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CU PLANUL PE 11 LUNI 
ÎNDEPLINIT

Mina Lupeni
Colectivul E.M. Lupani, cea mai 

mare mimă producătoare de cărbune 
cocs-ificabil diin țară, a raportat îin 
dimineața zilei de 25 noiembrie, 
îndeplinirea la toți indicatorii a 
planului de producție pe 11 luni 
din acest an.

Ca urmare a deschiderii a două 
abataje frontale de mare capacita
te și înzestrării lor cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, punerii în func
țiune a unui nou puț de mină, pre
cum și aplicării unui complex de 
măsuri tehnico-orgamizatorice, ran
damentul pe exploatare a fost de
pășit cu peste 60 kg de cărbune 
pe post față de sarcina planificată.

1 300 000 lei.

Prin reducerea cheltuielii or de
producție, minerii din Lupeni au
obținut economii suplimentare J'cT
prețul de cost în valoare de

Un nou puf 
de mina 
la Vulcan

La exploatarea minieră din Vul
can au început lucrările pentru 
executarea unui nou puț de mină. 
El va avea în final 600 de m adîn- 
cime. Turnul puțului va fi execu
tat din beton- și sticlă și va t avea 
o înălțime de 58 de m. Mașina de 
extracție multicablu cu schip va fi 
complet automatizată.

Puțul, oare va intra în funcțiune 
în anul 1969, va servi ,1a extracția 
întregii producții de cărbune a mi
nei Vulcan și va fi cel mai mare 
din bazinul carbonifer Valea Jiului.

Au fost săpați pînă în prezent 12 
m de puț. Această lucrare deosebit 
de importantă este executată de 
către șantierul T.C.M.M.

4 pag, 25 bani

Incheindu-și vizita 
în Republica Araba Unită

Tovarășul Chivu Stoica
s-a înapoiat vineri 

la Bucureștidupă-amiază

LA Ș A N T 1 EIRUL T. C. M. M.i

CE ARATĂ C) ANALIZĂ! 
ILTIMA ORAFinal care impune re- 

considerări de pozifii

vineri
-»

Consi-
Emil-

£ O mînă spală pe al
ta dar nu înfotdea' 
una și obrazul

• „Ambarcațiunea" va 
ajunge cu bine la mal, 
dar să nu uităm cau
zele unor eșuări

analizat de curî.nd situația 
trei aspecte — producție 
productivitate, plan fizic—

e-
E- 
de

tor- 
fOst

Șantierul Trustului de construcții 
și montaje miniere din Valea Jiu
lui execută în principal lucrări de 
construcții la suprafață pentru ex
ploatările miniere de aici. Bilanțul 
cu care șantierul a încheiat zece 
luni de activitate din acest an, în
să, nu e de loc satisfăcător — in
dicatorul „producție valorică" 
Uzat numai în proporție de 
sută, productivitatea și ea 
tă doar în proporție de 81,4 
în schimb numărul mediu 
de salariați a fost depășit 
la sută.

La planul fizic situația nu e mai 
bună; Din cel-e 75 de obiective Cu 
termen de predare în 1966, au- fost 
predaite cu proces verbal‘de .recep
ție doar- 36 de iobiective',.. ihi . 13-ter
minate parțial și predate cu proces 
verbal de predare-primire. O situa
ție statistică a beneficiarului, dez
văluie și alte aspecte. Din 70 de 
obiective cu termene de predare 
pînă la 31 octombrie, 21 de 
au fost decalate ca termen 
mestrul IV.

Dorind să aflăm cauzele 
situații, am stat de vorbă cu 
de factori competenti din

băncii finanțatoare. Iată părerile 
lor despre această stare da lucruri.

Tov. ing. Buciu Vasile, șeful șan
tierului :

— Am 
sub cele 
valorică,
a șantierului nostru.

E adevărat că un volum mare de 
lucrări din planuil nostru a avut 
numeroase decalaje de termen. In 
cale mai multe cazuri acestea au 
avut loc din cauză că beneficiarul 
nu ne-a predat la timp utilajul teh
nologic, sau neavînd terminate lu
crările din subteran, nu a preluat 
nici lucrările de suprafață. O altă 
cauză a fost aceea că funcționarea 
unor obiective executate de noi 
erau în directă legățură cu unele lu-

crări de alimentare cu energie 
lectrică în execuția șantierului 
lectromontaj Banat. E demn 
notat faptul că obiectivele cu 
men dat prin planul de stat au 
predate la termenele stabilite.

Noi, după cum am mai amintit, 
am analizat posibilitățile reale de 
realizare pînă la 31 decembrie atît 
a planului valoric cît și fizic. Exis
tă aceste posibilități. Din toate lu
crările cu termen departamental sau 
de stat în trimestrul IV, cît și cele 
decalate din diferite motive în. tri
mestrul IV, doar trei lucrări nu 
prezintă garanții sigure: depozitul

de
Aurel OARGÂ și Ion CIOCLEI

Anchetă realizată

(Continuare in pag. a 3-a)

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și soția, care, la invitația pre
ședintelui R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, și a soției sale au făcut o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Arabă Unită, s-au înapoiat 
la amiază în Capitală.

împreună cu președintele 
liului de Stat s-au înapoiat
Drăgănescu, ministrul energiei elec
trice, cu soția, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. cu soția, precum si grupul de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Radu
lescu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, ziariști. Au fost de față șefi 

ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și membrii am
basadei R.A.U.

rea-
90,1 Ia 
realiza- 
la sută, 
scriptic 
cu 10,7

lucrări 
în' tri-

acestei 
o serie 
partea 

constructorului, a beneficiarului, a

Făran Doina, Școala generală nr. 4 Petroșani, la o oră de scriere

Pe-

De la [3M11I 
orăsenest de partid

Cabinetul de partid din
troșani anunță că. în zilele de 
28 și 30 noiembrie a.c. se vor 
ține cursurile Universității se
rale de marxism-ieninism, sec
țiile construcție de partid și fi
lozofie.

In ziua de 28 noiembrie stu
denții secției construcție de 
partid, anul I, vor participa Ia 
seminarul cu tema: „P.C.R. — 
forța politică conducătoare în 
Republica Socialistă România. 
Creșterea continuă a rolului de 
conducător ăl partidului în pe
rioada desăvîrșirii construcției 
socialismului". Seminarul se va 
(ine în localul Școlii generale 
nr. 1 din Petroșani, între ore
le 17—20.

In aceeași, zi, studenții anu
lui II al secției construcție de 
partid vor audia, între brele 
17—19, în sala mică a clubului 
C.C.V.J., predarea unei noi lec
ții.

Potrivit programului stabilit, 
în ziua de 30 noiembrie între 
orele 17—19, studenții anului 
I al secției de filozofie, vor fi 
prezenți la Școala generală nr. 
1 din Petroșani, iar studenții 
anului II al aceleiași secții în 
sala clubului C.C.V.J.
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Alcoolul
sau toxic ?
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita președintelui 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, in Republica Arabă Unită
La invitația . președintelui Repu

blicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, împreună cu 
soția, au făcut o vizită oficială în 
Republica Arabă Unită între 20 și 
25 noiembrie 1966.

In timpul vizitei, se arată în co
municat, președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și președintele 
Gamal Abdel Nasser au avut con
vorbiri oficiale.

Cele două părți au examinat des
fășurarea relațiilor bilaterale și au 
făcut un schimb de vederi cu pri
vire la situația internațională.

Părțile au subliniat cu satisfac
ție că relațiile de prietenie și cola
borare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită, 
bazate pe neamestecul în treburile 
interne ale statelor, pe respectul și 
avantajul reciproc cunosc o dezvol
tare rodnică, iar prevederile acor
durilor bilaterale se înfăptuiesc cu 
succes în interesul celor două țări 
și popoare

Constalînd existența unor noi po
sibilități pentru extinderea și adîn- 
cirea colaborării dintre cele două 
țări în domeniul economic, cultural 
și tehnico-științific, părțile și-au ex
primat hotărîrea de a folosi toate 
căile în vederea dezvoltării multi
laterale a relațiilor dintre România 
și Republica Arabă Unită.

