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,Căci iubirea e tare ca moartea...*

Abio cina au ouzit sentința - „Judecătorie, 
urnele legii..., declară desfăcută căsătoria, 

din vino ambelor porii" - soții I. și N. G., din 
Vulcon, s-ou privit cu semnele mirării in ochi și 
cu descumpănirea călătorului la râspintie de 
drum : Și ocum, incotro ? încotro ?...

Au urmot. pentru ei, luni de plumb și le
șie, cu însingurări apăsătoare, cu oboseala cău
tărilor, cu veghea meditației grave și — cind ii 
viscoleau amintirile — cu aceeași chinuitoare in- 
trebore : „Și totuși, de ce am ajuns aci ? Doar 
ne-om căsătorit din dragoste 1“

Iși reconstituiou in gind - a cita oară ? - 
drumul străbătut in cei doi ani de căsnicie. Și 
drumul acesta, privit dinăuntrul lor, li se părea, 
ocum, că o trecut prin livezi cu cireși in floare. 
Privit insă dinafara lor, drumul acesta se pier
dea în nori de furtună, cu fulgerele miniei, cu 
grindina certurilor și cu chiciura despărțirilor 
trecătoare, dar dese - otit de mult pomenite în 
cursul procesului - ce întunecau cerul primăvă
ratec ol căsniciei lor. Și în ceasurile astea de 
reflecție lucidă, li se deslușea limpede și cauza 
acestor schimbătoare „climate", ignorate pină 
atunci : amestecul intempestiv al părinților in 
vioțo lor casnică. Atitudinea ostilă o mamei lui 
- core și-o dorit pentru fiul ei (inginer), o no 
ră „de condiție mai bună" (și nu o simplă de 
senotoore tehnică ! ?) ca și omestecul - din prea 
mult zel părintesc — al mamei ei in cele mai 
intime treburi ale căsniciei lor, au făcut din ei 
ceea ce au vrut acești părinți să fie : unelte do
cile ale egoismului și vanității lor. Astfel, pe ne
simțite, ideea divorțului și-a găsit cuib călduț 
undeva, în sufletul lor, și a crescut, cu timpul, 
ca puiul de nopircă...

Iși reproșou acum, amar, nechibzuințo de 
o fi fost alții și nu ei inșiși, de a se fi lăsat a- 
tît de ușor doboriți de soortă la primo bătaie 
o ocesteio in ușa lor — ca intr-o parodie peni
bilă a simfoniei destinului. Și adevărul acesta 
crud se prelungea, dureros, in sufletul lor, ca 
ecoul unor aripi, frinte de ferestre cu prea mul
tă lumină...

S-ou reîntâlnit, din întâmplare, după un an,

Cintarea Cintărilor

într-o cabană solitară dar ospitalieră, din munți. 
Aceeași cobonă in care se cunoscuseră cu trei 
ani 
nai

in urmă. Și-ou vorbit, Io început,convențio- 
și banal. Apoi, cu fiecore întrlnire sau popas 
aceleași poteci străbătute, cindva, impreu- 
cu fiecare amintire ce și-o împărtășeau, nu 

pornindu-se 
i un început de puhoi în luno dez- 
un semn al întoarcerii din drumul

pe 
nă, 
arareori, Aimid și stingoci, simțeau 
în ei ceva ca 
ghețului. Ca i 
rătăcirii lor, spre oceleoși începuturi cu cer al
bastru din core s-a născut dragostea lor dinții :

„Iubire, sete de vioță, 
Tu ești putereo creatoare 
Sub care sufletele noastre 
Renosc ca florile sub soare".

(Vlohuță)

Și cu fiecare zi ce oduceo, in sufletul lor, 
limpezimi de prund, se redescopereau pe ei în
șiși și lotuși altfel : cu un ciștig de experiență 
și cu un dram mai mult de înțelepciune ome
nească. Cu înțelepciunea celui ce știe, de-acum, 
că nici o căsnicie nu este idilă paradisică ci e- 
xistențo lucidă, și că, de o pui mereu sub mi
croscop, orice cusur mărunt capătă proporții 
trainice ; că ea nu este nici capriciu și nici o 
jucărie de copil pe care nechibzuințo să o poa
tă strica oricind in așteptarea olteia moi atră
gătoare ; că in orice căsnicie, dragostea este 
aceea core-i do substanță morală : încrederea 
șl respectul reciproc, puterea de sacrificiu și 
dăruireo de sine. Cu o condiție ; ca fiecare din
tre soți să fie el însuși și, mai ales, să rămînă 
astfel...

...l-am întâlnit, recent, pe cei doi „eroi" 
ai povestirii mele. S-au recăsătorit la scurt timp 
după ce au coborit din munți. Ca intr-un imn al 
împlinirii din Cintarea Cintărilor : „Căci iubirea e 
tare ca moartea..." Ca in finalul simfoniei bee- 
thoveniene a destinului, cu bucuria lui ce se re
varsă in voluri, in accentele mărețe ale olă- 
murilor, vestind biruințo omului : „Căci omul e 
mai tare decit soarta sa 1"

David MANIU

Peisaj montan.

Primele tulburări de hiperten
siune arterială, (U care se pre
zintă bolnavul la mediu nu co
incid, întotdeauna, < u debutul 
real al bolii. De foarle multe 
ori, hipertensiunea este desco
perită intimplălor, la persoane 
care n-au avut nici o tulburare 
cauzală de creșterea tensiunii. 
In majoritatea cazurilor (90 la 
sută), boala este descoj criță șl 
cunoscută tardiv, cind cifrele 
tensionale sini deja superioare 
normalului, cu modificări așu- 
pra vaselor. Acuzele prezenta
te de bolnavul cu hipertensiu
ne arterială slnt: cefaleea (du
rerea de cap) care nu este o- 
biigatorie și fără a depinde di
rect de valoarea tensiunii arte
riale. fiind qenerallzată sau lo
calizată frontal sau orbital ; a- 
meteală, vijîieli, vedere înce
țoșată. puncte neqre sau lumi
noase în cîmpul vizual sau or
bire trecătoare..

In unele cazuri, se observă

toată lumea o știe 
ciment care muncesc șl oa

meni caro alături de el. ...se fac 
că muncesc", care mimează doar 
gestul muncit, acoperind .sau in- 
ccrcind să acopere, cu risipă de 
vorbe mari șl exces de gesticu
lație, vidul interior al faptelor. 
Inșii aparțlnind acestei ultime 
(alegorii știu, insă, că. mal de
vreme sau mal Ifrziu, Iși vor 
da, inlr-un iei sau altul, in... pe
tic. Drept care, au lansat un 
dicton care să-i apere, un dicton 
aberant, dar un dicton ce poate 
fi des auzit, Împotriva oricărei 
logici : „Cine muncește — gre
șește". Dicton ce conține — pe 
lingă un netăgăduit simbure de 
realitate. fiindcă. intr-adevăr, 
numai cel ce stă de pomană e 
scutit de riscul de a greși — și 
o invitație, deloc neprimejdioa- 
să. la a considera eroarea drept 
o fatalitate, drept un atribui in
separabil al muncii... Absoluti
zat, dictonul cu pricina ascunde, 
de fapt, o veritabilă teorie a 
„erorii planificate"; incompeten
ța, cunoscîndu-șl neputința de a 
evita eroarea, o „planifică", con- 
stituindu-șt, prin dictonul de ca-

rr ne ocupam, un soi de ..scul 
teoretic", un pmatiăzncf la c- 
ventualele — și legitimele — 
fulgere ale criticii.

Un linăr cercetător de la 
I.C.P.M.H. imi relata, nu dcnuili. 
un episod semnific aliv din acest 
punct de vedere. Este vorba, in 
accaslâ inlimplare, despre* lipsa 
do răspundere, in care se stră
vede mai bine decll orlund 
— mișcarea incompetenței. Cei 
ce știu că nu sini in stare, din 
cauza nepriceperii lor, să evite 
eroarea, își asociază — imi spu
nea interlocutorul meu — pe un 
al doilea Și pn un al treilea, ast
fel incit partea lor de „răs
pundere". — și, implicit, de pe
deapsă — să fie cit mal redusă, 
„asociații** devenind solidari in 
eroare.

Episodul de care e vorba s-a 
petrecut mai demult, pe vremea 
tind tinărul nostru cercetător, 
student fiind, făcea primii pași, 
primele încercări de ..muncă ști
ințifică". Un cercetător științific 
cu vechime — imi povestea In
terlocutorul meu — și-a asociat, 
sub pretextul ..muncii in colec
tiv'*, pe un subaltern, pentru se-

Ictțlonarva unor texte de publi
cai. tntimplător, cel ce fiiseșc 
Invitat să-l secondeze era un l’bs 
avizat, slăpfn pe secretele pfO- 
leslef, drept pentru care, „miro
sind" nepriceperea celuilalt, șl-a 
permis un lest s< mnltlr allv : l-a 
oierii ca fiind drept .Juaite bu

ne" nișlc lexte sub orice nivel 
publicabil. Celălalt s-a entuzias
mai de ele, iar unele au și a- 
părut...

