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Dintre stihiile îmblînzite 
de om focul a fost cel mai 
minunat, dar uneori primej
dios, dintre prieteni. Docil și 
înțelegător se lăsa folosit 
peste tot, înflorind în umila 
vatră, biciuind forța aburu
lui. încălzind cu limbile-i la
come furnalele înalte.

Dar e cumplit cînd scapă 
citeodată din lanțurile su
punerii, mistuind, în clipe de 
minie .agoniseli de veacuri 
sau comori de artă. Și pen
tru aceste izbucniri oamenii 
l-au pus sub ascultarea pri
ceperii și prudenței, iar în 
ceasuri de cumpănă, cînd fo
cul țișnește din cușcă cu lu
cirile de fiară, vitejia oame
nilor îl readuce la ascultare.

In prezenta tovarășului
Democrate G îndur i

NICOLAECEALȘESCC
vineri s-a deschis cel de-al V-lea

de mostre
de bunuri de consum

Vineri după-amiază. la Com
plexul expozițional din Piața 
Scânteii s-a deschis cel de-al 
V-lea Pavilion de mostre de 
bunuri de consum — manifes
tare menită să oglindească suc
cesele industriei producătoare 
de bunuri destinate îmbunătă
țirii continue a aprovizionării 
populației.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor-

ghe Maurer, Manea Mănescu, 
cu soția. Paul Niculescu-Mizil, 
cu soția, Virgij Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Miron 
Mihai Dalea, 
Mihai Gere,
Ion Stănescu și Ion Pățan.

Erau prezență miniștri, con
ducători de instituții centrale

Constantinescu, 
Miu Dobrescu, 
Vasile Patilineț,

de-obștești, ai 
economice și ai

adunarea activului Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R. 
Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului 
municipal de partid, ai birou
rilor comitetelor orășenești de 
partid, membrii comitetelor de 
partid din întreprinderi și in
stituții, secretari ai organiza
țiilor de partid, membri ai bi
roului permanent al Comitetu
lui executiv ai Consiliului popu
lar municipal, ai biroului Co
mitetului municipal a! U.T.C., 
ai biroului executiv al Consi
liului municipal al sindicate
lor, ai biroului Consiliului 
municipal al pionierilor, re
prezentanți ai organizațiilor de 
femei și ai Consiliului muni
cipal de educație fizică, apara
tul de partid, lectori și pro
pagandiști, redactori ai ziaru
lui .Steagul roșu*, conducători 
de întreprinderi și instituții.

șan, secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara el P.C.R., 
Francisc Kiss, Ioan Sandu, ac
tiviști ai C.C. al P.C.R.

Lucrările adunării activului 
au fost deschise de tovarășul 
loan Ghinea, secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
P.C.R.

In cadrul ordinei de zi a- 
dunarea activului a dezbătut 
activitatea politico-ideologică și 
cultural-educativă desfășurată 
de comitetul municipal de partid 
în lumina propunerilor de mă
suri și a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătui
rea de lucru a activului de 
partid din 9 iulie a. c.

Tovarășul 
prim-secretar 
municipal de

Clement Negruț, 
al comitetului 

partid a prezen-
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Către
Comitetul Central

al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI

Comitetului muni- 
prilejul dezbaterii 

al P.C.R., a expu-

Participanții la adunarea activului 
cipal de partid Petroșani, întruniți cu 
Măsurilor Comitetului Executiv ai C.C. 
nerii Dumneavoastră ținută la consfătuirea de lucru a acti
vului de partid din domeniul ideologiei și al activității po
litice și cultural-educative își exprimă deplina adeziune față 
de politica promovată de Partidul Comunist Român, sub 
conducerea înțeleaptă a Comitetului Central, dau o înaltă 
apreciere vastului program de măsuri pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste propus de Dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general.

Pentru organizația noastră de partid, pentru toți oa
menii muncii — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — din Valea Jiului, aceste documente de o ex
cepțională însemnătate constituie un puternic îndemn in 
muncă, ajutindu-ne să îmbinăm organic și eficient activi
tatea politico-ideologică 
dăruire a comuniștilor 
activități de partid și 
contribuind astfel intr-o 
exemplară a sarcinilor 
partidului nostru.

Vă informăm și cu acest prilej, scumpe 
secretar general, că însuflețiți de exemplul pe 
dați prin munca Dumneavoastră neobosită, multilaterală, 
plină de roade in folosul edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră, ne-am mobilizat toate 
forțele și energiile reușind ca. pe ansamblul municipiului, 
in cele opt luni ale acestui an să realizăm un spor de 35,8 
milioane lei la producția globală industrială iar la pro
ducția marfă vindută și încasată de peste 23 milioane lei, 
să dăm economiei naționale peste plan 85 992 tone cărbune 
net și să creștem productivitatea muncii față de cea pla
nificată cu 1,8 la sută.

Vă raportăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
expunerea Dumneavoastră ne-a făcut să înțelegem că, în 
locul unor reflecții și meditații trebuie să facem și în 
continuare o autoanaliză revoluționară, combativă a modu
lui in care îndeplinim sarcinile mărețe puse in fața noastră. 
Sintem hotârîți să arătăm, că activul Comitetului muni
cipal de partid Petroșani, cei peste 30 000 de mineri ai 
Văii Jiului nu vor precupeți nici un efort pentru a urma 
neabătut indicațiile date de Dumneavoastră personal pen
tru creșterea continuă a rolului conducător al partidului 
in toate domeniile de activitate, de mobilizare a tuturor 
organizațiilor de partid la o susținută muncă de educare 
a maselor, pentru folosirea cu mai multă eficiență a for
melor și mijloacelor de influențare politică și de mobili
zare a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii, con
vinși fiind că astfel vom contribui din plin la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră 
— Republica Socialistă România.

Cu un fierbinte salut al minerilor din Valea Jiului — 
.NOROC BUN!*

ADUNAREA ACTIVULUI 
COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID PETROȘANI

cu o mobilizare plină de avînt și 
pentru ridicarea nivelului întregii 
economice din municipiul nostru, 
măsură și mai mare la înfăptuirea 
trasate de Congresul al X-lea al

tovarășe
care ni-1

și organizații 
partamentelor 
centralelor industriale, ai mari
lor uzine, întreprinderi de co
merț exterior, specialiști, zia
riști români și corespondenți 
ai presei străine, un numeros 
public.

Erau, de asemenea, de față 
membri ai corpului diplomatic.

Un mare număr de specia
liști și lucrători din industria 
bunurilor de consum și unități 
comerciale, ale Cooperației

meșteșugârești și de consum, 
numeroși cetățeni au salutat cu 
vii și puternice aplauze sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de 
partid și de stat. Urale repe
tate, scandări „Ceaușescu — 
P.C.R." au dat o expresie vi
brantă dragostei și stimei oa
menilor muncii față de condu
cătorul partidului și statului 
nostru.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Nicolae Boz-

dog. ministrul comerțului 
terior, care a spus i

Organizarea acestei mari 
poziții se înscrie în ansamblul 
de măsuri stabilite pe baza in
dicațiilor date de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, 
în ședința din noiembrie 1970 
a Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a guvernului 
pentru perfecționarea relațiilor

in-

ex-
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Vineri, 10 septembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat ai Republicii Socia
liste România, a primit delega
ția Adunării Naționale a Repu
blicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ceior 
ce Muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, 
care, la invitația Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire, au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai Da-

lea, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei 
pentru politică externă a Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Dumitru Balalia, pre
ședintele Comisiei pentru Con
siliile populare și administrația 
de stat a Marii Adunări Națio
nale.

A fost, de asemenea, prezent 
Nguyen Dang Hanh, ambasa
dorul R.D. Vietnam la Bucu
rești.

In cadrul convorbirii s-a su
bliniat că vizita delegației A- 
dunării Naționale a R.D. Viet
nam reprezintă o nouă mani
festare a prieteniei frățești și 
colaborării internaționaliste ro- 
mâno-vietnameze.

In cursul convorbirilor, s-a 
exprimat dorința ca relațiile de 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român, guvernul Repu
blicii Socialiste România, Ma
rea Adunare Națională și Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam, guvernul și Adunarea Na
țională a R.D. Vietnam să se 
dezvolte în continuare, în folo
sul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă plină de căl
dură tovărășească.

în prea jma 
zilei

pompierilor
Pompierii, acei ostași teme
rari îmblinzesc nebunia mis
tuitoare a flăcărilor...

Mă aplec peste vechi file 
de letopiseț și îngălbenite 
cronici. Citesc despre pompi
eri și jocul lor cu moartea 
din îndepărtata Romă a Ce
zarilor și împărăția persană 
a marelui Darius. Romanii ii 
numeau 
ghetori. Unul din cei mai 
pricepuți împărați ai lor, 
Hadrianus, le răsplătea ero
ismul numindu-i „viteji între 
viteji și apărători ai păcii și 
libertății întregului imperiu".

Mai tirziu, la mare cinste, 
Carol cel Mare, împăratul 
Apusului, ii numea intr-una 
din circularele sale „ingerii 
cei buni ai somnului". Ace
lași lucru îl repeta in cuvin
te aproape identice califul 
Al-Machen al 11-lea al Cor- 
dobei. Mai apoi, Ștefan cel 
acoperit de glorie al Moldo
vei le-a durat cazărmi și ros-

vigellae, aclică ve- 
Unul din cei 

împărați ai

maior Corneliu COJOCARU 
Grupul de pompieri Hune- 

doara-Deva

Recepție oferită de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU,

in onoarea participanfilor 
internațional de studii■ ■

la Congresul 
bizantine
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SECURITATEA
valorilor materiale 
poate fi asagwrată 

numai prin
maxima

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a o- 
ferit, vineri seara, în saloane
le Consiliului de Miniștri, o 
recepție în onoarea participau - 
ților la cel de-al XIV-lea Con
gres internațional de studii bi
zantine, care se desfășoară în 
aceste zile, la București.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Miron Constan-

tinescu, Miu Dobrescu, Constan
tin Stătesc^, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, ministrul învă- 
țămîntului, conducători ai unor 
instituții centrale, precum și 
personalități ale vieții noastre 
culturale și științifice.

Au participat prof. Paul Le- 
merle, președintele Asociației 
internaționale de studii bizan
tine, prof. Fr. Barisici, președin
tele Asociației internaționale de

studii sud-est europene, prof. 
Mihai Berza, secretarul general 
al Comitetului român de orga
nizare a Congresului, savanții 
V. N. Lazarev, Steven Run ci
man, G. Ostrogorski și alți re- 
putați oameni de știință, speci
aliști și experți din peste 30 
de țări.

In timpul recepției, care a 
avut loc intr-o atmosferă cordi
ală, președintele Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori s-au întreținut cu partici
pant ii la Congres.

In procesul activității lor, an- 
gajații unităților noastre socia
liste vin în contact cu o seric 
de bunuri ce aparțin întregii 
societăți. Ele trebuie păstrate 
cu cea mai mare grijă in inte
resul respectivei unități, în in
teresul obștesc. In condițiile ac
tuale, de utilizare tot mai ra
țională a valorilor materiale, 
problema apărării avutului ob
ștesc se pune cu maximă acu
itate, ea constituind o obligație 
majoră a fiecărui angajat, in
diferent în ce domeniu al eco
nomiei activează.

•1

Un deziderat al muncii educative

ACȚIUNI DIVERSE, ATRACTIVE, LA NIVELUL
FIECĂREI ORGANIZAȚII DE TINERET

România
1 orin- 
(rebuie 
rînduri 
politic"! 

partidu- 
făurirca

„Astăzi, cînd în 
se construiește noua 
duire socială, tinerii i 
să fie în primele i 
pentru înfăptuirea 
marxist-leniniste a 
lui nostru, pentru 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru vic
toria comunismului. Ei în
șiși, tinerii, trebuie să acțio
neze cu toată fermitatea 
pentru lichidarea tuturor ne
ajunsurilor din activitatea e- 
ducativă ; organizațiile lor 
trebuie să devină colective 
de luptă pentru educarea co
munistă. Numai așa tineretul 
nostru, luîndu-și — ca să 
spun așa — soarta în pro
priile niîini și acționind sub 
conducerea partidului, de pe 
poziții comuniste, își va adu
ce contribuția la dezvoltarea

societății noastre". Aceste cu
vinte, rostite de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru cu ac
tivul de partid din domeniul 
ideologiei, ca de altfel în
treaga expunere, au fost în
sușite de organizația de ti
neret a Exploatării miniere 
Lupeni, ele constituind un 
îndrumar prețios în desfășu
rarea întregii munci de edu
care și formare a tineretului.

