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Succese la investițiile miniere
>

Ritm susținut la lucrările de deschidere
a noului orizont XVI

Deschiderea și pregătirea 
de noi rezerve în blocul IJ la 
nivelul orizontului XVI, 
constituie unul din obiecti
vele importante aflat în pre
ocupările conducerii minei 
Petrila în vederea asigurării 
creșterii capacității de pro
ducție a sectorului V.

Sfîrșitul celei de-a doua 
decade a lunii a adus consta
tarea că brigada condusă de 
tînărul miner Arpad Kadar, 
care execută aceste lucrări, 
este 14 înălțimea sarcinilor

care îi stau în față, realizînd 
un bun ritm de lucru. Ast
fel, lucrind in aripa estică a 
blocului, la săparea galeriei 
direcționale în culcușul stra
tului 4 și. apoi, a tranversa- 
lei est. brigada a realizat în 
cursul celor două decade o 
avansare de 48 metri, cores
punzând unei realizări a sar
cinilor de plan în proporție 
de 126 la sută. Aceste fru
moase realizări confirmă ho
tărârea brigăzii de a raporta, 
la sfîrșitul Itmii, obținerea u- 
nei noi. avansări rapide.

Noi fronturi
Un nou abataj cu front 

scurt va fi dat în curînd în 
exploatare, la mina Aninoa- 
sa. Este vorba de abatajul nr. 
2 din stratul 1.3. sectorul II. 
La săparea suitorului în ve
derea deschiderii noului 
front de lucru, lucrează bri
gada condusă de. Iosif Szat- 
mari de la sectorul de in
vestiții, care a realizat în 
primele două decade din a-V_______ __

ds lucru
ceasta lună un plus de 7 ml. 
avansare.

Depășirea de plan realiza
tă de brigada lui Iosif Szat- 
m'ari va îngădui intrarea în 
funcțiune a noii capacități 
de producție cu 3 zile mai 
devreme.

Capacitatea abatajului va 
fi de peste 200 tone de căr
bune pe zi.

J

— Păi, dacă și mîine îi dăm ca azi se schimbă situația, ne putem mindri cu mun
ca noastră, le zice ortacilor șeful de schimb Constantin Mocanu din brigada minerului 
Alexandru Keresztes de la sectorul II al minei Dîlja.

Foto : I. LICIU

îmi face o deosebită plăcere ca, în nu
mele Consiliului de Stat și al guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, să adresez 
un salut cordial participanților la lucrările 
Congresului Mondial al Forțelor Păcii.

Congresul dumneavoastră se desfășoară 
într-o perioadă cînd au loc profunde 
schimbări în raportul de forțe pe plan 
mondial, se produc importante mutații cu 
caracter politic și social, se afirmă un 
curs nou îndreptat spre destindere și co
laborare între state. Sensul evenimentelor 
internaționale este determinat, în prezent, 
într-o măsură crescîndă de lupta mase
lor largi populare pentru înlăturarea ve
chii politici imperialiste de dominație și 
dictat, pentru asigurarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî în mod liber des
tinele, de a se dezvolta de-sine-stătător pe 
calea progresului economic și social.

In aceste condiții se impune cu necesi
tate ca toate forțele democratice, progre
siste, iubitoare de pace să-și întărească 
unitatea și solidaritatea, pe scară națională 
și internațională, să conlucreze tot mai 
activ pentru adincirea și consolidarea 
noului curs spre destindere și cplaborare, 
pentru reglementarea în spiritul păcii șl 
înțelegerii între națiuni a marilor probleme 
care confruntă omenirea contemporană.

România socialistă și-a adus permanent 
contribuția la evoluția pozitivă a vieții 
internaționale, acționînd în direcția stator
nicirii unor raporturi noi între state, ba
zate pe respectarea neabătută a principi
ilor independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc.

Considerînd că perpetuarea situațiilor 
de tensiune și conflict este incompatibilă 
cu cerințele asigurării păcii generale. 
Republica Socialistă România acționează 
perseverent pentru excluderea războaielor, 
a forței și amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru rezolvarea proble
melor litigioase dintre state exclusiv prin 
mijloace politice, pașnice.

