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Tovarășul Nicolai! Ceaușescu a primit 
pe membrii delegației guvernamentale

Preșcdintele Consiliului «le 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ccaușescu, a 
primit miercuri după-amiază pc 
Gonzalo I'acio, ministrul rela
țiilor externe, și pe 
Alpizar, ministrul 
membri ai delegației 
guvernamentale din

Claudio 
finanțelor, 
economice 
Republica

La primire au luat parte: 
Horea Dumitrescu, 
finanțelor, George 
prlm-adjunct al 
afacerilor exierne, 
Nicolae, prim adlunci al minis
trului comerțului exterior.

Cu acest prilej, a avut loc o

ministrul 
Macovescu, 
ministrului 
șl Nicolae

convorbire in cadrul căreia au 
fost abordate probleme referi
toare la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare eco
nomică dintre România și 
Costa Rica. precum și unele 
aspecte ale situației internațio
nale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate.

H1

Elena MOCOFAN, 
corespondent

e-
se

U.U.M, Petroșani : Electronis
tul Ion Băloi surprins «lc o- 
biccliv în timpul reparației 
unul mctanomelru electronic.

cnni

comercia
lizati

în!

Soarele e în pămînt,se 
se 
de 
se 
la

ÎN COMUN

la cărbune"
Interviu cu ing GHEORGHE 
ROMOȘAN. directorul I.G.C. 

Petroșani

cărbunihir in padina 
a 4-a

In urma măsurilor între
prinse. materializate. în ca
drul acțiuni; dc amploare 
„Luna calității produselor', 
ca. de exemplu, intensifica
rea probelor tehnologice de 
pe f'uxu! de producție. or
ganizarea unor consfătuiri 

preparatori și organele 
-olului tehnic de calitate, 

montarea unei instalații de 
zețaj la Coroești. întărite, 
mai ales, de creșterea exi
genței la recepția calitativă 

i produselor, toate cele trei 
preparații ale Văii Jiului au 
reușit să se încadreze în pre
vederile globale la cenușa 
cărbunilor comercializați, 
ii' in luna septembrie, eît 
|5e total trimestru III. 
remarcă. îndeosebi, reduceri
le de 0.9 puncte procentuale 
la total cenușă în luna sep
tembrie. și de 1.4 puncte pro
centuale la cenușa cocsului, 
în trimestru] III. obținute de 
către colectivele de muncă 
ale preparatiilor Lupeni. 
respectiv, Coroești. Prepara
ția Coroești are. însă, anu
mite sorturi depășite h in
dicatorul în cauză. Astfel, 
in loc să livreze mixtele cu 
4:1 la sută cenușă cît era 
planificat, procentul ‘.ortului 
a fost în septembrie de ’3 4

Toate preparațiile trebuie 
să acorde, in viitor, o mai 
mare atenție îmbunătățirii 
umidității produselor. care 
înregistrează, în general, de
pășiri. în perioada la 
ne raportăm.

(livîlltlll 
șefului 

delegației 
române 

la sesiunea 
Adunării 
Generale 
a O.1V.U 
Corneliu 
Aiănescu

a satura ne incintă cu pri- 
fy veliști minunate pe 
* * f.a ro Irahtii# »>> HU- 

dar
Poluarea 

are numeroase 
nefaste și azi 

încearcă, pe toate căile, ca a- 
cest fenomen să fie înlăturat.

Unul din laboratoarele des
tinate purificării apei este 
cel de la confluența celor 
două Jiuri (de est și de vest), 
pe raza localităților D.enu- 
țoni — Surduc. Apele re
ziduale din întreaga Vale a 
Jiului vor ajunge aici prin 
canale colectoare. Debitul to
tal ce va intra în stație pe 
canalele de vest și de est va 
fi de 1,73 met sec.

Deocamdată se dă o luptă 
directă intre natură și om. 
Se lucrează mult și in con
diții nu întotdeauna din cele 
mai favorabile. Sub cerul li
ber, aici, prin eforturile și 
dăruirea constructorilor se 
naște un obiectiv economic 
de' mare însemnătate. Oame
nii perseverează, muncesc cu 
abnegație și dăruire, nu pre
cupețesc nimic pentru ca to
tul să meargă bine. Maistrul, 
muncitorul sau inginerul se 
sfătuiesc, fiecare contribuind

/V veliști minunate 
care trebuie nu 

mai să Ic admirăm, 
să le și apărăm, 
apelor 
Ierte

prin experiența lui la fina
lizarea obiectivului. Șeful lo
tului, tinărul inginer Gheor
ghe Ciobanii, poate fi văzut 
in orice clipă la decantoare, 
la metatanruri ori pe plat-

formă consultindu-se cu mun
citorii și tehnicienii, dind 
indicații. Maistrul Alexandru 
Colda este și el prezent, activ 
în viața șantierului.

Nu o dată s-a trecut prin 
momente grele, dar cu toate 
acestea lucrarea se află in
tr-un stadiu avansat. S-a lu
crat zi și noapte la turna
rea betonului precomprimat 
la decantoare, la postensioa- 
re, la melatancuri. Suduri, 
betoane, dulgherie, o îmbi
nare de specialități, de forță 
și răspundere. Maistrul Ale
xandru Colda, muncitorii lo-

Ciosa, Heinterl,

Gheorghe Lefter, Valentin 
Szabo, Gheorghe Voinea sînt 
numai cfțiva din aceia care 
și-au adus contribuția la a- 
ceste lucrări dificile.

Fiind printre puținele o- 
biective de acest gen din 
țară, stației de epurare de 
la Denuțoni i se acordă o 
atenție deosebită. Conducerea 
șantierului, beneficiarul (I.G.C. 
Petroșani), proiectanții, stră
bat mereu traseul canaliză
rii. oprindu-se la fiecare o- 
biectiv in parte, dind indi
cații prețioase, urmărind des
fășurarea lucrării. Cind to
tul va fi gata, apa menajeră, 
curățată dc nămol și alte im
purități. se va revărsa in Jiu, 
urmindu-și cursul. Riul își 
va recăpăta cristalul strălu
citor al transparenței pierdut 
prin poluare. Nămolurile re
zultate vor fi uscate, apoi 
„ambalate" In saci și trans
portate pe timpii pentru a le 
spori rodul.

Din muncă și imaginație, 
din dorința de purificare, se 
vor dobindi două rezultate 
majore: frumosul și utilul.

DESCHIDEREA
UNIVERSITĂȚII

POPULARE

VA MERGE TRANSPORTUL
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I
I
I
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anul acesta, Universita
tea populară care funcțio
nează în localul Casei de 
cultură din Petroșani, își 
deschide larg porțile. întîrn- 
pinind pe studenți cu urmă
toarele secții : radio-electro- 
nică (anul I și II). pictură — 
grafică, artă 'fotografică,

metaloplastie, cineclub (teh
nica 
ceză,

Se
sura
dă și alte secții.

Deschiderea festivă 
cursurilor are loc duminică, 
10 octombrie, ora 10.

filmării), limba 
engleză, germană, 
preconizează ca, în mă- 
cerințelor, să se descln-

învățămîntul de partid,
INSTRUMENT DE CUNOAȘTERE,

Vrînd-nevrînd, timpul rece 
apropie. Bunii gospodari 
pregătesc din toate punctele 
vedere pentru iarnă. La fel 
pregătesc și gospodarii de 
I.G.C. Petroșani ? Pentru a afla 
răspuns la întrebare, ne-am a- 
dresat tovarășului ing. Gheor
ghe Romoșan, directorul între
prinderii.

— Este bine știut că iarna 
pune o serie de probleme trans
portului în comun. In ce Corv- 
stau ele ?

— In primul rînd, din cauza 
agenților atmosferici — ploaie, 
zăpadă, ceață, polei — timpul 
de parcurs al autobuzelor este 
mai mare. La temperaturi foarte 
scăzute — și la noi 
Jiului sînt asemenea 
luri — conductele de 
tru frînare, pentru 
rea și închiderea ușilor înghea
ță, prin depunerea apei pe 
ele. Mă refer la tipurile vechi 
de autobuze, din care avem 
destule. De asemenea, se pune 
problema benzinei, care are u-

GENERATOR DE ENERGII
PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII

PARTIDULUI
Acum, în plină desfășurare 

a pregătirilor pentru noul an 
de studiu în învățămîntul de 
partid, este necesară o scurtă 
privire asupra unora din pro
blemele esențiale pe care le ri
dică sporirea eficienței pregă
tirii ideologice a comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai mun
cii. O analiză exigentă, care 
să rețină tot ce s-a realizat po
zitiv dar și neajunsurile cu 
care am fost confruntați în tre
cut poate fi aptă să indice prin
cipalele direcții de efort în vi
itor în vederea îndeplinirii mul
tiplelor deziderate puse de 
partid pentru perfecționarea ac
tivității ideologice.

Așa cum au scos în eviden
ță rtcentele dezbateri ale ac
tivității ideologice, pe parcursul 
anului trecut învățămîntul de 
partid s-a bucurat de atenție 
din partea majorității organelor 
și organizațiilor de partid. De 
un real folos au fost dezbaterile 
din adunările organizațiilor de 
bază și plenarele activelor de 
partid privind activitatea depu
să pentru educarea membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, unde a fost scos în e- 
vidențâ faptul că învățămîntul 
de partid, activitatea de propa
gandă în general a reușit să 
transmită o informație mai bo
gată asupra problemelor econo
mice. social-politice — teore-

ale

Lice și practice — ce preocupă 
în prezent partidul și poporul 
nostru. Rezultatele pozitive con
trastează, evident, cu carențele 
care au mai persistat.

In recentele dezbateri
organelor și organizațiilor de 
partid s-a criticat faptul că pe 
alocuri învățămîntul a fost ab
stract, s-a rupt de ceea ce este 
viu, actual in realitatea eco
nomică și socială a țării noas
tre; am întîlnit, de asemenea, 
și un mod defectuos de înțele
gere a legăturii cu viața, con- 
stînd in abordarea la învăță
mântul de partid a unor pro
bleme îngust profesionale, ne
semnificative pentru procesul 
de formare a gindirii și conști
inței oamenilor. Această ma
nieră de a trata lucrurile, ma
nifestată în activitatea unor 
cercuri și cursuri de la Pre- 
parația Petrila, Preparația Co- 
roești, E. M. Vulcan, E. M. U- 
ricani, comerț Petroșani, I.G.L., 
șantierele de construcții etc. 
trădează, desigur, lipsa de efort 
pentru înțelegerea problemelor 
ceea ce face ca învățămîntul 
de partid, mai ales în for
mele de masă, să nu se dis
tingă de consfătuirile de pro
ducție, de dezbaterile cotidiene 
pe probleme curente. Uneori, 
asemenea manifestări capătă 
girul propagandiștilor, care ac
ceptă tot ce se spune, fără a-și

exercita rolul de a orienta dez
baterile desprinderea unor idei, 
concluzii clarificatoare.

In unele locuri problematica 
comportării morale a oameni
lor muncii în producție, în fa
milie, în societate a fost discu
tată la modul general, fără a 
se combate cu intransigență a- 
litudinile necorespunzătoare fa
ță de muncă, față de avutul 
obștesc, față de îndatoririle ci
vice din unitățile respective.

înlăturarea stărilor negative 
de lucruri, îmbunătățirea con
ținutului studiului constituie 
preocupări majore pentru toate 
organele și organizațiile de 
partid în pregătirea și desfă
șurarea noului an de învăță- 
mînt.

Este cunoscută atenția deose
bită pe care o acordă partidul 
nostru activității ideologice, pro
pagandei de partid ca factor 
esențial în formarea și' dezvol
tarea conștiinței socialiste. In 
noul an se ridică în fața or
ganelor și organizațiilor de 
partid sarcina realizării unui 
învățămînt de înaltă calitate și. 
mai presus de toate, eficient, 
un învățămînt care să aibă o 
reală forță de convingere și 
de influențare, să contribuie la

Petru BALAN
Cabinetul municipal de partid

(Continuare in pag. a 2-a)

Redeschiderea clubului de politică 
Petrilaexternă la liceul din

După o scurtă perioadă de 
„vacanță", clubul de politi
că externă care activează 
în cadru] liceului de cultură 
generală din orașul Petrila 
își reîncepe astăzi, joi 7 oc
tombrie, la ora 13, progra-

expuneri, cu tema i 
factor activ

mul de 
.ROMANIA
pe arena politică internațio
nală", La festivitatea de des
chidere participă tovarășul 
Mircea Zember, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc

U.T.C. Petrila și membrii Co
misiei politico-ideologice și 
cultural-educative sub a că
rei îndrumare se desfășoară 
activitatea clubului de politi
că externă.

I 
I 
I

încă un rezervor de 20 000 litri, 
am sporit numărul de ore dc 
alimentare a autobuzelor îna
inte de plecarea în cursă și du
pă terminarea programului, in
cit să nu lc mai retragem de 
pe traseu în timpul serviciului 
pentru alimentare.

— In ce stare se află la a- 
ceastă oră parcul auto al în
treprinderii ?

— Planul de reparații capi
tale e la zi; ba mai mult, s-au 
reparat patru autobuze în plus 
față de cele prevăzute în plan; 
s-a lucrat cu hărnicie și price
pere. In acest an, ne-au venit 
șase autobuze noi, urmînd ca 
pînă la sfîrșitu] anului să mai 
primim trei.

— Deci nu se va mai pune 
problema lipsei de benzină, a 
pieselor de schimb ? Dar a unui 
garaj acoperit ? !...

— Nu excludem posibilitatea

(Continuare în pag. a 3-a)

în Valea 
tempera- 
aer pen- 
deschide-

Dumitru GIIEONEA

neori apă în ea, și problema 
unor piese de cauciuc care, la 
temperaturi scăzute, îngheață, 
devin casante. Apoi, să nu ui
tăm lucrul cel mai important, 
poate : aglomerația foarte mare 
pe timp de Iarnă.