Cele două părți au constatat că 
vederile lor referitoare la diferite 
probleme internaționale fundamen
tale coincid în aprecierea factori-

lor de bază care influențează Si
tuația mondială. ■"?

Partea română a dat o înaltă ă- 
preciere politicii Republicii Arabe 
Unite îndreptate spre întărirea pă
cii mondiale și lupta împotriva co
lonialismului și neocolonialismului.

Președintele Gamal Abdel Nas
ser a exprimat înalta apreciere a 
Republicii Arabe Unite pentru efor
turile României de a spori posibi- 
tățile de pace în lume și colabora
re internațională, pentru politica 
dusă de România în sprijinul lup
tei popoarelor din Africa și Asia 
împotriva agresiunii și intervenției 
imperialiste.

Cei doi președinți au 
cu satisfacție că noile țări 
dente și alte țări în curs 
voltare depun eforturi
pentru a-și apăra independența na
țională împotriva presiunilor și in
tervenției colonialiste și neocolonia- 
liste.

Cele două părți au examinat si
tuația din Asia de Sud-Est crea
tă în urma ’ agresiunii împotri
va poporului dîn Vietnam și grava 
amenințare pe care aceasta o re
prezintă pentru pacea internaționa
lă. Ele cer cu hotărîre încetarea 
imediată, necondiționată și definiti
vă a bombardamentelor împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. Ce
le două părți sînt convinse că po
porul din Vietnam, a cărui luptă 
eroică a cîștigat simpatia și admi
rația tuturor popoarelor, trebuie

subliniat 
indepen- 
de deZ- 
hotărite

(Continuare în pag. a 4-a)

UN EXAMEN AL VOINȚEI
Alcoolul etilic este cunoscut de 

toată lumea, fiind elementul de ba
ză al tuturor băuturilor alcoolice. 
Ca brice toxic, acționează asupra 
individului fie brusc, provocînd be
ția, fie în timp, ducînd la apariția 
alcoolismului cronic. Efectele 
depind de o serie de elemente 
sensibilitatea individului față 
alcool, obișnuința organismului
de aces toxic, starea de sănătate: 
dacă e folosit pe stomacul gol, ab- 
sorția lui se face mai rapid.

lui 
ca : 
de 

față

In ceea ce privește cantitatea in- 
gerată, cercetările admit ca doză 
mortală de alcool etilitic diluat, la un 
adult neobișnuit cu băutura, 7,75 gr 
pentru un kilogram corp. Această 
cantitate se găsește în 900 gr de rom 
de 60 de grade, sau 1 100 gr țuică 
de 50 de grade

Trebuie însă menționat că băutu 
rile alcoolice distilate (rom, coniac, 
țuică) înglobează și o serie de pro
duse care sînt vătămătoare, mai ales 
pentru ficat, substanțe ce nu se gă
sesc în băuturile fermentate (vin,

bere). Acțiunea toxică a alcoolului 
se repercuta asupra tuturor organe
lor, unele sisteme de organe fiind 
mai sensibile. Această acțiune dis- 
tructivă se răsfrînge în primul rînd 
asupra organelor sexuale,- la 87 la 
sută din alcoolicii cronici, ele sînt 
îmbolnăvite, ceea ce explică steri
litatea etilicilor cronici, cît și efec-

Dr. MAIORESCU VICTOR 
medic primar interne •

(Continuare în pag. a 2-a)
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O veste bună 
pentru posesorii 
de autoturisme
Intreprinderile de specialitate 

industriei chimice din țara noastră 
au realizat anul acesta o serie de 
npi tipuri de anvelope. Cea mai ma
re parte a acestora sînt destinate 
rpănpilar de autoturisme care șe 
află în număr mare în circulație: 
„Fiaf 600, 1 100, 1 300, 1 800 și 2 100, 
„Fprd Taunus", „Opel Record", 
„Șimca", „Trabant" și „Wart
burg". Specialiștii pregătesc în pre
zent fabricația anvelopelor pentru 
autoturismele Fiat 850, Renault 1Q 
Major, Mosevici ' 408, precum și 
unele sortimente de anvelope spe
ciale antiderapante, pentru noroi și 
zăpadă.

Duel modern
Dpi studenți americani — Holland 

și Brien — s-au certat pentru e fată, 
Holland i-a aruncat în față lui 
Brien un pahar cu whisky. După 
acest afrppt, studenții au hdlălît 
că singura cale de aplanare a con
flictului este duelul. Acesta a avut 
loc pe terenul de golf.

S-au urcat fiecare In 
îndreplfndU’60 

pînă cînd vehi-

Sub tricolorul 
românesc
In 1966 tricolorul românesc a fast 

arborat pe mineralierele de 25 400 
tone „Reșița", „Hunedoara" și 
„Bucegi", pe cargourile de 4 500 to
ne „Tîrgoviște" și „Tîrgu Mureș", 
nave care au ridicat cu peste 50 li 
șută capacitatea flotei noastre ma
ritime.

Și pentru anul viitor s-au prevăzut 
investiții importante în vederea mo
dernizării și dezvoltării 
nuare a transporturilor 
Tonajul total al navelor 
CU pește
prin lansarea a cinci 
25 400 tone și două 
36 000 tone fiecare.

Adversarii 
cîte un automobil, 
unui spre celălalt, 
culele s-au cioc
nit. Holland și-a 
pierdut urechea 
dreaptă, iar Brien 
șj-a turtit nasul 
în așa hal, incit 
chirurgii nu l-au mai* putut îndrepta.

După cum vedeți, tehnica modernă 
a duelului ține pasul cu secolul nos
tru.

V A

Clubul reînviafilor
în conti- 
maritimc. 
va crește 
îndeosebi200 000 tone,

mineraliere de 
petroliere de

(Ager preș)

La Londra funcționează de cîtiva 
ani Clubul reînviaților. Pot li mem
bri ai aeestuia oameni U care s-a 
constatat așa-zisa moarte clinică 
(încetarea unor funcții vitale), care 
nu este tot una cu moartea fiziolo
gică, întrucît în anumite împreju
rări „decedatul" poate fi reînvia*

ȘTI AȚ I • • •

Printre întemeietorii clubului se nu* 
mără doi veterani din cel de-al 
doilea război mondial, pe care sa
nitarii i-au lăsat pe cîmpul de luptă, 
socotindu-i morii.

Din club facg parte și o femeie. 
Ea a „încetat dip viată" fa timpul 
Unei operații, dar șapte gre după 
„moarte", afjîndu-se pe masa de 
autopsie, și-a revenit în simțiri.

Un caz neobișnuit este cel al su
rorilor Morrisen. Cea mai în vîrstă 
dintre acestea, declarată decedată

R I E T A J I
de către medici, a fost transportată 
la morgă. Cîteva ore după aceea, 
„moarta" a înviat și a sunat-o la 
telefon pe sora sa, sperînd să-i 
facă o mare bucurie. Auzind vo
cea „decedatei", aceasta a „murit" 
pe loc, rămînînd timp de cîteva 
ore în stare de moarte clinică. Stră
duințele medicilor au reușit ș-o rea- 
dueă la viată.