Consecventă acestei poziții principiale, 
România a sprijinit pe toate căile lupta 
eroică a poporului vietnamez pentru apă

rarea ființei sale naționale și a salutat cu 
satisfacție semnarea acordurilor de la 
Paris cu privire la încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam, precum și 
încheierea acordurilor de reconciliere na
țională în Laos. Considerăm că trebuie 
depuse în continuare eforturi pentru 
curmarea definitivă a intervenției impe
rialiste in Cambodgia, pentru instaurarea 
păcii în întreaga Indochină, astfel ca po
poarele vietnamez, laoțian și cambodgian 
să-și poată consacra eforturile muncii 
constructive de refacere a țărilor lor, de 
propășire economică și socială în condiții 
de libertate și independentă, fără nici un 
amestec din afară.

Poporul român a urmărit cu profundă 
îngrijorare evoluția ostilităților din Ori
entul Mijlociu, care au provocat mari su
ferințe popoarelor din această zonă, pe- 
riclitînd grav pacea întregii omeniri. 
Apreciem că, in condițiile create prin a- 
doptarea hotărîrii de încetare a focului, 
este necesar ca toate eforturile să fie în
dreptate spre evitarea de noi ciocniri și 
vărsări de singe, asigurindu-se ca sistarea 
ostilităților să nu aibă un caracter provi
zoriu, ci să fie urmată de pași concreți în 
direcția soluționării pe cale politică a 
conflictului, în spiritul Rezoluției nr. 242 
a Consiliului de Securitate, prrn retrage
rea tuturor trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, asigurarea suveranității și inte
grității teritoriale a tuturor statelor din 
regiune și rezolvarea problemei populației 
palestiniene în conformitate cu aspirațiile 
și interesele ei legitime

Un rol de mare însemnătate pentru des
tinele păcii și destinderea internațională 
îl are înfăptuirea securității europene. 
Apreciind pozitiv rezultatele obținute în 
desfășurarea de pînă acum a lucrărilor 
Conferinței general-europene. România 
este hotărîtă să-și aducă și în viitor con- •

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. o 4-a)

Adunarea festivă din. Capitală organizată 
cu prilejul împlinirii a 300 de ani

de la nașterea lui Dimitrie Cantemir
ÎN ORAȘUL LUPENI

EFORTURI RODNICE ÎN ACȚIUNEA DE ECONOMISIRE:
iig Materiale ii Energie ■ Bani

%
Creșterea eficienței economice constituie o preocupare constantă a conducerilor tehnice și de partid, a co- 

lectivelor oamenilor muncii din unitățile economice ale municipiului nostru. Fie că e vorba de șantiere, fabrici, sau 
alte unități, peste tot este evident efortul pentru încadrarea în acțiunea de economisire a materialelor, energiei, forței 

b de muncă, de fructificare a tuturor posibilităților și a rezervelor interne. In acest sens, exemplificăm mai jos, prin 
date concrete, situația economiilor realizate pînă în prezent în cîteva unități economice din orașul Lupeni.

La biroul central al coope
rativei „Deservirea"', secreta
rul organizației de bază, tova
rășa ROZA STATE, șef con
tabil, verifică balanța econo- 
mico-financiară. oglindă fi
delă a unor eforturi depuse 
pentru îmbunătățirea situa
ției cooperativei sub acest as
pect. Aflăm astfel că prin re
ducerea cheltuielilor de trans
port — renunțarea la servici
ile unei mașini I.M.S. —, re
ducerea consumului de mate
riale la toate secțiile, prin fo
losirea lor judicioasă și econo
mică. reducerea posturilor de 
pe statul de funcțiuni (încăr
cat în mod exagerat), a chel
tuielilor de întreținere în con
formitate cu H.C.M. nr. 1339/ 
1972, comasarea, concentra
rea birourilor intr-o sin
gură secție în favoarea cîști- 
gării de spațiu pentru activi

Panoramă la intrarea în Petroșani. Foto : Ion LEONARD

festivitAti închi
nate ZILEI 

ARMATEI

Cu prilejul sărbăto
ririi Zilei Armatei Re
publicii Socialiste Ro
mânia, ieri au avut loc 
la exploatările minie
re, școli, cluburi și că
mine culturale adu
nări festive închinate 
acestui eveniment.

