît
Jiu) Pctrila cu 48 
Românesc (Olah

gura 
lui

ZĂMISLIREA
COMUNEI

PETROȘANI
Manea. în casa căruia sc adu
nă oamenii pentru a-și face 
zapisc, după formulare stră
vechi : o sc consideră stApîni 
pe avutul lor. zălogesc slobod 
ale lor între ci, lunca, deal, va
le și pomi, ..loc de arătură", dc 
la moși strămoși, pe care nu 
lc au de la vreun domn .ce 
n-arc nici o putere dc mine în 
colea", va să fie „dc veche 
moștină, nime să nu-1 poată 
scoate, fără cînd l-oi scoate eu 
cu feciorii moi-’. 1-a îndemînă 
le stau dic.-i, pe- cari ii plătesc 
eu un zlot bucata de scrisoare. 
Si au legături permanente cu 
românii din Oltenia.

Universitatea săsească face 
propunere în 1718, ca iobagii

Ncng și Jml Unguresc (Magyar 
Zsfl) cu 12 familii de Ia 
șanii de astăzi, pînă la 
Surduvului.

Conscripția de la 1750 
nește comuna Jiul Petriîa cu 
300 suflete, Jiul Livczeni eu 160 
suflete, Surduc (Bărbătenii de 
Jos) cu 105 suflete, Iscronj cu 
110 suflete și O) ah Zsi) (Jiul 
Românesc) cu 250 suflete dc 
la Vulcan pînă la Câmpul lui 
Noag. In toată .........................
sînt cinci biserici, 
o casă parohială.

Istoria însă dă 
conscripții o valoare 
nefiind absolut exacte.

Conscripția de la 1762, deși o- 
ficială, nu cunoaște docil două

Pctro- 
gura

pome-

Valea Jiului 
doi preoți și

acestor două 
relativă

comune. Pctrila <u 194 familii 
și Livczeni (Zzilivczcs Livpd- 
•cny) cu llfl familii. Amîndouă 
erau comune politice. Pctrila 
maj comportă formează singură 
o comuna politică, iar de Live- 
zeni se ținea tot restul populați
ei din Valea .Irului,

Monografia lui Bcnkii „Tran
silvania Special îs" amintește în 
1780, în districtul Hațegului, 81 
comune. La acestea aparțin si 
cele două comune din Valea 
Jiului, Pctrila Și Livczeni. In 
acest timp însă aflăm si o «rp< 
< ificare mai precisă a singurul i 
celor comune. Astfel se face n- 
mintire în 1770 dc Liipem. in 
1788 dc Iscroni. in 1788 do Uri 
cam și de Vulcan, în 1773 t’c 
Petroșani iar în 1792 de Bărb:'i 
tenii dc Sus și dp Petroșani.

Comuna Petroșani, în special, 
s-a zămislit pe la începutul 
veacului 17. O dată precisă, a- 
nul 1640. ne arată că în locul 
unde sp află astăzi Petroșanii 
se afla familia unui iobag. Pro
babil că aceasta purta numele 
Rol ia. Proprietari ai pămîntu- 
rilor din Petroșani erau în vre
mea aceasta familiile Marzsinai 
-- Mărginean și Kercstesy, a- 
mîndouă descendente ale Gân
dești lor.

Hotarul între aceste două fa
milii era pîrîul Malcia și pîrîul 
Diljii. Partea dinspre nord, spre 
Bănită, aparținea în 1633, la 
trei persoane din familia Măr
ginean și anume : Ostravi Nagy 
Mihaly, Uncsukfalvi Remosz 
Miklos, preotul și Farkadini 
Maczesdy Laszlo. Partea spre 
Surc’uc aparținea femeii nobile 
Keresztesy Iudita.

Oameni de șt Un fă dc In 
Universitatea din Harkov 
nu realizat, pentru prima oa
ră in U.R.S.S.. cercetarea 
spațiului cosmic circumteres- 
tru recurgind la metoda așa 
numitei difuzii necorrcnte a 
radioundelor.

Metoda constă in aceea că 
un semnal trimis

I 
I 
I
I
I

In Cosmos |

I 
I 
I
I 
I
II
I
I 
I 

... .   I 
corpuri naturale sau I 
I-................... _ n ’

I
I
I
I
I
I
I
I 
I

Studierea

apropial
un radiolocator puternic 

este dispersat dacă întilnește 
diverse c 
artificiale, ionosfera Pămin- 
tului și plasma cosmică.

In punctele, de recepționate 
a semnalelor reflectate se în
registrează puterea lor, spec
trul de frecvență, intervalul 
de timp consumat pentru ra- 
diosondarea diverselor sectoa
re ale cerului.

Prof. univ. V. Misiura preci
zează că la sus-amintila u- 
niversitate s-au realizat .suc
cese apreciabile in domeniul 
menționat. Cu ajutorul rache
telor geofizice, sondelor etc. 
s-au făcut cercetări pinâ la 
altitudinea de 5 000 km.

Surpriză negustală
Ca să facă plăcere oaspeților 

săi — membrii asociației ameri
cane pentru monumente 
ficinlifâțilc
bleau din Miami (S.U.A.) 
improvizat 
clădirii un simulacru de cimitir.

hotelului Fontain- 
au 

in fața ferestrelor

IU

INTER

.E înlr-o ureche"

„O linguriță Ia un ceas"

„Ii lipsește o doagă"

Extras care
REBUS • REBUS • REBUS

canceroasede drept - Dram 
Dialect din... limbo 
Drept din definiție ; 
de dosar - Destin-

Itimele săpături efectuate pe șantierul arheologic dc 
alea Cosotei. lîngâ Ocnița, de către Muzeul județean 
i, în colaborare cu Institutul dc arheologic din București, 
Os la iveală noi mărturii privind existenta unei vechi 

•ilizații dacice pe aceste meleaguri. Au fost dezvelite, ast
fel. urmele a patru locuințe construite din nuiele și acope
rite cu lut. sau din birne. datînd din secolul II î.c.n.. precum 
și o seamă de unelte printre care seceri, topoare, cuțite, 
sape, fusaiole de lut ars, rîșnițe dc piatră, fragmente dc ce
ramică și obiecte dc podoabă.

Piesele arheologice dovedesc că. pe lingă preocupările 
lor dc agricultori și crescători de animale, vechii daci se în
deletniceau cu prelucrarea metalelor, extragerea sării și o- 
lâriinl.

(> cărămidă zveltă și roșcată 
Era de la o vreme intrigată 
Pentru că-n zidul de la noul bloc 
Se-nvccina cu una 
Ce nu-i plăcea deloc.
E drept, vecina cărămidă 
Nu huzurea ca o omidă, .
Ba Ia povară cit de grea 
Puteai să te încrezi in ea.
Ce mai, era pilon solid 
Acolo-n zid.
Atîta doar că uneori 
Se cam purta cu capu-n nori, 
Adicâ-n unele secvențe. 
Manifesta și ea carențe. 
Dar cum o criticai oleacă 
Dădea din gură ca o toacă :

FABULA 
NERECEPTIVA
— Nu zău, doar eu greșesc, 
Ce, nu vă place mutra mea ? 
Vărsați-vă-n alt loc năpasta 
Și inai scutiți-mă cu asta ! 
Deci, cărămida cca roșcată, 
Precum făcuse și-altădată, 
Gindi in sinea sa că bine-i 
Să fi cu tact și receptivă. 
Că-n veacul ăsta douăzeci 
Nu poți cu gluma să te-ntreci, 
Că etica nu-i indulgentă 
Cu-așa ieșire vehementă 
Ci iți pretinde, dimpotrivă. 
Să fii cu tact și receptivă,
— Te dădăcim cam de vreun 
Ii zise dînsa — dar in van, 
Dc ce respingi atît de dur 
Cuvintul celor dimprejur? 
Intră în vorbă, insă, iată 
Altă vecină :
— Vai. surată ! 
întrebi de ce nu ține cont 
Dc critici și ne-aduce-afront 
Păi, faptu-i simplu, să nu mir 
Dinsa-i cu totul altă fire, 
Nu-i cărămidă ca noi. dară, 
Ci-î mult mai dură : REFRACTARA !

Nicolac PO1

ZICALE

PRETATE
(Hipocrene)

Bufnița
domestică

După canari, și papagali, buf
nița și-a dovedit, in ultima vre
me, calitățile dc pasăre dc in
terior. S-a dovedit că bufnițe
le pot fj îmblînzitc foarte u- 
șor — ele mănîncă din mină, 
sînt foarte receptive la glasul 
omenesc. Unii cercetători sus
țin chiar că ele pot fi deprinse 
relativ ușor să îndeplinească 
numite treburi casnice mai 
șoare.

ORIZONTAL :1) Dus - Dulce ; 2) 
Dtră de— lumină — Delimitări ; 
3) Două, dintr-o decadă — Denu
mirea unui... S.03. ; 4) Deprima
re (pf) - Din datini - Dumneata ; 
5) Derivat de... griu - Dispozitiv

de drum de... fier ; 6) Definiție 
de dicționar (uimire, necaz) - Du
pă demnitar 
drămuit ; 7) 
esperanto - 
8) Document

dere, distracție, dans (pl) ; 9) De 
despicat — Dirigintele dă doi de 
doi (sing) — Distins... de bun gust ;
10) Dirijor de... piatră - Diavol ;
11) Deal - Dinamica de...săpa
re ; 12) Din Dakar - Definițio da
tă eșecului - Două dintr-un du
plicat.

VERTICAL : 1) Din diverse cute
- De domeniul... turismului ; 2) 
Două dintr-o... finală — După doi
- Descoperitor de... strimtoare și
arhipelag ; 3) Dezertare de la... 
datorie - Divinitate ; 4) Dădea 
documentului dreptul de... auten
tic - Deținuți de... demult ; 5) Do
uă din decar - Diminutivul Dom- 
nicăi - Dintr-un dicționar de dul
ciuri ; 6) Diafan - Dorab dintr-un 
dorob ; 7) Dedesubtul șeii —
Doar... trei din șase ; 8) Dis de 
dimineață — Descurcați-le dum
neavoastră dacă doriți - Detei- 
mină o afacere neterminată ; 9) 
Destul de... — ..Drăguț ; 10) Dor
mitor de drumeție — Dădea de 
det, „dar“ destul de... pipărat ; 
11) Dezțelenit - După dicționar, 
de dimineață ; 12) Defect de dres
- Dispus de a defăima.