— Cum veți contracara aceste 
inconveniente ?

— Mai întîi prin aprovizio
narea cu piese și materiale pen
tru a le putea înlocui repede 
pe cele ce se vor defecta. A- 
vem un stoc apreciabil de ra
corduri de frînă, de cauciucuri, 
ștergătoare de parbriz, de alte 
piese de schimb care ne sînt 
frecvent necesare. Am adus tru
se noi de scule, am reparat 
strungul, am creat o mică sec
ție de reparat piesele mici. De 
asemenea, am mărit capacitatea 
de depozitare a benzinăriei cu

O prezentă tot mai pregnantă 
în exploatările noastre forestiere

TanlcDlarck 
pasagere autohtone

Un rol deosebit în valorifi
carea superioară a masei lem
noase și, implicit, în creșterea 
eficienței economice a activi
tății Unității de exploatare a 
lemnului din Petroșani îl are 
mecanizarea lucrărilor grele și 
cu volum mare de muncă de 
la pădure. Dintre acestea, se 
remarcă în primul rînd meca
nizarea colectării lemnului din 
parchete cu funicularele fores
tiere pasagere care au adus 
contribuții importante în ridi
carea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. In 
condițiile configurației terenu
lui din exploatările forestiere 
din Valea Jiului și în funcție 
de distanțele de colectat mate
rial lemnos, vechile funicula
re de tip Wyssen, o dată cu a- 
nui 1971, au început să fie în
locuite cu funiculare pasagere 
forestiere construite la noi în 
țară de tipul FPU-500 și FP-2. 
cu parametri tehnici superiori, 
ca urmare a modernizării cons
trucției cărucioarelor și a echi
pării cu motoare mai puterni
ce. S-a ajuns, astfel, la crearea 
de cărucioare cu blocare au
tomată pe cablu, ad unind lem
nul din orice punct al traseului 
de funicular, eliminînd neajun
surile funicularului Wyțjsen 
prevăzut cu aparat separat de 
fixare pe cablul purtător.

Pînă în prezent, unitatea 
noastră a primit o garnitură 
FPU-500 care a fost montată 
în parchetul Pietroasa, șectorul 
forestier Lupeni, și 2 garnituri 
FP-2 montate 
Valea Boului, 
lui Neag și 
hodol. sectorul Lupeni. 
tualmente, 
țjpnat încă 
500, FP-2) de la fabrica con
structoare, urinînd a se monta 
de urgență în parchetele Va
lea Boului și Cîmpul Mielului 
de la sectorul Cîmpu lui Neag. 
O dată cu introducerea în ex
ploatări a noilor tipuri de fu
niculare a trebuit să pregătim

și mecanici corespunzători care 
au dat dovadă de multă price
pere și ambiție în exploatarea 
și întreținerea utilajului. Prin
tre aceștia evidențiem pe fu- 
niculariștii Nicolae Baleă, de 
le sectorul Lupeni și Grigore 
Buta, de la sectorul Cîmpu lui 
Neag.

Pentru anul 1972 se prevede 
reînnoi rea întregului parc de 
f unicul are din exploatările fo
restiere cu funiculare produ
se de întreprinderi ale Minis
terului Industriei Lemnului, 
care se adaptează mai ușor la 
condițiile de teren și realizea
ză o productivitate ridicată în 
comparație cu cele existente. 

Ing. Ion BULIGA 
șef serviciu mecanizare și trans

port U. E. L. Petroșani

Seară

rara
In sala bibliotecii clubului 

din Lupeni, este prevăzută 
astăzi, la ora 19, o seară li
terară tematică — intitula
tă „Patriotismul în artă*' — 
pentru tinerii din întreprin
deri. Este o inițiativă lăuda
bilă deoarece acest gen de 
activități, deși are o valoare 
artistică și, mai ales, educa
tivă unanim recunoscută, 
este ocolit de responsabilii 
culturali.

„Ciml am primit scrisoarea voastră, am simțit că am 
în mină un foarte frumos argument patriotic. Am simțit 
că bucata asta de plai, care e a noastră, a tuturor, nu poate 
să aibă moarte fiindcă are oameni ca voi. Astăzi, am avut 
o dimineață senzațională Adică am văzut un răsărit de 
soare, pe Valea Jiului... Nu, nu era soare! E o metaforă 
ceea ce vă spun. Se ridica ceața din munți. La ora cinci 
am trecut printr-un defileu de nebunie! Da'. Nu ne cu-, 
noaștem țara și e mare păcat! Probabil, altfel am apâra-o 
și față de. micile noastre nemulțumiri... Despre Petrila 
știam că e un nume pe harta țării. Și îl auzisem compro
mis în piese proaste despre mineri. Voi ați izbutit să fa
ceți ceea ce nu a reușit să facă o literatură de comandă — 
de comandă proastă și nu de comandă socială 
negustorie de șireturi cu metaforele. Voi ați 
ziceam, să faceți asta pentru mine și — vă 
măsura în care îmi stă în putință — pentru 
legii mei și chiar și dintre cititorii noștri. Și-am să încerc 
să spulber acest fals mit, inexact, ai Petrilei. Al Petrilei

— un fel de 
izbutit, cum 
asigur că în 
unii din co-

(Continuare în pag. a 2-a)
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REPORTER

în parchetele 
sectorul Cîmpu 
Bilugu — So- 

Ac- 
s-au mai recep- 
2 garnituri (FPU- ii i ■, » 1 i
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID, Al V-lea Pavilion de mostre
de bunuri de consum

instrument de cunoaștere, ■

generator de energii pentru 
ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI

(Urmare din j i) In virtuhki carat ierului său, ixat, înde'0M.'bi, pe prob’c melc libere dc păreri, simpozioanele,
prin cxcelcnțâ ideologie. învă- ti-hnii o-științifii r In refer.Urle, sini metode vii, apte

i ■ « țâmîntul d<• partid este menit, procesul |producției, de/.vo'1 tării Să stimuleze interesul și ca a-
1k ii pm ridului, . în.iintc dc toate, -â realizeze și modernizării economiei na- taro trebuie larg folosite — de-
din domeniul ccuiwmici, cultu- t lai ific.iroa teoretica a proble- ționa’.e. sigui cu icrijă ca ele sâ fie bine
i n. din toate eam|oarl imcntclc melor, i»e bnzn concepțiilor și Un loc cenlral v.i trebui să-1 orientale, sâ promoveze cu con
construcției sotiabs te. la dez- principiilor științei marxisl-lc- ocupe dc> Ixilcica temelor le- secvență .și fermitate ideologia
vollarea conștiinței eclur ce nintslc, să abordr/e problcma- gale dc iperfecționarea mu mii partidului nostru.
mun.xsv. la mobiliza roa lor pen- ticn din punct de vedere ideo- organelor și organizațiilor dc Multitudinea formelor dc stu
1ru infăptuiron sareinilor tră logic, princ ipiul, care să ofere partid, a activității lor orga- diu organizate în acest an, va
sale de partid. posibilitatea cui'sanților să 5n- nizatoriec și politico-cduc.iitive, rietatea programelor creează

Cercurile și ursuirile trebuie țeleagă mali bine liniile direo- dc îndrumare și control. Este premisele jjentru un studiu di-
nizalc nu ca un scop în 
nu pentru a putea raporta 
și a alcătui statistici des- 

numărul celor care sludia- 
i pentru a sădi convingeri, 
ru a-i deprinde pe oameni 
ilndească dc sine stătător, 
mulizeze și sâ interpreteze 
iile in care trăiesc și mun- 

concluzii în ce

sine, 
cifre 
pre 
ză, c 
penii 
să g 
să a 
rclați 
ccsc. să 
privește modalitățile optime de 
o înfăptui politica partidului în 
sfera lor de activitate. Rolul în- 
vățâmîntului de partid in acest 
an. al muncii de propagandă, 
este de a stimula -indirea po

luare alo politicii partidului și 
statului nostru, modul cum con
cepe partidul rezolvarea proble
melor esențiale într-o etapă sau 
a’la. Atenția acordată laturii 
teoretice sâ au ducă însă, în 
nici un caz, la abstractizare® 
studiului; el trebuie să îmbine 
strâns teoria cu practica, să 
slujească rezolvării problemelor 
pe care le ridică, la fiecare loc 
de muncă, aplicarea politicii 
partidului.

Cerințele producției moderne 
obligă la un studiu aprofundat 
al temelor legate de organiza-

menire a învâțâmîn- 
parl.d să contribuie 
mai aprofundată cu- 

a eroicului drum de 
victorii străbătut de 
rolului jucat de lup- 

ale clasei

jilicâ vie a oamenilor, de a-i rea și conducerea științifică a
ajuta sâ-și cxpl iie desfășurarea activității economico-sociale, în-
evenimentelor și să adopte o cît sâ dea posibilitatea însuși
iw.it ii? justă față de ele. sâ rii unor cunoștințe cît mai bo
dobîndeas<-â o perspectivă cla- gate cu privire la bazele con
rit p< ; baza cotiiccpțici marxist- ducerii științifice a societății.
Jcnini ste. asuprii dezvoltării so- sistemul informațional, calculul
cietăti i -ontemporane, sâ par- economic, diferite metode mo
Ikripe activ la înfăptuirea po- derne de conducere a unită
3»b< a interne și externe a ților productive, prognoza in ac
partidului și gtivernului. tivitatea de conducere etc.

In centrul mluncii ideologice Organele și organizațiile de
in ansamb’u. a învățământului partid au datoria de a se în
de pa rlid se află. în conlinua- griji ca fiecare categorie de
re. pnab!emelc esențiale ale dez oameni ai muncii să abordeze
voltârii econom ice. culturale și în mod concomitent cu proble
social- societății noas- mele mari, politice și ideolo-
tre în •tua’â, studierea eice. care preocupă în prezent
aprof-.îndată a 1'lotâiîrilor și do- partidul și statul nostru, acele
cumerRelor dc 1partid. a legilor teme teoretice care sînt recla
adopt- d- Marca Adunare mate de însăși cerința perfec
Națioria)ă. a nlăsurilor ce se ționării pregătirii lor de specia
slab k•sc pentrri perfecționare^ litate. Spre exemplu, pentru in
ar tivitații in toa te compartimen- telectualitatea tehnică și econo
iele \rieții soci; mică conținutul studiului va fi

o înaltă 
tului de 
Iu o cit 
noaștere 
luptă și 
partid, a 
tele revoluționare 
muncitoare, ale partidului co
munist în eliberarea socială și 
națională a poporului nostru, 
cum de altfel este firesc să fie 
amplu înfățișate bogatele reali
zări ale prezentului, dobândite 
de poporul nostru sub condu
cerea partidului.

In ansamblul lui, prin toate 
formele sale, învățămîntul de 
■partid. trebuie să-și aducă o 
importantă contribuție la edu
cația socialistă, cultivînd tră
săturile moral-politice înaintate, 
dezvoltând combativitatea față 
de fenomenele negative din în
treprinderi și instituții, față de 
manifestările de indisciplină. 
dez.informare. neglijență, furtul 
din avutul obștesc, încălcarea 
normelor de conviețuire socială, 
cultivînd o concepție științifică, 
materialistă despre natură și 
societate, dc combatere a ori
căror prejudecăți mistice, ob
scurantiste. Viața dovedește că 
manifestările de bucherism și 
șablonism care sărăcesc conți
nutul de idei al învățământu
lui și-i slăbesc eficiența, apar 
tocmai acolo unde se folosesc 
metodele școlărești, unde se 
pune accentul nu pe gindire, 
ci pe simpla memorizare. De 
aceea, dezbaterile, confruntările

fvrcnțial, corespunzător preocu
părilor și nevoilor de infor
mare și cunoaștere a cursdîiți- 
lor. Desigur, pentru a crea con
diții optime de desfășurare a 
învățâminlului de partid și a-i 
asigura un conținut bogat, tre
buie să ne preocupăm de o cil 
mai judicioasă organizare a sa, 
înlăturând unele deficiențe de 
ordin organizatoric care s-au fă
cut simțite în trecut. Organi
zațiile de partid trebuie să-și 
consulte cu atenție pe viitor 
eursanții și să găsească, in func
ție dc condițiile, posibilitățile 
și cerințele locale specifice, 
structura cea mai potrivită a 
învățămîntuâuj de pgiftid. pro
filul cel mai corespunzător di
feritelor forme. Important este 
ca învățămîntul să fie orga
nizat într-o viziune de perspec
tivă, astfel încât membrii dc 
partid să troacă de la forme 
simple, spre cele superioare, 
parcurgând intr-un anumit nu
măr de ani, în mod gradat, 
cunoștințele de bază, necesare 
pregătirii lor marxist-leniniste, 
formării lor politieo-ideologice 
multilaterale.
• A asigura o înaltă calitate 
și eficiență învățământului, a-i 
imprima suflul creator al poli
ticii partidului — țață o sar
cină pentru a cărei realizare 
organele și organizațiile de 
partid, lectorii și propagandiș
tii laolaltă cu eursanții sînt 
chemați să depună toate efor
turile în noul an de studiu.

('el dc-al V ira Pavilion de 
mostre, manifestare prestigioa
sa a industriei noastre producâ- 
tu.nc dc bunuri dc consum, 
rsic în centrul atenției publi
cului, al specialiștilor și oame
nilor dc afaceri străini. In cele 
peste trei săptămini dc la Inau
gurare, Pavilionul de mostre 
înregistrat mai bine de 250 000 
de vizitatori din țară și de 
peste hotare. Avînd caracterul 
uncj confruntări directe între 
industrie, comerț și consuma
tor, publicul este chemat să-și 
exprime — prin completarea 
unor chestionare — sugestiile 
și părerile referitoare la imbu- 
nătățirea culilății produselor, 
la varietatea acestora. Dc alt
fel, în aceaslă perioadă au fost 
in tocmite zeci dc mii de astfel 
de chestionare, iar peste 2 000 
de reprezentanți ai introprindc- 
rilor din industrie și comerț — 
venind în intîmpinarca opțiuni
lor consumatorilor '— desfășoa
ră o intensă activitate de con
tractare a mărfurilor ce ur
mează să fie furnizate pieței 
încă în cursul acestui an, pre
cum și în anul viitor.

