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Noua albie
a cărbunelui
de la
orizontul 440

In biroul șefului de exploa
tare. acoperind un perete a- 
proape in întregime, se află o 
hartă pe care sînt însemnate 
magistralele orizontale și ver
ticale ale „orașului*  subteran, 
care formează cea mai mare 
mină din țară, mina Lupeni. 
Galerii șl puțuri, colorate di
ferit. după orizontul la care 
au fost săpate dau impresia 
unui labirint în fața căruia 
firul Ariadnei, vorbind despre 
un necunoscătOr al minei, s-ar 
dovedi cu siguranță neputin
cios. Un labirint cu nenumă
rate ieșiri prin care se scurge 
la lumină, tumultuos, fluviul 
diamantelor negre, ce-si are 
izvorul acolo in inima adin- 
cului. unde erele l-au ascuns 
cu grijă și migală.

Insotit de inginerii Vasile 
Ciriperu, șeful exploatării șl 
Ion Căruntu. șeful sectorului 
investiții, am pătruns în acest 
mare „oraș*  subpămîntean pe 
una din porțile lui, 
coastă nr. 2, 
După cîtev a
credincioasă, bezna 
lăturat ca o călăuză atotștiu
toare. Zadarnic am încercat 
s-o alungăm cu ajutorul lumi
nii lămpilor electrice, răsufla
rea ei o auzeam, o simțeam 
Ia fiecare pas. După o vreme 
în rare spațiul și timpul 
pierduseră sensul. înveliți 
mrejele beznei, am ajuns
puțul centru. Coborîm pe ver
ticală către orizontul 480 m. 
Din rind în cind colivia trece 
priD fata cile unui ochi de 
lumină, râie dispare o dală cu 
clipa si care îmi dă
Că în urma noastră rămin 
Ie ale căror bogății au 
deja fructificate. De la 
'după cîteva sute de metri 
magistralele orizontului 
ajunaem intr-unui din
mai mari abataje frontale din 
bazin de unde brigada condu
să dp harnicul și priceputul 
miner Petre Constantin, trimi
te la lumină sute de tone de 
cărbune pe zi. Trecem prin 
pădurea de stiipi metalici care 
sprijină pădurile de mult înne
grite de vreme, și prin suito
rul de pe coperis coborîm la 
Orizontul 440 m. de altfel țin
ta vizitei noastre. La un mo
ment dat bezna dispare, locul 
ei fiind luat de o lumină pu
ternică si uniformă. Recunosc 
noul circuit de transport cu 
benzi de cauciuc, unic în Va
lea Jiului. Format deocamda
tă diD două galerii perpendi
culare. betonate ca la carte, 
în lungime de aproape o mie 
'de metri, urmînd ca în viito
rii ani să i se adauge alte ar
tere care să colecteze pe lin
gă producția extrasă din slra-

cota 
zeci

galeria de 
650 metri, 
de metri, 
ni s-a a-

fșl
în 
la

senzația 
ere- 
fost 
puț, 
prin 
480, 
cele
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POPORULUI NOSTRU PENTRU DESAVIRȘIREA 
STATULUI NATIONAL UNITAR

Originea comună a poporului nos
tru comunitatea lingvistică și cul
turală lupta comună pentru liberta
te socială și națională au creat con
știința vie tuturor românilor că sînt 
laolaltă un singur neam. Aceasta a 
constituit factorul care a legat din 
generație în generație pe românii de 
pe ambele versante ale Carpatilor ți- 
nindu-le trează năzuința spre unire 
intr-un singur stat.

Pentru prima dală ideea și tendin
țele de unitate se transformă în rea
litate sub marele voievod român. Mi
hai Viteazul. primul unificator al ță
rilor române. Sub conducerea lui se 
cucerește mai înlîi independența Ță
rii Românești, aducindu-se apoi sub 
același sceptru Transilvania în toam
na anului 1599 și Moldova in pri
măvara următoare, declarînd cu holă- 
rire : ..Și hotaru Ardealului, 
ce-am pohtit Moldova și Țara 
nească" fiind primul ..... domn 
rii Românești, al Ardealului și 
tă țara Moldovei".

Deși uneltirile vrăjmașilor
și externi au zădărnicit această în
făptuire. însemnătatea unificării de la 
1600 a rămas, de-a lungul veacuri
lor, ca un imbold ce a mobilizat ge
nerațiile pentru realizarea acestui 
ideal pe baze mai trainice.

Legăturile economice, sociale și 
culturale din veacurile următoare 
s-au intensificat între cele trei țări, 
ele fiind determinate de dorința de

apropiere a moldovenilor, munteni
lor si ardelenilor.

Subliniind originea comună și u- 
nilatea poporului roman, Stolnicul 
Constantin Cantacuzino arăta : „Ru
mânii înțeleg nu numai aceștia de 
aici cl șl din Ardeal, care însă șl 
mai neaoși sînt șl moldovenii și toți 
cîți... au această limbă, cum zic toți 
rumânii ii ținem că toți aceștia din- 
tr-o îintină au izvodii șl cură".

pe drept cuvlnl intenții de unire a 
Transilvaniei cu celelalte țări române.

Ideea unirii politico a românilor o 
(ost propagată cu multa tărie, mai 
tirzlu. în toate cele trei țări prin 
scrierile unor oameni de cultură îna
intați și prin mijlocirea societăților 
culturale și literare, a ziarelor șl re
vistelor, care în cele mai multe ca
zuri purtau denumiri semnifeative: 
„Dacia literară'' editată de M. Kogăl-
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SEMICENTENARUL UNIRII 
TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
Personalități de marc valoare, re

prezentanții Școlii ardelene — Samuil 
Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, 
Ion Budai Deleanu — au ridicat pe 
o treaptă superioară ideea cronicari
lor dovedind in scrierile lor originea 
latină și continuitatea poporului nos
tru pe aceste meleaguri.

Incadrîndu-se firesc în conștiința 
socială a epocii, ideea de emancipare 
a națiunii române s-a înscris la loc 
de frunte în programul răscoalei de 
sub conducerea lui Horea de la 
1784—1785. Planurile răsculaților de 
a se adresa moldovenilor șl munte
nilor pentru ajutor pot fi socotite

niceanu, „Magazin istoric pentru Da
cia” editat de N. Balcescu și tran
silvăneanul A. T. Laurian. Un rol 
important l-a avut .Gazeta Transil
vaniei" care inmănunchia în jurul său 
scriitori din toate teritoriile locuite 
de români.

Idealul unirii a constituit un țel 
ai revoluției din 1848, găsindu-și o 
exprimare clară in programele re
voluționarilor moldoveni. In strădania 
sa de a menține vie flacăra luptei 
pentru binele poporului. Balcescu pre
zicea profetic că revoluția viitoare 
a românilor „nu se \ a margini a cere 
libertate dinlăuntru, care este peste

putln|ă a dobindi iărâ libertatea din 
afară, libertatea de sub dominația 
străina, cl va cerc unitatea și liber
tatea națională".

Lupta generațiilor pașoptiste s-a 
îndreptat neîncetat spre dorința pa
triotică de unire ridieînd-o 
ca pe o problemă centrală 
noastre, consfințind Unirea 
telor la 24 ianuarie 1859.
primei uniri au fost încununate, du
pă aproape două decenii, de dobîn- 
direa independenței de stal a Româ
niei. Creșterea forței noului stat a. 
stimulat dezvoltarea conștiinței na
ționale in rindurile populației româ
nești aflate sub dominație străină, 
care și-au îndreptat toată nădejdea 
lor. către frații dc dincolo de munți.

Dorința și tendința de unitate a 
cuprins mințile și inimile tuturor, 
încă de la primele sale afirmări, 
clasa muncitoare a luptai cu holă- 
rîrc pentru unirea teritoriilor roma
nești.

Urmînd pilda înaintașilor, genera
ția de intelectuali de după 1900 s-a 
încadrat organic în lupta generală 
a maselor populare din Transilvania 
pentru eliberarea socială și națio
nală.

(Continuare in naq. a 2-a)

Prof. Ion FRÂȚILA,
șeful Arhivelor Statului Hunedoara 

Deva

în labirintul superficialității
de la sectorul I. C. Q. Lupeni:

SCRISORI, SESIZĂRI,
RECLAMAȚI! NEREZOLVATE

„O atenție deosebită — se spune 
in informarea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la acti
vitatea organelor și organizațiilor 
de partid, de stat și 'obștești privind 
examinarea și rezolvarea scrisorilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii, prezentată la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie 1968 — tre
buie să se acorde îmbunătățirii ac
tivității lucrătorilor din instituțiile 
și serviciile care lucrează nemijlo
cit cu publicul, luindu-se măsuri de 
sancționare a acelora care manifes
tă atitudine birocratică, săvirșesc a- 
buzuri, încalcă legalitatea 
tă°.

I. G. O. Petroșani, ca 
gospodărească ce lucrează 
cit cu oamenii muncii, 
acorde în mod permanent o atenție 
deosebită 
scrisorilor care-i sînt adresate. Por
nind de la această premisă, am făcut 
recent o anchetă la sectorul I.G.O. 
Lupeni pentru a ne convinge asu-

le revin 
mers pe

cei de 
tn a- 
unnele

I. L. Caragiale 1 
instalațiilor sa-

socialis-

unitate 
nemijlo- 

trebuie să

cererilor, sesizărilor șl

Tîrgul nimănui
si-al tuturoi

In fiecare vineri e tirg de 
vite în Petroșani. Că nu prea 
se vind vite, e drept, dar așa 
i se spune: tirg de vite. Locul 
il cunoaște toată lumea: tere
nul viran de lingă fostele han
gare, cartierul Aeroport. Dar 
după aspectul acestui 
după modul 
desfășurare și 
ganizare a „ostili
tăților*  de vîn- 

zare - cumpărare, 
parcă ar fi tîrgul 
nimănui și-al tu

turor. Din zorii zilei și pină la... 
spartul tirgului, e o dezordine 
și o hărmălaie mai ceva 
ca-n piață. Oamenii discută, 
urcă și coboară preturi, bat 
palma urîndu-șl noroc, beau 
aldămașuri invocînd forte ne
văzute care să asaneze bălțile 
din tirg în care le rămin pan
tofii.

in aceste zile, capul de afiș 
la vînzări-cumpărări 11 formea
ză porcii. După o ultimă „ba
ie*  în troaca tirgului, alde 
Gbită sînt destinați... sarma
lelor. Nu înainte însă de a 
face un circuit închis pentru 
ca greutatea slăninei să le fie 
just apreciată. Adică : in tirg

de
or-

teren,

pra felului în care se achită 
aici de sarcinile ce 
ceasta direcție. Am 
sesizărilor făcute.

Ujupan Ion, str. 
„Pentru întreținerea
nitare, am fost de patru ori la sec
torul l.C.O. In cele din urmă, lucră
torii secției A.T.S. au acceptat să 
se deplaseze la locuința mea, dar în 
schimbul unui litru de țuică. Ciad 
am avut nevoie din nou de servi
ciile lor și nu i-am mai cinstit,-drept 
răspuns, și-au făcut datoria în bă
taie de joc*.

Rusu Emil, str. Bărbăteni : 
luna aprilie am sesizat : 
l.C.O. de faptul că pompa 
din stradă este defectă, iar 1 
ta ei — spartă. Nimeni nu s-a obo
sit să se deplaseze la fața locului*.

Dorobanfu Miron, str. Bărbăteni; 
„Am fost de trei ori la șeful secto
rului l.C.O. pentru a-i aduce la cu
noștință nemulțumirile noastre față 
de lucrătorii sectorului care nu-și 
fac datoria. Ne-a spus să fim liniș
tiți că totul se va rezolva. Vedeți 
cum s-a rezolvat: în fața locuințelor 
avem, în permanență, grămezi de 
gunoi*.

Mai mulți locuitori, între care 
Barna Gheorghe, Moldovan Stefan, 
Moga Aurel, Pop Stamale au fost 
de la trei pînă la zece ori la secto
rul l.C.O. Lupeni pentru a aduce la 
cunoștință întreținerea defectuoasă 
a instalațiilor de apă, canalizare și 
insalubritatea cartierului. Dar s-au 
ales doar cu sesizarea.

Sînt numai cîteva din cererile si 
reclamațiile adresate acestui sector, 
notate fără o prealabilă selecție du-

„Din 
sectorul 
de apă 
conduc-

pă gradul de importanței sau ur
gență. Aceasta fiind starea de fapte, 
ne-am îndreptat spre sediul sectoru
lui, dorind să ne convingem cum 
sini primite sesizările și reclamații- 
le, cui se repartizează spre rezol
vare.

La orice instituție sau întreprin
dere există un registru intrări-ieșiri 
pentru corespondentă. O cerere sau 
reclamație adresată întreprinderii 
și notată in acest registru primește 
calitatea de act,, iar autorul ei o 
poale urmări. Dar la sectorul l.C.O. 
Lupeni nimeni n-a auzit de existen
ta unui astfel de registru. Cine se 
ocupă de primirea și repartizarea 
spre rezolvare a sesizărilor și recla- 
mațiilor? Șeful de sector Bora Au
rel, afirmă că evidenta sesizărilor 
și reclamatiilor este, o sarcină ce re
vine secției auto (1 ?); de aici sîn- 
tem îndrumați la casierie (?!). apoi 
la... șeful de sector. In cele din urmă 
ni se arată un registru intrări-ieșiri 
în care sînt consemnate adresele o- 
ficiale care vin sau pleacă de la 
sector, cererile pentru concediile dc 
odihnă ale lucrătorilor. Intrebind 
unde sînt înregistrate cererile '?tă- 
tenilor. sesizările și reclamațiile 
lor, șeful de sector Bora Aurel a fost 
surprins, parcă auzea pentru prima 
dată aceste cuvinte. După un timp 
a afirmat că Ia birou) de debile 
xistă o evidență precisa. Am fos 
la acest birou. Am găsii un regi 
(de fapt un caiet foarte neql'icn

Peisaj urbanistic la Lupeni. 
In prim -plan — bloc turn cu 
11 nivele; în plan secund — 
preparația cărbunelui.