Dr. Hamao Idziti dc la Uni
versitatea dc medicină din 
Kyoto a comunicat că s-a des
coperit o substanță pînă acum 
necunoscută, un extras din U- 
rinâ omului care oprește proli-

Liriu COVACI

oprește 
proliferarea 

celulelor

ferarea celulelor canceroase. 
Substanța, denumită „uoama- 
lim", ,i ajutat la oprirea proli
ferăm unor țesuturi canceroa
se transplantate unor șoareci.

’ Deocamdată nu s-a elucidat 
structura chimică a substanței.

Otravă de șarpe împotriva 
infarctului cardiac

s>
O) © ©
© 
©

() întreprindere farmaceutică din Ludwigshafen, firma 
Knoll AG (Republica federală a Germaniei) intenționează 
să scoată in cel mai scurt timp pe piață un nou mijloc de 
tratare a infarctului cardiac și a trombozelor. Baza noului 
medicament, care se află deja in stadiul examinării clinice, 
este o substanță naturală, obținută printr-un procedeu ex
trem de complicat din secreția salivară a unei vipere, in 
timpul mușcăturii. Terapia, bazată pe o influențare a coa
gulării singelui și care permite să se spere in rezultate po
zitive. a trezit interes la congresele medicale internaționale 
de la Vicna, Budapesta, Copenhaga, Oslo >i Karlsruhe.

considerind că vederea marmu
rei gri și roz a monumentelor 
Ic va permite membrilor 
legației să sc regăsească 
..ambianța necesară". Din 
cate surpriza nu a fost 
mult gustată : majoritatea dete- 
gaților trecuseră dc mult 
Oirsta tinereții.

EUROPLAST8CA
Intre 31 și 8 aprilie, la Bruxelles st! va desfășura cel 

de-a) .4-lea Salon internațional al maselor plastice" — Eu- 
roplaslica. In afara importantului sector consacrat maselor 
plastice. Salonul va prezenta, totodată, mașini și utilaje, 
precum și secții speciale rezervate operațiunilor de trans
formare.

Pentagonul și Luvrul
Pentagonul posedă de citva 

timp, in unul din coridoarele 
sale, o nouă atracție : o galerie 
de portrete aparținind unui nu
măr dc opt dintre cei 
secretari ai apărării care 
perindat in ultima vreme prin 
această instituție. Primul clin 
această seric este James V.

Inaugurind galeria, ac-rcsfal.

nouă 
s-au

Fo-

tualul conducător al 
ferului, Melvin Laird 
următoarea remarcă, destul de 
modestă dar plină de demni
tate : .bineînțeles acest < orido» 
n-ar putea rivaliza cu Luvrul 
sau Prado... da»- sint sigur că 
nu va fi lipsit vreodată de vi
zitatori".

minis- 
a făcut

1

Ion LICIU

.Saltul" deci există înspre... Primăvară 
ritmul (ine, ce va fi la vară ?!

Pentru protecția naturii
Profesorul Grjimck, președintele Asociației de protecție 

naturii din R.F.G. și director al grădinii zoologice din 
Frankfurt, a dispus instalarea fr> grădina zoologică din a- 
ccst oraș a unei oglinzi sub care stă scris : „Aveți în fața 
dv. cel mai dăunător animal. El este singurul care distruge 
atît animale cît și plante'1.

Adormiți în 
zgomotul ploii 
pe orice vreme
Zgomotul monoton al ploii 

acționează adesea ca un exce
lent somnifer. Specialiștii ja
ponezi au construit o instala
ție miniaturală cu semiconduc
tor care redă zgomotul picătu
rilor de ploaie. Instalația este 
recomandată în prezent dc me
dici. în locul somniferelor.

''j Părinții învață 
să se joace

Părinții londonezi se pling 
tot mai des că nu se pot des
curca in tehnica jucăriilor mo
derne ale copiilor lor. De 
ceea, magazinele de jucării 
organizat pentru ei cursuri 
inițiere. , Adresați-vă nouă 
scriu reclamele — vă vom ini
ția in tainele complicatelor ju
cării mecanice iar copiii vor 
înceta să vă mai privească cu 
superioritate".

Refacerea 
Babilonuliii
Legendarul Babilon, marele 

oraș al vechii Mesopotamii, de 
la care ne-au rămas relativ 
puține vestigii va fi parțial re
staurat. Guvernul Irakului va 
primi sprijinul U.N.E.S.C.O. — 
pentru ca arheologii și arbiter- 
ții să reconstituie zidurile ora
șului, templele, palatele, legen 
darul Turn al BabiIonului și 
r.cnumițele grădini ale Semira-

Frigul, cum sc pare, vrea să divorțeze... 
Lung prilej de vorbe și „de ipoteze" 
Unii spun că este... doar o păcăleală 
(Precum iarna, care... n-a prea fost loială) 
Și că el ne face doar o fentă fină 
Dăruind și-n Vale cîle-o zi senină... 
Dar că sc va-ntoarce, negreșit ’napoî 
Demonstrind o iarnă mai... ca pentru noi... 
Alții-s de părere că și-a terminat 
Misiunea-n Vale și că a plecat...
Nu știu cită bază zvonurile au 
Și la cin’ crezare să încerc să dau... 
Cert e că. dc vreme, ce la doi-trei pași 
Intilnești pe stradă gingași toporași. 
Ghiocei buchete, care te îmbie 
Sfi-i iei pentru... fete, prietenă, soție... 
Din moment cc-adie boarea primăverii 
Dc cu dimineață pînă-n faptul serii 
Cum să nu-ți dai seama că, neanunțată 
Primăvara totuși, a sosit de-odată... 
Bucuria-n suflet prinde rădăcini...
Dc acum prin stații cînd aștepți mașini 
Stai sub raze calde, poți deci să reziști (!) 
Pe la magazine n-are rost să-insiști 
După vreun articol din sezonul rece... 
Iar pe orice stradă acum dc vei trece 
Ordinea cu care ea te-așteaptă, face 
Să simți pînă-n fibră, nu infern, ci... pace ! 
Iar prin cartiere, șanțurile toate 
Primăvara sigur, le-o-astupa (se poate!) 
Gropile săpate pentru pomii tineri 
Găzduiesc puieții (am văzut chiar vineri !) 
Azi, văzui de-asetneni: tineri cum se prind 
Pe al tinereții, șantier muncind—
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Itinerar de suporter

ÎN SFÎRȘIT!
I

juridica |
Lucrări 

de corectare

TIMIȘ DUMITRU. PETRO
ȘANI : Sinteți extrem de con
fuz în ceea ce vreți să aflați. 
In consecință, vă invităm să 
vă explicați mai pe înțeles. 
Rubrica prin care ziarul răs
punde unor întrebări de na
tură juridică, nu e „rebus". 
Problemele de enigmistică, se 
publică in pagina .Magazin" 
și nu la „Agenda juridică".

PANAITE GHEORGHE, 
VULCAN : Aspectul sesizat 
de dv. comportă o seamă de 
lămuriri dc ordin pur juridic, 
care, în dimensiunile spațiului 
de care dispunem în cadrul 
acestei rubrici, nu pot fi co
municate, la cea mai comple
tă valoare. Vă sfătuim să vă 
c dresați Judecătoriei Petrv- 
> ni. unde veți primi toate 
lămuririle ce vă interesează.

MOC1OIU IOANA. ANI
NOASA : Să nu vă supăra ți, 
dar, nu putem să nu ne re
ferim la cîteva chestiuni pe 
care le invocați și care sint 
cel puțin bizare. In primul 
rînd nimeni nu vă poale cre
de că „ați fost dusă in eroare 
și luată de la bărbatul dv." 
Doar nu sinteți o mobilă oa
recare. ci ființă vie. raționa
lă, core aveați și aveți. în 
toate împrejurările extrem 
ue multe posibilități de îm
potrivire. Dar. nu v-ați îm
potrivit și acum căutați, „res
ponsabili", dincolo de propria 
vină.

In al doilea rînd, ca să pu
teți beneficia, pentru copilul 
la care vă referiți, de drep
turile pretinse, aveți de să- 
vîrșit o seamă de activități, 
care. în nici un caz, nu pot 
f; explicate aici. în cîteva 
rÎDduri. încercați să treceți

SABIN GILCESCV ȘI 
BUCUR DINA. LUPENÎ: 
Pentru clarificarea celor se
sizate, am căutat să luăm le
gătură cu dv. în mai multe 
rinduri, dar. nu a fost chip 
să vă aflăm. Am fost întîm- 
pinați întotdeauna cu... ușa 
închisă si orice insistențe de
puse pentru a ne face auziți, 
s-au dovedit inutile.

Tn cazul cînd .necazurile" 
despre care ne-ați vorbit, nu 
s-au terminat, scrieți-ne din 
nou și, eventual, anunțați-ne 
ora §i ziua cînd mai stați și 
pe acasă !

ANDRIȚOIU VICTOR. 
VULCAN : Ca mai sus. cu 
mențiunea în plus, că ușa 
dv am aflat-o. închisă... pe 
dinăuntru ! Vă invităm să ne 
căutați și dv. Noi ținem u- 
ș:Je deschise.

MĂRUȚĂ CONSTANTIN. 
URIC ANI : Datele pe care ni 
țe-ați furnizat, s-au dovedit 
a fi mult prea insuficiente, 
pentru a putea fuce verifică
rile necesare. Am încercat în 
mai multe rinduri, dar fără 
folos. Cînd veți mai vrea *3 
ne scrieți, despre un aspect 
sau altul, răutăți să vă do
cumentați temeinic. Altfel, 
noi sinlem nevoiți să ne ri
sipim vremea ciulind, iar 
dv. așteplînd.

Red.

a albiilor 
și de 

ameliorare 
a terenurilor 

degradate
In pcrimcirnl forestier Taia al O- 

colulpi silvic Petroșani sc desfășoa
ră in aceste zile, în antrepriza 
l.C.F. și in regie proprie, cîteva lu
crări importante de ameliorare a 
terenurilor degradate și de apărare 
a unor obiective împotriva viituri
lor. Pentru protejarea drumului 
auto forestier T.tia — Aușcl. de vi
iturile Pinului Dușonilor, spre e- 
xemplu, în acest punct s-a realizat 
-tn baraj de protecție din zidărie 
Je piatră și mortar de ciment cu 
•an volum dc peste 150 metri cubi 
ji al cărui cost se ridică la 50 CCO 
lei.