Din informările prezentate 
și din dezbaterile ce au a- 
vut loc atît la nivelul orga
nizațiilor de bază cit și în 
plenara comitetului U.T.C. pe 
exploatare au reieșit rezulta
tele bune obținute de orga
nizația noastră, acțiunile re
ușite la care a participat 
marea majoritate a uteciș-

tilor de la această mină. Es
te suficient să amintim din 
multitudinea de acțiuni, în- 
tîlnirile tinerilor cu tovarășii 
Wilhelm Neag, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, ca și cele avute cu 
tovarășii William Szuder și 
Aron Cristea, vechi membri 
de partid, cu secretari ai or
ganizațiilor de partid pe sec
toare. șefi ai sectoarelor, 
muncitori cu înaltă califi
care profesională. Cu pri
lejul acestor întîlniri, tinerii 
au înțeles mai bine condi
țiile de muncă și viață ce le 
sînt oferite în zilele noastre, 
față de cele oferite genera
țiilor din trecut, au înțeles 
datoria lor de a munci și de 
a se comporta în așa fel In
cit să răspundă eforturilor 
pe care partidul și statul

nostru le fac în continuare 
pentru a le asigura posibili
tăți tot mai largi de afirma
re a personalității lor.

O privire retrospectivă a- 
supra învățămîntului politic 
U.T.C., ca formă organizată 
de pregătire politico-ideclo- 
gică a uteciștilor, ne-a pri
lejuit constatarea că in ulti
mul an de învățămînt s-a 
asigurat o desfășurare mai 
bună a activității în cercuri, 
prin instruirea temeinică a 
propagandiștilor, fiind în 
permanență puse la dispozi
ția cursanților materialele bi
bliografice necesare.

Petru PALIVAN. 
secretarul comitetului U.T.C.

al minei Lupeni
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vigilență
Conștiente de importanța 

cestor obligații profesionale, or
ganele competente din cadrul 
municipiului Petroșani au efec
tuat în ultimul timp mai multe 
controale prin unitățile econo
mice de pe raza Văii Jiului, ur
mărind respectarea normelor de 
păstrare a bunurilor obștești. 
Cu acest prilej s-a constatat că 
majoritatea conducătorilor de 
unități au dovedit răspundere, 
au întreprins măsuri concrete 
pentru asigurarea păstrării și 
depozitării materialelor, utila
jelor ce le sînt date spre folo
sință.

Totuși au fost depistate și u- 
nele carențe pentru lichidarea 
cărora conducătorii respective
lor unități trebuie să ia grab
nic măsuri eficiente. Redăm nu
mai cîteva din aceste nereguli 
considerînd că ele sînt edifica
toare asupra modului în care 
se efectuează protejarea avu
tului obștesc. Tată un exemplu 
din Aninoasa.

In noaptea de 6 spre 7 au
gust, la ora 1, paznicul de ser
viciu de la poarta nr. 1 a in
cintei exploatării anirtosene, 
Puiu Toader. a fost surprins 
consumînd alcool împreună cu 
un muncitor aflat și ei la acea 
oră ,.în plin șut*, Petru Tibil. 
Retrași la gura sobei cei doi 
au preferat îndeplinirii sarci
nilor de serviciu — care con
stau în vegherea cu maximă 
vigilență a celui mai ușor ac
cesibil punct de comunicare a 
incintei minei cu exteriorul, 
respectiv manipularea instala
țiilor dc la puțul nr. 1 nord — 
consumarea Jicoarei care nu fa
ce altceva decît să slăbească 
autocontrolul individului. Deși 
surprinși într-o situație ce nu 
cadrează comportamentului o-

N. GHERGHIN 
N. LOBONȚ

a-

FOTBAL
Intilnirca de divizia A, 

Jiul — Steaua, are loc as
tăzi. pe stadionul din Petro
șani. începind cu ora 16. In 
deschidere, se va disputa 
meciul echipelor de tineret- 
rezerve.

Un alt meci de fotbal se 
consumă astăzi, la ora 16, 
pe terenul din Lupeni, intre 
Constructorul din localitate 
și Preparația Petrila, meci 
contind pentru campionatul 
județean, seria „Valea Jiului".

Celelalte patru întîlniri 
din cadrul campionatului ju
dețean se dispută miine -• 
Paringul Lonea — Prepara
torul Lupeni (ora 15), Mine
rul Aninoasa — Energia Pa-

ITINERAR
SPORTIV

roșeni, Minerul Lupeni 
Utilajul Petroșani 
la ora 11), 
(juniori) — 
(ora 11. pe 
câni).

La Lonea 
ra 13, înaintea partidei din- | 
tre Preparatorul Lupeni și . 
Paringul, întilnirea dintre I 
Știința Petroșani și Pandurii * 
Tg. Jiu, contind pentru cam
pionatul republican de ju
niori. II

In divizia C, se dispută, | 
duminică, un singur meci, i 
acela dintre Minerul Lupeni I 
și Pandurii Tg. Jiu (ora 11). j

(ambele. 
Minerul Lupeni 
Minerul Uricani 
terenul din Uri-

se dispută la o-

I

HANDBAL
A doua etapă a campiona- I 

tului diviziei B de handbal . 
feminin [ 
renul de la stadionul

. îziei o ue iianuuai . 
programează pe te- I 

• la stadionul Jiul '
partida dintry echipele Jiul I 
Petroșani si Voința Sighișoa- I 

I 
I 
I
I 
I

ra.

BASCHET
Se reia, intr-o formulă no

uă, campionatul diviziei B 
de baschet masculin. In pri
ma etapă, echipa Știința Pe
troșani intilnește pc terenul 
Școlii sportive din localita
te formația Rovine Craiova 
(fostă Universitatea). Meciul 
începe la
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PROGRAMUL DE INSTRUIRE
partid

Instantaneu fotografic la Fabrica de produse lactate Livezem — Petroșani 
Foto I I. LICIU

a propagandiștilor 
din învățămîntul de

In zilele de 13—17 septem
brie a.c. se va desfășura in
struirea propagandiștilor pen
tru toate formele învățămîn
tului de partid, după ur
mătorul program <

Luni. 13 septembrie, ora 17.
In sala mică a clubului 

Centralei cărbunelui din Pe
troșani se vor prezenta ex
puneri pe temele t «Făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, etapă nouă a 
progresului social in Româ- 
nia“ și „Patriotismul socialist 
și internaționalismul prole
tar ; educarea patriotică și 
internaționalistă a oamenilor 
muncii, obligație de seamă 
a activității politico-ideologi- 
ce". Participă toți propagan
diștii din municipiu.

Marți, 14 septembrie, ora 
17.

LA PETROȘANI, (clubul 
C.C.P.) are loc o consultație 
pe tema rolului consiliilor 
populare și o dezbatere meto
dică pe teme de învățămînt.

Participă propagandiștii din 
Petroșani, Petrila, Bănița și 
Aninoasa.

LA VULCAN, în sala de 
ședințe a comitetului orășe
nesc de partid, vor avea loc 
o dezbatere metodică despre 
rolul învățămîntului de partid 
în ansamblul muncii de edu
cație politică și ideologică și 
un simpozion pe tema acțiu
nilor cetățenești, de gospo
dărire și înfrumusețare a 
localității. Participă propa
gandiștii din Vulcan,

LA LUPENI, în sala clu
bului minier, vor avea loc o 
dezbatere metodică pe tema 
rolului învățămîntului 
partid și un simpozion

de 
.........- ,.................... PȘ 
tema acțiunilor gospodărești 
și de înfrumusețare. Parti
cipă propagandiștii din Lu
peni și Uricani.

Miercuri, 15 septembrie, 
ora 17.

LA PETROȘANI, vor avea 
loc o consultație pe tema

Forme și metode de comba
tere a sectelor religioase și 
o întîlnire cu cercetători din 
diferite domenii. Participă 
toți propagandiștii din mu
nicipiu.

Joi, 16 septembrie, ora 17.
LA PETROȘANI, (clubul 

C.C.P.) vor avea loc o ins
truire metodică privind con
ducerea cercurilor de învă- 
țăniint de partid, un simpo
zion pc teme ale legalității 
socialiste.

LA VULCAN și LUPENI 
(în sălile menționate) vor a- 
vea loc, de asemenea, in
struiri metodice și simpozioa
ne pe aceleași teme.

Vineri. 17 septembrie, ora 
17.

LA PETROȘANI, va avea 
loc o consultație pe tema i 
Expunerea și seminarul — 
forme de însușire a politicii 
partidului, precum și o ex
punere pe tema politicii ex
terne a P.C.R. Participă toți 
propagandiștii din municipiu.
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La Casa de cultură 

din Petroșani

SPIRIT NOVATOR 
ii Atimmu

Cu puțin timp in urmă am 
avut bucuria și cinstea de a 
mă afla in preajma profesoru
lui maghiar Lăszlo Gâldi 
țxn*ri .t-mi aduce o modestă 
cunv :buție la corectarea șpal
turilor ultimei sale cărți in 
curs de apariție la o editură 
din București. Binecunoscut 
tuturor celor care se ocupă 
de literatura română, dr L. 
Galei este o somitate științifi
că de renume europe n. cu 
preocupări state aice privind 
literatura română, căreia i-a 
adus numeroase și import .tu
te servicii. Domnia sa este un 
admirator și un traducător 
al literaturii române ince-

Prof. dr. Lăszlo Gâldi: 

„Traduc poezia lui Eminescu 
încă de cînd mă aflam

pe băncile școlii..."
pînd de prin anul 1928. pe 
cînd se mai afla încă pe 
băncile școlii. Din 1935 predă 
fără întrerupere filologia ro
manică la Universitatea din 
Budapesta, ținînd conferințe 
și la universitățile din Pa
ris, Berlin și Moscova, iar din 
1952 lucrează ca șef de sec
ție și la Institutul de lingvis
tică al Academiei Maghiare 
de Științe. In anul 1964 E- 
d’lura Academiei Republicii 
Populare Române i-a tipărit 
lucrarea „Stilul poetic al lui 
Mihai Eminescu". un erudit 
studiu științific de mari pro
porții, care. după părerea 
noastră. încununează preocu
pările de o viață ale profe
sorului Gâldi referitoare la 
marele nostru poet național. 
Amintim aceste sumare date 
privind vasta operă științi
fică a acestui eminent prie
ten al poporului nostru pen
tru a sublinia satisfacția cu 
care am primit scrisoarea sa 
expediată, recent, înaintea 

; plecării la un congres inter
național de romanistică din 
Canada, cuprinzând răspunsu
rile sale la interviul pe care 
am îndrăznit să i-1 cerem la 
sugestia ziarului ..Steagul 
roșu- și pe care îl publicăm 
în continuare. Precizăm că 
răspunsurile ilustrului nostru 
interlocutor au fost redac
tate direct în limba română.

— S înteți un cunoscător de
vin irșit al limbii și literatu
rii române. Cind și in ce îm
prejurări ați făcut cunoștin
ță cp fenomenul spiritual ro
mânesc și ce v-a determinat 
să-l urmăriți îndeaproape ?

— Simpatia mea față de 
geniul limbii române se da- 
torește in primul rind buni- 

; cii mele, Ilka Lozsâdi Gyorffy 
originară «lin Hunedoara, mai 

; precis din comuna Jeledinți.
La a vorbit pînâ la moarte 
graiul acestor meleaguri, ceea 
ce. cind eram copil, întii 
la Dej și mai tirziu la Arad, 
m-a încântat necontenit. îmi 
aduc aminte de acele luni 

■ cînd, la sfirșitul primului 
război mondial, locuia la noi 
in Dej Iosif Ciobanu, un lo
cotenent din Oltenia, cu care 
bunica mea se înțelegea per
fect, deși habar n-avea de 
limba română literară.

Icestor amintiri din copi
lărie li s-au suprapus stu
diile mele la un liceu din 
Arad, unde am avut intre 
profesorii mei și pe Alexan
dru Constantinescu, un exce
lent cunoscător bucureștean 
al literaturii române. Tot la 
Arad m-am intilnit cu poe
tul simbolist AI. T. Stama- 
tiad care atunci era profesor 
la liceul -Moise Nicoară*. EI 
a fost primul poet român 
cu care am avut norocul de 
a mă intîlni și care, fiind 
un discipol al marelui Mace- 
donski, m-a inițiat cu o a- 
mabilitate neuitată in tradi
țiile poeziei române moder
ne. La universitatea din Bu
dapesta profesorul meu pre
ferat era Carlo Tagliavini, 
membru onorar al Academiei 
Române, care timp de 6 ani 
a predat la universitatea 
noastră. Lui Tagliavini ii sint 
recunoscător pentru o orien- 

i tare mai largă in domeniul 
limbilor romanice.

Pregătirea mea estetică 
pentru cercetarea textelor Ii- 

! terare se datorește mult stu
diilor mele pariziene și în
demnurilor venite din partea 
profesorului Mario Roques, 

j savantul editor a] .Paliei din 
Orăștie' (1582). Nu voi uita 
niciodată arta cu care bătrâ
nul meu maestru încerca să 
pătrundă in atelierul lui E- 
minescu sau Caragiale, co- 
mentînd în cursul unui se
mestru întreg Epigonii sau 
Ceru Leonida.

k__________________

— De atunci yî pină astâci 
ați dovedit o neobosită aple
care asupra literaturii româ
ne și îndeosebi asupra ope
rei lui Eminescu. Lucrarea 
dv. .Stilul poetic al lui E- 
mincscu"‘ este o carte fun
damentală privind personali
tatea poetică a marelui nos
tru poet national. Care au 
lost di.l! ultățile pe care le-ați 
avut de învins in această lu
crare ?