Concomitent, această expune
re reprezentativă a realizărilor 
obținute de industria româ
nească producătoare de bunuri 
dc larg consum a trezit inte
res în rîndul specialiștilor și 
oamenilor de afaceri. Pînă în 
prezent, peste 100 de reprezen
tanți ai unor firme străine, din 
cei peste 700 care și-au anunțat 
sosirea la București, au 
vizitat standurile pavilionului 
luînd cunoștință direct de po
tențialul actual al acestei ra
muri a economiei noastre na
ționale. Partenerii externi ne
gociază cu reprezentanții între
prinderilor românești de co
merț exterior modalitățile de 
achiziționare a cît mai multe 
produse de acest gen.

In acest context, merită sub---' 
liniat faptul că multe dintre 
tratativele purtate au și fost 
finalizate prin încheierea unor 
importante contracte dc livrare 
la export, a căror valoare este

i-liniată In zeci dc milioane dc 
iei ' .titjță Astfel, întreprinderea 
„Romanuexport", u semnat o 
scrie dc aranjamente potrivit 
< Arora urmează nă livreze fir
mei italiene ..Montani", peste 
i <100 ml dc- țesuturi diverse; 
firmei americane „Vitex" — în
semnate cantități dc stofe, iar 
firmei .austriece ..Transinjpex* 
- - baticuri din modelele expu
se în cadrul pavilionului. Nu
mai cu firma „Internaționale 
llandeles tind Trehand'* din 
Vicna, întreprinderea „liomano- 
i spori* a contractat vânzarea 
de (ămăși bărbătești, in valoa
re de 6,;> milioane lei valută.

Reprezentanți ai „ICECOOP", 
întreprindere de comerț exteri
or, ai Uniunii Centrale a Coo- 
pcraticelor meșteșugărești, au 
purtat discuții cu numeroase 
firme din Italia, Japonia, Nor
vegia, S.U.A. ele., concretizate 
în contracte ferme, a căror va
loare se cifrează la peste 6 
milioane lei-valută. Ele se re
feră la exportul de obiccte.de 
artizanat, articole din lemn, 
mobilă diversă, ceramică etc.

Contracte importante a sem
nal și întreprinderea ..Ilcxim*. 
EJe stipulează livrarea de u- 
nclle dc zidărie către 
vest-germană ..Weiss", 
diferită către firma
din Olanda, precum și jucării, 
mobilier pentru copii și arti
cole dc camping către firma 
britanică „Ceg Okkercse".

Cel dc-al V-lea Pavilion de 
mostre dc bunuri de consum, 
care va rămîne deschis pînă la 
20 octombrie,- își dovedește cu 
prisosință utilitatea, ej înscri- 
indu-se ca o manifestare me
nită să promoveze pe 
plan opțiunile' populației, 
informeze pe partenerii externi 
asupra posibilităților de care 
dispune țara noastră de a fur
niza pe piața internațională 
mărfuri din această categorie 
intr-o gamă variată, de un ni
vel calitativ tot mai competi
tiv.

■

tărută recent în ediluro 
„Junimea" sub îngrijirea doc
torului N. Grigoraș și a lui 
Gh. Buza tu, cercetători științi
fici la Institutul de istorie și 
arheologie ,,A. D. Xenopol* din 
lași, cartea este un prinos adus 
centenarului nașterii titanului, 
care a fost. Nicolae lorga.

Setea și puterea de muncă 
deosebite ale cărturarului 
transpar din întinderea, varie
tatea și profunzimea creației 
sale. Numărul uriaș dc lucrări, 
in domenii variate, (istorie, 
poezie, critică literară, oratorie, 
literatură comparată, arhivis
tică, numismatică, artă heral
dică, arheologic, filozofic, în
vățământ, drept, comerț, poli
tică, industrie, memorialistică, 
istoric literară, inse mnări de

științifice și mi simple depo
zite de acte vechi. In acest 
sens dâ tipa-ului multe docu
mente inedite, de mare impor
tanță, pe care le >< adnotează 
cu multă competență.

Ca istoric al învățămîntului 
românesc cuprinde mai toate 
aspectele ce promit o viziune 
largă asupra strădaniilor — 
manifestate de-a lungul seco
lelor — pentru deșteptarea 
conștiinței naționale, pentru 
păstrarea și realizarea unității 
culturale

Școala — «punea lorga — 
arc dublul scop dc a pieu.'ili 
..omul complet care sâ nu s© 
încurce în viață, ci s-o înțe
leagă. s-o domine șl. s-o sjxj- 
rească și, al doilea, pregătirea 
omului nobil, bun, energic, d t

valoroasă

IORG A

firma 
mobilă 

..Ehmes"

O lucrare

99
omul și opera“
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Soarele e in pâmint, ia cărbune
(Urmare din pag. 1)

★

★

Seară dedicată
constructorilor

★

va avea loc la 
Casa de cultura

Amurg pe ploaie.
Foto I I. LEONARD

CIVILIZAȚIA

Medicul sovietic N. M. Amosov, membru al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., laureat al Premiului Lenin, a acordat 
ziarului «Trud" un interviu referitor la regimul de sănă
tate și îmbolnăvirile omului în societatea modernă.

ne-
Irci factori 
dezvoltarea 
ale civili-

ne spuneți 
cile ceva despre aceste „boli 
ale civilizației".

boală „la modă”. El se ca- 
printr-o dereglare 

acțiunii

AGENDA
Expunere

„Introducerea tehnicii mo
derne in minerit" este tema 
expunerii ce ra fi susținută 
de ing P. Bălăneseu in ca
drul școlii de calificare ce 
funcționează la l.onea. Este 
organizată in sala clubului 
din localitate, asăzi. la ora 18.

industriale se tor 
cadrul unei seri cultural-edu
cative la Casa de cultură din 
Petroșani. In programul serii 
vor avea un „cu tint" greu 
de spus brigăzile artistice de 
agitație.

Sîmbătâ, 9 octombrie, ora 
19, in cadrul iul Unirii cu sa- 
lariații U.U.M.P. va fi pre
zentată expunerea „Religii ale 
lumii contemporane'. Ea va 
fi urmată de o gală de filme 
și o seară distractivă in to
vărășia lui „Păcală argat", 
spectacol prezentat de o for
mație dramatică a clubului 
din Uricani.

In ziua de. 14 octombrie 
va avea loc o inlilnire pe te
ma navomodelismului cu ma
eștrii sportului, campionii re
publicani, Leontin Ciortan și 
Frederic Csaszar.

lntilnirea 
ora 18, la 
Petroșani.

Au „cuvîntul
brigăzile
artistice

Duniinică 10 octombrie. ora 
ilariații O.C.L. produse

Sini bâtă 16 octombrie, la 
Casa de cultură din Petro
șani, constructorii de la 
U.U.M.P. vor audia expune
rea „Prezențe românești pes
te hotare" urmată de filme 
documentare și jocuri distrac-

pe care, datorită vouă, prietenilor mei, am găsit-o, intr-o di
mineață. in Muzeul mineritului, într-un document zgudui
tor... Era o cerere a unui miner de 61 de ani. o cerere auto
grafă, către primarul unui sat. in care se cerea un ajutor. 
Pentru că minerul era șomer de șase luni de zile. Zău că 
asta nu mai este nici lozincă, nici propagandă 1 Ăsta e ade
vărul ! Discutam acolo despre treaba asta și, credeți-mă, mă 
simțeam întors pe dos. Nu m-au întors pe dos nici mași
nile pe care nu prea le-am priceput, m-a răsucit scrisoa
rea... Sau fotografia aceea superbă, cu Fanait Istrati cu 
lămpaș in mină, intre minerii de la Lupeni ! Vedeți pentru 
asta, și poate nu numai pentru asta, Petrila, Valea .fiului, 
in geografia mea și-a căpătat un Ioc al ei, un Ioc semnat 
l’anait Istrati și semnat.» Am uitat, poate că am și vrut 
să uit numele acelui pensionar care cerca un ajutor de Ia 
primar și care nu i se acorda — nu avea fonduri comuna!..."

al Petrilei. al elevilor 
nici un miracol. Elevii 
prof. Dorina Bubpr — 

au înființat un club al „erudiților", pe care au dorit să-l 
pună sub „patronajul" prestigiosului poet, prozator și tra
ducător. E.C.V.-ul (Erudit Club Vulpețscu 1). cum e și fi
resc, nu pute<i să aibă un alt prim invitat. Și Romulus 
Vulpescu, adînc emoționat („Nu e o emoție jucată acto- 
ricește, credeți-mă, dac-aș juca-o aș face-o mult mai bine!"), 
s-a înfățișai la ședința inaugurală. Primele sale impresii 
despre Petrila, despre Valea Jiului, despre mineri și munca 
acestora, despre viitorii prieteni ai elevilor petrileni, au 
fost înregistrate pe bandă-. S-o derulăm în continuare:

„Azi dimineață am văzut piața. Piața în care nu se gă
seau toate roadele și toate produsele care-ar trebui să se 
găsească, mai mult poate decît in alt loc din această țară... 
Știu ce se face aici, știu bine, înțeleg ce înseamnă această 
muncă fizică. Aș zice că ceea ce se face aici e mai presus 
de rai și de iad. Adică, în momentul cind se coboară în 
măruntaiele pămintului, există un 'eroism ce trece de de
clarații și angajamente. De altfel, am o convingere a

Romulus Vulpescu — oaspete 
Petrilei. Cum s-a întâmplat ? Nu-i 
clasei a XlI-a (reala) — diriginte

entru care motiv, 
chirurg cunoscut, vă ocupați 
de problemele profilaxiei sănă
tății ?

— După 30 de ani de activi
tate chirurgicală am ajuns la 
concluzia că medicina curativă 
nu rezolvă pe deplin probleme
le sănătății. Aproape în toate 
țările dezvoltate s-a observat 
în ultimii zece ani o sporire a 
numărului îmbolnăvirilor. Și la 
noi se intimplă același lucru. 
E drept, rămîne un fapt că du
rata medie a vieții s-a prelun
git. înregistrîndu-se -Și scăderea 
mortalității infantile și a ti
nerilor.

O analiză a îmbolnăvirilor 
indică o creștere a numărului 
celor care suferă de boli car
diovasculare, tulburări nervoa
se și schimb deficitar de sub
stanțe.

Evoluția a obligat oamenii să 
depună munci fizice intensive 
în căutarea hranei. In sfîrșit, 
creierul omului era în acel stad:u 
nedezvoltat. Acum s-a schimbat 
totul. Societatea noastră —
prin introducerea tehnicii în
industrie — nu mai obligă o- 
rnu] să depună o muncă fi
zică susținută, Educația a fa
vorizat o sporire a perceperii 
senzațiilor de boală. L.’psa de 
antrenament, ghiftuirea și 
încrederea — iată 
care au determinat 
așa-numitelor -boli 
zaț iei*.

— Vă rugăm să

fără să știu treaba asta, dar îndrăznesc să afirm că 
oamenii nu fac declarații, aici omenii mușcă din cărbun
— mă înțelegeți ? — beau un pahar de palincă și-și văd dc 
treburile lor. Și de asta țara noastră trăiește așa cum tră
iește, adică bine, pentru că există oameni ca ei... Vedeți, 
datorită tuturor lucrurilor astea, pe care le-am intuit — 
unele, pe care le-am văzut — altele, pe care le-am simțit 
fără ca voi să mi-o fi spus exact în scrisoarea voastră, mi 
s-au răsturnat niște concepții greșite, idioate, niște automa- 
tisnie. Niște concepții ciocoiești — dar ciocoiești, zău, nu 
spun așa, in limbaj de... demascare a burghe-zo-moșierimii 
care a supt singele poporului : Caragiale dixit — potrivit 
cărora parcă ignorăm ceea ce se intimplă in alte părți : Ei, 
sigur, Petrila, așa un fel de așezare acolo, au și ei liceu, 
adică este acolo ceva... Și cind colo, în scrisoarea voastră 
îmi povestiți despre... .Simpozion de metafore la Brâncuși", 
„Moartea unui mit — Beatles", „Contradicția lui Maiorescu*
— teme variate, cu un mod aparte de a Ie aborda. S-a zis 
cu automatismele 1 Soarele e acolo, Pămintul e aici... Nu e 
adevărat ! Se dovedește citeodată — și Petrila o face — 
că soarele este și in pămint, la cărbune..."

Le-a vorbit apoi Romulus Vulpescu elevilor despre 
multe altele, le-a promis că la următorul „rendez-vous" 
va fi însoțit de acad. Grigore Moisil, de Edmond Nicolau 
și de D. I. Suchianu („Și-o să înțelegeți atunci de ce acest 
club trebuia să fie numit E.C.R., adică Erudit Club Ro
mânia... Chiar dacă voi stați cu spatele la harta aceea 
pe care o privesc eu — dar de fapt, nu stați voi cu spa
tele, ei ea ne stă la toți in spate — adică umerii ne sini 
foarte siguri aici și-avem treabă numai in față, să ne apă
răm. In spate avem țara I..."), a elogiat pitorescul defileu 
al Jiului și seninătatea noilor cartiere muncitorești ale 
Petrilei.