In asemenea circumstanțe 
— o de părere Interlocutorul 
nostru — e, totuși, firesc ca răs
punderea să se împartă, ca sanc
țiunile — dacă sini — să-i cu
prindă. deopotrivă, și pe cel 
care, ei inșiși incompetenți sau 
prea slabi ca să refnze un astfel 
de tirg degradant, au devenit, 
cu voie sau fără, solidari in e- 
roare... După cum — ca să pri-

vim d«um și cealaltă latură a 
chestiunii — atunci cind săvâr
șești o eroare, un aci reproba
bil. trebuie să a| loialitatea de 
a răspunde singur de ea, fără sfi 
le ..scunzi in umbra altora fără 
să ți cauți cu lot dinadinsul 
„asociat i“.

Opinia interlocutorului nos- 
slru c, fără doar și poate, uni
ca rezonabilă pentru astfel de 
cazuri. Și el, și alți colegi, dc-ai 
lui, și-au făcut din aceste prin 
cipii o profesie de credință, o 
decizie de muncă și viață 
la care se străduiesc să 
abdice nicicind. Concepind 
ferite sisteme <le abataje, 
ferite metode de explorare, 
ferite studii telrnico-econoniice 
pentru dezvoltarea unor mine, 
ci au apelat nu o dală la idei
le, sfaturile și sprijinul unor 
mineri și maiștri cu experiență, 
care s-au oferit bucuroși să-i a 
ajute. Dar acești cercetători au 
înțeles, in același timp, ca, în 
caz de eventual eșec, să-și asu
me singuri răspunderea, con
cepția sistemelor și metodelor 
respective aparținindu-le de la 
„a" la „z“.

Vom inaj semnala, in încheie
rea acestor rinduri. și un aii 
fapt. Și anume, acela <â fuga 
de răspundere (fuga celor ce. 
„muncind", „greșesc" '.’) ex
primă și prin mulțimea <1< co
rnițele, comisii, organisme etc., 
care răsar uneori ca ciuper
cile, sugind din timpul celor ca
rp produc, consunând ele in
sele, lacom, bălei uriașe dp timp, 
ocupate fiind să „planifice" și 
să „răsplanifice" niște lucruri 
care, nu o dată, Se dovedesc 

mă nimic altceva «le- 
erori !
nepricepere se dis- 

i aruncarea sarcinii 
altora, pe umerii cit 

mai multora, pentru a facilita 
solidaritatea in eroare. Xcolo 
unde sînt multe ..comiții", mul
te „inițiative" zgomotoase, mul
tă agitație sterilă in jurul ce
lor care produc, să nu ne mi
răm dacă vom găsi și mullă 
nepricepere, fugă de răspunde
re, teorii „justificative" ale 
deficiențelor...

(Ic pină la urii
nu cit niște...
di- Propria
di- culpă prin
di- Pe umerii i

< VASILE BORDEA. Petro
șani : Este foarle adevărat, din 
cele ce ne relatați amănunții 
dumneavoastră, reiese pregnant 
o trăsătură de mare valoare a 
colectivului în care lucrați. Co
legii dv., în corpore, au reușit 
să învingă unele oscilații mo
mentane (poate mai mult de or- 
dip lăuntric) și și-au impus vo
ința, trecind chior și peste vi
tregiile naturii. Faptul, că, toți 
ca unul, în acea dimineață de

duminică, cu ploaie măruntă și 
plictisitoare, aii plecat la Ghe- 
Iar, acolo unde „zbîrnîiau ma
caralele și se Invîrteau betonie
rele grăbite", denotă, In primul 
și în primul rînd, forța de ne
tăgăduit a unui colectiv omo
gen.

< LEONTIN DRAGOȘ, Petro 
ș<nl: Inlrucit ne-ati rugat, cu 
om, să transmitem, mulțumirile 
dv. profunde, datorate medicului 
Aurel Huna, o face cu plăcere. 
In ce privește atît „recomanda
rea'1 pe care o aveți la îdresa 
medicului Rodica Dijmănescu cit 
și obiectiunile pe care le aveți 
in privința acesteia, vă comu
nicăm că nu le împărtășim nici 
pe departe...

+ CONSTANTIN MITROJ. 
Petroșani : Deși vă încheiați „e 
pistola" cu „rămin în aștepta 
rea unui răspuns favorabil", ni 
știm cum am putea să vi-1 fur 
nizăm. Vecina dv., carevasăzică, 
soția responsabilului blocului 
(!l), are un picup pe care, cu 
difuzorul în fereastră, îl ține 
deschis de dimineața de la ora 
8 și pînă seara la ora 21. N-ați 
găsit înțelegere, ati reclamat 
conducerii depoului de locomo
tive C.F.R. unde lucrează pose
sorul picupului, degeaba... A- 
veti dreptate, e incorect și chiar 
inuman să-ti „asasinezi" zilnic 
vecinii cu muzica ta preferată. 
Adresați-vă organelor de ordi
ne. O amendă 
venită pentru

ar fi foarle bine! 
adepta zgomolu-

< MARIUS 
can: Dragă Marius, ești 
linăr, ne-am dat seama, 
pionier, e frumos din partea ta 
că ne expui niște presupuneri 
care s-ar putea să fie adevăruri, 
dar credem că nu trebuia să le 
adresezi redacției ci miliției din 
Vulcan, singura în măsură să 
constate un furt. Ține-ne la cu
rent cu... „descoperirile" tale 1

foarte 
[ oale

...Pretutindeni, lîngă noi se 
află OAMENI. Și noi ne a- 
flăm, orieînd, lîngă OAMENI. 
Oameni între oameni ! Acasă, 
în imediata apropiere sau mai 
departe, in locuri abia cunos
cute, necunoscute sau demult 
cunoscute. Tot mai des, tot 
mai mulți împreună...

Sociabilitatea, marea carac
teristică a omului de azj — 
care explică și situația de 
fapt a existenței sale — a de
venit pentru contemporani o 
condiție sine qua non. Și, 
totodată, o virtute. De ce ? 
Pentru că, în primul rînd, 
sociabilitatea implică respon
sabilități ale fiecăruia pentru 
fiecare. Responsabilități ale 
oamenilor față de... oameni, de 
semenii lor. Și aceasta, în 
orice situație. Incepind cu fap
tul mărunt, insignifiant 
cotidianului și culminînd 
marile procese ale vieții 
ciale !...

Aș vrea, în rîndurile ce 
mează, să mă refer la 
din nuanțele 
Aș supune 
FICIUL
LORLALȚI Pentru că socia
bilitatea implică nu numai 
conștiință ci și INIMA, nu 
numai înțelegere deplină a 
necesității ci și NEVOIA de 
a dărui sau DISPONIBILEI* A 
TEA de a primi. Pentru că

sociabilitatea, înțeleasă in sen
sul strict al beneficiului spri
jinului semenilor, a cîștigat
— lucru vădit pentru oricine
— valori și semnificații noi 
in societatea noastră socialis
tă, unde se poate manifesta 
din plin și plurivalent.. îmi 
vine în minte o întîmplare 
dintr-un raid pe care l-am fă
cut cindva împreună cu ser
viciul de circulație din cadrul 
Miliției Petroșani. Imț amin
tesc perfect... Un brigadier de 
pe un șantier de construcții 
rutiere, prins în... derivă de 
nerespeetare a normelor de 
tehnica securității muncii și 3 
legii circulației, cerea .îngă
duința" ofițerului de miliție, 
promițînd că „nu se va mai 
întîmpia". Eram aproape gata 
să intervin pentru ..iertarea" 
semenului. tonul tînguîos al 
acestuia determinînd acel 
zbîrnîit aparte al unc ..coar
de" a inimii, peste care nu 
prea poți să treci, indiferent 
sau . tăios". Bine însă că 
m-am abținut... Explicațiile 
Je Jupă amendă (primită, to
tuși, fără reproș !) au avut

darul de a mă dumiri și edi
fica. OMUL nostru a fpst, in 
repetate rînduri, avertizat O- 
MENEȘTE, pentru erori mai 
mari decit cea săvîrșită Ulti
ma oară, așa că aceasta, ulti
ma, sancționată, e și o urina
re a... repetabilității. Virtu
tea aceasta sublimă și bine
făcătoare — sociabilitatea — 
are, e adevărat, de multe ori 
sa'u poate orieînd. ca sursă 
generozitatea. dar ea nu se 
poate „traduce", cum cred li
nii, prin acea acțiune de „în
chidere" (neapărată și 
luă) a ochilor în fața 
Iilor...

La o oră după acea
plare, o alta, oarecum asemă
nătoare avea să mă vîre 
și mai mult în... derută. Un 
f-onducător auto, despre care, 
din discuții, mi-a fost dat să 
aud că a fost excesiv de des 
amendat, era lăsat să... mear
gă mai departe. Și nu numai 
atît. Ofițerul de miliție, cunos- 
oîndu-i, Se pare, o parte a in
timităților, i-a „servit" și cîte- 
va sfaturi utile, cîteva povețe 
care. — se observa — por-

----------------------- A 
ncau direct din inimă. Expli
cațiile ulterioare m-au lămu
rit și de astă dată. OMUL 
săvârșise abaterea pentru ca
re a fost oprit din drum, de
terminat fiind de alt șofer, fu
ră voie... O nouă sancțiune ar 
fi acționat, în acest caz. r.u 
în direcția îndreptării !