— Pe Eminescu am înce
put să-l traduc in limba 
maghiară încă de ia virsta 
de 14 ani. Am tradus de 
3—4 ori sonetul „Veneția" 
căruia i-am consacrat prima 

mea exegeză eminesciană (Ge
neza sonetului „Veneția", 
1936). Ceva mai tirziu, pe la 
1940, am studiat ..Melanco
lie" și „Mortua est" in „Con
vorbiri literare", iar la în
demnul academicianului Al. 
Rosetti. de care mă leagă o 
prietenie de 40 de ani, am 
publicat in revista „Limba 
română" (1959) o exegeză 
structuralistă tot despre „.Mor
tua est". Dacă nu mă înșel, 
ultima analiză a servit de 
preludiu și volumului apă
rut in 1964 in care căutam 
să răspund la o singură în
trebare (pusă mai devreme, 
intre alții și de D. Caracos- 
lea) : cum plăsmuia Emines
cu ? Am incercat să arăt că 
aproape fiecare text poetic 
a| lui Eminescu e rodul unui 
lung proces de maturație, in 
cursul căruia poetuț încerca 
să elimine toate figurile de 
stil prea îndrăznețe pentru 
estetica școlii maioresciene. 
C'e ar fj fost dacă la începu
tul Luceafărului s-ar fi păs
trat in legătură cu Cătălina 
calificativul „O dahlie de fa
tă'1 ? In legătură cu o serie 
de mari poezii eminesciene 
am pus in relief tot ce era 
nou (și chiar prea nou pen
tru gustul epocii) in varian
tele lui Eminescu. devenite 
accesibile prin rivna unui e- 
ditor așa de entuziast ca Per- 
pessicius. Ir fi dorit ca ma
gistrala sa ediție a operei 
eminesciene să fie continuată 
de alți admiratori gata Ia 
orice sacrificiu față de geniul 
lui Eminescu.

— In afară de Eminescu 
spre care dintre scriitorii noș
tri clasici și contemporani 
se îndreaptă preferințele dv. 
și de ce?

— Preferințele mele este
tice se oglindesc nu numai 
în studiile mele, ci și in 
traducerile mele din literatu
ra română. In același an 
(1928). cînd am dat bacalau
reatul împreună cu poetul 
Mihai Beniuc, s-a publicat 
la Arad o mică antologie de 
traduceri din poeți francezi 
și români : am tradus atît din 
Lamartine. Hugo și Heredia, 
cit și din Alecsandri, Emi
nescu. Vlahuțâ etc. In anii 
din urmă am revenit la A- 
lecsandri publicind un studiu 
despre limba și stilul „Pas
telurilor". M-am ocupat ade
seori și de poezia secolului 
al XX-lea, traducind mult 
pentru diferite antologii ma
ghiare. din Macedonski, Ar- 
ghezi și Blaga. A fost un 
an (1964) cind am tradus in 
ungurește vreo 60 de poezii 
blagiene, publicind totodată 
și primul meu studiu despre 
prozodia versului liber al lui 
Blaga (in „Omagiu lui Al. 
Rosetti"). Am (radus adeseori 
Și din proza română. Tradu
cerile cele mai memorabile
— cel puțin pentru mine — 
sint Răscoala lui Rebreanu 
și cele trei volume ale roma
nului La Medeleni de Ionel 
Teodoreanu. Toate aceste în
cercări întregesc in mod or
ganic studiile mele pur filo
logice despre literatura ro
mână veche (Varlaam, Dosof- 
tei), despre neologismele de 
origine neogreacă din epoca 
fanarioților și mai multe e- 
seuri despre activitatea Șco
lii ardelene (în 1944 am și 
publicat, cu o introducere de 
vreo 300 pagini, dicționarul
— rămas in manuscris — a 
lui Samuil Micu). Drept vor
bind, cercetările mele nu 
s-au mărginii niciodată la o 
singură epocă și inai puțin
la un singur scriitor. Am in
cercat să sesizez ceea ce era 
permanent in activitatea ge
niului românesc.

— Aveți, după cite știm, o 
lucrare in curs de apariție 

la editura .Minerva". Ce tra
tează ea ?

— După mai multe lucrări 
asemănătoare in limba fran
ceză și maghiară, aș dori să 
public acum, în seria ,.Vni- 
versitas", a editurii Miner
va-' o sinteză (de vreo 500 
pagini) despre etapele succe
sive ale evoluției versificației 
românești. Cartea va fi inti
tulată in mod foarte modest 
„Introducere in istoria ver
sului românesc", deoarece nu 
oferă decit o caracterizare 
sumară a folclorului poetic 
și a tendințelor prozodice din 
c-pocile cele mai diferite, de 
la secolul XVI pină la vor- 

sificația, atît de bogată in 
nuanțe expresive, a marilor 
poeți din secolul nostru, ca 
Arghezi și Blaga. Sint con
vins, ca și mai devreme ne
uitatul meu prieten, academi
cianul Tudor Vianu. că intr-o 
bună operă poetică și for
ma e o parte integrantă a 
conținutului, nemaipulind fi 
despărțită de avintul interior 
al ideilor. Cu acest prilej mă 
ocup doar de istoria crista
lizării formelor de versifica
ție și de funcțiile lor expre
sive sub pana celor mai buni 
poeți români. Totuși, sint con
vins că istoria metricii tre
buie să fie integrată in is
toria stilului literar românesc.

Sper că lucrarea mea va 
contribui Ia o cunoaștere mai 
precisă a formelor de versi
ficație care în multe cazuri 
ne revelează întreaga orien
tare estetică a unui poet. Aș 
mai dori să mai adaug că in 
luna iulie, cind am petrecut 
3 săptămini la București, ca 
oaspete al Uniunii Scriitori
lor Români in revizuirea co
recturilor mele, am fost me
reu sprijinit de către profe
soara Maria Șerban. origi
nară din Valea Jiului, care, 
in numele unui tineret uni
versitar pasionat de litera
tură. mi-a sugerat precizări 
interesante.

— Ce lucrări privind lim
ba și literatura română aveți 
pe masa de lucru ?

— Deși, din cauza slăbirii 
ochilor mei, nu mai pot a- 
vea planuri prea îndrăznețe, 
aș dori să mai lucrez puțin 
cu ajutorul acelor care mă 
înțeleg. La Editura Academiei 
Maghiare din Budapesta e in 
curs de publicație o cărti
cică, scrisă direct in limba 
franceză, despre prozodia lui 
Blaga; de cind, mulțumită 
amabilității lui Dorii Blaga, 
am auzit la magnetofon vocea 
poetului, mă obsedează ideea 
de a descifra tainele acestei 
minunate dicțiuni poetice. 
Cred că mulți cititori români 
vor fi surprinși cind vor afla 
cite particularități ritmice 
leagă, de exemplu, poezia 
Gorunul de formele tradițio
nale. Un capitol special va 
fi consacrat „misterului pa
gin' Zamolxe, ca primului 
triumf al versului liber in 
istoria teatrului românesc. 
Pregătesc un studiu compa
rativ despre stilul romantis
mului poetic la popoarele ro
manice; la sfirșitul lunii au
gust voi vorbi in Quebec 
(Canada), la următorul con
gres de filologie romanică, 
despre geneza stilului roman
tic român. Mai am „un vis 
neîmplinit44 : aș dori să scriu 
o carte și despre versifica
ția română contemporană, a- 
vînd in vedere pe poeții ca
re s-au ivit după eliberare. 
Un sfert de secol plin de 
reușite remarcabile și de în
drumări pentru viitor...

— In numele cititorilor ro
mâni, maghiari și de alte na-’ 
ționalități ai ziarului „Steagul 
roșu" din Petroșani vă mul
țumim pentru amabilitatea 
cu care ați răspuns întrebă
rilor noastre și vă rugăm să 
le adresați nemijlocit citeva 
rinduri.

— îmi pare bine că măcar 
în această formă am putut 
sta de vorbă cu cititorii ro
mâni. maghiari și de alte na
ționalități ai ziarului dv. 
Vă urez o viață plină de 
bucurii, succese noi în edifi
carea socialismului și vă rog 
să păstrați cu sfințenie como
rile spirituale : folclorul, mu
zica și aspirațiile literare — 
in care țișnește energia crea
toare a tuturor neamurilor 
conlocuitoare.

Interviu consemnat de 
Maria ȘERBAN

itr

Balerine ? Ori cititoare ? Ghici, ghicitoare !

județean pen- 
artă in colabo- 
creației popu- 
cadrul festiva-

Intre 19—26 septembrie, in 
numeroase localități din ju
dețul nostru se va desfășura 
ediția 1971 a festivalului cul
tural-artistic ,.Sannis", inițiat 
de Comitetul 
tru cultură și 
rare cu Casa 
lare Deva. In
lului se vor desfășura simpo
zioane. mese rotunde, intilniri 
cu conducători de întreprin
deri si instituții, șezători li
terare, expoziții, spectacole 
artistice, medalioane cinema
tografice, parade ale portului 
popular, un tirg al meșteri
lor populari, carnaval etc.

\nul acesta, aportul artiș
tilor amatori din Valea Jiu
lui Ia această manifesta
re este mult mai substan
țial. Orașul nostru va găzdui 
un festival al fanfarelor pre
cum și unul al brigăzilor ar
tistice, iar la Petrila. Lupeni.

„MONOGRAFIA ISTORICĂ A VĂII JIULUI"
Aulorul „Monografici istorice 

a Văii Jiului" este Sebastian 
Stanca, originar din Petroșani, 
fiu al preotului local Avram 
Stanca. Tatăl său s-a bucur it 
de prietenia și prețuirea mare
lui cărturar Nicolae lorga care 
i-a făcut chiar mai multe vi
zite.

Sebastian Stanca (1878—1947) 
a fost doctor in filozofie iar 
lucrarea sa, care abia începînd 
de astăzi vede pentru înlîia 
oară lumina tiparului, a fost 
premiată în 1933 de Academia 
Română, lată cum o caracte
riza istoricul clujean Alexan
dru Lapedatu, membru al A- 
cademiei Române, in ședința 
din 29 mai 1933 a înaltului for 
științific : „Din citirea cestui 
manuscris, aulorul se vede a 
fi. un om cu bogate și temei
nice informațiuni asupra loca
lității și a regiunii căreia a- 
ceasl.i (îi) aparține, informa
tion. these nu numai din cărți, 
ei și din conștiința directă și 
intuiția proprie a locurilor, oa
menilor și împrejurimilor de 
care se ocupă. El utilizează in 
lucrarea sa tot ce s-a publi
cat mai important — în limba 
ri mănă. maghiară și ge-manâ. 
asupra Petroșanilor și a Văii 
Jiului. Pe lingă aceasta, ex
punerea sa limpede și curgă
toare trădează pe omul de
prins cu meșteșugul scrisului 
literar. (...) Propunem, deci, ca 

.să-i confere premiul 
concurai".
a fost concepută lu- 
pină acum, au Ire- 
multe decenii, timp

Academia 
la care a

De cînd
erarea și 

maicui
1. TOPOGRAFIA ȚINUTULUI
Valea Jiului sau „Țara Jiului* cum o numește poporul 

băștinaș, cuprinde colțul <le sud-vest a) județului Hune
doara, un bazin străbătut de cele două Jiuri și înconjurat 
de un lanț de dealuri și de munți.

Spre răsărit se înalță munții Paringului cu cele trei 
virfuri : Parîngul (2076 m), Cirja (2 407 m) și Mindra (2518 
m). Spre sud se află munții Vulcanului cu piscurile Straja 
(1 870 m), \i Iranul (1 621 m), Prisloapcle (1 017 m). Groapa 
(1 372 m) și Cîndețu (1 552 m). Spre apus se află munții

©

©
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în curînd

Uricani, vor avea loc intil- 
niri cu activiști de partid, cu 
membri de partid din ilega
litate, acțiuni dedicate tine
retului ș.a. La festivalul fan
farelor și-au anunțat deja 
participarea 6 formații din 
Valea Jiului, alături de care 
vor concura altele din Hune
doara, Brad. Deva. Dacă in

in care studiile referitoare la 
Valea Jiului s-au înmulții, lu- 
minînd nenumărate evenimente 
din trecutul acestor meleaguri. 
Este de înțeles, așadar, că u- 
nele din afirmațiile pe care le 
susține autorul monografiei sînt 
in prezent depășite iar unele 
denumiri (pe care le-am păs
trat pentru ineditul lor pentru 
noi cei de acum) învechite. V, - 
loarea acestei lucrări este, in 
momentul actual, mai întîi de 
ordin documentar, multe din in
formațiile jx? care ni le co
munică fiind necunoscute ori, 
dintr-un motiv sau altul, igno
rate. Redacția noastră, care a 
dovedii în ultimii ani o sta
tornică preocupare de a evoca 
în paginile ziarului „Steagul 
roșu" fapte și întâmplări pri
vind evoluția istorică a locali
tăților din Valea Jiului (vezi 
ciclul de materiale .Valea Jiu
lui — Profil în timp", apărut 
in anul 1969), a mișcării mun
citorești de la noi (vezi nenu
măratele materiale publicate cu 
prilejul aniversării a 100 de 
ani de la exploatarea indus
trială a cărbunelui in Valea 
Jiului, precum și cele din preaj
ma aniversării a cinci decenii 
de la crearea P.C.R.) își face o 
datorie de onoare în a pune 
la îndemîna cititorilor și a cer
cetătorilor această monografie 
care, cu toate scăderile și ne- 
implinirile sale, intr-o măsură 
scuzabile, răinine o pildă de 
dragoste și interes pentru oa
menii si meleagurile Văii Jiu
lui. care și de acum înainte iși 
așteaptă cercetătorii.