știe cum, în ciuda pazei severe, un 
nebun primejdios. Toate cercetările 
ap rămas fără rezultat. Cineva s-a 
gîpdit atunci să se folosească, pen
tru căutarea Iui, radiotelescopul de 
la observatorul astronomic din oraș. 
Venerabilii astronomi, au fost întîi. 
șocați de o asemenea 
Apoi, au acceptat, au reglat apara
tul pe o anumită lungime de undă, 
ap îndreptat oglinda telescopului
spre o; aș și l-au descoperit pe fugar E 
pe acoperișul celui mai înalt zgî- 6

rmnori diin oraș. _
Cu puțin îna- I

into de a fi fugit, |
bolnavul înghițise 
a așa-numită ra- 1
dfopilulă. Aseme- |
nea pilule se ad

ministrează bolnavilor pentru a 
rifiea cum funcționează aparatul 
digestiv. Radiopilula conține 
minuscul aparat de radia-emisie 

frec- ■ 
gas- 1

I
I

propunere, |
.. -|

'i. •

I

ve- 
lor 
un 
ca-

LA JUMATATEA anuipi 
1965, populația glpbukii pămân
tesc ajunsese la 3 285
K’.e de locuitori, ceea ce înseam
nă un spar de 65 milioane pe 
ain, adică 180 000 pe zi.

Această creștere se datorea
ză atât sporului natalității, eît 
șj prelungirii vieții în țările 
mai dezvoltate.

FETELE născute în 1965 (și 
după aceea), în Franța, Sue
dia și Norvegia, își pot pune 
cele mai mari speranțe în via
ță : longevitatea medie 75 de 
ani, un nou record față de 71 
de ani pentru băieți.

ZONELE „cele mai fertile" 
șe află în Africa — în Sudan 
(55 nașteri la 1 000 de locui
tori), în Ciad (46), în Republi
ca Africa Centrală (48), în Ni
ger (52), în Mali (61), în Volta 
Superioară (50), în Guineea 
(62).

SE CONSTATA o creștere 
considerabilă o populației ur
bane ; 1 500

100 800 de locuitori, adică de 
două ori mai mult decît cu 10 
ani î:n urmă.

ÎN CEEA CE privește popu- 
■ lația marilor melropple ora

șele propriu-zise, fără subur
bii Tokio se situează pe 
locul întîi, cu 8 001 341 de lo
cuitori, urmat de New York — 
cu 7 989 000.

DACA socotim populația în 
ansamblul aglomerărilor urba
ne, New Yorkul se situează în 

urmat de 
locuitori, 
Paris -r 
Aires —•

Angeles —

11 260 000,
10 654 000
8 186 830,
Buenos
Los

de orașe cu peste

frunte eu 
Tokio — 
Londra — 
7 369 387, 
7 000 000,
6 674 000, Chicago — 6 591 000 
Moscova — 6 423 000.

POTRIVIT evaluărilor specia
liștilor, populația globului pă
mântesc va ajunge în anul 
2 000 la 6 130 miliarde locui
tori. Față de 1960 (cînd popu
lația globului era de 2 998 mi
liarde) șe vor înregistra urmă
toarele sporiri:
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Pustiu în centru! 
Europe»

Puțini știu că pe teritoriul Po
loniei există un adevărat pustiu. El 
pste denumit „mica Sahara" și se 
află la nord de Cracovia, în psrțea 
de est a podișului silezian.

Firește că dimensiunile acestui 
deșert nu se pot compara cu cele 
ale Saharei. Lungimea puștiului este 
de 8 km, lățimea lui — de 4 km. 
Dar grosimea straturilor de nisip es
te, într-adevăr, impresionantă — 
aproximativ 70 m. Aței nu cresc 
pici pomi, nici tufișuri, nici iarbă: 
pisipul suge apa .de ploaie ca un 
burete.

Nisipurile sfnt mișcătoare, ele se 
deplasează treptat spre munții din 
apropiere, Niei vegetația de la poa
lele munților nu poate opri dunele 
de nisjp.

Schizofrenia
și astronomia

Din spitalul de psihiatrie din 
Pittsburg (S.U.A.) a dispărut, nu se

Soiuri valoroase

re funcționează cu o anumită 
venlă. In cazul unei afecțiuni 
tro-inteistinale se 1 
venta semnalelor emițătorului.

Examiijînd semnalele înregistrate, 
transmise < . ......
norului, medicii au căzut eu toții de 
acord că, probabil din cauza încor
dării nervoase și psihice, bolnavul ~ 
a căpătat ulcer gastric.

modifică frec- K

Crizanteme — 
ultimele flori ale 
anului.

In „catalogul" de 
piersici și pruni cunos- 
cuți în țara noastră eu 
fost înscrise în ultimii 
ani noi soiuri valoroa
se : este vorba de pier
sicii „Frumos de Bă- 
neasa" și „Miorița" — 
creație a Institutului 
de cercetări hortiviti- 
cole — autor Porfirr 
Popa.

Prunul, realizat prin 
încrucișarea soiuri lui 
„Elberto" și „Amsden", 
are fructul mare, cu 
gust dulce, suculent, 
lin acidulat, cu un as
pect deosebit de iru-

de pe acoperișul zgîrîie- ■

I
I 

.Ghid de conversație | 
ronomatopeic ■

1 Djn punaf de vedere fiziologic, 1 
urechea oamenilor din diferite po- | 
poare are aceeași construcție. Cu 
toate acestea, ei percep diferit su-1 
netele produse de animale. Pentru E 
englezi, cîinele latră „bow-wow", 
pentru ruși — „gav-gav", pentru I 
germani — „wau-wau", pentru chi-| 
nezi — „vang-vang *, pentru români *
— „ham-ham". |

Pentru englezi, pisica face „piiu-1 
miu", pentru germani — aproape * 
același sunet — „miau-miau", pen- B 
tru locuitorii din Inșula Țaivan I 
„miago-miago". ■

In Japonia, șoarecele chlțăie „sue-1 
ciue". I

Dar cocoșul ? I.a germani, el cîntă • 
„kikerlki", la ruși — „kukareku", lai 
chinezi — „kokekoko", la francezii
— „cocorlco", șl la noi — „cucii-"
rigu", |

înr os piniiti si rai I
Imoș datorită coloritului 

— galben-portoeaJiu. 
Fiind foarte productiv 
este necesară dirijarea 
producției 
fructelor.
creat prin 
soiurilor 
„Sunbeem", dă o pier
sică foarte gustoasă, a 
cărei euloare, galbenă- 
portocalie, se ape,pară 
înainte de
pîrgă cu o „umbră" de 
roșu viu,

prin rărirea 
Al doilea, 
încrucișarea 
„Hale" și

a intra în

atrăgător
Fructele sale sînt foar
te rezistente la trans
port.

Ambala soiuri de per-

sloi suportă bine gerul 
și brumele tîraii de pri
măvară, stnt rezistente 
la boli

și un soi 
«t-a luat l 
de varietățile valoroa
se, Este prunul „Tuleu 
timpuriu" — autor i 
V, Cimiu. Fructul sucu
lent, crocant, ou uu 
gust dulce, acidulat, 
foarte plăcut, se coace 
timpuriu, ceea ce per
mite o mai bună și fa- 
detongatl aproviziona- 
re a populației.

ai de prun I 
loeiui alături |

âJmi I
Ing. I
4CU- •

(Agerpreș)

INEDIT

zkâtori răstălmăcite
CRITICA DE JOS ÎN SUS
„Peștele ce-1 mare-nghite pe cel mic" 
E zicală veche ; însă eu vă zic,
Că se mai întimplă să „rămînă*'-mi pare, 
Peștele cel mic in gîtul eelui mare.

I.L.L.-ULUI
„Apa trece, pietrele rămân", 
Zicătoare clară ți cu rost bătrfn. 
Dar, la mine-n casă, cu apa-înfiltrată 
Curge șl tavanul... tot un fel de piatră. 

VÎNZATORILOR DIN COMERȚ 
„Vorba dulce mult aduce !", 
Cfneva, cîndva a spus,

Dar pe mine mă tot „duce" 
Cînd sînt luat cu ea ,,pe sus".

