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Participant la Conferința pe țară a cadrelor de condu
cere din întreprinderi și centrale industriale și de construc
ții, directorii și secretarii comitetelor dc partid din exploată
rile miniere ale Văii Jiului, au putut desprinde direct din 
lucrările acestui înalt forum și mai ales din cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, direcțiile majore și clare 
in care trebuie să acționeze in scopul sporirii eficienței eco
nomice a activității unităților pe care le conduc. In condi
țiile trecerii la programul de muncă in schimburi de 6 ore, 
la fronturile de lucru in subteran. înfăptuirea indicațiilor ex
primate la conferință presupun o canalizare în principal a 
tuturor preocupărilor pe realizarea productivității muncii, în 
timpul de muncă redus, printr-o mai judicioasă folosire a 
potențialului uman și tehnic de care se dispune.

Xm desprins dintr-o recentă discuție avută in acest con
text cu tov ing. DUMITRU POPEANÂȘ. directorul E.M. 
Lupeni. principalele direcții in care iși concentrează forțele 
colectivul minei precum și măsurile luate in vederea îndepli
nirii sarcinilor de plan ce revin minei in acest an și onoră
rii angajamentelor asumate prin chemarea la întrecere lan
sată către toate colectivele unităților miniere din țară.

Toate măsurile tehnico
organizatorice, toate
energiile colectivului

POPULAR MUNICIPALORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI

LA WNA CARE A LANSAT ÎNTRECEREA
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Cu planul pe primul trimestru îndeplinit
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Președintele Nicolae Ceaușescu
și-a încheiat vizita în cea de-a

patra tară africană
KINSHASA 23. — De la tri

misul Agorprcs, Ion Cîrjc : Joi, 
s-a consumat ultimul act al vi
zitei președintelui Consiliului dc 
Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Zair.

In cursul dimineții, in salonul 
oficial. împodobit cu drapelele 
celor două țări, al Palatului 
prezidențial din Ngaliema, pre
ședintele Consiliului dc Slat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele ” ......... ~.....................
Șese 
rația

La

Republicii Zair. Mobutu 
Seko, au semnat Dccla- 
comună româno-zalreză.

. ceremonia semnării au a- 
sislat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Marie Antoinette 
Mobutu. An fost de față: din 
partea română, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al comerțului 
exterior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologici. Alexandru 
Tujon. ambasadorul Republicii 
Socialisto România la Kinshasa, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Stefan Andrei, Consilier al pre
ședintelui Consiliului dc Stat, 
Constantin Mitea. consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat. Vasile Răuță. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Emilian Manciur, director în 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Sergiu Celac, director 
a. i. în Ministerul Afacerilor 
Externe, Florian Stoica, director

genera) adjunct în Ministerul 
Comerțului Exterior; c’in par
tea zaireză i Knrl-i-Bond Ngun
za, membru al Biroului Pol it id” 
al Mișcării Populare a Revolu
ției, ministrul nfacerilor externe 
și al cooperării, Umba-di Lulele 
ministrul minelor, Mata Nku- 
m'i, ministrul afacerilor sociale, 
Ndongala Tadl Lewa, ministrul 
economie! naționale, Engulu 
Bangabongo Bakokela Lakonga. 
ministrul lucrărilor publice. 
Kanyinga Onsindal, ministrul 
agriculturii. Eketebi Movidiba 
Mondjolomba. viceminlstru a) 
afacerilor externe șl al coope
rării, Biscngimana Rwema, di
rector al Biroului președintelui. 
Bokingi Embeyolo. ambasadorul 
Republicii Zair la București. 
Mutuale Tshikuntshe, director 
general nl afacerilor politice în 
Ministerul Afacerilor Externe si 
al Cooperării Knlume Mwnna 
Knhambwe. director general al 
cooperării în Ministerul Aface
rilor Externe și al Cooperării.

După semnare, cei doi preșe
dinți și-au strîns cu căldură 
mîinile s-au îmbrățișat.

Tn încheiere, conform proto
colului zairez. ministrul aface
rilor externe, Karl-i-Bond 
Ngunza, a dat citire textului 
declarației comune, care a fost 
subliniată cu puternice aplauze.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu. 
membrii delegației

precum și 
române,

Declarare comuna

însoțiți dc președintele Mobutu 
Șese Seko. doamna Marie An
toinette Mobutu și de persona
litățile zaireze prezente la ce
remonia semnării declarației 
comune, s-au îndreptat, apoi, 
spre aeroportul N' Djili, aflat 
la peste 30 km c’e Kinshasa.

Pe întregul traseu, mii de 
locuitori al capitalei au rezer
vat conducătorului statului o 
nouă manifestare spontană de 
simpatic; ei au scandat lozinci 
In cinstea prieteniei dintre po
poarele român și zairez. a con
ducătorilor lor, i-au întlmpinat 
jjo oaspeți cu frunze dc pal
mier — simbol al bucuriei.

Pe aeroport, pavoazat sărbă
torește, o marc mulțime de oa
meni i-au ovaționat șl aclamat 
tot timpul pe șeful stalului nos
tru.

După intonarea imnurilor na
ționale ale României și Zairu
lui, o unitate dc gardă o pre
zentat onorul.

Tn aplauzele și uratele celor 
prezenti, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți oaspeți ro
mâni își iau râmai bun dc la 
Bo-Boliko Lokonea. președintele 
Adunării Naționale. Kitbima, 
membru al Biroului Politic și 
secretar general al Mișcării 
Populare a Revoluției, Karl-i- 
Bond Ngunza. ministrul aface
rilor externe. Bulundwe, minis
trul de interne.
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romano-zaireza

— Demarajul in noul an lu 

exploatarea minieră Lupeni s-a 
făcu! greci. Sint conturate cui!e 

Je redresare și se poate preve

dea termenul dc recuperare a 
pierderilor la produ-ția de căr

bune din luna ianuarie ?

— Există deja dovezi, și au 
existat încă din decembrie, că 
timpul de lucru folosit integral 
este suficient pentru realizarea 
tiormelor la nivelul brigăzilor 
&i astfel a planului pe sectoare 
Rezolvarea în mod ingineresc 
a problemelor tehnice, grija 
țnanifestată pentru buna aprovi
zionare a locurilor de muncă, 
asistența tehnică la toate nive
lele și în toate schimburile, a 
permis încheierea primei luni 
de muncă în subteran în schim
buri de 6 ore, luna decembrie, 
cu un plus la producția de căr
bune planificată de peste 5 000

tone. Luna ianuarie a însemnat 
însă o bruscă scădere a energi
ilor potențiale ale colectivului 
exploatării, manifestîndu-se, pe 
de o parte, micșorarea liniei de 
front active prin terminarea u- 
nor abataje frontale productive, 
neputîndu-se compensa produc
ția din celelalte, iar. pe de altă 
parte, slăbirea responsabilității 
unor salariați care conduc pro
cesul de producție și controlea
ză fronturile de lucru. încercîn- 
du-se, deseori, cu ușurință justi
ficări în loc de a se găsi soluții 
optime de redresare a activită
ții

îmbunătățirea organizării la 
unele sectoare, o mai bună a- 
provizionare a brigăzilor a con
dus la realizarea planului în 
luna februarie. Analiza concre
tă și fermă a situației a permis

A. HOFFMAN
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Prin autoutilare
La Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan sarcina de plan a 

anului 1972, depășește pe cea a anului trecut cu 47 la sută. 
Compensarea unei mari părți din această creștere se reali
zează prin autoutilare.

Prin contribuția colectivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai fabricii se află în fază de aplicații o linie de 
montaj — încercări în care operațiile de montare ale an- 
samblelor și subansamblelor stil pilor fabricați șe vor face 
mecanizat. Operațiile de introducere a coloanei interioare a 
stâlpului in coloana exterioară, transportul acestora ca și în
cercările în standul de probă fiind mecanizate măresc capa
citatea atelierului montâri-încercări la cca. 100 de stîlpi 
pe zi.

i 
I 
I
I 
) 
î 
î 
I 
I
I 
I 
I
I .(

-

Prima zi a Festivalului-concurs 
„CINTECUL ADINCULUI“

BUN VENIT
$1 MULT SUCCES!

Astăzi după-amiază, in primitoarea Casă dc cultură din 
Petroșani debutează un eveniment artistic inedit și pro
mițător pentru Valea Jiului : Festivalul-concurș de muzică 
ușoară „CINTECUL ADINCULUI". Prin participarea repre
zentanților ai unui însemnat număr de județe din țară, a- 
c east 5 manifestare este rodul unei munci de am pusa m 
slujba unui scop măreț și nobil — cultura socialistă dc ma
să, înfrumusețarea spirituală a oamenilor intr-un armonios 
ritm cu viața noastră socialistă.

Un festival al Văii Jiului ? De ce, nu ? In această se
culară regiune carboniferă in care omul smulge cu tenacita
te fructul întunecat al pămintului. cintecul și jocul, pro
pensiunea spre frumos au fost dintotdeauna dominante ale 
vieții. Și n-au încetat nicicând in ciuda vicisitudinilor sociale, 
acum existind și cadrul cel mai adecvat pentru valorificarea 
acestui fond artistic din care țîșnesc flăcările talentului. Deși 
e destinat artiștilor amatori, trebuie să-l privim cu aceeași 
sinceră, nesofisticată emoție ca Pe ori care altul ce are loc 
pe mapamond. Să nu uităm nici un moment că și vedetele 
— sau stelele — artei interpretative nu s-au născut vedete; 
a trebuit să fie descoperite și apoi călăuzite.
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Prin realizarea planului pe 
prima lună a acestui an in pro
porție de 114,9 la sută, pe cea 
de-a doua in proporție de 113,0 
la sută, și printr-o depășire la 
zi in această lună de peste 
1000 de tone, colectivul secto
rului II al minei Uricani, condus 
de ing. Cristian Dinescu, extra
ge cărbune, începînd cu schim
bul IV ol zilei de ieri, în con-

tul trimestrului II al anului.
Organizindu-și bine munco, 

deserviți ireproșabil cu mate
rialul de susținere necesar, 
brigăzile de la pregătiri și a- 
bataje sînt principalii autori 
ai rezultatelor frumoase înre
gistrate. Se remarcă îndeosebi 
contribuția brigăzilor conduse 
de Samoilă Pecsi, Jenică Năs- 
tase. Constantin Grădinaru,

Gheorghe Nichita, Traian Pop, 
Pavel Madaraș și Radu Anto
nie. Pentru ca munca celor de 
la brigăzi să fie rodnică, au 
contribuit in mod deosebit și e- 
chipele de revizie și întreține
re a utilajului, din rîndul că
rora s-au remarcat prin efortul 
depus comuniștii loan Postola- 
che, loan Neuschtader, Matei 
Mihai și Jenico Bălan.

I 
I 
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Probleme psiho-sociale ale unităților miniere

EiHKnfc In recrutarea,
selecționarea și promovarea

cadrelor miniere (li)
Esențialul in orientarea Și se

lecția profesională il constituie 
stabilirea gradului de concor
danță între particularitățile in
dividului și însușirile necesare 
pentru executarea cu succes a 
unei anumite profesiuni. Selec
ția profesională înseamnă alege
rea dintr-un număr mai mare de 
candidați, a celor mai buni 
pentru o anumită profesie. Pen
tru industria minieră cel mai 
mare avantaj pe care-1 oferă o 
selecție psihologică este acela 
că micșorează — în maniera sa 
specifică — numărul și gravita
tea accidentelor profesionale, 
deoarece nu permite subiecților 
inapți, sau insuficient apți, exer
citarea unei profesii a cărei 
bună executare este în interesul 
securității colective.

O selecție profesională ideală 
ar consta în angajarea tuturor 
persoanelor care-și oferă servi
ciile și în menținerea doar a 
acelora care după cîteva luni 
și-au dovedit eficiența. Cum o 
atare procedură nu poate fi u- 
tilizată, întreprinderea este o- 
bligată să-și facă o idee despre 
candidatul pe care-1 are in față, 
in scurta perioadă a tratativelor 
și în această optică s-a recurs 
la testul psihologic care repre
zintă un „condensat" dc com
portament.

In cadrul 
pentru Securitate Minieră Pe
troșani s-au elaborat multe stu
dii privind analiza profesiunilor 
de miner șef de brigadă, artifi
cier, mecanic de locomotivă, 
mecanic la mașina de extracție, 
electrician și lăcătuș de mină, 
măsurător de gaze și maistru 
miner, în scopul găsirii celor 
mai corespunzătoare metode de 
diagnoză psihică prin care să 
se poată stabili gradul de dez
voltare a anumitor aptitudini 
și evoluția acestora.

De ce ne-am oprit în primul 
rînd asupra profesiunii de mi
ner ? Din analiza accidentelor 
la minele din Valea Jiului a re
ieșit că procentul cel mai mare 
de accidente este determinat de 
factorul uman, dintre care un 
număr mare apare la mineri. 
Frecvența mare de accidente la 
mineri se explică prin rolul ac 
tiv pe care îl au aceștia în ex
ploatarea nemijlocită a strate- 
ior de cărbune.