Despre drumul glo
rios de luptă străbătut 
de ostașii armatei noas
tre populare au vor
bit ofițeri activi și în 
rezervă, activiști de 
partid și de stat, vete
rani ai războiului anti
fascist, profesori și e- 
ducatori. In cadrul fes
tivităților au fost pre- 

k___ ________

tatea productivă, cooperativa 
„Deservirea" din Lupeni a 
realizat economii de. peste 
200 000 lei pînă în prezent.

Tot în legătură cu preocupă
rile pentru economisire,’ in
ginerul TUDOR GEAMANU, 
șeful secției de preparare a 
cărbunelui din Lupe’ni ne spu
nea, printre altele. „Numai re
cuperarea cărbunelui din ape
le reziduale de la E.M. Lu
peni în lunile iulie — august

zentate programe ar
tistice închinate osta
șilor.

PENTRU MUNCITO
RII FORESTIERI

Asigurarea unor con
diții cit mai bune de 
viață și muncă pentru 
muncitorii forestieri a 
constituit preocuparea 
cea mai recentă a cen
tralei U.F.E.T. care a 
investit importante 
fonduri pentru înzes
trarea cabanelor cu do
tările necesare.

In ultima lună la ca
banele forestiere din 
Valea Jiului s-au repa
rat toate dormitoarele 
comune, au fost asigu
rate spații pentru de
pozitarea alimentelor 
și s-au reînnoit artico
lele de cazare puse la 
dispoziția muncitori
lor. In același timp ca

a.c. ne-a adus o economie de 
94 000 lei. La 1 octombrie s-a 
dat în folosință instalația me
canică de descărcat cărbune 
din vagoane C.F.R. pentru 
centrala termică care permi
te să' se sporească productivi
tatea muncii, să se reducă 
cîteva posturi de descărcători". 
Am mai aflat de la interlocu
tor că prin aplicarea raționa
lizării circuitului de vid la fil
trele cu disc de la flotații, s-a 

banele au fost înzes
trate cu biblioteci vo
lante și aparate de 
radio.

EXCURSIE

Din inițiativa comi
tetului U.T.C., în sco
pul stimulării partici- 
panților la acțiunile de

muncă patriotică, 15 
tineri de la E.M. Lu
peni a jr pleca astă sea
ră, cu trenul, într-o ex
cursie de două zile la 
București. Printre o- 
biectivele de mare in
teres documentar pe 
care grupul de tineri 
le va vizita cu acest

prilej se numără Mu
zeul Gr. Antipa, Mu
zeul de artă și Muzeul 
de istorie ale Republi
cii Socialiste România.

CHESTIONAR CEC

Pentru îmbunătăți
rea continuă a activi-

SIMPOZION

La cinematograful Cultural din Lupeni are Ioc astăzi, la ora 18, sim
pozionul „Contribuția filmului științific în procesul de învățămint" orga
nizat in cadrul manifestărilor cultural-educative care preced ziua cine
matografiei socialiste — 2 noiembrie? Din partea studioului cinematogra
fic „Al Sahaia" participă regizorul Doru Cheșu și redactorul Inocențiu 
Berlo.

Simpozionul este însoțit de prezentarea filmelor „Și pe aici au trăit 
mamuți", „Pietre din cer", „Hotarul dintre două lumi — pielea ", „Pădurea 
scufundată", „Magnetismul și feritele". Simpozionul la care vor lua par
te elevii din anul III și IV ai Liceului de cultură generală și ai Grupului 
școlar profesional de mineri, este o contribuție și o invitație la diversifi
carea metodelor și tehnicilor pedagogice.

La ora 21, în sala de apel a Exploatării miniere Lupeni vor fi prezen
tate filme de informare politică și de protecția muncii.

reușit economisirea energiei e- 
lectrice echivalente consumu
lui unui motor de 55 KW timp 
de 20 ore din 24. La ora ac
tuală funcționează intermitent 
un motor de zece ori mai mic 
ca putere, deci se consumă 
mult mai puțină energie.