AUTOBUZELOR LC.O. PETROȘANI 
„Cine-n zori de zi se «coală, 
Ajunge departe" — doar, 
Dacă prinde curea goală
Și n-așteaptă In... zadar,

SUPERFICIALILOR 
„Greșeala mărturisită, 
lertată-1 pe jumătate" 
Dar pe una ce-1 dosită 
N-o „Ierți" în totalitate î

Maria DINCA

Un examen 
al voinței

(Urmare din pag, 1)

lele dezastruoase ce se observă la 
copiii cpnceputi de părinți în stare 
de beție.. Aceleași cercetări au de
monstrat că aparatul cardiovascular 
este atins intr-o proporție de 70 la 
sută, ficatul de 59 la sulă din cazuri, 
stomacul în 45 la sută din cazuri.

Spre deosebire de beția simplă, 
adesea episod trecător, etilismul 
cronic este o adevărată boală.' Prin 
ce se recunoaște un etilic cronic ? 
Prin faptul că bea o cantitate de 
băuturi alcoolice ce depășește canti
tatea zilnică tolerată de organism 
la care șe asociază alte două carac
tere : într-o primă fază obișnuința, 
adică incapacitatea de a se abține 
de la consum și într-o fază mai înain
tată — prin necesitatea irezisti
bilă de a bea, de a mări pro
gresiv cantitatea băuturii alcoolice 
in ger ațe.

Ca o consecjntă a acțiunii înde
lungate a alcoolului asupra organis
mului, apar o serie de accidente, de 
tulburări, mai frecvente la nivelul 
stomacului și ficatului. Etilicul cro
nic pierde pofta de mîncare, se ba- 
lonează după alimentare, acuză 
arsuri la nivelul stomacului, dimi
neața îșj simte gura amară, coclită, 
după o perioadă de greață urmează 
vărsături matinale lichide. Sînt sem
nele gastritei cronice etilice. După 
un timp se asociază suferința fica
tului. Ciroza hepatică evoluînd se 
ajunge la faza cînd ficatul este dis- 
tius complet, bolnavul devine agitat, 
apoi inconștient.

Desigur, nu toate cazurile eva
luează astfel. Un regim adecvat, o 
medicație corespunzătoare și, bine
înțeles, suprimarea alcoolului, opresc 
mersul înainte al bolii, îmi amintesc 
de un caz la care efectul nociv al 

a alcoolului nu poate fi negat. Cu 
câțiva ani în urmă, un țînăr de 28 
ani, robușt. CU o stare generală ex
celentă, se prezintă la internare pen- * 
tru un început de hepatită epide
mică. Internat fiind cere să fie lă
sat acasă pentru a-și aduce cele ne
cesare. După o oră șe reîntoarce pen
tru ca în după-amiuza aceea șă i șe 
facă rău, peste noapte intră în comă 
și după 24 de ore decedează, fa tim
pul cît fusese plecat din spital, fă
cuse greșeala fatală de a bea 1Q0 gr 
de rom.

La nivelul aparatului caxdie-vaș- 
cular, alcoolismul cronic determină 
îmbolnăvirea miocardului, iar sta
tisticile demonstrează că procentul 
hipertensiunii arteriale la etilicii 
cronici este mai mare ca la cel care 
nu folosesc alcoolul. Frln atrofie
rea mucoasei gastrice, în urma ac- 
ț.unil directe a alcoolului, apar tul
burări de nutriție, de absorbție ce 
atrag după sine spolierea organis
mului de factori alimentari esen
țiali, carențe de vitamine, Sînt in
fluențate și leu coc It ele ctt și rezis
tenta organismului față de diferite 
infecții. Fără îndoială, evoluția a- 
cestor stări nu este totdeauna fa
tală, bolnavii bine tratați puțînd in
tra în convalescentă șj salvați, în 
caz de renunțare totală la băuturile 
alcoolice.

Abuzul de băuturi alcoolice este 
cauza unei bătrîneți timpurii, iar 
longevitatea etilicului cronic este cu 
30-30 la șută mai mică decît o omu
lui normal.

In tratamentul alcoolismului cro
nic/ un factor este indispensabil s 
voința bolnavului. Fără voința bol
navului do a se lăsa de băutură, 
orice medicație sau îngrijire me
dicală, duce la rezultate slabe. 
D*e aceea, ajutorul gioral și încura
jarea permanentă, pe care etilicul 
cronic trebuie să le primească de 
la rude și prieteni, sînt absolut ne
cesare.

Totuși nu trebuie să neglijăm e- 
fectele pozitive ale alcoolului; a- 
porțul său caloric de 7 calorii la un 
gram, gustul plăcut, starea ușoară 
de euforie cînd e consumat în doze 
corespunzătoare. Care sînt dozele 
corespunzătoare de alcool șl șub ce 
formă trebuie consumat de omul 
sănătos ? Toți cercetătorii admit* că 
omul sănătos poate folosi numai bău
turi alcoolice fermentate (vin, bere) 
în cantitate de 1 litru bere pe zi 
sau 1/2 litru de vin natural; femeile 
vor consuma pe jumătate decît 
bărbații tar copiii deloc. Contrar, 
efectele nocive ale alcoolului vor 
aparo.
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A 300-a inovație
La serviciul tehnic al Com

binatului carbonifer Valea Jiu
lui a fost înregistrată joi 
cea de-a 300-a propunere de 
inovație, Ea aparține unui co
lectiv de ingineri 
de la mina Lupeni și 
în 
de descărcare 
la haldă de suprafață, 
carea în producție a 
țiilor propuse în acest an 
Combinatului carbonifer 
Jiului economii anuale antecal- 
culate în valoare de aproape 
2 000 000 lei.

și maiștri 
constă 

mecanizarea operațiunilor 
a vagonețelor 

Apli- 
inova- 
aduce 
Valea

TELEVIZIUNE
26 noiembrie

15,25 FOTBAL : Italia—România. Transmisiune de 
18,00 Pentru copii și tineretul școlar: Ecranul 

„Concert extraordinar" de E. Jurist și 
Prezintă Teatral de păpuși din Brăila. 
Sport la microscop: Patinaj — viteză.

18,58 Ora exactă.
19,80 Telejurnalul de seară,
19,20 -
19,23
19,45
20,00 
21,00

la 
cu 
I.

Neapole. 
păpuși; 

Mustață.

Buletinul meteorologic.
Colecții, colecționari, pasiuni.
Actualitatea cinematografică.
Tele-endclopedia.
Un concert dintr-un joben — emisiune muzical distrac
tivă.
Sfînlul
Teleșpprt.
Telejurnalul de noapte.

22.15
23,05
23.15
23,25 închiderea emisiunii.

CE ARATA O ANALIZA DE CUINA ODA
(Urmare din pag. 1)

de ciment de la mina Peirila, oare 
e foarte mult întârziat din cauza 
noastră, stația de ventilatoare de 
la putui I I.onea la care încă nu 
avan motoarele pentru ventilatoa
re și canalizarea pîirîului Campa 
care în cazul unor viituri mari de 
ape nu va putea fi terminată.

Ciu privire la realizarea planului 
valeric vom lua, pe lingă alte mă
suri, și pe aceea de a executa ar
măturile pentru betoanele de la 
lucrările din, planul pe anul viitor 
și credem că astfel vom satisface 
și acesit indicator.

Productivitatea muncii care ne-a 
fost planificată e mare, fiind influ
ențată de cea din anul trecut cînd 
am avut multe lucrări de mare

ÎNSEMNARE

Mulțumirea lui 
Rad Alexandru

productivitate, dar prin măsw® a- 
miinltiită va fi și ea realizată.

Beneficiarul, în persoana tovară
șului ing. loan Pompiliu, șeful 
serviciului urmărlre-recepție din 
C.C.V.J., a ținut să atragă atenția 
asupra unor deficiențe ale sistemu
lui de lucru pe care-1 practică 
T.G.M.M.