Un factor important în expli
carea accidentelor îl constituie 
vechimea în muncă. Astfel, a 
reieșit că, procentul cel mai 
marc de accidente apare la cei 
cu vechime în muncă de un an 
și sub un an. Acest fapt arată 
că din cauza condițiilor de 
muncă neobișnuite din mediul 
subteran, este necesară o pc-

Stației dc Cercetări rioadă de adaptare în muncă, 
de antrenare a aptitudinilor la 
condițiile specifice de lucru dar 
ne indică și necesitatea existen
ței intr-un anumit grad de dez
voltare, a unor aptitudini și 
factori psihici. Astfel, la mineri 
sînt necesare o atenție distribu
tivă dezvoltată pentru sesiza
rea concomitentă a diferitelor 
semnale, o gîndire practică, o 
bună memorie vcrbal-logică. ca- 

- pacitatea de a se mișca și acțio
na rapid etc. In consecință, 
pentru selecția minerilor s-a im
pus stabilire^ unei baterii de 
teste psihice pentru diagnosti-

Viorica EDELHAUSER 
psiholog S.C.S.M, Petroșani
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La invitația președintelui Re
publicii Zair, general de corp 
dc armată Mobutu Șese Seko, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu doamna Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficială în Re
publica Zair. între 21 și 23 mar
tie 1972.

Inalții oaspeți români au vi
zitat întreprinderi economice și 
așezăminte culturale din Kin
shasa. Ei au intilnit pretutindeni 
o primire călduroasă, expresie 
a sentimentelor reciproce de 
prietenie care animă poporul 
român și zairez.

Intre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Zair, 
general de corp de armată 
Mobutu Șese Seko. au avut Ioc 
convorbiri care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialita
te și înțelegere reciprocă.

La convorbiri au participat :
— Din partea română Ion

al Consi-Pățan, vicepreședinte
Jiului de Miniștri și ministru al 
comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Alexandru Tujon. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Kinshasa. Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Constantin Mi- 
tea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Vasile Ră- 
uță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Emilian Man- 
ciur, director în Ministerul A- 
facerilor Externe. Sergiu Celac, 
director a.i. în Ministerul Afa
cerilor Externe, Florian Stoica, 
director general adjunct in Mi
nisterul Comerțului exterior ;

— Din partea zaireză : Karl-i 
Bond Ngunza. membru al Birou
lui Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției, ministrul afaceri
lor externe și al cooperării. 
Umba-di Lulele, ministrul mi-

nelor, Mata Nkumu, ministrul 
afacerilor sociale. Ndongala Ta
tii Lewa, ministrul economiei 
naționale. Engulu Bangabongo 
Bakokela 
lucrărilor
Onsindal, ministru] agriculturii, 
Eketebi Moyidiba Mondjolomba 
vice-ministru al afacerilor ex
terne și al cooperării, Bisengi- 
mana Rwema, director al Birou
lui președintelui, Bokingi Em- 
beyolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București. Mutuale Tshi- 
kuntshe, director general al a- 
faccrilor politice în Ministerul 
Afacerilor Externe și al Coope
rării, Kalume Mwana Kaham- 
bwe, director general al coope
rării în Ministerul Afacerilor 
Externe și al Cooperării.

Cei doi șefi de stat au avut 
un amplu schimb de vederi cu 
privire la stadiul și perspecti
va dezvoltării relațiilor dintre 
Republica Socialista România

Sosirea la Lusaka
Președintele Consiliului dc 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit joi în Repu
blica Zambia, unde, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. e- 
fectucazu o vizită oficială. Aero
nava prezidențială a aterizat pe 
aeroportul internațional din

Lusaka la ora 16,00, oaspeții 
români fiind salutați cu căldură 
de președintele David Kenneth 
Kaunda și soția sa, Betty Kaun- 
da, de înaltele oficialități zam- 
biene.

După intonarea imnurilor de 
stat român și zambian și trece
rea în revistă a gărzii de

r

i

Lakonga, ministrul 
publice, Kanyinga

(Continuare in pag. a 1-a)

onoare, cei doi președinți s-au 
îndreptat spre tribuna de onoa
re.

Cortegiul oficial s-a îndreptat 
apoi spre Palatul de Stat (State 
House), reședința 
oaspeților, cărora , __ ...
Lusakăi le-a făcut o primire 
însuflețită, plină de entuziasm.

rezervată 
populația

CITIȚI
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Coordonate hunedorene

DEMNI DE LAUDE
In împrejurimile Școlii generale 

nr. 5 din orașul Lupeni (chiar 
foarte «aproape dc școală) se ri
dică un delușor împădurit. In- 
tr-una din zilele acestea, nu se 
știe prin ce întîmplare ne delu
șor a izbucnit un incendiu. Toți 
au crezut la început că localnicii 
au strîns gunoaiele și le-au dat 
foc dar, observînd că focul se-n- 
tețește și se apropie de pădure, 
pionierii și uteciștii de la școală 
n-au mai stat pe gînduri și, sub 
îndrumarea maistrului Constantin 
Morarii, și-au dovedit hărnicia.

cîteva orc, alături dc alți cetă
țeni, reușind să izoleze și să stin
gă focul care cuprinsese o supra
față apreciabilă.

Acțiunea elevilor de la Școala 
generală nr. 5 Lupeni rămîne în
scrisă în agenda cotidiană ca o 
faptă ce scoate la iveală puterea 
de ntuncă, dragostea și hărnicia 
cu care sar în ajutor oriunde e 
nevoie, cu multa promptitudine 
și răspundere, o faptă dc eroism 
cotidian demnă de toată lauda

Elemente noi, specifice satului contemporan

„Cintecul adincului" ! Intr-adevăr, adineul Văii Jiului 
cintă. Oaspeții — unii poate cunosc pentru prima oară acest 
fermecător ținut montan — vor avea prilejul să simtă, nu 
numai să vadă, că adineul cintă. Nu e o voce, e un senti
ment care ne face părtași la freamătul tumultuos al cărbu
nelui ce se supune inteligenței minerului. Iar acest cintec 
neauzit al adincului cunoaște o miraculoasă metamorfoză in 
realitatea orașelor Văii Jiului. Și cintccul este dublat, astfel 
de panorama orașelor in care viața modernă se desprinde 
prin simpla observație. k.

Viața festivalului e efemeră — după trei zile oaspeții 
vor părăsi Valea Jiului, dar vor păstra ascunsă în amin
tiri imaginea localității minerești. înseși cele trei premii 
„Lampa minerului" reprezintă un simbol cu generoase sem
nificații. Ce alt omagiu ar putea produce minerului o mai 
vie și mai puternică emoție decît o astfel de recunoaștere, 
prin disputarea melodioasă a simbolului muncii lui în a- 
dînc ?

Melodiile acestor trei zile le ascultăm cu reculegere și le 
simțim adresate, prin noi, acestor locuri și acestor oameni 
care sînt într-o expansiune spre o viață fericită și liberă. 
Ca și jocurile olimpice din antichitate și din zilele noastre, și 
festivalurile de acest gen sînt neprețuite prilejuri de cu
noaștere reciprocă, de cunoaștere a realității.

„Cintecul adincului" va păstra o intactă valoare de pio
nierat. Dar, organizarea lui, ne îndeamnă la reflecție : mișca
rea cultural-artistică dc masă a devenit in Valea Jiului un 
fenomen ce a atins o asemenea calitate și cantitate incit e 
necesară o confruntare maj amplă și selectivă.

Iată pentru ce ii urăm cit mai multe reeditări care să 
constituie pentru public tot atîtea satisfacții artistice.

înainte dc deschiderea cortinei, adresăm un călduros 
BUN VENIT invitaților și oaspeților, MULT SUCCES l’E 
SCENA I

In localitățile Vorța, Geoa- 
giu-sat și Lăpușnic, din jude
țul Hunedoara, a început con
strucția unor magazine moder
ne ale cooperației de consum. 
In alte localități rurale ale ju
dețului, unele magazine univer
sale sini pregătite pentru a fi 
date in folosință. Pornind de la 
ideeâ că cititorii ziarului .Stea
gul roșu' ar fi interesați să cu
noască preocupările actuale pri
vind dezvoltarea rețelei comer
ciale din satele hunedorene și 
din orașele deservite de coope
rația de consum, ne-am adresat 
tovarășului Ioan Hațegan, pre
ședintele Uniunii județene.

Am aflat că numai tn cursul 
acestui an, se vor da in folosin
ță peste 30 de unități comercia
le noi printre care magazinele 
universale cu etaj din comu
nele Zam, Băița, Crișcior, 

• Geuagiu-sat, două complexe co
merciale in orașul Orăștie, un 
restaurant pe șoseaua naționa
lă, in apropierea satului Aurel 
Vlaicu, precum și magazinele 
universale cu bufet din locali
tățile Vorța și Lăpușnic. Tot in 
acest an se vor construi, cu 
contribuția membrilor coopera
tori mai multe magazine, prin
tre care cele din Sîrbi, Cărmă- 
zâneșli, Teiu, Lunca Moților, 
Uleși șl Măgura.

Ca o noutate pentru rețeaua 
comercială sătească, am reținut 
că la parterul blocurilor care 
se construiesc in comunele Ilia,

Dobra, Cerlej și Geoayiu se vor 
deschide 8 unități comerciale și 
de alimentație publică, primele 
de acest gen din județul nostru.

Semnificativ este faptul că 
acest an reprezintă o etapă de 
virf in activitatea Uniunii jude
țene a cooperației de consum, 
privind dezvoltarea și moderni
zarea rețelei comerciale și a 
unităților de prestări de servicii. 
Se are in vedere, pentru perioa
da următoare, construirea unor 
complexe comerciale la Vața și 
Geoagiu-băi, a unui magazin 
Super-Coop., in orașul Orăștie, 
complexulului de alimentație pu
blică din Ilia, a complexului de 
alimentație publică din Munții 
Retezat și alte obiective de un 
larg interes cetățenesc.

O largă extindere, va cunoaș
te in acest an și rețeaua uni
tăților prestatoare de servicii 
pentru populație. Interlocutorul 
nostru, sublinia in această direc
ție că in prezent Uniunea ju
dețeană dispune de peste 280 de 
seefii pentru prestații, in toate 
comunele, cu mai mult de 40 
de profile, la care se mai adau
gă, 13 brutării.

In urma unui studiu întocmit, 
la nivelul fiecărei comune, s-a 
stabilit ca in acest an rețeaua

de prestări de servicii să creas
că cu încă 55 de secții, cu pre
cădere in localitățile rurale din 
zonele Brad, Ilia și Hațeg. Prin 
finalizarea acestor acțiuni, la 
sfieșitul anului 1972, rețeaua co
operației de consum din județul 
Hunedoara va dispune de a- 
proape 340 de secții prestatoa
re de servicii și de 570 de u- 
nități comerciale și de alimen
tație publică.

In același context, al preo-

cupărilor pentru îmbunătățirea 
activității se înscriu și măsuri
le luate pentru modernizarea a 
peste 30 de magazine, dotarea 
unităților comerciale și de ali
mentație publică cu mobilier 
modern, pentru ca atit locuito
rii satelor cit și turiștii care 
vor poposi la hanurile și caba
nele din județul nostru să fie 
cit mai bine deserviți

Mircea NEAGU

Fabrica „Marmura" Simo- 
ria. Presă de dale mozaic ale.
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Cu mull timp în urmă. în co
loanele ziarului nostru, cîteva 
rînduri intitulate .In vino ve- 
ritas' au slîrnit senzație în 
rîndul cititorilor și revoltă (o 
revoltă deloc justificată) în rîn
dul ..eroilor'. Protestele celor 
criticați in modestul articol au 
pornit val. luînd chiar ciudate 
ferme de amenințări (era ca 
intr-un basm interesant, unde 
„zmeul zmeilor- vroia să-l ata
ce pe... Florin Piersic, cu o sa
bie de carton).

La timpul respectiv, am lăsat 
lucrurile să se desfășoare după 
placul unora, știind că nicioda
tă nu e prea tîrziu să restabi
lim anumite proporții.

♦
★

Mihai Girjoabâ și Nicolae 
Maici erau două .personalități- 
cunoscute în municipiu. Nici 
etatui nu au ridicat, nici oa-

— Hei. nrtace! Scoală c-a venit schimbul II!

Atitudini

EVERESTUL
RĂSTURNAT

Alpinismul este un sport 
de o deosebită frumusețe, un 
exercițiu al voinței și cute
zanței. Escaladarea este idea
lul suprem al alpinistului, 
pentru că aici își verifică po
tențialul de experiență și 
curaj, dar mai ales pentru că 
ca sc desfășoară în limitele 
posibilului și deseori peste 
aceste limite. Stă în firea oa
menilor curajoși, temerari, 
să biruiască prin inteligență 
și voință barierele tradiționa
le ale omenescului posibil. Și 
chiar dacă nu e vorba întot
deauna de un Everest, actul 
în sine are măreție.

Există însă Și Un alpinism 
în haine de stradă, practicat 
cu mai multă eleganță și 
nonșalanță, la sacou și cra
vată, cu pantofi bine lustru iți 
și cu unghiile perfect aranja
te. Nu se uzitează de pi toane, 
scărițe și frînghii (deși dese
ori se folosesc, cu eficiență, 
o seamă de sfori I). Șj nici 
nu este necesar, pentru prac
ticarea unui astfel de „sport", 
să escaladezi trepte muntoa
se sau pereți abrupt i. nu 
trebuie să-ți gătești mîncarea 
cu spirtiera sau să dormi 
în saci ancorați tn crăpătu
rile dintre stînci. Alpinismul 
în haine dc stradă se practică 
în condiții ideale de confort 
și comoditate.

Ca și în alpinismul obiș
nuit, „sportivul44 nostru își 
propune ca țel final atinge
rea unui pisc, a unui vîrf, iar 
modalitatea principală de ac- 
țion-re este cățărarea. Numai 
că „forma de relief" prefe
rată de alpinistul în haina de 
stradă nu se definește prin 
coordonate geografice, ci în 
ierarhia întreprinderii sau 
instituției unde lucrează. 
Scrutînd altitudinea ierar
hică, .alpinistul" nostru își 
propune ca obiectiv atinge
rea unui loc cît mai bun, mai 
călduț și confortabil, de un
de să poată da instituției cît 
mai puțin, dar să obțină cît 
mai mult Nu contează dacă 
are sau nu merite, dacă e 
competent să stea acolo, da
că trebuie sau nu să mun
cească pînă își va atinge visul 
sau chiar după aceea. Mun
cesc alții destul — își zice 
el. Nu se vede, printre atîția, 
dacă unul trace pe dreapta 
sau se ocupă de altceva.