Salutînd inițiativa liceenilor petrileni, 
mulțumim, în numele tuturor cititorilor, pentru „firimi- 
turile“ de inteligență pe care ni le-au pus la dispoziție.

călătorie,
din Torga o culme a culturii 
românești, o personalitate de 

g lip renascentist avînd și cali- 
B tățile înaintașilor luminișli.
B începuturile vieții și activi- 
@ lății sale se desfășoară sub 
S semnul miș'ă ii s1 cialisle. Dar 
® el a văzut în această mișcare 

numai o latură general-umană. 
mijloc de luptă împotriva ne
dreptăților și a sărăciei. un 
idealism generos.

Ocupîndu-se de încadrarea 
01 istoriei românilor în istoria 
g universală, el arată că poporul 
□ nostru s-a dezvoltat într-o zonă 
12 de puternică interferență sufe- 
H rind — dar influențând puter-
■ nic la rîndu-i — influențele 

vecinilor și înrîurirca Occiden
tului, aici la porțile Europei, 
unde a constituit zid, îa a- 
părarea comorilor spirituale și

g materiale ale Apusului, împo- 
ț triva penetrației otomane, 
p Istoric și apărător al popoare- 
B lor oprimate din Austro-Unga-
■ ria, lorga este și un prodigios
■ istoric al literaturii române.
■ Pornind de la folclorul româ-
■ nesc (din care traduce și în 
• franceză), el arată semnifica-
■ ția literaturii în legătură cu 
® evoluția generală a culturii și

a ideilor social-politice.
p Portretele autentice ale îna- 
B intașilor, realizate în istoriile 
g literaturii, dar și în volumi-
■ noasa istorie a României, stu-
■ diile istoriografice, volumele
■ consacrate literaturii religioase
■ și cronicarilor, prezentarea e-
■ pocilor Asachi, Eliad, Kogălni-
■ ceanu, 1848 îl fac pe George 
5 Călinescu să afirme că „erudi-
■ ția" lui Torga merge pînă la 
g cunoașterea „monstruoasă" a 
B faptelor rămînînd ..unică în 
E patrimoniul culturii noastre".
G Cercetător și prețuitor al ar
ii hivelor vede in acestea adevă-
■ rate -institute11 de cercetări

luptător, 
nu „bestia de cîștig, 
război".

Adept al indivizibilității pă
cii. al solidarității organice în
tre națiuni, lorga devine, după 
primul război mondial, un parti
cipant activ la viața politică a 
țării, renunțînd la ’'multe d;n 
punctele programului său na
ționalist din trecut.

Consecvent noilor idei afirmă 
că ațîțarea urii între popoare 
„este lucrul ccl mai neîntemeiat 
și cel mai neîngăduit de pe 
lume", iar în cursul — ținut 
la începutul deceniului patru 
— „Dezvoltarea imperialismului 
contemporan" —. demască as
censiunea fascismului : ..cum 
se formează fiara care crește, 
monstrul care se umflă din ce 
în ce mai mult, spre nenoroci
rea omenirii".

Caracterul militant al ope
rei istorice a lui Nicolae lorga 
rezidă și din afirmația că „Is
toria este marea judecată a tu
turor statelor și națiunilor". 
Aceasta-i permite să tragă con
cluzia că zbaterile Germaniei 
hitleriste pentru acapararea 
altor țări vor avea pentru a- 
ceasta -un efect dezastruos".

Convingerea sa neclintită in 
victoria finală a popoarelor a- 
suprite îl face să-și arate sim
patia și atașamentul față de 
soarta Austriei, Cehoslovaciei, 
Albaniei, Poloniei. Norvegiei, 
Danemarcei, Olandei. Belgiei, 
Franței.

Volumul — >Jorga — omul 
și opera" este un „omagiu mai 
larg, cuvenit existenței româ
nești ca atare pentru puterea 
ei de a naște oameni de talia 
lui Nicolae lorga".

milos" și 
bestia de

I. MIRCEA

Cele mai răspindite boli 
sînt cele rardio-vasculare. Ini
ma este un organ musculos și 
funcția ei depinde în primul 
rînd de antrenament. Ddcă 
mușchii slăbesc, în aceeași 
măsură slăbește și inima, i se 
micșorează dimensiunile. se 
strimtează vasele coronare.

Al doilea factor este scleroza; 
dintr-o alimentație greșită a- 
deseori se condensează și se 
îngroașă pereții vaselor.

Al treilea factor îl constituie 
spasmele. Spasmul esle acum

ÎN CONTRADICȚIE CU MEDICINA?

constă în faptul că ea este în
dreptată numai spre vindeca
rea bolilor și nu spre întreți
nerea sănătății. Doctorul vindecă 
o boală anumită la un pacient 
anumit într-un moment anumit 
.și se străduiește mai puțin s't-1 
învețe un regim de viață în 
care să nu-] mai amenințe bo
lile. De altfel, indirect, medi-

de scurtă durată, de anumite 
senzații în diverse organe A- 
cestora nu trebuie să li se a- 
corde atenție.

Nu trebuie să fim dc acord 
nici cu sfatul : odihna este în
totdeauna folositoare. Desigur, 
cînd oamenii se îndeletnicesc 
cu o muncă fizică grea este 
firesc să fie așa. Dar în celc-

der că la v indecare trebuie u- 
dăugat și un regim personal de 
sănătate care apără în viitor 
organismul de multe neajun
suri.

— Ce înțelegeți printrun re
gim de sănătate ?

— In linii generale. acesta 
este un regim de rețineri și de 
un maxim de efort. Am să în
cerc să sintetizez cîteva reguli 
deja cunoscute și vreau să atrag 
atenția asupra faptului că a- 
ccste reguli 'trebuie privite în 
complexitatea lor.

o 
racterizează 
a vaselor din pricina 
nervoase și o sporire a cantită
ții de adrenalină în circulația 
sanguină.

In afară de sistemul cardio
vascular. există unele organe 
care sini folosite insuficient. 
Așa este dc exemplu organul 
respirator și influența nefastă 
asupra lui a fumatului, care 
provoacă mutații în traectele 
respiratorii și adesea împie
dică ventilația.

Și ultimul aspect al îmbolnă
virilor secolului XX — nevro
zele. Cauzele lor sînt acumulă
rile nervoase care ne copleșesc 
și care sînt insuportabile in 
condiții de neantrenament.

— Care sini după dv„ nea
junsurile medicinei moderne ?

— Principalul ei neajuns

cina chiar favorizează o dez
voltare a bolilor civilizației 
moderne. Ea propovăduiește o 
serie de dogme care pentru so
cietatea modernă au devenit 
de-a dreptul vătămătoare.

Astfel de pildă se consideră 
că fiecare boală trebuie să ma
nifeste, în mod obligatoriu, 
forme de îmbolnăvire. Aceasta 
nu este adevărat. Reglarea or
ganismului este atît de compli
cată, incit periodic chiar și în
tr-un organism sănătos se ob
servă anumite tulburări. Ele 
sini însoțite de stări neplăcute

Iulie cazuri, odihna se poate 
dovedi deosebit dc dăunătoare, 
mai dăunătoare decît munca 
fizică.

A treia dogmă : este necesară 
o Iu.mire abundentă. Uei-ua 
este de asemenea bună alunei 
cînd majoritatea oamenilor tră
iesc o viață de mizerie. Dar în 
prezent pledarea pentru o îm
bunătățire a hranei nu aduce 
decît neajunsuri. Criticând insă 
cîteva dogme ale medicinei mo
derne, eu nu neg în nici un 
caz eficiența ei. Succesele sînt 
incontestabile. Insă eu eensi-

Primul factor și cel mai im
portant este hrana. După păre
rea mea trebuie insuflat oame
nilor că nu trebuie să se teamă 
de senzația de foame. Hrana 
calorică poate fi inciâdită sim
țitor, in schimb este necesar 
să se introducă în rația de 
mâncare suficiente albumine și 
vitamine. Tuturor oamenilor 
le place în mod deosebit, se 
pare, grăsimea animală și sa
rea. Amândouă favorizează o 
dezvoltare a sclerozei din anii 
cei mai tineri. Înainte de toa'e 
ce înseamnă plusul de greu
tate ? Există formula urmă
toare : înălțimea in centimetri, 
minus 100. Această formulă 
este valabilă pentru oame.ni cu 
musculatură bună. Dacă mus
culatura este slabă, mai trebuie

scăzute încă 3—5 k . J.cut.-itea 
este considerată normaiă in 
acel caz cind grosimea pliuri
lor de pe burtă sau pe spaie 
sini de 1-2 cm.

Oamenilor care au o greu
tate anormală trebuie să Ii se 
indice drumul spre o îngrădire 
simțitoare a cantității de hrană. 
Pentru aceasta este necesară o 
mai mare cantitate de leguma 
proaspete Și nu fructe care pe 
lingă vitamine conțin și o mare 
cantitate de zaharuri.

Și încă o recomandare : tre
buie ingerată o cantitate mai 
mare de apă pe zi decît oean 
oamenii în mod obișnuit. I’rac- 
ticanții yoga recomandă zilnic 
5 litri de apă. E drept că este 
cam mult, dar o cantitate de 
2,5—3 litri pe zi este o canti
tate necesară.

Al doilea component a) iegi- 
mului de sănătate este munca 
fizică.

— Ce efect se poate aștepta 
de la acest regim ?

— Regimul de sănătate Je- 
ră în primul rînd o viață sinii* 
toasă și un randament de mun
că sporit. In afară de aceasta 
poate fi amînat fenomenul îm
bătrânirii. Și, în sfîrșit, cl pon
te determina o vindecare de 
numeroase boli cronice.

In încheiere aș avea de adău
gat încă ceva ; sănătatea nu 
este un scop în sine. Nu tre
buie să faci din ea un idol și 
nici să devii robul el. Sănăta
tea înseamnă înainte de ’ante 
să primești cu plăcere viața, 
munca, mâncarea, plimb mea.

obiccte.de
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emoții, deși noi încercăm să 
evităm iscmenea neplăceri. 
Sperăm vft prin noua bază a 
Competrolului dr la Vulcan, 
prin dotarea noastră cu încă o 
autocisternă și două pompe mo
derne (montate la Petroșani Și 
Lupeni) să eliminăm nenjunsu- 
i Oc pricinuite dc benzină. în 
privința barei dc întreținere a 
autobuzelor, aceasta va fi so
luționată numai peste doi ani, 
In apropierea I.T.A.

— In direcția dezvoltării con
științei socialisle și a educării 
personalului de pe autobuze — 
șoferi, taxatoare, controlori — 
«e ați întreprins 7

— Această problemă se află 
permanent în atenția noastră. 
Toate cazurile dc indiscipF.i A 
au fost sancționate prompt, cu 
exigență, au fost prelucrate cu 
Întreg colectivul de salarinți ai 
întreprinderii, iar abaterile irtai 
grave au avut ca urmare des
facerea contractului de muncă 
celor vinovați. Vom continua 
pe linia aceasta, dar vom ac
centua mai mult munca de e- 
chicație prin discuții principiale 
de la om la om. Ca o măsură 
de organizare, care va duce la 
o mai bună înțelegere și în- 
tr-ajutorare a lucrătorilor, am 
repartizat șoferii pe două bri
găzi, 
țină 
auto 
laltă

astfel îneît dacă o ma- 
c defectă, conducătorul 
să lucreze pc alta, în cea- 
brisadâ.

O stare dc lucruri mereu 
in atenție o constituie adăpos
turile pentru călători. In atri
buțiile cui cade această, pro
blemă spinoasa care dcclanșca-

ză rcaiții negative din paries 
pasagerilor in riccare iarnă 7

— Da. e o problemă spin 
bă și nimeni nu o poale re tal 
deoi imd >’â. la nivelul dorit de 
cetățeni. Ea se oflă însă în <- 
tenția consiliilor populare care 
nu -unele posibilități 
jare a stațiilor dc 
pentru călători.

Care sînt aceste 
avea să ne spună

posibilități 
tovarășul 

loan Șodolesru, .șeful secției du 
gospodărie localivă a Con 
lui popular municipal F 
șani.

— Adăposturile pentru călă
tori. amenajate pînă acum, s-au 
făcut prin contribuția alii a 
consiliilor populare, din bene
ficii peste plan, cil și a unor 
întreprinderi și a l.G.C. Nintcni 
nu are insă fonduri special re
partizate pentru așa ceva. Noi 
un primit niște proiecte de la 
D.S.A P.C. Deva pentru con
struirea unor stații moderne din 
beton și sticlă și vom amplasa 
< iteva în punctele cele mai a- 
glomerate. dar cerem sprijinul 
material și din partea unor în
treprinderi și chiar a l.G.C., 
deoarece este vorba doar de... 
transportul 5n comun.

Toate asigurările merg, deci, 
spre îmbunătățirea sub toate 
aspectele a transportului in co- * 
mun în Valea Jiului pentru 
apropiatul sezon friguros. Un 
singur lucru am dori să mai 
subliniem ; mai multă înțele
gere și din partea călătorilor, 
evitarea aglomerațiilor excesive 
prin programarea mai judicioa
să a timpului de deplasare la 
serviciu, mai mult respect față 
do acești oameni ai transpor
tului în comun.

de emena- 
așteptare

PORTSpitalul unificat Petroșani, 
cu sprijinul secției de pedia
trii* a filialei U.S.S.M, și di
recția sanitară a județului 
Hunedoara, organizează o 
consfătuire de pediatrie cu 
tema i ..Dificultăți de diag
nostic în hepatita copilului", 
care va avea loc în ziua dc 
simbătâ, 9 octombrie, ora 
8.30, în sala mică a Casei 
de cultură din Petroșani. Cu 
acest prilej, un număr în
semnat de cadre medicale 
din Valea Jiului și din alte 
centre ale județului nostru, 
alături dc personalități me
dicale din cadrul unor uni
tăți sanitare de prestigiu dm 
tară vor prezenta referate și 
comunicări științifice in le
gătură cu tema anunțată.