Foto : Ion FLORII
Lupeni

sosirea mici delegații 
a P. C. nciican

Miercuri, o sosii In Capitală o 
<i< Irgnlh .1 Partidului Comnnht 
Mexican, formată din lovorășli Mar
la Borgui-z, membru al Prezidiului 
Comitetului Central ol P.C. Mexi
can, si Enrique Setno, membru ol 
C.C. al P.C. Mexican, care, la Invi
tația C.C. al P.C.R., vo face o vizita 
in tara noastră.

ta sosire, pe aeroportul Bănoasa,

delegația a lost InlimplooL" do lo- 
varășll Paul Niculcscu-Mizil, mem
bru al Comitetului. Executiv, al Pre
zidiului Permanent, ser rotar al C.C, 
al P.C.R.. Ghl/ela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vaslllu, 
adjunct de sef de sortie la C.C îl 
P.C.R., de activiști de partid.

(Ageipie.s)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnul MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, am plâcerea de a adresa, 
cu prilejul celei de-a Vlll-a aniversari a zilei naționale a Repu
blicii Islamice Mauritania, cele mai bune urări de sănătate și feri
cire Excelenței Voastre, de prosperitate și progres poporului mauri- 
tanion prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

i

Tribuna
schimbului

ZILEIde pureri

oamenii se înțeleg asupra 
prețului, de aici pleacă în alta 
parle să cînlărească marfa 
vie, apoi se reîntorc în tirg 
să-l cinstească pe viitorul ră
posat. Aceasta deoarece in lot 
tîrgul nu exista nici măcar un 
cintar. Probabil că acei care 

administrează lir- 
gul s-au gindit 
că trebuie să cîș- 
tige ceva și acei 
care stau pe lin
gă cînlare în o- 
laș, nu numai cel

care-|l transportă „șunca vie*  
la domiciliu și cel care-l face 
pe Ghită să guițe pentru ulti
ma dată.

Si pentru că tirgul este așa 
cum este — lîrg al nimănui 
șl-al tuturor — și strada caie 
duce la tirg are cam aceeași 
soartă : stricată, murdară.

Dacă cei care gospodăresc 
tirgul de vite din Petroșani 
nu si-au cumpărat încă porci, 
Io propunem să ia unele mă
suri de curățenie si organizare 
a tirgului, apoi să-și facă pro
vizii de cirnați și răcituri. Alt
fel. ii prevenim să nu meargă 
în tirg fără cizme...

Pavel DARIE

In pagina a IV-a

URMATOARELE 24
Vreme frumoasă, 

mult senin. Tempe-

Ieri, termometrul a înregis
trat o temperatură maximă de 
plus 5 grade. Minimele au 
fost de minus 5 grade la Pe
troșani și dc minus 7 grade la 
Paring.

PENTRU
DE ORE: 
Cerul mai 
ratura în scădere.

® Administrația sud-vietna- 
meză a acceptat să par
ticipe la tratativele de 
pace de la Paris

<S> Manifestări consacrate se
micentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România

In cadrul preocupărilor Ateneului 
studențesc al Institutului de mine Po
li oșani se numără organizarea unei 
scrii de întilniri dintre studenții noș
tri și diferite cadre didactice com
petente, în scopul dezbaterii proble
melor la ordinea zilei din domeniul 
științei, culturii și artei.

Se pregătesc, deocamdată, temele: 
Obiecte zburătoare necunoscute"/ 

la care va participa cu răspunsuri 
și comentarii tovarășul asistent ing. 
Ion Miriță, de la catedra de electro
mecanică, „Dezvoltarea turismului în 
județul Hunedoara" și „Perspectivele 
statisticii matematice", la care își 
vor da concursul tovarășul șef lucrări 
Nicolae Ungureanu de la catedra de 
geologie, respectiv, tovarășul confe
rențiar doctor Dan Milcoveanu de 
•a catedra de fizică.

Pentru viitor se prevede, in sfera 
aceleiași acțiuni, invitarea — prin
tre alții — a academicianului dr. ing. 
loan Ursu care urmează să susțină 
in fata studenților o prelegere pri
vind noutățile în fizica nucleară.

Balada Unirii 
la Casa de cultură

I£
i 
I
I
8

Vineri, 29 noiembrie, ora 18. 
la Casa de cultură din Petro
șani, în cadrul manifestărilor 
culturale închinate semicente
narului Unirii Transilvaniei cu 
România, va avea loc un pro
gram de expuneri pe tema 
Unirii (conferențiari — profeso
rii Cornel Hogman, Petru Stoi- 
can și Ion Poporogu), după ca
re, actorii Teatrului de
„Valea Jiului” vor prezenta I predatul montaj ..Balada 
nării".

A doua etapă 
a Festivalului 
muzicii ușoareI

I
B cipal
■ etapă

Bdin nou lorm 
din Petroșani. 
Aninoasa. Peti

stal
a-
U-

student

cul-

zile

zi-

(Conhnuaie in pari

să dea o mină de ajutor 
cîțiva lucrători ai Grupului 
șantiere nr. 2 Petroșani.

l.C.O. Petroșani a primit 
lele trecute trei autobuze de tip 
nou care, după perioada dc 
rodaj, vor li puse in circula-

St. VINTILESCU

T. SPÂTARU
P. BREBEN

In cadrul Festivalului muni
cipal de muzică ușoară, a doua 

1 a întrecerilor va opune 
din nou formațiile de amatori 

i, Lupeni. Vulcan, 
Aninoasa, Petrila și l.onea. For
mațiile de muzică ușoară și 
soliștii vocali din Valea Jiu
lui se vor prezenta în fata pu
blicului, simbătă 30 noiembrie, 
ora 18, in sala Casei de 
tură din Petroșani.

Renovări 
la pediatrie

viiivi
Zburăm de trei ore deasu

pra statului Mato-Grosso. Mi
cul nostru avion gifiie din 
greu.sub norii negri, ultimii 
nori ai sezonului ploios pre
lungit de anul acesta. Pilotul 
Râul, continuind să măninec 
pepene, cercetează harta. Ar 
trebui să fim la aproximativ 
600 km de Cuiaba, capitala 
statului.

— Se parc că ne apropiem, 
mă anunța Râul.

Zburăm deasupra junglei 
mărginite de două panglici de 
apă. Parcă ar fi zonele limi
trofe regiunii care a aparți
nui indienilor niambicuara, li
nul din puținele triburi care 
au supraviețuit masacrului în 
masă sistematic pe care l-ou 
săvîrșil aici albii.

EI VV
In pădurea 

răm acum au 
triburile tapaiuna 
Dar nici aceștia nu mai exis
tă.

Cum au dispărut ? Foarte 
simplu. Indienilor tapaiuna li 
s-a dăruit cîteva lăzi cu za
hăr. Cileva luni la rînd bine
voitori necunoscuți aduceau 
in junglă lădițe cu zahăr și le 
lăsau la liziera pădurii. La în
ceput indienii au fost cir- 
cumspecți. Apoi au început să 
se apropie de lădițe și ciuar 
să le deschidă. In alte sale, 
mult mai „domesticite*,  zahă
rul a fost dus direct la locuin
țele indienilor, cîte două pa
chete pentru fiecare familie: 
inincați copii și aminlil'i-vă de 
bunătatea fraților albi 1

peste care zbu- 
trăit indienii din 

și patașo.

S-au încheiat in aceste 
lucrările de renovare a secției 
de pediatrie (clădire plasată 
în cartierul Carpați) aparținînd 
Spitalului unificat Petroșani. A- 
cum, apa caldă și rece ajunge 
în toate saloanele aflate la 
cele doua nivele ale clădirii. 
S-a schimbat total înfățișarea 
încăperilor interioare prin e- 
fectuarea de zugrăveli și vop
sitorii.

Toate aceste amenajări și re
parații s-au efectuat în regie 
proprie. De menționat că la 
lucrările de instalații au venit 

și 
de

In curînd 
noi autobuze 
în circulație

! 
I 
! 
I 
i 
I 
I
1
1
4

VOR MAI FI
Zahărul fusese însă ameste

cat cu otravă pentru șoareci. 
Așa au murit indienii din tri
bul tapaiuna. Un trib dispărut? 
Nicidecum: un trib otrăvit.

Apoi a venit rîndul tribului 
patașo. Prin sate au fost tri
miși niște așa-ziși medici care 
au început să facă injecții tu
turor locuitorilor. Cile una 
sau în caz extrem cîte două 
injecții fiecărui indian. In se
ringă insă se afla microbul 
ucigător al variolei așa incit 
tribul patașo s-a stins in ur
ma unei epidemii provocată -'e 
răspândirea acestui microb.

Cine a adus zahăr ameste
cat cu otravă pentru șoareci ? 
Cine a făcut injecții cu mi
crobi de variolă ?

Aceiași oameni care au <»t-

terminal cindva și tribul cin 1.1 
larga care a trăit in pădurea 
deasupra căreia zburăm acum. 
Exterminarea 
mai puțin subtilă : 
de vinătoare 
pra lor și a deschis 
mitralieră.

...Trebuie 
meleagurile unde lrăie>le tri
bul niambicuara, acolo, un le 
așa cum mi s-a spus, locui ?ș- 
te un misionar american, sin
gurul om caro menține ' n 
contact permanent cu indienii.

Nu-mi imaginez exact unde 
se află aceste

acestora a fost 
un avion 

zburat deasu- 
(oc 'ie

să aterizăm pe

(Continuate In

Duilio

locuri, știu
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Momente din lupta
poporului nostru pentru desâvirșirea CINEMATO

GRAFUL
statului national unitar mijloc

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, năruirea imperiului 
heb-burgic in timpul primului război 
mondial au creat cadrul internatio
nal favorabil pentru desfășurarea 
luptei poporului roman pentru uni
tate. Prin acțiunile revoluționare ale 
maselor populare, care lovesc în te
melia putredului regim se pregătesc 
condițiile favorabile realizării dezide
ratului de veacuri al poporului ro
mân — Unirea Transilvaniei cu Ro-

de la
1918.
Transit- 
s-a des-

Alături de ma 
slujitorii slovei r 
tul și-a ridicat glasul penlru 
statului national româi 
județul Hunedoara muncitorii 
din Valea Jiului, organizațiile 
dt roorralicc din Hunedoara 
Or.îMu», Săcărîmb, Societatea 
nașilor Români din Deva Reuni 
Meseriașilor din Brad et< 

unirea cu 1

isele lăiănești și de 
■omâneșli, proletaria- 

fâurlrea 
unitar, in 

mineri 
social- 
Deva. 
Mesc- 

itea 
tc. s-au pro

nunțat pentru unirea cu România.
In asemenea împrejurări, prin de- 

(hirdtin din 12 octombrie 1918, Corni-*,  
telul executiv al partidului national 
TOmân îduce la cunoștința lumii că 
..in virtutea dreptului firesc al fie
cărei națiuni de a hotărî liber asu
pra sortii sale... națiunea română 
din.. Transilvania declară că voiește 
$’ dinsa a se folosi do acest drept..." 
prelinzînd ..înfăptuirea dreptului său 
inalienabil și indescriptibil la viața 
deplină națională". Prin crearea con-

silfilor naționale și a gilrvilor națio
nale. prin preluarea (Hlminislrațlel 
părăsite de prefecți, primpretori șl 
notari, prin organizarea pazei șl or
dine! In Ionii jandarmilor alungați, 
masele populare dovedesc multă ma
turitate și chibzuință in loalc acțiu
nile care s-au succedat înaintea con
vocării Adunării Naționale 
Alba Tlilla, din 1 Decembrie

Ca și pe întreg cuprinsul 
vaniei. în județul Hunedoara
fisurat o febrilă activitate. In loale 
orașele și satele județului se con
stituie consilii naționale, gărzi națio
nale și se fac apeluri prin ziare în 
care se arată principiile potrivii că
rora urmează să se înfăptuiască as
pirațiile românilor din Transilvania 
și prin care cheamă masele să parti
cipe Intr-un număr cil mai mare la 
adunarea de la Alba lulia. Semnifica
tiv este în acest sens Apelul Consi
liului Național Român al secției Hu
nedoara. care oglindește caracterul 
progresist și democratic al principi
ilor susamintite. lată ce se spune în 
arest apel : „Națiunea romană (...) nu 
dorește să slăpînească alte neamuri. 
Pe teritoriul său strămoșesc, națiu
nea română eslc gata a asigura fie
cărui popor deplină libertate națio
nală" sau îndeamnă pe români la li
niște, frăție și pace cu loale „nea
murile din Ardeal". In raportul său 
către Societatea ,,Astra'1, primăria din 
Lupeni arată, de exemplu, că gărzile

muncitorești socialiste s-au constituit 
In scopul de a tine ordinea „snb Idrl 
soc lalisle".

Zilele care au minat 
rea Adunare Națională 
lulia. au fost cele mai 
menii se frăminlau, se 
pregăteau zi și noapte, 
legați care să reprezinte toate potu
rile națiunii româno, în acest scop 
luindu-se roii de holflriri și sule de 
mii do semnături care arătau dorința 
fierbinte de unire o maselor popu
lare. Eminentul om politic și de sțal 
Dr. Petru Groza este delegat din 
partea Consiliului National Român din 
Deva să participe la Alba lulia în 
fruntea unui număr de peste două 
sute de cetățeni, iar Partidul Social 
Democrat din Deva, prințr-un crcden- 
țlonal, își dă adeziunea loială de 
participare a delegațiilor partidului 
la Marca Adunare Națională de la 
I Decembrie 1918.