In regia ocolului, o echipă for
mată din 20 de muncitori, condusă 
de Petru Zgîia, sub îndrumarea in
ginerului llic Tudor și a brigadie
rului Gheorghe Borcoci execută din 
nuiele și țăruși, in diferite puncte 
aliate in același perimetru, gardu- 
lețe de coastă și terase, lucrări a 
căror menire este de a preîntim- 
pina alunecările de teren, de a asi
gura stabilitatea solului. Pe tera- 
<lc astfel create vor fi plantați in 
tilde următoare mii dc puieți de 
-.ilcim aduși din pepiniera Rcia-Ha- 
;eg. Numai in lucrările de amelio- 
arc a terenurilor degradate cxecti- 
ate in regie proprie, Ocolul silvic 

Petroșani investește anul acesta pes
te 20X0 lei.

Guta ! Am zis l Rata ni de
sertul ! De-onim, floricele — 
.bomboane agricole" si țiRftri. 
Nimic altceva ’ Cu un ochi în 
farfuria cu supă șl cu cclAtalt 
nzvîrlit pe fcre.islrâ (.De n-nr 
ploua!'), sorbi < iteva linguri, 
disimilîndu-ti ni greu nerfllxlu- 
rca, guști și două-trei furculițe 
din pilaf, fără a uita să' mă
gulești orgoliul amfitrioanei ț.E 
excelent, Ca întotdeauna") și. nu 
înaintea unui mic sărut, ii spui 
franc nc'e vărul .Dragă, să 
vezi cu mj duc la meci, tu tr 
mici un puuț. ]ic urm.S des
chizi televizorul, vezi cc mai 
zice nen-tu Amzn Pel leu. să-mi 
spui și mic cînd vin. N-o să 
TnUrzti..."

— Nici siestă, nici uii^puj <le 
somn 7

— Gata 1 începe returul. Era 
și cazul !

— Cu cine joacă ai noștri ?
— Care-ai noștri ?
— Fotbaliștii dc Io Jiul-
— Stai, că intîi joacă rugbiștii 

dcla Știința. Cu bîrlădonii...
— A ! Meci ușor !
— Nu c chiar așa. Trag tare 

moldovenii ! Bucos zice că sînt 
foarte ambițioși. Oricum. eu 
cred c-o să i ..batem". Să ve
dem...

— Teodor Radulescu ce zice?
— Că trebuie să înceapă cu 

dreptul. Încă o tonă de... tonic 
le-a introdus băieților în vine, 
la turneul studențesc de la Iași. 
Se zice că merg ca o Doxă. Cu 
ei nu prea am emoții. înving 
sigur !

— Și Jiul tot acasă joacă ?
— Da. Ctt Crișul Oradea.
— Cft a fost în tur ?

— 0—0. Sticni — magistral, 
stoperii- idem

— E clar Victorie...
— Nici nu mft îndoiesc ! Nu

mai să nu o ăm disperai <-h ce
lui cc sc îneacă...

Suciu — ..eroul" meciului 
dc la Oradea

— Oricum. Sc vor opune dar 
tot vor ceda. Iminent ! Gogu 
Tone» joacă?

— După toate probabilitățile, 
da.

— E clar. îmi dădea griji 
postul dc fundaș stîng.

— Mai e o neclaritate la mij
locul terenului...

— Cotormani sau Dodu ? Nu-i 
nici o problemă !

— Și zici că-i batem ?
— Categoric. Cu 2—0. Dă 

Mulțcscu un gol în prima re
priză și Făgaș altul în a doua...

— Așa să fie !
— Așa o să fie...

V. T.

0 valoroasă apariție editorială
(Urmare din p<iț /)

Rod al activității de cercetare 
desfășurată de un prestigios co
lectiv de autori — loan Sirbu, con
ferențiar Io Institutul de subingi- 
neri Hunedoara ; Viorel Faur, 
prim-secretor ol Comitetului ju
dețean Hunedoora al U.T.C., 
Viorel Jianu - secretar al Comi
tetului județean ol U.T.C., loan 
Frățilă și Nicolae Wardegger, cer
cetători de Io Filiala Deva a Ar- 
hivelor Statului — volumul consti
tuie o evocare elocventă a mun
cii și luptei uteciștilor hunedoreni 
pe parcursul celor 5 decenii de 
activitate a organizației U.T.C.

Structurată pe 6 mari capitole, 
lucrarea operează o investigație 
cronologică, uzitind de documen
te de arhiva, in mare parte ine
dite. In primul capitol sint pre
zentate pagini din Lupta tinere
tului hunedorean in anii ilegali
tății : mărturii despre munco și 
viața de odinioară a tinerilor, 
crearea și activitateo primelor or
ganizații uteciste locale, lupta îm
potriva dictaturii fasciste și a răz
boiului hitlerist, participarea tine
rilor la eroica grevă o minerilor 
de la Lupeni in anul 1929, aspec
te din lupta revoluționară a fe
meilor și tinerelor fete. mărturii 
despre lupta antifascistă a tine
retului.

rații ale tinerilor brigadieri care 
și-au consacrat floarea virstel 
îndeplinirii mărețelor sarcini ale 
refacerii și consolidării economi
ei județului.

Cartea se încheie cu un ultim 
capitol consacrat prezenței tine
retului hunedorean pe frontul con
strucției și educației, muncii sale 
entuziaste, desfășurate in toate 
domeniile de activitate, pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Calitățile științifice ale volumu
lui sînt strins legate de pronun
țatul lui coracter educativ. Pen
tru actuala generație de tineri, el 
constituie o apariție editorială 
deosebit de voloroosă și utilă. 4

După octul 
1944, tineretul 
în construcția

de la 23 August 
s-a angajat activ 
noii societăți. O

parte însemnată a lucrării este 
consocroto luptei tineretului hu-
nedoreon pentru instaurarea pu
terii populare, pentru reconstruc
ția și refacerea economiei jude
țului. Sint publicate mărturii im
presionante despre activitatea 
pe șontierul notional de Io Bum- 
bești-Livezeni și de pe marele 
șontier al construcției Hunedoa
rei noi. Un subcapitol — intitulat: 
„Și ocum, au cuvintul brigadie
rii” — cuprinde biografii și decla

(Urmare din pag Z)

.... Bă, Repaș, mi-ain zis, nu 
trebuie să te Iași pină cind fron- 
talu’ nu-și face ciclu’ intr-o zi... 
Oamenii or să aibă altă tragere 
de inimă..." Ei, se uita la el cam 
chiorîș șeful dc brigadă cel 
schimbat, nu știe bine cum îl 
cheamă, urît il mai privea... I)ar 
ce vină are el ? I s-a spus că-i 
nevoie să pună pc picioare fron
talul ăsta unde se scotea fișia 
in 10 schimburi, a înțeles „du
rerea minei", cum s-a exprimat 
cind s-a despărțit de ortaci, 
și „am mărs că cu zic că era 
musai s-o fac...". Așa-i, nu pu
tea să facă altfel........deși (cind
iși amintește de asta, trăsături- 
le-i regulate, cutele mărunte 
din preajma ochilor albaștri și 
a gurii întredeschise intr-un 
suris, dulce-amărui, se îmbracă 
in lumina difuză) ca să pricepi 
că trebuie să pleci dc lingă ai 
tăi nu-i ușor, după atiția ani 
simți lingă ei că ești îmbrățișat, 
că ești iubit ca și frații. așa 
devii..."

...Și a dat la frontalul cu pri
cina de oameni care nu-l ve
deau nici ei prea bine, că nu 
putea sta acolo unde era înain-
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și apune la ora 18,18. /.ile tre- 
■ ne din an - 72. zile rămase
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• \ nj > . .
.le Transilvania" sub redactarea 
Im Gheorghe Barițiu, 1936 -- \ 
murit Garabct Ibrăilcanit (n

. i 1965 \ mut it G
Călinescu (n. 1899); 1938 — O- 
iitparca Austriei de către Germa
na hitleristă (Ansrhhtssul); 1925

A murit Sun lat-sen, demo
crat revoluționar și om de stat 
Jiinez. (n. 1866); 1968 Pro
clamarea independenței Insulei 
Maliriciu; |b|7 Victoria re
voluției biirgltezo-dctnocratice din 
Rusia. Răsturnarea regimului au
tocrat țarist; 1972 — Tîrgul in
ternațional de la Leipzig 
(12 21).

LUNI U MART Ir.
1943 — \ murii

iul Nicolae Cristea, voluntar in 
lăzboiu) din Spania, luptător în 
mișcarea franceză de rezistență 
(n. 1906); 1917 — A apărut 
primul număr al ziarului „Iz- 
testia", organ al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

mergem
DUM1NICA 1

Q TEATRUL 
„VALEA JIULUI". La sediu, 
începînd dc la ora 19 — specta
col cu piesa „C1ND REVOL- 
X’ERELE TAC* dc Tudor Nc- 
goiță.
• CASA DE. CULTURA 

PETROȘANI. La ora 10: 
TRANSFORMĂRILE REVO
LUȚIONARE PETRECUTE IN 
TARA NOASTRĂ OGLINDI
TE ÎN FILATELIE. In sala de 
lectură, la ora 11 — dezbatere : 
CUM PĂSTRĂM CAR II LE ?

Jn sala mare. între orele 9 — 15 
minurtul (interțcolar) Imga- 

n/or artiitiie de agnafie <l o înn
oit ipm.
• CASA DL fl I II HA 

I'RK ANI. începînd de la ora 
ir. tpedtMVnl woinillulni 
/oh lom- al clubului di i Vukan. 

CLUBURI 'ii'’ 
Ora 10. O .aur me^j Nl< O 
I Al ( l-AUȘESf U dc Hanu'et 
Michel Pierre ANINOASA la 
<’ra 10 — intilnirea celor mici 
m .. Păcală. începînd dc la ora 
20 — <fiira de dina pentru ți
nem. PI TIU LA. Dimineață de 
versuri din creația portului Ni- 
rolac Labiș ora 10.

fulm
• PI TROȘANI 7 NO- 

1FMBRII I loarca de cartuș: 
Rl'f’l Til ICA : îngerii negri, u 
ule 1 11; PETR1LA Arii..

Iul 420. eriilc 1 și II; I ONI A 
MINERUL Așteptarea; A- 

NINOASA Intilnii 
cunoscută; VI I CAN . Steaua 
de tinichea; PAROȘFNI Diu
rnul samurai; LUPENI — 
Ml N( ITORTSC : Un 
America; 
premiu,
TI-NI : 100 de carabine; I RI

CA NI : Asediul.
SPORI

Stadionul „Jiul“ :
Q La ora 12 - înlilnirea

echipelor dc fotbal tineret Jiul 
— Crișul Oradea.