—♦—

După cinci etape din campio
natul divizei C dc fotbal. Ști
ința Petroșani continuă să fie 
neînvinsă, ocupînd una din po
zițiile fruntașe ale seriei a 
Vll-a. Duminică, in înlîlnirea 
cu Pandurii Tg. Jiu, Știința 
Petroșani a obținut un meritat 
rezultat de egalitate pe terenul 
gorjenilor. ’ ‘
conducerea în minutul 11. prin 
Făgaș, și au păstrat avantajul 
pînă în min. 71. Amenințați cu 
spectrul înfrîngerii, ' 
asaltează tot mai 
poarta apărată cu mult succes

Studenții au luat

localnicii 
periculos

de Berindei, reușind înspre fi
nal să egaleze.

In general jocul nu s-a ri
dicat In un nivel tehnic su
perior datorită in special stă
rii defectuoase a terenului (cu 
multe denivelări și smocuri de 
iarbă), punînd probleme deose
bite jucătorilor oaspeți care 
joacă mai bine pe terenuri 
gazonatc, bine nivelate. Rezul
tatul este echitabil, privit prin 
prisma jocului practical de cele 
două echipe dar îi nedreptățește 
intr-un fel pe 
au avut ocazii

Pe urmele materialelor
publicate

Locatarii din Petrila
așteaptă un răspuns"
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După amiază pe Jiu la Iscroni
Foto: Ion L.TC1U

(Urmare din nr. 6 819)
Generalul Mori, care dis

cuta cu cumnatul său Siraisi 
sosit din Iliroșima, fusese a- 
nunțat că niște ofițeri doresc 
să-i vorbească. In birou in
trară locotenent-coloneii Ida 
și Siidzaki. Din primul mo
ment, Mori a intuit scopul 
vizitei lor. Cu voce joasă 
le-a explicat că nu este con
vins că un semn de baghetă 
magică ar putea duce în ac
tualele condiții Japonia la 
victorie. „Sini sigur că și șe
ful statului major are ace
leași puncte de vedere cu 
mine*.

După ieșirea celor doi, in 
biroul lui Mori intrară llata- 
naka și Vehara. Peste un mi
nut se auziră împușcături. 
Primul ieși Hatanaka (inind 
în miini un pistol. „Nu mai 
avem timp de discuții — zise 
el — a trebuit să-l omor*. 
Prin ușa deschisă, se puteau 
vedea pe jos in cabinet două 
corpuri neînsuflețite : cel al 
generalului Mori și a! cum
natului său.

Maiorul Hatanaka s-a așe
zat la lucru. A redactat or
dinul operativ nr. 584 a! di
viziei imperiale pentru 15 au
gust. In el se ordona gărzii 
să înconjoare și să ocupe pa
latul imperial și străzile în
vecinate. să ocupe stația de 
radio. Locotenent-colonelul 
Siidzaki a bătut la poarta pa
latului și a inminat ordinul 
comandantului Baga. Acesta 
știa despre complot și era 
convins că întreaga armată 
participa la el. de aceea se 
conformă ordinului.

La sediul corpului estic de 
armată, care răspundea de 
apărarea antiaeriană a capi
talei, era liniște. Deodată te-

lefonul sună. Ofițerul de ser
viciu luă aparatul : „Aici ma
iorul Koga ! — se auzi o voce 
puternică. Divizia gărzii im
periale se opune capitulării. 
Divizia s-a răsculat contra 
guvernului. Este de acorcț. cor
pul de armată estic să se a- 
lăture răscoalei ? Este extrem 
de important !“ Legătura s-a 
întrerupt.

Șeful de stat major al cor
pului de armată însărcinat cu

apărarea regiunii estice a as
cultat raportul ofițerului de 
serviciu și a hotărit ca deo
camdată să nu întreprindă 
nimic. Dar nu trecură citeva 
clipe că locotenent-colonelul 
Ida intră pe ușă. „Mori este 
mort. Garda s-a răsculat și 
a ocupat palatul imperial ! 
Corpul dv. de armată va tre
bui să intre in acțiune incă 
înainte de amiază cînd do
cumentul imperial de capitu
lare va fi citit la radio

Takasima a răspuns că el 
așteaptă ordinul acesta din 
partea comandantului de ar
mată, -

=• Palatul imperial era in în
tregime in miinile gărzii răs
culate. Toate intrările și ieși
rile erau blocate.

Directorul biroului de 
formații Simainura luă 
intr-o mașină alături de
cretarul său. Se îndreptară 
amindoi spre reședința primu-

studcnți care 
mai multe și

mai clare de gol, pe care însă 
le-au ratat. Golul studenților 

• a fost realizat dintr-o frumoasă 
acțiune personală a lui Făgaș, 
gazdele egalînd prin Nanu in 
urma unei lovituri libere exe
cutate înalt în careu. A condus 
bine Iile Hristea din Alexan
dria.

știința a jucat în următoarea 
alcătuire : Berindei — Boloș. 
Zăvălaș, Burnete, Dobrescu, 
(Varhonic min. 75) — Tismâna- 
ru, Grizea, Știr — Bălăneanu, 
lonescu (Rusu min. 80), Făgaș

G. I.

In urma publicării articolului 
„Locatarii din Petrila așteaptă 
un răspuns11, apărut în nr. 6 801 
n) ziarului nostru, Comitetul e- 
xcculiv a) Consiliului populat
ul orașului Petrila ne informea
ză, prin adresa nr. 5 383/22 IX 
1971, că în ziua de 14 septem
brie a.c, a avut loc ședința 
Comitetului executiv în care 

-a analizat activitatea asocia
ției dc locatari și a împuterni
citului acesteia. Din discuțiile 
purtate au reieșit o serie de 
deficiențe in activitatea comi
tetului de asociație și a împu
ternicitului. o |Kirte din ele 
fiind semnalate și în articolul 
amintit. In urma acestei anali
ze, Comitetul executiv a întoc
mii un plan de măsuri cu sar
cini concrete, menite să ducă 
la îmbunătățirea activității a- 
sociației de locatari, )a o mai 
bună deservire a cartierelor, 
în general la asigurarea unor 
condiții optime de locuit. Pri
vitor la activitatea împuterni
citului, în persoana lui Gbcor- 
ghe Molea. Comitetul exe-ndv 
a stabilit ca in primele zile ale

aplice 
împolnva

lunii octombrie să aibă loo 
ședința comitetului dc asocia
ție care 6ă analizeze starea de 
lucruri existentă și să 
sancțiuni statutare 
împuternicitului.

Răspunsul, semnat de iov. 
Ing. Dumitru Grunță, vicepre
ședinte. și Iov. Dumitru Zisu- 
Icscu, secretar al Consiliului 
Popular Petrila. oferă cadrul 
normal de rezolvare a prob'c- 
mei care a constituit obiectul 
atîtbr sesizări și reclamații la 
adresa împuternicitului asocia
ției de locatari. Primind acest 
i ;îs nins tiducînclu-l la cumiș- 
Lința cetățenilor din orașul Pe
trila, nu facem decît să înde
plinim o cerință justificată a 
acelora care s-au adresat cu 
încredere zi irului. Urmează să 
constatăm in continuare cum se 
v->; materializa măsurile elabo
rate dc Comitetul executiv, 
pentru îmbunătățirea activității 
asociației de locatari. Conside
răm că de data aceasta nu va 
mai fi nevoie de u nouă aștep
tare.

C. II.

Metalul Topleț Minerul Lupeni 1-1un

Printre referenții care vor 
susține comunicări se numără 
prof. dr. docent L. Țurcanu 
de la clinica de copii din 
Timișoara, prof. dr. docent 
Eugenia Mihalcea, clinica de 
copii din Cluj. dr. Corne) 
Radu, de la spitalul de co
pii din Arad, dr. A. Maglte- 
ru de la spitalul de copii 
Deva, dr. Eugenia Jujescu 
de la Hunedoara, dr. Erich 
Adesman de la spitalul din 
Lupeni, dr. F. Predes^u din 
Căiimănești. dr. L. Berger 
din Lipova, dr. Teodor Po- 
nova de la spitalul din Pe
troșani. dr. Ovidiu Frățilă de 
la laboratorul de epidemiolo
gie Petroșani s.a.

Tnscriindu-se în programul 
de creștere a tehnicității ca
drelor medicale elaborat de 
partid pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a ocroti
rii sănătății publice, această 
consfătuire constituie un va
loros schimb de experiență 
între cadrele medicale dc- 
specialitate. Prin tematica 
pusă în dezbatere și varieta
tea comunicărilor științifice, 
consfătuirea județeană de 
pediatric, prima dc acest 
gen ținută în Valea Jiului, 
reprezintă efortul comun și 
preocupările cadrelor medico- 
sanitare privind ridicarea 
gradului de asistență medi
cală a copilului.

lui ministru. Abia porni ma
șina cînd fură opriți dc un 
soldat cu pușcă și baionetă 
care a privit prin geamul 
mașinii intrebind : „Sinteți di
rectorul biroului de informa
ții ?“ „Da" — răspunse secre
tarul care Se afla lingă geam. 
Cițiva soldați au înconjurat 
mașina și l-au obligat pe șo
fer să o ia drept înainte: s-au 
oprit în fața unei mici clă
diri pc care scria : ..Statul

major al batalionului" și in 
fața căreia se aflau două și
ruri de soldați.

„Urmați-mă!" ordonă ser
gentul. Au fost duși într-o în
căpere de cazarmă cu paturi 
soldățești suprapuse și o ma
să inconjurată de scaune. Li 
s-a ordonat să stea lingă pe
reți și să nu vorbească intre 
ei. Peste citeva minute, in 
aceeași cazarmă au fost aduși 
llatiro Ohasi, directorul so
cietății de radiodifuziune, 
cițiva tehnicieni care s-au o- 
cupat cu înregistrarea docu
mentului imperial, cițiva 
funcționari ai cancelariei.

Ziarele de dimineață au 
publicat știri controversate. 
I nele susțineau că in cursul 
zilei va fi citit documentul 
regal la Radio, altele că ar
mata s-a răsculat contra gu
vernului cerind continuarea 
războiului. Populația nu >1ia 
ce să mai creadă.

a debu- 
noii sale 
rezultat 

metal ur- 
1—1.

Noul antrenor al echipei Mi
nerul Lupeni, maestrul emerit 
a] sportului Gheorghe Băcuț 
(fostul internațional), 
tat cu succes la cîrma 
echipe, rcalizînd un 
de egalitate pe terenul
giștilor de la Topleț : 
Meciul începe în nota de do
minare a oaspeților ' însă Da
vid și Cotroază ratează două 
ocazii excelente de a înscrie. 
In minutul 17, un apărător lo
calnic trimite încet o minge 
spre propriul portar, înaintașul 
oaspete Mitu urmărește faza, 
interceptează mingea și deschi
de scorul i 1—0 pentru Mine
rul Lupeni. Oaspeții prind cu
raj, se aruncă cu toate forțele 
peste adversari dar aceștia ob- 
strucționează, vociferează e- 
norm de mult, aduc injurii ar
bitrului Iosif Ritter și acesta

este nevoit să 
teren Pe unul 
chipei Metalul, 
tor dezaprobă 
de altfel 
runcă cu obiecte în teren, un 
arbitru de tușă este lovit eu o 
sticlă în cap și jocul se între
rupe pentru cîteva minute. Pri
mele 45 de minute se consumă 
într-o stare dc excesivă nervo
zitate și jucătorii de la Mine
rul Lupeni părăsesc cu 
terenul pentru pauza 
men tară.

Arbitrul Iosif Ritter 
ieră reluarea meciului 
sosirea 
pentru 
incinta 
oâspeți 
de intrările dure ale adversa
rilor, dar ei sint totuși loviți 
chiar și atunci cînd nu aveau 
mingea, Aruncuteanu. Ke e.nen

elimine de pe 
din jucătorii e- 
Publicul specta- 
gestu] — just 

al arbitrului, a-

organelor de 
a restabili or 
.terenului. Fotbaliștii 
joacă prudent, se feresc

și Polgar întoreîndu-se cu .ne
plăcute amintiri „vinele* de la 
Topleț. Gazdele înscriu golul 
egalizator printr-o acțiune în 
care apărarea oaspeților nu are 
nici o vină. Antrenorul Gheor- 
ghe Băcuț a utilizat următoarea 
formație: Șarpe — Burdagiu, 
Kelemen, Aruncuteanu, Polgar 
— Șvedak. Pojoni — Mi tu, Da
vid. Cotroază, Moldovan (Lu- 
cuța min. 65).

Zilele trecute ani fost in
ternat in- spitalul din Petro
șani intr-o stare fizică foarte 
precară. Diagnosticul : pleu- 
rită. Am fost repartizat fn 
salonul de care răspundeau 
medicii Filomela Hogman și 
Petre Turcu, care încă din 
primele ceasuri de internare 
mi-au dat cu multă bunăvoință 
și deplină competență pro
fesională sprijinul medical 
necesar, astfel incit mi-am 
revenit intr-un timp record. 
Strădania celor doi medici a 
avut pentru mine drept re
zultat imediat faptul că am

putut să mă prezint in timp 
util la examenul pe care il 
aveam de susținut la l.M.P. 
unde sint student la secția 
serală și să-mi 
lalea la S.C.S.M.
angajat.
prompt fi eficace, pentru mo
dul ome 
înțeles
nele care
(urnesc din inimă
medici și 
subordine 
cunoștința

reiau activi- 
unde sint 

Pentru sprijinul

mesi: în care am fost 
și tratat, pentru bi

rui s-a făcut, mut
relor doi 

personalului din 
și ii asigur de re- 
mea.

Iulian GEICA

nn flu-

greu 
regula-

Eugen I’OPA
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Rezultate în întrecerile
elevilor

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18.50 Timp și anotimp in a- 
gricultură.