Sociabilitatea are, deci, du
pă cum se știe — și după cum 
m-am convins — drept cimp 
de manifestare viata, cu 
multiplele ei fațete. Ea sc 
traduce Prin bunăvoință și 
interes pentru oameni, îmbo
gățește existența, ii determi
nă drumul bun, o face mai 
frumoasă... Sociabilitatea nu 
ne permite să fim indiferenți 
față de necazurile altora, (tar 
nici reci cu bucuriile celor de 
lingă noi. Sociabilitatea impli
că exigență. Exigență fată de 
noi înșine ! Exigență fată de 
semenii noștri!

Vremurilor noastre de azi 
lc este proprie sociabilitatea. 
Le este adecvată. Pentru că 
în fiecare act al nostru este 
implicat socialul. Pentru că 
noblețea sociabilității. sub 
multiplele ei aspecte, se con
firmă nu numai în acțiuni 

. excepționale, ci, în primul 
rînd, îr. fiece act al nostru de 
viață...

0 reprezentantă a „sexului slab" 
se revoltă contra... conștiinciozității
„Tovarășa X" s-a urcat in au

tobuz. Prin față, bineînțeles, că 
era... mai comod și avea Și sa
coșă. Controlorul Mihai Ermoiu, 
salariat al I.G.C. ,după o „mi
nusculă" observație de rigoare 
(ce înseamnă, lotuși, să treci cu 
vederea !) scurgîndu-se timpul 
afectat scoaterii biletului și vă- 
zînd că „tovarășa X" nu dă nici 
un semn de viață, o invită pe 
călătoare să prezinte biletul. I 
se arată... abonamentul. Un sin
gur drum „perforat" ! Cel de aca- 
-ă înspre oraș. Baz.îndu-se pe fap
tul că va găsi înțelegere, ..tovară
șa X", mizează totul pe o sin
gură „carte", explicînd, sincer, 
controlorului că mai trebuie să 
facă un drum și are nevoie..., 
ca să nu maț plătească. „Soco
teala" de acasă nu s-a potrivit 
însă cu cea din ..tîrg". Contro
lorul Mihai Ermoiu a încercat 
să-și facă conștiincios datoria. 
Și-a început să copieze datele 
personale de pe abonament. 
Dar, a rămas cu el (cu abona
mentul „tovarășei X") în mînă. 
Aceasta, subit, a coborît... Con
trolorul a trimis, printr-un co
leg de breaslă, abonamentul cu 
care n-avea ce face, secre
tariatului 1. G. C. Lucruri
le nu s-au oprit însă aici. „To
varășa X", intrigată de faptul 
că i-a fost „oprit" abonamentul, 
a mers la I.G.C. să „facă gălă- 
gie", și-a trimis ulterior și soțul 

amenințe" și, colac peste

Mijloace de tratament în hipertensiunea arterială
pierderi trecătoare de cunoștin
ță, tulburări de vedere, mono- 
pareze — toate cu caracter 
tranzitoriu și cu revenire com
pletă la normal.

La apariția și dezvoltarea bo
lii concură factori multirli, unii 
legați de zestrea ereditară, iar 
alții de condițiile mediului de 
viață.

Mijloacele de care dispunem, 
azi, în tratamentul hipertensiu
nii arteriale sini simptomatice 
(recurg la scăderea statornică 
a valorilor tensionale).

Pentru ca media de viață a 
bolnavilor hipertensivi să fie 
egală cu cea a populației gene
rale, se consideră necesară tra
tarea oricărei tensiuni arteria
le care depășește limitele supe
rioare acceptabile (160—95 mm 
Hg), demonstrat fiind faptul că

Sfatul medicului
producerea sclerozei arteriale 
este re/ultalul direct al tensiu
nii arteriale ridicate.

Avem la dispoziție trei ale
gorii de mijloace de tratament : 
reglarea activității lizice și : si- 
hice, tratamentul dietetic și me
dicamentos. Arsenalul farmaceu
tic modern ne pune astăzi la 
dispoziție o multitudine de pro
duse medicamentoase, care res- 
trîng din ce în ce numărul hi
pertensivilor. Nici o medita- 
mentalie n-a diminuat însă im
portanța măsurilor igienic o-.lie- 
letice din tratamentul hiperten
siunii arteriale. Folosirea lor 
combinată are avantajul poten
țării reciproce, cu rezultate e-

ficienle, constante și durabile.
Activitatea fizică: orarul de 

lucru va fi de 6—8 ore fără 
surmenaj, concedii segmentate 
în curbul anului, în stațiuni de 
odihnă sau balneo-climatcriee. 
Este indicată respectarea ore
lor de somn, a orelor de masă 
și limitarea distracțiilor.

In viața modernă, cu toată a- 
gitația și tensiunea pe care ea 
o irnpli» ă, < onflictele sale so
ciale și personale duc nu nu
mai la apariția, dar și la între
ținerea și agravarea hi; erten- 
riunii. Unui hipertensiv i se re- 
omandă a duce o viață de de

tentă emoționată si psihică, lip
sită de eforturi, abuzuri și sur

menaj.
Indicațiile dietetice fac parte 

integrantă din tratamentul bo
lii. Nerespeclarea lor constituie 
una din cauzele obișnuite și 
frecvente ale eșecului tratamen
tului hipotensor. Se pune pro
blema calității și cantității ali
mentelor precum și a consumu
lui de tutun, alcool, condimen
te. In general, se va administra 
un regim alimentar suficient 
din punct dn vedere caloric și 
echilibrat. Se urmărește men
ținerea unei greutăți normale. 
Regimul alimentar hiposodat 
constituie astăzi unul din mij
loacele cele mai eficace și în 
același timp inofensiv de trata
ment a hipertensiunii arteriale. 
Se suj rimă piinea obișnuită, 
prin înlocuirea acesteia cu pli
ne lără sare, laptele, produsele

pupăză, a scris redacției, infie- 
rindu-1 pe Mihai Ermoiu ca 
fiind posesor al unui limbaj 
jignitor, invinuindu-1 de inco
rectitudine în muncă (?!?) Am 
cercetat rapid cazul, încereînd 
să ..reparăm" începutul de we- 
șeală, în care căzusem dînd 
dreptate „tovarășei X“, și bine
înțeles, adevărul a ieșit ușor la 
suprafață...

Am notat aici aceste rînduri 
cu intenția clară de a reliefa 
modul în care unii oameni (ca 
..tovarășa X". pe care am nu
mit-o astfel, deși se numește 
Livia Borza, pentru că. în tot 
cuprinsul „pledoariei" ei contra 
..învinuitului" Mihai Ermoiu, a 
apelat prea des la sentimentul 
tovărășiei, al înțelegerii, ai în
trajutorării pe de o parte, iar 
pe de altă parte acuzind nejug- 
tificat un semen, un adevărat 
tovarăș) înțeleg să induc, în 
eroare opinia publică, să pretin
dă admonestarea unor... pre
tinși vinovați. Și cînd ne gîndim 
că toate acestea au fost făcute 
sub imperiul respectului ce se 
cere acordat, în plus, femeii ca 
„reprezentantă a sexului slab" 
(cum afirma tovarășa X"). ne 
apare sub o lumină și mai e’arii 
nimicnicia unor fapte în care 
omul, sub influența nervilor 
momentani, excluzînd rațiunea, 
se lasă... lansat ’

de me/elăric și patiserie, con
servele de carne și frutJele, 
brinza.

Este interzis consumul băutu
rilor cu bicarbonat sau clorură 
de sodiu (ape minerale) precum 
și a medicamentelor sodale (sul
fat, salicilat și bicarbonat de 
sodiu).

Condimentarea alimentelor 
reci sau calde, in timpul mese
lor sau a preparării lor, se poa
te fare de bolnav prin folosi
rea în locul sării de bucătărie 
a produsului românesc: sare
fără sodiu.

Folosind leqimul ‘cu putină 
sare, fenomenele bolii regresea- 
ză, tensiunea scade la normal 
sau aproape la normal, în ma
joritatea cazurilor. Regimul a- 
limentar variază însă și in func
ție de bolile asociate și do 
compilațiile prezente...