Și „urcușul“ începe. Prima 
fază e rîvna. Harnic nevoie 
mare, bătîndu-se în piept că 
muncește, că se dăruiește in
teresului general, „alpinistul" 
depășește oe nesimțite, dis
cret, pe cel care l-a învățat 
meserie, pe alții pe care tre
pidația muncii i-a mai obo
sit și rutinat. In acest timp.

Din amintirile neplăcute, constatările ne dorite,
cunoștințele

-> ■>
repetate ale consumatorilor

DE UNDE IESE, CE SE AFLĂ, UNEORI, ÎN

CITEODATA, ADEVĂRUL SPATELE SOLIDARITĂȚII
au salvat din impas, 
cunoscuți In ce cali- 
modesta calitate de 
distribuitori de carne

meni nu 
dar erau 
tate ? In 
șoferi — ------ ______
(de la abator la magazinele de 
desfacere), și în tot atît de mo
desta calitate de cheflii, de un
de se născuse șl inspiratul ti
tlu „In vino veritas* care relata 
despre unul din adevărurile ce 
stau, de milenii, în licoarea 
lui Bachus.

Un alt adevăr, a Ieșit la I- 
veală. ceva mai recent, după a- 
pariția articolului. Pasiunea 
pentru chefuri. înclinația în
spre cheltuieli peste limitele 
ciștigului pe stat de plată, a- 
veau un suport financiar des
tul de solid. In calitate de șo

Consumatorul : — Mi se pare, tovarășă ospătară, că 
mi-ai dat o altă băutură...

Ospătară : — Vezi-ți de treabă, dom,'Ie ! Toate vrei să tc 
reclam !.„

abuzînd chiar de unele înda
toriri dc serviciu, el își creea
ză un abil sistem dc relații, 
•'bligîndu-sc față de alții 
dar mai ales obligîndu-j pc 
aceștia față dc el. De acum 
începe n doua fază — fruc
tificarea primelor rezulta
te. Alege un obiectiv interme
diar spre scopul final, își 
calculează cu minuțiozitate 
șansele, pune în funcțiune 
toate pîrghiile pe care Și le-a 
creat pînă acum și minunea 
se produce — scopul este n- 
tins.

Acum .alpinistul" este în
cercat de sentimentul pru
denței. De aici în sus urcu
șul este ceva mai greu. Orice 

,piton" trebuie bătut cu 
se

nou
grijă, ca nu cumva să 
producă o cădere bruscă la 
sau sub punctul inițial. Și 
prima măsură este înlătura
rea tuturor relațiilor care nu 
mai sînt utile, care — even
tual — pot compromite. Cei 
mai slabi sini amenințați și 
reduși la tăcere, cei mijlocii 
sînt intimidați, iar cei mai 
tari sînt conservați pentru 
viitorul urcuș. Și dacă ..alpi
nistului- nostru i-a reușit și 
cea de-n doua cățărare, pro
cesul se repetă, calcă pe alții 
pentru a ajunge mai depar
te, căci sportul acesta îl pa
sionează și. mai ales, îi adu
ce o seamă de avantaje, jindu
ite de la bun început. La un 
moment dat nimic nu îl mai 
poate opri pe .alpinistul14 nos
tru. dacă e nevoie e dispus 
să treacă și peste trupul ma
mei sale pentru a-și alinge 
scopul.

Acest tip de „alpinism" se 
numește, pe șleau, carierism. 
Este un fel de cățărare pe un 
Everest răsturnat, spre limi
ta inferioară a demnității u- 
măne n principiilor echității 
și dreptății.

Carieriștii nu sînt caracte
ristici societății noastre. Ei 
sînt prezenți printre noj din 
ce în ce mai puțin. Măsurile 
luate de partidul și statul 

.nostru, legislația muncii (în
deosebi recenta Lege privind 
încadrarea Și promovarea în 
muncă a personalului), vas
tul procram educațional e- 
laborat de partid întronea
ză in întreaga noastră viață 
socială principiile eticii și 
echității socialiste și comu
niste. Nu este loc pentru ca
rieriști In societatea noastră. 
Iar dacă unii mai încearcă, 
totuși, să-și facă loc cu coa
tele, pe căi necinstite, să-i pu
nem la locul lor. pe deplin 
meritat.

feri — distribuitori (de carne I) 
cei doi au practicat vreme în
delungată obiceiul de a aplica 
un fel de tain beneficiarilor 
(responsabililor de măcelării), 
pentru „buna, deservire' sau, 
nu se știe precis, poale pentru 
„deservirea promptă și prefe
rențială' Deci, vrei dumneata, 
șeful măcelăriei cutare, să-ți 
aduc marfa ? — întrebau cei doi 
distribuitori. Ți-o aduc, dar am 
și eu, la afacerea asta cîteva 
kilograme de carne. Dumneata 
le descurci apoi cu consumato
rii ! Sau, mai bine imi dai con
travaloarea in bani. Dacă nu 
vrei iți opresc eu, și-ți descarc 
carnea cu cîteva kilograme mai 
puțin...

—

E
greu să fii 

poren și maiE
greu să fii miner, dor 

parcă și moi greu e să 
nu fii, dacă oi coborî! 

măcar o dotă in mină. Nu i un 
simplu joc de cuvinte. Do cite 
oh pătrund intr-o galerie mo 
gindesc Io omul core a săpa
t-o, cor® a netezit-o, făcind-o 
accesibilă șl chloi plăcută la 
vedere ; e un drum sigur spre 
filonul bogol de diamant ne
gru pe core omul îl descoperă, 
il scoote Io lumină. Vioțo oces- 
lor oameni oi adincului e os- 
pro. Nimic nu-l definește moi 
bine pe „coborîtor" decit rezul
tatele munci sole șl felul in ca
re el privește oceostă muncă. 
Așadar, conturul unei personali
tăți poote fi cel moi bine sur
prins vizilindu-i locul de mun
că Așa s-o Intimplot și cu 
losil Moldovan.

B
iografia acestui om se 
împletește strins cu anii, 
cu existența Iul. L-om gă

sit la „ort" - în stratul 7, ori
zontul XIV-A bolind de zor cu 
pilcul. Mi-o răspuns Io solul cu 
o ușoară înclinare o copului, 
mi-o lăcut semn „mintenaș sint 
galo", continuindu-șî lucrul. Goi 
pînă Io briu, minerii păreou 
niște statui vii. Pe trupurile lor 
atletice curgeo opa olbă o obo
selii. Există meserii grele, poa
le foarte grele, dar o minerului 
este ceo moi ospră Și losil Mol
dovan, omul scund, subțire, o- 
mul cu miini noduroase și bătă
torite și-o oles-o încă din tine
rețe. Găurile au fost bătute. Ur- 
meoză pușcăturo. Și eu aștept ; 
ortacii ișl foc semne, e un fel 
de armonie ciudată, se Înțeleg 
din priviri, e o armonie ce trece 
ca un fluid de la unul Io altul, 
intr-un fel ciudot, unindu-i. A- 
poi : „Ardee I" și totul s-o 
transformat în bubuituri seci, in- 
fundole. Din nou senzoțio de 
pulsație vie, de octivitalo Inten
să - armături, grinzi, scindură, 
securi, lopeți - nu e greu so-tl 
dai seomo că timpul e măsurat, 
și că pe fiecare minut se pune

________________________

Consecința acestei practici 
trebuie să fie cunoscută de citi
tori i Mihai Gîrjoabă — cinci 
ani închisoare. Nicolae Matei 
— 3 ani și șase luni închisoare, 
cu drept de recurs pînă la ce
le mai înalte foruri de judecată 
Dar. cu recursul respins la Tri
bunalul Suprem. Sentința este 
dreaptă și legală...

Cum rămîne insă, cu semna
lările critice ale ziarului intitu
late .In vino veritas' pe care 
cei în drept nu le-au luat în 
seamă la timpul potrivit ?

$i cum rămîne cu responsa
bilii de măcelării care acceptau 
practica tainului impusă de cei 
doi șoferi ? 

un more preț, oicl. Și lolă-l pe 
Moldovon, alb ca un morar la 
guro pietrei. Un zimbet lorg, un 
zimbel pc sub mustațo-i groza
vă pc caic o îngrijește in ulti
mul timp cu mol multă migolo, 
moi ales de cind losil, „fecio
rul" este student la minerit. 
Moldovon, In core știu că moc
nesc încă „furtunile" tinereții, 
cu aceeași somnambulă tăcere, 
izbucni : „Și azi imi loc pogino- 
gu 1“

Pornim împreună spre suprofo- 
ță. Schimbul sosise, normal. 
„Grijă Io coperlș, Povele" și 
slringindu-i mîno lui Pavel O- 

/////z/z/zr///////////////////////////////

OMUL

între oameni
los, om pornit. Lăsăm în urmă 
uruitul pilcurilor, uruit core tre
ce prin noi ’ co vintul printr-o 
clepsidră răsturnotă. Luminile în 
drum spre pu| se înșiruiesc ega
le, sîcîitor de egole, accentu- 
îndu-ml impresiile, losil Moldo- 
von, miner din 1949, se oftă la 
Petrilo de 23 de ani, o lucrot la 
abatoje frontole pînă in 1961 ; 
din ocest an pregătește golerii 
și suitori spre cărbune. Totol : 
7812 ml suitori și 2709 ml gale
rii. Și cam otît...

Iți amintești, dumneata, con
sumatorule, de cile ori te-ai a- 
șezat la o masă de restaurant, 
ai fust servit cu băutura solici
tată — era vorba poate de 50 
grame de coniac — ai repetat 
comanda, iar a doua oară cînd 
ospătarul ți-a adus cinzeaca, 
ii avut senzația că ar fi vorba 
de o altă băutură? Iți amintești 
de cîte ori ai privit cu suspiciu
ne ospătarul, ai încercat să re
clami. dar ți s-a luat piuitul cu 
cîteva argumente „amabile" de 
genul :

— Vezi-ți de treabă dom’le, 
e același coniac Poate ești dum
neata puțin amețit 1 ?

Iți amintești-că ai vrut să re
clami. ai cerut condica dai .era 
la șeful" l-ai cerut pe șef dar 
era la ședință sau plecat după 
marfă ? In cele din urmă, și cu 
banii luați. și cu dispoziția stri
cată te-ai ridicat de la masă 
făcînd o promisiune „sfîntă' i

— Nu mai intru în acest 
locall

A doua zl ai reclamat, poate 
a apărut chiar vreo însemnare 
în ziarul local și. pe lîneă pri
mul „vinovat' — dumneata în 
calitate de consumator — a mai 
apărut un vinovat — redactorul 
care „avea pică pe cineva' — 
căci acolo la conducerea trus
tului de alimentație publică, 
lucrurile erau privite mai o- 
biectiv, deficiențele barmanilor 
erau văzute și prin prisma 
greutăților pe care le au, ca 
orice salariați, căci consuma
torii sînt așa și pe dincolo, ne
principiali necivilizați, ne...

încercările de a reconstitui 
vinovăția personalului din uni
tatea respectivă se soldau de 
cele mai multe ori cu un co- 
vîrșitor eșec < barmanul devenea 
(din descrierile colegilor) curat

C
ifrele or puteo să pară 

un simplu porovon, a$- 
cunzindu-l pe om. Ple

dează Insă pentru contrariu lo
sil Moldovan : „Viațo n-o clă
dești cu cifre. Cert e că in 23 
de onl de cind om venit Io Pe
trilo deși nu e mult de otuncl 
m-om învățat să mă socotesc om 
numol otuncl cind numele meu 
se bucură dc stimă, cînd sint o- 
prcciol". Ochii îi strălucesc olt- 
fel de cum il știom. Foțo, brăz
dată de riduri și prelungită ose- 
meni ploilor de toomnă. romi- 
ne Io fel de neclintită. Iar Io 
acest copoi de „dialog" șl Io o- 

cesl început de drum spre ziuă, 
in uruitul vogonelelor șl pe sub 
șirul prelung, egal, ol becurilor, 
ii dau dreptate.

- Măi. eu cind om venit Io 
Petrilo. otuncl în poș'nouă, o- 
veom doar douăzeci de lei in 
buzunar, și n-oveom de gind 
s-ojung „erou*. Mi-o plăcut să 
sop cărbune, sap și golerii. Mi
nerului nu-l ploce să vegeteze. 
Do' nici să locă comedie... Unii 
pun moi mult suflet, e drept, 
dor... De douăzeci de onl nu In- 
tru în crîșmă trei-potra țigări 

ca lacrima, ospătarul nu șlia 
nimic, șeful de unitate era ple
cat tot la ședință, sau după 
marfă ș a. m d. In lipsa altu
ia, repetăm, vinovat răminea 
consumatorul...

★

Nu am făcut această introdu
cere decît pentru a conchide 
mai ușor asupra unui anumit 
aspect al unui anumit caz.