„însemnate economii, spu
nea inginerul Geamănu, am 
realizat prin înlocuirea mate
rialelor de import cu mate
riale indigene care fac față 
cu succes cerințelor. Astfel, 
pînza de Sysal și Nylon, am
bele de fabricație engleză, au 
fost înlocuite cu pînză indige
nă Roto și Calitex, De aseme-

Iuliu POPA 
Viorel GROS

(Continuare în pag. a 3-a)

CARNET 
ȘCOLAR 

Club pentru elevi
La începutul acestei săptă- 

mîni s-a dat în folosință un 
club pentru elevii Casei de 
copii din Uricani, amenajat în 
incinta școlii și dotat cu mij
loacele necesare desfășurării 
activităților culțural-educative 
— un televizor, două mese de 
ping-pong, un radio și o sta
ție de amplificare, mai multe 
jocuri de șah și domino.

Activitatea se desfășoară în 
fiecare după-amiază, în’timpul 
liber al elevilor, iar duminica 
programul clubului se desfă
șoară toată ziua.

Cadrele didactice participă 
cu regularitate la pregătirea și 
organizarea dezbaterilor, fac 
diferite expuneri pe teme e- 
ducative solicitate de elevi.

Dialog 
despre prietenie 
și colegialitate

Biblioteca Casei de ciiltură 
a găzduit acum trei zile o in
teresantă dezbatere despre 
prietenie și colegialitate, ini
țiată de unitatea de pionieri a 
Școlii generale nr. 1 Petroșani, 
în ’ colaborare cu Casa de cul
tură. Reunind pe cei mai buni 
pionieri din clasele V—VIII, 
acțiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de vie 'participare a 
celor prezenți la dialog. Mulți 
pionieri, printre care amintim 
pe Elisabeta Nagy,'din clasa a 
VII-a C, Alexandru Szuser, 
clasa a VIIl-a C, Aurel ;Gon- 
teanu, clasa a VI-a B, Gabrie
la Bacîzu, clasa a VI-a. Cris
tina Dăneț. Camelia' ' Boăru, 
clasa a VIIl-a. Minodora Tro- 
can, clasa a VII-a, Carmen I- 
luna, Oana Băltărețu, Adrian 
Sidarov.și multi alții, au avut 
intervenții deosebit de intei-e- 
sante. in dialogul despre . prie
tenie și colegialitate.

tății de servire a popu
lației de către unitățile 
sale, Casa de econo
mii și Consemnațiuni a 
întocmit un chestionar 
cu un număr de 12 în
trebări și invită cetățe
nii să răspundă la a- 
cestea fără o documen
tare suplimentară. 
Chestionarele se distri
buie gratuit de către 
unitățile C.E.C. din lo
calități și tot la aces
tea se depun completa
te. Cetățeni, prin răs
punsurile dumnea
voastră, consemnate în 
acest chestionar, con- ■ 
tribuiți la îmbunătăți
rea activității C.E.C. !

împlinirea a treî veacuri de 
la nașterea ilustrului cărturar, 
savant și umanist Dimitrie 
Cantemir. al cărui nume figu
rează la loc de cinste în pan
teonul culturii universale, a 
fpșt marcată într-o adunare 
festivă organizată, joi după-a- 
miază, la Ateneul Român din 
Capitală.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Chi- 
vu Stoica, Mihnea Gheorghiu, 
George Macovescu, Traian Ște- 
fănescu, Constantin ■ Pîrvules- 
cu, acad. Petre Constantines- 
cu-Iași,general colonel Ion 
Gheorghe, Dumitru Ghișe, a- 
cademicieni, scriitori, condu

♦

RA1D-ANCHETĂ

Sînt bine aprovizionate „cămările4* 
de iarnă ale spitalelor ?

Am vizitat, săptărtiina trecută, spitalele din Petroșani, Vulcan 
și Lupeni, In pragul unei ierni care se anunță, spun meteorologii, 
mai lungă și mai grea decit cele din ultimii ani, am urmărit să 
aflăm și stadiul aprovizionării „cămărilor" unităților noastre 
spitalicești, ce s-a însilozat, cum și ce... perspective există pentru 
ca venirea iernii să nu găsească in nici un caz personalul spita
lelor in goană după... cartofi, morcovi sau cine știe ce alte 
produse.

Constatările noastre - in cele ce urmează.

„Dacă am avea încâ 
un siloz..."