Ana DtțOlV.
medic specialist Interne
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Un grad sporit de civilizație și atractivitate 
localităților municipiului — obiectiv major

pentru toți cetățenii Văii Jiului
(Umare itn pag. I)

cipalc din orașele municipralui 
au un aspect rtetnțnjit, nu sJnt 
întreținute. ;iu acoperișul de
teriorat, fără jphiaburj și bur- 
hnc, deși poziția în care .4nt 
tun plasa te ar reclama o îngri
jire deosebită din partea între
prinderii de gospodărie locsti- 
vă și a proprietarilor, și mai 
multă atenție din partea orga
nelor de resort. S-a criticai in 
sesiune că deși I.G.L. a primit 
din partea Comitetului execu
tiv municipal sarcina de a trece 
la refacerea fațadelor la une
le blocuri din materiale dura
bile (placaj ceramic), această 
acțiune a fost neglijată. Fața
dele unor blocuri recepționate 
chiar cu ani în urmă nu sînt 
finisate. In fața acestor nea
junsuri nici serviciile dp siste
matizare Și gospodărie comu
nală ale municipiului și orașe
lor nu au acționat totdeauna 
în spiritul atribuțiilor «le ser
viciu și al legislației în vigoa
re pentru a face mai multă or
dine în acest domeniu, au ma
nifestat multă inerție, ncacti- 
vînd ca organe executive ale 
consiliului popular — cu ini
țiativă curaj și spirit de răs
pundere în rezolvarea tuturor 
sarcinilor cc le revin. De ase
menea, o scrie de șantiere de 
construcții prelungesc nejustifi
cat unele lucrări în centrele o- 
rașelor, distrug străzi, zone 
verzi și nu le refac, nu se o- 
cupâ de propriile incinte. S-a 
exemplificat în acest sens șan
tierul I.L.H.S., care nu a refă
cut terenul în urma lucrărilor 
de alimentare cu apă și cana
lizare.

Dezbaterile din cadrul sesiu
nii s-au oprit cu deosebită a- 
lcnție și asupra neajunsurilor 
existente în ceea ce privește sis
tematizarea pe verticală, exe
cutarea lucrărilor de drumuri, 
«lei canalizări, puncte gospo- 
dăr sti și jocuri pentru copii 
— pare pe lingă aspectul lor 
ne orespunzător. nemulțumesc 
pe bună dreptate locuitorii din 
cartiere. In cuvîntul lor, de
putății Gheorghe Romoșan Du
mitru Grunță, Fr. Daradics au 
înfățișat dificultățile ce apar în 
cr3șele Petrila și Lupeni din 
cauza viiturilor de apă și a 
aluviunilor Ce se produc de fie- 

A apărut numărul 8|1972 al revistei

„Probleme
DIN CUPRINS:

Editorial — Documentele Conferinței Națio
nale a P.C.R. — strălucită fundamentare teore
tică a dezvoltării României.

PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TER- 
MFN A CINCINALEI UI :

Mihail Florescu — Contribuția industriei chi
mice la sporirea producției agricole.

Dr. Vasile M. Popescu — Rezerve de reduce
re a consumului de metal în construcția de mă
lini.

Z. Csik și I. Grama — Drumul țițeiului de Ia 
extracție la produse de înaltă valoare.

M. STOIANOVICI (Brașov) — La ce nivel fo
losim mașinile și utilajele ?

CREȘTERE ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICA:
C. Nicoîescn — Rolul întreprinderii în orien

tarea si ar licarea rezultatelor cercetării.
Gh. Serafim — Creșterea aportului tuturor ju

dețelor la progresul general a! agriculturii.
INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE 

ȘT PIANIF1CARE:
Dr. E Mihulesc — Conducerea sistematică și 

liiinla conducerii economiei socialiste.
Dr. E. Niculescu-Mizil — Posibilități de adîn-

economice“
cire a analizei economice cu- ajutorul modele
lor intrare-ieșire.

Iosif Pățan — Cunoașterea politicii de import 
a partenerilor comerciali.

EXPERIMENTE NAȚIONALE DE MODERNI
ZARE A STRUCTURILOR ECONOMICE:

Dezbatere organizată de revista „Problems 
Economice" (XV).

DEZBATERI :
x x x — Perfecționarea predării economiei po

litice în învățămînlul superior (I).
XXX — Utilitatea aplicării metodelor ți teh

nicilor de marketing Ln economia noastră (III).
xxx — Contradicțiile economiei capitaliste 

contemporane (IV).
CONSULTAȚII :
Petrache Buzoianu — Fondul național de dez

voltare — condiție a progresului economrco-so- 
cial.

CONJUNCTURA ȘI PROSPECTIVA :
Fr. Szabo și Gh. Enache — Cerințe ale prog

nozei in agricultură.
ECONOMIE MONDIALA :
Mihail Hașeganu— Schimbări semnificative în 

marea finanță internațională.

. -ire dfl’ă pe timpul ploios. E- 
\ Harm acestor situații, a pci 1- 
> olului ce-i prezintă pentru e- 
conomie și populație reclamă 
rezolvarea de urgență a regu
larizării afluenților Jiului, asi
gurarea șanțurilor dc garda, a 
une> canalizări corespunzătoa
re precum și replantarea vor- 
sanților cu arbori corespunză
tori pentru oprirea viiturilor.

Deputatul Gheorghe Rtisu a 
arătat că degradarea unor lu
crări gospodărești este determi
nată și de neglijența sau rea 
voința nnor cetățeni, care 
rup arboretul plantat în cartie
re, lasă animalele pe zonele 
verzi etc. — abateri față de 
care organele de ordine nu a- 
plică masurile cuvenite.

Ocupindu-se de cerințele de 
perspectivă ale sistematizării 
Văii Jiului, sesiunea a subli
niat obligația ce revine comi
tetelor executive, în lumina Di
rectivelor Conferinței Naționale 
a partidului, privind revizui
rea iJerimetrclor construibile 
ale orașelor și a vetrei satelor, 
pentru mărirea densității con
struite în centrele amenajate, 
dezvoltarea spațiilor plantate 
și mai buna gospodărire a tra
seelor dc circulație a autovehi
culelor. Se cer pregătite în bu
ne eondițiuni proiectele de e- 
xecuție, amplasamentele și for
mele de expropriere pentru o- 
biectivele prevăzute a se execu
ta în 1973 și următorii ani ai 
cincinalului. E vorba, mai ales, 
de extinderea microraioanelor 
Aeroport VI Petroșani. IV A 
Vulcan, Viscoza IV Lupeni Și 
Turbat Uricani, precum și de
finitivarea zonei construibile 
din orașul Petrila. In actualul 
cincinal se Vor termina lucră
rile dc alimentare cu apă din 
sistemul Jiului de vest, canali
zarea generală a Văii Jiului 
precum și lucrările de regulari
zare a Jiului și a afluenților 
săi. Se impune necesitatea de a 
se insista pentru materializa
rea proiectului privind siste
matizarea orașului Petroșani, 
prin asigurarea condițiilor de 
începere a unor obiective cum 
ar fi spitalul cu 700 de locuri, 
magazinul universal, sală de 
sport, un ștrand, blocuri cu 
magazine la parter, precum și 
a celorlalte obiective din cadrul 
acestui ansamblu printre care 

și noul stadion.
O sarcină deosebită revine 

totodată comitetelor rxctnlive. 
beneficiarilor dc investițri, con
structorilor ca obiectivele so- 
cial-cnlturalc aflate în lucru să 
fie dnte în folosință în termen 
și de calitate superioară. E ne
cesar ca în ansamblurile de 
locuințe să se urmărească exe
cutarea tuturor dotărilor — lu
crările de sistematizare pc ver
ticală. punctele gospodărești, te
renuri de joacă pentru copii, 
terminarea fațadelor etc. Ma
terialele prezentate în sesiune, 
participenții la discuții au re
levat și necesitatea demolării 
unor construcții improvizate, 
provenite din fostele organizări 
de șantier, spre a se asigura 
amplasamentul pentru alte o- 
biective.

Sesiunea a stabilit sarcini 
multiple pentru îmbunătățirea 
salubrizării localităților, pentru 
înfrumusețarea lor continuă.

Subliniind importanța parti
cipării maselor de cetățeni la 
realizarea de obiective gospo
dărești și de înfrumusețare, se
siunea a cerut comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
ca, cu sprijinul depulaților, să 
întreprindă acțiuni susținute 
pentru realizarea sarcinilor din 
planurile activităților obștești, 
a lucrărilor prevăzute a se e- 
feclua prin muncă patriotică. 
Contribuția în bani și în mun
că nu este mulțumitoare; în a- 
cest domeniu deputății trebuie 
să dea un prețio$ ajutor, cu
noscut fiind că fără încasarea 
sumelor din contribuția bă
nească nu se vor putea realiza 
obiective de importanță deose
bită. Ținîndu-se seama de fap
tul că lucrările gospodărești, du
pă ce au fost realizate trebuie 
și păstrate și că din acest 
punct de vedere avem multe 
deficiențe, e necesar să se mi
liteze mai mult pentru educa
rea cetățenilor f rivind respec
tarea normelor de conduită, iar 
împotriva celor care le încalcă 
să se ia măsuri de sancționare 
în conformitate cu legile țării. 
In această privință și organele 
de miliție pot să-și aducă o 
contribuție mai substanțială.