Cu cîteva luni în urmă (in 
cursul anului trecut), la restau
rantul Tic-Tac din Petroșani, 
făcîndu-se în mod inopinat con
trolul concentrației alcoolice s-a, 
constatat că barmana Maria 
Pigui. practica ceea ce în lim
baj juridic se cheamă substitu
ire <le băuturi (coniacul Vran
cea. csi o concentrație alcoolică 
de 40 de grade, de 72 lei/kg era 
vîndnt drept coniac Tomls — 
concentrație alcoolică 38 grade, 
preț 86 lei/kg) precum și dilua
rea băuturilor (paharul era spă
lat dar nu era scurs întotdeau
na pînă la ultima picătură). 
Dintr-un calcul sumar a rezul
tat că la fiecare sticlă de co
niac, barmana se alegea cu un 
cîștlg net de 14 lei. S-a mai 
constatat că aceeași barmană 
practica și substituirea rachiu
lui do drojdie dc 26 lei cu cel 
de 39 lei. Concluzia organelor 
de anchetă a fost clară t 
înșelăciune, abuz în serviciu 
contra intereselor consumatori
lor. Doct. atîția și atîția consu
matori atunci cînd an reclamat, 
au avut dreptate 1

Cu toate constatările (destul 
de clare) ale organelor de an
chetă, solidaritatea aceea rău 
înțeleasă a funcționat literal
mente pînă în ultimă Instanță, 
depuninrlu se eforturi (vorba a- 
ccca. demne de o cauză mal 

pip ziua, șl cam olit". (Șl parcă 
acel cam atît, Imi spune ceva, 
parcă om grăi Intr-o limbă ne
cunoscută).
- „Ehei - continuă Moldo- 

von - meseria osto o noastră 
ore șl părțile el grele. Nu că 
mă laud, deși oșo e obiceiul: 
să te lauzi cu greutatea muncii 
tole. In fond nici nu știu ce e 
rău In asta, dar eu nu vreau sâ 
foc pe grozavul. Știu că odată, 
un inginer, parcă Avromescu, 
mi-o strins mina pentru o lucra
re'. „E bine, tovorășe Moldovonl 
E tore mîndră goleria I" Acu* 
vine cile unul șl... „Așa să foci 

mol Așo so lucrezi I Așo..." Nu 
le moi intreobo nimeni docă 
spusele lui is bune sou nu. Odo- 
16 o venii unul șl ml-o zis : 
„Pune butuci sub ormoluro I" 
N-oveom lemn de 5 ml - șl to
tuși i-om făcut voio. Imi dodeom 
seomo că e rușinos, că or tre
bui să mă fi întrebat, să-ml fl 
ceait sloiul, că nu sîntem stilpl 
de telegrof. Dor, nu ți-l cer.L 
Cind ii refuzi, că așo-l bine, fi
indcă trebuie să lucrezi. II vezi 
cum insistă, șl atunci iți sore 
mușlorul, și-o dai droculul de 

bună) care au rămas gratuite, 
de a o scoale pe barmană bas
ma curată.

— Eu nu-mi amintesc ce co
niac i-am predat barmanei — 
declară o salariată ca aprovi
zionarea — dacă am avut To
mis. i-am predai coniac Tomis, 
dacă am avut Vrancea, i-am 
predat coniac Vrancea, dacă 
am avut de amîndouă sorturile, 
i-am predat de amîndouă sor
turile (Logic, nu glumă I).

— Eu nu știu ce coniac 
servit, n-am văzut sticla, 
clară un ospătar.

— Eu nu știu, dar știu 
barmana nu a greșit, declară 
un șef ș. a. m. d.

Și atunci, consumatorule. te 
întreb i cum ai îndrăznit să re
clami în fața șefului unității, 
dacă pînă și acesta se solidari
zează cu necinstita barmană ? 
De ce ai cerut condica de re- 
clamații. cînd știai că în cele 
din urmă te vor găsi 
neata vinovat ?

am 
de-

că

pe dum-

*

Adevărații vinovați 
însă scoși la iveală.

au fost
Pentru 

faptele săvîrșlte barmana Maria 
Pigul a fost condamnată la trei 
luni închisoare pentru înșelă
ciune, și două luni pentru abuz 
în serviciu. E o pedeapsă ma
re ? E mică ? Nu ne întrebăm.

In schimb, ne întrebăm dacă 
pedeapsa e suficient de exem- 
plifîcativfi, dar mal ales ne în
trebăm dacă pe undeva, a Tos’ 
sancționată și... solidaritatea 
atît de rău înțeleasă a persona
lului din local.

Și ne mal întrebăm ce se 
poate afla în spatele acestei 
solidarități.,. 

1 ELIAS

viețo, țiplnd co oșo nu se mol 
poate, că nu e bine să 11 deran
jat cu fleacuri, cind tu știi ce 
al de făcut. Acasă nu mă ames 
tec in rîntoșul femeii, că ea lș> 
știe rosturile, apoi el de ce se 
amestecă dom'le, de ce ?..."

E
ram Io suprafața. îoțl ou 
ochii obosiți, ca după o 
noopte de nesomn. Șl oi 

Iul loșca-bocl sini obosiți, dor 
rămîn viol, scrutători. Acum știu, 
cind ml se spune simplu, fora 
sublinieri, po'că fără nuanțe, că 
Io cel 47 de ani o> săi Iosif Mol
dovan e incă tlnăr Integru, un 
om în pllnâtaleo foriei. Cind 
este vorbo de solie de losîl 
studentul : „Fomllio Indlfe'pn’ 
că ești miner sau ministru e 
punctul nostru de sprijin, al bă' 
bolilor. Șl ocasâ, co și la mină, 
ol o răspundere, altfel nu se 
poole.L*

Dor. $8 vorbim șl despre orto- 
cll Iul losil Moldovon. N-om 
spus aproape nimic despre el 
Alexandru Moldovan. Ștefon 
Stroie, Eugen Șuta, oameni cu 
core „coloboreoză". „Ei sini ode- 
vărații mineri de mîine". O 
ne convins șl convingător, 
emfază.

spu- 
fără

I
ntr-un tîrziu, ne-am 

părțit. Privesc In
des- 

urmo 
Iul șl mă gindesc Io zi

lele. lunile si anii oe care acest 
om viol, Dlin de vlotă. le-o dă 
rult adinculuî. Experiento Iul os 
zice, slniellzindu-l spusele deto- 
șale oorcă de orice D'eocupo"' 
personolă, imi opore vastă, mo- 
reoță_

A reconstitui in timp viața u- 
nul om. fie chiar in treacăt, ml 
se pore intoldeauno o Infldelilo 
te Și totuși Iosif Moldovan este 
un model, un om ol acestei e 
poci, epoca morilor transformă'1

Dem. D. IONASCU

__________ 7
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comunistul, șeful unei
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de 
cu
Si 
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Pe __________ ____
echipe de instalatori PARAS- | 
SHIV FRÎNCU de pe șanti- - | 
rul de construcții din Vulcan, « 
il intilnești in fiecare zi ală- | 
turi de tovarășii săi de muncă n 
dindu-le îndrumări prețioase, I 
punind umărul alături de ei, 
acolo unde, și ori de cite ori I 
este nevoie. Vorbește calm, ■ 
cu multă siguranță. Se pare | 
că tocmai aceste atribute sint I 
prețuite de cei ce-l cunosc, | 
tineri bălrini. unii dintre ei | 
veniți odată ou el pe șantie- ■ 
rele Văii Jiului, pentru a con- | 

tribui la marile transformări I 
de aici.

...Era intr-o primăvară, 1 
cu aproape zece ani in ur- • 
mă. O primăvară ca toate ce- I 
lelalte, cu muguri gata să * 
plesnească sub dogoarea ra- I 
zelor soarelui, cu ape năval- . 
nice ce se rostogolesc 
motos la vale, cu zumzet 
albine și ciripit de păsări, 
aburi ce ies dm pămint 
cu miros reavăn Totul 
trezea și te îndemna la via
ță, muncă, speranțe. Atunci, 
in acea primai ară a sosit 
Paraschiv Frîncu pe aceste 
meleaguri. Și, chiar de la 
început s-a dovedit îndlrjit 
in împlinirea idealului său, 
de a se realiza. N-a precupe
țit nimic din forțe pentru a 
și-l atinge. $r a reușit. As
tăzi este considerat unul din
tre inimoșii șantierului, e- 
xemplu de muncă, de corec
titudine, de dăruire.

l-am cerut odată să-mi vor
bească despre muncă, despre 
profesia sa. A tăcut cîteva 
clipe, apoi cu obișnuita vo
ce domoală mi-a spus :

.Munca, iată un cuvtnt 
adevărat nobil. Nu, nu con
cep o singură zi fără a fi în 
mijlocul tovarășilor mei Imi 
sfiit tofi la fel de apropiați 
Și pori convingerea că și ei 
mâ iubesc. Experiența m-a 
fnuâțat că se poate lucra cu 
orice om, trebuie doar să ști 
să-l înțelegi și este imposi
bil să nu te poți face la rîn
dul tău înțeles și ascultat".

Acesta e Paraschiv Frîncu. 
Dar, nu numai acesta. In 
realitate el e mult mai bo
gat tn calități, decit au putut 
surprinde rlndurtle de față 
E un om al acestor zile, ex
presie a hărniciei, a dragostei 
pentru muncă și torurășii săi, 
expresie a comunistului de 
omenie

cu

GRIG
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r//ZZ/z ;înfăptuirea exemplară a sarcinilor și a angajamentelor
(Urmare din pag 1) 

nft sc stabilească la începutul 
«vestei luni ca pînă la sfirșitul 
fi sâ fir îndeplinit pionul >0 
patru djn sectoare, iui celelalte 
trej să realizeze împreună o 
depășire dc peste 1 000 dc tone. 
Mnă la sfirșitul trimestrului 
II se va recupera integral pier 
derea înregistrată pe prima lu
nă a acestui an.

— C'fșterfri yroâmin itășii 
muncii gste o sarcinS n tuturor
rok-..-lirelor din înt>cprinderi,
<yi modalitate dc realiza-,- a 
•'arcinilor tnârite dc la an la <111 
Acraxia fiind t abilul ji la mina 
i.upeni, care ■.ini .r-jv<l.Ic 
re desprind "

— Deșt se muncește Intr-un 
nou program dc lucru, redus, 
productivitatea realizată este 
maj mare decîț rea din anul 
Ireent, dar nu la nivelul cerut 
dc norme. E necesară, «așadar, 
perseverarea în îmbunătățirea 
folosirii întregului timp de lucru 
dc care sc dispune la front prin 
aprovizionarea brigăzilor cît 
mai aproape de locul de muncă

cu material, prin asigurarea re
viziilor $> reparațiilor ia utilaje, 
obținîndii-sr funcționarea aces
tora pe tontă lungimea schim
burilor. litra deranjamente. Incit 
personalul electromecanic ui 
sectoarelor privește cu Insufici
entă responsabilitate asigurarea 
acestor revizii și reparații, cern 
ce c’uce Jn dese stagnări.

Fiind dc competența conduce
rii sectoarelor, folosirea deplinii 
a utilajului de care se dispune 
nu este întotdeauna corespunză
toare. Totodată, nu la toate ni
velele dc competență problema 
organizării muncii la brigăzi 
este rezolvată, dotarea acestora 
cu utilaje de mecanizare impu
ne o atenție sporită din partea 
personalului mecanic și mine
resc privind modul în care sc 
asigură folosirea integrală a ca
pacității mașinilor pe întreaga 
durată a schimburilor. Pentru 
compensarea scăderii dc pro 
ducii vitale înregistrată prin 
scoaterea unui complex meca
nizat dc abataj în revizie, ope
rație dc durată și care presupu
ne un efort deosebit din partea 
celor care o execută, a început 
să producă ce) de-al doilea com
plex în stratul 13. blocul VI,

nndc sc prevede o creștere sub
stanțiali a productivității mun
cii.

— Jicnii-riven planului dc pre- 
pătirj pe tuna ianuarie In jiro- 
porfie dc 58,8 hi sulfi fi in luna 
(ebruarie, jn proporție de 90,2 
la sută umbrește speranțele pro- 
durțtilor viitoare. Ce anume fc 
face pentru fulfil urarea .rit 110- 
(iei nccoTcsjntnziîloare ?

— Dacă norma medie reoliza- 
tA la pregătiri este în proporție 
de 101,6 In sută in luna februa
rie, jar față do anul trecut a- 
ccasta a crescut cu peste 7 Ia 
sută, situația fund asemănătoa
re în ianuarie, totuși planul dc 
pregătiri nu a fost realizat ca 
volum. Principala cauză a fost 
ncplasarea lucrărilor de pregă
tiri, folosirea efectivului în fa
voarea abatajelor. Remedierea 
> ste obligatorie, fiind luate toa
te măsurile tehnice, organiza
torice și politice pentru a se 
crea siguranță în obținerea pro
ducției viitoare. De asemenea, 
s-au luat măsuri ca lucrările de 
pregătiri, situate Ia distanțe 
mari de locurile de apro-

vizionare și cele dc lungimi 
nuu'j să fie aprovizionate 
prompt nlru a-și putea reali
za metrajul. O soluție concretă 
pentru deservirea unei galerii 
dotată eu combina dc sAp 
PK-7, unde nc-am propus să 
nlizăm 150 ml pe lună, ( 
montarea instalației dc m onorai 
dc care dispune exploatarea. 
S-au organizat la nivelul sec
toarelor și ol celorlalte grupuri 
dc salarioți colective de studiu 
și control care activează pentru 
punerea în valoare a tuturor 
rezervelor interne.

Măsurile luate în fiecare din 
laturile de activitate ale colec
tivului minei Lupeni. converg 
spre realizarea obiectivelor cu
prinse în angajamentul pe care 
l-am luat pe «acest an, cînd ni 
s-a acordat cinstea dc a chema 
In întrecere toate colectivele dc 
muncă din unitățile miniere. 
Obiectivele chemării la întrece
re, ecou a] hotărîrii comuniști
lor. al luturor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, sînt 
în atenția întregului colectiv, 
fiind asigurate condițiile ca mi
na noastră să se situeze și în 
viitor în rîndul colectivelor 
fruntașe.
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ultimelor legi.
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Soarele răsare la ora 6,1 
apune la ora 18,33. Zile trecute 
din an 84, zile rămase 282.