— E adevărat că T.C.M.M. a exe
cutat la termenele stabilite lucrări
le planificate prin plan C.S.P. dar 
la unele obiective cum e silozul de 
cărbune de la Paroșeni, stația de 
compresoare și tabloul de distribu
ție de la Uricani au fost puse în 
funcție numai o parte din capacită
țile de producție. Nu încercăm să 
diminuăm meritele lor, dar concen- 
trîndu-se cu toate forțele asupra 
acestor obiective au neglijat altele 
cu termen departamental, dar de 
egală importanță. Astfel, au inlîr- 
ziat mult stația de rambleu hidrau
lic de la puțul centru Petrila, Ca
nalizarea pîrîuilui Crividia Vulcan, 
depozitele de ciment de la Dîlja, 
Petrila și Lonea, lucrările de la 
minele Jieț, Vulcan și Uricani. N-aș 
vrea să trag e concluzie eronată 
dar cred că practica de mișcare a 
cadrelor la T.CJ4.M. e total deru
tantă. Cînd mergi la punctele de 
lucru nu mai știi cu cine să stai 
de vorbă. In prezent, din partea 

au toate condițiile pentru 
obiectivele planificate, mai 
e bună parte 
gata sau în

din ele sînt 
stadiul de a

pentru a a-

Cerbu Nicolae, direc- 
din Petroșani a Băncii 
ne-a spus :

UNDE MERGEM ?
A Z I

• in sala Teatrului 
din Petroșani, ora to, 
comedia dramaturgului 
spaniol Lope de Vega 
— „Clinele grădinaru
lui".

• Lg Casa de cultu
ră din Petroșani, Înce
pînd de la ora 21 are 
loc o reuniune tovără
șească organizata de 
conducerea 
cultură in 
cu Consiliul 
IM.P.

Cflsoi de 
colaborare 
A,S. de te

Clubul muncite-
Lonea, la ora 18 
ora 20,

resc 
și la 
grădinarului", comedia 
dramaturgului spaniol

Vega,Lope de

„Clinele

de 
va 
18 
ci-

• Un alt colectiv 
actori pețroșăneni 
prezenta «zi, te ora 
și la ora 20, în sala 
nematograîului „7 No
iembrie" 
comedia 
„Burlacii" 
Carabin.

din Uricani, 
în trei acte 

de George

II I I N E

cadrul ultimei 
campionatului 

de fotbal, mîi-

anui 1954, fiind la lucru, 
trezit deodată cu o cea- 
ochiul sting. M-am dus 
medic din Lupeni; mi-a

Ere un puști firav, avea 
doar 13 ani cînd a fost pri
mit la lucru. La angajare a 
mințit că are 14 ani. Tatăl 
muncea la separația minei și 
se înțelege cum ajungea bru
ma de plată pentru 9 guri... 
Alexandru mai avea 6 frați.

După un an, Alexandru a 
început să lucreze iu mină. 
Funcția ce o îndeplinea se 
chema laufer — adică bun la 
toate; aducea apă ortacilor 
săii din frontal, pregătea gă- 
luștele din lut pentru pușcat. 
Intr-o ză, o piatră ascuțită, ve
nită din tavan, i-a distrus o- 
chiul drept. După un an, altă 
pacoste — a devenit șomer. 
Asta se fntîmpla în urmă cu 
35 de ani.

A Telual lucrul abia în 1937.
De 19 ani, Rad Alexandru 

muncește la Centrala electrică 
drnn Vulcan. Iată ce ne-a scris 
în urmă cu cîteva zile :

„In 
m-am 
tă pe 
la un
spus că nu mă poale ajuta cu 
nimic. Am cerut să fiu trimis 
la clinica din Cluj. M-am În
tors de acolo așa cum am ple
cat. In urmă cu două luni am 
orbit. Cineva m-a sfătuit sd 
mă adresez doctorului Eșariu 
din Petroșani. La două zile du
pă internare am fost operat. 
După alte patru zile mi-au 
scos pansamentul și am văzut. 
Muff urnesc din tot sufletul a 

j cestui medic, asistentei Bădes- 
cu lldico și surorii Trestian 
Cornelia, le urez ani mulți și 
succes in muncă. Eu din fost 
orb acum văd toarte bine. Rad 
Alexandru1'.

Omul care fusese condus de 
mină pînă la spital, cel care 
se înfundase in bezna veșni
cului întuneric, omul care era 
amenințat să nu mai vadă 
mina soarelui, cu neputința 
a scrie șt citi, a tost redat 
miliei. societății, luminii.

...Aoum încep să înțeleg
ce Rad Alexandru, om trecut 
de pragul a 50 
sprinten și vioi 
șt se bucura ca 
intră in posesia 
rate.

noastră 
a preda 
ailes că 
aproape
fi recepționate.

Facem o paranteză 
minți că modul în care e asigurata 
asistența tehnică la punctele de lu
cru e cel puțin curioasă. Toate ca
drele inginerești sînt concentrate 
în centrala șantierului și de acolo 
își exercită „tutela" asupra unui lot 
sau altul.

Tovarășul 
torul filialei 
de investiții

— Situația existentă în prezent 
la T.C.M.M. are după părerea mea 
și următoarele cauze. T.C.M.M. nu 
s-a adaptat ca formă de organizare 
și aprovizionare cu materiale la 
situația specială pe care o are ■— 
lucrări multe și risipite în locuri 
greu accesibile. A existat o „înțe
legere" tacită intre beneficiar și 
constructor în încălcarea obligați
ilor contractuale. Beneficiarul a 
acceptat decalaje de termen fără 
să-i aplice constructorului penali
zări pentru nerealizarea lucrărilor 
în termenul planificat. La rîndiul 
său, constructorul nu a penalizat 
pe beneficiar atunci cînd nu și-a 
respectat obligațiile contractuale. 
Iată deci că o vină a fost acoperită 
prin alta.

Situația 
așa după 
tructorul.

realizării planului fizic, 
cum ne-o prezintă cons- 
cum o confirmă toenefi-

lu
de 
ta-

de

de am, umbla 
prin redacție 

un copil cînd 
jucăriei prefe»

F. V.

ciurul și cum am constalat-o și noi 
pe teren girată că există condiții 
pentru ca aproape tpaițe obiectivele 
planificate să fie predate,

E necesar însă a arăta aici de
ficiențele unui sistem de lucru care 
în anumite perioade de timp 
judicial atît pe beneficiar 
pe constructor.

Urmărind în exclusivitate 
zarea obiectivelor cu termen 
prin planul de stat, constructorul 
..și-a creat singur unele greutăți căci 
a rămas în urmă cu marea majori
tate a celorlalle lucrări asupra că
rora trebuie să dea acum un ade
vărat asalt. Beneficiarul a fost și 
eil astfel păgubit, rămînîind mult 
în urmă lucrări de mare importan
ță pentru una sau alta din exploa
tările înriniere.

Practica de a fugi după lucrări 
de mare productivitate și-a arătat 
consecințele. Productivitatea plani
ficată pe acest an fiind calculată 
în funcție de ,cea din anul trecut, 
n-a mai fost una reală. Rău este că 
șantierul încearcă să 
ceasta productivitate prin aceleași 
metode.

Asistența tehnică, așa cum e or
ganizată acum, nu corespunde rea
lității căci pentru a fi mereu în 
miezul problemelor trebuie să fii 
acolo unde acestea se nasc, deci 
pe șantier. Pentru realizarea sarci
nilor de plain pe acest an, condu
cerea șantierului T.C.M.M., comite
tul de partid au luat o serie de 
măsuri a căror îndeplinire se ur
mărește zi de zi. Procedeul acesta, 
în condițiile înlăturării deficiențe
lor semnalate trebuie să stea și la. 
baza activității anului viitor.

a pre- 
cît și

reali- 
î dat

realizeze a-

9 începînd de la ora 
16 vor 
ceri în 
natului 
popice, 
masculin, etapa orășe
nească. Arena „Utila
jul" Î Jiul Petroșapi — 
Utilajul Petroșani; Are
na Lupeni : Minerul
Lupeni — Minerul Uri
cani ; Arena Lonea: 
Parîngul Lonea — Mi
nerul Vulcan.

avea loc între- 
cadrul campio- 
republican de 
categoria I-a,

• Soliștii, orchestra 
de muzică 
tormatla 
populare 
cultură și 
lor din Petroșani pre
zintă un spectacol de 
muzică și dansuri popu
lare ințit-ulat „SUS ÎI 
LUNA-N DOUĂ COAR
NE". Spectacolul are 
Ioc începînd de la ora 
19,30, în sala Casei de 
eultură din Petroșani.

populară și 
de dansuri 
a Casei de 
a sindicate-

• Sala teatrului de 
Stat din Petroșani, ia 
ora 16 șl la ora 19, co
media în Irel acte, 
„Bunlaciii" de George 
Cșrabin.