La Spitalul municipal Petro
șani problema aprovizionării 
cil produse agroalimentare pen
tru sezonul friguros a stat încă 
de la sfîrșitul verii în atenția 
factorilor cu atribuții și res
ponsabilități în acest sens. 
Astfel, pînă in prezent — după 
cum aveam să aflăm de la 
Sebastian Brujan, contabilul 
șef al spitalului — au fost în- 
silozate deja 46 tone de car
tofi, atît la spital cit și la sec
ția externă Petrila (7 tone), 
maternitatea Petroșani (7 (Continuare in pag. a 3-a)

Istoria ieroglifică".

Inorogul și viziunea viitorului.
(Pag. a ll-a) (Pag. a IV-a)

Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa.

Dezbaterile din Adunarea
Generală a O.N.U.

Evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat.

Descrierea Moldovei" - operă geografică de precursor.

Deschiderea Congresului 
Consiliului Mondial al 
Păcii.

Erudit istoric al poporului român.

cători ai unor mari unități e- 
conomice din Capitală, prima
rul comunei Hurdugi (județul 
Vaslui) în apropierea căreia se 
afla satul Silișteni, locul de 
baștină al Cantemireștilor, 
muncitori fruntași, studenți și 

^rlevi.
La adunare au patticipat 

conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții științi
fice și culturale, oameni ai 
muncii din instituțiile și în
treprinderile bucureștene, -o- 
fițeri. studenți și elevi.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

La adunare a luat cuvîntul 
acad. Miron Nicolaescu preșe

tone), secția T.B.C. (6 tone). 
De asemenea, în depozitul 
spitalului au intrat 2 tone de 
ceapă, urmînd ca la celelalte 
secții aferente, acest sortiment 
să sosească peste puțin timp. 
Morcovii, in jur de 11 tone, 
au fost deja și ei însilozați.

In noua magazie ce s-a ame
najat la spital (de aproape 4 
ori mai mare decit capacita
tea celei inițiale) au fost de
pozitate și conservele de legu
me : 800 kg castraveți, 950 kg 
murături asortate, 320 kg de 

dintele Comitetului Național 
pentru organizarea manifestă
rilor prilejuite de împlinirea a 
300 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Cantemir.

Omagiem astăzi, cu. senti
mente de înaltă prețuire șt 

.cinstire, personalitatea și ope
ra marelui fiu al poporului ro
mân, Dimitrie Cantemir, de la 
a cărui naștere se împlinesc 
trei secole. Cu numele lui, a 
spus vorbitorul, printre altele, 
gîndirea și simțirea româneas
că au înscris o pagină memo
rabilă în efortul continuu de 
afirmare spirituală și ridicare 
a acestui popor, de apărare a 
dreptului său la existentă dc- 
sine-stătătoare. au adus o eon-

(Continuare în pag. a 4-a) 

varză murată, 300 kg ardei 
pentru umplut, 180 kg conserve 
de fasole. 110 kg pastă de go- 
goșari, 160 kg amestec de le
gume. După ce. mai sosesc și 
cele 3 tone de ceapă și 6 tone 
de varză murată — ce sînt aș
teptate în zilele acestea — a- 
tunci, după cum ne-a asigu
rat contabilul șef, necesarul de 
produse va fi suficient să facă 
față cerințelor spitalului pînă 
la noua recoltă.

O problemă care totuși con
tinuă să se afle într-un punct 
mort în aprovizionarea de 
iarnă, o constituie lipsa spați
ilor suficiente de însilozare a 
produselor în condiții propice 
asigurării unei păstrări și con
servări normale. Și stringența 
rezolvării acestei situații în 
cît mai scurt timp este cu mult 
mai evidentă, dacă adăugăm 
faptul că s-a primit confirma
rea livrării în următoarele 
zile a unui nou lot de 20 tone 
cartofi de la Suceava, care 
riscă astfel, în actuala con-
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Dimitrie Cantemir, carele f oarte

cărțile ceale de dînsul scrise lămurit

Țara Moldovei, și pentru aceia nimene

vechi aleceale
mina sa, prea bine au știut lucrurile
Moldovei ceale vechi“ /

Petru MAIOR

se vede, și împreună au fost Vodă în

mare învățătură au avut, precum din

IEROGLIFICĂ"„ISTORIA
%

O opera 
literară
in agora.