Grupurile delegațiilor muncitorimii 
din Valea Jiului și Brad au partici
pat la adunare, avlnd în frunte stea
guri tricolore șl roșit ceea ce sim
boliza. după cum s-o exprimat un 
muncilor : „vrem dreptate socială șl 
unirea cu România".

Hotărîrile locuitorilor din orașele 
șl satele hunedorene pe care sînt 
încrustate numeroase semnături ne 
dovedesc că din județul nostru au 
luat parte la Alba lulia peste 20 000 
de țărani și muncitori din Hunedoara 
și Valea Jiului, intelectuali ele. 
„Poporul român de dincoace de Car
pal I, scria tn acele zile ziarul „Alba 
lulia1 răpit de vraja idealului său 
mărci a curs din toate părțile rîurl, 
rîtiri spre cetatea istorică a iul Mi
hai Viteazul. Au alergat cu toții, unii 
cu trenul alții cu trăsura și pe jos, 
doar așteptau de atila amar de vre
me să-și spună glasul înăbușit în 
pieptul lor de veacuri de-a rîndul".

Astfel ,pe cîmpul lui Horea, cel 
peste 100 000 de oameni adunați din 
toate colțurile Transilvaniei au con
sfinții, prin glasul lor hotărîrea isto
rică ■ de unire 
înlr-un singur 
răspicat dorința, poporul a spus : „In 
această hotărîre 
ce au dorit strămoșii noștri, tot ce 
ne încălzește pe noi cei de față șl 
tot ce ne înalță pururi pe fiii și ne
poții noștri".

de educafie

Numărul 68 al ziarului din Blaj în care a fost publicată
Chemarea Comitetului Național Roin ân penlru Unire.

Școala
9 un drept

și o obligație
In ultimii ani in țara noas

tră au fost obținute o seamă 
de realizări remarcabile in 
domeniul generalizării învă- 
țămintului obligatoriu. Cons
truirea pe întreg cuprinsul 
patriei, la orașe și sote a 
numeroase școli, numărul 
mare de cadre didactice pre
gătite în această perioadă, 
grotuitatea invâțămintului și 
a manualelor școlare au fă
cut ca de la un an la altul 
sa sporească numărul copii
lor care termină școala ge- 
nerolă. Astfel, de la 182 216 
absolvenți in 1961-1962, nu
mărul absolvenților învăță- 
mintului obligatoriu de cultu
ră generală a ajuns la 
297 850 în anul școlar 1966- 
1967.

O dată cu condițiile deo
sebite create atit elevilor cit 
și cadrelor didactice, statul 
nostru a legiferat o dată cu 
dreptul la invățămint și da
toria fiecăruia de a absolvi 
cel puțin școala generală de 
8 ani și în perspectiva apro
piată cea de 10 ani. în a- 
cest context, noua lege a 
invâțămintului precizează că 
„netrimiterea copiilor Io școa
la generală constiti,:e o con
travenție”

Cu toate condițiile creole 
si succesele obținute în șco
larizarea copiilor, mai exis
tă unele dificultăți, a căror 
înlăturare este imperios re
clamată de actualul stadiu 
de dezvoltare a școlii și de 
nivelul de cultură din țara 
noastră. Moi sînt cazuri cind 
unii oărinți sau tutori permit 
copiilor lor să nu frecvente
ze cu regularitate școala sau 
din diferite motive îi împiedi
că să o urmeze. încâlcind in 
acest fel atit legile țării cit 
si îndatoririle lor umane. 
Pentru combaterea pe viitor 
a unor asemenea situații, re
cent au fost luate măsuri pe 
baza cărora sînt sancționate 
familiile care tolerează, re- 
pelot, absentele nemolivafe 
de la școală ale copiilor, 
precum și conducătorii uni
tăților care onqajează tineri 
in timpul desfășurării cursu
rilor scolii generale.

Noile reglementări prevăd

că părinții și ceilalți ocroti
tori legali sînt obligați să a- 
sigure participarea cu regu
laritate a copiilor de vîrstă 
școlară la lecții și la cele
lalte activități obligatorii or
ganizate de școala geneiolr, 
pină la absolvirea ultimei 
clase a acesteia. Neindeplini- 
rea acestei obligații, in cazul 
în care copilul a absentat ne
motivat mai mult de opt zile 
într-o lună, constituie con
travenție și se sancționează 
cu amendă de la 50 la 150 
lei. Atunci cînd abateiea es
te săvîrșită pentru prima oa
ră înfr-un an școlar, ea se 
sancționează cu avertisment. 
Tot contravenție constituie și 
angajarea în muncă pe tim
pul orelor de curs și a ce
lorlalte activități școlare o- 
bligatorii a minorilor sub 16 
ani care nu au obsolvit școa
la generală. Conducătorii u- 
nitcților sînt sancționați pen
tru astfel de abateri cu a- 
mendă de la 300 la 1 000 
lei, celelalte persoane fizice 
cu amendă d» In 50 Ia ’50 
lei.

Minorii care au împlinit 
vîrsta de 16 ani și nu au ab
solvit școala generală, vor 
putea fi angajați și menți
nuți în muncă numai dacă 
fac dovada continuării stu
diilor, pînă la absolvirea în- 
vătămîntului obligatoriu de 
cultură generală, prin invă- 
țămîntul de zi, seral sau 
fără frecvență.

Contravențiile referitoare 
la absentele nemotivate de 
la școală ale copiilor so cons
tată prin proces-verbal în
cheiat de directorul școlii, 
iar cele referitoare Io anga
jări ale minorilor de către 
primar. Directorul școlii ori 
primarul- o dată cu consta
tarea contravenției, aplică a- 
menda sau, dună caz, aver
tismentul.

Aceste măsuri, precum și 
toate celelalte mijloace edu
cative la îndemîna școlii sau 
a opiniei publice sînt menite 
să ducă la îmbunătățirea 
frecventării scolilcr dc cultu
ră generală.

Petru UllACAN
redactor la Agerpres

pină la Mo
de In Alba 
mărețe. Oa- 
sfăluiau, se 
alegînd dc-

a tuturor românilor 
stat. Exprimîndu-șl

a noastră atîrnă lot

arc

școlară
Recent a avut loc, la Școala gene

rală nr. 4 Petroșani, o inlîlnire cu 
tovarășul Braica Gheorghe, partici
pant la Adunarea care a avut loc la 
1 decembrie 1918 la Alba lulia. La 
înlilnire au participat peste 150 dc 
elevi. In continuare a fost prezentat 
un frumos program artistic de către 
elevii claselor a a Vl-a.

Camelia BAL.ȘAN
elevă

In vremurile noastre, cine 
togralul a devenit un puternic 
factor educativ pentru copil șl 
adulfi.

Totuși, aceasta nu înseamnă 
de loc că le putem oferi copi
ilor filme in număr nelimitat șl 
fără nici un control.

Bine ar fi ca toți părinții să 
sprijine vizionarea filmelor de 
către copiii lor in colectiv 
prin școălă, iar școala să Iniție
ze astfel de vizionări. Părinții 
trebuie să dea atenție atitudi
nii copilului fată de cinemato
graf. Aceasta penlru faptul că 
la unii copii vizlonaroa fil
melor. de orice-fel. dovine preo
cuparea lor principală, cind 
din pricina asta uită loalc ce
lelalte obligații și chiar activi
tatea .școlară, nelăsînd să-l 
scape nici un; film. Apoi, co
pilul se obișnuiește cu plăce
rea pasivă, Impresiile artistice 
trecind prin sufletul lor super
ficial, fără să-H atingă persona
litatea.

Nefericit este cazul elevului 
Prodan Trifan. caro, deși era 
în clasa a 11-a, nici un film 
nu-1 trecea nevizionat chiar de 
mai multe ori. A doua zi la 
școală, dădea dovadă de nc- 
pregătire. Intîrzierea copilului 
de acasă (pînă seara tîrzlu), 
n-a alarmat de loc familia, a- 
ceasta conslderîndu-1 probabil 
deja „bărbat". $1 acum acest 
„bărbat" repetă clasa a Il-a. 
Oare atitudinea părinților va 
rămîne aceeași șl în acest an?

Din partea tuturor părinților 
se cere o atenție deosebită, o 
supraveghere permanentă în 
ceea ce privește vizionarea 
filmelor de către copii. Este 
recomandabil ca frecventarea 
cinematografului și teatrului 
— în afară de cele programa
te prin școală 
tn compania părinților,

(Agprpres)
Artere aeriene de energie electrică

Festivalul municipal de muzică ușoară

PRIMELE
I 
I
I
Idu-se astfel posibilitatea 

mul vizionat să devină,

I penlru 
de disi

I
I exprime părerii

Numai așa vor

(drepte spre laturile mai profun
de, importante, ale filmului.

| Dar filmelp țrebi 
n ne alese. La alegi
I aibă îi, «

Ipilului în școală, purtarea 
Foarte des se înlîmplă

| leased o purii 

| școală șl fală

(Orice inițiativa ue orain cul
tural trebuie să producă și bu-

I.. . ............. ..I™- uLv-aaia uvpim
priceperea părinților de 
druma copiii.

I 
I

să se facă 
creîn- 
ca fil- 
măcar 
obiect 

kxv discuție și critică in fami
lie. Părinții trebuie să caute 
să-i îndrume pe copii să-șî 

ile despre film. 
-------- zor putea să-i în-

cîteva minute.

Juie foarte bi- 
iegerea lor să se 

în vederi activitatea co
pilului în școală, purtarea lui.

1 ca 
vizionarea unui film bun să-i 
ajute copilului să-și restabi
lească o purtare justă fată de 

5 de muncă.
Orice inițiativă de ordin cui-

curie. îmbinarea acestei bucu
rii cu folosul educativ este ne
cesară și aceasta depinde de 

j a în-

înv. Melania COSTIN,
Școala generală nr. 6 

Petroșani i

Marțl seara, la ora 19.45 (șl nu Ia 
19 cum a fost programat), in sala 
clubului sindicalelor din Pelrila a bă
lul gongul primelor întreceri din ca
drul Festivalului municipal de muzi
că ușoară. Destul de bine puse la 
punct (și nu numai din punct de ve
dere». vestimentar), orchestrele Ca
sei de cultură din Petroșani și ale 
cluburilor sindicatelor din Lupeni. 
Vulcan, Aninoasa, Lonea și Pelrila 
au oferit, unei săli aproape pline, 
un program plăcut, insă prea lung, cu 
destui „timpi morii1*.

In rlndurlle ce urmează vom ex
pune succint cîteva impresii negati
ve asupra unor vădite deficiente, ca
re, corectate ulterior, să ridice nive
lul artistic ai programelor ce se vor 
susține.

Solistul Rislea Marian de la clu
bul din Lupeni s-a prezentat, în iața 
juriului (penlru că sala, bineînțeles, 
nu șlia) cu două melodii — „Intoar- 
ce-le" și „Nu vreau să știu" — am
bele neincluse în repertoriul obliga
toriu, cunoscut Ia timp de conduce
rea clubului. La a doua înfățișare 
sperăm că această dovadă de non
conformism va dispare, în caz con- 
liariu juriul va decide eliminarea 
din Întreceri a solistului. O altă ob
servație in legătură cu formația lupe- 
neană: acompaniamentul soliștilor
suferă, prin părțile esențiale de... 
contratimpuri. de lipsa sudurii intră
rilor.

Solistul Udroiu Nicolae de la clu
bul sindicatelor din Vulcau. apreciat

Noutăți 
DIN JARA
• Vagonul dozalor-aulodescărcălor, destinai 

lucrărilor de construcții de linii ferate, este cel 
mai nou produs realizat de colectivul Uzinei de 
vagoane din Arad. El are o capacitate de trans
port do aproape 60 de tone și este prevăzut cu 
Instalații mecanice caro permit descărcarea șl 
dozarea uniformă a pietrei intre și pe marginea 
liniilor, cu dispozitive de nivelare a pietrei șl 
balastului ele.

• La Fabrica „Flamura Rosie*  din Sibiu a 
fost pusă in exploatare o nouă linie tehnologică, 
care asigură o automatizare și o mecanizare 
complexă a procesului de producție. Agregatul 
execută toate operațiile de presare șl confecțio
nare a pixurilor, «.Uimirilor M petalelor de flori 
artificiale.

• La Uzina .Ol-lul Rușii* a Intui in funcțiune 
o nouă unitate siderurgică : secția de bare tra
se. Produsele realizate aici, bare trase rotunde 
și exagonalo, de la 15 mm pin# la 70 imn grosi
me. sini destinate industriei constructoare de 
mașini și altor ramuri Industriale. Noua secție 
dispune de 3 hale de producție dotate cu ma
șini, utilaje și instalații de marc productivitate.

• Construcția noului aeropoit international al 
Bucureștlului se desfășoară intr-un ritm intens. 
Din graficele de execuție rezultă că se află 
Intr-un stadiu avansat amenajarea aerogării de 
mărfuri, atelierele de reparații, laboratorul și 
depozitul de lubrifiant!. Urmează a fi terminate 
in curînd pista, căile de rulare și platformele 
de parcare. Do menționat ca pista betonată 
care va avea o lungime de 3—5 km și o re
zistentă de 45 tone pe mp va permite ateriza
rea și decolarea celor mai mari avioane exis
tente în prezent și a celor care vor intra in 
dotarea companiilor de navigație aeriană in 
anii următori, cum ar fl TU-IO-I, TU-144, Bn- 
oing-707, Concorde.