C. I’.

CULTURALĂ

privința fanfarelor situația 
este clară nu același lucru 
putem afirma despre partici
parea brigăzilor artistice. 
Deși indicația organelor de 
partid este ca pe lingă fie
care întreprindere să se în
ființeze cite o brigadă artis
tică, nu toate forurile răs
punzătoare au înțeles să se 
conformeze. De aceea, la a- 
cest festival și-au anunțat 
deocamdată participarea doar 
brigăzile artistice existente 
pe lingă cluburi. Acestea au 
și început repetițiile in vede
rea apropiatului eveniment.

Sperăm ca anul acesta 
prezentarea artiștilor amatori 
precum și realizarea acțiuni
lor festivalului „Sannis' pe 
planul Văii Jiului să fie Ia 
un nivel calitativ mult mai 
ridicat decit la precedentele 
ediții, pe măsura posibilită
ților existente.

Joi după-amiază, Casa de cul
tură a sindicatelor clin Petro
șani a cunoscut o animație deo
sebită. Doar la unele spectacole 
am mai constatat o asemenea 
afluență de oameni. Dar joi nu 
a fost nici spectacol le muzică 
populară sau ușoară, nici seară 
de dans pentru tineret, nici alte 
divertismente de acest gen. Și 
totuși, lume multă. Am străbă
tui multe săli căutând să găsesc 
explicația de unul singur. L-am 
întîlnit pe iov. Vasele Chircu- 
lescu. director a) instituției, ca
re a limpezit nedumeririle.

— Astăzi are loc debutul u- 
nui nou gen de acțiuni cultu
ral-educative pe carc le-am de
numit. ad-hoc, „ziua întreprin
derii"

— Așadar, noutatea a trecut 
din planul intențional in cel re
al. Am auzit despre această 
inițiativă ; acum, cînd s-a con
turat definitiv, ce ne pute’i 
spune despre ea ?

— Prima. cea de astăzi. e 
consacrată salariaților de la în
treprinderea de gospodărie co
munală Petroșani. Scopul nos
tru este de a atrage oamenii 
la activitățile cultural-educati
ve. «le a le arăta că au posibi
litatea reală de a-și petrece 
timpul liber in mod plăcut si 
instructiv Trecind la această 
nouă formulă realizăm, impli
cit. două deziderate de-afe noas
tre mai vechi : diversificarea 
mai substanțială a activității 
culturale și apropierea. in fapt, 
de om și de preferințele lui.

— Ce frecvență vor avea a- 
ceste zile și ;e perspectivă le-ați 
creai ?

— Fiecare întreprindere sau 
instituție va participa cam o 
dată la trei luni. Am elaborat 
planul do perspectivă pină la 
30 decembrie.

— Succesul sau insuccesul a- 
ccstei noutăți concepute de dv. 
este determinat de structura 
„zilelor*. Deci, ce le oferiți, de 
pildă, salariaților de la I.G.C. 
Petroșani <i dupâ-amiazâ ?

— Intenția noastră este să 
satisfacem pe oricine : de la 
orele 16—18 diverse activități 
sportive (tenis, șah, biliard, ta
ble. reminy), sistem concurs și 
premiate ; de la 18—20 o acțiu
ne educativă (dezbatere pe mar
ginea documentelor de partid 
sau probleme pur tehnice, de 
ateism, concursuri, intilniri etc) 
care e urmată de filme documen
tare, (azi vor fi creații ale cine- 
cluburilor din Lupeni și Petro
șani), proiecții, programe ale 
brigăzilor artistice de agitație, 

de Sebastian Stanca
Retezatului cu Scocul Mare, Scocul Mic, Godcanu (2 230 m). 
C'impu Mielului, Cimpu Firului și Dilma Mare. Spre nord 
munții Sebeșului cu culmile : Muncelele Jiețului (1 360 m). 
Ciobanul, Virful Caprii (1 929 m). Virful lui Petru (2 180 m), 
Străminoasa și Poiana Muierii (1 756 m).

Din munții Sebeșului izvorăște Jiul de jos. Pornește de 
sub culmea Poiana Muierii impreunindu-se din trei ramuri 
care izvorăsc din munții Voievodu, Fetița șj Străminoasa 
sau Stirminosu. /lre in stingă afluenți Păraiele Roșia, Va
lea timpii. Taia, Jiețul și Maleia. In dreapta pîraicle Ba
nița sau Crivadia, piriul Galbinii. piriul Ducșanului, piriul 
Uraganului, Gunețul, piriul Smrcatului, piriul Domnesc, 
Hobiceanul. Gheatoul, piriul Stăncău. piriul „Al bughcsc", 
al Sirbului, al Banilor, piriul lui Stionchii. piriul Cetății (care 
vine <le la Cetatea Bolii) și piriul Diljii.

Din muntele Cimpu Mielului izvorăște Jiul de sus. Are 
afluenți : piriul Groșilor, piriul Subpăroasa, Lazărul, Girbo- 
vul, piriul Băla cu o cascadă de 8 metri cu același nume, 
piriul Firului, Braia, Vilcea, Plesnitoarca, Valea Arsului. 
Valea Ungurului, Căprișoara, Morișoara, Criveziile, de la 
Dealul Babii spre Vulcan, Corholul, Piscul și Valea Ani- 
noasei.

Amindouâ Jiurile se unesc în gura Surducului și de 
aici luind direcția spre sud-est intră în strîmtoarea de stinci 
a Surducului și trec in Muntenia sub numele comun de 
Jiu, curgind pe o lungime de 336 km.

Cursul acestor două riuri pe teritoriul ardelenesc îm
parte bazinul Jiului in două platouri. Unui este platoul 
Petroșenilor •) străbătut de Jiul de jos, carc trece prin co
munele Cimpa, Lonea, Petrila, Petroșani și Livezeni. Celă
lalt este platoul Vulcanului, străbătut de Jiul de sus, care 
trece prin comunele Cimpu lui Neag, Bărbătenii de sus, 
Uricani, Lupeni. I’aroșeni, Vulcan. Coroești. Bărbătenii de 
jos și Iscroni.

La platoul Petroșanilor aparțin și comunele Maleia și 
Jicț lingă afluenții cu același nume, precum și Bănița la 
marginea spre nord a bazinului La platoul Vulcanului 
aparțin și comunele Dealul Babii, lingă afluentul Criveziile, 
Aninoasa lingă Valea Aninoasei și Dilja, lingă afluentul va
lea Diljei.

înaintea descoperirii zăcămintelor de cărbune popu
lația autohtonă era curat românească. Ocupația ei era ex
clusiv cultura vitelor.

Exploatarea cărbunelui de piatră a cucerit și solul și 
subsolul, a infiltrat in acest ținut o populație eterogenă și 
poliglotă și a acaparat pe încetul și o bună parte din popu
lația băștinașă in slujba cărbunelui, aslfel incit preocupă
rile de pină aici ale populației au suferit o schimbare sim
țitoare. Cei rămași conservatori pe lingă ocupația lor veche 
au fost surghiuniți cu vetrele lor pe culmile dealurilor.

*) Aulorul folosește consecvent denumirea Pelroșeni, 
nu Petroșani, din motive pe care Ie va explica mai încolo.

spectacole de muzică populară 
și ușoară etc. De la orele 20 voi 
avea loc seri distractive pentru 
salariații întreprinderii respec
tive și familiile lor. Precizez că 
programul de desfășurare al a- 
cestor acțiuni ample este întoc
mit împreună cu comitetul de 
partid și sindicat, cu conduce
rea unităților economice res
pective care ne sugerează idei 
deosebit de merituoase.

— Din spusele dv. trag con
cluzia că un loc important le 
atribuiți acestor sondaje de c- 
pinie. Și pe bună dreptate, căci 
exigențele omului au evoluai 
foarte mult iar interesele loi 
distractive au luat e turnură 
intelectuală de mare complexi
tate. Avînd in vedere acest ca
dru. vă rog să-mi spuneți cum 
a fost primită inițiativa al că
rei debut s-a produs astăzi 3

— A fost apreciată de către 
toate instituțiile și întreprinde
rile. S-au făcut sugestii. am 
fost asigurați că vom primi un 
sprijin eficient în organizarea 
și desfășurarea acestor acțiuni 
complexe. Pornim de la ideea 
că. Casa de cultură e constru
ită pentru oamenii muncii, e-a 
trebuie, deci, să le ofere posi
bilități multilaterale de petrece
re a timpului liber. Această 
forma de activitate ne permite 
să realizăm un contact perma
nent cu oamenii, fapt ce se va 
reflecta și in calitatea muncii 
noastre.

Instituțiile de cultură, prin 
discernământul alcătuirii progra
melor de activitate, sint instru
mente ale formării conștiinței 
social-politice. Noutatea de la 
Casa de cultură din Petroșani, 
pe care o dorim extinsă și la 
celelalte .-luburi din Valea Ji
ului in forme diverse și bogate, 
o in. ,d:;im in această vastă 
muncă de educație comunistă 
a omului. Este confirmată încă 
o dală ideea că spiritul nova
tor m activitatea culturală de 
masă, atitudinea dinamică, in
troducerea unor activități noi 
sau reactualizarea altora mai 
vechi, dar în spiritul vremu
rilor noastre, este apreciată de 
oameni și sancționată pozitiv 
printr-o participare numeroasă. 
A persevera in acest sens este o 
datorie de onoare a celor care 
lucrează in domeniul culturii 
și ideologiei.

T. SPATARU

I.P.S.V.S. ■ Spuneți-ne și 
nouă de la care întreprindere 
v-ati împrumutat pseudoni
mul ? Despre poezie ? Text 
de muzică ușoară : „Draga 
meu le-aștept să vii/ Și la 
pol și prin pustii/ Să lumi
nezi vise tîrzii/ In orice zii 
(sic 1).

Asociați-vâ cu un textier 
de-al nostru. Cine știe ce 
iese 1

DOMNICA RADULIAN i 
Păcat cu nu publicăm și scri
sori. Cea primită de la dum
neavoastră are vervă, multă 

Poșta 
literară

imaginație, iar pe alocuri 
„crâmpeie* de poezie bună. 
Ce ne facem cu versurile, 
însă ?

MANAS1E BU1AR — Pe
troșani î Am reținut „Certi
tudine* care, cu mici retu
șuri, ar h poezie. Dacă ne-ali 
trimite încă zece (să zicem), 
de aceeași valoare, coloane
le ziarului v-ar fi cu sigu
ranță deschise. Treceți și pe 
la redacție, să mai discutăm.

Proza e un... pseudorepor- 
taj.

11. TARR i O poezie nebu
loasă. atît de ..opacă" încîl 
pină la urmă dispar și ver
surile.

GAN DADOi Versuri 
curgînd de la izvorul nesecat 
pe care îl constituie poezia 
lui Blaga. încercați și puțină 
„depersonalizare*. Veți căpă’a 
atunci identitatea pe care ’ 
doriți.
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k : o informare asupra act.v - 
l? :> desfășurate de comite' >1 
municipal, de organele și or
ganizațiile de partid din mu
fe âpiu pentru educarea mar- 
âist-leninistă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii, a înfățișat marile răs
punderi ce stau în fata acti
vității ideologice, politice și 
cultural-educative în vederea 
Sr.uncerii ir, vi,.'a a măsurile1' 

ina’.tă valoare teoretică și 
p>. liră elaborate la propunerea 
>• c'.d’f Njcolae Ceaușescu. 
de conducerea partidului, in 
vederea îmbunătățirii și perfec
ție nării muncii de educare co
munistă, de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste, a 
omului, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In continuare, to1, irășul Ionel 
fazan, secretar al Comitetului 
nvm cipal de partid a prezentat 
programul de activitate al co
mitetului municipal de partid 
cu privire la îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice și de 
educare marxist-leninistă a
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii 
piui Petroșani.