£ La ora 13.45 - meciul
dc rugbi din cadrul primei e- 
tapc a < .iinpionatului diviziei A 
dintre Știința și Rulmentul Bîr- 
lad.

@ La ora 15.30. in cadrul 
primei etape a returului campio
natului diviziei A dc fotbal — 
înlilnirea Jiul — Crișul Oradea.

LUNI 13 MARTIE

italian în 
; < I I.TUR Al Marele 
seriile 1—II; BARBA-

DUMINICA 12 MARTIE
PROGR wii i i ^,00 B 

Ictin de șuri, 6.05 Concertul di
mineții; 7.X Radiojurnal; 7,45 
Avanpri mier.i cotidiană; 8.X 
Snmaml presei; 8.C8 Ilustrate 
nw/i.ale; 9.C0 Ora .ttulm, 10,X 
Radiomagazmtil femciloi; 10,30 
Parada < interului; ll.X Bule
tin dc ș'ii i. 1 ! ,C5 Intilnii ; cu 
melodia populară și interpretul 
preferat, 12,X De toate pentru 
iriți. I.I.C0 R.idiojurn.il. Sport; 
i) 15 Rectal J t ioara ( ■ i tan 
tin Bobcscu; 1 3 30 G incertul 
Orchestrei dc muzică populară 
a Radiotelcviziunii; 14.X Varie- 
i.'iți 1.1 unda u’-rl.i; I I '0 Sc- 
Irtțiuni din opereta ..Timpul 
(hilarelor*' dc Lopez; 15.00 Bu
letin dc siiri; 15.05 Orchestra 
Roberto Delgado și Kun l del- 
hapn; 15.25 Din «întccele Mă
riei lanase; 15,45 Sport și mu- 
zu.i; 18.: 5 Serial radiofonic 
pentru tinerii iscultători. „Prinț 
și cerșetor** dc Mark Twain. (E- 
piwidul II); 18,45 Valsuri în in
terpretări memorabile; 19.X Ra
diojurnal; 19.15 \rii din opere
te; 19.30 Estrada duminicală; 
20.00 Tableta dc scară; 22,00 
Radiojurnal; 22.10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Estrada dumini
cală (continuare); 22,50 Moment 
poetic.; 23,X Estrada duminica
lă (continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0.03-6.X 
turnă.

ne în limba maghiara; 14,00 le 
lesport. l-othal : L’niversirati-a 
< Inj — Politehnica lași (Divizia 
A) — Transmisiune directă de 
la Cluj; 15,45 Postmeridian; 
17.00 Film serial pentru tine
ret : „Planeta giganților"; 17.50 
Campionatele europene dc atle
tism pe teren acoperit (finala)

1 lansmisiune de la Grenoble, 
19,20 1001 de eri l Oopai 
și Patafil"; 19,30 Telejurnal; 
20,C0 Reportajul săpt.imînii : 
„Oamenii din Bosanci"; 20.20 
Film artiștii : „Taxiul, rulota și 
• orida”, (Premiciă pe țară); 21.40 
Varietăți internaționale. Recital 
Karina și Mireille Mathieu; 
22.15 Telejurnal; 22,50 Campio
natul mondial dc hochei pe 
gheață (grupa C) Ungaria — 
Italia aspecte filmate la 
Miercurea Ciur; 23.30 închide 
rea emisiunii.

FILME
• PETROȘANI - 7 NO

IEMBRIE: Sorgul roșu; REPU
BLICA : Avînt; PETRII A : Ar
ticolul 420, seriile I—II; LO- 
NEA - MINERUL: Boxerul; 
ANINOASA : Intîlnire cu o ne
cunoscută; VULCAN : Cazul 
C. L.; PAROȘENI : Ultimul sa
murai; LUPENI — MUNCI
TORESC : Un italian în Anicri-

DUMINICA 12 MARTIE

li NT 13 MARTIE
16,30—17.00 Curs de limbi 

nisă (Lecția a 6-a) — reluare 
17.35 Deschidem emisiunii d 
după amiază; 17.40 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto; 18.00 (..îminul; 18.4 5 J 
cranul emisiune de actuali 
taie și critică cinematografică;
19.10 Noutăți culturai-artistice; 
19,20 I CCI de seri ; „Filopat 
și Paialil"; 19.10 Telejurnal;
20.10 Teatru foileton : .Alușa- 
tinii" — seria a 6-a „Vînătoa- 
rca"; 21.10 Să înțelegem muzi
ca. Ciclu de inițiere muzicală 
prezentat de Leonard Bernstein 
22.X „24 de orc"; 22,15 Czn- 
traste în lumea capitalului; 22,30 
Campionatele mondiale dc pati
naj artistic — proba de perechi
— înregistrare de la Calgary
— Canada; 23,30 închiderea e- 
misiunii.

VREMEA

© informații utilitare • <

S I5 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica. Ciclu dc inițiere muzicala 
prezentat dc Leonard Bcrnsiein 
— emisiunea a 17-a. Compozi
torul Dmitri Șoitakovia; 12,00 
De strajă patriei; 12.30 Emisiu-

Icri, temperatura maximă a 
lost la Petroșani dc plus 7 gra
de. iar la Paring de zero grade. 
Minima în aer a oscilat între 
pjus 5 grade și minus 2 grade.

Grosimea stratului dc zăpadă 
la Paring : 31 cm.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea continuă să se răcească. 
Cerul va f> mai mult acoperit. 
Vot cădea precipitații sub for
mă de lapoviță și ninsoare.

i l :

i I I s
I

I
i
s

s

Să asculți de graiul armoniei...

Casă de ajutor reciproc 
a pensionarilor

Din inițiativa secției sindicale a pensionarilor din Pe- 
troșani, din cadrul comitetului sindicatului E.M. Dîlja, s-a 
■ onstituit o casă de ajutor reciproc pentru pensionarii din 
Petroșani.

Zilele trecute, în sala mică a Casei de cultură s-au pre
lucrat pensionarilor prevederile statutare privind organizarea 
și funcționarea caselor de ajutor reciproc pe lingă sindicate, 
drepturile și îndatoririle membrilor, și s-a ales comitetul de 
conducere a C.A.R., în fruntea căruia a fost ales pensionarul 
Ioan Tontea.

le ? El — dacă a văzut așa — 
nu le-a spus ce are de gind, îl 
ardea pe suflet să le demonstre
ze că douăzeci plus unu egal 
douăzeci și unu, că n-a venit să 
fie suspectat, ci ca să pună osul, 
că de-a fost chemat aici a fost 
chemat cu rost, a. să nu credeți 
care cumva c-ar fi in stare su
fletește. ca om ce-i să se facă 
de rușine, altfel ar apuca-o 
incotrova, pe unde nu-l știe ni
meni și n-ar mai da ochii cu 
ortacii, pentru nimic in lume... 
Ii cunoștea cl bine, doar a 
crescut și cu dintre cei incăpă- 
ținați, at it că se cerc să gindești. 
șă vrei să faci ceva anume cu 
tot dinadinsul, și să fii ascultat. 
Ehei, aici e aici, să te asculte 
oamenii... Din cind în cind ii 
mai trece prin minte intimpla-

rea aia !ca-n Zorba Grecul, era 
la un ort cu un tavan șubred, se 
aflau la un cap de poditură, du
pă pușcarc. cu cărbunele Gră
madă, jps. Și a venit in clipa 
cea rea, s-a pornit nici una nici 
două să curgă dc deasupra pia
tră cu nemiluita. .Bă, începe să 
se surpe !...** Cind a sărit Re
paș pc coama bulgărilor laolal
tă, alipindu-ți spinarea dc ta
vanul lunecător. înălțîndu-și 
brațele ca pe niște aripi sub și- 
roirea dură carc-i mușca din 
umeri ? ....Veniți, măi, încoace, 
să nu-l lăsăm !“ Tavanul in miș
care sc curbase-n neștire. Cum 
să nu-l înțelegi pe Repaș .Zor
ba*'? Strinși parcă dc Un vifor, 
ortacii către cl, ca unul ! Cuvin
te puține. Mai inul( — dialogul 
mut dar elocvent al gesturilor. 
„Dă-mi !, .Na !“, „Dă-mi !", 
„Na !**... I se dădeau bucăți de 
lemn, el cu miinilc bijbiia pe 
unde simțea că-i mai slab și 
cirpea și bandaja... Aproape o 
oră a țiriit fest ca-ntru-n sac. 
apoi s-a mai potolit, încă mult 
timp s-a tot întărit, s-a tot con
solidat cu armătură înjghebată 
,ad-hoc“, se mai strecurau fără- 
mituri dc rocă prin vreo crăpă
tură. încet, lui Repaș ii mai 
vibrau u» pic, cuprinse de o 
febră ciudată, palmele, dar ii 
surîdea împăcat („O făcurăm și 
Pe asta !“). mai cu seamă unuia 
tras la față, un chip prelung cu 
bărbie dură, cu ochi căprui.

spălăciți de obicei, dar cu o fla
cără neobișnuită in ei citeodată. 
Alai in vjrstă și-atit de firav 
câ-l auzise pe cineva strigîn- 
du-i : „mă, intr-o bună zi o 
să-ți vină numai pantalonii la 
șut„." Acesta 1 se dezvălui din- 
Ir-o dată, așa cum nu și-l închi
puise pină atunci, era numai 
vină dc e|, se aruncase cel din
ții să prindă grinda înaintașe 
in scoabe, avea ccva care iți 
da încredere... Și s-a legat nea 
Vicu dc ortac, Gheorghe Țăra- 
nu, așa se numea. și-I asculta 
Gheorghită. cu toate că era 
mai mare de ani. O singură «la
tă a fost dat ca să nu asculte 
la vorba Iui și în loc să se des
partă pentru o dimineață s-au 
despărțit pentru totdeauna...