IMPRESII
destul de bine pentru interpretarea 
melodiei neobligalorii „Ochii mei", a 
abuzat in „Scara de mătase" de mai
muțăreli dizgrațioase, supărătoare. 
Puțin ponderat de-ar li în mișcarea 
scenică, nu ar avea decit de cîșli- 
gat !

Formația „Alias" de la Casa de cul
tură din Petroșani, după vestimenta
ția afișată, ne-a convins (și bine ar 
fi să nu fie așa) 
vitreg" al lăcașului 
șănean. De ce ?

Un alt caz de 
clubul din Lonea : solistul Știr Gheor- 
ghe, deși și-a programat, pe lista 
înaintată juriului, un repertoriu din 
cintecele recomandate de regula
ment, s-a prezentat pe scenă cu alte 
două melodii — neindicate !

In legătură cu formația „Color" a 
Casei de cultură din Petroșani, amin
tim instructorului Bruno del Mondo 
că textele compozițiilor proprii de 
obicei se verifică, in prealabil, de 
către factorii competent! pentru a se 
putea da verdictul apariției în sce
nă ! Pentru că. dacă despre muzica 
bucății orchestrale Interpretate de 
„Color" avem aprecieri, despre text... 
mari rezerve.

Și-o ultimă observație: Credem că 
s-ar putea renunța la partlcipanțll 
„hors concurs" pentru evitarea lun
girii programului (ne referim la for
mația „Atlas").

Deocamdată atit.

că este „copilul 
de cultură petro-

„indisciplină", Ia

V. TEODORESCU

Incerti
tudine

Simbătâ 23 noiembrie. Gospodinele 
preocupate de cumpărarea alimente
lor pentru a doua zi, merg grăbite 
pe stradă, cu sacoșe sau plase, in mi
nă, intră și ies din magazine. La 
ușa unității nr. 5 legume-fructe din 
Pelrila stau mai multi oameni și pri
vesc întrebători cind la programul a- 
fișat, cind in interior, prin geamuri. 
Este ora 10,45 dar ușa este închisă. 
Programul afișat nu lasă îndoieli: 

(deschis. de la 7—12 și 16,30—19 30. 
Totuși este închis. Amatorii de le
gume și fructe mai încearcă n Mtă 
pșa : poate o fi deschis... Ridic ă ne
putincioși din umeri, schimbă indig
nați cîteva cuvinte privitoare la ro- 
rectitudine, apoi se îndepărtează.

La orele 11. 11,30, 12. ușa este lot 
de neclintit. Unii, mai cunoscători, 
spun că și vineri pe la ora 17 uni
tatea era tot închisă. Intr-adevăr 
aici sînl mistere de nepătruns..

Gospodinele se întreabă, pe drept 
cuvînt, ce rost mai are orarul afișat. 
Poate există ore de deschidere pe 
care le cunoaște numai personalul 
unității (?). Atunci de ce nu se afi
șează anunțul: „Deschidem numai 
cînd vrem noi" ? N-ar mai trăi oa
menii în incertitudine.

Emilian DOBOȘ

corespondent

(Urmare din pag. I)

numai că undeva 
mijlocul pădurii 
printre apele tulburi alo 
rilor rătăcesc ultimii 
și după ei vînătorii, care și-au 
asumat sarcina de a aduce 
cultura și civilizația cu ajuto
rul pistoalelor, mitralierelor, 
otrăvii și dinamitei.

Aceste pămînturi au aparți
nut de veacuri oamenilor cu 
pielea roșie care au păcătuit 
numai prin faptul că nu au 
știut nimic despre bogățiile 
lor. Ei trăiau, mergeau la vî- 
nătoare, nășteau copii fără să 
bănuiască că trăiesc pe co
mori fabuloase — diamante, 
aur, cauciuc și cel mai fertil 
sol. $i unii albi, lacomi de a- 
veri, au vrut să obțină aceste 
bogății cu orice 
ce mijloace.

Printre copaci 
coperișul lucios 
misiunii. Alături 
întinde o poiană de vreo 200 
m. Avionul coboară brusc șl 
iată-1 sărind pe cîmpia plină 
de bolovani.

Peste puțin timp ne îndrep
tăm prin pădure spre ce) mal 
apropiat sat al indienilor ni- 
ambicuara. Trei copii indieni 
se Invîrtesc în jurul nostru, 
dispar după copaci, apar din 
nou și iar se ascund. Parca ar 
fl niște animale mici tndernî- 
nalice, o parte a acestei na
turi sălbatice.

Dar tot discutind cu pasto
rul Pedersen, care ne conduce, 
am ajuns pe nesimțite la mar
ginea satului. Totul în jur 
este cufundat în liniște, nu
mai păsările ciripesc In desiș.

— Să ne așezăm nici și să 
așteptăm pînă cînd vor ieși, 
îmi propune pastorul Peder
sen. Trebuie să fio pe alei 
prin tufișuri și ne urmăresc. 
In această regiune trăiesc a- 
proximativ 
niambicuara, 
persoane în 
pîndite prin

pe aici, In 
tropicale, 

rîu- 
indieni

pret, prin oii-

se zărește 
de tablă 
de casă

a- 
al 
se

1 000 de indieni 
cîte 50—100 de 
fiecare sat. răs- 
întreaga pădure.

Pe neașteptată in poieniță a- 
pare un indian : într-o mină 
are o splits de vreo doi me
tri, iar jn cealaltă patru să
geți de bambus. După el vine 
încă unul, șl încă unul. Peste 
o clipă în poiană s-au adunat 
cam vreo zece indieni. Pasto
rul se ridică și îi salută laco
nic. Străbătînd ultimele desi
șuri ale lăstărișului intrăm -u 
toții in sat.

Ca pretutindeni, colibele in
dienilor! sînt așezate în semi
cerc. Copiii se zbenguie prin

mă privește 
întreba ți-i,

tnsă 
insist

spunăîncepe șă-i
lui Etreca și deo- 

cum lotul în jurul

Misionarul 
cu teamă, 
eu.

Pedersen 
ceva încet 
dată simt
meu este cuprins de o tăceie 
apăsătoare. Etreca nu-și ia o- 
chii de la Pedersen, apoi ridi
că încet mina și tot atit de 
încet o lasă în jos. Ceilalți îsi 
privesc căpetenia.

Etreca începe să vorbească 
și mi se pare că aceste cuvin
te necunoscute sînl pătrunse

asupra 
trăiesc, 

spus la
a-

rează articolul 4 din consti
tuția braziliană care garantea
ză indienilor dreptul 
pftmintului pe care 
Da, ceea ce mi s-a
Rio conținea un adevăr: 
ceasta este o veche problemă 
dar și o istorie veche.

Se pare că ea a începui în 
acea zi ciad primii europeni 
au pășit pe pămîntul Ainericii. 
Încă la jumătatea secolului al 
XVII-lea orașul Belem, cel 
mai mare port de la vărsarea 
Amazoanelor, a devenit un

MllNE El NU VOR MAI Fl
merg agale 

mai aprop.at 
nemișcate la 
colibelor de

tre ele, femeile 
după apă Ia cel 
Izvor, altele stau 
Intrările mici -ale 
paie. T a

Indianul, care după toate a- 
parenlele este căpetenia satu
lui, mă apucă de mină și mă 
trage după el înlr-una din co
libe. Se numește Etreca 
trebuie să. tc sperii, 
plică misionarul, I 
rește numai să ne 
cu o 
rumb". Bem o cană

Deși totul decurge 
în liniște, nu mă 
nici o clipă o tulburare neîn
țeleasă. Nu de frică, deoarece 
Etreca nu dă semne de nervo
zitate. Dimpotrivă, căpetenia 
indienilor este chiar foarle a- 
mabil.

Mă uit 
du-m<1 să 
pare că încordarea, 
pectia primelor minute a dis
părut. Femeile zfmbesc, copiii 
au pornit-o din nou la jaacă.

— Pastore, mă adresez lui 
Pedersen, întrebali-i ce știu 
despre masocrele în masă.

băutură dulce

„Nu 
ox- 
do-

îmi 
Etreca 

• servească
din po

int reagâ. 
bine și 

părăsește

la indieni, străduin- 
le prind privirea. Se 

rircums-

a- 
a-

pîsto-

de o mihnire grea, tăinuită. 
Poate că este numai o impre
sie ? Poate nu trebuie să. te 
lași ademenit dc o limbă ne
înțeleasă ? Dar mai este și 
privirea, în care durerea se 
exprimă în același fel la ori
ce om de pe pămînt fie el din 
Mato-Grosso sau din Now 
York.

— Mi-a spus, traduce
rul Pedersen, că moartea s a 
aflat întotdeauna printre oa 
meni, iar războiul i-a urmărit 
pretutindeni. Dar sînt războaie 
pe care el le poate înțelege și 
războaie pe care nu lc înțele
ge. Sini războaie în care oa
menii devin viteji și războaie 
in care găsesc numai teamă. 
Arum ei se tem.

11 privesc pe Etreca și pe oa
menii săi și văd pe felele lor 
că au devenit din nou prevă
zători. întrebarea mea i-a tul
burat din nou și din nou în 
ochii lor am devenit un străin 
un dușman, un oin caro poate 
aduce numai nenorocire.

Cine vine aici după p-ămlnt 
șl bogăție este gata de la .iun 
început do orice crimă, igno-

centru înfloritor al comerțu
lui cu sclavi, iar sclavii erau 
atunci indieni.

Astăzi este deosebit de lim
pede, orieit de crud ar fi 
cest lucru, că indienii din
coastă regiune vor fi nimiciți.

...Cil limp am stal în junglă 
in-a frămîntat în permanență 
o problemă : nu sînlom oare 
noi toți vinovati, chiar dacă 
trăim la mii de kilometri de 
această regiune, de extermină
rile în masă? Oare nu civili
zația noastră occidentală a 
pornit o ofensivă împotriva 
pădurilor din regiunea fluviu
lui Amazoanelor ?

Antropologul Omor 
Montenegro din Cuiaba 
și-a consacrat întreaga 
problemei indienilor, îmi măr
turisea !

— Pină în anul 1980, sau, 
pentru a nu Ii atit de catego
ric peste 20 de ani, nu va mai 
rămîne în viată nici un in
dian. Astăzi, în Brazilia se 
află in total 60 000 așa că 20 
de ani sînt absolut suficiențl 
penlru a-1 nimici. Dacă unii 
vor rămîne totuși în viață el

Parano 
i care 

viată

vor folosi numai ca exponate 
pentru grădinile zoologice. Ce
va in genul acesta s-a si or
ganizat într-o regiune situată 
pe cursul Inferior al Am> "n- 
nelor. Doi filantropi au primit 
aprobarea guvernului pentru 
a construi un parc, national. 
Este adevărat că indienii tră
iesc aici în pace, dar aceasta 
este o grădină zoologică s» ni
mic altceva.

Lucrul cel mai îngrozitor 
este că oamenii care merg 
printre indieni știu prea pu
țin despre ei și nu înțeleg de
loc legile vieții lor. Iar ei sînt 
foarte dîrzi, istoria i-a dăltuit, 
sînt tot atît de vechi ca 
natura însăși. Echilibrul socie
tății indiene nu poate fl 
zdruncinat fără a provoca ne
norociri ireparabile Indienilor. 
Iată numai unul din rele mai 
simple exemple: indieni’ bo- 
roro au 17 cuvinte pentru de
finirea culorii verde. Toată 
viata sînt înconjurați dc a- 
ceastă culoare și de aceea au 
învățat să-i deosebească orice 
nuanță. $i iată că venim r.oi. 
îi obligăm să învețe limba 
portugheză și le^ spunem 'ă 
verdele este numai verde. 
Pentru indienii bororo aceasta 
este o mare lovitură, “Și "doar 
începutul unei neînțelegeri 
care se aprofundează pe zi ce 
trece.

După cum vedeți putem uci
de și fără să ucidem. Pentru 
a accelera această nimicire, 
pentru a justifica cruzimea, 
inventăm diferite povești des
pre cruzimea nemaiauzită a In
dienilor. Indienii sînt acuzați 
chiar de canibalism. Dar in a*  
ceastă problemă nu există nici1 
o umbră de îndoială: în în
treaga Biazilie nu există nici 
măcar un trib canibal. Ase
menea povești sînt inventate 
de acel care pornind spre jun
glă pentru o ucide îsi caută 
din timp justificare. Realitatea 
este că oameni neînarmati sini 
uciși si uciși cu arme moder
ne,,,
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ORARUL RADIOJI RNALELOR 
$1 BULETINELOR DE ȘTIRI

PROGRAMUL I. • Radiojur
nale: 7,00; 13,00; 16,00; 22,00.

S Buletine de știri: 5,00; 5,30; 
6,00; 6,30; 9,00; 11,00; 15,00;
18.00; 20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 
4,00.

$ Buletine meteo-nitlcre: 
7,00; 15,00; 1.00; 2,00.

• Buletine meteorologice: 
13,00; 16.00; 22,00.

• Sport; 16,00; 22,00.
PROGRAMUL II: • Radio

jurnale: 14,00; 17,00; 23,00.

© Buletine de știri: 7.30; 8,30; 
10.00; 12,00; 18.55; 21.00; 0.S5.

® Buletine meteo-ruUere i 
7,30; 14.00; 0,55.

© Buletine meteorologice : 
17.00.