La dezbateri.
materialelor pre 
cijxit tovarășii 
luș. Nicolae 
Hădău. Radu 
t'onstantinescu. 
Andrei Colda. 
l'ompiliu Ca
tliriav. Simion 
Dan. Petru 
David. In

din munici-

pe marginea
rentate au parti- 
Gheorghe Săcă- 

Aeftincâi. Victor
Lupașcu, Ilie 
David Maniu,
Vasile Oros, 

Dorel Vla-
Vasile

și Gavrilă 
lor, vorbi-

ragea.
Părăianu,

Stoic an
uvintul

torii au subliniat importanța 
de e deosebită valoare progra
matica a recentelor documente 
de partid care reprezintă pen-
■ u toate organele și organi
zațiile de partid un neprețuit 
îndreptar in vederea perfecțio
nării activității de educare co
munică a maselor, și-au ex
primat hotărirea de a milita

u fermitate și combativitate 
revoluționară pentru a ridica 
i -• ranga muncă deologică la 
un nive’ calitativ superior în 
-copul înfăptuirii integrale a 
•bie live lor elaborate de partid 
centru formarea și dezvolta- 
: ea unei înalte conștiințe socia
liste a maselor, pentru edifi-
■ area societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

In concluziile dezbaterilor, to- 
v mâțul Ștefan Almășan, secre
tar a] Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R. a făcut am
ple recomandări activului co- 
mitetului municipal de partid, 
în spiritul măsurilor adoptate 
de conducerea partidului în 
v-. derea îmbunătățirii continue 
a activității ideologice și poli
tico-educative.

Adunarea a adoptat in una
nimitate programul de activi
tăți în vederea înfăptuirii mă
surilor de perfecționare a mun
cii de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii.

In încheierea adunării, în
treaga asistență, într-o atmos
feră de însuflețire generală, a 
adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova- 

ui Nicolae Ceaușescu.

Ea 15 septembrie, 4 milioa
ne Și jumătate de elevi vor 
începe un nou an școlar. Ii 
așteaptă cele 15 000 de școli 
din țară, și cei 2'10 000 «le 
învățători și profesori care 
ra vor ocupa de instrucția și 
educația lor. Noul an de în- 
vățâniint consemnca i o se
rie de noutăți. In ansamblul 
măsurilor luate, consemnăm 
transformarea unor licee de 
cultură generală in licee de 
specialitate, extinderea cla
selor speciale de matematică, 
fizică, chimic, biologie, limbi 
străine, diversificarea liceelor

Noutățile
1 

noului an 
de

a «u r vz rinvatamint
de cultură generala, care cu
prind acum și unități cu pro
fil științific, cu predare in 
limbi străine, înființarea de 
licee-internat și semiiniernat.

In invâțămintul în limbile 
naționalităților conlocuitoare, 
Pe lingă creșterea numărului 
de clase, au luat ființă încă 
G licee in limba maghiară și 
3 in limba germană, creîndu- 
se unități similare și în învâ- 
țămintul profesional și tehnic.

Pentru legarea strinsă a 
înv ățămintului de practică, 
au început să fie amenajate 
atcliere-școală. In același 
scop, noul plan de invăță- 
mint prevede o zi pe săptă- 
mînă rezervată activităților 
practice pentru elevii clase
lor IX-X ale școlii generale 
și pentru cei din anii I—IV 
ai liceului

(Agcrpres)

I

I

I

I
I
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Acțiuni diverse, atractive
la nivelul fiecărei

organizații de tinerel
(Urinare din pag 1)

S-au obținut rezu.kte bu
ne și in pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei și 
în organizarea acțiunilor dc 
muncă voluntar-pâtriotică 
— forme ale educării p .tr- 
otice a tinerilor. Prm parti
ciparea unui mare număr de 
tineri la acțiunile de muncă 
patriotică în decursul celor 
3 luni scurse de la înce
putul anului s-au c-olectaî' și 
predat la I.C.M. peste 
2)5 000 kg. fier vechi.

Din discuțiile tinerilor A- 
lexandru Rusii, Iosif Gozman, 
Zaharia Ciutre, Lazăr Rusii, 
a reieșit că fiecare acțiune 
organizată pentru tineri, fie 
ea un concurs ..Cine știe, cîș- 
tigă“. fie o excursie temati
că sau vizionarea in colectiv 
a unui film sau spectacol 
a contribuit la ridicarea ni
velului de cunoștințe al ti
nerilor, la sădirea in conști
ința lor a dragostei față de 
patrie, față dc partid. La 
excursiile organizate Ia Bucu
rești, Timișoara, Arad, 
iile de Fier. Doftam . 
șov. Tg. Jiu și prin 
locuri au participat 
400 de tineri. Cu acest pri
lej tinerii au vizitat măre
țele obiective industriale și 
socîal-culturale ridicate in a- 
nii socialismului, muzee, mo
numente istorice, au admi
rat frumusețile patriei.

Ca urmare a acțiunilor în
treprinse, organizația U.T.C. 
a contribuit nemijlocit la for
marea tinerilor, la educarea

Joia tineretului
Joi seara, în sala mică a 

clubului din Petrila a avut 
loc o interesantă scară dis
tractivă la care au participat 
tineri uteciști de pe raza 
Oi ișul^i. Acțiunea, organizată 
de conducerea clubului și 
comitetului U.T.C. al E. M. 
Petrila, s-a bucurat de suc-

I

I
I

AVANC RON1CA FOTBALISTICA
3

Por- 
Bra- 
alte 

peste

lor in 
ță de 
tului înflăcărat pentru cauza 
partidului. Comitetul nos- 
stru se mîndrește cu t eri 
ca Ioan Mondoca, lune) O- 
prea, II.e Savu, loan Heglies, 
Nicoară Ples, Petru Graur, 
Ioan Buduliceanu, Mihai Iva
nov și alții, tineri care con
stituie pretutindeni exem
ple demne de urmat.

In cadrul dezbaterilor pri
lejuite de recenta plenară 
a comitetului U.T.C. al E.M. 
Lupeni nu s-a trecut cu ve
derea peste lipsurile ce se 
mai manifestă in activitatea 
organizațiilor U.T.C Astfel, 
după cum a arătat loan Mon
doca, secretarul organizației 
1 TC. de la sectorul IV 
le mai multe din acțiunile 
organizate au fost pregătite 
și desfășurate la nivelul co
mitetului U.T.C., ceea ce nu 
a asigurat nici pe departe 
participarea tutur r tinerilor. 
Va trebui ca in viitor aten
ția cea mai marc să fie con
centrată asupra acțiunilor de 
la nivelul organizațiilor de 
bază. Piin aceasta va crește 
rolu) și autoritatea fiecărui 
birou al organizațiilor U.T.C. 
in conceperea acțiunilor pro
prii.

In urma dezbaterii activi
tății ideologice s-a desprins 
cu claritate hotărirea fermă 
a utcciștilor de a-și îmbună
tăți întreaga muncă pentru 
a deveni tineri cu o concep
ție înaintată despre lume și 
societate, constructori activi 
ai societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

spiritul dragostei
muncă. a devotamen-

fa-

I

I

I
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14.30 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Rapid — Dina
mo. Transmisiune direc
tă de la stadionul .23 
August".

16.15 Emisiune in limba ger
mană.

18,00 ..Bună scara, iele Bună 
scara, băieți !“

19.15 Publicitate
19.20 1 00] <le seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațio

nală.
?o,15 lele-enciclopedia.
21.15 ....S-a ivit pe culme

toamna". Emisiune de 
divertisment.

22.20 In avanpremieră: Ciută 
surorile Kessler. Frag
mente din spectacolul 
prezentat la Sala Pala
tului.

22,35 Telejurnalul de noapte.
23,00 Romanțe și cîntece de 

petrecere.

SI.MB.il a II SEPTEMBRIE

ces în rîndu] participanți- 
lor, dovedind necesitatea ini
țierii și în continuare a unor
activități a se than ătoare.

A avut loc Ș> o interesan
tă competiție dedicată celor 
mai buni dansatori. Primul 
loc și felicitările colegilor 
au revenit perechii Ilie Acs 
>i Mariana Marian.

«,
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<< <<
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ETAPA A 4 - A

•‘A

<

Cea de a 4-a etapă a cam
pionatului diviziei A a fost 
împărțită în trei, din motive 
cunoscute : învinșii de dumi
nică, pe 
Jiului — 
au jucat 
pierzînd 
scorul de
gătorii au luat calea Israe
lului. la 
cu citva 
lelalte 7 
și ele în 
au loc

teren propriu, ai 
ceferiștii clujeni — 
miercuri la Pitești, 

partida, cu 
2—1. Seara, învin-
greu

turneul contractat 
timp in urmă. Ce- 
parlide se dispută 
două etape. Astăzi 
meciurile Jiul —

Steaua, ' . — A.S A. și
Rapid — Dinamo, pentru a 
da posibilitatea celor trei 
bu< ureștene și formației din 
Arad de a avea o zi în plus 
de odihnă pentru confruntă
rile de miercuri pe care le 
vor susține pe plan interna
țional. Partida din 
Rapid — Dinamo 
și derbyul acestei a 
a campionatului, 
pornesc, desigur, 
tii, care 
pe

Capitală, 
constituie 
4-a etape 

Favoriți 
dinomiviș- 

speră in continuare 
vivacitatea lui Lucescu și 

Dumitrescu, pe sobrietatea și 
luciditatea luj Dinu. Giuleș- 
lenii insă 
pnlru a-și apropia ei victo
ria. Cuplul de fundași cen
trali Lupescu — Boc se pare 
că se armonizează din ce in 
t e mai bine și că va fi un 
obstacol greu de trecut spre 
poarta lui ..Tamango". Cred 
intr-un meci egal.

Pe malul Mureșului, la A- 
rad, textiliștii din localitate 
primesc replica militarilor din

vor încerca totul

Tg. Mureș. Bănuiesc că ex- 
campionii nu vor avea pro
bleme în obținerea victoriei.

La Petroșani, însă, meciul 
se anunță mult mai intere
sant. Suporterii Jiului aș
teaptă cu nerăbdare să-și va
dă favoriții învingători, în
scriind. bineînțeles, și goluri, 
chiar dacă în fața lor se 
află Tătaru și-a lui trupă 
tinără și talentată. Insă Jiul 
trebuie să bată. Așa speră 
toți componenții echipei, așa 
speră toți cei care o iubesc.

Celelalte patru partide ale 
etapei se dispută miine după- 
amiază. Acestea sînt : Petro
lul — S. C. Bacău (meci nu 
tocmai ușor pentru gazde, mai 
ales că băcăuanii au luat un 
start bun și nu vor să co
boare prea mult în clasa
ment in acest tur de cam
pionat); ,U" Craiova — Poli
tehnica (derby studențesc in 
Bănie, pe care consider că 
îl vor cîștiga localnicii, greu 
de învins pe teren propriu); 
F irul — Steagul roșu (închi
dere de stagiune pe litoral 
in care elevii lui Robert Cos- 
moc vor avea de înfruntat 
un adversar dificil, dar pe 
care î[ pot învinge, adică 1); 
..L- Oluj — Crișul (partidă 
pe care, practic, universita
rii clujeni nu o pot pierde, 
: m Crișul nu o poate cîștiga).

Aceasta este etapa a 4-a 
a campionatului diviziei A 
ale cărei rezultate le vom 
cunoaște astăzi și mîine.

Dumitru GIIEONEA

V

i

Vedere din Petroșani Foto: X. GHENA

RĂSPUNDEM CITITORILOR
G VICTOR JUGANARU. U- 

RICANI : Prin sentința civilă 
nr. 1 480 din 11 iunie a. c. s-a 
admis acțiunea reclamantei Va
leria Nicoară privind încuvi
ințarea purtării numelui dum
neavoastră. de către minorele 
Atena și Luminița. Sentința a 
fost definitivată la 11 august. 
Pentru a putea beneficia de 
alocația de stat pentru copii 
este necesar să prezentați ser
viciului stării civile — Consi
liul popular orășenesc Lupeni 
— mențiunea definitivării ho- 
tărîr i judecătorești. Apoi vi se 
vor elibera noile certificate 
de naștere ale celor două mi
nore. certificate ce vor servi 
și la întocmirea dosarului pen- 
iru atribuirea alocației de stat. 
Conform legilor in vigoare, veți 
primi retroa tiv alocația pe un 
an de zile (de la data înain
tării cererii dumneavoastră).

Lămuriri suplimentare în le
gătură cu acordarea alocației 
de stat pentru copii găsiți în 
numerele 6 774 și 6 775 din 12 
și 13 august a. c. ale ziarului 
nostru.

• SABIN MELTIȘ, PETRO
ȘANI : Afinnîndu-sc oble re-‘ 
latate de dv. redacției,, .condu
cerea cooperativei ..Unirea' a 
luat măsuri de înlocuirea res
ponsabilei de la unitatea de 
legătorie.