S-au văzut in rampa puțului, 
in zori, Repaș fusese în schim
bul dc noapte, că frontul ii cam 
supăra, mereu țîriia de ici-colo, 
amenințător. ...Măi, Gheorghită. 
i-a șoptit, luindu-l de după git. 
să fii atent, mă, că-s semne...'* 
„Lasă. măi. sint miner vechi, 
n-o să ai tu retnușcări din 
partc-mi...“ „Ghiță. numai să ai 
grijă, măi..." învălmășeală aco
lo. se ram înghesuiau unul în 
altul că așa-s minerii... Știa nea 
Vicu că Gheorghită nu-i un mi
ner dc azi, de ieri, că se poate 
feri, și totuși nu-i da pace — 
a naibii ! — un fel de presim
țire. să nu sc intimplc ccva, că 
uite cum îi cite-o nenorocire.

chiar și așa din senin, vine pc 
capul omului, se frâininta că 
dacă n-o face ortacul ce i-a 
zis ? O fîlfiire ușoară cu mina 
din colivie, și a coborît... S-au 
strms vreo 5, apoi, cum mai e 
la mină obiceiul, intr-o încăpe
re dc lingă baie, unul îi adu
nase : „Hai, mă, că vin d’acas’, 
am o palincă d-aia de sfîriie...** 
Abia cit de-au gustat și intră 
un puțar val-virtej, răsuflind 
greu, că s-a făcut Ia Repaș sur
pare, și c-a prins pe cineva... 
Și-a tras nea Vicu salopeta pes
te hainele curate, s-a aruncat 
în colivie și a ajuns intr-un 
suflet la ort. Cu genunchele în 
git — Ghiță al lui înghețat în 
ultima goană. Doamne, și totul 
din cauza unui mijlocaș la grin
dă pc care nu mai apucase să-1 
pună... A fost dcajuns doar o 
singură dată, după doisprezece 
ani. ca să nu-i dea ascultare și- 
chipul prelung, cu bărbie dură, 
oehj căprui care păreau atît de 
vii, uneori, n-au să-I mai bu
cure nici-odată...

★
Ei. dar toate trec, rănile sc 

cicatrizează, unele mai cu ofuri. 
altele mai fără... Ludovic Repaș 
are trei copii — o fată mai ma
re. c in clasa a VIII-a și doi 
băieți, unul intr-a cineca, iar 
prislea va fi peste un an în- 
tr-a-ntii... — și nu vrea ca ei 
să râmină singuri... De fapt, 
cine vrea asta ? El știe că sub

pămint e nevoie de mai multâ 
gindire dccit la lumina zilei, 
peniru că primejdia-i vicleană, 
afurisit de greu de răzbit... Și 
veghează neîncetat ca nimic să 
nu mai clatine, să nu mai sfar
me nici armonia dinăuntru, nici 
cca din afară— Căci, nu o dală, 
ne mulțumim cu atît de puțin— 
Cind mănîncă suplimentul, nea 
Vicu apucă să se gindească eit 
de cit la ai lui, și — amărif să 
fie sau nervos dc ceva — cind 
vede o clipită, aievea, pe cel 
mic, pe Adi făcîndu-i cu ochiți1, 
(l-au învățat cei mari-.) se 
moaie pe loc... Doar, sint cazuri 
cind. cu oricit dc mult, tot nu-i 
îndestulat... Că uite ne-am luat 
cu vorba și era să nu vă spun 
că Repaș împreună cu ortacii 
Iui cei noi a izbutit să scoată 
fîșia la frontal în patru schim
buri... Dar. iată, acum se încă
pățânează să dea gata trei fisil 
la două zile, zice că nu se 
poate să nu Se poată,' căci oa
menii au început sg fie lingă el 
cu trup și suflet, il ascultă tot 
ortacul... — ...S-ar cădea să nu 
sc-ntimplc așa ? Doar este vice
președintele Comitetului unii»- 
nîi pe ramură a U.G.S.R...

Ludovic Repaș e miner doar 
de 6 ani. dar are deja Medalia 
și Ordinul Muncii clasa a IH-a, 
Medalia „a 50-a aniversar,. a 
P.C.R.".......Aici în Vale sîm’ ră-s
crescut, aici e pentru mine, 
chiar acasă în Ardeal d<- <îfe 
ori am mărs, am fost. asa. ca 
și pierdut.. Aîci am pornit, am 
ajuns ne alții, i-am lăsat în ur
mă... Da’ nu-mi parc rău nici 
pentru mine, nici pentru ci.. “

Accelerarea ritmului de lucru
pe șantiere - cerință a zilei

(Urmare din pag /)

zarea forței de muncă și întări
rea ordinai pe șantierele de con
strucții, s-au trasat sarcini deo
sebit de importante, care au 
stat la baza stabilirii indicato
rilor de plan pentru anul 1972. 
Din dezbaterile ce au avut loc 
în rîndurile constructorilor a 
rezultat că există posibilități 
de depășire u acestor indicatori 
exprimate în angajamentul a- 
sumat și în chemarea lansată 
de grupul nostru către toate 
șantierele de construcții din ju
deț.

Pentru realizarea acestora, 
comitetul de partid și-a repar
tizat membrii săi pe șantiere și 
loturi, s-a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice cu 
termen și cu responsabilități 
precise, insă cheia succesului 
este urmărirea atentă, respon
sabilă in așa fel ca tot «<•■ a ce 
s-a stabilit sâ fie îndeplinit.

In cele două luni care s-au 
scurs din -trimestrul curent am 
Intîmpinat unele greutăți, îndeo- 
eebi datorită lipsei unui front

de lucru corespunzător, deter
minat de primirea cu întlrzle- 
re a unor documentații.

Astfel, problemele legate de 
execuția liceului industria), res
pectiv documentație — finan
țare — amplasament, au fost 
rezolvate de către beneficiar cu 
Intîrziere de cea. 30 de zile. La 
fel. amplasamentul pentru dru
mul Mierleasa — Bărbăteni nu 
e soluționat nici In momentul 
de față. Se cerc din partea 
C.C.P. mai multă solicitudine 
in rezolvarea problemelor ce-i 
revin in calitate de important 
beneficiar.

Au fost întîmpinate greutăți 
și din partea O.J.T. Deva, bene
ficiarul lucrării motel Gambri- 
nus, care a intlrziat predarea u- 
nor detalii de execuție.

Pe de altă parte, trebuie să 
recunoaștem că și în ceea ce ne 
privește pe noi. nu am insistat 
îndeajuns in formarea frontu
lui J,- lucru pentru toate mese
riile de muncitori, ne referim 
în special la cei de la finisaj 
(zidari, parchetari, zugravi), 
din care c-nrză folosirea între
gului efectiv nu a fost cea mai

rațională. Acest lucru a avut 
repercusiuni neplăcute asupra 
realizării indicatorului de pro
ductivitate a muncii. Cu efecti
vele pe care le avem în momen
tul de față, am fi putut realiza 
o producție mult puii mare.

Cu toate că au fost deja pre
date de la începutul anului uri 
număr de 102 apartamente și 
tin complex comercial la Lonea, 
trebuie să subliniem faptul că 
pentru a onora planul se im
pune intensificarea eforturilor 
noastre in scopul terminării a 
încă 90 dc apartamente la Vul
can și Petroșani. Este necesar 
să mobilizăm toate forțele șan
tierelor pentru accelerarea rit
mului de lucru la aceste obiec
tive. .Apreciem că există posi
bilități certe «le recuperare a 
răminerilor in urmă in zilele 
care au mai rămas din luna 
martie.

Comitetul nostru de partid, 
Organizațiile de bază de pe șan
tiere. toți salariații sînt hotă- 
rîți să-și îmbunătățească activi
tatea. aceasta constituind un im-
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Sosirea la Alger

E

în Algeria, tovarășe Nicolae

La ora 11,00. avionul, care de 
ia plecarea din București a sur
volat teritoriile Iugoslaviei, și 
Italiei, apele Mediteranei. alc- 
rizcnzâ pe aeroport. Reactoare
le aviație, militare algeriene, 
care au alcătuit de la Intrarea 
In spațiul aerian al țării. escorta

în tradiționale costume algeriene o- 
ferj apoi oaspeților buchete de

dc < moare, wlutâ din înaltul 
lui. tnclinînd aripile. Sini
> 21 dc salve dc arlilci-e 

în care solul sta-
tului
nave

apare in aero-

La din avion, tovarășul
Nicollae Ccatt$cseu și tovarășa Elena

tatc și prictcitic de' prc^dtntdc
Hoo.iiri Boumcdienc. Cei doi șefi
de o.at își siring cu ^Căldură mii-

i nigerian prezintă
apoi pc monbru Consiliului Rcvo-
Itlției ș« pc alț i inalți demnitari, o-
fițeri superiori, ctc.

O 1 criță și un băiat îmbrăcați

«Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre- 
tintâ șefului statului Algerian pe 
membrii delegației române.

In continuarea ceremoniei, oaspeți 
și gazde se îndreaptă spre poaiu- 
mul de onoare, în fața căruia un 
deta șament al Armatei naționale de 
eliberare, cu muzică și drapel, pre
zintă onorul. Sînt intonate imnu
ri' de stat ale Romanici și Algc- 
nei. Cei doi conducători dc partid 
și de stat trec apoi in revista gar
da dc onoare.

Solemnitatea continuă cu prezen
tarea celorlalte persoane algeriene 
venite in întîmpmarc.

Sînt prezentați, dc asemenea, șe
fii misiunilor diplomatice acreditați 
la Alger. In continuare, membrii 
ambasadei, ai coloniei române — 
specialiștii și tehnicienii aflați în 
Algeria in cadrul acordurilor dc co
laborare economica dintre cele două 
țări — fac o caldă manifestație 
de prețuire și stimă conducătorului 
partidului și statului nostru.

La intrarea in salonul oficial, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-tova
rășa Elena CeaușcscO. președintele 
Houari Boumediene sini salutați de 
militari îmbrăcați în străvechiul 
port al luptătorilor de odinioară — 
in burnusuri albe cu capul ini ușu
ra* în turban, cu săbiile lor dc 
cavaleriști, prezentate pentru onor.

Apoi, oaspeți și gazde se îndreap
tă spre Alger, cortegiu) de mașini 
oficiale străbătînd, dc-a lungul Bu
levardului Armatei naționale de c- 
liberare, — străjuit de palmieri — 
o pitorească regiune.

In dreptul unui impresionant 
arc de triumf, ridicat in cinstea 
oaspeților, la intrarea în orașul 
propriu-zis, cortegiul oficial se 
oprește, cei doi președinți fiind 
înconjurați cu căldură de nu
meroși locuitori ai capitalei ve
nit i în întîmpinarea lor. Nota
bilități ale Algerului au salutat 
pe oaspeți, tirindu-le bun ve
nit și au înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Cheia de aur 
a orașului. In uralele mulțimii, 
mașina deschisă parcurge, în 
aceeași sărbătorească și entuzi
astă atmosferă, arterele princi
pale ale orașuluii înțesate de 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită protocolară președintelui 

Houari Boumediene
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Con
siliului dc Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut, sîmbătă după-amiază, o 
vizită protocolara președintelui Con
siliului Revoluției, președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
Houari Boumediene.