3 Sport: 17.00.

Cn ‘|i»rnt«r* *nl  de șinteză. darea de 
«.i . inn prezentată In lai» comuniști
lor — !« conferința GTășe-
n-'-rscB de partid Polriln — o reușii 
s i In feti son*  multiplele laturi alo ac- 
livilătii vOTnîletulul orășenesc de 
patlid 3 biroului șâu. pe linia mo- 
bilirjirii < electivelor unităților eco
nomice și sorial-culturale din rara 
orașului I» înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid. Ea a trecut In re- 
vislă roadele eforturilor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor celor 
două exploatări miniere, ai «repara
ției $i relortollor unități pentru rea- 
brartM martinilor economice. S-au 
subliniat rezultatele la diferiți indi
catori economici pre< um si neajun
surile S-a vorbit pe larg în conle- 
r.nlS despre sarcinile do răspundere 
care stau in lain unităților econo
mice tn perioada care urmează. Cert 
este efl ambele exploatări din raza 
masului Petrila au desfășurat o acti
vitate prodigioasă in perioada scursă 
dp la începutul anului.- mina Petrila 

.$•" situează printre exploatările Irun- 
tușe ale bazinului, iar mina Lonea 
n lăcul însemnați pași înainte pe ca
lea centralizării exploatării. Prepara- 
tia Petrila a înscris, de asemenea. 
î«'.’ultate meritorii în palmaresul el. 
Pe temeiul realizărilor, ambele co
lective miniere au de lăcut fală în 
v litor unor sarcini sporite unor e- 
bîgente majore. Conferința orășe- 
rcască a jalonai direcțiile principale 
care converg spre atingerea obiecti- 
x dor majore din anul ce vine a 
exprimat hotărirea unanimă a fiecă
rei organizații de partid, a tuturor 
colectivelor de muncă de a-si dărui 
toată energia înfăptuirii integrale a 
sarcinilor sporite din noul an — 1969.

Dar dincolo de sublinierea succe
selor. dincolo de jalonarea direcți
ilor activității de viitor, lucrările con
ferinței au ridicat în fata organului 
de partid o multitudine de aspecte 
ale vieții sociale din oraș, subliniind 
încă o dală un principiu fundamen- 
5a' al muncii de partid. și anume, 
că strădaniile pentru mobilizarea co- 
)• divelor la o muncă prodigioasă, 
pentru îndeplinirea indicatorilor eco
nomici. nu pol fi despărțite de preo
cuparea susținută pentru rezolvarea 
problemelor de ordin social. Dimpo
trivă, îmbinarea acestor două sfere 
de activitate este o garanție a efi
cientei întregii munci de partid.

Delegații la conferință au subliniat 
Influenta pe rare o exercită diferiți 
lai lori sociali asupra activității uni- 
l.'ifilor economice. Un sector al că

Pe urmele materialelor
publicate

S-a confirmat justețea 
criticii .

In nr. 5906 din 22 octombrie al 
ziarului „Steagul roșu" a fost publi
cai articolul .Suflete reci la incăl- 
zir.-a centrală Materialul trata de
ficientele privind încălzirea centrală 
ia blocurile Afi, A7. A3. Gl, G2 din 
Li meni.

Cu privire la acest articol, con- 
d . -rea I.G.L. Petroșani ne-a dat ur
mătorul răspuns: „In urma conlro- 
lnhii efectuat de noi la (ala locu- 
J !• s-ă constatat justețea celor pu- 
bliiate în ziar. Menționăm că cen- 
trala < are furnizează căldură blocu- 
rilo» menționate a fost pusă in func
țiune. Intirzierea se dalorește Gru- 
puli* ; 2 de șantiere Valea Jiului ca
re nu a terminat la timp lucrările 
pentru ca centrala să poată fi recep- 
ți-inală și preluată de către sectorul 
1.G.L Lupeni".

Hîrtiile nu se vor 
mai încurca

.J-firtii întocmite in grabă, oameni 
x> irtafi pe drumuri" — așa se inti
tula articolul din nr. 5 853 al ziaru- 
*nj nostru in care era criticat modul 
d-tectuo- de repartizare a locuințe
lor de către comisia de la E. M. 
Dilja. Era semnalat laplul ^3 aceeași 
Jorniniă lin sir. Funicularului nr.

SCRISORI, SESIZĂRI,
RECLAMAȚI! NEREZOLVATE

(Urmare din pag. 1)

neglijat) din care superficialitatea șl 
nepăsarea răzbesc de la prima pină 
la ultima filă. Atenlia ne-a fost re
ținută de un proces-verbal în
cheiat la 21 mai a.c. cu prilejul u- 
nui control efectuat de o comisie a 
Consiliului popular al orașului Lu- 
penL Comisia de control constata : 
....caietul, deși înființat de mai mult 
timp, nu este afișat într-un loc vizi
bil ; nu este numerotat și se creează 
posibilitatea sustragerii filelor,- din 
eJ nu rezultă cine se ocupă de re

rei m tivitele se cere mult Îmbunătă
ți lâ este cel sanitar Ing Btlndnș Au
rel, șefei E. M. Lonea și Tcnczler 
Ștefan. «?l de sector la E. M. Petrii*,  
a i cerut din partea cadrelor sanitare 
mai multă solicitudine, mai multă 
perseverentă in diagnosticarea bolna
vilor, în însănătoși re*  și redarea oa
menilor producției, știut fiind că do-

CONFERINȚA 
ORĂȘENEASCĂ 

DE PARTID 
PETRILA

sele îmbolnăviri contribuie în maro 
măsură Ia lipsa de forte de muncă 
de care suferă exploatările miniere. 
S-a făcut de asemenea, propunerea 
ca dispensarul minei Petrila să fie a- 
sigurat cu cadre medicale. La rîndul 
său. Iov. Drăghici Gheorghe. direc
torul spitalului, a subliniat necesita
tea unei colaborări mai susținute 
Intre personalul tehnic al exploatări
lor miniere și cadrele medicale. Mai 
multi vorbitori au cerut noului comi
tet orășenesc să urmărească cu mai 
multă perseverentă îmbunătățirea a- 
proviz-ionării populației, mai ales de 
către unitățile centrului de legume și 
fructe.- s-au cerut, de asemenea, mă
suri pentru a asigura ca transportul 
în comun să deservească in mai bu
ne condițiuni salariat» exploatărilor 
miniere. Să fie introduse curse din 
cartierul Aeroport pină la Lonea. iar 
autobuzele să ducă muncitorii pînă 
în incinta minei Lonea. Sistematiza
rea și gospodărirea orașului, men
ținerea și îngrijirea amenajărilor e- 
dilitare, punerea la punct a tuturor 
drumurilor de acces, sînt domenii in 
cadrul cărora se poale face, de ase
menea. mai mult, au arătat mai multi 
delegați. Deputatilor. organizațiilor de 
partid din cartiere le revine îndato
rirea de a intensifica munca de edu
cație în rindurile populației, pentru 
sporirea răspunderii fată de bunul 
obștesc si respectarea normelor de

42/1 a fost repartizată, în același 
timp, salarialilor minei Simandi A- 
xinte și Crăescu Dumitru.

Răspunzînd redacției, tovarășii ing. 
Surdu Octavian. directorul E. M. Dil- 
ja și Kleibel W., șeful serviciului ad
ministrativ, ne asigură că au luat 
măsurile cuvenite ca pe viitor ase
menea cazuri să nu se mai repete. 
Ni s-a mai comunicat că locuința 
din str. Funicularului nr. 42/1 a ră
mas tovarășului Simandi Axinte, iar 
lui Crăescu Dumitru i s-a repartizat 
un apartament pe strada Independen
tei din cartierul Aeroport.

si a celor
9________ _______________________

nepublicate
A

împotriva setei 
de alcool

Trei cititori din Vulcan ne-au In
format despre purtarea huliganică a 
lui Laioș Ion in urmă cu cîtva timp 
la bufetul nr. 20 (Dincă) din loca
litate.

Am înaintat sesizarea respectivă 
miliției din Petroșani care ne-a dat 
următorul răspuns:

..In urma cercetărilor întreprinse 
de lucrătorii noștri, numitului Laioș 
Ion i s-a aplicat un avertisment, iar 
lui Moldovan Alexandru, care l-a 
provocat pe Laioș, i s-a Tăcut adresă 
de internare la spitalul din 7am pen
tru dezalcoolizare".

zolvarea sesizărilor, nici care este 
data pină la care sesizarea trebuie 
să fie rezolvată...' După aproape 6 
luni, situația este neschimbată.

Sectorul I.C.O. Lupeni și-a făcut o 
faima din nerezolvarea sesizărilor și 
reclamațiilor cetățenilor. Ce a făcut 
organizația de partid a sectorului 
pentru eliminarea acestei deficien
țe ? Dar I.C.O. Petroșani cum a în- 
diumat și controlat sectorul din Lu
peni î Sînt cunoscute deficiențele de 
aici ? La Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie a.c., s-a spus clar i 
„Organele de partid, de stat și ob

conviețuire socială. Un fenomen a- 
sitpra căruia a atras atenlia. în cu- 
x intui său. tovarășul Lupaș Augustin, 
este abandonul familial, numeroasele 
familii in curs de destrămare, ceea 
re are urmări grave asupra creșterii 
șl educării minorilor. Mai multi dele
gați au cerut organizațiilor de partid 
si obștești să găsească modalitatea 
do a Interveni în asemenea cazuri, 
o dală pentru a preveni starea In
fracțională în rîndul minorilor, iar 
a doua oară pentru preîntâmpinarea 
repercusiunilor (multe absențe de la 
serviciu), ce se abat chiar asupra 
procesului de producție în urma des
trămării familiilor angajaților.

In vederea dezvoltării răspunderii 
tuturor salarialilor lată de obligațiile 
din procesul de producție cit și cele 
cetățenești, un rol de mare însemnă
tate revine muncii politico-educative. 
Delegații Cherecheș Ioan, Costea Tra
ian, Bălăută Vasile s-au referit la 
diferite neajunsuri ale activității edu
cative și anume la faptul că multe 
organizații de bază privesc cu super
ficialitate sarcinile ce le revin în a- 
ccst domeniu. Se neglijează în multe 
cazuri conținutul și eficiența învăță- 
mînlului do partid, calitatea adunări
lor generale, participarea activă a 
comuniștilor la viata de partid. A 
slăbit mult în ultimul timp activita
tea cultural-arlistică. în cadrul clu
bului din localitate unele formații fi
ind în curs de desființare. Tov. Bă- 
lăuță Vasile a vorbit despre neajun
surile existente în difuzarea presei 
și a cărții în rîndul salariaților mi
nei Lonea. despre insuficienta preo
cupare pentru culturalizarea mase
lor. Nu poate surprinde, în acest caz. 
faptul că în timp ce bufetele sînt mai 
întotdeauna arhipline, noutățile edi
toriale sînt prea puțin căutate, iar 
valoarea cărților vîndute în oraș se 
menține la 4 lei pe cap de locuitoT.

Un loc important a ocupat in ca
drul dezbaterilor problema educării 
tineretului. In timp ce tov. Lupaș a 
vorbit despre starea infracțională în 
rîndul minorilor, iar pensionarul 
Mogoș Simion despre tinerii care va
gabondează pe străzi, secretarul co
mitetului U.T.C., Covrig Ioan, a în
cercat să înfățișeze cauzele acestor 
manifestări și anume subaprecierea 
de către unele organizații de partid 
și cadre tehnico-administrative a 
muncii educative în rîndul tineretu
lui. Printre altele, secretarul U.T.G. 
a arătat că tinerii orașului nu dis
pun de o sală de sport (nici chiar 
elevii), in timp ce fosta sală a res
taurantului Transilvania. adecvată 
pentru o sală sportivă, a fost trans
formată în depozit de mărfuri.

Am înfățișai doar cîteva din pro
blemele ridicate în cadrul conferin
ței care-și așteaptă soluționarea. Cert 
este faptul că organul de partid din- 
tr-un oraș cu o viață economică-in- 
dustrială atît de dinamică și multi
laterală ca Petrila trebuie să aibă 
în continuu în atenția sa grija față 
de om, multiplele probleme ale vieții 
sociale, să îmbine în mod armonios 
soluționarea lor cu jiroblcmele majo
re ale producției. Este o cerință de 
răspundere iar satisfacerea ei recla
mă un stil de muncă dinamic, iniția
tivă, receptivitate față de sesizările 
oamenilor muncii, statornicirea unui 
climat optim muncii colective, pro
movării criticii și autocriticii, antre
narea tuturor membrilor organului la 
îndeplinirea sarcinilor. Acestea sînt 
exigentele ce revin noului comitet 
oiășenesc de partid, biroului său — 
condiția înfăptuirii multiplelor sar
cini ce-i revin în lumina hotărîrilor 
conferinței.

Felicitind organizațiile de partid, 
colectivele do muncă din raza ora
șului Petrila pentru rezultatele obți
nute, tovarășul Lazăr David, priro- 
secretar al Comitetului municipal do 
partid, a făcut recomandări multiple 
noului organ in vederea îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor de viitor. Vor
bitorul a cerut comitetului orășenesc 
să-și perfecționeze stilul de muncă, 
să sprijine mai mult organizațiile 
de partid și de masă în rezolvarea 
sarcinilor, în intensificarea muncii 
educative și mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice.

La punctul doi al ordinei de zi, con
ferința a ales noul comitet orășenesc 
de partid. Apoi, în prima sa ședință, 
comitetul a ales biroul său și secre
tarii. In secretariatul comitetului au 
fost aleși tovarășii Laig Stanislav, 
prim-secretar. Ungur Pompiliu și Che- 
recheș Ioan, secretari.