Din activitatea sfaturilor populare
T

• In 
etape a 
regional 
ne vor avea loc urmă
toarele întreceri : Are
na sportivă Vulcan, 
ora 11 : Minerul Vul
can — Aurul Brad ; 
Arena sportivă Lonea, 
ora 11 : Parîngul Lo
nea — Dacia Orășție ; 
De la ora 13, pe ace
leași arene sportive, se 
vor disputa întreceri 
între juniorii acestor 
echipe.

9 Baschet, campio
natul categoriei B, se
ria studențească: Ști
ința Petroșani — Poli
tehnica Brașov. între
cerea va începe la ora 
10, în sala sportivă a 
IMP.

0 comisie permanentă activă
Dintre comisiile permanente care 

funcționează pa lingă Sfatul popular 
al orașului Lupeni, o bogată activi
tate a desfășurat, în acest an, comi
sia permanentă comerț și cooperație. 
Deputății Abraham Vssile, Cetereș 
Simlon, Florea Nicolae, Mătăsăreaa . 
Marm și ceilalți care alcătuiesc co
misia și-au propus să studieze cum 
sini păstrate și depozitate mărfu
rile șpslle 
cum este 
menzilor.

In urma 
statat că, în general, 
pozite sînt destul de bine aprovizio
nate însă, există o nerilmicitate în 
ceea ce privește sosirea mărfurilor 
și aprovizionarea unităților de des 
facere. Așa de pildă, aprovizionarea 
Lupeniului eu păsări este încă neco- 
reșpunzăteare. Cu prilejul studiului 
întreprins s-a constatat că și din 
depozitul I.C.R.A. lipsesc, in unele 
perioade, mărfuri cum sînt sarea, a 
numite sortimente de biscuiți etc. 
din care cauză comenzile magazine
lor nu sînt onorate.

la I.C.R.A. și O.O.V.L.F.,
asigurată onorarea co-

studiului tăcut s-a con- 
cele două de-

POȘTA REDACȚIEI
$ Referitor la plata recipienților 

pentru gunoi, despre care ne-.au 
scris tovarășii Matei Gheorghe și 
Flrac Ioan din Uricani, Rug Dumitru 
din Lupeni, în următoarele zile va 
apare în ziarul nostru un material 
informativ.

• Tov. Munteanu Gheorghe, pen 
sionar, Lupeni, Pentru lămuriri su
plimentare îp legătură cu sesizarea 
dv, care șe referă Ia „Mica publici
tate", publicată în ziarul nostru 
urmă eu o șăptamînă, vă rugăm 
treceți pe la redacție.
• Zilele trecute am primit

scurtă scrisoare de la tovarășa Că- 
rășel Viorica, muncitoare pe Șan
tierul de conslrucții din Vulcan, în 
care își exprimă satisfacția de a fi 
contribuit la ridicarea mai multor 
blocuri. Tovarășa Cărășel vorbește 
despre „blocuri care răsar din pă- 
mî-nt", „mîindria orașului", „înflori
rea țării" ețc.

în 
să

O

I.C.D.PJL.S.T. - Grupul de șantiere
TIMIȘOARA
13 decembrie nr. 12Strada

ANGAJEAZĂ PRIN
modernizare a D. N. 66

A.

CONCURS MAIȘTRI MINIERI, la lucrările de
Livezeni — Bumbeștl Tg. Jiu.

la concurs, conform normelor în vigoare.Condiții de admitere
Concursul se va ține în'data de 15 decembrie 

Banița.
a.c. în comuna

Candidații vor depune cererile însoțite de actele de studii la 
sediul șantierului de drumuri din comuna Bănița. Telefon Petroșani 
int. 10, de unde se primesc și informații suplimentare.

Cei care solicită angajarea prin transfer de la locul de muncă 
actual unde prestează funcția de maistru, se angajează fără concurs.

Deci, generalități într-o corespon
dență scurtă în care puteați rela
ta fapte din munca unor brigăzi, 
lucrători care se evidențiază, aspecte 
din întrecerea socialistă. Așteptăm 
tovarășă Căirășel, să ne mai scrieți.

• Tov. Laszla Carol Ervin, tehni
cian, Urjcani, Informația dv. referi
toare la dezbaterea proiectului de 
lege a pensiilor eira aptă pentru pu
blicare dacă ar fi* fost mai bogată 
în exemple, nume

. Avem convingerea 
scrie.

• Drăghici Ion,
can. Pentru a vă da un răspuns în 
legătură cu poezia ce ne-ați trimis-o 
vă rugăm să ne comunicați adresa.

de oameni etc. 
că ne veți mai

mecanic, Vul-

Comisia permanentă cpmerț-coo- 
perație a studiat tn acest an și alte 
laturi ale activității comerciale și de 
deservire a populației. Spre exem
plu, a urmărit desfășurarea procesu
lui de producție la fabrica de pîine, 
igiena laboratorului de cofetărie, a 
bufetelor și restaurantelor, îmbună
tățirea deservirii populației.

Cele constatate pe teren cu prile
jul studiilor întreprinse au fost 
aduse la cunoștința comitetului exe
cutiv al sfatului popular, făcîndu-se 
totodată propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea activității. Comitetul 
executiv a trecut la rezolvarea ope
rativă a semnalărilor făcute de că
tre comisia permanentă. Astfel, s-au 
luat măsuri pentru deschiderea, în 
orașul Lupeni, a unui magazin de 
confecții pentru femei care a dus la 
îmbunătățirea simțitoare a deservirii 
cumpărătoarelor.

Tot în scopul îmbunătățirii deser
virii populației, comisia permanentă 
comert-cooperație a sugerat orga
nizarea unor expoziții cu vînzare 
atît în unitățile alimentare, textile 
cit și în cele ale T.A.P.L'., care s-au 
bucurat de aprecierea cumpărăto
rilor.

S au obținut unele rezultate șl în 
ceea ce privește îmbunătățirea cali
tății pîinii, dar încă nu suficiente. 
Comisia permanentă a reușit prin 
activitatea sa să influențeze îmbună
tățirea transportului pîinii de la fa
brică ,1a unitățile de desfacere.

Succesele ablinute pînă acum 
subliniază rolul important ce-l au 
comisiile permanete în activitatea 
sfatului popular. Rămîne ca șl în 
viitor comisia permanentă comerț- 
cooperație de pe lingă Comitetul 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Lupeni să militeze cu aceeași 
perseverență pentru continua îmbu
nătățire a aprovizionării șl deser
virii populației, pentru practicarea 
unui comerț civilizat.