La sosirea la palatul preziden
țial, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost îmîmpinat cu căldură de pre
ședintele Boumedicne, Raid Ahmed, 
membru al Consiliului Revoluției, 
responsabilul aparatului dc partid 
al Frontului dc Eliberare Națională. 
Abdelaziz Bouteflika. membru al

Suveranitatea asupra bogățiilor 
naționale — imperativ al dezvoltării
(Urmare din pag. /) 

bizuire pe propriile forțe. Prin na
ționalizarea băncilor, a societăților 
de asig rări, a transporturilor, pre
cum și a marilor plantații de sisal, 
au fu:: create pîrghiile pentru dez
voltarea economiei în interesul na
țiunii. In același proces se înscrie 
și instituirea controlului riguros al 
statului asupra comerțului interior 
și exterior, odată cu crearea unei 
corporații guvernamentale. La suita 
măsurii<>r adoptate în vederea ex
tinderii sectorului dc stat s-a adău
gat recent naționalizarea stațiilor dc 
desfacere a benzinei și a altor pro
duse petrolifere.

Zambia a cunoscut o experiență 
similară in anii independenței. O- 
bligînd cele două mari trusturi mi
niere — „Anglo-American Corpo
ration** și „Roan Selection" — care 
primiseră dc la fosta societate „Bri
tish South Africa" drepturi „in per
petuii) “ de a opera în regiunea de
numită „centura de cupru zambia7 
nă“, să cedeze statului peste jumă
tate din acțiunile lor. guvernul de 
la Lusaka a înfăptuit prima etapă 
a procesului ce vizează naționaliza
rea întregii industrii miniere. „Zam
bia aparține zambienilor, bogățiile 

lotLiln. urările înscrise de-a lun- 

blicn Socialistă România", „Tră
iască prietenia algeriano-romA- 
nft Pentru a întreg) această 
din loc în loc, orchestre folclo
rice din diferite regiuni nlo ță
rii. interpretează cîntocc în cin
stea solilor poporului român. In 
somn do aleasă cinstire, dc 
caldă, atenție pentru oaspeții 
dragi, sc aud, <’c asemenea, me
lodii populare românești, trans
mise prin difuzoare instalate pe

Mulțimea devine tot mai den
să. Răspunzând chemării Fron-
lylui dc Eliberare Națională,
și-au dat întilnire în această
zi pe strâîzile străvechiului „El
Djozair41 —• Algerul dc astăzi —
o mn re pairte a populației ora-
șului „Prin această primire, po
porul nostru va demonstra că
nu a uitat sprijinul concret pc 
care poporul român l-a acor
dat luptei noastre dc eliberare", 
— se spune în chemare.

Revărsarea dc bucurie popu
larii la care asistăm este o 
ilustrare vio a entuziasmului 
eu care locuitorii capitalei au 
dat curs acestui apel. Zecilor 
și zecilor dc mii de cetățeni 
ai Algerului li s-au alăturat re
prezentanți ai comunelor, din 
alte localități, care au venit 
de la mari depărtări în dorin
ța dc a aduce salutul consăte
nilor lor.

Conducătorul partidului și 
statului nostru răspunde cu 
căldură, prietenește acestei pri
miri sărbătorești, care nu con
tenește pînă la porțile Palatului 
Poporului — reședința ce a 
fost pusă la dispoziția oaspe
ților români în timpul vizitei 
lor în Algeria.

Aici, la Palatul Poporului, 
șefii de stat ai celor două țări 
se întrețin din nou prietenește. 
Președintele Houari Boumediene 
își ia apoi, cu căldură, rămas 
bun de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Suita dc vizite în diferite țări 
africane, inaugurată, la 11 mar
tie. la Alger, se înscrie în con
textul multiplicării, cu deose
bire în ultimii ani. a contac
telor directe intre factorii dc 
răspundere din România și din 
țările Africii.

Acest șir de vizite reprezintă 
o grăitoare expresie a senti
mentelor de profundă solidari
tate. stimă și simpatie pe care 
țara noastră le manifestă față 
de popoarele continentului afri
can, față de lupta lor pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței și suveranității națio
nale. împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru transformări în
noitoare in viața social-economi- 
că, pentru valorificarea bogă
țiilor naționale potrivit voin
ței și aspirațiilor proprii, pen
tru o viață mai bună. Ea con
stituie, totodată, o dovadă con
cludentă a dezvoltării mereu 
ascendente a raporturilor în cele 
mai felurite domenii: politic, 
economic, tehnico-științific, cul
tural dintre România și țările 
Africii, în interesul și spre bi
nele poporului român și popoa
relor acestor țări, în interesul 
cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. al întăririi unită
ții de acțiune a frontului anti- 
imperialist, a tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste ale 
contemporaneității.

Consiliului Revoluției, ministrul a- 
facerilor externe, Belaid Abdessa- 
Icm, ministrul energici și in
dustriei, Rabah Bitar, ministru dc 
stat însărcinat cu transporturile, 
Larbi Demaghlatrouș, ambasadorul 
Algeriei în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit dc Ion Pațan, Corneliu 
Măncscu, Bujor Almășan, precum și 
dc Mihai Ștefan,. ambasadorul Ro
mâniei la Alger.

Intre cei doi conducători de partid 
și dc stat a avut loc, apoi, o în
trevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

subsolului ei sini bunuri ale cetă
țenilor noștri" — declara președin
tele Kenneth Kaunda, rclcvînd im
portanța instituirii controlului sta
tului in domeniul exploatării prin
cipalei bogății naționale — cuprul.

In Republica Zair, momentul de
clanșării procesului dc recuperare a 
bogățiilor subsolului (cupru, cobalt, 
minereuri rare) l-a constituit trece
rea în patrimoniul statului a tutu
ror bunurilor mobiliare și imobi
liare ale companiei belgiene „Union 
Miniere du Ham Katanga" și crea
rea societății naționale de mine
reuri. cu participarea majoritară a 
statului. Această importantă acțiu
ne a fost urmată de alte măsuri, 
care au asigurat statului controlul 
asupra a la sută din mijloacele 
de producție, asupra societăților de 
transporturi și asigurări.

Preocupări în același sens sc con
stată și în alte țări africane, care 
aspiră la consolidarea independen
ței. la dezvoltarea unei economii 
de sine stătătoare.

Recent, în Republica Populară 
Congo a fost instituit controlul 
statului asupra întreprinderilor din 
domeniul energeticii, precum și asu
pra comerțului cu material lemnos. 
Dc asemenea, guvernul Republicii

DELEGAȚII ROMÂNE
PESTE HOTARE

Politica de coexistență pașnică — expresia
dorinței de pace a țărilor socialiste

PEKIN 11. -- Corespondentul 
Agcrpres, Ion Galâțcanu, transmite : 
In drum spre Republica Democrata 
Vietnam, delegația guvernamentala 
economică româna, condusa dc to
varășul Ghcorghc Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui dc Miniștri, a sosit la Pekin. In 
intîmpinarca delegației rofnânc, pe 
aeroport au venit Li Sicn-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez și viceprcmier al Con
siliului dc Stat, Ken Biao, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful Sec
ției pentru relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale chine
ze. Au fost prezenți ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Gavri- 
lcscu, și însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Ambasadei R. D. Viet
nam Ia Pekin, Nguyen Tien.

★
Li Sien-nicn a oferit o masa in 

cinstea delegației române.
Au fost prezente personalitățile 

chineze care au venit în întîmpi-

Abrogarea 
măsurilor 

excepționale 
din 

Uruguay
MONTEVIDEO 11 (Agerpres). 

— -Adunarea generală a Congre
sului Uruguayan — ambele ca
mere ale parlamentului reunite 
în ședință comună — a abrogat 
cu 67 de voturi pentru, contra 
unu, legea privind măsurile ex
cepționale de securitate institui
tă în urmă cu trei ani de către 
fostul președinte Jorge Pacheco 
Areco. Această lege permitea 
reținerea Și arestarea dc către 
poliție a oricărei persoane pe 
termen nelimitat fără judecată, 
rcstrîngea activitatea sindicate
lor și impunea, totodată, restric
ții presei în legătură cu publi
carea știrilor referitoare la ac
tivitatea organizației de guerilă 
urbană Tupamaros. Parlamentul 
a hotărît să extindă totuși doar 
pînă la 30 aprilie a.c. posibili
tatea autorităților de a deține 
în închisorile militare, în aș
teptarea judecării, persoanele a- 
cuzate de a face parte din or
ganizația Tupamaros.

In timpul desfășurării votului, 
parlamentarii partidului Colo
rado, de guvernămînt, împreună 
cu un grup aparținînd celuilalt 
partid tradițional, Blanco, aflat 
în opoziție, au refuzat să intre 
în sala unde se desfășura scru
tinul din adunarea generală. în
cercând să împiedice astfel a- 
brogarea respectivei legi.

Manevrele wiliei se lovesc de boln ooDtilarâ
In Chile sc semnalează, cu deo

sebire în ultima vreme, o recrudes
cența a forțelor politice de dreapta, 
care urmăresc prin toate mijloacele 
să împiedice aplicarea programului 
de guvernămînt al Unității Popu
lare. Se poate constata concomiten
ta unor acțiuni sedițioase în nu
meroase domenii ale vieții politice 
și economice.

Piesa de bază pe terenul opozi
ției legalîste o constituie, în pre
zent, reforma constituțională adop
tată în parlament prin voturile par
tidelor de dreapta (național și ra-

Africa Centrală a adoptat o serie 
de masuri în vederea îngrădirii ac
tivității companiilor străine care ex
ploatează diamantele țării și a 
protejării acestei principale bogății 
naționale.

Privite în ansamblu, acțiunile în
treprinse de statele africane în ve
derea valorificării, în interesul na
țional, a resurselor lor naturale, 
constituie un proces impresionant 
prin amploarea implicațiilor sale. 
Ele au menirea să realizeze, pe plan 
național, o corelare și mobilizare a 
tuturor resurselor umane și mate
riale, în vederea progresului econo
mic și social, să asigure premisele 
dezvoltării industriei și moderniză
rii agriculturii in țările respective, 
în vederea creșterii venitului națio
nal, conform noilor cerințe ale dez
voltării.