știința despre apariția și 
evoluția omului''. Aninoasa. La 
ora 18 <> expunere medicala, a 
cărei tema este mereu actuală : 
„Vitaminele și rolul lor". Petrila 
- O consultație juridică, la ora 

17, cu oameni ai muncii din 
oraș pentru mai buna cunoaștere 
a ultimelor legi.

Răspundem

celor ce ne scriu IN AȘTEPTAREA SEZONU
LUI TURISTIC

EVENIMENTE

1905 — A murit scriitorul 
Jules Verne (n. 1828), maestrul 
romanelor dc aventuri și de ca
latorii. Opera sa („Cinci săptă- 
mini in balon' căpita
nului Grant", jămintu-
lui in 80 dc zile”. „Insula miste
rioasa" etc.) prin vivacitatea me
sajului ci umanist sc bucură de 
o permanentă popularitate; 1959 
— Retragerea Irakului din Pac
tul dc la Bagdad, „Ziua liber
tății"; — In Italia se comemo
rează cei 335 dc partizani uciși 
de către naziști la „Grotele Ar 
dcatine" în 1944.

mergem
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PETROȘANI — 7 Noiem 

brie : Trenul; Republica; Scoa- 
te-ți păi aria cînd săruți; PE- 
IRIIA: La patru pași dc in
finit. I.ONEA Minerul t
B. I) in alenă; ANINOASA : 
fatal meu căpitanul. VULCAN : 
Decolarea; LUPENI Cultu
ral Floarea dc cactus; URI

ANI : Crăciun cu EIRaheta.(

Bilete 
de odihnă 
oe litoral

• EM1I.IAN POP. LUPI NI. 
Cu întrebările la care dv. solici
tați răspuns redacției, era mai in
dicat să vă adresați serviciului dc 
personal dc la unitatea unde sîn- 
«eți angajat, ori conducerii ei. Ați 
fi primit, cu siguranță, lămuririle 
necesare privitoare la momentul 
cînd aveți dreptul la o categoric 
mai mare luccind în subteran, sau 
de ce categoric ați beneficia dacă 
ați trece la suprafața in funcția 
de mecanic. Dar. icnați-ne curio
zitatea, de ce ați schimbat. într-o 
perioadă scurtă, de numai 6 ani, 4 
locuri de munca și, avînd în ve
dere întrebările ce ni le adresați, 
nu intenționați să vă opriți nici 
la ultimul loc ? „Trecerea" prin 
mai multe unități și locuri de mun
că în numai cițiva ani, face dificil 
un răspuns corespunzător la între
bat 1. De aceea, procedați cum v-ant 
indicat. Conducerea întreprinderii, 
serviciu) de personal, sindicatul a- 
cestcia sînt în măsură să vă satis
facă.

de tone tăiai. Un neajuns, destul 
dc serios, mai ales prin consecin
țele lui asupra bugetului cumpără
torilor, a mai rămas totuși de re
zolvat : starea verde in care de
pozitul vinde populației cea mai 
mare pane a lemnelor de foc. Obli
gația de a remedia și această lacună 
revine iot celor doi factori — 
U.E.L., care are datoria să livreze 
ritmic depozitului cantitățile de 
lemn contractate, și conducerii a- 
cestuia. care printr-o organizare mai 
rațională și, mai ales, mai echitabilă 
a desfacerii, deci ținînd cont și dc 
interesele cumpărătorilor, trebuie să 
asigure vînzarca lemnelor după 
4—5 luni de la intrarea lor în de
pozit în stare verde, adică mai 
uscate.

Din partea Secției L/4 C.F.R. 
Petroșani am primit, sub sem
nătura ing. Nicolae Mihai, ur
mătorul răspuns;

■ La articolul ..Prima impre
sie” apărut în nr. 6943 din 27 
februarie 1972 al ziarului „Stea
gul roșu" cu privire Ia aspectul 
inestetic al 
din stația

• G. IOAN PETROȘANI. Re 
feritor la sesizarea dv. privind in
suficiența lemnelor de foc consta
tată în prima pane a lunii ianua
rie la depozitul Combustibil din 
Petroșani, vă informam că in urma 
intensificării livrărilor de către Uni
tatea de exploatare a lemnului, si
tuația s-a schimbat substanțial in 
bine Depozitul este in prezent a- 
provizionat cu cantități suficiente 
de lemn de foc. din care circa 30

• ION OLTEANU, I.ONEA. 
Abaterile săvirșite de paznicul Au
rel Migioiu pe care dv. le-ați adus 
la cunoștința redacției au fost con
firmate întocmai în cursul cercetă
rilor întreprinse de organele în 
drept. Dc aceea, conducerea deta
șamentului de pază civila contrac
tuală Petroșani a hotărît, ca o pri
mă măsură disciplinară, mutarea din 
postul de la Jieț atît a paznicului 
Migioiu, care și-a permis ca în tim
pul serviciului să viziteze bufetul 
din apropiere, cît și a paznicului 
Petru Trăită, schimbul sau, care, a 
dovedit pasivitate față de lipsurile 
acestuia Ambilor li s-a atras aten
ția ca o eventuală următoare oca- 

•a aduce sancțiuni mult mai

clădirilor-Iocuințe 
Pctroșani-Triaj, vă 

comunicăm că semnalul 
II considerăm pe deplin 
ficat.

Totodată vă informăm 
fiecare primăvară stă în 
ția noastră reîmprospătarea as
pectului clădirilor din toate sta
țiile C.F.R., prioritate în acest 
sens avînd complexul Petroșani 
care are ca termen de înfrumu
sețare — 30 IV 1972.

Fără îndoială că pînă la a- 
ceastă dată vom programa cît 
mai curînd lucrările de tinichi- 
cerie necesare, după care se vor 
executa, în ordine, refacerea 
tencuelilor, zugrăveli, in așa fel 
ca sezonul turistic să ne găseas
că pregătiți.

Problema dependințelor nu o 
putem însă rezolva, executarea 
unor dependințe corespunzătoa
re din -zidărie avînd caracter 
de investiții, aprobarea acestor 
fonduri fiind de nivelul Regio
nalei C. F. Deva De către noi 
s-a intervenit cu raportul nr. 
1458 din 9 TI 1972 la R.C.F. De
va în acest sens, urmînd ca lu
crările respective să fie prevă
zute în plan în următorii ani.

Apreciem poziția critică a zia-

critic 
justi-

că în 
aten-

rului nostru local și aducem 
mulțumirile noastre • sincere, 
semnalul critic considcrîndu-1 
un sprijin tovărășesc în activi
tatea noastră".

(N.R.) Este bine că blocurile 
de locuințe în cauză vor fi re
parate pînă la sfirșitul lunii a- 
prilie a.c. Considerăm, însă, că 
rezolvarea problemei dependin
țelor. avîndu-se în vedere as
pectul degradant al acestora, 
trebuie mult apropiată.

S-AU LUAT MĂSURI

Referîndu-se la articolul „Bă- 
nițenil așteaptă un gestionar" 
publicat la data de 1 februarie 
a.c. în ziarul nr. 6920. conduce
rea O.C.L. Produse-industriale 
ne informează că problema a 
fost soluționată. In momentul 
de față magazinul este deschis 
și este la dispoziția cumpărăto
rilor.

(Urmare din pag. Z)
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CASA DE CULTURA PI 
1ROȘAN1 : începe, în sala ma
rc, de la ora 17, evenimentul 
artistic a) săptămînii : Fcstiva- 
lul-concurs dc muzică ușoară 
„Cîntccul adîncului" la care vor 
participa aproape 40 de soliști 
reprczcntînd instituții dc cultură 
din mai multe județe. Invitații 
concursului : compozitorul Geor
ge Grigoriu (președinte al juriu
lui), soliștii dc muzică ușoară 
Angela Similea, Anda Călugă
ream!, Giony Dimitriu, actorul 
și mai recentul solist Ion Dichi
seam! ; 
terc la E. M. Dîlja cu

La ora II o dezba- 
..... ... ~.......—... tema : 
„Influența aprovizionării locuri
lor de munca cu materii prime 
și materiale asupra folosirii ra
ționale a fondului dc timp".

CLUBURI — Vulcan. La ora 
17 o seară de educație ateîst- 
științifică : „Ce dovezi a acu-

/duda de 
fi turism Petroșani a pi 
zare un însemnai numai 
lele de odihnă pe litoral pentru 
sezonul estival 1972. Pentru sta
țiunea Mamaia, se ojcrâ bilete 
de odihna ale căror serii de cile 
12 zile începe in 18. 19. 20 fi 
J0 mai, 2. .3, 4. 6. IO. 12, 15, 
16 și 21 iunie, 25, 26 august, 
5, 6, 7, 8, 9, septembrie.

In stațiunea Eforie Nord se 
poale pleca in 20 mai. 4, 6, 7, 
18 <i 19 iunie, 15 si 16 septem
brie; la Eforie Sud in 1, 2, 7, 
ÎS fi 19 iunie, iar in stațiunile 
Jupiter în 7, 19 iunie. 25 au
gust, 5, 6 fi 7 septembrie, res
pectiv. în 7, 19 iunie, 25 au
gust, 5 fi 7 septembrie.

hoteluri, restaurante 
ms in vin

de bi-

VINERI 24 MARTIE

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Panora-

științific; 9.45 Muzică popu
lară interpretată de Nicolae Sa 
bau; 10,00 Curs de limita ger 
mană (Lecția a 8-a); 10,30 Film 
serial : Sebastian și secretul epa
vei — episodul „Reîntoarcerea 
lui Narval"; II.CO Pagini de 
umor: Medalion Marek Scnnet; 
11,50 Microreciial Dova; 12,00 
Telejurnal; 15,30-1630 Tcle- 
școala. I.iicrauira română — 
..Ctitori de temelii". Fizica. „Lu
crul mecanic. Energia mecanică. 
Mașini simple"; 17,30 Deschide
rea emisiunii dc după-amiazi 
17,35 Prietenii ‘ •
18.00 Eanisiiine 
Siop-c.idru; 
fapte

Loto; 
vcnturilc lui Fclix-motanul"; 
19,30 Telejurnal. I diție specială : 
Lucrările agricole de primăvară, 
20,CC Pentru sănătatea dv ..Cum 
prevenim hipovitaminozxlc pri
măverii 20.15 Film artistic : 
..Nebunul din laboratorul nr. 4". 
Premieră TV; 2135 Drumuri în 
istorie. ...Moștenirea tracă"; 2136 
Interpretul săptăminii : Irina I.o- 
gliin; 22,10 Campionatul mon
dial de hochei pe gheață — Gru
pa B : R.D.G. — Japonia. Re
prizele a 11-a și a IlI-a. înre
gistrare dc la patinoarul „23 
August".

lui Așchință; 
literară; 1835 

19,0C Oameni și 
r. ..Clipa aceasta va trai un 
". Reportaj; 19,15 Tragerea 
• ; 19,20 1 COI dc seri: ,.A-

rie England" dc German; II.CC 
Buletin Jc știri; 11,05 Muzică 
populară din Republica Zambia:
11.15 Pe teme juridice; 11,25 
Creații corale dc Dom Popovici; 
12,00 Discul in foileton; 12,15 
Recital dc operă; 12.30 Intîl- 
nirc cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 1330 Scrisori duri 
13,40 Pastel muzical; 
Compozitorul săptămînii; 
Fanfara din satul Vale;

Vaslm; J5.C0 Btileiin de 
știri; 15,05 Radio.tnchctă econo
mică; 15.30 Pagini din muzica 
dc esiradă; 16,C0 Radiojurnal;
16.15 Album coral; 16.30 Inter
pret dc muzică populară; 16,50 
Publicitaie radio; 17.C0 Pentru
patrie ; 1730 Mu;tică ușoară;
17.40 R.idiocabinct de informa-
re >i documentare; 18.00 Orele
serii; 20,00 Tablei.a de seară:
20.05 Zece melodi 1 preferate;
20,40 La microfon Ileana Con-
stantincscn; 20.55 Știința la zi: 
21.CO Revista șlagărelor; 21.30 
Bijuterii muzicale; 21,45 Trans
misiune directă. Campionatul 
Mondial de hochei pe gheață. 
Grupa B. — Aspecte de la me
ciul România — Franța; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Concert dc 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de scară (conti
nuare; 24,00 Buletin dc șt 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

VINERI 24 MARTIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7.00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Memoria pâmintuhii românesc 
(reluare); 10,00 Buletin dc știri; 
10,05 Folclor muzical din jude
țul Olt; 10,30 Melodii de Petre 
Firulcscu și Grigorc Florian; 
10,45 Pagini din opereta

len, temper.
Petroșani a fost de plus 16 gra
de, iar la Paring de plus 8 gra
de. Minima din cursul nopții a 
oscilat între minus 1 grad și mi
nus 3 grade.

Pentru următoarele 24 de ore / 
Vreme în curs de răcire, cu ce
rul mai mult noros. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul su-
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psihice și profesionale pe care 
maiștrii mineri trebuie sâ le 
posede pentru a fi corespunză
tori din toate punctele de vede
re rolului lor in producția mi
nieră.

carea particularităților amintite 
mat sus.

La S.C.S.M. s-a experimen
tat o asemenea grupare de tesr 
le urmltrindu-se corelația'tnlre.~~..pentnl realizarea .«-esiui de- 

ziderat s-au stabilit teste psi
hologice cu ajutorul cărora să 
se poată face o judicioasă se
lecție atît la încadrarea în func
ția de maistru cît și la recru
tarea elevilor pentru școlile de 
maiștri. S-a constatat că pen
tru exercitarea acestei profe
siuni este nevoie în special de 
indivizi capabili și apți să de
pună un efort intelectual susți
nut.