@ ROMOLUS VENȚEL. PE
TRILA : Cercetîndu-se lipsurile 
semnalate de dv. s-a consta
tat vinovăția cabanierei Leon- 
tina Horotan, de la cabana 
..Voievodu", care a fost sanc
ționată cu reținerea de 10 la 
sută din salariu pe timp de 
trei luni.

© DUMITRU CORNESCU, 
BARBATENI : Intrucît dv. po
sedați gospodărie proprie și a- 
< ea sta este tre ută în registrul 
agricol al comunei Tclești. deși 
doniieiliați in altă localitate, 
sînteți obligat a suporta atit 
contribuția voluntară bănească, 
hotărîtă de adunarea populară, 
cit și aceea pentru paza ob
ștească.

O S. I., VULCAN: Pentru 
procurarea de autoturisme pro
prietate personală nu se acoi-dă 
împrumuturi de stat.
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turi ce se păstrează și astăzi.
Pe pămîntul străbun stră- 

jile împotriva jocului sînt 
prezentate la Suceava (sec. 
al XV-lea), la Tirgoviște și 
lași (sec. al XV 1-lea). în 
Transilvania in mîndrele ce
tăți ale Sibiului și Brașo
vului imediat după alunga
rea tătarilor.

Dar cum vitejia este un 
atribut strămoșesc al neamu
lui românesc, pompierii s-au 
remarcat mai întotdeauna ca 
luptători bravi împotriva flă
cărilor jertfindu-și nu o dată 
in această bătălie inegală 
viața. Istoria, prin exemple
le-! concrete a pus în vileag 
eroismul, nu numai in fața 
flăcărilor ci chiar a dușma
nilor poporului nostru. Per

sonalități marcante din lumea 
întreagă — colonelul de lăn- 
cieri analolieni Mohamed Bo- 
gaz Omar, și alții — îi prea
măreau pe oamenii lui Ză- 
gănescu : „fii ai focului și oa
meni adevărați." l-a admirat 
pe urmașii acestora colone- 

GÎNDUR!
Iul francez Bernard de Mou- 
illy, (stingind incendiul dc 
la fortul Cățelu în 1H02) ex- 
primindu-se „oamenii aceștia 
au suflet de erou și vocația de 
martir". In anul 1909 au stins 
vitejii pompieri români in
cendiul de pe două rase italie
ne in rada portului Constanța, 
l'n modest căpitan refuza re
compensa bănească oferită de 
armator. Cuvintele poartă in

ele patosul unei mindrii de 
veacuri „pingele nostru nu-i 
pe bani"

Și acest drum de jertfă și 
glorie ii poartă pe soldai ii 
nopților albe către victorie 
în lupta cu focul, ori de iile 
ori floarea de jăratec, moc
nind de răutate, vrea să stri
ce pactul încheiat cu oamenii 
'u mii de ani in urmă.

In secolul împlinirii tu
turor viselor prometeice, cind 
forțele naturii se supun la 
.semnul omului. pompierul 
este mai mult decît o reali
tate cotidiană, el devine .sim
bolul vigilenței umane. Este 
modest și tăcut, prezent în 
atenfia noastră doar in dra
maticele momente de înfrun
tare. \’u-i putem răsplăti de
cît cu dragostea și admirația 
noastră.

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică șj actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,00 Sumarul pre
sei; «1.08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9.03 La microfon, melo
dia pre ferată (continuare);
9.30 Miorița; 10.00 Buletin de 
știri; 10,05 Arii din operete;
10.30 Din țările socialiste; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodii de Enrico Fanciotti; 
11,15 Radioclub turistic; 11,30 
Sub flamuri de partid birui
toare — album de cîntece 
revoluționare și muncitorești; 
12,00 Discul zilei: 12.10 Reci
tal de operă: 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și in- 
•■■rp ctul preferat: 13,00 Ra- 
d ijur- .i: 13.15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Radiodi- 
vert - iient muzical; 15,00 Bu
letin de știri: 16,00 Radio
jurnal; 17.00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17.30 Muzică popu
lară: 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară: 20.05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Ști
ința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor: 21.30 Revista șla
gărelor; 22.00 Radiojurnal;
22.30 Muzică de dans: 22.55 
Moment poetic: 23,00 Mu ică 
de dans (continuare); 24.00 
Buletin de știri: 0.03—6.00 
Estrada nocturnă
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bligatoriu în timpul efectuării 
orelor de serviciu, paznicul Pu
ni Toader și muncitorul Petru 
Tibîl au informat organele de 
control că numai lipsa de o- 
cupație i-a determinat sâ se în
tâlnească în ghereta primului, 
pentru... a mai sta de povești. 
Toate acestea în timp ce unul 
din maiștrii informa că la acea 
oră era nevoie de brațe de 
muncă Ia puțul nr. I nord. Ar 
ii desigur inutil sâ mai enume
răm numeroasele încălcări de 
ordine interioară omise de cei 
doi pretinși -oarnen de încre
dere". S-ar mai putea vorbi 
de-spre '■ nuta vestimentară ne
glijentă a paznicului, despre 
faptul că Petru Tibil a fost în
voit de către .bunul său prie
ten" să cumpere alcoolul țdeci 
să părăsească serviciul și să re
vină, fără bilet de voie), chiar 
In timpul orelor de lucru. Unul 
din vinovați și-a permis chiar 
sâ se adreseze pe un ton glu- 
ireț organelor de control că 
Bdin moment ce nu s-a intim-

SECURITATE
valorilor materiale

plat nimic, nu e nici un bai11. 
Consecințele însă putea i fj gra
ve. Lui Puiu Toader (de 6 ani 
paznic) i se încredințaseră mari 
valori materiale, la fel lui Pe
tru Tibil. Or. ce muncă puteau 
depune cei doi în starea in care 
se aflau? In ce măsură puteau 
îndeplini misiunea păstrării bu
nului obștev al întreprinderii ?

Dar vina nu este numai a 
celor doi. Bunurile materiale 
din incinta acestei exploatări, 
după ■ um s-a constatat, sint în 
orice moment supuse... dispari
ției și datorită altor carențe în 
coordonarea pazei la E.M. Ani- 
noasa.

Alți doi „oameni de încrede
re". după cum singuri Ie place 
să se autointituleze, paznicii Die 
Brici ș; Dumitru Nițaru te pre

zintă de nenumărate ori in sta
re de ebrietate în posturile 
lor, fără ca cineva să sesizeze 
■ ceasta. O serie de obiective 
din incinta Piscu, ca stația trafo 
de 6/0,4 KV, casa de mașini a 
puțului nr. 1 în zilele nelucrâ- 
toare sînt păzite de cite un... 
lacăt. La depozitul de cheres
tea situai la circa 4 km de mină 
Cla I’Scroni) nu există paznic, 
deși așezarea depozitului ar ne
cesita din plin acest lucru. De 
aici materialul lemnos poale fi 
sustras oii mare ușurință de 
cine poftește chiar cu ajutorul 
autovehiculelor sau, mai .știi, 
a mijloacelor de transport C.F.R. 
Curtea depozitului este străbă
tută atit de un diurn carosabil 
eit .și de colea ferată.

Ne . m oprit asupra neregu

lilor semnalate la E.M. Aninoa- 
sa pentru că aici au fost sem
nalate cele mai multe. Lipsuri 
asemănătoare mai persistă și la 
alte unități (la E.M. Paroșeni, 
depozitul de materiale este in 
situație identică aceleia din A- 
ninoara). Viaț i demonstrează că 
mai există răufăcători, oameni 
care atentirază la bunul obștesc, 
la valori materiale ce nu le :t- 
parțin, profitî.nd de lipsa de vi
gilență a unor indivizi ce nu 
tratează cu seriozitate misiu
nea < e le este în< redințată. Toc
mai dc aceea, abaterile sâvirșite 
de c'-i care au menirea să pă- 
zeas.ă bunurile societății, ago
nisite prin eforturi apreciabile 
a mii și sule dc mii de oameni, , 
trebuie sancționate cu asprime. . 
Respectind indicațiile conduce
rii de partid și de stat cu pri
vire la sar« ina « e revine cetă
țenilor patriei noastre pe linia 
securității valorilor materiale, , 
fiecare poale contribui într-o 
măsură lot mai mare la preve
nirea unor prejudicii materiale 
la întărirea și dezvoltarea soci
etății noastre socialiste.

din

sini prin 
concediu, 
intreprin- 
avea nici

ajuns Ia 30

că Gris nu 
Totuși acest 
imposibil. In 
acest gen «le

aceleași riscuri

CIM) RISK A NU-I

(Urmare «lin nr. 6 798)

In același timp 
că o firmă care 
este victima unei 
«Ie spionaj indus- 

parlea concurenței 
compromită repu-

Firma ..Hazel Bishop" era 
nevoită să renunțe la produs. 
Situația s-a repetat «Ie mai 
multe ori in condiții identice, 
fără insă a se putea lua nici 
o măsură, 
este știut 
anunță că 
o perațiuni 
trial
riscă să-și 
tația. să piardă clientela și 
deci să dea faliment. Pentru 
..Hazel Bishop" nu exista 
nici o scăpare. Datoriile cu- 
mulindu-se au
milioane dolari, iar Consiliul 
de Administrație a depus ar
mele, firma lui Spector fiind 
înghițită de concurență.

In urma consultării unor 
specialiști in contraspionajul 
industrial, Spector a aflat cu 
mult înaintea falimentului că 
liniile telefonice firmei

sale sini supravegheate in 
permanență și astfel angaja 
pe un John Gris, detectiv 
din New York, expert în do
meniul aparatelor electronice 
de ascultare. După două luni 
dc căutări, au fost descope
rite microfoane pretutindeni, 
de la birourile direcției pină 
Ia camerele de toaletă ale 
funcționarilor superiori. Era 
insă prea tirziu : deficitul a- 
junsese Ia peste 30 milioane.

Misterul căutării îndelun
gate a microfoanelor a fost 
dezlegat abia peste jumătate 
de an cind același Gris com
pare in fața unui tribunal 
acuzai fiind de spionaj in
dustrial in favoarea altor pa
troni, prilej cu care recu
noaște că el fusese angajat 
să descopere și sâ neutrali
zeze microfoanele, ilar in rea
litate făcea spionaj pentru 
concurență, montindu-le.

zile după declara

ția revelatoare Gris 
sil mort m apartamentul săii, 
iar politia constată că s-a 
sinucis. Întrebat de ziariști 
«e părere are despre aceasta 
moarte suspectă. Raymond 
Spector s-a mulțumit să de
clare : ..Nu am nici un motiv 
sâ cred 
sinucis, 
n-ar fi 
tiv. in 
există 
orice alt tip de război 
cazul acesta este vorba 
un război industrial".

ACASĂ...

Lunile de vară 
excelență luni de 
Conducerea unei 
<lerj din Scoția nu
un fel de motive să facă ex
cepție de la această regulă. 
In întreprinderea respectivă 
rămin doar cadrele «Ie bază 
și cițiva funcționari superiori. 
In acest timp, o firmă ame
ricană concurentă a făcut o 
comandă unei agenții «le spio
naj industrial din Statele U- 
nite să obțină maximum de 
informații despre întreprinde
rea din Scolia. Agenția nu 
stă mult pe ginduri iși ale
ge o tactică anumită și se 
pune pe treabă.

l’Ei ROȘA NI — 7 Noiem
brie: 1’Talia de pe Neretva, 
seriile 1 și II (9—12 septem- 
b:, r. Republica: Turnul de 
aramă (9—12 septembrie);

EA — 7 Noiembrie : Pri
mul curier (9—12 septembrie): 
Minerul ' In ghearele invr/i- 
bile ale dr. Mabuse (9—12 
septembrie); ANINOASA : Ge- 
noveva de Brabant (9—12 

| septembrie): BARBATENI : 
I Vagabondul, seriile I și II 
I (10—12 septembrie); VUL- 
| CAN : Dâ-i înainte cowboy 

(9—12 septembrie); LUPENI 
— Cultural : 100 de dolari 
pentru șerif (8—12 septem
brie); URICANI: Cazul ser
gentului Grișa (10—11 sep
tembrie).

(Va urina)

MICA 
PUBLICITATE

Tineri căsătoriți (funcțio
nari), căutăm cameră mobi- 
lată(ne). Oferte din întreg 
municipiul, preferabil Petro
șani.

Răspundeți telefonic 1394 
(7—15,30)

SI.MB.il
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In prezența tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU 
vineri s-a deschis cel de-al V-lea 
Pavilion de mostre de bunuri

de consum

talătoa pe Iară 3 solarilor «leita raionale 
îi voievodale ale Parlidului tarifa Unit Polonez

(Urmare din pag. 1)

dintre industrie și comerț și 
îmbunătățirea continuă a apro
vizionării cu mărfuri a popu
lației.