I. DUBEK

ștești, conducerile instituțiilor, în
treprinderilor și unităților economi
ce sînt obligate ca, in spiritul nor
melor și legilor în vigoare, să ana
lizeze și să rezolve proble
mele ridicate de cetățeni prin 
scrisori și audiențe, răspun
zînd acestora in termenele legii; 
sfi ia măsuri severe împotriva color 
care dau cetățenilor răspunsuri for
male, tărăgănează rezolvarea scri
sorilor și aplicarea măsurilor stabi
lite cu prilejul cercetărilor sau per
secută pe cei care sesizează nea
junsul'.

(Urmare din pag I)

Iul 3, Norul IV șl cărbunele 
din obalfljole stratului 5, blo
curile IV V și Uratele 13, 15, 
13, blocul VL aflate în pre
zent în deschidere șt pregă
tire.

Circuitul ptopriu-zis înzestrat 
cu trei benzi de cauciuc lungi 
de 150 meltt, 320 I metil si 
respectiv, 310 metri! Inie de 
800 mm are o capacitate ora
ră de 290 tone. In palm otg 
cărbunele tăiat In cele șapte 
abataje este evacuat. Trebuie 
să adaug faptul că încărcarea 
cărbunelui In vaqonete se fa- 
ce In orizontul 400, prin inter
mediul unui siloz colector în 
caro deversează banda la ori
zontul 440.

Admirind (această frumoasă 
șl importantă lucrare, nu pu
tem să nu .amintim, de cei 
caro zi do zi. vreme do aproa
pe doi ani .au trecut-o prin 
mîinilo lor" Brigăzile do mi
neri conduse de. Popescu Sc-

JOI 28 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba germană (relua
rea lecției de miercuri).

10.30 Tclccronica economică (reluare).
11,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Pentru elevi : Consultații la 

chimie (clasa a VTll-a).
18,00 Tv. pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină".
18.30 Curs de limba rusă (lecția a 

34-a).
19,00 Studioul pionierilor. „Festival... 

laureați... aplauze !'*.  Participă 
laureați ai Festivalului cultural- 
artistic al pionierilor și școla
rilor. faza pe municipii și ju
dețe.

19.30 Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic.

20.20 Roman-foilelon „Forsyte Saga" 
(V).

21,10 Dialog la Sibiu — jeportaj fil
mat realizat de Horia Vasiloni.

21.20 Cronica ideilor.
21,35 întrebări la care s-a răspuns, 

întrebări la care nu s-a răspuns 
încă... In cuprins : „Există viață 
pe alte planete ?"

22,05 Teleglob — emisiune de călă
torii geografice: Kuweit

22.20 Studioul mic: „Farul" de 
Djordje Lebovic.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PRONOEXPRES
Extragerea I-a : 39 31 33 11 12 8.
Fond de premii: 471 207 lei.
Extragerea a Il-a: 28 11 4 29 33 

39 32.
Fond de premii: 373 302 lei.

INDUSTRIA LAPTELUI 
HUNEDOARA-SIMERIA 
FABRICA DE PRODUSE LACTATE 

PETROȘANI-LIVEZENI
Angajează de urgență:

—- U\ FOCHIST — autorizat cazane stabile 

Salarizarea — în regie pînă la 1400 lei lunar 

— UN ZIBAIt — zugrav calificat 
Salarizarea — ,în regie pînă la 1264 lei lunar 

Informații suplimentare se dau la sediul 
F. P. I. Petroșani-Livezeni, telefon 1823-1P24.

VINERI 29 NOIEMBRIE

oi
.00

PROGRAM!'!. I:

6,05—8,30 Muzică și actualități; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 Moment 
poetic,- 8,35 La microfon, melodia Dre- 
ferală; 9,30 Matineu literar; 10.00 Fru
moasă ne este tinerețea — program 
de cîntece; 10.10 Curs de limba spa
niolă. Ciclul II lecția a lX-a; 10,30 
Muzică populară; 11,05 Corul Cămi
nului cultural din Săliște — Sibiu;
11.15 Ora specialistului; 11,35 Melodii 
mai puțin cunoscute; 11,45 Sfatul 
medicului : îngrijirea bolnavilor la 
domiciliu; 12,00 Muzică de estradă;
12.15 Cîntece de compozitori alba
nezi; 12,30 Intilnlre cu melodia popu- 

bastlan, Mihul Pavel, Sandu 
Mihai, Ungurean Nlcol-'c șl 
Pop Dlonisie au săpat sl bete' 
nat metru cu metru această 
lucrare caro constituie încă o

Noua albie a cărbunelui 
de la orizontul 44()

dovadă că mineritul este șl 
artă.

Cele două recorduri do Ir 
orizontul 400 dau o linie 
maiestuoasă în caro pricepeiea 
șl cutezanța și-au spus deopo
trivă cuvîntul.

Amenajările efectuate de 
oamenii conduși do Blaj Tran
dafir și- Bcraru Jonică, dove-

NSPECTORUL COMERCIAL
Șl... „PAROHIA" LOI

Am primit la redacție in decurs 
de cîteva luni de zile peste 400 de 
sesizări ale oamenilor muncii, prin 
care aceștia își exprimau nemulțu
mirile față de modul în care au fost 
serviți în unitățile comerciale. Nu
mărul impresionant de mare al a- 
cestor sesizări, ne îndreptățește să 
afirmăm, că pe lingă neajunsurile 
atît de des semnalate conducerilor 
unităților comerciale, există mari 
carențe și în activitatea de control 
a inspectorilor comerciali din mu
nicipiul nostru. Căci, pe bună drep
tate, ne putem întreba, de ce sesi
zările primite la redacție nu au fost 
adresate... inspectorilor comerciali? 
Oamenii muncii din Valea Jiului 
nu au cunoștință de activitatea ins
pectorilor comerciali pentru a se 
adresa lor ori de cîte ori constată 
anumite abateri ? Nu cumva chiar 
datorită carențelor ce există în ac
tivitatea de control a acestor ins
pectori, ei sînt ocoliți de cumpără
tori, atunci cind, nemulțumiți de mo
dul de deservire, sînt nevoili să a- 
peleze la cineva pentru a îndrepta 
lucrurile ? \

Ne propunem în rînduriîe de fa
ță, să facem unele referiri pe care 
le-am dori cit mai utile pentru îm
bunătățirea activității de rc.ilrol în 
unitățile noastre comerciale.

Am răsfoit mai multe procese 
verbale de constatări ale Inspecto
rilor comerciali. Din conținutul lor, 
am rămas cu convingerea că, în 
mare măsură, munca de control a 
inspectorilor se rezumă la aceleași 
„ușoare" constatări, amintite zi do 
zi. si veșnic nesolutionato. Con
trolul se rezumă doar la consta- 
tarea unei silualii pentru remedie
rea căreia nu se propun soluții do 
îndreptare.

.Aprovizionarea proferon.ială, prac
ticată de unii șefi de depozite, cau
zează mari neajunsuri atît bunei a

la-ă și interpretul preferat; 13,20 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,30 Soliști și 
o)cl estre de muzică ușoară; 14,15 
Dumbrava minunată; 14,25 Radio-pu- 
blîcitate,- 14,50 Cîntă taraful Gorjului; 
15,05 Muzică ușoară; 15,15 Lectură 
în premieră; 15,85 Lexicon muzical;
16.15 Muzică ușoară; 16,30 Din lite
ratura instrumentelor de suflat; 17,00 
Muzică ușoară de Liviu Ionescu,- 17.15 
Pentru patrie,- 17,45 Muzică ușoară; 
13,02 Revista economică; 18,20 Mu
zică populară și ușoară; 19,00 Radio- 
gazeta de seară,- 19,30 O melodic pe 
adresa dumneavoastră,- 20,05 Emisiu
ne literară; 20,25 Muzică ușoară; 20,55 
Noapte bună, copil,- 21,00 Muzică; 
21,05 Oameni de seamă; 21.25 Jazzul 
— o artă a secolului,- 22,20 Romanțe; 
22,40 Moment poetic,- 22,45 Interfe
rențe lirice,- 23,45 Duete vocale; 0,05 
—5,00 Estîada nocturnă. Sumarul pre
sei la ora 4.00.

PROGRAMUL II:

7,00 Muzică populară; 7,10 Tot îna
inte (omisiune pentru pionieri),- 7,37 
Cînlă fanfara reprezentativă o Ar
matei; 8,10 Plimbare prin București; 

dese cu prisosință că minerii 
nu sînt lipsiți do simțul fru
mosului. Lăcătușii $1 elcclrt- 
clonii care au montat Instala
țiile de Iransporl cu benzi 1n-

drumațl de șefii de echipă 
Dornic Ștefan, Iaschievlci Io
sif, Bojică Ion, Silvestru Pave) 
șl Porcișan Ernest nu s-au lă
sat nici ol mai prejos și ben- 
zilo-s montate ca tnlr-o mare 
uzină.

Îndrumați cu competență de 
șeful soctotului de investiții, 
ing. Ion Cărunți), de maiștrii

provizionâri a puputației cit și rea
lizării planului de vinzări de către 
magazine. De înlăturarea acestei prac
tici, conducerile O. C.L.-urilor se 
preocupă zi de zi. Dar nu o vor e- 
limina dacă nu va exista o colabo
rare strînsă între ele și inspectorii 
comerciali; între acei care trebuie 
să constate abaterile și «ncci care 
trebuie să ia măsuri. Constatările 
sînt însă lapidare: .magazinul nu 
este aprovizionat corespunzător" — 
se scrie într-un proces verbal în
cheiat de un inspector comercial. 
.Conducerea O C.L. va lua măsuri 
pentru remedic'ea acestei delicien- 
le în termen de 7 zile". O.C.L., 
t.A.P.L cau C.LF. trebuiesc ajutate 
in mod concret și nu .sfătuite" de 
către inspectori. O activita
te do îndrumare și con
trol competentă. presupune o 
mobilizare intensă din parter, supe
riorului față de inferior, cu scopul 
de a îmbunătăți activitatea acestuia 
din urmă. Instrumentul eficient care 
poale determina această îmbunătă
țim es«c .’ompetențe inspectorului, 
capacitatea sa de a discerne și a- 
precia »oeto cauzele neajunsurilor 
care duc în final la aprovizionarea 
nerorespunzătoare a unui magazin. 
Dar, prin constatările „ieftine" la 
care se rezumă inspectoml, acesta 
nu dovedește cu nimic a fi superior 
conducerii unui O.C.L. sau T.A.P.L. 
Dimpotrivă, își dovedește... Incompe
tenta. (Incompetentă dovedită de 
altfel $i de următorul fapt: între 
cele 400 de sesizări de care amin
team la începutul rîndurilor noas
tre. .e află și cîteva sesizări — deci 
nemulțumiri fală de deservirea în 
comori — trimise redacției de însăși 
un inspector comercial. Necunoscîn- 
du-și menirea, sau îndatoririle, sau 
poate drepturile 'U care e împuter
nicit, acesta a apelat, pentru reme
dierea unor neajunsuri, la... ajutorul 
ziarului'. Ce alt exemplu mal e ne
cesar pentru a dovedi că oa inspec
tor comercial se rezumă doar să 
constate o situație, Iar pentru solu
tionarea ei (pentru sancîidhărea a- 
balorii) solicită altora să li măsuri?

Prin faptul că inspectorii comer
ciali din municipiu sînt repartizat! 
pe localități, acțiunea de inspecție 
își pierde cel mai de seamă carac
ter : acela al controlului inopinat. 
Itinerariul unui inspector ajunge să 
fie cunoscut.- Inlilnindu-se zi de zi, 
personalul din "omori și inspoelorii 
se vor familiariza în mod Inevitabil, 
familiarizare rare determină neajun
suri re nici nn mai neco<:tă comen
tarii. Ei- î$i vor recunoaște reciproc 
atît deficiențele cit și... tabieturile. 
Vor apare inevitabil „obligaffile*  
reciproce, răspunderea tnspp"torulul 
va scade, munca lui se va rezuma 
la întocmirea unui anumit număr 
de procese verbale prin care să-șl 
justifice timpul și remunerația. A- 
dovărata muncă de inspector e grea, 
atunci cînd e făcută cu conștiincio
zitate. Dar desigur, pentru unii e

8.35 Pagini din muzica corală româ
nească; 9,10 Muzică populară; 9,35 
Piese simfonice,- 10,05 Teatru radio
fonic : „Viforul" de Barbu Stefănes- 
cu Delavrancea; 12,05 Avanpremieră 
cotidiană; 12,15 Concert do prînz; 
13,00 Soliști de muzică populară;
13,15 Recital Viorica Cortez-Guguia- 
nu; 13,.30 Știința în slujba păcii; 
13,40 Arii și duete din opere româ
nești; 14,10 Cîntă orchestra do mu
zică populară „Cindrelul" din Sibiu;
14,30 Din cele mai frumoase melodii, 
cele mai frumoase,- 15,00 Lieduri;
15.35 Muzică populară; 16,10 Recital 
Vera Rudeanu; 16,15 Pe teme medi
cale,- 16,25 Muzică ușoară; 17,15 Co
rul „Madrigal"; 17,30 Arta claveci
nistă de-a lungul secolelor; 18,00 
Compozitori de muzică ușoară: H. 
Măliueanu și Emanuel Ionescu,- 18,30 
Antologic de literatură universală; 
18,50 Muzică; 19,00 Concert folclo
ric; 19,30 Curs de limba spaniolă. 
Ciclul II, lecția a IX-a (reluare); 19.50 
Transmisiune dc la Opera Română a 
spectacolului „Povestirile lui Hoff
man" do Offenbach; 23,37 Muzică 
ușoară; 0,08—1,00 Muzica azi.