Procesul recuperării dc către tine
rele state africane a avuțiilor lor 
naționale, spoliate ani de-a rîndtil 
de fostele puteri coloniale și dc 
monopoluri, nu exclude înfruntări 
violente, așa cum s-a întîmplat în 
cazul disputei, din anul 1967, din
tre guvernul de la Kinshasa și „U- 
nion Miniere du Haut Katanga". 

nare la aeroport, precum și amba
sadorul României.

★

VARȘOVIA 11 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu. transmite t La încheierea 
vizitei salo in Polonia, minis
trul industriei chimice al Repu
blicii Socialiste România, Mi
hail Florescu, n făcut o scurtă 
declarație corespondentului ...\- 
gerpres" : „In timpul convorbi
rilor avute la Varșovia cu mi
nistru! industriei chimice, Jer
zy Olszewski, și cu Wlodzimierz 
Lejczak, ministrul industriei 
grele, au fost discutate proble
me concrete legate de posibili
tățile de adîncire continuă și 
de extindere a colaborării eco
nomice, științifice și tehnice în 
industria chimică. Primirea la 
Franciszek Kaim, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a 
oferit ocazia dc a releva impor
tanța înțelegerilor realizate în
tre ramurile chimiei din cele 
două țări.

Raport al 0. N. U.
comise in

privind crimele 
». S. A.

NAȚIUNILE UNITE 11 (A- 
gerpres), — Grupul de experți 
în problema politicii de apart
heid ai Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului a elaborat un 
raport privind crimele împotri
va umanității comise în Repu
blica Sud-Africană. In docu
ment se arată câ „maltratarea 
deținuților politici și a altor 
persoane pe motive rasiale, ex
terminarea sau încercarea de 
exterminare a membrilor unei 
comunități, uciderile, deportă
rile. practicile asemănătoare 
sclaviei și urmărirea luptători
lor pertru libertate sînt, toate,

Scrisoare adresată 
de John Gollan ministrului 
finanțelor al Marii Britanii

LONDRA 11. — Coresponden
tul Agcrpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite i „Poporul britanic 
cere guvernului elaborarea unui 
buget care să curme șomajul, 
inflația.și sărăcia" — sc arată 
într-o scrisoare adresată minis
trului finanțelor, de John Gol- 
lan, secretar general al P.C. din 
Marea Britanic, și publicată de 
ziarul „Morning Star". In scri
soare se cere Ca bugetul, care 
va fi prezentat Parlamentului, 
la 21 martie, să aibă în vedere 
necesitatea reducerii impozite
lor, creșterii pensiilor și a alo
cațiilor pentru copii, lansarea 
unui vast program de construc
ții dc locuințe, școli și spitale.

dical) și cele ale democrației creș
tine. Partidele respective vor să pre
zinte reforma ca o legiferare a ce
lor trei arii de proprietate, dar în 
realitate ca reprezintă — prin ma
joritatea dispozițiilor sale — o re
plică retrogradă la acțiunile guver
nului în direcția extinderii proprie
tății sociale. Ea urmărește retroce
darea unor întreprinderi care au in
trat în controlul statului (prin a- 
nularea de către reformă a dispo
zițiilor legale pe baza cărora au
toritățile au introdus acest control) 
și blocarea acțiunii C.O.R.F.O. (cor
porația pentru stimularea, produc
ției), care își propune să achizițio
neze 91 de întreprinderi monopo
liste. Această reformă constituțio
nală care, pc plan politic, exprimă 
alianța parlamentară a dreptei cțț 
democrația creștină, este folosită șt 
in încercarea de a diminua prero
gativele prezidențiale. Potrivit con 
stiiuției chiliene, puterea legislativă 
este exercitată — in virtutea regi
mului prezidențial — atît de parla
ment, cît și dc președinte. Intre al
tele, președintele poate opune vc- 
toul său unui proiect de lege sau 
de reformă constituționala aprobate 
dc parlament. In acest caz. legea 
respectivă sc întoarce, spre discuta
rea amendamentelor prezidențiale, 
în congres. Potrivit normelor consti
tuționale invocate de Unitatea Popu
lară, veioul prezidențial poate li res
pins numai cu două treimi din nu
mărul voturilor. Opoziția care cve 
majoritară în parlament, dar nu 
dispune de o asemenea majoritate, 
susține o interpretare proprie a 
normelor valabile în asemenea si
tuații, afirmînd că pentru respin
gerea vctoului (ca atare, pentru a- 
doptarea textului inițial) ar fi su
ficientă o majoritate simplă.

In situația cind opoziția nu re
cunoaște norma de două treimi, pu
terea executivă poate apela la tri
bunalul constituțional (in cazul a 
patru conflicte anterioare între par
lament și guvern, tribunalul a dat 
hotărîri favorabile tezelor susținute 
dc puterea executivă).

Opoziția și-a mobilizat toate re
sursele propagandistice pentru a-și 
impune leza sa procedurala. In a- 
ccst scop s-a dat publicității un

BERLIN 11 (Agcrpres), — In 
cttvîntarca rostită la adunarea de 
la Leipzig a propagandiștilor, Erich 
I Ioneckcr, pnm-sccretar al C.C. al 
P.S.U.G., a relevat că hotăririlc 
Congresului al VI 11-lea al P.S.U.G. 
au inițiat o nouă etapă in dezvolta
rea R. D. Germane ca stal socia
list al muncitorilor și țăranilor, c- 
tapa in care sporește rolul condu
cător al clasei muncitoare și al 
partidului său — P.S.U.G.

Rclerindu-sc la evoluția situației 
internaționale, Erich Honecker a a- 
ratat că politica dc coexistența paș
nică între statele cu orindiiiri so
ciale diferite, acțiunile consecvente 
în direcția ținerii Conferinței ge- 
neral-curopcnc pentru securitate și 
colaborare sînt expresia dorinței ță
rilor socialiste dc a elibera omeni
rea dc pericolul unui nou război 
mondial și de a stinge focarele dc 
război existente.

Subliniind dezvoltarea în Europa 
a relațiilor dc coexistența pașnică, 
vorbitorul a relevat, în context, e- 
fcciul favorabil asunra evoluției si
tuației politice dc pe continent a 

acte generate de apartheid și 
trebuie considerate crime potri
vit dreptului internațional. Re
publica Sud-Africană este răs
punzătoare pentru aceste acte 
în conformitate atît cu dreptul 
internațional, cit și cu tratatele 
de pace și convențiile de la Ge
neva încheiate după al doilea 
război mondial, care au fost 
semnale și de R.S.A.". Grupul 
de experți recomandă Comisiei 
să ceară guvernului de la Pre
toria urmărirea penală a per
soanelor care se fac vinovate 
de aceste crime împotriva uma
nității.

Pentru acoperirea cheltuielilor 
necesare acestei dezvoltări, în 
scrisoare se propune creșterea 
cu 50 la sută a taxei asupra 
corporațiilor și asupra celor cu 
venituri mari, reducerea la ju
mătate a cheltuielilor militare. 
In continuare, sc spune : „Pen
tru a preveni dificultățile ba
lanței de plăți, așa cum s-a pe
trecut in perioadele de expan
siune economică precedente, noi 
propunem să fie reduse investi
țiile particulare peste hotare, 
să ia sfîrșit cheltuielile milita
re în străinătate și, în conformi
tate cu dorința majorității po
porului britanic, Anglia să ră- 
rnînă în afara Pieței comune1'.

manifest al partidelor de opoziție, 
in care sc reafirmă aceaită teză și 
sc contestă competența tribunalului 
constituțional în cazul conflictului 
dintre parlament și președinte în ju
rul unei reforme constituționale. 
Substratul politic al acestei poziții 
se concentrează în afirmația că ne- 
acceptarca interpretării partidelor de 
opoziție poate „crea o situație de 
extremă gravitate". Numeroase zia
re au comentat această afirmație ca 
o amenințare cu o lovitură de forță.

In disperarea lor, cercurile reac
ționare din Chile au acționai pentru 
crearea unei atmosfere dc incerti
tudine, mai ales cu pîrghiile spe
culei, și prin privarea pieței dc o 
scrie de mărfuri dc larg consum. 
Recent, președintele Partidului Na
țional, Onofre Jarpa. a făcut de
clarații calomnioase la adresa dife
ritelor instituții ale regimului, iar 
intr-un document al aceluiași partid 
se incită la alertă.

Scopul acestor 'acțiuni concentrice 
este, evident, încercarea de a crea 
derută, de a. paraliza activitatea 
guvernamentală, cu deosebire în do- 
njcniul aplicării programului dc lăr
gire a. ariei sociale.

Presiunile și tentativele de inti
midare politică nu au dat însă re
zultatele scontate.

Guvernul a continuat neabătut 
programul său de extindere a pro
prietății sociale și combaterea spe
culei. Acest program se bucură de 
sprijinul larg al poporului. Masu
rile guvernamentale sînt însoțite de 
explicarea convingătoare a scopuri
lor urmărite dc rcacțiune, dc ape
lul la o mobilizare activă în jurul 
cuceririlor revoluției.