Expoziția oglindește succesele 
remarcabile obținute in dezvol
tarea în ritm susținut a econo
miei noastre naționale, pe baza 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea a) Partidului 
Comunist Român al cărui obiec
tiv fundamental este făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Produsele expuse in pavilioa
ne reflectă eforturile depuse 
pentru îmbogățirea sortimente
lor, ridicarea nivelului calita
tiv. îmbunătățirea caracteristi
cilor tehnico-funcționale și a 
prezentării. Datorită sprijinului 
permanent primit din partea 
conducerii de partid și de stat 
de către industria producătoa
re de bunuri de consum, pro
dusele românești care sînt pre
zentate se situează la un ridi
cat nivel calitativ.

Avind un pronunțat caracter 
de lucru. Pavilionul va constitui 
locul de întâlnire a reprezentan
ților întreprinderilor producă
toare și ai întreprinderilor co
merciale din întreaga țară, în 
vederea încheierii de contracte 
pentru livrarea mărfurilor des
tinate aprovizionării populației 
pe anul 1972. In același timp, 
această prezentare dă posibili
tatea publicului vizitator de a 
cunoaște întreaga gamă de bu
nuri de consum pe care între
prinderile producătoare își pro
pun să le realizeze în anul vi
itor și, totodată, să-și exprime 
opiniile și preferințele.

In aplauzele puternice a'.e a- 
sistenței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica inau
gurală și declară deschisă cea 
de-a V-a ediție a Pavilionului 
de mostre.

La actuala ediție- a acestei 
manifestări, unități economice 
din subordinea a 10 minis
tere și organizații centrale, 
precum și consiliile popu
lare județene expun o ga
mă largă de produse, destinate 
atît aprovizionării populației, 
cît și exportului. Sînt prezenta
te produse ale industriei tex
tile. de confecții, tricotaje, arti
cole de marochinărie, sticlărie 
și porțelanuri, încălțăminte, mo
bilă, chimicale, articole de sport, 
un sortiment bogat de produse 
agro-aiimentare, precum și bu
nuri de uz îndelungat — apa
rate de radio, televizoare, fri
gidere, motorete, autoturisme 
etc.

Comparînd exponatele din a- 
cest an cu cele care au fost 
înfățișate la trecuta ediție, se 
desprinde în mod limpede con
statarea că s-au înregistrat pro
grese evidente, că harnicele co
lective de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, creatori de modele 
din industria noastră socialistă, 
din industria locală și din uni
tățile cooperativelor agricole, a- 
le cooperației de consum și 
meșteșugărești și-au mobilizat 
energiile pentru a transpune în 
viață prețioasele indicații date 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul repetate
lor vizite de lucru în multe 
dintre unitățile care își etalea
ză aici rodul activității lor co
tidiene, pe linia diversificării și 
îmbunătățirii calității produse
lor destinate aprovizionării 
populației, pentru satisfacerea 
în cît mai bune condiții a pre
ferințelor și cerințelor consu
matorilor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat a 
început cu pavilioanele Indus
triei Ușoare, unde sînt întîm- 
pinați de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, de numeroși 
specialiști. Gazdele îl informea
ză pe secretarul general al 
partidului despre realizările ob
ținute în domeniul dezvoltării 
continue a producției, a diversi
ficării și îmbunătățirii calită
ții produselor, a reducerii pre
țului de cost al acestora.

Popasul următor este făcut 
ia Pavilionul chimiei, ramura- 
cea mai dinamică a industriei 
românești. Bogat reprezentată 
este industria de -medicamente 
care, prin contribuția valoroasă a 
oamenilor de știință, cercetăto
rilor și specialiștilor din între
prinderi, realizează azi produse 
ca se situează la nivelul celor 
mai exigente farmacopeî de uz 
internațional. Creșterea pro
ducției de medicamente în 
1970 de 37,5 ori, față de 
1950, relevă grija partidu
lui și statului nostru pentru 
ocrotirea sănătății populației.

La sfârșitul vizitei, apreciin- 
du-se succesele repurtate, se 
recomandă să se pună în 

vânzare o mai mare varie
tate de articole produse de 
industria noastră chimică. 
Ministrul Mihai Florescu arată 
că în curind, în Capitală, se va 
deschide un magazin de prezen
tare a produselor acestei ra
muri.

In Pavilionul industriei Cen
tralei poligrafice, oaspeților le 
sînt înfățișate o serie de rea
lizări în domeniul editării de 
cărți, albume de artă, reviste, 
ziare și alte publicații, precum 
și instrumente muzicale, discu
ri, timbre, ambalaje etc. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu subli
niază necesitatea diversificării 
tipurilor de cărți poștale ilus
trate, în sensul ca ele să oglim 
deaseă, pe lingă frumusețile na
turale ale țării, și marile trans
formări petrecute în peisajul 
industrial și urbanistic al pa
triei, în anii socialismului.

Pavilionul rezervat Ministe
rului Industriei Lemnului oglin
dește realizările obținute în 
ultimii ani, în direcția valori
ficării superioare și complexe 
a masei lemnoase.

Următorul pavilion vizitat 
este cel al industriei lo
cale. Aici, 240 de între
prinderi productive din Ca
pitală și din cele 39 de jude
țe ale țării prezintă, pe o su
prafață de circa 5 000 mp, mai 
bine de 7 000 de sortimente de 
bunuri de consum.

Subliniind că pe plan local 
se realizează o mare varietate 
de produse, care contribuie tot 
mai substanțial la completarea 
fondului de bunuri de larg con
sum, secretarul general al parti
dului a indicat ca în viitor Ia 
manifestări similare, realizările 
fiecărui județ în domeniul indus
triei locale, al cooperației meș
teșugărești, de consum, coope
rativelor agricole de produc
ție să fie concentrate într-un 
singur pavilion. Aceasta va 
permite un mai util schimb de 
experiență între județe, o ilus
trare mai elocventă a aportului 
fiecărui județ în parte la pro
gresul economic al țării.

Vizitând una dintre construc
țiile din prefabricate realizate 
de unități ale industriei loca
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că, ținînd seama de 
timpul scurt și prețul de cost 
scăzut la care sînt realizate, ele 
trebuie să-și găsească domenii 
mai largi de utilizare: în ate
lierele pentru școli, atelierele 
comunale meșteșugărești etc.

Pavilionul AGROCOOP cons
tituie o prezență inedită în 
cadrul unor manifestări de a- 
cest gen. El oferă publicului 
larg prilejui de a constata pre
ocupările privind dezvoltarea 
producției industriale a coope
rativelor agricole de producție 
din toate județele țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt salutați la intrarea 
în pavilion de Gheorghe Pe
trescu, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, de alți mem
bri ai conducerii uniunii.

Ceea ce merită consemnat 
este nu numai noutatea prezen
ței tot mai pronunțate a coope
rativelor agricole printre 
producătorii de mărfuri in- | 
dustriale, ci și numărul a- . 
preciabil al cooperativelor 
— mai bine de 3 000 —
angrenate în această amplă ac
țiune întreprinsă de UNCAP, 
de uniunile județene și coope
rativele agricole ca urmare a 
indicațiilor cuprinse în Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 23 no
iembrie 1970.

Conducătorii de partid și de 
stat fac un nou popas la pavi
lionul UCECOM.

Președintele UCECOM, Ilie 
Alexe informează că pe o su
prafață de circa 3 500 mp sînt 
prezentate peste 17 000 de sor
timente de produse ale coopera
tivelor meșteșugărești din în
treaga țară, dintre care mai 
bine de 4 000 sînt creații noi.

Ultimul pavilion vizitat este 
cel al cooperației de consum. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt întâmpinați de preșe
dintele CENTROCOOPULUI, 
Dumitru Bejan, care prezintă 
oaspeților realizările obținute 
în acest sector.

Cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum va 
fi deschis pînă la 20 octombrie. 
Pe întreaga perioadă de desfă
șurare se vor organiza șl e se
rie de manifestări menite să 
contribuie la îmbunătățirea, în 
ansamblu, a calității și a struc
turii sortimentelor bunurilor de 
consum.

Pavilionul de mostre poate fi 
vizitat zilnic cu începere de as
tăzi, între orele 10 și 18, iar 

duminica între orele 9 și 19. 

VARȘOVIA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : La Varșovia a 
avut loc o consfătuire pe țară 
a secretarilor comitetelor raio
nale și voievodale ale P.M.U.P.. 
la care au participat și secre
tarii comitetelor de partid din 
peste 160 de mari uzine și in
stitute de învățământ superior, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de partid din forțele armate 
poloneze.

Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a prezen
tat un referat. El a subliniat 
că succesele Poloniei în dome
niul construcției socialiste con
stituie o bază materială și so
cial-politică puternică pentru 
transformările viitoare din via
ța poporului.

Referindu-se la necesitatea 
creșterii salariului mediu în 
sectorul socialist al economiei 
naționale, vorbitorul a subliniat 
că, în cincinalul următor, exis
tă șanse reale pentru mărirea 
salariului real cu 17 sau chiar 
18 la sută și că se intențio
nează să se asigure locuri de 
muncă pentru întregul tineret 
care pășește în prezent în via
ță. El a relevat, de asemenea, 
că se intenționează să se con

BELGRAD

Lucrările 
„Congresului 
internațional 

de științe 
preistorice 

și protoistorice"
BELGRAD 10 — Corespon

dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : Joi au în
ceput Ia Belgrad, in aula U- 
niversității populare „Kola- 
rac", lucrările celui de-al 
VIII-lea „Congres internațio
nal de științe preistorice și 
protoistorice". Acest congres, 
însemnat eveniment științific, 
reunește aproape 900 de spe
cialiști de pe toate continen
tele, din domeniile de cerce
tare ale preistoriei și proto- 
istoriei.

Ședința festivă a fost des
chisă de acad. Grig Novak, 
președintele Academiei iugos
lave de Științe și Arte, pre
ședinte al Comitetului de or
ganizare a Congresului. Mi- 
tia Ribicici, membru al Pre
zidiului R.S.F.I., a adresat a- 
poi un salut participanților 
la lucrări.

Din delegația română, care 
participă la acest congres 
fac parte prof. Ion Nestor, 
membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, acad. Emil Condu- 
rachi, prof. Mircea Petrescu- 
Dimbovița, membru al Aca
demiei de Științe Sociale și 
Politice, și numeroși cercetă
tori din institutele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
din învățămîntul superior și 
de la muzeele din România. 
Lucrările congresului se des
fășoară in cadrul a opt secții.

I
II
5

5 I
s

O declarație a președintelui Columbiei

î§

BOGOTA 10 (Agerpres). — 
„Esențial pentru popoarele 
latino-americane este unita
tea lor", a declarat președin
tele Columbiei, Misael Pas
trana Borerro, în cadrul unei 
conferințe de presă. Șeful 

i -....................... §

struiască în acest cincinal cu 
25 la sută mai mult decît în 
cincinalul precedent și că este 
necesară elaborarea unui pro
gram privind schimbările în 
sistemul de pensii, îmbunătă
țirea transportului in comun, 
dezvoltarea continuă a învăță
mîntului public.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a arătat, în continua
re, că, printre condițiile de care 
depinde transpunerea în viață 
a planurilor, un rol important 
și hotărâtor îl are ridicarea ro
lului conducător al P.M.U.P. 
la un nivel superior. Sarcinile 
principale în această direcție 
constau în a cuceri încrederea 
generală față de politica noas
tră, a lărgi argumentarea în 
folosul muncii pentru cauza so
cialismului. Creând condiții pen
tru dezvoltarea criticii creatoa
re, constructive, trebuie să 
luptăm împotriva demagogiei. 
Din frontul important al luptei 
noastre politice — a spus vor
bitorul — face parte opunerea 
hotărîtă față de manifestările 
sociale dăunătoare, care au cu
noscut o difuzare destul de lar
gă — abuzurile economice, de
lapidările și deteriorarea avu
tului obștesc, luarea de mită,

VIZITA LUI MAURICE SCHUMANN 
ÎN R. P. BULGARIA

Vineri la prînz, la invitația 
guvernului bulgar, a sosit la 
Sofia, în vizită oficiala, minis
trul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Schumann. Pe ae
roportul capitalei bulgare, oas
petele francez a fost întîmpi- 
nat de Ivan Bașev, ministrul 
de externe buigar, și de alte 
persoane oficiale. După amia
ză au început convorbirile ofi
ciale dintre cei doi miniștri.

Presa bulgară a publicat nu
meroase materiale în care au 
fost trecute în revistă relațiile 
în ascensiune dintre cele două 
țări. „Rabotnicesco Delo" scrie 
că „Franța ocupa azi al treilea 
loc în rîndul țărilor nesocialis- 
te în schimbul comercial extern 
bulgar, se îndeplinește cu suc
ces acordul de colaborare eco
nomică, industriala și tebmco- 
științifică, de colaborare și co
operare între numeroase între
prinderi bulgara și franceze".