Iocob Teodor, Vereș $lefon, 
Crainic Nlcolae, GtereM ©- 
vldiu, Andrei Aurel, Kalla 
Aurel și Manei Detidorlu, oa
menii brigăzilor și echipelor 
amintite eu reușit să modelc-ze 
aici, în Inima «dineului, tăi la 
pietrei și să ofere ochilor lu
crări care nu pot să- nu le 
Impresioneze, lăsînd la a par
te calitățile tehnlco-economlco 
superioare ale noului circuli 
de Iransporl cu bonzi, fală do 
transportul cu vaqonete șl lo
comotive.

Aici la orizonturile 400 șl 
440 simți că flecare bol fer ar 
vrea să-țl vorbească d-spre 
hărnicia celor care l-au ros
tuit cu gust șl pricepere. Peste 
cîteva zile, încă o albie va 
purta către ziuă rodul hogal 
al abatajelor sectorului V al 
minei Lupeni, cel mal mare 
sector din Valea Jiului. Si fle
care nouă revărsare do ih- 
manle negre, înseamnă o mul 
turnire adusă color caro nu 
tăiat acest vad.

mai simplu să fii .inspector" decît 
un adevărat organ de control. Sini 
unele neajunsuri de soluționarea « ă- 
rora nu se ocupă nimeni, neajunsuri 
care scapă alit corpurilor de revi
zori din comerț cit si revizorilor din 
întreprinderile ce deservesc comer
țul. Să exemplificăm : unii conducă
tori auto preferă să deservească a- 
ccle unități comerciale unde, rîțiva 
„generoși", încarcă cu regularitate 
foile de parcurs cu kilometri sau 
cantități ireale. Celelalte unități '-o- 
merciale, la care pontajul foilor de 
parcurs se face corect, suferă pen
tru faptul că înțeleg să lucreze cins
tit. Astfel de cazuri nu ies la iveală 
decît cu ocazia litigiilor dintre co
merț și autobaze. Depistarea aces
tor practici nu se face însă din 
timp deoarece, după cum spuneam, 
nu constituie preocuparea nici unui 
organ de control. Inspecția comer
cială — care ar trebui să desfășoare 
o activitate mullilatoială și com
plexă — se rezumă la constatarea 
unei situafii: „Am verificat firma 
si orarul magazinului" (unitatea nr. 
60 Vulcan). Inspectorul comercial 
vede fetele de mese murdare (foar
te bine!) dar nu vede, și nu sanc
ționează ospătarul care servește in 
continuare rlîenții aflați în stare 
de ebrietate. El nu sancționează os
pătarii pentru care clientul turmen
tat e „mai valoros", decît clientul 
care solicită o quslare modestă și 
fugară.

S-a creat oarecum in jurul func
ției de inspector, mitul unui „nost 
bun", al unui post „căutat", în care 
fii poli îndeplini cu ușurință atribu*  
țiile, post care nu incumbă „o răs
pundere prea mare". în fața mitului, 
realitatea este însă grăitoare: valul 
de sesizări si nemulțumiri — acest 
barometru al comerțului — crește, 
deoarece, în mod firesc, cresc pre
tențiile cumpărătorilor pentru uo 
comerț civilizat. în acest sens răs
punderea pentru neajunsurile exis
tente revine și inspectorilor comer
ciali. în puținele rînduri cînd acti
vitatea acestora este controlată de 
cineva de la județ inspectorii sini 
Interesați să „lasă bine", să nu se 
constate deficiențele din teritoriul sau 
raza lor de activitate. Astfel se 
conturează încel-încel, mica .paro
hie" inspectornhii. pe care acesta 
o acoperă cu activitatea sa.

Desigur constatările si observa
țiile noastre pot fi continuate. Sco
pul lor însă nu este de a trece în 
rev-.f.'i deficientele activității inspec
torilor. Pentru a veni în sprijinul 
îmbunătățirii aclivitălii comerciale, 
considerăm că ar fi util ca insnec- 
toriî comerciali să-si flesRso-e 
munca în cadrul unui corp de ins
pecție al Consiliului nooular muni
cipal (și nu al consiliilor orăsenes'i), 
orientîndu-și activitatea =«siinra e-n. 
blemelor majore alo comerțului sub 
îndrumarea și supravegherea '•'•mi
letului executiv a) Consiliului popu
lar municipal.

I. mustata
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STEAGUL ROȘU

Administrația sud-vietnameză
a acceptat să participe

Manifestări consacrate

la tratativele de pace de la Paris
Formarea noului guvern semicentenarului Unirii

SAIGON 27 (Agerpres) — La Wa
shington $i Saigon a fost dat simul
tan publicității un comunicat oficial 
prin care se face cunoscut că admi
nistrația sud-vietnameză a acceptat 
să participe la tratativele de pace 
de la Paris. MoUvînd noua hotărțp? 
a guvrrnului salgonez cere anterior 
refuzase propunerea convorbirilor 
quadripartite, comunicatul menționea
ză că la Paris, deleaatia lui Thicu 
ar avea un rol predominant, iu a- 
fara chestiunilor de ordin militar 
unde Statele Unite iși vor păstra 
preponderenta".

Se apreciază că prin această con
cesie' Washingtonul urmărește obți
nerea unul dublu avantaj pentru

S.U.A. i pe de o parte ele vor crea 
impresia unui ..neamestec" în trebu
rile interne ale Vietnamului de sud, 
iar pe de alta îșl vor asigura cuvîn- 
tul hotfiritor în legătură cu prezen
ta lor militară în această 
Vietnamului.

Comunicatul menționează, 
că delegația saigoneză va 
curind în capitala franceză, unde, 
potrivit agenției United Press Inter
national, tratativele de pace ar pu
tea începe chiar în cursul săptămi- 
nii viitoare. Data plecării delegației, 
ca și componența ei urmează să fie 
anunțate ulterior, dar la Saigon se 
presupune că în fruntea acesteia s-ar 
putea afla generalul Nguyen Cao Ky.

Transilvaniei cu România

Delegația
U. G. S. R. 
a părăsit 
Japonia

parte a

totodată, 
pleca în

întiinlrca
miniștrilor culturii

din unele țâri socialiste
invi- 
pen- 

Bulga- 

intilni- 
unnă-

SOFIA 27 (Agerpres). — La 
talia președintelui Comitetului 
tru Cultură și Altă al R.P. 
na. Paxel Matev, intre 25 și 
îembric, la Sofia a avut loc 
rea miniștrilor culturii din
toarelc țări socialiste europene: 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Un
gară. si Uniunea Sovietică. Din țara 
noastră a participat o delegație con
dusă de Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

în cadrul întilnirii. miniștrii au 
prezentat informări despre dezvolta
rea vielii culturale din țările lor și 
au procedat la un schimb de păreri 
cu privire la extinderea relațiilor 
culturale. Ei au relevai cu satisfac
ție ră legăturile culturale bi și mul
tilaterale dintre țările socialiste se 
dezvoltă ru succes. Totodată, par
ticipantă și-au exprimat dorința de 
a extinde, în forme corespunzătoare, 
relațiile lor în toate domeniile artei 
șl culturii. Participantă la întilnire 
s-au declarat dispusi să studieze 
propunerile făcute in cursul dezba
terilor.

Miniștrii au constatat in unani
mitate că întilnirea desfășurată a 
fost utilă. Ei consideră că și pe viilor 
pot avea loc asemenea înt+lniri, a- 
lunci cînd Va fi necesar.

Întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă 
deplină

Todor
C.C. al

de prietenie, cordialitate și 
înțelegere reciprocă. 
Jivkov, prim-sccretar 
P.C. Bulgar,

al 
președintele 

Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, i-a primit miercuri pe condu
cătorii delegațiilor care au partici
pat la întîlnirea miniștrilor culturii 
din unele țări socialiste europene.

în aceeași zi, Todor Jivkov a ofe
rit un prinz în cinstea participan-

ROMA 27 (Agerpres). — Mariano 
Rumor, secretar general al Partidu
lui democrat-creșlin, însărcinat mar
ți după-amiază de președintele Giu
seppe Saragal să încerce formarea 
noului guvern italian, a început 
miercuri consultările. Sarcina sa — 
după cum apreciază observatorii po
litici din capitala Italici — este difi
cilă și complexă, întrucît el va tre
bui să rezolve criza de guvern în 
condițiile situației confuze existente 
în prezent în cadrul celor două 
principale partide ale eventualei noi 
coaliții de centru-stînga: Partidul 
democral-crcștin și Partidul Socia
list.

După cum se știe, o parte dintre 
conducătorii Partidului Socialist — 
care a suferit un grav eșec în cursul 
alegerilor parlamentare de la 19 mai 
a.c. — au interpretat infrîngerea lor 
ca o dezavurare de către opinia pu
blică italiană a participării acestui 
partid la precedenta coaliție do 
cenlrii-stînga. în consecință, ei au 
insistat pentru ieșirea Partidului 
Socialist din coaliția guvernamen
tală si trecerea sa în opoziție. Con
gresul P.S.I., care a avut loc în oc
tombrie a.c., a confirmat că grupul 
din jurul președintelui Pietro Nen- 
ni. care s a pronunțai pentru conti
nuarea coaliției, nu dispune în pre
zent decît de o majoritate de 52 la 
sută în partid. Sub presiunea mino
rității de stingă, grupul lui Nonni 
va insista pentru stabilirea șl apli
carea unui program guvernamental 
mai apropiat de dezideratele de ba
ză ale Partidului Socialist. Printre 
acestea figurează în special revi
zuirea concordatului dintre stalul 
italian șl Vatican, relațiile dintre 
eventuala majoritate guvernamenta
lă și Partidul Comunist, pe care so
cialiștii le doresc cit mai suple, Ins
tituirea regiunilor administrative au
tonome și deschiderea unei anchete 
parlamentare asupra activității ser
viciilor secrete italiene din timpul

crizei
în același limp, Mariano Rumor va 

trebui să giiscasc.V argumcntelo ne
cesare șl pentru depășirea fricțiuni
lor existente între diferitele frac
țiuni din propriul sflu partid. Lucră
rile recentului Consiliu Național al 
P.D.C. nu demonstrat că unitatea a- 
cestuia nu este clocit aparentă. Deși 
oficial se vorbea do existenta a pa
tru tendințe deosebite în rîndiirilc 
democrat-creșlinilor, în cursul dez
baterilor din Consiliul National nu
mărul acestora s-a ridicat de fapt la 
opt.

Pe de altă parte, (se apreciază că 
nu vor lipsi nici dificultățile gene
rate de necesitatea alegorii perso
nalităților caro vor. trebui ră for
meze echipa guvernamentală.

După cum arată agenția France 
Presse, situația politică actuală din 
Italia este complicată și de reiz- 
bucnirea afacerii Giovanni de Lo
renzo, acuzat că în iulie 1964 a în
cercai organizarea unei lovituri de 
stat. Deși anterior generalul Loren
zo a reușit sA se disculpe, cîșligind 
un proces intentat de el împotriva re
vistei „[.‘Espresso" pentru defăimare, 
totuși, pe baza concluziilor unei 
anchete conduse do procurorul Vit
torio Occorsio, procurorul republi
cii a cerut Ministerului Justiției au
torizația de a urmări pe fostul șef al 
statului major al armatei italiene 
pentru „uzurparea puterii politice și 
a comandamentului militar". Dacă 
ministrul Justiției va da aprobare, 
procurorul republicii va cere Came
rei Deputaților ridicarea imunității 
parlamentare generalului Lorenzo, 
care a fost ales deputat in mai a.c., 
pe listele monarhiștilor.

guvernamentale din Iulie 1964. BERNA
Cu prilejul celei de-a 50-a aniver

sări a Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, ambasadorul român in Elveția, 
Ion Georgescu, a organizat o confe
rința de presă. Au participat redac- 
torl-șefi și redactori ai principalelor 
ziare elvețiene, precum și atașatil de 
presă ai oficiilor diplomatico acre
ditate la Borna.

plomalice, personalități culturale li
baneze, ziariști.

A fost prezent ambasadorul român 
la Beirut, dr. lacob lonașcu.

OSLO

PARIS

DELHI
La Ambasada Republicii Socialiste 

România din Delhi a avut loc o con
ferință do presă in legătură cu semi
centenarul Unirii Transilvaniei cu 
România. Ambasadorul Aurel Ardc- 
leanu a vorbit reprezentanților presei 
șl ai radiodifuziunii indiene despre 
semnificația acestui eveniment pentru 
poporul 
meroase 
cipanli.

La 25 noiembrie 1968. ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Oslo, 
Eduard Mezlacescu. a linul o con
ferință de presă, consacrată sărbă
toririi semicentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România.

TOKIO 27 — Corespondentul A» 
gerpres, FI. Țuiu, transmite: In «on- 
tinuaren vizitei sale în Japonia, la 
invitația Sohyo (Federația sindicate
lor japoneze), delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia condusă de Ion Cotoi, secretar 
al Consiliului Central al Sindicate
lor, a fost primita marii de Ryoklchi 
Minrho, guvernatorul orașului To
kio. In aceeași zi, Toshikatsu Horyl, 
președintele Sohyo, a oferit un di
neu în cinstea delegației române.

Miercuri seara, delegația U.G.S.R, 
a părăsit Tokio, îndreplîndu-se spre 
patrie.
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român și a răspuns la nu- 
intrebări adresate de partl-

BEIRUT
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea semicentenarului Uni
rii Transilvaniei cu România, a avut 
loc, în saloanele casei de cultură 
„Dar el-Fan" din Beirut, vernisajul 
expoziției ..Mișcarea artistică de ama
tori din România".