In încheierea dezbaterilor se
siunii tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, președinte

le Consiliului popular munici
pal a relevat câ rezultatele ob
ținute in perioada analizată în 
ridicarea nivelului urbanistic 
al localităților municipiului sînt 
un rod al contribuției tuturor 
colectivelor, a maselor do cetă
țeni. Rczutatele sînt evidente. 
Dar cerințele actuale, asigura
rea unuj mediu ambiant optim 
pentru timpul liber al cetățe
nilor Văii Jiului necesită mai 
mult, o preocupare continuă, 
multilaterală pentru sistemati
zarea municipiului, p.ntru sa
lubrizarea localităților compo
nente. Din lipsurile evidențiate 
in cadrul sesiunii, fiecare comi
tet executiv, toți deputății tre
buie să tragă învățăminte co
respunzătoare pentru activita
tea de viitor. Sistematizarea 
localităților necesită mai multă 
preocupare, maj multă gîndire, 
astfel ea fiecare obiectiv să fie 
construit rațional, judicios, și 
să reprezinte o îmbinare reu
șită a utilului cu frumosul. 
Vorbitorul a subliniat sarcini
le consiliilor populare în ceea 
ce. privește folosirea judicioasă 
a fondurilor destinate pentru 
regularizarea Jiului și a afluen
ților săi, pentru lucrările de 
canalizare. asfaltare, extinde
rea zonelor verzi și a bazelor 
de agrement. O deosebită a- 
tenție se cere acordată extin
derii terenurilor de joacă pen
tru copii, a bazelor sportive. 
In această privință în viitor va 
trebui acționat după un plan 
de ansamblu, elaborat judicios 
Și, ceea ce e mai important, să 
fie învinse inerția, conservato
rismul ce se mai manifestă în 
activitatea unor cadre, să fie 
valorificate mai larg inițiativa 
maselor și competența specialiș
tilor.

Concomitent cu urmărirea rea
lizării la timp a tuturor obiec
tivelor prevăzute pentru Urba
nizarea localităților, organele 
locale ale puterii de stat au 
obligația să dovedească o exi
gență sporită față de modul 
cum se desfășoară salubrizarea 
municipiului, cum se folosesc 
fondurile destinate în acest 
scop. Vorbitorul a chemat toa
te consiliile populare, toți de
putății să-și sporească eforturi
le pentru a desfășura în con
tinuare, o largă activitate, cu 
participarea tuturor cetățe
nilor, în vederea ridicării gra
dului de civilizație a localită
ților din municipiu.

Cărți noi 
în librării

— Armata românei in războ
iul pentru inclrpvndenl«> IU?7
— 1878.

Dumitru Almaș
— Decvbal.

Lupii A.
— Eroism — pe Mureș și pe 
Tirnave.

CubleMn C-tin.
— Aproape dc curcubeu.

Yvos (window
— Căpitanul Lafurtune.

Albu Florența
Cimpia soarelui.

A. I. Kuprin
Duelul (roman).

Gaițe M. C.
— Loqodna Gerliudei
G. Căftnescu
— Opere vol. XIV,

Cristea Corina
— Scadența.
Ioan Brad
— Zăpezile de acasă.

Elena Șelarii
— Casa și balconul înflorit.

Finanțarea și creditarea investițiilor
(Urmare din pag. /)

ducător «Ie cărbune superior 
cocsificabil — îi revin sarcini 
în continuă creștere in extrac
ția și prepararea cărbunelui. 
Creșterile programate, desigur, 
se pol realiza prin dezvoltarea 
unităților existente și deschide
rea de noi unități. Așadar, prin 
investiții. Proiectul Legii finan
țelor cuprinde un capitol in ca
re sînt tratate metodologia și 
principiile de bază ale finanțării 
și eredității investițiilor în unită
țile de stat. Investițiile pe care 
le execută Centrala cărbunelui 
Petroșani, fiind obiective de in
teres republican, se finanțează 
aproape în întregime din fondul 
central de dezvoltare economi- 
co-social, fond la constituirea 
căruia ea însăși contribuie prin 
(■oțele din beneficii și amorti
zarea fondurilor fixe. Proiectul 
legii inserează dintru început 
obligația beneficiarilor de In
vestiții, a proiectantelor și a or
ganizațiilor de construcții de a 

M lua toate măsurile pentru ob

ținerea unei eficiența maxime 
in utilizarea fondurilor de In
vestiții prin alegerea unor so
luții constructive optime, prin 
reducerea costurilor, Îndeosebi 
a celor materiale, plin reduce
rea ponderii construcțiilor în 
favoarea dotării cu utilaje șl 
mașini, prin reducerea termene
lor de execuție și intrarea o- 
bicctivelor noi în funcțiune la 
parametri proiectați la termen 
și înainte de termen. Se subli
niază însă cu tărie obligația de 
a nu se trece la executarea de 
unități noi sau dotări decît du
pă ce s-a asigurat folosirea ma
ximă a capacităților existente. 
De asemenea este subliniată pu
ternic obligația asigurării utila
jelor și aparatajelor core
lai cu graficele de des
fășurare a execuției astfel 
incit acestea să nu aștepte în 
stoc timp îndelungat și nici să 
nu înlîrzie realizarea și punerea 
în funcțiune a obiectivelor.

Un instrument deosebit de e- 
ficace la realizarea investițiilor 
îl constituie creditele bancare 
pe care proiectul de lege le e- 

numerâ precizindu-le în prin 
cipiu cadrul de acordare. Din 
Lre acestea. Centrala cărbunelui 
Petroșani folosește într-o pro
porție însemnată pe acelea a- 
cordale pentru dotare, de la 
procurarea utilajelor tehnologi
ce pînâ la montarea lor în ca
drul obiectivelor de investiții. Se 
prevede în proiectul de lege 
aplicarea de dobinzi penaliza 
toare la depășirea termeneloi 
legale admise între dala achizi 
tiei și predarea la montaj, mă 
suri prin care unitățile sini o- 
bligate să asigure aproviziona 
rea cu utilaje tehnologice în 
timpul optim.

Creditele bancare se pot a- 
dăuga fondurilor proprii prin 
realizarea unor investiții a că 
ror valoare se poale recupera 
prin beneficiile aduse în terme 
ne relativ scurte. Rambursarea 
acestora se face direct d*D be
neficii și nu mai face necesară 
atragerea fondurilor centraliza
te de dezvoltare. Legea de or 
ganizare și funcționare a cen
tralelor economice prevede 

dreptul acestora ca din benefi
ciile peste plan să poată aloca 
o parte pentru real ‘/area unw 
investiții proprii cu caracter 
oroducliv sau social-cultui ai. a- 
ceaslo constituind un mod de 
cointeresare a centralelor pen
tru realizarea de beneficii peste 
plan care să Ie permită realiza
rea unor investiții fără a face 
apel la fondurile centralizate 
sau la credite bancare.

Din conținutul proiectului Le
gii finanțelor, respectiv al iin-m- 
țării și creditării investițiilor, 
reținem deosebita răspundere ce 
revine acelora care sînt chemați 
să gospodărească importantele 
fonduri care sînt puse la dispo
ziție de a lua toate măsurile 
de a asigura eficienta maximi 
a fiecărui leu ÎDveslit, pentre 
a contribui astfel le realizarea 
sarcinilor proprii de pmdorțîe 
șf 13 înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare economico- 
social ’rasat de Conferința Mo
țională a partidului, program 
susținut ferm de anqajaroentele 
tuturor oameniloT muncii cia 
tara noastră.

Pronoexpres
La extragerea nr. 35 din 30 

VIII 1972, au ieșit ciștlgăloare 
următoarele numere :

Extragerea 1 : 26, 33, 40, 32. 
35, 43.

Fond de premii :
1 471 926 lei.

Extragerea a Il-a : 2, 31, 45, 
44, 20.

Fond de premii: 547 204 lei.

Angajat cu toate 
resursele 

în complexa aejiune 
cultural-educativă
(Urmare din pag C) 

neamatorii din cadrul „Optim- 
filmului". Deși organizați doar 
de doi ani, ei au realizat cîteva 
filme meritorii — ,,Făuritorii de 
coloane" (Francisc Simonis) și 
„Răzbunarea" (Gh. Dricu). Pre
zenta lor în cadrul festivalului 
cineamatorilor ce va avea loc 
in această toamnă le va aduce, 
cu siguranță, o apreciere oficia
lă a unei munci plină de pasiu
ne. Totuși activitatea lor va 
trebui să fie mai insistentă, ori
entată spre realitățile social-e- 
conomice din oraș, peDtru a 
participa mai eficient la acțiunea 
de educație a omului.

La clubul din Vulcan, paralel 
cu această prodicioasă activitate 
artistică a amatorilor are loc o 
bogată activitate culturală de 
educație și inllueoțare a omu
lui, prin informarea și dezbate
rea unor probleme de strictă 
actualitate și necesitate indivi
duală. In acest sens un foarte 
prețios sprijin îl dă cabinetul 
de informare și documentare 
social-politică. Inițiativa de la 
Vulcan nu a fost extinsă șl la 
celelalte cluburi, deși acest fapt 
ar da un plus de eficiență ori
căror activități ideologice. Intre- 
bîndu-I pe directorul clubului, 
Nicolac Bildea, pe ce proble
matică se va axa activitatea 

clubului in viilor, ne-a spus r
— In atenția noastră se află 

dezbaterea documentelor Confe
rinței Naționale a partidului 
din care am desprins teme deo
sebit de importante : despre ve
nitul national, „Comunistul mi
litant înflăcărat al progresului" 
și altele. Organizăm simpozioa
ne, dezbateri, mese rotunde în 
care se analizează semnificații
le majore ale ultimelor legi. 
(Proiectul legii cu privire la 
dezvoltarea economic-socială a 
României), înlilniri cu fruntașii 
în producție și schimburi de ex- 
perință. Datorită colaborării 
rodnice cu comitetul orășenesc 
de partid și comitetul orășenesc 
U.T.C. țoale activitățile noastre, 
fie ele culiural-distraclive sau 
de altă natură, au un permanent 
caracter educativ, neuilind, în
să, nici o clipă latura atracti
vă, forma organizatorică.