Intr-un editorial intitulat „Oa
menii muncii în ofensivă", ziarul 
„La Naciori", după ce trece în re
vistă acțiunile de masă întreprinse 
în aceste zile în întreaga țară în 
sprijinul guvernului, scrie că mani
festarea fermă a acestui sprijin re
prezintă „voința și spiritul de lupta 
ale oamenilor muncii, pentru a za
darnici orice tentativa de lovitura 
de forța din partea reacțiunii"4

Eugen I’OP 
Corespondentul Agerpres 

la Santiago dc Chile 

tratatelor inchfiatc de U.R.S.V și 
R. P. Polona cu R. F. a Germa
nici. Vorbitorul a subliniat că in
trarea in vigoare a acestor tratate 
și a acordurilor in legătură cu Ber
linul occidental va corespunde nu 
numai intereselor partenerilor di- 
recți, ci și celor ale tui m or sta
telor europene și va servi la trans
formarea Europei intr-u'n continent 
al păcii și colaborării. In aceeași 
ordine de idei, Erich I Ioneckcr a 
menționat rolul pozitiv al hotârî- 
rii R.D.G. care permite aplicarea 
temporală a unor reglementări ca

Declarația președintelui 
Grupului belgian pentru securitate 

și cooperare europeană
BRUXELLES 11 (Agcrpre,). — 

Opinia publică belgiană se pronun
ță pentru o analiză lucidă și serioa
să a situației din Europa, pentru 
recunoașterea realităților istorice ca
re au luat naștere pe continent du
pă al doilea război mondial, a de
clarat Albert de Smacle, președin
tele Grupului belgian pentru secu
ritate și cooperare europeană, zia
rului sovietic „Izvestia". Declarați., 
adoptată la Praga de statele parti
cipante la Tratatul dc la Varșovia, 
a relevat el, subliniază necesitatea 
normalizării relațiilor cu cele două

„Novoe Vremea" 
despre relațiile economice 

sovieto-japoneze
MOSCOVA II. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite ;

Intr-un interviu acordat re
vistei „Novoe Vremea", I. F. 
Scmiccastnov. adjunct al minis
trului comerțului exterior al 
U.R.S.S., care a condus delega
ția sovietică la consfătuirea co
mună a comitetelor sovieto-ja- 
ponez și japono-sovietic de co
laborare economică, desfășura
tă recent la Tokio, a arătat că 
aceasta a avut la ordinea de zi 
probleme importante cum sînt 
livrarea în Japonia a țițeiului 
din zăcămintele de la Tiumen 
și construirea unei conducte pe
troliere pînă în portul Nahod- 
ka, cu o lungime de 4 500 km. 
livrarea în Japoniade huilă din 
Iakuția de sud. participarea 
părții japoneze la prospectarea 
țițeiului și gazelor din Sahalin. 
Au fost, de asemenea, prezenta
te informări afe grupurilor de 
lucru cu privire la realizarea a- 
cordului general privind con
struirea unui port în Golful

Acfiuni de protest în Spania
MADRID 11 (Agerpres). — 

Tensiunea continuă să crească 
în localitatea spaniolă El Fer
rol, unde forțele polițienești au 
deschis focul asupra participan- 
ților la o demonstrație de pro
test organizată împotriva ho- 
tărîrii patronalului .șantierelor 
navale „Bazan" de a închide o 
serie de docuri și de a conceH’. 

Locul preferat de odihnă al locuitorilor capitalei Uzbekis- 
tanului, Tașkent a devenit Cintgan — localitate la SO de km, 
de oraș, in munții Tiani-Sani. Deosebii de animată este aceas
tă stațiune montană in sezonul dc iarnă. Pe pantele muntelui 
Marele Cimgan au fost deschise pirtii dc schi pentru ama
tori și sportivi. Turiștii au la dispoziție o modernă bază tu
ristică. căsuțe camping. cantine, etc. In foto : Noul iunicular.

ic intra in vigoare după ratifica
rea tratatelor și acordurilor mențio
nate.

Menționiitd ecoul internațional fa
vorabil produs de acțiunile R.D.G., 
Erich Honecker a criticat, totoda
tă, atitudinea acelor partide din 
Bundestagiil vest-german care se 
opun ratificării tratatelor R. F. a 
Germaniei cu I i.R.S.S. și Polonia 
și a relevat ca decizia care urmea
ză să sc ia în problema ratificării 
acestor tratate afectează interesele 
vitale ale tuturor popoarelor din 
Europa și din alte zone ale lumii.

state germane. Sprijinim propunerea 
cu privire la recunoașterea R.D.G. 
pe baza dreptului internațional și 
la primirea celor două state ger
mane in O.N.U., a spus președintele 
Grupului belgian pentru securitate 
și cooperare europeană. El a men
ționat că ratificarea grabnică a 
tratatelor semnate dc R.F.G. cu 
U.R.S.S. și cu Polonia, precum și 
intrarea în vigoare a acordului cva- 
dripartit asupra Berlinului occiden
tal deschid perspective pentru re
glementarea problemelor ncsoluțio- 
nate încă.

Vranghel și la livrarea către 
Japonia dc material lemnos, iar 
în U.R.S.S. — de utilaje, mașini 
și materiale de producție în a- 
cest domeniu. I. F. Semiceast- 
nov a arătat că, potrivit planu
lui cincinal, în anul 1975, ex
tracția de petrol în regiunea 
Tiumen vq fi de aproximativ 
125 milioane tone, dar partea 
sovietică este dispusă, dacă va 
fi necesar, să asigure în plus 
livrarea anuală între 25—40 mi
lioane tone de țiței către Japo
nia — ceea ce resursele locale 
permit pe deplin.

Intrucît partenerii niponi 
sînt gata să furnizeze utilaje 
și conductele pentru schelele 
petroliere, precum și pentru 
portul petrolier în schimbul li
vrărilor <Je petrol, s-a propus 
încheierea unui acord de cre
dit corespunzător. I. F. Semi- 
ceastnov a amintit că „cercurile 
de afaceri japoneze au mani
festat un interes considerabil și 
fală de, celelalte proiecte de.co
laborare cu U.R.S.S.".

un număr de muncitori.
Vineri după-amiază. au fost 

înregistrate noi incidente între 
forțele de poliție și muncitori, 
soldate cu moartea unui alt sa
lariat. In oraș a fost organiza
tă. în semn de solidaritate, și o 
manifestație a femeilor, repri
mată, după cum relatează a- 
genția France Presse, de poliție.

I
i
i

„ Simbfltfl, Dumitru Bcjan
| președintele Uniunii Centrale a 
J Coperalivclor «le Consum „Ccn- 
Iirocoop", — care se află in 

drum spre R.D. Germană, — 
J s-a întilnit la Budapesta cu 
| ITigyes Molnar, președlnt le 
« Federației copcrativclor uni’ re 
| ..Szovosz". Cu acest prilej a a- 
, vut |oc un schimb de păreri pri- 
I vind stadiul realizării acordului 
, dc colaborare încheiat intre ce- 
| Ic două organizații cooperatiste. 

) ♦ La Sofia a fost dat publi
cității comunicatul comun pri- 

j vind vizita în Bulgaria a <lele- 
I gației guvernamentale a R.P.D. 
• Coreene, conduse de Zâng Zun 
| Tliek. vicepreședinte al Cabinc- 
, tului «Ic Miniștri, și convorbiri- 
I Ic purtate de delegația coreeană 
J cu delegația guvernamentală 
■ bulgară.
I Comunicatul relevă cu satis- 
’ facție că relațiile dintre Bulga- 
I ria și R.P.D. Coreeană sc dez- 
< voltă și se întăresc pe baza 
| principiilor marxism-leninismu- 
. lui și internaționalismului pro- 
| Ictar.

' Michael Kohl, secretar do 
| stat la Consiliul de Miniștri al

R.D. Germane, și Egon Bahr, 
| secretar de stat la Cancelaria 
. federală a R.F. a Germanici, au 
| continuat, Ia Berlin, convorbiri- 
J le în problema acordului din- 
■ tre R.D. Germană și R.F. a Ger- 
I maniei în domeniul traficului. 
' In cursul convorbirilor au fost 
I obținute progrese — relatează 
- agenția A.D.N. Discuțiile în 
I problemă vor continua în zilele 
; dc 22 și 23 martie, la Bonn.
J ♦ Guvernul Unității Popu- 

■ lare din Chile a acționat în ju- 
I decată conducerea Partidului 
j național, de extremă dreaptă, și 
I Pe proprietarii postului de ra- 
' dio „Agricultura", pentru incăl- 
I carea legii privind securitatea 
, statului — informează agenția 
I Prensa Latina.

I '♦« La sfîrșitul lucrărilor rc- 
J uniunii țărilor producătoare de
* cafea, desfășurată în capitala 
I Columbians, a fost dată publi-
* citățij „Declarația de la Bogo- 
| ta“, in care se analizează si- 
» țuația acesluj produs pe piața 
I interoccidentalâ ca urmare a 
, devalorizării dolarului și a re- 
I valorizării unor monede vest-cu-
* ropcnc.
I > Guvernul norvegian a pre- 
’ zentat in Storting (Parlament) 
| un voluminos document de 680 
. de pagini, care pledează pentru 
| aderarea Ia Piața comună.
' După cum se știe, deși guver- 
■ nul a semnat, la 21 ianuarie 
I a.c., acordul de principiu in a- 
j cest sens. Norvegia nu va de- 
I veni membră a Comunității E- 
' conomice Europene fără avizul 
I opiniei publice, care estc che- 
, mată să se pronunțe în această 
| problemă în cadrul referendu- 
J nțului popular ce urmează să
* aibă Ioc la 25 și 26 septembrie.

j '4- Guvernul indian a preluat 
I controlul asupra firmei parti- 
' culare cu participate britanică 
| «Indian Copper Corporation", 
, care operează in regiunea zăcă- 
I mintelor de cupru din statul 
J Bihar — informează agenția 
| United Press International.

I ♦ Potrivit unui comunicat o- 
| ficial dat publicității la Kin- 
' shasa, armata de eliberare națio- 
| nală din Angola a scos din 
, luptă, in perioada 1 ianuarie 
I — 1 martie 1972, 261 de soldați 
} portughezi. Totodată, au fost 
I distruse numeroase vehicule mi

litare și capturate importante 
j cantități de arme și muniții

• 4- Senatorul George Mi Go-
I vern, candidat democrat pentru 
, alegerile prezidențiale din S a- 
1 tele Unite, a ținut sîmbătă un 
• discurs în statul Florida, in 
-cursul căruia a propus rclmge- 
j rea necondiționată a forțelor 
| militare americane din Vietna- 
' mul dc sud.
I • I; ■ ... I ISS

* potrivit unor sune amor hune, p>e- 
I ședințele Pakistanului. Zullikar Ui 
j Bbuito, va face, in luna martie, o 

! @ I onele saigoneze au lansa: o

| nouă acțiune in Cambodgia — a- 
J nunți agenția Reuter, citind mii se 
. militare din Saigon. Agenția preci- 
I /.cază că este vorba de pătrunderea 
'a peste 9CC0 dc militari saigonezi, 
| care constituie avangarda unei for- 
» țe. dc 40CCC de oameni.
! 4* $ef*i de stal m Republici!

I Arabe Egipt, Siriei și Libiei vor 
} depune jurămîntul eonstituțio- 
| nai In fața primei Sesiuni a A- 
I donării Naționale a Confedera- 
J ției Republicilor Arabe, care se 
I deschide duminică — inform’ca- 
' ză agenția M.E.N. După cum 
| se știe. Adunarea Națională a 
» Confederației cuprinde 60 de 
I deputați — cîte 20 din partea 
’ fiecărui stai membru.
I 

i 

i 
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