Expoziția a fost inaugurată sub 
patronajul ministrului adjunct al edu
cației naționale și artelor, dr. Joseph 
Zaarour.

La deschiderea expoziției au parti
cipat funcționari superiori din dife
rite ministere, șefi ai misiunilor di-

!

de austeritate
viu comentate

Măsurile

Ciocniri

de studenți 
lata clădirii 
universitar

Alți li americani 
au primit 

azil politic în Suedia

de presa 
franceză

PARIS 27 (Agerpres). — Măsurile 
de austeritate dezbătute în Adunarea 
Națională Franceză pe baza declara
ției prezentate de primul ministru, 
Couve de Murville, constituie obiec
tul comentariilor presei franceze de 
miercuri. Relerindu-se la scopul a- 
cestor măsuri, ziarul „L'Aurore' a- 
preciază că , ele urmăresc echilibra
rea finanțelor Franței înaintea marii 
reglementări internaționale care va 
hotărî asupra viitorului sistem mone
tar Ziarul „Le Figaro" scrie : „Pla
nul de redresare economică prezentat 
parlamentului de primul ministru mo
difică perspectivele deschise econo
miei noastre. Este o operație care se 
aseamănă cu o lovitură de bici, o 
modificare Tadicală pe calea nouă, 
mai favorabilă dinamismului și expan
siunii. Dar. austeritatea va dura cel 
puțin un an’.

, Rămine acum șefului guvernului 
— notează „Paris Jour" — să înde
plinească ceea ce este mai greu și 
anume să aplice politica pe care a 
definit-o ca necruțătoare, fără să 
împiedice expansiunea și să provoa
ce șomaj. Răgazul de care dispune 
este de numai citeva luni. In primă
vara viitoare va trebui să fie înche
iat primul bilanț înainte de ampla 
negociere asupra reformei sistemului 
monetar international". Ziarul „Com
bat" consideră că „plapul guverna
mental va provoca inevitabil o creș
tere a preturilor de consum intern. 
Riscul pe care și-1 asumă guvernul 
accepting această urcare aduce per
turbări echilibrului economic. Dar nu 
este vorba numai de sacrificarea con
sumului intern ci de punerea in joc 
a păcii economice și sociale Trebuie 
să ne punem întrebarea dacă măsu
rile anunțate de primul ministru pen
tru a stimula expansiunea sini pe 
măsura obiectivului urmărit. Viitorul 
relativ apropiat, va arăta 
Cru . De asemenea, ziarul 
nite critică măsurile care

acest lu- 
„L'Huma- 

___ __ __ ________  ___ vor avea 
drept consecință ..o urcare importan
tă a preturilor și o recesiune".

e scurt
U.R.S.S.: Aspect din centrul 

i Moscovei unde s-au ridicat noi 
construcții.

SLAVIA: Vedere 
a centralei termi
ce a marelui Com
binat de exploata
rea lignitului de la 
Kosovo.

ANGLIA

Declarațiile premierului
britanic Harold Wilson
în Camera Comunelor

STOCKHOLM. — Autoritățile sue
deze au anunțai că au acordat azil 
politic altor 11 americani care au re
fuzat să ia parte la războiul din Viet
nam. In felul acesta, numărul de
zertorilor americani de pe frontul 
vietnamez care s-au stabilit în Sue
dia se ridică la 137. iar alții nu au 
primit încă răspuns la cererea de a 

îngădui să r.ăipînă in Suedia.

• SAIGON. — După cum anun- 
ță agenția V.N.A., studenții din 
Saigon au protestat duminica tre
cută, în cadrul unui mare miting, îm
potriva recrutărilor forțate efectuate 
de regimul salgonez în baza legii 
cu privire la mobilizarea generală. 
Studenții au protestai de asemenea, 
împotriva măsurii arbitrare a auto
rităților de a închide sediul Uniunii 
studenților.

Agenția citată relatează că împo
triva studenților au fost trimise u- 
nilăți ale poliției care au încercat 
să împrăștie adunarea. Au lost ope
rate arestări.

O NEW YORK. — Intr-un raport prezentat Comitetului 
economic al Adunării Generale, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a arătat că personalul cu înaltă calificare din multe 
țări in curs de dezvoltare este atras de țări dezvoltate „înlr-un 
ritm rapid". „Principalii mari beneficiari" ai acestei acțiuni 
sini Statele Unite și Canada.

U Thant a subliniat că problema atragerii cadrelor nu 
constituie o problemă numai in relațiile dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare. Personal calificat din Ca
nada este atras spre Statele Unite, iar cadre calificate din Nor
vegia, Elveția, Olanda și Grecia sini „cumpărate" de alte țări 
vest-europene.

Raportul lui U Thanl propune crearea unui „pool interna
țional al forței de muncă caliiicate pentru dezvoltare" care să 
fie finanțat in mare măsură de acele țări care „au profitat de 
pe urma acaparării talentelor".

între studenți și politie 
la Connecticut

NEW YORK. — Sute 
au demonstrat marii în 
din incinta complexului 
din Connecticut, unde au loc trata
tivele intre conducerea universității 
și firmele „Dow Chemical Company" 
șl „Olin Mathieson Corporation", 
pentru utilizarea laboratoarelor uni
versității in vederea efectuării de

ia 
din Mali 

s-a normalizat

® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

provincia spaniolă Oviedo, peste 
declarat grevă de protest împotriva

® MADRID. - In 
8 000 de muncitori au_______------------- - ,
lipsei condițiilor elementare de securitate a muncii. Cu 
citeva zile în urmă trei mineri și-au găsit moartea in tim
pul unei prăbușiri de teren in abatajul unei mine din 
această regiune. Greviștii au atras atenția asupra fap
tului că asemenea catastrofe pot avea 
minele din Asturia, întrucît majoritatea 
pund cerințelor securității muncii.

cercetări privind producția de napalm 
și armament, destinată trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud. La 
cererea președintelui universității, 
Homer Babbidge, peste 100 de poli
țiști au pătruns în curtea complexu
lui pentru a împrăștia pe demon
stranți. Politia a făcut uz de bastoa
ne de cauciuc. In cursul ciocnirilor, 
mai multe persoane au fost rănile 
și au fost operate 12 arestări.

BAMAKO 27 (Agerpres*.  — In 
cursul unei prime conferințe de pre
să cu ziariștii străini, ministrul in
formațiilor al guvernului provizoriu 
al Republicii Mali, Balia Kone, a pre
zentat situația generală din țară in 
urma loviturii de stat care a nvut 
loc recent. El a arătat că viata a 
revenii la normal pe întreg terito
riul stalului și că in momentul de 
față se procedează la reorganizarea 
întregului aparat al administrației. 
Comunicațiile aeriene vor fi restabi
lite în curind, iar restricțiile de cir
culație au fost ridicate. întrebat a- 
supra rezultatelor vizitei la Bamako 
a delegației Organizației statelor ri
verane ale fluviului Senegal, Balla 
Kone a precizat că reprezentanții 
Senegalului, Mauritaniei și Guineei 
au constatat că situația din Mali 
s-a normalizat pe deplin.

Japonia
-5>

ministru,

Avioane americane <!oborî(e

loc în oricare din 
din ele nu cores-

n Laos

@ PARIS. — /n editura 
Flammarion a apărut cartea 
.Void la Roumaine", un ghid 
turistic ilustrat care prezintă 
Istoria, folclorul, economia și 
cultura
ghidului este doamna 
Basdevanl.

românească. Autorul
Denise

Primul
Eisaku Sato, 
a fost reales 

președinte al P.L 0.

LONDRA 27 (Agerpres). — Criza 
monetară, care frămîntă lumea capi
talistă, continuă să se repercuteze 
sub formele cele mai variate asupra 
relațiilor dintre tarile occidentale.

Marii după-amiază, premierul bri
tanic Harold Wilson a .deplins' 
în Camera Comunelor gestul guver
nului R.F. a Germaniei, care a fur
nizat presei amănunte despre conți
nutul unui mesaj verbal adresat de 
el cancelarului Kiesinger, prin in
termediul ambasadorului vesl-gerraan 
la Londra. Prin mesajul respectiv, 
guvernul englez ar fi cerut R.F. a 
Germaniei să adopte o atitudine con
ciliantă fală de problemele ridicate

de partenerii săi occidentali, în 
drul lucrărilor „clubului celor zece' 
privind situația monedelor capita
liste.

H. Wilson a adăugat că este pen
tru prima dată cînd constată o ase
menea practică în cei patru ani de 
contacte cu peste 100 de guverna 
străine. De altfel, a precizat el, în 
acest caz informațiile presei au fost 
false.

Guvernul vest-german a refuzat să 
ia vreo poziție în legătură cu de
clarațiile lui Harold Wilson. în cer
curile politice de la Bonn se afir
mă că guvernul R.F. a Germaniei ou 
dorește „să toarne gaz pe foc'.

ca-

Zborul (osmonauților

vion de lipul „F-105" — ce efectuau 
raiduri de bombardament in provincia 
eliberată. Xien Khoang, anunță a- 
gențla de presă Khaosan Pathet Lao. 
Numărul avioanelor pierdute de 
S.U.A. deasupra Laosului se ridică in 
prezent la 853.

Protest neobișnuit

întrevedere
Michael Stewart*Ayuh  Khan

RAWALPINDI
Michael
terne al
miercuri la Rawalpindi, unde

27 (Agerpres). 
Stewart, ministru de 
Marii Britanii, a s

ex- 
sosit 

a 
avut o întrevedere cu președintele 
Pakistanului, Ayub Kban. In cursul 
acestei întrevederi, cei doi oameni

de stat au procedat la o trecere în 
revistă a situației internaționale ac
tuale, referindu-se îndeosebi la vii
torul relațiilor din cadrul Common*  
wealth ului și la criza monetară din 
unele țări occidentale. De asemenea, 
au fost discutate problema rhode- 
siană și situația din Nigeria.

va li televizai
NEW YORK. — Rețeaua a- 

mericană de televiziune 
„N.B.C'i*  a anunțat că va trans
mite timp de cel puțin 60 de 
ore imagini in direct din Cos
mos cu prilejul zborului orbi
tal pe" care cosmonaut ii Frank 
Bormah, James Lovell jr. și 
William Anders 11 vor lace in 
jurul Lunii. Lansarea navei 
spațial? .Apollo-d", la bordul 
Căreia,se vor afla cel trei cos
monaut i, este pregătită pentru 
ziua de 21 decembrie a.c. Timp 
de șase zile iit va dura noua 
„premieră casmică". „ Apollo- 
8“ va efectiv zece rotații in 
jurul Lunii fie o orbită avi nd 
allitudjnea de 111 kilometri.

0 CHICAGO. — Dr. Christian Bar
nard a declarat la o conferință de 
presă organizata la clinica Universi
tății Loyola din Chicago că va io- 
losl inimi de animale numai pentru 
a menține in viață pe pacienții că
rora urmează să li se transplanteze 
inimi umane. „O inimă de anima), a 
spus renumitul chirurg sud-af-Ican, 
va fi respinsă de organism mult mai 
repede decit o inimă umană, dar ea 
poale servi ca organ intermediar piuă 
poale fi qasit un donator'. Barnard 
a respins ideea că inimile artificiale 
ar ii smqura soluție la problemele 
pe care le ridică fenomenul respin
gerii de către organism a organului 
grefat. „In prezent, a spus el. noi nu 
dispunea: de o inimă artificială «are 
să permită o înlocuire loială a ini
mii umane".

LONDRA. — Ia reședința primului 
ministru britanic, s-a înregistrat un 
protest neobișnuit: o profesoară s-a 
apropiat de una din ferestrele clă
dirii din Downing Street 10 și a a- 
runCat in geam un obiect de birou. 
Fiind reținută ea a declarat că in fe
lul acesta a protestat împotriva ..pri
vațiunilor impuse copiilor și bătrîni- 
lor în iarna aceasta".

TOKIO 27 (Agerpres). — Primul 
ministru, Eisaku Sato, a reușit să-șl 
mențină funcția de președinte al Par
tidului liberal-democrat din Japonia, 
partidul do guvernămiut, învingîn- 
du-și in cadrul Convenției partidu
lui, încă din primul tur de scrutin 
adversarii, fostul ministru al aface
rilor externe, Takeo Miki, și fostul 
secretar general al partidului, Shige- 
saburo Maeo. Sato a oblinut 249 de 
voturi — cu 20 peste majoritate i 
necesară. în favoarea lui Miki 
Maeo au votat . 107 și respectiv, 95 
d« alegători.

va Guvernul grec a preluat 
administrația „fundațiilor regale G
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ATENA 27 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret publicat marii in Bule
tinul Oficial, guvernul grec a boierit 
să preia asupra sa adm nislrația 
.fundațiilor regale'. Această institu
ție «lin Grecia privește in special 
sectoarele social, cultural și filantro
pic, iar bugetul sau, din care «’ea 
mai marc parte provine din impo
zite publice, se ridică in prezent la 
circa 20 milioane de dolari. .Fundații
le regale" administrau mai nvilte 
spitale importante din Atena din 
provincie, centre de reeducare pen
tru copii, cămine studențești, centre

de Cercetări științifico, un ins'liut 
pentru tinerele fete orhine ele. Po
trivit decretului, instituția resp- li- 
vă va fi reorganizată. Adoptarea sa 
are la baza prevederile noii con li- 
lulii a Greciei, care interzic tuturor 
membrilor familiei regale să se mai 
ocupe de opere sociale, acestea tre
buind să fie supuse controlului de 
stat. De altfel, in ultimii ani, au fost 
formulate numeroase critici la adre
sa familiei regale, prin care i se re
proșa că administrează opere socia
le in afara oricărui control din par
tea stalului.
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