Intr-un fel, clubul din Vul-'an 
este o referința în Valea Jiului 
pentru tactul desprins din acti
vitatea cu colaboratorii ama
tori, dar și pentru seriozitatea 
și perseverența în activitatea 
cultural-educativă de masă. 
Continuindu-și direcția pe «are 
a pornit, clubul își Îndeplinește 
misiunea sa de instituție inte
grată organic în modelarea 
conștiinței omului nou.

&
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Soarele răsare la ora 5,37 

și apune la ora 18,54. Zile tre
cute din an — 244. Zile răma
se — 122.

EVENIMENTE
1957 — Proclamarea inde

pendentei in Malayezia. Săr
bătoare națională ; 1962 —
Trinidad-Tobago. Proclamarea 
independenței. 1967 — A mu
rit scriitorul rus Ilya Ehren
burg, laureat al Premiului In
ternațional Lenin, pentru în
tărirea păcii între popoare pe 
anul 1952 (n. 27. I. 1891); 1939 
— A izbucnit cel de-al doilea 
război mondial.

Filme
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Inima e un vinălor singuratic; 
Republica: Cea mai frumoasă 
soție ; PETRII A : Felix și O- 
tilia, serile 1 și II ; LONEA — 
Minerul: 12 oameni furio-ji ;

informații utilitare

ANLNOASA: Esop j PARO-
ȘENI: Trimis extraordinar ; 
LUPENI — Cultural: Toamna 
Chcyenylor; URICANI : Co
pacii mor în picioare.
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6,06 Muzica și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 3,00 Suma
rul presei ; 9,30 Odă limbii ro
mâne ; 9,50 Formația Las Bu- 
caneros ; 10,00 Buletin de știri t 
10,05 Itinerar folcloric muzi
cal ; lft3O Clubul călătorilor; 
10,45 Muzică ușoară; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Recen
te înregistrări ale Didei Dra
gan ; 11,15 Din țările socialis
te; 11,40 Piese corale de Li- 
viu Borlan ; 12,00 Disrul zilei;
12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal; 13.15 
Avanpremieră cotidiană; 1X30 
Estivală, l-I.OO Buletin de 
știri; 14,05 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,30 Interpret de 
muzică populară; 15,00 Bule
tin d«? știri ; 15,05 Tribuna Fa- 
dio; ! 3,20 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal-. T6J0 

Știința la zi ; 16,35 Cînlă Ana 
Flanțu și Griqore Filipoiu ; 17,05 
Antena tineretului ; 18,00 O- 
rele serii; 20,00 Zece melodii 
preferate; 20,40 Soliști de mu
zică populară 21,00 Buletin 
de știri’; 21,05 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poelic;
21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 23,00 Buletin de știri ; 
23,05 Concert de seară — con
tinuare ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.
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9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ; 9,05 România în lume ; 
9,35 Prietenii lui Așchiuță — 
emisiune pentru preșcolari; 
10.00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 15-a; 10)30 Jocurile 
Olimpice de vară — 1972. Re
zumatul filmat al zile» inte
rioare ; 12,30 Telejurnal ; 16.30 
Deschiderea emisiunii de după 
amiază. Jocurile Olimpice de 
vară — 1972; 17,00 Emisiune 
în limba maghiara ; 17,45 lo
curile Olimpice de vară

"I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I

1972; 18,25 Notație — tmale.- 
100 m fluture bărbat;. 400 
mixt temei. Transmisiune di
rectă de la Munrhen ; 19,15 
Tragerea de amortizare 
A.D.A.S. ; 19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Nlarea între
cere socialistă la zi ; 20,00 Ti
nerii despre ei înșiși; 20,45 
Pagini de umor: „Aventuri în 
epoca de piatră" ; 21,35 Selec- 
țiuni din opereta „Chonfleuri ; 
de Offenbach ; 22,00 ,,24 de 
ore"; 22,20 Jocurile Olimpice 
de vară - 1972.

leu, temperatura maximă a 
aerului Ia Petroșani a fost de
pins 21 de grade, iar Ia Pa
ring de plus 1-1 grade. Mini
mele au fost de plus 9 și, res
pectiv, plus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 2-1 
DE ORE: Vreme frumoasă cu 
cer variabil. Dimineața cerul 
osie mai mult senin. Pe a 
locuri ceață. In cursul după- 
amiezii vor cădea, izolat, a- 
verse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab 
pinii la potrivit din sectorul 
Midie.

I
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Tovarășul
Emil Bodnaraș a fost 
primit de președintele 

Urho Kekkonen
HELSINKI 30 (Agerpres). — 

Țrimîsul special, Radu Bogdan 
trasmite: Miercuri după-amia
ză. Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului do Slat 
al Republicii Socialisle Româ
nia. a fost primit do pre
ședintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire cu 
privire la evoluția relațiilor 
dintre România * și Finlanda, 
precum și la unele probleme 
ale < tuației Internationale și 
In special europene.

Conferința tineretului 
pentru securitate 

și colaborare europeană 
și-a încheiat lucrările

HELSINKI 30 (Aqcrpres). — 
Trimisul special Radu Bogdan 
transmite: in Comunicatul a- 
doptat In ultima ședință pleni- 
ră a Conferinței tineretului 
pentru securitate și colaborare 
europeană, alo cărei lucrări s-au 
încheiat miercuri seara la Hel
sinki se subliniază sprijinul 
larg pe care tfnăra generație îl 
acordă procesului de edificare 
a unei păci durabile pe conti
nent, pentru intensificarea co- 
labnrării dintre popoarele și 
statele europene. Parlicipantii 
la dezbateri s-au pronunțat pen
tru sporirea eforturilor in fa
voarea securității și cooperării, 
pentru recunoașterea realităților

decurgînd din rezultatele telul 
de-al doilea război mondial, 
pentru renunțarea la folosirea 
forței, < a mijloc de reglemenla- 
re a diferendelor internaționale, 
neamestecul în treburile inter
ne, au subliniat necesitatea res
pectării independentei șl suve
ranității naționale, a egalității 
tuturor statelor europene, a res
pectării drepturilor democratice, 
a coexistentei pașnice și bunel 
vecinătăți in relațiile dintre 
țările continentului. Aceste prin
cipii. subliniază comunicatul, 
trebuie să fie acceptate de că
tre toate statele.

Rabat încheierea convorbirilor Mănescu-Benhima
RABAT 30 — Miercuri, după- 

amiază, s-au încheiat la Rabat 
convorbirile oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mfinescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Marocului, Ahmed Taiebi Ben- 
hima.

Desfășurate înlr-o ambianță 
de prietenie, înțelegere recipro
că și stimă, convorbirile au 
scos în evidentă dorința ambe
lor părți de a dezvolta legă
turile bilaterale în toate dome
niile. de a extinde și diversifi

ca colaborarea româno-maroca- 
nă pe baza principiilor respec
tării independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

Constatind cu satisfacție că 
prevederile acordurilor în vi
goare și, în primul rind, ac
țiunea de cooperare stabilită cu 
prilejul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu, în Maroc, 
al convorbirilor cu regele

Hassan al Il-lea, se realizează 
cu succes, miniștrii de externe 
au examinat posibilitățile con
crete de intensificare a legătu
rilor pe tărîm industrial, agri
col, tehnic și cultural, în sfera 
învățămîntului și activității ti
neretului.

S-a procedat, de asemenea, la 
un amplu schimb de vederi în 
probleme majore ale actualită
ții internaționale, părțile pro- 
nunțîndu-se pentru crearea u- 
nui climat de pace, de largă 
cooperare și securitate în lume.

Conferința 
de presă a 

președintelui 
Nixon

WASHINGTON 30 (Ager- 
pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a ținut, marți o 
conferință de presă în care s*a 
referit, in special, la politica 
americană în Vietnam. El a a- 
nunțat o reducere a efectivu
lui forțelor americane din Viet
namul de sud, menționînd, in a- 
celași timp, că S.U.A. vor con
tinua instructajul aero-naval al 
trupelor saigoneze. De aseme
nea, președintele a arătat că 
S.U.A. nu intenționează să pu
nă capăt bombardamentelor a- 
supra Republicii Democrate Vi
etnam și nici a altor acțiuni a- 
gresive.