19.10 Pentru sănătatea tiv. 
Lipsa poftei tic mincarc 
la copii.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reflector.
20.15 Cîntece și jocuri popu

lare.
20,35 Par.ini de umor. „Foaie 

verde trei smicele” tie 
V. Silvestru.

21.15 Interpretul sâpfâniinii : 
Valentin Gheorghiu

21,40 Seara Televiziunii din 
R.D.G.: Magdeburg, cen
tru al industriei grele.

21,55 Desene animate.
22.10 Revista operetei.
22.50 Telejurnalul de noapte.

CITITORII NE 
SESIZEAZĂ

Cu casa 
descoperită

Cu prilejul inaugurării nou
lui an sportiv școlar, duminică, 
pe stadionul Jiul, au. avut loo 
o serie de întreceri care au 
angrenat peste 100 de sportivi, 
elevi ai școlilor din Petroșani. 
In „Crosul noului an sportiv*, 
disputat, pe categorii de vîrstâ, 
victoria a revenit următorilor i 
fete : 12—14 ani — distanța 300 
m i Viorica Hupca (Școala ge
nerală nr. 4); 15—17 ani — 
500 m : Codruța Șiclovan (Li-

nr.

La locuința lui, ministrul 
de război Anamj își încheia 
ultimele pregătiri pentru si
nuciderea rituală — seppuku 
— cînd fu anunțat că era 
căutat de cumnatul său Ta- 
kesita. Anami i-a inminat 
două hîrtii; pe una se afla 
textul oficial al cererii dc 
demisie datată din 14 august, 
pe cealaltă scuzele formale 
pentru seppuku.

Cu toate semnalele alar-

că

4-

__ A__ ___

mei aeriene, populația dor
mea. Lumina electrică era 
practic întreruptă. In apro
piere de Tokio, orășelul Ku- 
magai ardea.

După prea multe cești de 
sake, fața ministrului de răz
boi Anami începuse să se în
roșească. Aflind de la Take- 
sita că din .ordinul maioru
lui Hatanaka, care spera in
tr-o continuare a războiului, 
palatul imperial a fost ocu
pat și încercuit el nu și-a 
exprimat nici indignare, nici 
aprobare : „Corpul de armată 
răsăritean nu-i va susține pe 
insurgenți !* a adăugat el. 
Miine, in țară se pare că 
va domni haosul, dar atunci 
Anami nu va mai fi in 
viață.

„Totul este clar — spuse 
locotenent-colonelul Ida să
rind din mașină in intimpi- 
narea maiorului Hatanaka — 
corpul de armată răsăritean

ceul teoretic); băieți : 12—14
ani — 400 m : Adrian Giotina 
(Școala generală nr. 1); 15—17 
ani — 800 m ; Petru Poliopol 
(Liceul teoretic); 18—19 ani — 
1 000 rh ; Emanoil Man (Liceul 
industrial minier).

La fotbal. Școala generală 
nr. 6 a întrecut Școala generală 
nr. 4 cu scorul de 4—U. iar 
echipa Grupului școlar minier 
Petroșani a dispus de cea a 
Liceului industrial cu 3—2.

a refuzat să ne urmeze
„Continuăm lupta — 

punse Hatanaka — palatul 
este in miinile noastre".

„Este o hotărîre nesăbuită
— a exclamat Ida. Nu aveți 
nici o șansă să vă împotri
viți corpului răsăritean. As
cultă Hatanaka — a adăugat 
el calm 
dații pînă în zori, 
fi. Nu o să ne facă 
nimic. Miine se va 
capitularea și nimeni 
avea nimic cu noi".

Hatanaka și-a dat seama c 
trebuiau imediat arestați doi 
oameni : lordul sigiliului pri
vat^ și ministrul palatului. 
Cel mai important era să fie 
găsite plăcile cu cuvîntarea 
imnăratului pentru a întîr- 
zia transmiterea ci la radio, 
atit incit i 
lied* timp | 
vitură.

Soldații i 
ministrului 
mă de plăci, 
trecuse prin minte că ele s-ar 
afla încuiate intr-un seif de 
cei doi șambelani ai curții
— singurii care știau unde 
Se aflau plăcile. Cînd pentru 
cei doi șambelani era clar 
că nici o bănuială nu cade 
asupra lor, încercară să-și 
croiască drum printre patrule 
spre apartamentul personal 
al împăratului. „Sintem slu
gile împăratului și mergem 
la el intr-o problemă impor
tantă !“ 
drumul 
privat.

insurgonții să cîș- 
pentru o nouă lo-

răscoliseră locuința 
i curții : nici 

Nimănui

— soldați! le dădură 
spre apartamentul

(Va urma)

INSTITUTUL

mine

DE

recheamă-ți sol-
Fie ce-o 

nimeni 
anunța 
nu v

ziua de 14

anunță
octombrie 1971,

ora 10, în aula Institutului
Petroșani își susține

public

TEZA
DOCTORAT

La începutul lunii noiem
brie 1970, am primit la re
dacție o scrisoare din partea 
cititorului Ioan Todea din 
Cîmpu lui N’eag. Ni se relata 
că. cu ocazia derocărilor exe
cutate la obiectivul „Drum- 
auto Păroasa", i s-au produs 
stricăciuni la acoperișul casei 
pe care executantul lucrării 
întîrzîe să le remedieze.

Sesizarea a fost trimisă, 
pentru cercetare și luare de 
măsuri, la întreprinderea 
construcții de drumuri fores
tiere Deva, de unde, in 3 
decembrie, am primit scrisoa
rea de răspuns cu nr. 12 332 
la care s-a anexat copia a- 
dresei către cetățeanul loan 
Todea, căruia i se confirma 
justețea celor reclamate, pu- 
nîndu-i-se în vedere că s-a 
dispus ca șantierul C.D.F. 
Valea Jiului să ia măsurile 
necesare în sensul ca .în 
timp cît mai urgent posibil 
să se repare acoperișul*. Pen
tru o mai deplină convinge
re a ziarului, la scrisoare s-a 
mai anexat și copia dispo
ziției adresate șantierului.

Părea că problema este ca 
și rezolvată.

Dar iată că, in ziua de 6 
septembrie a. c., loan Todea 
ne scrie din nou arătînd că 
lucrarea nu s-a executat și 
că .șantierul I.C.F. Deva de 
un an de zile mă ține cu casa 
descoperită. Rog redacția să 
mă ajute ea să nu rămîn o 
a doua iarnă în această si
tuație".

Ce să credem despre se
riozitatea acestei întreprin
deri ?

tovarășul ing. Dima T. Nicolae (Institutul de mine) cu titlu : 
„Contribuții la studiul asupra rețelelor topografice subte
rane și a problemelor de străpungere".

Teza de doctorat poato fi consultată in sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de mine în str. Institutului nr. 20.

Liftul nu urcă, 
nu coboară

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
ji actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul piesei; 8,30 La 
microfon. melodia preferată; 
0,00 Buletin de știri; 9,30 Oda 
limbii romane; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară; 
10,30 Clubul călătorilor; 11.00 
B"lclin de ști’.; 11,15 Din ță
rile socialiste; 11,30 Program

de cîntcce; 12,10 Soliști de o- 
peră; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,U0 Radiojurnal; 13,27 
Cînteeul e pretutindeni; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Tribuna 
radio: 16,00 Radiojurnal; 16,30 
lnterpreți de muzică populară; 
17.i)0 Antena tineretului; 17,30 
Se’.eețiuni discografice; 18,00 O- 
rele serii; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,10 Din înregistră
rile Marioarei Tănase; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,45 Muzică 
populară; 22,0(1 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 Bu
letin do știri; 0,03—6,00 Estrada 
nod ui nu.

Patruzeci de locatari ai blo
cului A 6 din strada Parîn- 
gului nr. 26. Lupeni, sem
nează o scrisoare adresată 
redacției, prin care ne sesi
zează că : ..Lifturile nu func
ționează de mai multă s ce
rne. Sîntem nevoi ți să urcăm 
pe scări cele 10 etaje. De ase
menea, în ultima vreme, la 
etajele superioare, nu urcă 
apa potabilă". Și, in încheie
re : „Vă rugăm să. interve- 
niți cit mai operativ și să ne 
ajutați ca să funcționeze lif
turile și să avem apă*.

Ne alăturăm doleanțelor 
semnatarilor scrisorii cu con
vingerea că întreprinderea de 
gospodărie locativă Petroșani; 
luînd cunoștință de aceasta, 
va lua măsurile necesare

Așteptăm și răspunsul, pen
tru a-1 aduce la cunoștm', 
cititorilor ziarului.

ir.
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DEZBATERILE DIN ADUNAREA TELEGRAME EXTERNE
GENERALA A O. N. U. Vizita în Irak a ministrului

NEW YORK 6 Corespondcn- 

xandroaic transmite : In cadrul 
actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile generale, In ședința 
de marți au luat cuvîntul pre
ședintele Mexicului. Lâis Eche
verria. și reprezentanții Tanza
niei. Iordaniei. Siriei, Albaniei

In intervenția sa. președin’e- 
1e Mexicului a subliniat im-

portnnța deosebită ii Tratatului 
de l.i Tlatelolco, prin care o 
regiune de 7 milioane kilome
tri pâtrați cu o populație de 
aproximativ 120 milioane de 
locuitori a fost declarată zonă 
dcnuolcarizată. Referindu-sc |n 
problemele dezvoltării, vorbi
torul i arătat decoloniza
rea politica trebuie să fio ur
mată de decolonizarea econo
mică. pentru ca națiunile lumii

să poală beneficia de indepen
dență și prosperitate. Vorbito
rul ,i subliniat cu pentru rea
lizarea universalității Națiuni
lor Unite și pentru sporirea 
eficienței rolului acestui impor
tant for internațional se impu
ne restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. Abordind 
unde aspecte ale actualei crize 
monetare interoccidcntalo, E-

chovarrin a relevat că Institu
irea suprataxei de 10 la sută 
asupra exporturilor spre St,ițe
le Unite aduce daune interese
lor țărilor în curs de dezvolta
re.

In cuvîntul său, Israeli Elino- 
wingu. ministru de stai pentru 
afacerilor externe al Tanzaniei, 
a condamnat politica rasistă 
a guvernelor U.S.A, și Rhode- 
sici, războaiele colonialiste duse

Cuvîntul șefului delegației 
Corneliu Măneseu

române,
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

In ședința de miercuri dimi
neață a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat cuvîntul Corneliu 
Măneseu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației ro
mâne la actuala sesiune.

Participarea Republicii Socia
liste România la viața interna
țională, poziția sa în problemele 
majore ale contemporaneității 
— a spus vorbitorul — pornesc 
de la examinarea atenta a rea
lităților și fenomenelor lumii 
de astăzi care pun în evidență 
mutații fără precedent, expre
sie a confi untârii ample și ne
întrerupte dintre vechi și nou, 
a mersului ireversibil al omeni
rii spre o organizare mai bună, 
mai dreaptă. Avem în vedere, 
înainte de toate, apariția și in
fluența crescindă a sistemului 
mondial socialist, procesul de 
lichidare a dominației colonia
le. formarea unui număr mare 
de noi state independente, revo
luția tehnico-științific’ă in în
treaga sa amplitudine, procesul 
de participare tot mai largă și 
activă a popoarelor la viața 
socială și politică, la soluțio
narea problemelor internațio
nale. Aceste transformări înnoi
toare exercită, firește, o înrîu- 
rire pozitivă, tot mai puter
nică și asupra raporturilor in
ternaționale.

Antrenat cu toate energiile 
și capacitățile sale creatoare în 
îndeplinirea unui vast program 
constructiv, poporul român este 
profund interesat în crearea 
unor condiții internaționale de 
pace și colaborare care să-i 
permită să pună în aplicare 
proiectele sale de viitor. Țară 
socialistă. România așează, în 
mod firesc. în centrul politicii 
sale externe dezvoltarea prie
teniei și colaborării multilate
rale • cu toate statele socialiste. 
Totodată, acționînd în spiritul 
coexistenței pașnice, ea își ex
tinde continuu raporturile de 
cooperare cu toate statele lu
mii. indiferent de orînduirea 
lor socială.

Una din realitățile dominante 
ale lumii de azi este afirma
rea irezistibilă a voinței popoa
relor de a-și hotărî singure soar
ta, de a fi stăpine în țara lor. 
Popoarele se ridică cu hotărîre 
pentru apărarea existenței lor 
libere și demne, a dreptului 
de a decide de sine stătător, 
fără nici un amestec din afară, 
viitorul lor, de a se dezvolta 
neslingherit pe calea păcii, bu
năstării și civilizației, împotri
va politicii imperialiste de for
ță și dictat, a oricăror forme 
de asuprire și dominație.

Este convingerea fermă a gu
vernului român că orice atin
gere adusă prerogativelor na
ționale ale unui popor afectea
ză grav nu numai interesele 
sale vitale, ci însăși cauza ge
nerală a păcii și civilizației. Na
țiunea, statul național, au și 
vor avea încă pentru o înde
lungată perioadă de timp un 
rol deosebit de important de 
jucat. Numai o colaborare în
tre națiuni libere și indepen
dente poate chezășui pacea și 
securitatea internațională. A- 
ceasta impune așezarea relați
ilor dintre state pe baze noi, 
sănătoase, pe principiile suve
ranității și independenței na
ționale, egalității depline în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile in
terne, excluderea forței și ame
nințării cu forța. Sînt princi
pii de valoare universală, care 
trebuie să cîrmuiască relațiile 
dintre toate statele lumii, să 
fie respectate cu strictețe de 
toți și față de toți. Aplicarea 
lor neabătută constituie condi
ția sine qua non pentru des
fășurarea normală a raporturi
lor dintre state, pentru elimi
narea surselor de tensiune și 
conflicte din viața internațio
nală, pentru garantarea secu
rității fiecărui popor.