Se poate spune ca o concluzie 
că examinarea psihologică este 
pe de-o parte un diagnostic

randamentul subiectului la pro* 
bă și randamentul în activita
te. Important este faptul că cele 
mai mari corelații s-au obținut 
în raport cu numărul Și gravi
tatea accidentelor, ceea ce ne 
permite să credem că prin apli
carea lor la angajare, numărul 
celor susceptibili de accidenta
re va fi considerabil redus.

Tot la S.C.S.M. s-a stabilit și 
profilul psihologic al altor cate
gorii de muncitori — indicate 
mai sus — care, prin specificul 
lor au o răspundere deosebită 
deoarece prin neexercitarea co
rectă a profesiunii pot periclita 
și securitatea altor persoane 
prin provocarea de accidente 
colective. Șj pentru aceștia s-au 
stabilit teste și bareme pentru 
o eventuală selecție psihologică.

O altă preocupare in atenția 
noastră a fost și stabilirea pro
filului psihologic al maistrului 
minier, /Aceasta deoarece mais
trul este o verigă importantă în 
procesul de producție de care 
depind numeroși factori De aici 
atenția deosebită ce este ne
cesar să se acorde calităților

privind gradul de dezvoltare al 
aptitudinilor necesare unei anu
mite profesiuni, iar pe de altă 
parte are un pronunțat caracter 
de prognoză în ceea ce priveș
te posibilitățile de dezvoltare a 
acestor aptitudini. Pentru in
dustria minieră, așa cum am a- 
rfitat, bazele metodologice ale 
acestui procedeu rapid și efici
ent, care este selecția psiholo
gică, au fost deja așezate. Ur
mează ca prin înființarea la
boratoarelor de psihologie la 
unitățile miniere mai importan
te. realizările noastre să devi
nă viabile, să fie transformate 
în adevărate instrumente de lu
cru pentru mărirea gradului de 
securitate a muncii din subte
ran, pentru sporirea randamen
tului întregii activități a colec
tivelor miniere.

Mica publicitate
Ing. Sărdănescu, str. Viitorului, bl. 49, ap. 22, caut în

grijitoare copil.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Surd loan 
eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

POP
Cu prilejul meciului de popice, 

contînd pentru etapa a Vll-a a 
campionatului municipal, dintre Jiu] 
Petrila și Minerul Aninoasa, sporti
vul Mihai Tdrok de la Jiul Petrila 
a reușit să-și îmbunătățească cu 
mult recordul personal, municipal 
și județean, la proba de 200 bile 
mixte, cu un excelent rezultat de

951 popice doborîtc (598 la plin 
și 353 la izolai).

Am dori ca rezultatul popicaru
lui Mihai Tdrok de la Jiul Petrila 
să lie cit mai frecvent realizat, atît 
de el cît și de ceilalți jucători frun
tași din Valea Jiului.

In întîlnirca pe echipe, gazdele 
au obținui victoria cu 4 932 la 
4 673 p.d.

EXPLOATAREA MINIERA
BARBATENI

artificieri

mecanici locomotivă Diesel
inginer electromecanic

Prin neprezentarca pentru a doua 
oară (!) a echipei Minerul Vulcan, 
echipa Utilajul Petroșani, continuă 
Sa se mențină pe locul doi in cla
sament.

Parîngul Lonca a obținut a doua 
victorie consecutivă, cîștigînd meciul 
cu „Viscoza" I.upeni, disputat pe 
arena din Lupeni, cu 4 640 p.d. 
față dc 4 419 p.d. cît au realizat 
gazdele.

IE STA1CU

Condițiile de stagiu, studii și salarizare sînt
cele prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea
nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic
de la biroul personal al E.M. Bărbăteni, între
orele 6 — 14.

DUMINICA 26 MARTIE

8.15 Gimnastică pentru toți.
830 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Sâ înțelegem muzica.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba maghiara.
14.)5 Tde-spon. Fotbal: Petrolul

Rapid (divizia A). Transmi
siune directă de la Ploiești.
Box: Gala de verificare a 
componențilnr lotului națio
nal.

17,CO Pnst-mendian.
15.10 Film serial pentru tinerel :

„Planeta giganților". 
19,00 Tanzania — reportaj.
19.20 1 00) de seri. Invincibilul

Mighty Mouse.
19.3C Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii : Pute

rea încrederii.
20.20 Fîlm artistic : „Hatari". Cu 

John Wayne, Hardy Kruger 
și E. Martinelli.

22.40 Telejurnal.
22 50 Duminică sportiva.

LUNI 27 MARTIE

16,30—17,00 Curs de limba rusă.
Lecția a 8-a. nfluarc. 

1735 Drschidena emisiunii.
17.40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,00 CâminuL
18,45 Ecranul.
19,IC Noutăți cultitral-artistice.
19.20 1 CCI dc șeii : Fabule de la

Fontaine — „Iepurele și 
broaștele".

19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.15 Teatru foileton : „Mușatinii" 

— După trilogia lui Barbu 
Ștefănescu-Delavrancca.

21.15 Să înțelegem muzica (reluare). 
22,05 „24 de ore".
22,20 Contraste în lumea capitalu

lui.
22.30 Campionatul mondial de ho

chei pe gheață — grupa B : 
România — Norvegia (repri
zele a Il-a și a IIl-a).

23.30 închiderea emisiunii.

MARȚI 28 MAI.TIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineața. Telex.

9,C5 Tcle-școală — Elemente dc 
algebră (I) Ecuații (matema
tică, clasa a VJII-a). Opera 
lui Ion Creangă — model 
dc valorificare originală a 
limbii poporului (literatura 
română).

10,00 Curs de limba rusă (lecția 
a 9-a).

10.30 Ex-Terra '72.
10,55 Căminul (reluare).
11.4C I ilm serial: „Patru tanchiști 

și un cîinc" (VIII) — re
luare.

1235 Telejurnal
16,3C —17,00 Curs de limba fran

ceză — Leqia a 6-a — re
luare.

1730 Deschiderea emisiunii de du-

pă-amiază. Cum vorbim ?
1730 Muzică populară interpretată 

de orchestra ansamblului 
„Ctocirlia".

18.15 Tele-universitate — Istoria 
civilizației. — Dicționar po
litic. Știință — Atomul (I) 
— dc la Democrit la Hiro- 
șima.

19,00 Muzică.
19.15 Publicitate.
19,20 1 COI de scii; Fabule de la 

Fontaine: „Dreptatea leului"
19,30 Telejurnal.
20,C0 Seară dc teatru „Cînticelc 

comice" dc Vasile Alecsan- 
dri. Premieră TV.

21,10 Prim plan — ing. Mircea 
Jon Popa, Erou a) Muncii So
cialiste, director general al 
grupului de uzine Reșița.

21,40 Secvențe celebre. Peggy Flem
ming și Jean Claude Kily in 
filmul Valea Soarelui.

22.15 Tele-glob : R. A. Egipt — 
Reportaj filmat.

2230 „24 dc orc".

MIERCURI 29 MARTIE

9,C0 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Prim plan : Ing. Mircca Ion

Popa (reluare).
9.35 rde-glob (reluare) — R. A.

Egipt.
9,50 Desen animat.

10,00 Curs de limba 1 rance;eă —
Lecția a 9-a.

10,30 Tele-cinemateca pentru copii
și tineret (reluare).

12,00 Telejurnal.
15,30 Tcle-școală — Sistem dc • 

structură — concepte funda- ’ 
mentale ale gindirii științifi
ce și filozofice contemporane, f 
Analiza critică a diverselorț 
orientări structuraliste nentar-:

— lucrările agricole dc pri
măvară.

20,00 Lauda tinereții — Versuri 
inedite in lectura autorilor : 
Ion Crînguleanu, Victoria 
Dragu, Gheorghe Istratc] 
Csiki Laszlo, Dan Mutașcui

P ROGRAMUL

TV pentru 
săptâmîna 

viitoare

xiste. Prezintă eoni. univ. dr.
1. Tudosescu (Filozofic și so
cialism științific, anul IV li
ceu). Funcții trigonometrice, 
relații. Inversarea funcțiilor 
trigonometrice (matematică. 
In ajutorul candidațilot la 
concursul dc admitere).

16,30 Curs de limba engleză — 
Lecția a 8-a — reluare.

17,00 Campionatul mondial dc ho
chei — grupa B : România — 
Polonia.

19,15 Tragerea Pronocxptcs.
19,20 1 COI dc seri — Fabule de 

la Fontaine. „Acvila și buf
nița".

1930 Telejurnal — Ediție specială

A. I. Zâinescu.
20,10 Tele-cinemateca : „N-a dan

sat decît o vară". Cu F. 
Sundqvist, U. Jacobson — 
premieră TV.

21,55 Avanpremieră.
22,00 „24 dc ore" — imagini din 

Sudan — film documentar.
2230 Fotbal : Ungaria — R.F.G. 

înregistrare dc la Budapesta.

JOI 30 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Prietenii lui Așchiuță — 25 

de minute cu... Păcală și Pă
căliri.

9,30 Muzică populară interptetata

dc orchestra Ansamblului 
„Ciocîrlia" (reluare).

10, C0 Curs de limba engleză —
l eqia a 9-a.

10.30 Sclccțiuni din „Promenada 
duminicală" (reluare).

11, C0 Campionatul mondial dc ho
chei pe gheață — Grupa B : 
România — R.D.G.

13.15 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs dc limba germa

nă — Lecția a 8-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-antiază.
17,35 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Confruntări — Cum aplicăm 

legea ? Stabilirea prețurilor și 
tarifelor în economic.

19, C0 Iutei mezzo muzical cu orches
tra Doin Danciu.

19.15 Publicitate.
19,20 1 CCI dc seri — Fabule dc 

la Fontaine; „Motanul, ncvăs- 
ttiica și iepurașul".

19.30 Telejurnal.
20, C0 Reflector — Tinerii despre

ci înșiși — timp eroic — film 
dc montaj.

21, CO Pagini dv umor : Epoca de
piatră.

21,50 Mai aveți o întrebare? — 
Antimaterie — Atiiigraviiațic 
— X'itezc supcrltiminice ?

22.30 „24 de ore".

VINERI 31 MARTIE

9,CC Dcsi-hidcrca emisiunii. Telex. 
9.05 Mai aveți o întrebare ? (re

luare).

9,45 La poalele Tîmpei — pro
gram de melodii populare.

10.CO Curs de limba germană — 
Lecția a 9-a.

1030 Film serial : Scbastien și se
cretul epavei — episodul 
„Morsan nu răspunde !“.

11.00 Pagini dc umor : Epoca de 
piatră (reluare).

11,25 Tcle-Universitate (reluare).
12,10 Telejurnal.
16,10—17,00 Tele-școală — Vechi 

cetăți de scaun. (Istoria Ro
mâniei). Mișcarea circulară. 
Oscilații armonice. (Fizica. In 
ajutorul candidaților la con
cursul de admitere).

17,30'Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiaza. Satul contemporan 
— reportaj.

18,00 l'rumos curgi Argeș la vale. 
Program susținut dc ansam
blul artistic „Dacia" al Sin
dicatului Uzinelor dc autotu
risme din Pitești.

18.20 Arta plastică — Expoziția 
consacrată semicentenarului 
U.T.C.

18,35 Stop-cadru.
19,00 Oameni și lapte — Frații Pe

trescu — reportaj.
19.15 Tragerea Loto.
19.20 1 C01 dc seri : Fabule de la 

Fontaine. „Broasca și șobo
lanul".

19,30 Telejurnal — Ediție specială 
— Lucrările agricole de pri
măvara.

20,00 Cunoașteți legile ?
20.15 Film artistic: Oameni cura

joși — cu : S. Gurza, A. Gri-

22,CC Cadian literar. Revista lite
rară TV.

22.30 „24 de ore".
22.45 Din țările socialiste.

S1MBATA 1 APRILIE

9,C0 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Biblioteca pentru toți (re

luare).
9,25 Film documentat (reluare). 
9,40 Dc vorbă cu gospodinele.
935 Tele-cnriclopcdia (reluare)

10,40 Cadran literar (reluare).
11.10 Emisiune de divertisment (re

luare). Recital Karina
11.45 Cunoașteți legile? (reluare). 
12,00 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în limba 
germana.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19.10 Tragerea de amortizare ADAS.
19,20 1 001 de seri — Fabule de 

la Fontaine. „Iepurele și 
broasca țestoasa".

19.30 Telejurnal.
20.15 Tele-eitridopcdia. Pablo Ne

ruda. Zoorama. Penicola.
21,CO Film serial : „Invadatul ii".
21,50 Emisiune de divertisment. 

Păcăleli, păcăleli... — Emisiu
ne surpriză !

22,3C Telejurnal.
22.45 Campionatul mondial de ho

chei pe gheață — Grupa B 1 
România — Japonia (repri
zele .1 II a ș> a lll-a)
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
(Urinare din pap 1)

La scana avionului, președin
tele Republicii Zair și soția sa 
salută cu călduță și cordialita
te pe președintele Consiliului 
âe Stiit, Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, mem
bru delegației române, caic la 
ora 11,00 (ora locala), ora 12 
(ora Bucurcșțiului), au plecat, la 
țwrdul axionului oficial, spre 
Lusaka.