Președintele Nixon s-a refe
rit apoi la convorbirile pe care 
urmează să le aibă la Flawai, cu 
premierul japonez, Kakuei Ta
naka. Apreciind această întîl- 
nire ca foarte importantă, vor
bitorul a subliniat că ea va 
prilejui stabilirea unui dialog 
între cele două țări și că va 
fi abordată întreaga gamă a 
problemelor zonei Pacificului. 
Din punct de vedere economic, 
cred că cele două părți vor fi 
gata să discute faptul că in 
prezent există, între Japonia și 
Statele Unite, o balanță comer
cială nefavorabilă S.U.A. — de 
3.4 miliarde dolari, a declarat

Noi unități în rețeaua 
învățămîntului superior
in noul an universitar rețeaua instituțiilor de invățăinint 

superior din țară se extindo in acest an cu o scrie dc noi 
unitflți. In orașul Constanța își va deschide pentru prima 
oară porțile Institutul dc marină, care Va dispune dc două 
secții ; una pentru pregătirea ofițerilor de navigație cu spe
cialitatea transport maritim și pescuit oceanic, iar cea 
de m doua pentru pregătirea ofițerilor <le navigație electro
mecanică navală (specialitatea mecanică maritimă și elec
tricieni maritimi) care vor lucra pe nave maritime dc toa
te tipurile.

La Institutul politehnic din București își inccp activi
tatea trei secții noi de subingineri : tclcfonic-telcgrafic,
turnarea metalelor feroase și neferoase și mecanică fină. 
De asemenea in cadrul Institutului dc petrol, gaze și eco
logic din Capitală va funcționa o nouă secție dc subingineri 
in domeniul tehnologici, prelucrării și chimizării petrolului 
și gazelor, iar Institutul dc petrol din Ploiești va dispune, 
odată cu deschiderea anului universitar, dc o secție similară 
cu specialitatea mașini și utilaj petrochimic.

(Agerpres)

E.MDiLTU

jr/ri/KfrrirrrnrnrfrHrf/ifffffiffinffrfifi/ir/fni/iinffmnr/infr/rr/nninii

< In Republica Malgașă a 
lost proclamată legea marțială 
— se arată într-un comunicat o- 
ficial. dat publicității la înche
ierea unei reuniuni a cabinetu
lui. prezidată de primul minis
tru generalul Gabriel Rama- 
nantsoa — informează agenția 
United Press International. Po
trivit comunicatului, această 
măsură a fost luată ,.ținindu-se 
seama de gravele probleme în 
timpinate de economia țării".

♦ La sediul Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Germa
ne au fost reluate convorbirile 
dintre delegația R.D.G., condu
să de ambasadorul Kurt Nier, 
șl delegația Finlandei, condusă 
de ambasadorul Paul Gustafs- 
son, cu privire la stabilirea de 
relații diplomatice între cele 
două țări, transmite agenția 
A.D.N.

+ Senatul olandez a adop
tat proiectul de lege care pre
vede reducerea majoratului e- 
lectoral de Ia 21 la 18 ani. Ca
mera Deputaților aprobase a- 
cest proiect de lege la jumăta
tea lunii august a.c. Drept ur
mare. un milion de tineri ale

gători olandezi între 18 șl 21 
de ani vor participa Ia vot. cu 
prilejul alegerilor generale an
ticipate. fixate pentru 29 noiem
brie.

Abram Chayes — princi
palul consilier de politică ex
ternă al candidatului Partidului 
Democrat in alegerile preziden
țiale din S.U.A., senatorul Geor
ge McGovern — care efectuea
ză în prezent un turneu prin 
unele țări vest-europene și a- 
fricane — și-a încheiat între
vederile cu diverse personali
tăți franceze, plecînd spre Tel 
Aviv.

< In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, miercuri, satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos- 
517", la bordul căruia este in
stalat aparataj științific desti
nat continuării cercetărilor in 
spațiul cosmic.

Marea Britanie va acorda 
Republicii Arabe Egipt un îm
prumut în valoare de 20 de 
milioane lire sterline, pentru 
finanțarea exporturilor britani
ce în Egipt,

Potrivit datelor furniza
te de Ministerul Agriculturii șl 
Silviculturii al Japoniei, popu
lația agricolă activă a țării se 
ridica, la 1 ianuarie 1972, la 
8 993 000 de persoane. Se înre
gistrează, astfel, o scădere cu 
6,3 la sută a populației angaja
te în agricultură, față de anul 
1971.

„Meciul 
secolului"

REYKJAVIK 30 (Agerpres). 
— Miercuri, Ia Reykjavik a 
fost continuată a 20-a partidă 
a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Boris 
Spasski și Robert Fischer. în
treruptă marți la mutarea a 
41-a. Cei doi jucători au că
zut de acord asupra remizei 
la mutarea a 54-a. Scorul este 
in prezent de 11,5—8,5 puncte 
in favoarea lui Fischer, Șa- 
histului american ii mai tre
buie 1 punct pentru a Intra 
in posesia titlului de campion 
al lumii. Astăzi are loc parti
da a 21-a.

președintele american. In ce 
privește reevaluarea yenului, 
el a afirmat categoric că aceas
tă problemă nu figurează pe 
oidinea de zi a convorbirilor.

IDEBfliaailRIfiEMI

Muzeu
la Anina

La Anina, in județul Caraș-Se- 
verin, s-a deschis zilele acestea 
un muzeu al orașului, care pre
zintă o retrospectivă a dezvoltă
rii localității in cei 200 de ani de 
existență și 180 de ani de exploa
tare minieră. Muzeul constituie o 
microistorie a mineritului pe aces
te meleaguri, a evoluției tehnicii 
de extracție a cărbunelui. Nume- 
roose machete înfățișează munca 
in subteran, modul în care se lu
cra in mină din cele mai vechi 
timpuri, precum și condițiile noi 
de muncă de care se bucură azi 
minerii din Anina.

(Agerpres)

CONGRESUL
A LUAT

La Constanța au luat sfîrșit 
miercuri după-amiază lucrările 
primului Congres al Asociației 
științifice internaționale „Ovi- 
dianum", cu sediul în țara 
noastră.

înaltul for științific, menit să 
contribuie la o maj aprofunda
tă cunoaștere a operei ovidiene. 
la promovarea umanismului la
tin, a reunit la Pontul Euxin. 
pe locul unde Publius Ovidius 
Naso și-a petrecut ultima par
te a vieții în exil, aproxima
tiv 300 de latiniști, istorici și 
literați de pe toate continente
le. Timp de șase zile, parti
cipant au dezbătut peste o 
sută de comunicări științifice 
cu o tematică variată, privind 
viața și opera marelui poet 
latin, valoarea artistică și crea
ției ovidiene, ideile nobile dc 
fraternitate umanistă ce o ca
racterizează. răspîndirea sa în

„OVIDIANUM" 
SFÎRȘIT

lume și influența asupra lite
raturii posterioare.

Adunarea generală a membri
lor Asociației științifice inter
naționale „Ovidianum" ținută 
in zilele Congresului, a votat 
noul Statut, a ales noul Consi
liu de conducere Și a adoptat 
rezoluția primului Congres al 
Asociației. Aceasta subliniază 
însemnătatea inițiativei româ
nești de a se adinei studierea ope
rei lui Ovidiu pe plan interna
țional. Totodată, stabilește ca 
viitorul Congres al Asociației 
să aibă loc în 1975 la Sulmo- 
na — Italia, precum și înfiin
țarea. la București, a unei bi
blioteci care să înmănunchezc, 
alături de numeroasele ediții 
ale creației ovidiene, rodul stu
diilor și cercetărilor întreprinse 
In lumea întreagă asupra vieții 
și operei lui Ovidiu.

(Agerpres)

In vîrful Vlădeasa, 
un arbore exotic

In apropierea vîrfului Vlă
deasa, din Munții Apuseni, a 
fost descoperit un exemplar 
deosebit de frumos de Sequoia 
Gigantea, arbore exotic, rar în- 
tîlnit in țară și cu totul neo
bișnuit la asemenea altitudini. 
El are 23 m înălțime și o colo
ratură îneîntătoare a frunzișu
lui care bate într-un verde al
băstrui. încercările silvicultoru
lui George Purcelean <le la Cen

trul experimental silvotehnb 
Cluj de a-1 înmulți nu au dai 
piuă acum rezultate nici prin 
semințe, care an de an rămîn 
seci, și nici prin butășire. Cer
cetările sale continuă. „Am cer
titudinea, a spus silvicultorul 
clujean, că în cele din urmă voi 
reuși. Sequoia ar putea fi un 
arbore ornamental plăcut în 
parcurile noastre".