„Opinia publică bulgară a- 
preciază că există posibilități 
noi, încă nefolosite, pentru dez

3397 avioane americane au fost doborâte,
pînă în prezent, în R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — For
țele armate din provincia Ha 
Tinh au doborit un avion a- 
merican cu reacție care pătrun
sese în spațiul aerian al acestei 
provincii. Agenția V.N.A. preci
zează că pină în prezent 3 397 
avioane americane au fost 
doborite în R.D. Vietnam.

Intr-un comentariu in legătu
ră cu această victorie a unită
ților armate nord-vietnameze, 
ziarul „Nhan Dan" scrie că, de 
mai multe săptămîni, agreso

statului columbian a men
ționat că înțelegerea între 
țările Americii Latine, avînd 
în vedere condițiile social-po- 
litice, este posibilă numa:, în 
măsura în care se respectă 
principiile autodeterminării 

modul de viață parazitar, beția 
și vandalismul. Aceste mani
festări se află în contradicție 
flagrantă cu esența socialismu
lui, reprezintă un pericol nu 
numai material, dar și social. 
Acestor manifestări, noi le-am 
declarat Un război necruțător.

Acordăm o mare importanță 
— a spus în continuare E. 
Gierek — realizării consecvente 
a programului complex privind 
adâncirea și perfecționarea con
tinuă a colaborării și dezvol
tarea integrării socialiste, adop
tat la cea de-a XXV-a sesiune 
a C.A.E.R. Dorim, în același 
timp, dezvoltarea continuă a re
lațiilor noastre economice și cu 
țările capitaliste. Sîntem gata 
nu numai să mărim schimbul 
comercial cu ele, dar și să pu
nem bazele unei cooperări in
dustriale.

Sîntem interesați în dezvol
tarea continuă a relațiilor cu 
vecinii noștrii din Baltica — 
țările scandinave, în special cu 
Suedia, cu care ne unesc multe 
interese comune. Pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, 
sîntem gata să îmbunătățim re
lațiile noastre cu toate țările 
capitaliste.

voltarea în continuare a reia 
țiilor de prietenie, de colabo 
rare multilaterală economică 
politică, tehnico-științifică ș 
culturală între cele două țări 
Ea vede în vizita ministrulu 
de externe francez, Maurice 
Schumann, o posibilitate de < 
fi efectuați noi mari pași p< 
calea deja trasată".

„Experiența și rezultatele de 
pînă acum în domeniul coope 
rării economice și industriale — 
scrie săptămânalul „Pogled" — 
arată că cele două țări pot ș: 
trebuie să caute noi forme re
ciproc Avantajoase de colabora
re". ..Apropierea pozițiilor Bul
gariei și Franței, se mai arată 
în articol, în uneie probleme 
internaționale, interesul reciproc 
de extindere a relațiilor de 
prietenie și dorința celor două 
țări de colaborare își găsesc 
expresia în animarea contacte
lor, în realizarea unor vizite 
reciproce de miniștri și de de
legații parlamentare".

rii americani trimit în perma
nență avioane, inclusiv bombar
diere strategice de tipul ,,B-52", 
să bombardeze localități din 
zonele Vinh Linh și Quang 
Binh. In acest fel, ei continuă 
să comită crime împotriva popu
lației Vietnamului de nord.

Faptele de arme ale forțelor 
armate din provincia Ha Tinh. 
scrie ziarul, sînt o dovadă a 
hotărîrii de a da o ripostă e- 
nergică acțiunilor militare ale 
imperialiștilor americani.

R. D. GERMA
NA : Berlin. In ul
timii ani în cen
trul capitalei s-au 
construit multe 
clădiri noi și mo
derne.

In foto : Hotelul 
„Stadt Berlin".

popoarelor și neamestecului 
în treburile interne ale altor 
națiuni. In acest sens, Misael 
PaStranaf Borerro s-a pronun
țat pentru o conferință a șe
filor de stat latino-americani 
care să pună bazele relațiilor 
între țările continentului.
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in legătură cu procesul Angelei Davis
SAN RAFAEL 10 \ Ager

pres). — Președintele Com
pletului de judecată, Richard 
Arnason, în fața căruia se 

•desfășoară audierile prelimi
nare în procesul intentat la 
San Rafael (California) mi
litantei americane de culoare 
Angela Davis, a respins joi 
moțiunea apărării privind 
descalificarea marelui juriu 
federal de punere sub acu
zare. Apărarea a prezentat

BORA

Conferința 
de presă 

a ministrului 
peruan 

al afacerilor 
externe

ROMA 10 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Intr-o conferință 
de presă ținută la Roma, în 
cadrul turneului său prin 
mai multe țări europene, mi
nistrul peruan al afacerilor 
externe, Edgardo Mercado 
Jarrin, a declarat că Peru 
„trece printr-un moment dc 
o importanță fundamentală 
pentru istoria sa: se înfăp
tuiește în țară o transforma
re pentru realizarea unei so
cietăți mai juste, mai eficace 
și responsabile, în care statui 
să fie în serviciul omului 
și omul în serviciul colecti
vității11. Ministrul peruan a 
menționat în continuare cîte- 
va mari reforme înfăptuite 
în țara sa, între care cea a- 
grarâ, a învățămîntului și în 
sectorul minier. El a subli
niat că guvernul Perului 
„transformă structurile social- 
economice ale țării prin tran
sferarea puterii economice și 
politice spre marea majori
tate națională".

In politica externă, a spus 
Mercado Jarrin, guvernul pe
ruan se pronunță pentru lup
ta împotriva subdezvoltării și 
pentru independența statelor. 
Peru, a subliniat vorbitorul, 
se pronunță împotriva con
cepției blocurilor, se conside
ră ca făcînd parte dintre ță
rile nealiniate și va vota pen
tru recunoașterea drepturi
lor Chinei populare la Națiu
nile Unite, tinde spre deschi
derea de noi piețe comercia
le și privește problema ță
rilor în curs de dezvoltare în 
perspectiva unei intensificări 
a comerțului și nu pe planul 
ajutoarelor.

Jarrin a criticat apoi cu e- 
nergie măsurile, guvernului 
S.U.A. privind neconvertibili- 
tatea dolarului și impunerea 
suprataxei de zece la sută a- 
supra importurilor. „Astfel 
de măsuri, a spus el, dăunea
ză grav economiei țărilor ’a- 
tino-americane, sînt unilate
rale și anulează orice angaja
ment luat dc Statele Unite 
pe plan financiar. în diferite 
organisme internaționale".

După ce a relevat că 
„schimburile dintre America 
Latină și Statele Unite au 
fost totdeauna în avantajul 
S.U.A., ministrul a declarat 
că, atît în cadrul întrunirii 
de la Lima, a „Grupului ce
lor 77“, ce urmează să aibă 
loc în luna octombrie, cît și 
în alte conferințe regionale, 
țările latino-americane vor 
cere Washingtonului abroga
rea măsurilor luate recent". 

noi moțiuni prin care solicită 
transferarea procesului tn 
altă regiune a Statelor Unite, 
subliniind faptul că în condi
țiile ostilității manifestate de 
autorități față de Angela Da
vis nu poate avea loc la San 
Rafael un proces echitabil. 
Totodată, se cere amînarea 
datei de deschidere a proce
sului propriu-zis, fixată la 
27 septembrie a.c. Apărarea 
respinge, de asemenea. încă

0 Banca Națională a Suediei 
a redus taxa de scont de la 
6 la 5,5 la sută. Această re
ducere se încadrează într-un 
program dc măsuri vizînd re
dresarea economică a Suediei. 
In cercurile de afaceri din 
Stockholm se afirmă, potrivit 
agenției Reuter, că Suedia tre
ce în prezent printr-o criză e- 
conomică fără precedent în pe
rioada postbelică. Șomajul a- 
fectează 2,7 la sută din forța 
de muncă activă.

$ O delegație a Consiliului 
Mondial al Păcii l-a vizitat la 
!> septembrie pe U Thant, se
cretar general al O.N.U. Cu a- 
cest prilej, au fost evocate pro
bleme privind activitatea Con
siliului in domeniul dezarmă
rii, apartheidului, colonialismu
lui, precum și o serie de as
pecte în legătură cu situația 
din Asia de sud-est și Orien
tul Mijlociu.

@ La trei ani de la crearea 
sa societatea vest-germană pen
tru vînzarea cărbunelui „Ruhr- 
kohle A.G." se află în pragul 
falimentului, ca urmare a defi
citului financiar înregistrat în 
ultimii doi ani. Datorită aces
tei situații, 25 000 de mineri 
sînt amenințați cu șomajul.

© Congresul anual al T.U.C.. 
ale cărui lucrări se desfășoară 
la Blackpool, a criticat joi, în 
mod sevei-, politica economică 
a guvernului conservator, sub 
toate aspectele ei. Delegații, 
reprezentând peste 10 milioane 
de membri ai sindicatelor bri
tanice, au votat în unanimitate 
o moțiune de condamnare a 
politicii economice guvernamen
tale care s-a soldat, în prac
tică. cu un șomaj fără pre
cedent (peste 900 000 persoane 
fără lucru) și cu o creștere ga
lopantă a prețurilor.

© Mase de aer rece avan- 
sînd din nord au provocat o 
bruscă scădere a temperatu
rii și precipitații abundente 
în estul Slovaciei. Virfurile 
munților Tatra au fost acope
rite de un strat considerabil 
de zăpadă, fenomen rar pen
tru luna septembrie.

A nins, de asemenea, în unele 
masive muntoase din Bosnia și 
Herțegovina, iar în localitatea 
iugoslavă Sarajevo, temperatu
ra a scăzut la minus trei grade 
Celsius.

Ambasadorul Jackson
a fost eliberat

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 
— Ambasadorul Marii Britanii 
în Uruguay, Geoffrey Jackson, 
răpit la 8 ianuarie de către 
un grup de membri ai organi
zației „Tupamaros" a fost eli
berat vineri. El a fost abando
nat de către răpitori intr-o bi
serică din cartierul Nuevo Pa
ris al orașului Montevideo. E- 
liberara lui Jackson intervine 
după evadarea dc luni a 106 
deținuți, membri ai organizați
ei ilegale „Tupamaros". 

o dată încercările autorități
lor californiene de a pune 
în seama luptătoarei america
ne pentru drepturile civile o 
serie de acuzații, atrăgînd a- 
tenția asupra faptului că atît> 
la intervenția Angelei Davis 
cît și a apărări’, nici poliția 
și nici acuzarea nu au pre- , 
zentat date care să confirme 
așa zisele acuzații aduse aces
teia.
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0 Muncitorii de la uzinele 
constructoare de mașini ale fir
mei „Beller" din Kapfenberg 
și de la Uzina de prelucrare 
a mâtasei artificiale din Sankt 
Polten — Austria — au decla
rat grevă. Un purtător de cu- 
vînt al muncitorilor a declarat 
că activitatea in aceste uzine 
nu va fi reluată dacă patrona
tul nu va satisface revendică
rile lucrătorilor din aceste u- 
zine privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă.

O Ziua de joi a fost mar
cată la Belgrad de un eve>- 
niment deosebit al vieții cul
turale și științifice: inaugu
rarea expoziției ! .Iliri și 
daci", prima de acest fel or
ganizată în colaborare cu 
Muzeul de Istorie ai Transil
vaniei și de Muzeul Națio
nal din Belgrad.

Găzduită intr-una din ma
rile săli ale Muzeului Națio
nal din Belgrad, expoziția 
prezintă aproape 600 de „0- 
biecte descoperite în urma 
cercetărilor arheologilor ro
mâni și iugoslavi. Inaugurată 
o dată cu deschiderea celui 
de-al VIII-lea „Congres inter
național de preistorie și pro
toistorie". expoziția oferă 
participanților |a această reu
niune științifică posibilitatea 
de a urmări evoluția celor 
două popoare, ilirii și dacii, 
de la geneza lor pînâ in e- 
poca romană.

© Comitelui Central al Fron
tului Patriotic din Laos a dat 
publicității un ordin pentru co
memorarea Ia 12 octombrie, a 
celei de-a 26-a aniversări a 
Zilei independenței Laosului. 
In ordin se cere forțelor ar
mate patriotice și poporului 
laoțian să ducă o luptă tot mai 
susținută împotriva agresiunii 
S.U.A. pentru salvarea națio
nală și sporirea producției.

• „Anaconda Wire and Cable 
Company11 a fost pusă sub a- 
cuzație de către un juriu fe
deral special, pentru scurgerea 
unor deșeuri industriale în a- 
pele fluviului Hudson. Dacă 
probele vor dovedi culpabili
tatea companiei, aceasta va tre
bui să plătească amenzi în va
loare de 1 250 000 de dolari.

Geoffrey Jackson este al tre
ilea diplomat răpit și eliberat 
de organizația „Tupamaros". 
înaintea sa, de un tratament 
asemănător se „bucuraseră" A- 
loysio Gomide, consulul Brazi
liei, și Claude Fly, un agro
nom american, care fuseseră 
ținuți in captivitate 206 și, res
pectiv, 208 zile.

Eliberarea ambasadorului bri
tanic a fost confirmată oficial 
la Montevideo.
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