M. CHIOREANU

PROGRAM DE RADIO
27 noiembrie

PROGRAMUL I-. 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 6,10 Concert de dimineață; 
7,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei; 7,18 Marșuri de concert; 7,30 
Muzică ușoară; 7,45 „Jocu-i din bă- 
trîni lăsat"; 8,00 CLUBUL VOIO
ȘIEI; 8,30 Muzică din operete,- 8,45 
Buchet de melodii; 9.15 Soliști de 
muzică populară: Sofia Vicoveanca 
și Alexandru Pinten,- 10,10 Tablouri 
muzicale; 10,30 „Ascultătorii ne 
cer..." (muzică de operă); 10,45 Cin 
tă pentru dumneavoastră Lena Bit- 
tencourt și Jean Păunescu; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Radio atlas; 
11,15 Concert folcloric; 11,40 Muzică 
ușoară de compozitori iugoslavi; 
12,00 DE TOATE PENTRU TOT!; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 ESTRA
DA DUMINICALĂ; 14,25 TRANSMI
SIUNE SPORTIVĂ. Meciul de 
rugbi — România — Franța,- 16,00

- emisiune de 
18,20 TEATRU 

de 
18,46 Varietăți

Melodii de Ieri și*rie azi; 16,30 Pro
gramul orchestrei de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 17,00 Mu
zică din opereta „Boccaccio" de Sup- 
pe; 17,15 Cir.tece de pretutindeni; 
17,30 Concert simfonic popular; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,Q5 „La 
portița doiului" 
folclor muzical;
SCURT; Bunicul nostru drag
Stanley Houghton, 
muzicale, 19,30 Programul orchestrei 
de estradă a Radioteleviziunii; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport; 20,15 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 20,45 Muzică ușoară 
cîntată de Aida Moga,- 21,00 Muzică 
de dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,25 
Carnavalul ritmurilor; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.
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ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA 

ÎN REPUBLICA ARABĂ UNITĂ
PLECAREA DIN CAIRO

Sedinfa Comisiei iîermaneRfe (. J. E. I. 
pentru indiisltia petrolieră si a oazelor naturale

CAIRO. — Corespondentul Ager- 
preș, C. Optică transmite:

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivri Stoica, și soția, împreună cu 
persoanele oficiale care l-au înso
țit în vizita oficială de prietenie 
în R.A.U. au părăsit vineri Cairo, 
îndrentîndu-se spre patrie. Oaspe
ții români au fost conduși la ne
port de președintele Nasser, și so
ția sa. Mii și mii de locuitori ai 
capitalei egiptene le-au făcut o cal
dă și entuziastă manifestare de 
prietenie. Pe numeroasele pancarte 
sînt scrise, în limbile română și 
arabă, cuvinte de salul ca : „Uniu
nea «ocMUstă arabă salută pe pre
ședintele Chivu Stoica", „Trăiască 
poporul rotnân", „Intilnlrea pieșe-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita președintelui 

Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, 

în Republica Arabă Unită
(Urmate din pag. 1)

lăsat să-și exercite dreptul inalie
nabil de a-și hotărî, fără amestec 
din afară propriul său viitor. In le
gătură cu aceasta, părțile cer retra
gerea trupelor străine interveuțio- 
niste din Vietnamul de sud și apli
carea strictă a acordurilor de Ia 
Geneva din 1954.

Cele două părți au examinat, de 
asemenea, situația din Africa și O- 
rienlul Mijlociu, iile condamnă a- 
gresiunea comisă de forțele colo
nialismului și rasismului împotriva 
popoarelor din Africa de Sud, Afri
ca de Sud-Vest, Rhodesia de Sud, 
Angola, Mozambic,, Guineea zisă 
portugheză, Aden și protectoratele 
din Aden și Oman. Ele își reafirmă 
sprijinul față de lupta dreaptă a 
acestor popoare pentru obținerea 
libertății și exercitarea dreptului 
lor sjint de a-și hotărî singure soar
ta.

Ele sprijină pe deplin lupta ara
bilor palestinieni pentru realizarea 
drepturilor lor legitime în confor
mitate cu Carta O.N.U.

Cei doi președinți și-au manifes
tat convingerea că unirea și mobi
lizarea tuturor forțelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă vor pune 
capăt, în mod inevitabil, politicii 
imperialiste, dominației și exploa
tării coloniale.

Partea română și-a exprimat de
plina solidaritate față de aspirațiile 
popoarelor din Africa și a subliniat 
rolul Organizației Unității Africa
ne în promovarea colaborării între 
statele africane și intensificarea e- 
forturilor lor pentru apărarea inde
pendenței naționale.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că singura bază sănă
toasă a relațiilor dintre țări și po
poare o constituie respectarea prin-

0 NEW YORK. —- Comitetul 
Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. a început joi exami
narea problemei privind lichi
darea bazelor militare străine 
din Asia, Africa și America 
Latină, problemă înscrisă pe 
ordinea de zi la cererea U- 
niunii Sovietice.

• LONDRA. — Pentru pri
ma dată o femeie a fost aleasă 
în Consiliul comuna) al Lon
drei, învingînd tradiția secu- 

dintelui Chivu Sloica cu președin
tele Nasser contribute la consoli
darea păcii în lume".

l’e aeroport erau arborale drape
lele de stat ale celor două țări. Un 
mare număr de tineri au ovaționat 
pe cei doi conducători de stat. Fan
fara gărzii militare de onoare, ali
niată pe aeroport, intonează Imnu
rile de stat ale României și Repu
blicii Arabe Unite.

Pe aeroport se aflau Hussein El- 
Shafei și Aii Sabri, vicepreședinți 
ai Republicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Arabe Unite, 
Mohamed Sidky SoUman, primul 
ministru al Republicii Arabe Unite, 
miniștri, generali și înalți demnitari 
ai Republicii Arabe Unite. Erau de 

cipiilor suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile interne ale altor state, a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta și de a-și alege 
modul de viață potrivit propriei sa
le voințe, precum și alte principii 
ale coexistenței pașnice.

In cadrul convorbirilor, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și președin
tele Republicii Arabe Unite au exa
minat aspecte ale problemei dezar
mării.

In legătură cu aceasta, ei au sub
liniat primejdia gravă pe care o 
reprezintă pentru omenire intensi
ficarea cursei înarmărilor nucleare.

Părțile cer adoptarea urgentă de 
măsuri care să ducă la eliminarea 
completă a pericolului nuclear. O 
măsură esențială în realizarea a- 
cestui obiectiv vital o constituie 
interzicerea armelor nucleare și 
distrugerea stocurilor existente.

Părțile au subliniat necesitatea 
încheierii unui tratat de neprolife- 
rare a armelor nucleare, însă ele 
consideră că un astfel de tratat tre
buie să conțină un echilibru reci
proc acceptabil de responsabilități 
și obligații între țările nucleare și 
nenucleare.

In timpul întrevederilor, preșe 
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și preșe
dintele Republicii Arabe Unite au 
discutat, de asemenea, aspecte ale 
situației din Europa. In acest cadru 
partea română a informat partea 
egipteană despre punctul său de 
vedere în legătură cu securitatea 
europeană și eforturile pe care le 
depune în vederea creării unui cli
mat de încredere și cooperare în
tre statele din acest continent.

Cele două părți au evidențiat 
importanța întăririi rolului și efica-

Iară de a rezerva administra
rea Capitalei britanice numai 
bărbaților. Lady Donaldson,

Pe scurt
soția unui judecător al Curții 
Supreme britanice, a fost alea
să cu o mare majoritate de 
voturi pentru a reprezenta 
circumscripția Farringdon. 

față Mareea Nacolaescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Ro
mâniei la Cairo, șefi de misiuni di
plomatice, membrii ambasadei și a- 
genției economice române la Cairo.

Cei deci președinți trec în revis
tă garda de onoare. Un grup de 
copii le oferă buchete de fiori. Pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Chivu Stoica, a fost salutat 
cordial de președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.

In cinstea înaltului oaspete ro
mân sint trase 21 de salve de ar
tilerie. Fanfara intonează Imnul de 
stat al României. Avionul oficial 
este escortat deasupra teritoriului 
egiptean de avioane cu reacție ale 
torțelor militare ale Republicii Ara
be Unite.

cității O.N.U. în promovarea cola
borării internaționale și menținerea 
păcii în lume. Pentru aceasta, Or
ganizația Națiunilor Unite trebuie 
să reflecte cu fidelitate realitățile 
lumii contemporane. Părțile cer în 
această privință restabilirea ime
diată a drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la O.N.U. 
și în alte organizații internaționale.