(Agerpres)

ft • • • • • ® • ••••«

„La Libre Belgique":

„CRLȘTEKEA PREȚULUI AURULUI
— Explicații și ipoteze"

Pe piețele monetare occidentale continuă să domine 
incertitudinea, prețul aurului menținindu-se la un nivel ridi
cat. Uncia de aur s-a vindut, luni, la 67,54 dolari. Prețul o- 
ficlal al metalului galben, stabilit în decembrie 1971, este 
de 38 dolari nncia. Intr-un articol publicat de cotidianul 
„La Libre Belgique", profesorul Fernand Baudhuin de la 
Universitatea din Louvain, specialist în probleme economi
ce, explică și emite unele ipoteze asupra creșterii prețului 
aurului. Redăm mai jos principalele idei:

MUNCHEN’72

.1. 0. H MiiOEN 72

Faptul că prețul aurului a 
crescut de la 35 la 70 dolari 
â’ncia, pentru a reveni la 68 

Olari, nu înseamnă că metalul 
prețios a fost reevaluat de la 
simplu la dublu. Dolarii, care 
servesc exprimării prețului, nu 
tfaai au aceeași valoare și tre
buie să se țină cont nu numai 
da devalorizarea cu 8 la sută, 
hptărltă la Washington in de
cembrie anul trecui, ci și de

nocrații occidentali și cu acor
dul băncilor centrale. Această 
„conjurație" a făcut în așa fel 
că situația s-a agravat implaca
bil, președintele S.U.A. trebuind 
să blocheze, la 15 august 1971, 
economia americană, dar defi
citul balanței de plăți a S.U.A. 
a sporit, iar prețurile au con
tinuat să crească. Aceasta a dus 
li o dezorganizare a investiți
ilor și, mai ales, la o compli-

(Prin telefon de la trimisul 
„Agerpres", Ilie Goga).

Jocurile Olimpice de vară se 
află in plină desfășurare.

Miercuri, din nou, primii ca
re au intrat în „focul" întrece
rilor au fost țintașii care, la 
poligonul „Hochbruck". au con
curat pentru medaliile probei 
de armă liberă calibru redus 
3x40 focuri. Printre cei aproa
pe 100 de maeștri ai tirului 
s-au numărat și sportivii ro
mâni Nicolae Rotari» și Petre 
Șandor. întrecerea a prilejuit o 
luptă sportivă care a durat a- 
proape 8 orc Și s-a încheiat cu 
o valoroasă performanță. Me
dalia de aur a intrat în posesia 
americanului John Writer, care 
a totalizat la cele trei poziții 
(culcat, genunchi și în picioare) 
— 1 166 puncte — nou record 
al lumii. Campionul român N. 
Rotaru, a ocupat locul 8 în

urma unei reveniri puternice 
la poziția genunchi, unde a ob
ținut un rezultat valoros î 390 
puncte. După disputarea pozi
ției în picioare, Rotaru, care 
realizase 361 puncte (cu 15 
puncte mai puțin decît rezul
tatele sale obișnuite), se afla 
pe locul 15 în clasament. Re
venirea sa tardivă nu i-a per
mis însă să candideze la o me
dalie olimpică. Petre Șandor a 
ocupat în final locul 20, cu 
1 139 puncte.

Clasamentul probei : 1. Joh'n 
Writer (S.U.A.) — 1 166 puncte
— medalia de aur; 2. Lanny 
Bassham (S.U.A.) 1 157 puncte
— medalia de argint; 3. Wer
ner Lippoldt (R.D. Germană)
— 1 153 puncte — medalia de 
bronz; 4. Peter Kowarik 
(Cehoslovacia) — 1153 puncte: 
5. Vladimir Aghișev (U.R.S.S.)
— 1 152 puncte; 6. Andrzej Sie-

Din presa străină
marja de fluctuație, așa cum se 
pjaclică ea pe piețele occiden
tale. In fapt, dacă se ține cont 

cursul dolarului comercial, 
moneda americană a pierdut la 
Bruxelles peste 10 la sută din 
Valoarea sa tradiționala. Am a- 
p fir at ideea unei reevaluări sub
stanțiale a prețului aurului din 
f961 și am considerat că lumea

care a activității In deciziile gu
vernelor pe plan monetar, gu
verne care au fost nevoite să 
se adapteze mișcării prețurilor 
în spirală cu consecințele care 
se cunosc.

Reevaluarea aurului este mai 
inevitabilă ca niciodată și ea 
este fără îndoială iminentă. Re
forma se va face în dezordine 
ci nn ne mai Acte nprmfs să

R. F. a GERMA
NIEI — In loto: 
Pentru prima oară 
ciștigătorii probe
lor sportive olim
pice vor primi

ledkow (Polonia) — 1 151 punc
te. Sportivul Li Ho Iun (R.P.D. 
Coreeană), campion olimpic la 
proba de armă liberă calibru 
redus poziția culcat — 60
focuri, primul țintaș din conti
nentul asiatic care a obținut o 
medalie olimpică la J-O., a o- 
cupat locul 9 la această probă, 
cu 1147 puncte.

împreună cu mulți dintre 
ziariștii prezenți aici ne-am 
deplasat din nou spre „Messe- 
geîande" ,undc luptătorii de 
la „libere" își continuă pe 
saltele dîrza lor dispută pentru 
mult doritele medalii olimpice, 
împreună cu noi. peste 5 000 de 
spectatori, au urmărit în pri
ma reuniune a zilei întrecerile 
turului patru, ale cărui rezul
tate erau foarte importante 
pentru configurația finală a cla
samentelor. Spre bucuria noas
tră, doi dintre luptătorii români 
an evoluat din nou bine, obți- 
nind victorii clare, care le-au 
adus calificarea în turul urmă
tor și îi anunță printre lavori- 
ții categoriilor respective. Este 
vorba de Vasile Iorga (categ. 
82 kg) și Petre Cernău (categ. 
52 kg). Primul l-a întîlnit pe 
elvețianul Jimmy Martinotti. 
Net superior, românul a cîști- 
gat prin tuș la capătul unui 
meci în care rafinatele sale pro
cedee tehnice i-au atras aplau
zele entuziaste ale spectatori
lor. In urma acestui succes, 
Vasile Iorga intră în turul cinci 
cu 1 punct penalizare. Viitorii 
săi adversari sînt Stottmeister 
(R.D. Germană) cu 2 puncte ne
gative, Tediașvili (U.R.S.S.) cu 
2,5 puncte penalizare, Sasaki 
(Japonia), Nuemeir (R.F. a Ger
maniei) și Peterson (S.U.A.) — 
toți trei cu cite 4 puncte ne
gative.

La rîndul său, Petre Cernău 
l-a întrecut la diferență de

La această categorie cea mai 
bună situație o au Abdulbckov 
(U.R.S.S.), Akdag (Turcia), — 
1,5 puncte și Joseph House 
(Guatemala) — 2 puncte. Mai 
sînt calificați iranianul Scyde- 
basi (2,5 puncte), Kraslev (3 
puncte) și japonezul Kiyoshi 
Abe (4 puncte).

Ceilalți doi sportivi români, 
care au evoluat în aceasta re
uniune, au fost învinși și tota- 
lizînd mai mult de șase puncte 
penalizare, au fost eliminați din 
concurs. In limitele categoriei 
74 kg, Ludovic Ambruș a pier
dut la puncte în fața cunoscu
tului luptător francez Daniel 
Robin, iar Petre Poalclungi 
(categ. 68 kg) a cedat prin tuș 
la Ruslan Ashuraliev (U.R.S.S.).

Cu toții așteptăm acum cu e- 
moție gala de după-amiază, în 
care sînt angajați alți luptători 
români. Pentalloniștii moderni 
și-au dat întîlnire în piscina re
zervată lor pentru a-și disputa 
a patra probă a întrecerii» îno
tul. Spectatorii au aplaudat pe 
protagoniștii, printre care s-a 
numărat, de data aceasta, și 
reprezentantul României, Al
bert Covaci, clasat pe locul 4. 
cu 1 208 puncte. El a realizat 
pe distanta de 300 m timpul de 
3'28" 5/10. Iată ordinea primi
lor trei clasați Charles Richards 
(S.U.A.) — 1260 puncte (3'21" 
7/10), Vieikko Salminen (Finlan
da) — 1216 puncte (3'27" 4/10), 
Rob Vonk Olanda) — 1 208
puncte (3'28" 3/10).

★

In reuniunea dc box de a- 
seară, tînărul „cocoș" Marian 
Lazăr, care debutează la J.O. 
a obținut o victorie facilă în 
fața lui Bitegeko (Tanzania).

Astă-seară, alți doi boxeri 
români vor urca treptele rin- 
miiiiî ■ r v ci

prin concurs :

• Contabil principal 
investiții (provizoriu pe
4 luni)

• Șef birnu depozit
Concursul va avea loi In ziua de I septembrie 1972, ora

8, la sediul E. M. Dilja.
Salarizarea se va face conform tl.O.M. 914/1968 și le

gea nr. 12/1971.
Informații suplimentare se pot obține la biroul perso 

nai al Exploatării. între orele 6—14,15.
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Grupul școlar minier
PETROȘANI
ANUNȚĂ

concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

i maiștri instructori, specia
litatea prelucrarea metalelor 
prin așchiere 
® maistru instructor, specia
litatea electromecanică.

Concursul se va ține în ziua de 5 septembrie 1972, la 
sediul școlii.

Condiții de participare la concurs: 3 ani vechime pe 
post de maistru.

Informații suplimentare Se pot primi Ia secretariatul 
școlii din strada Republicii nr. 7 Petroșani.

I

I

l

I
T.A.P.L. 

Petroșani

Sil Recrutează candidați 
pentru specializarea în 
meseria de tehnolog 
(șef unitate) în alimem 
tația publică — curs 
de zi, de 2 ani la 
Arad.

Condiții: să fie absolvent al școlii medii.