România pornește de la pre
misa că o îndatorire primor
dială a tuturor statelor este de 
a se abține de la folosirea for
ței și amenințarea cu forța, de 
la constrîngeri și presiuni, de 
la orice acte generatoare de în
cordare, de a acționa pentru 
soluționarea problemelor liti
gioase exclusiv prin mijloace 
pașnice. O înaltă responsabili
tate revine în această privință 
Organizației Națiunilor Unite.

In continuare, C. Măneseu a 
arătat că România militează 
pentru curmarea neîntârziată a 
războiului împotriva poporului 
vietnamez, precum și a inter
venției armate în Cambodgia și 
Iiaos. Restabilirea păcii în a- 
ccastă parte a lumii reclamă 
retragerea totală a trupelor 
Statelor Unite ale Americii și 
ale aliaților lor din Indochina, 
respectarea dreptului inaliena
bil aj popoarelor vietnamez, 
laoțian și khmer de a-și re-

zolvj singure problemele exis
tenței lor, fără nici un ames
tec din afară. Sprijinim pro
punerile în 7 puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
dc Sud. care constituie o bază 
serioasă, rațională pentru re
zolvarea politică a războiului 
din Vietnam. Susținem, de ase
menea, inițiativele Guvernului 
Regal de Unitate Națională, ale 
Frontului Național Unit al 
Cambodgici și cele ale Fron
tului Patriotic din Laos.

Țara noastră se pronunță sta
tornic pentru o soluționare po
litică a conflictului din Orien
tul Apropiat. în spiritul preve
derilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
Aceasta presupune retragerea 
trupelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate, asigura
rea independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor state
lor din regiune, rezolvarea pro
blemei populației palestiniene 
potrivit intereselor ci națio
nale.

Subliniind apoi importanta 
deosebită a răspunderii care ro
vine tuturor statelor, mari sau 
mici. Organizației Națiunilor U- 
nite de a acționa energic pen
tru menținerea păcii și întări
rea securității internaționale, 
vorbitorul a declarat că Ro
mânia atribuie o însemnătate 
dc prim ordin eforturilor în
dreptate spre statornicirea secu
rității internaționale și își a- 
duce contribuția activă la toate 
măsurile menite să înlăture fo
carele de tensiune și conflict, 
să consolideze climatul de des
tindere. să favorizeze lărgirea 
colaborării pașnice între țări și 
popoare.

El s-a referit la răspunsul 
guvernului român la scrisoarea 
secretarului general al O.N.U. 
și a arătat că guvernul român 
consideră că dezbaterea, la ini
țiativa U.R.S.S., la actuala se
siune a problematicii întăririi 
securității internaționale trebuie 
să ducă la măsuri care să în
lăture focarele de tensiune și 
conflict, să asigure pacea și se
curitatea in întreaga lume.

Ca țară europeană. România 
este vital interesată și desfă
șoară o activitate susținută pen
tru statornicirea pe continent a 
unor relații care să garanteze 
securitatea fiecărui popor, să-i 
asigure dreptul de a se dezvol
ta liber, să ducă la intensifica
rea contactelor și legăturilor 
pe multiple planuri, a relevat 
ministrul român. Țara noastră 
acționează, totodată, pentru rea
lizarea unor măsuri eficiente 
de destindere militară și dezar
mare în Europa. In condițiile 
creșterii curentului pentru des
tindere și. colaborare, blocurile 
militare apar tot mai mult ca 
un fenomen anacronic, o sursă 
permanentă de neîncredere și 
suspiciune, un obstacol în ca
lea apropierii dintre națiuni. 
Crearea unui sistem trainic de 
securitate în Europa, care să 
permită dezvoltarea pașnică, 
nestînjenită a fiecărei națiuni, 
face necesară desființarea blo
curilor militare, a N.A.T.O. și. 
concomitent, a Tratatului de la 
Varșovia, propunere formulată, 
după cum se știe, în repetate 
rînduri de țările socialiste.

Constatăm cu satisfacție ame
liorarea climatului politic în 
Europa, cursul spre lichidarea 
reziduurilor ultimei conflagrații 
mondiale și ale «războiului re
ce" care i-a urmat. Vedem în 
aceasta rezultatul eforturilor tu
turor popoarelor continentului, 
la care România a adus o con
tribuție activă, a hotărîrii lor 
de a trăi în pace, bună veci
nătate și înțelegere. In această 
ordine de idei, se impun aten
ției semnarea tratatelor între 
Uniunea Sovietică și R. F. a 
Germaniei. între R. P. Polonă 
șt R. F. a Germaniei, — a că
ror ratificare ar avea o impor
tanță deosebită — tratativele 
care au loc între Cehoslovacia 
și R. F. a Germaniei, negocie
rile dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
a Germaniei, acordul la care 
s-a ajuns în privința Berlinului 
occidental.

Guvernul român consideră că 
este de datoria tuturor sta
telor interesate să acționeze 
cu hotărîre pentru edificarea 
securității în Europa, pentru 
transformarea ei într-un conti
nent al colaborării și păcii, 
înfăptuirea acestor obiective 
corespunde nu numai interese
lor tuturor țărilor europene, ci 
și intereselor tuturor statelor, 
fiind un factor de seamă al 
stabilității și păcii în lume. O 
contribuție importantă ar aduce 
în acest sens întrunirea neîntâr
ziată a conferinței general-eu- 
ropene la care să participe, cu 
drepturi egale, toate țările in
teresate. Trebuie să se treacă 
de urgență, fără alte amînăn

sau condiții, la reuniuni multi
laterale pregătitoare, astfel ca 
organizarea Și convocarea con
ferinței să fie puse pe baze 
practice, concrete.

România acordă o atenție 
deosebită relațiilor de pace și 
bună vecinătate in Balcani, 
unde au izbucnit în trecut 
multe conflicte la originea că
rora nu s-au aflat atât proble
mele directe dintre statele a- 
cestci regiuni, cit confrun
tarea dc interese a marilor pu
teri imperialiste și colonialiste, 
care întotdeauna au încercat să 
stimuleze sau să perpetueze 
încordarea, să dezbine popoare
le balcanice pentru a le putea 
domina mai ușor. Istoria atestă 
că în fața popoarelor balcanice 
a stat constant necesitatea de 
a conviețui pașnic, de a se cu
noaște și conlucra strîns pen
tru apărarea intereselor lor vi
tale. că numai atunci cînd nu 
acționat împreună ele au pu
tut obține succese pe calea 
eliberării naționale, a progre
sului.

Transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și bunei în
țelegeri, lipsită de arme nucle
are. corespunde intereselor tu
turor popoarelor balcanice și 
trebuie să fie rezultanta stră
duințelor lor comune. România, 
care a prezentat încâ din 1957 
propuneri în această direcție, 
consideră că sînt necesari și 
posibili pași concreți, pe plan 
bilateral Și multilateral, și va 
face tot ceea ce depinde de ea 
ca Balcanii să devină o zonă 
a prieteniei și colaborării paș
nice între popoare, ca în întrea
ga Europă să fie instaurate 
pacea, securitatea și colabora
rea.

Refcrindu-se la necesitatea 
înfăptuirii principiului univer
salității Națiunilor Unite, mi
nistrul afacerilor externe al 
României a arătat că menține
rea arbitrară a Republicii 
Populare Chineze în afara 
O.N.U. a adus prejudicii grave 
organizației, slăbindu-i capaci
tatea de acțiune. însuși proce
sul pozitiv de normalizare a 
relațiilor unui mare număr de 
țâri cu R. P. Chineză atestă o 
evoluție a cărei profundă sem
nificație politică trebuie să-și 
găsească o reflectare adecvată 
în atitudinea O.N.U. față de 
drepturile legitime ale acestui 
stat în organizație. Delegația 
română consideră că este deo
sebit de important să se dea 
dovadă de realism și luciditate 
politică, să se acționeze în- 
tr-un spirit de înaltă răspunde
re față de interesele majore 
ale organizației, față de exi
gențele decurgînd din înseși 
principiile care stau la temelia 
ei, pentru a restitui R. P. Chi
neze locul ce-i revine de 
drept, ca membru fondator al 
O.N.U., și care a fost uzurpat 
de trimișii ciankaișiști. Partici
parea R. P. Chineze la viața 
internațională, la activitatea 
O.N.U. corespunde intereselor 
tuturor popoarelor, constituie 
un factor de mare importanță 
pentru cauza progresului și 
păcii în lume, o condiție hotă- 
rîtoare pentru sporirea rolului 
O.N.U. în găsirea unor soluții 
viabile marilor probleme inter
naționale.

România — a declarat vor
bitorul — se pronunță cu toată 
fermitatea pentru restabilirea 
neîntârziată a drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la 
O.N.U. Calea justă și conformă 
cu Carta pentru soluționarea 
acestei probleme este consacra
rea de către Adunarea Generală 
a realității de netăgăduit că 
există o singură Chină, Iar 
Taiwanul aparține R. P. Chi
neze, că R. P. Chineză este sin
gurul reprezentant legal a> 
poporului chinez.

Ne pronunțăm, totodată, 
pentru primirea în O.N.U. a 
celor două state germane — 
Republica Democrată Germană 
și Republica Federală a Ger
maniei — precum și a celorlal
te țări menținute în mod ar
bitrar în afara Organizației.

Ministrul român a reafirmat 
poziția țării noastre privind 
retragerea trupelor străine din 
Coreea de sud, desființarea 
așa-zisei „Comisii a Națiunilor 
Unite pentru unificarea și re
facerea Coreei", încetarea ori
cărui amestec în treburile po
porului coreean, respectarea 
dreptului său de a-și hotărî 
singur calea dezvoltării. Spri
jinim programul în 6 puncte 
de reunificare a Coreei, adop
tat în acest an de Adunarea 
Populară Supremă a R. P. D. 
Coreene, spre a se nune capăt 
dezmembrării artificiale a Co
reei. Este regretabil, cu lotul

nejusliflcat, că. în ciuda urgen
ței pe care o comportă, pro
blemele importante privind re
tragerea trupelor americane, a 
tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud și desființarea 
pretinsei Comisii O.N.U. pen
tru unificarea și refacerea Co
reei nu vor fi examinate la 
actuala sesiune.

Evidențiind importanța deo
sebită a înfăptuirii dezarmării 
și caracterul profund nociv al 
cursei înarmărilor, vorbitorul 
a apreciat că rezultatele nego
cierilor de dezarmare, deși au 
importanța lor, nu pot fi consi
derate satisfăcătoare, nu răs
pund așteptărilor popoarelor.

Pentru a se pune capăt aces
tei stări de lucruri îngrijoră
toare — a spus el — este ne
cesar ca toate statele. Organi
zația Națiunilor Unite să acțio
neze cu mai multă fermitate 
și perseverență pentru înceta
rea cursei înarmărilor și rea
lizarea unor pași concreți pe 
calea dezarmării. Interzicerea 
și distrugerea armelor nucle
are, a tuturor •urnelor de ni
micire în masă, nu pot suferi 
noi amînări. Se impune ca ne
gocierilor de dezarmare să li se 
imprime un curs nou, mai ac
tiv, pentru a se trece de la 
discuții generale la adoptarea 
de măsuri practice, efective de 
dezarmare.

După ce a subliniat însemnă
tatea deosebită a unor măsuri 
parțiale de dezarmare pentru 
promovarea destinderii, încre
derii, și cooperării între toate 
națiunile lumii, vorbitorul a 
declarat : O condiție esențială 
pentru rezolvarea cu succes a 
problemelor dezarmării, a- pro
blemelor internaționale majore, 
o constituie respectarea intere
selor legitime, de pace și secu
ritate, ale tuturor națiunilor. 
Nici o problemă care privește 
soarta tuturor popoarelor, indi
ferent de ce natură ar fi ea, 
nu poate fi soluționată numai 
de unele state sau anumite gru
puri de state. Toate statele — 
indiferent de mărimea popu
lației și teritoriului, de potenți
alul lor economic, tehnico-știin- 
țific și militar — au acest 
drept, tuturor le incumbă a- 
ceaslă îndatorire.

In acest spirit, România s-a 
pronunțat cu fermitate pentru 
convocarea unei conferințe ge
nerale de dezarmare cu parti
ciparea tuturor statelor lumii 
și consideră, de asemenea, ne
cesar să se creeze cadrul adec
vat ca la dezbaterile Comitetu
lui de lat Geneva să participe 
toate statele interesate.

Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea unor acțiuni viguroa
se pentru lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării, pentru spri
jinirea eforturilor de progres ale 
statelor rămase în urmă și a 
subliniat îndatoririle O.N.U. și 
statelor membre în acest dome
niu.

România — a continuat el — 
este profund solidară și susține 
neabătut lupta popoarelor îln- 
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru cuceri
rea libertății și independenței 
lor naționale. Condamnăm poli
tica de apartheid și discrimina
re rasială a cercurilor conducă
toare din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia de Sud, opre
siunea colonială din Namibia, 
Angola, Mozambic și alte teri
torii.

Apreciind pozitiv preocuparea 
de care au dat dovadă pînă în 
prezent O.N.U. și diferitele sale 
organisme pentru problemele 
tineretului, ministrul român a 
exprimat, totodată, convingerea 
că, date fiind însemnătatea și 
complexitatea lor, aceste pro
bleme ar trebui să se afle con
stant în atenția Organizației 
care trebuie să convoace peri
odic reuniuni consacrate pro
blemelor specifice ale tineretu
lui, să proclame solemn drep
turile lui, să examineze modul 
în care se aplică Declarația cu 
privire la promovarea în rîiidu- 
rile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare, adoptată 
la inițiativa României, în cola
borare cu alte state.