Cele două părți au examinat as
pecte ale progresului țărilor în 
curs de dezvoltare, au subliniat im
portanța eforturilor depuse în ve
derea ridicării nivelului economic 
și social al popoarelor din aceste 
țări și necesitatea înfăptuirii de
pline a rezoluțiilor Conferinței 
O.N.U. pentru Comerț și Dezvol
tare. Subliniind însemnătatea cola
borării dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, păr
țile și-au exprimat convingerea că 
pacea mondială și progresul nu pot 
fi asigurate atîta timp cit discre
panța dintre țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate se lăr
gește.

Referindu-se la rolul de seamă 
al contactelor directe dintre state, 
cei doi președinți au subliniat cu 
deosebită satisfacție atmosfera prie
tenească și rezultatele pozitive ale 
convorbirilor avute.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și-a exprimat înalta 
apreciere față de primirea călduroasă 
și prietenească ce i-a fost rezervată 
lui și persoanelor care l-au însoțit 
în cursul vizitei în Republica Ara
bă Unită.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
adresat președintelui Republicii A- 
rabe Unite, Gamal Abdel Nasser, 
invitația de a vizita Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

• NEW YORK. — In car
tierul populației de culoare 
din orașul Portsmouth (statul 
Virginia) se petrec evenimente 
ciudate. Potrivit agenției As
sociated Press, poliția a fost 
sesizată în repetate rînduri de 
faptul că persoane necunoscu
te trag focuri de armă în di
recția locuințelor ocupate de 
negri sau ale automobilelor 
barcate în fața lor.

BAKU 25 (Agerpres). — La Baku 
s-a încheiat zilele acestea cea de-a 
23-a ședință a Comisiei permanente 
C.A-E R. pentru industria petrolie
ră și a gazelor naturale.

Reprezentanți din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, RD. Germană, 
R.P. Polonă, Republica Socialistă 
Român-ia, R.P. U-ngară, U.R.S.S. au

VIETNAMUL DE SUD

Lupte violente între forțele patriotice 
și trupele americane

SAIGON 25 (Agerpres). — După 
o scurtă perioadă de acalmie, vi
neri. în provincia lay Ninh, situală 
la frontiera cu Cambodgia, (circa 
90 km nord-vest de Saigon) au re
început luptele violente din-tre for
țele patriotice și trupele americane 
aparținând diviziei a 25-a infanterie. , 
Corespondentul agenției France I 
Presse transmite că luptele au re
început -în urma unui atac declan- ' 
șal de patrioți împotriva „forțelor 
speciale" americane, dislocate lîngă 
localitatea Tay Ninh. Primele co
municate oficiale americane anunță 
că vineri după-amiază luptele con
tinuau cu violentă iar forțele spe
ciale suferiseră pierderi însemnate.

Corespondenții agențiilor de pre
să semnalează lupte violente și în 
provincia de coastă Binh Dinh, la 
450 km nord-est de Saigon. Luptele 
de vi-neri s-au desfășurat îndeosebi 
în apropierea bazei militare de la 
Bong Son, și au durat mai bine de 
cinci ore. Un elicopter american a 
deschis focul din greșeala asupra

Noi procese intentate împotriva 
foștilor președinți

BRASILIA 25 (Agerpres). — Ofi
cialitățile braziliene au intentat noi 
procese împotriva foștilor preșe
dinți brazilieni Juscelino Kubitschek 
și Joâo Goulart, sub acuzația de 
„îmbogățire ilicită" și „activități 
subversive". Aceste procese au fost 
anunțate la cîteva zile după ce 
fostul președinte Kubitschek a sem
nat la Lisabona o declarație comu
nă cu fostul guvernator al statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, privind 
crearea unui nou partid politic în

BONN

Solutionarea crizei politice 
bate pasul pe loc

BONN 25 (Agerpres). — Solu
ționarea crizei politice de la Bonn 
și constituirea unui nou guvern

Demisia guvernului 
din Luxemburg

LUXEMBURG 25 (Agerpres). — 
Primul nri-nistru luxemburghez, Pier
re Werner, a prezentat vineri ma
relui duce al I uxemburg-ului, Jean, 
demisia oficială a guvernului său. 
Criza guvernamentală a izbucnit 
pe neașteptate, ca urmare a diver
gentelor ivite între partidele coali
ției guvernamentale, creștin-social 
și socialist, în legătură cu proble
ma unei reforme a armatei. Declan
șarea crizei a fost marcată de re
fuzul socialiștilor de a se pronunța 
joi, în parlament, asupra noului 
program militar prezentat de gu
vern, care prevede abolirea la 1 
iulie 1967 a serviciului militar o- 
bllgatoriu. Din această cauză pro
iectul nu a mai putut fi votat.

Se menționează că divergențele 
dintre creștin-sociali și socialiști se 
referă la metodele și la stabilirea 
termenului de abolire a serviciului 
militar obligatoriu. 

discutat probleme ale tehnicii și 
teihnologiei extragerii petrolului din 
zăcăminte situate la mare adânci
me. Au fost adoptate recomandări 
cu pri-vire la standardizarea produ
selor petrolifere, la distribuția șl 
transportul acestora. A fost alcă
tuit plănui de luoru al Comisiei 
permanente pe anul 1967.

pozițiilor americarao-saigoneze ră
nind cinci militari americani. .

Agenția sud-vietnameză de presă 
„Eliberarea" anunță că și în pro
vincia Kontum continuă să aâibă 
loc lupte în cursul cărora patrioți! 
provoacă pierderi grele inamăculim.

Proiectul te leiDlttie adoptat 
te Consilia! te Secaritate

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
După dezbateri caîe au durat- două 
săptămâni, Consiliul de Securitate 
a adoptat vineri, cu 14 voturi și o 
abținere (Noua Zeelandă), un pro
iect de rezoluție prezentat de Ni
geria și Mali, care condamnă Izrae- 
lu-1 pentru acțiunea armată între
prinsă la 13 noiembrie împotriva 
teritoriului Iordaniei. Rezoluția a- 
vertizează guvernul izraelian că 
repetarea unor acte de acest fel va 
determina Consiliul de Securitate 
să adopte sancțiuni mai severe îm
potriva acestei țări.

ai Braziliei
Brazilia. Intr-o declarație făcută la 
Montevideo, fostul președinte Joao 
Goulart aprecia documentul semnat 
la Lisabona, drept un pas concret 
î-n direcția realizării unui „front 
larg" de opoziție față de regimul 
lui Castello Branco.

Cercurile politice braziliene apre
ciază că procesele intentate celor 
do.i foști președinți, care se află 
în prezent în exil, sînt reacția ofi
cială la înțelegerea politică interve
nită între aceștia și Carlos Lacerda.

vest-german continuă să bat® pasul 
pe loc. Pentru a treia oară, după 
alegerile din Bavaria, creștin-demo- 
crații și li-ber-democrații s-au în
tâlnit joi la Bonn, iar ulterior, in
tr-un cadru mai larg, reprezentanții 
U.C.D.—U.C.S. s-au întâlnit cu so
cial-democrații. In cadrul primei 
reuniuni a,u fost examinate posibili
tățile de reconciliere a coaliției exis
tente înainte de demisia deputaților 
liber-democrati din guvernul Er
hard, fără insă a se hotărî nimic 
practic. Declarația făcută în acest 
sens la sfîrșitul reufriunii de către 
președintele grupului parlamentar 
liber-democrat, Ku-rt von Kuhlmann 
Stumm, a creat o oarecare confuzie 
în rândul observatorilor din capitala 
vest-germană care sperau că după 
acordul de miercuri între U.C.D.— 
P.L.D. privind crearea unei comisii 
mixte pentru discutarea probleme
lor financiare, lucrurile se vor în
drepta spre reluarea vechii coaliții. 
Se pare î-nsă că vor mai trebui în
lăturate încă multe piedici care mai 
stau în fața celor două partide, mai 
ales în ce privește problemele de 
politică externă și cele referitoare 
la problema germană.
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