S-a încheiat. astfel, a patra

etapă a vizitei conducătorului 
partidului și statului nostru pe 
continentul african. O vizită 
scurtă dar — așa cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o vizitft deosebit de utilă, în
cheiată cu rezultate bune, care 
corespund intereselor celor do
uă popoare. Convorbirile active, 
fructuoase, oare au finalizat noi 
posibilități dc cooperare multi
laterală între România și Zair, 
au deschis perspective noi co

laborării dintre cele două țări. 
Merită relevate, în context, atît 
volumul dc creștere al cooperă
rii româno-zaireze, cît și calita
tea raporturilor dintre cele do
uă țări, așezarea lor fermă pe 
principiile egalității in drepturi 
și avantajul reciproc, ale suve
ranități1., independenței și nea
mestecul un în treburile interne. 
Ca și în Algeria, Republica A- 
frica Centrală și Republica 
Populară Congo, vizita în Zair

nu a însemnat numai o încunu- 
naro a unul capitol vast din re
lațiile româno-zaireze, ci și pre
fața de cea mai înaltă autori
tate a unui capitol nou, vizita 
jalonînd perspectivele |X? ter
men lung ale raporturilor dintre 
cele două țări. Ca și în celelal
te țări vizitate, și aici s-a ho
tărî t ca dialogul sâ continue, la 
nivel înalt, la toate nivelurile 
■— metodă optimă de a asigura 
tm teren fertil evoluției legătu
rilor româno-zaireze.

Declarație comună româno-zaireză

în Statele Unite 
ale Americii 
a delegației 
Consiliului 

Economic, condusă 
de tovarășul 

Manea Mănescu
(Urmare din pag. I)

și Republica Zair, precum și la 
unele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Cu acest prilej, cele două 
părți au relevat evoluția pozi
tivă a raporturilor bilaterale 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Zair. Ele 
eu apreciat că această evoluție 
corespunde intereselor celor do
uă țări și popoare, ca și cerin
țelor păcii și înțelegerii interna
ționale. Ele au scos in evidență 
importanța vizitei președintelui 
Republicii Zair, general de 
corp de armată Mobutu Șese 
Seko. in Republica Socialistă 
România. în 1970, a convorbiri
lor avute cu acest prilej, pen
tru o mai bună cunoaștere re
ciprocă și pentru întărirea legă
turilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și președintele Republi
cii Zair au subliniat posibilită
țile existente pentru extinde
rea relațiilor româno-zaireze Și 
S-au pronunțat pentru creșterea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării econo
mice și tehnice in interesul re
ciproc al celor două popoare. 
S-a hotărit. de comun acord, ca 
instituțiile corespunzătoare din 
Cele două țări să întreprindă 
măsurile necesare pentru con
cretizarea acțiunilor de coopera
re convenite in domeniile eco
nomic, social și tehnic. In a- 
cest context, au fost menționa
te rolul și importanța activită
ții Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zaireze. de coope
rare economică și tehnică, sta- 
bilindu-se ridicarea nivelului 
președinției acestei comisii la 
rang de ministru, precum și ne
cesitatea convocării, intr-un vi
itor apropiat, a celei de-a doua 
sesiuni a acesteia.

Relevînd importanța schim
burilor pe plan politic între ce
le două țări, în vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
și apropierii intre popoarele lor. 
generalul de corp de armată 
Mobutu Șese Seko. președinte 
fondator al Mișcării Populare 
a Revoluției, a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu. secre
tar General al Partidului Comu
nist Român, invitația ca o de
legație a P.C.R să participe la 
lucrările primului congres ordi
nar al M.P.R.. care va avea Ioc 
la Kinshasa în cursul lunii mai 
1972. Invitația a fost accepta
tă. Cei doi președinți au con
venit să inițieze și să dezvolte 
noi contacte și schimburi între 
partidele politicp conducătoare 
din cele două țări.

De asemenea, ei au exprimat 
dorința reciprocă de a întări și 
amplifica colaborarea în dome
niile învățămîntului, sănătății 
publice, sportului și formării de 
cadre.

Cei doi președinți și-au rea
firmat convingerea că dezvolta
rea relațiilor dintre toate state-

Ic, indiferent de sistemul lor 
social, contribuie la asigurarea 
progresului continuu al fiecărui 
stat și al întregii umanități, la 
instaurarea unui climat favora
bil păcii și securității interna
ționale. Ei au apreciat că deo
sebirile existente in abordarea 
și rezolvarea problemelor inter
ne. precum și in interpretarea 
evenimentelor internaționale, 
nu trebuie să constituie un ob
stacol în calea dezvoltării unei 
colaborări fructuoase intre țări 
și popoare. Ei au declarat că, în 
realizarea acestor țeluri, rapor
turile interstatale trebuie să se 
bazeze pe respectarea principi
ilor independenței și suverani
tății naționale. egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc. al excluderii forței și a- 
menințării cu forța, precum și 
a presiunilor de orice natură, al 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî in mod li
ber destinul.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, că reglementarea 
marilor probleme internaționale 
poate fi trainică și viabilă numai 
in măsura în care se bucură de 
adeziunea voluntară a tuturor 
țărilor interesate. In acest con
text. ele au relevat rolul cres- 
cînd pe care il au de jucat în 
viata internațională contempo
rană toate țările, indiferent de 
mărimea și potențialul lor.

Cele două părți, examinînd 
evoluția situației de pe conti
nentul african, au salutat cu 
căldură realizările dobindite de 
popoarele Africii in dezvolta
rea lor economică și social-po- 
litîcă, aportul lor pozitiv în dez* 
baterea și soluționarea proble
melor de interes mondial. Ele 
și-au manifestat și cu acest pri
lej simpatia si sprijinul față de 
eforturile țărilor africane pen
tru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
promovarea unor relații de bu
nă vecinătate între state, pen
tru progres economic și social, 
împotriva colonialismului și 
neocolonialismului.

Republica Socialistă România 
și Republica Zair condamnă a- 
suprirea colonială. reafirmă 
dreptul inalienabil al tuturor 
popoarelor la independentă și 
suveranitate națională, deplinul 
lor sprijin față de lupta dreap
tă a popoarelor din Angola. Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Nami
bia și din alte teritorii depen
dente. pentru scuturarea jugului 
colonial, pentru libertate și 
progres. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mo
butu Șese Seko au condamnat 
cu fermitate discriminarea ra
sială și politica de apartheid a 
regimurilor rasiste minoritare 
din Republica Sud-africană și

Rhodesia și s-au pronunțat pen
tru lichidarea ncintirziată a ul
timelor vestigii ale colonialis
mului. Cei doi președinți au 
subliniat, in acest sens, necesita
tea întreprinderii unor acțiuni 
concrete, imediate, in vederea 
aplicării declarațiilor și rezolu
țiilor O.N.U. privind decolo
nizarea, politica dc apartheid și 
discriminarea rasială și au sa
lutat ținerea la Addis Abeba, 
pentru prima dată pe continen
tul african, a sesiunii Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., 
dedicată acestor probleme.

Cele două părți au apreciat 
că este imperios necesară lichi
darea decalajului existent intre 
statele avansate din punct dc 
vedere economic și țările in 
curs dc dezvoltare, considerînd 
că este vorba de o problemă 
vitală pentru progresul întregii 
omeniri, pentru cauza păcii și 
cooperării în lume. Ele au su
bliniat că lichidarea acestui de
calaj cere eforturi 
pentru valorificarea deplină a 
resurselor materiale și umane 
dp care dispune fiecare țară, 
conjugate cu o largă colaborare 
internațională pentru eliminarea 
obstacolelor și discriminărilor 
din relațiile economice, accesul 
fără restricții al fiecărui stat Ia 
cuceririle tehnico-științifice mo
derne, remedierea deteriorării 
condițiilor schimburilor comer
ciale, precum și creșterea efi
cacității O.N.U. în sprijinirea 
statelor în curs de dezvoltare.

Exprimînd ingrijorarea lor 
profundă în legătură cu persis
tenta unor conflicte armate și 
focare de încordare în diferite 
părți ale lumii, care amenință 
pacea și securitatea internațio
nală, cele două părți s-au pro
nunțat pentru rezolvarea pe ca
le pașnică a diferendelor. In a- 
cest context, ele au reafirmat 
necesitatea încetării oricărei in 
tervenții străine în Indochina, 
astfel incit popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian să 
li se asigure dreptul sacru de 
a-și alege în mod liber calea de 
dezvoltare, conform aspirațiilor 
lor legitime. De asemenea, ele 
s-au pronunțat pentru reglemen
tarea politică a conflictului din 
Orientul apropiat, în conformi
tate cu prevederile Rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 19R7.

Cei doi președinți au înregis
trat cu satisfacție eforturile de
puse in 
păcii în 
ceasta o 
generală 
pe plan 
au subliniat că securitatea in
ternațională trebuie să fie con
cepută ca un sistem de angaja
mente ferme și de măsuri con
crete, care să ofere fiecărei țări 
garanții pentru dezvoltarea paș-

susținute

vederea consolidării 
Europa, văzînd în a- 
contribuțic la cauza 
a păcii sî securității 
mondial. Totodată, ei

nică, intr-un climat dc destinde
re, înțelegere și cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mobutu Sesc 
Seko au apreciat că este nece
sar să sc intensifice negocieri
le pentru dezarmare și să sc în
treprindă acțiuni concrete pen
tru realizarea dezarmării gene
rale și, in primul rind, a celei 
nucleare.

Ei au relevat că încc'arca 
cursei înarmărilor, interzicerea 
folosirii armelor atomice, înceta
rea producției șî lichidarea sto
curilor acumulate, crearea dc 
zone denuclearizate, abolirea 
blocurilor militare, ca și alte 
măsuri de dezarmare ar contri
bui la instaurarea unui climat 
de încredere și securitate între 
națiuni, la realizarea păcii în 
lume, a progresului economic și 
social al omenirii, ia creșterea 
sprijinului acordat țărilor in 
curs de dezvoltare.

Cele două părți au reafirmat 
adeziunea lor sinceră Ia prin
cipiile și scopurile Organizației 
Națiunilor Unite și au subliniat 
necesitatea continuării efortu
rilor tuturor statelor pentru ca 
O.N.U. să reflecte în mod adec
vat realitățile lumii contempo
rane și să-și sporească capaci
tatea de a promova înțelegeri și 
soluții conforme cu aspirațiile 
legitime ale popoarelor, cu in
teresele păcii și securității in
ternaționale.

Cele două părți au exprimat 
convingerea lor că vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Zair, reprezintă o nouă și im
portantă contribuție Ia dezvolta
rea relațiilor prietenești și dc 
colaborare între cele două țări 
și popoare.

Subliniind importanța contac
telor personale, cei doi preșe
dinți au convenit să efectueze 
un nou schimb de vizite: preșe
dintele Nicolae Ceaușescu a ac
ceptat invitația președintelui 
Mobutu Șese Seko de a vizita 
din nou Republica Zair, pentru 
a cunoaște mai îndeaproape po
porul acestei țări și a aprecia 
realizările sale. Datele vizitelor 
reciproce urmează n fi stabilite 
în cursul anului 1973.

Președintele Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
doamna Elena Ceaușescu, pre
cum și personalitățile care l-au 
însoțit au exprimat președinte
lui Republicii Zair, general de 
corp dc armată, Mobutu Sesc 
Seko, guvernului și întregului 
popor zairez calde mulțumiri 
pentru primirea cordială și ospi
talitatea prietenească ce le-au 
fost rezervate în tot timpul 
vizitei.

WASHINGTON 23 — Cores
pondentul Agerprcs, C. Alexan- 
droaic, transmite: 
șui Manca 
ședințele 
mic al 
România, 
cu Peter 
Departamentului 
S.U.A.

Cu acest prilej, s-a examinat 
evoluția relațiilor româno-amc- 
ricane.

In continuarea vizitei sale, de
legația română a purtat convor
biri, la sediul Casei Albe, cu 
conducerea Consiliului pentru 
politică economică interna
țională. cu privire la modul ca
re se desfășoară relațiile econo
mice bilaterale, extinderea 
schimburilor comerciale, acțiu
nilor de cooperare industrială, 
tehnico-științifică.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația Consiliului Economic, 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, a avut întilnire la se
diul Congresului S.U.A. cu un 
grup de senatori. Cu acest pri
lej. s-a făcut un schimb de pă
reri asupra relațiilor economice 
rotnâno-atnericane și s-a răs
puns la întrebările senatorilor 
cu privire Ia condițiile create 
pentru cooperarea industrială, 
tehnico-științifică între compa
nii americane și întreprinderi 
românești.

Tovară-
Măncscu, pre- 

Consiiiului Econo- 
Rcpubliciî Socialiste 
a avut o întrevedere 
I’eterson, secretar al 

comerțului al

BONN 23 (Agerprcs). -•- Repre
zentanții diferitelor organizații de
mocratice din R. F. a Germanici, 
angajate în pregătirea „Campaniei 
de primăvara a anului 1972 pentru 
dezarmare, securitate și solidaritate 
internațională", au hotărît să des
fășoare, la sfîrșitul lunii martie 
a. c„ „Săptămina dc acțiune" pen
tru ratificarea tratatelor R. I . a 
Germanici cti U.R.S.S. și Polonia.

Acționînd, dc asemenea, în spri
jinul ratificării tratatelor, reprezen
tanți ai Sindicatului muncitorilor mc- 
talurgiști exprimînd voința a 30 000 
de lucrători ai uzinelor „Volksw.i- 
gcn-W crkc". din Hanovra, au adre
sat partidelor reprezentate în Bun
destag apelul de a ratifica trata
tele.

Consiliul Sindicatului lucrătorilor 
din industria chimică a cerut, la 
tîndul său, tuturor deputaților din 
Bundestag care au calitatea de 
membri ai sindicatelor vest-germa- 
ne să sprijine ratificarea tratatelor 
cu Uniunea Sovietica și R. P. Po
lona.

In același context, organizația dc 
tineret
țiunilc U.C.D.-U.C.S. și ale dife
ritelor grupări reacționare îndrep
tate împotriva ratificării.