In încheiere, vorbitorul a ex
primat dorința delegației româ
ne ca sesiunea actuală să con
tribuie la creșterea capacității 
de acțiune a O.N.U. pentru a 
avea un rol mai activ în viața 
internațională, să se înscrie ca 
un aport la așezarea legăturilor 
dintre toate statele pe princi
piile universale ale Cartei, la 
dezvoltarea largă a colaborării 
dintre popoare, la eforturile o- 
menirii de pace, securitate și 
progres.

dc Portugalia în Angola. Mo
zambic și Gulneea-Bissau. El 
s-a pronunțat cu hotărîre pen
tru retragerea tuturor trupelor 
americane din Vietnam și Co
rcea dc sud pentru a se crea 
posibilitatea popoarelor acestor 
țări de a se bucura dc dreptul 
lor sacru la libertate, indepen
dență și progres. Eroicul popor 
al Vietnamului nu va putea fi 
îngenuncheat de politica de 
dictat și agresiune, a declarat 
Israeli Elincwlnga. El și-a ex
primat convingerea că soluția 
politică a problemei vietname
ze trebuie căutată în propune
rile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului dc sud.

Ministrul de externe al Ior
daniei, Adbullnh Salah s-a re
ferit în cuvînlarca sa la situa
ția din Orientul Apropiat a 
cărei rezolvare, a afirmat el. 
constă in mod esențial in re
tragerea tuturor trupelor isra- 
elicne do pe toate teritoriile 
arabe ocupate prin forța arme
lor. Vorbitorul a subliniat, de 
asemenea, acordul 
față dc prevederile 
Consiliului de Securitate 
noiembrie 1967, precum și ne
cesitatea recunoașterii dreptului 
fiecărui stat din această regi
une de a trăi in pace, în ca
drul unor granițe sigure și re
cunoscute, libere de amenința
rea cu forța sau cu folosirea 
ei. In Orientul Apropiat — a 
spus el — nu fi pace atit 
timp cit Israelul va continua 
să ocupe Ierusalimul.

Vicepremierul Siriei, Abdul 
Hali Khaddam, a opinat în 
expunerea sa, că recunoașterea 
dreptului legitim al populației 
palestiniene și retragerea tu
turor trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate jrin 
forță sînt deziderate majore ale 
stabilirii păcii în Orientul A- 
propiat. El a denunțat interven
ția militară a S.U.A. în Indo
china și a salutat lupta de eli
berare dusă de popoarele sub
jugate împotriva colonialismu
lui și rasismului. Vicepremie
rul sirian s-a pronunțat pentru 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe 
al Albaniei. Nesti Nașe, a sub
liniat în discursul să" necesi
tatea funcționării normale a 
O.N.U. arătând. în context, că 
fără participarea R. P. Chine
ze nici o problemă importantă 
nu va putea fi soluționată. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
respectarea de către toți și fată 
de toți a drepturilor sacre ale 
popoarelor . la libertate, suve
ranitate și independență. El 
s-a pronunțat pentru retragerea 
tuturor forțelor militare ame
ricane din Indochina, Coreea 
de sud și Taiwan, pentru res
pectarea drepturilor popoare
lor de a-și liotări singure soar
ta.

Iordaniei 
rezoluției 

din

comerțului exterior, Cornel Burtică
BAGDAD 6 (Agerpres). — 

Ministru] comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică. a 
avut o întrevedere cu ministrul 
irakian al economiei, Mourtada 
al Hadissl, Cu acest prilej, au 
fost evocate posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

Ministrul român a conferit.

de asemenea, cu ministrul in
dustriei din Irak. 
Jnzuroui, ministrul
și minelor, Saadum Hamadi, și 
cu președintele Federației ca
merelor dc comerț irakiene, 
Shaban Jasem Rajab. In cursul 
acestor întrevederi, au fost a- 
bordate o serie de probleme de 
interes comun.

Taba al 
petrolului

Pavilionul României la edi
ția din acest an a Tîrgului In
ternațional de la Bagdad a fost 
vizitat de ministrul economiei, 
Mourtada a| lladissi. prCcum și 
de alte oficialități irakiene, care 
au manifestat interes față de 
exponatele românești. in speci
al față de produsele industriei 
constructoare de mașini.

A 22-a aniversare
a II. I). Germane

Ședința festivă
4 COPENHAGA Regele Fre- 

derik al IX-lca al Danemarcei 
l-a însărcinat, miercuri după-a- 
miază, pe conducătorul Parti
dului social-democrat. Jens 
Otto Krag, cu formarea unui 
nou guvern, care să înlocuias
că guvernul demisionai- al lui 
Hilmar Baunsgaard.

♦ BELGRAD. La invitația 
președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal. Genial Biedici, 
președintele Consiliului de mi
niștri al R.P. Polone, Piotr Ja- 
roszewicz, va face o vizită ofi
cială de prietenie în Iugoslavia, 
în a doua jumătate a lunii oc
tombrie — informează agenția 
Taniug.

HAGA. In Capitala Olan
dei s-a închis expoziția de artă 
populară tradițională româneas
că. Exponatele, aparținind colec
ției Muzeului de artă populară 
al Republicii Socialiste Româ
nia. s-au bucurat dc o deosebi
tă apreciere atit din partea pre
sei olandeze, cît și a celor pes
te 56 000 de ............vizitatori.

♦ PEKIN. 
..Doina" al .

. Ansamblul artistic 
armatei române a 

sosit la Pekin. într-un turneu 
în R.P. Chineză, la invitația A- 
sociației populare chineze pen
tru relații culturale și de pri
etenie cu țările străine, trans
mite agenția China Nouă.

♦ BERLIN. Intre guvernele 
R D. Germane și Albaniei au 
fost încheiate marți la Berlin, 
un protocol privind listele dc 
mărfuri ce constituie obiectul 
schimburilor comerciale în ca
drul acordului pe perioada 
1971—1975. precum' și un pro
tocol referitor la livrările reci
proce în anul 1972. Agenția 
ADN menționează că aceste do
cumente asigură dezvoltarea 
continuă a comerțului dintre 
cele două țări.

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Numai în cursul lunii sep
tembrie, in Japonia au dat 
faliment 742 de firme din di
ferite ramuri economice, cw 
un capital de peste 10 mili
oane yeni fiecare. Biroul „Te- 
ikoku Kosinsio" care i fur
nizat aceste cifre, apreciază 
că ruinarea firmelor japoneze 
nu este străină de măsurile 
economice excepționale a- 
doptate de guvernul S.U.A. 
pentru salvarea dolarului.

♦ LUSAKA. Principalele' 
forțe politice angajate în lupta 
împotriva regimului rasist din 
Rhodesia. ..Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe (ZANU) 
și „Uniunea Poporului African 
Zimbabwe" (ZAPU) — au ho- 
tărît să fuzioneze. Tn fruntea 
noului, partid denumit Fron
tul de eliberare din Zimbabwe 
— Frolizi, a fost ales Shelton 
Siwela, relatează ziarul ..Le 
Monde“.

< GEORGETOWN. Profeso
rul Josh Ramsamy, lider al 
„Mișcării împotriva agresiunii" 
și redactor-șef al unei publica
ții a forțelor de stingă, a fost 
victima unui atentat in plin 
centru al capitalei Guyanei. 
Dintr-o mașină, asupra sa au 
fost trase mai multe focuri de 
armă rănindu-l grav. El a fost 
transportat imediat la spital și 
supus unei intervenții chirurgi
cale.

BERLIN 6 — Corespondentul 
Agerprc6, Ștefan Deju. transmi
te ; In seara zilei de Octom
brie, a avut loc la Berlin ședin
ța festivă consacrată celei de-a 
22-a aniversări a Republicii 
Democrate Germane. In prezi
diu au luat loc Erich Honec
ker, prim-secretar al C.G." al 
P.S.U.G., și alți conducători de 
partid și de stat.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, Horst Sindermann. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepre.ședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
scos în evidență succesele do- 
bîndite în construcția socialis
mului, colaborarea cu celelalte 
țări socialiste, eforturile R.D.G. 
pentru menținerea păcii și se
curității în Europa.

F/wm

în lume
Zăpadă timpurie♦ ROMA .Ploile torențiale 

căzute în uncie regiuni alo Ita
liei. printre care Calabria, au 
produs grave inundații. Sînt 
semnalați morți și răniți. De 
asemenea, s-au înregistrat pa
gube materiale, evaluate la mi
liarde de lire. In mod deosebit 
au fost afectate dc inundații 
culturile dgricole, numeroase 
imobile, drumuri și căi ferate. 
Zece localități Sînt izolate de 
ape și aprovizionarea lor se 
face cn ajutorul elicopterelor.

la Razgrad

Un proiect de lege80 000 de mineri
americani continuă prin care guvernuls

asupra

★

aceștia au partici- 
grevă, revendicînd 
salariilor.

întreprinderilor
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CEYLON

înrăutățirea situației 
minerilor din Spania
MADRID 6 (Agerpres). — 

Situația socială în bazinul 
carbonifer Nalon din Spa
nia s-a înrăutățit brusc luni, 
cînd 1 369 de mineri au fost 
concediati temporar de către 
conducerea întreprinderii na
ționale Hunosa. Concedierea 
celor peste 1 300 de mineri, 
informează agenția France 
Presse, a fost determinată dc 
faptul că 
pat la o 
majorarea

MADRID 6 (Agerpres). — 
Aproximativ 2 700 de mineri 
din Ovideo, principalul ba
zin carbonifer al Spaniei, au 
declarat grevă, cerînd îmbu
nătățirea condițiilor sociale și 
majorarea salariilor. Printre 
muncitorii greviști care au 
instalat pichete se aflau și 
minerii din Nalon, concedia’i 
zilele trecute de conducerea 
întreprinderii Hunosa. J’iind- 
că participaseră la o grevă 
similară săptămîna trecută.

greva declanșată 
la 1 octombrie

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — Liderul centralei 
sindicale americane AFL-CIO, 
George Meany, a supus unei 
critici aspre invocarea de că
tre președintele Nixon a legii 
Taft-I-Iartley pentru întreru
perea grevei docherilor. Ară
tând că rezolvarea în acest 
mod a conflictului de muncă 
lovește direct în interesele 
clasei muncitoare, Meany a 
acuzat Administrația că as
cunde adevărul cu privire la 
rezultatele actualei politici e- 
conomice.

Agenția Reuter transmite, 
pe de altă parte, că ministrul 
muncii. James Hodgson. a 
intervenit din nou. fără re
zultat, pentru reluarea ne
gocierilor dintre patronat și 
sindicatul celor 80 000 de mi
neri care au încetat lucrul 
la 1 octombrie. Greva afec
tează 20 de state america
ne.

este împuternicit 
să preia controlul

particulare
COLOMBO 6 (Agerpres). — 

Guvernatorul general al Ceylo
nului, William Gopallawa, a a- 
probat un proiect de lege, în 
virtutea căruia guvernul este 
împuternicit să preia controlul 
asupra oricărei întreprinderi 
particulare din tară — a anun
țat președintele Camerei Re
prezentanților, Stanley Tillaka- 
ratne. Intrarea în vigoare a a- 
cestui proiect este considerată 
drept una dintre cele mai im
portante măsuri întreprinse în 
baza legislației promulgate după 
alegerile generale care s-au sol
dat cu victoria Frontului Unit 
al Forțelor de Stânga și instau
rarea guvernului prezidat de 
Sirimavo Bandaranaike,

Alături dc alte popoare aflate încă sub dominație portugheză, poporul mozanibican își 
continuă lupta pentru elibera.- a națională.

In loto : Un detașament de femei, aparținind forțelor patriotice de eliberare din Mo- 
zambic in marș.

In orașul Razgrad din nor
dul Bulgariei, a căzut in 
noaptea de marți spre mier
curi prima zăpadă din acest 
an. Temperatura aerului a 
scăzut brusc. Nici cei mai în 
vîrstă locuitori ai orașului 
nu-și amintesc de o zăpadă 
atit de timpurie la Razgrad.

Serie filatelică
consacrată artei
etrusce

Poșta din San Marino a 
emis o interesantă serie fila
telică de patru mărci, consa
crată artei etrusce. Cele pa
tru valori reprezintă o am
foră pentru vin și ulei in 
formă dc pasăre, celebrul 
„Sarcofag al soților**, o ima
gine a zeului Mercur și o 
himeră. Tirajul total este de 
720 000 de serii.

Copii de briliante
Renumitele briliante „Șah**, 

.Orlov", „Regen" și altele 
se odihnesc pe pernuțe de 
catifea, nepăzite de nimeni, 
într-un muzeu din Ural. Nu
mai ochiul experimentat al 
vreunui bătrin bijutier și-ar 
putea da seama că aceste 
„briliante" sînt șlefuite din 
cristal obișnuit. Meșterul 
Evgheni Kozlov a imitat cu 
mare precizie aceste pietre, 
care se păstrează în fondul 
de diamante al Uniunii So
vietice. Copiile au fost făcute 
în vederea turnării unui film 
documentar.

Pe urmele unor piese
de antichitate

Un grup de arheologi japo
nezi au început ample cerce
tări în vederea descoperirii 
și recuperării unor piese de 
antichitate, de o rară valoare, 
scufundate in fluviul Tigru 
în urma naufragierii, acum 
115 ani, a unor ambarcațiuni. 
Aceste piese urmau să fie 
expuse la muzeul Luvru.

In 1956, o expediție fran
ceză a efectuat, de asemenea, 
cercetări, dar le-a abandonat 
după ruperea relațiilor diplo
matice dintre Franța și Irak.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres nr. 

40 din 6 octombrie 1971 au fost 
extrase din urnă următoarele 
numere :

Extragerea 1 : II 18 32 13 
28 2.

Fond de premii : 1 310 056 lei.
Extragerea a Il-a: 29 9 12 

24 5.
Fond do premii : 458 784 lei.

Tipdiul — Întreprinderea oolisii'aticâ Hunedoara — Subunitatea Pelrvșuni 41 390