★
HELSINKI 23 (Agerprcs). — 

Consiliul Mondial al Păcii a dat 
publicității o declarație prin care 
sc pronunța în sprijinul ratificării 
tratatelor semnale dc R. F. a Ger
manici cu Uniunea Sovietică și cu 
R. P. Polonă. Relevînd că popoa
rele Europei își pun multe speranțe 
în ratificarea acestor tratate, Con
siliul Mondial al Păcii cheamă pc

„Falkcn" a condamnai ac-

toți cei cărora lc sînt scumpe inte
resele păcii și securității să spriji
ne forțele politice, sindicale și cul
turale din Republica Federală a 
Germanici, care militează pentru 
ratificarea celor două documente. 
Anul 1972 — se spune in declarație
— trebuie să devină un an al luptei 
și mai liotărîte a popoarelor pentr 
securitate și colaborare.

★
STOCKHOLM 23 (Agerprcs).

— La începerea unei sesiuni dc 
dezbateri de politică externă 
în Riksdag (Parlament), minis
trul de externe al Suediei. Kris
ter Wickman, a dat citire unei 
declarații, în care sînt expuse 
pozițiile guvernului în legătu
ră cu o serie de probleme in
ternaționale.

Ministrul de externe suedez 
a reafirmat că țara sa sprijină 
ținerea conferinței pentru secu
ritatea europeană. Noi așteptăm 
acum începerea de tratative 
multilaterale la Helsinki, spre 
sfîrșitul anului curent, in ve
derea pregătirilor anterioare 
convocării conferinței*, a spus 
Wickman. In continuare. Wick
man a declarat că ..Suedia ar 
considera că dacă Bundestagul 
ar respinge ratificarea tratate
lor R-F.G. cu Uniuna Sovietica 
și cu Polonia, aceasta ar repre
zenta un grav eșec al străduin
țelor depuse timp de mulți ani 
pentru o destindere crescîndă 
în Europa. In urma unei ase
menea evoluții — a opinat el
— toată lumea ar avea de pier- 
dut“.

Operă de artă 
din mormîntul 

faraonului
O poartă sculptată datind 

de aproape 4 500 de ani, te
zaur inestimabil al artei farao
nice, va fi oferită de către gu
vernul egiptean Marii Britanii, 
în semn de recunoștință pen
tru contribuția sa de 71 000 
lire sterline destinate lucrărilor 
de salvare a templelor de la 
Abu Simbel, amenințate cu dis
trugerea de către apele Nilului, 
după construirea morelu' ba
raj de la Assuan. Această o- 
peră de artă milenară provi
ne din mormîntul preotului fa
raonic Kaihap, descoperit de 
către arheologul Walter Emery.

„Momentul
românesc11
LONDRA 23. — Corespon

dentul Agerprcs, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: La Palatul IP’wr- 
minster, sediul Parlamentului bri
tanic, a avut loc, miercuri seara, 
o adunare consacrată țării noas
tre — „Momentul romanesc" — 
desfășurată sub auspiciile Asocia
ției de prietenie Anglia — Ro
mânia și ale grupului parlamen
tar anglo-român. Cu acest prilej, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, Vasile Pun- 
gan, a prezentat principalele 
preocupări ale poporului nostru 
în construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, precum 
fi principiile de bază ale politi
cii externe românești.

de StatPreședintele Consiliului 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Zair 
general de corp de armată 

MOBUTU SESE SEKO

In foto : O demonstrație în 
R.D. Germană la Rostok, de 
solidaritate cu lupta militan
tei de culoare pentru drepturi 
civile ale negrilor, Angela 
Davis. Demonstranții Cer a- 
chitarea ei în procesul însce
nat la San Jose.

ȘOMAJ
ÎN LUMEA CAPITALULUI

PARIS 23 (Agerpres). — Ana- 
lizînd într-un articol unele as
pecte ale fenomenului șomaju
lui în țările vest-europene, zia
rul francez „Le Monde* obser
vă că în Marea Britanic există 
în prezent un milion de șomeri, 
că Italia depășește această cifră, 
în Franța ultimele sondaje con
turează o perspectivă de loc op-

timistă privind ocuparea forței 
de muncă, iar în R.F. a Germa
niei se așteaptă o reducere a 
producției industriale pe anul 
în curs c-u 1—2 la sută, cu re
percusiuni negative asupra pro
centului șomajului, și așa des
tul de ridicat.

Amintind că. în ce privește 
S.U.A., în încercarea de a stâ-

vili creșterea acestui adevărat 
flagel al societății capitaliste, 
președintele Nixon, a prezentat 
Congresului un buget al cărui 
deficit se ridică la 25 miliarde 
de dolari, articolul conchide că 
nu este vorba de ® situație de 
moment, trecătoare, ci de un 
fenomen cu mult mai profund, 
avînd puternice rădăcini soeial- 
politice.

Congresul Uniunii naționale 
a studenților din Franța

PARIS 23 (Agerpres). — La 
Paris s-a deschis al GO-lca Con
gres al Uniunii naționale a 
studenților din Franța, cea mai 
mare uniune studențească din 
această țară. La lucrări partici
pă reprezentanți ai institutelor 
de învățămînt superior din a- 
proape toate centrele universita
re ale țării.

In raportul prezentat Congre
sului se relevă că din cei a- 
proape 700 000 de student,i din 
institutele franceze de învăță-

mint superior, numai aproxima
tiv zece la sută provin din 
mediul muncitoresc. De aseme
nea, se subliniază că, în ultimul 
timp, se constată o înrăutățire 
a condițiilor de viață și de stu
diu în majoritatea școlilor su
perioare franceze. In activitatea 
sa, Uniunea națională a studen
ților — se spune în raport — sc 
pronunță pentru acțiuni comu
ne cu oamenii muncii și cu alte 
forțe democratice din Franța.

Tablou furat
Poliția olandeză o recuperai 

un tablou furat, pictat în se
colul XV de către italianul Do- 
minico de Michelino (1417- 
1491), apreciat la 40 000 de 
florini (aproximativ 5 000 de li
re sterline). Tabloul fusese vîn- 
dut unul amator de chilipiruri 
cu numai 100 de florini (12 li
re sterline).

Pe calea aerului spre 
Senegal

S.U.A
Lege privind egalitatea femeilor 

cu bărbații
WASHINGTON 23 (Agerprcs). 

— Senatul american a adoptat 
un amendament la Constituția 
Statelor Unite, care asigură fe
meilor drepturi egale cu cele 
ale bărbaților — anunță agen-

ția Associated Presse. Textul, 
adoptat cu 84 de voturi pentru 
și 8 împotrivă, trebuie să fie a- 
probat de parlamentele a cel 
puțin 38 de state pentru a intra 
în vigoare.

Declarația secretarului general
al

SANTIAGO DE CHILE 23 (A- 
gerpres). — Partidul Comunist din 
Chile a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, secretarul general 
al C.C, al P.C.C., Luis Corvalan, 
este gata sa treacă la o ofensivă 
politică, alături de guvernul popu
lar, împotriva sedițiunii interne și 
a presiunilor imperialismului nord 
american. La recenta plenară națio
nala a Partidului Comunist — a 
spus cl — au fost analizate, între 
altele, și manevrele Statelor Unite 
împotriva Republicii Chile, concre
tizate, în parte, prin blocarea con
turilor întreprinderilor chiliene la 
New York.

P. C. din Chile
Rcfcrindu-sc la Plenara naționala 

a Partidului Dcmocrat-Creștin, care 
a avut Ioc la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, Luis Corvalan a arătat ca 
aceasta reuniune a confirmat exis
tența unor sectoare reacționare fa
vorabile răsturnării guvernului Uni
tății Populare. „Am apreciat — a 
afirmat secretarul general al. C.G. 
a) Partidului Comunist din Chile 
— că este necesar, pentru a face 
față acestor tendințe golpiste (lo
vitură de forță, în vocabularul po
litic curent) să ducem o puternica 
luptă politică și ideologică împotri
va acestei campanii antipatriotice". 
Partidul Comunist este pentru o

adevarata participare a muncitorilor 
și a maselor populare la îndepli
nirea obiectivelor revoluției chiliene 
— a subliniat Luis Corvalan, cx- 
primînd. totodată, necesitatea creării 
tuturor organismelor necesare care 
să schimbe relațiile sociale în în
treprinderile naționalizate. In con
text, el a elogiat .crearea de către 
guvern a comitetelor pentru apro
vizionare 
menite să pună capăt speculei.

și controlul prețurilor.
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• La Helsinki a avut loc o ple

nară a C.C. al P.C. din Finlanda, 
în cadrul căreia au fost discutate 

.probleme referitoare la Congresul al 
XVI-lea al partidului, ce urmează 
să aibă loc între 31 martie și 2 
aprilie a c. A fost discutată, de 
asemenea, situația apărută în cursul 
tratativelor legate de încheierea noi
lor contracte colective în întreprin
deri

In conformitate cu înțelege
rea dintre Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul dc Miniștri al 
R. D. Germane, și Egon Bahr, se
cretar dc stat la Cancelaria Fede
rală a R. F. a Germaniei, la Erfurt, 
în R. D. Germana, a avut loc o 
întîlnire între reprezentanți ai Mi
nisterului Transporturilor al R.D.G 
și reprezentanți ai Direcției gene
rale a căilor ferate ale R. I. 
Germanici.

• Miklo's Ajtai, vicepreședinte al 
guvernului ungar, președintele Co
misiei de stat pentru progresul teh
nic, l-a primit pe Michael Noble, 
ministrul britanic al comerțului. Cu 
acest prilej — menționează agenția 
M.T.I — a avut loc un schimb de 
opinii in legătură cu dezvoltarea re
lațiilor comerciale dintre cele două

0 Cu prilejul unei vizite în 
Republica Arabă Egipt, Petru 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
a fost primit de Mohamed 
Merzaban, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al economiei și comer
țului exterior.

Rezervele de minereu dc fier 
descoperite deja în regiunea pămîn- 
turilor desțelenite din Kazakstan 
pot sa asigure o producție anuală 
de 40 milioane tone de metal, timp 
de 90 de ani. In prima jumătate 
a intervalului, această cantitate dc 
minereu poate fi obținută in ca
riere cu exploatare la zi. Primele 
întreprinderi dc acest fel au fost 
date deja 
respectivă.

în exploatare în zona

Zece pui de lei noscuți în 
Franța, la o grădină zoologică 
din apropierea Parisului, au 
fost transportați pe colea ae
rului într-o rezervație naturală 
din Senegal. Oamenii de știin
ță vor urmări evoluția tinerelor 
animale de la vîrsta de cinci 
luni, intrucit s-a observat că leii 
în captivitate sînt mai prolifici 
decît cei în libertate din Africa.

Un conteiner cu țigări
Vameși olandezi au consta

tat dispariția din portul Rotter
dam, în timp ce i se făcea în
registrarea, o unui conteiner 
conținînd patru milioane de ți
gări de import în valoare de 
350 000 de florini.

Vampiri
Ministerul Agriculturii din 

Venezuela a anunțat un plan 
de exterminare a cel puțin un 
milion de vampiri - specie de 
lilieci foarte mori, a căror în
mulțire excesivă In statul Boli
var și Delta Amacuro, a ajuns 
un adevărat pericol pentru 
pooulația din aceste locuri. 
Numai in, ultima vreme, 24 de 
persoane sînt tratate in stare 
foarte gravă, datorită pierderii 
de sînge provocate de vom- 
pirî,

0 Televiziunea italiana a pre
zentat recent o anchetă clin care 
rezultă că aproximativ 400 000 de 
tineri din această (ară sînt fonieri. 
Totodată, din cei aproape 100 COO 
absolven{i care părăsesc anual }co
lite profesionale fi tehnice numai 
un număr infim pot găsi posturi co
respunzătoare calificării lor.

Fotografiile planetei Marte 
luate de „Mariner-9" arată că apa 
și. deci, o formă de viață — poate 
exista pe această planetă —, a de
clarat Robert Steinbacher, cercetător 
la „Jet Proptdsion Laboratory" din 
Pasadena, la reuniunea Societății a- 
mericane de astronomie care se des
fășoară la Honolulu. Aceste foto
grafii indică existența posibilă a 
unor ghețari sub stratul de acid- car
bonic Înghețat din regiunile polare 
ale planetei. De altfel, par a se 
observa anumite urme de eroziune 
lăsate de curgerea unui lichid.

prilejul celei de-a 12-a 
a Zilei meteorologice 

Organizația Meteorologi-

• C„ 
aniversări 
mondiale, _.o-------------------------- o
că Mondiala (O.M.M.). cu sediul 
la Paris, <i publicat o broșură iluș
tri nd principalele probleme pe care 
le ridică ocrotirea mediului încon
jurător. Printre altele, se arată că 
principalele surse artificiale de po
luare a aerului rămln consumul de 
cărbune, petrol și gaz.

Presa sovietica continuă să 
publice materiale privind perspec
tivele pe care le oferă instalarea 
unor dispozitive automate de cerce
tare pe Luna. Astfel, ziarul „Soția- 
listiceskaia industria" relevă ca sa
teliții artificiali cu destinație meteo
rologică, folosiți în prezent, ar pu
tea fi cu succes înlocuiți sau com
pletați dc instalații selenare adec
vate, care să fie plasate pe emisfera 
lunara vizibila de pe Terra.

Ziarul „l'Humanitd" din 23 
martie a. c. informează că miercuri 
și-a deschis lucrările Plenara C.G. 
al P.C. Francez, în cadrul căreia 
Gustave Ansart a prezentat. în nu
mele Biioului Politic, un raport a- 
supra situației politice din țară.
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