cu sensuri
filozofice
ți social* 
politice

boierime, a contribuit la ru
inarea țării. Cei care au a- 
vut de suferit mai mult au 
fost țăranii, „albinele", cum 
sînt înfățișați ei în „Istoria

limit rit Kantemir
300 de ani de la naștere

nu se poate îndoi că avînd arhivurile 
domniei Moldovei pre

al
do-
un

1

Di- 
fi- 
a- 

so-

„Descrierea Moldovei", 
terpretarea naturală a mo
narhiilor", „Istoria creșterii 
și descreșterii imperiului o- 
toman", „Istoria ieroglifică" 
sau „Hronicul vechimii a ro- 
mano-moldo-vlahilor", con
stituie elemente importante, 
care-1 recomandă pe Dimi
trie Cantemir ca pe un isto
ric, adevărat cercetător 
izvoarelor istorice și al 
cumentelor, precum și 
bun interpret al acestora.

Mergînd pe urmele croni
carilor, Dimitrie Cantemir 
a căutat să descifreze taine
le istoriei medievale româ
nești, a încercat să realizeze, 
mai ales în „Hronicul vechi
mii a romano-moldo-vlahi- 
lor", o sinteză între istorie și 
tradiție, apelind la peste 150 
de izvoare latine, bizantine, 
grecești, polone,. slavone, la 
monezi, inscripții, vestigii 
arheologice etc. Prin lucrări
le mai sus-amintite el se a- 
firmă ca un bun cunoscător 
și observator al realităților 
sociale din Moldova acelui 
timp. Opera istorică a lui 
mitrie Cantemir reflectă 
del, prin conținutul său, 
devărata problematică
cial-politică din Moldova a- 
celei vremi. Mai mult chiar, 
se poate afirma că ideile so- 
cial-politice care se degajă 
din aceste lucrări reprezintă 
un moment superior de con
tinuitate în dezvoltarea gîn
dirii sociale și a istoriogra
fiei românești.

Dacă mai întîi, în lucrarea 
de mai scurtă extensiune, 
„Interpretarea naturală a 
monarhiilor", el încearcă o 
filozofie a istoriei, o expune
re a concepției sale evoluțio
niste despre istorie, în urmă
toarele lucrări se ocupă de 
probleme sociale ale timpu
lui și țării sale. Caracteristi
că în aceste opere este atitu
dinea critică față de marea 
boierime, de moravurile și 
concepțiile claselor domi
nante. In „Istoria ieroglifică" 
el învinuiește marea boieri
me, răspunzătoare de starea 
jalnică în care a fost adusă 
Moldova și poporul ei. Lu
crarea exprimă și atitudinea 
ostilă față de imperiul oto
man, care, alături de marea

„Descrierea Moldovei44 operă geografică de precursor
Poate nici una din lucrări

le lui Dimitrie Cantemir nu 
este mai bine cunoscută, și 
mai citită la noi, decît „Dis- 
criptio Moldaviae" (Descrip
tiv Antiqui et Modierni Sta
tus Moldavae).

Scris în latină în 1715 sau 
1716, manuscrisul rămîne în 
Germania, nepublicat, pînă 
cind apare traducerea germa
nă, intîi în revista ..Magazin 
(tir neue Historie und Geor- 
graphie" (voi. |II — 1769 și 
vol. IV 1770)' din Hamburg 
și apoi separat sub titlul „De- 
metrii Kantemirs chemaligen 
Fiirsten in der Moldovau. 
Historisch — geograohisch — 
und politische Verfassers und 
einer Landkarts. Frankfurt 
und Leipzig* 1'.

X 
direa lui se prelungește în 
cultura românească a poste
rității.

Că el a lăsat urme adinei 
mai ales în cultura istorică 
se poate observa din faptul 
că Școala ardeleană, și mai 
ales Petru Maior, a adoptat 
și lărgit idei referitoare la 
principalele direcții de dez
voltare istorică a românilor 
ce sînt valabile și astăzi. 
Dintre acestea remarcăm în 
primul rînd chestiunea „pe 
care a prevăzut-o înainte de 
apariția cărților adversari
lor continuității, Sulzer, 
Roessler și alții. El privește 
problema aceasta total, mai 
științific decît Xenopol, ca
re admite retragerea româ
nilor în munți și basmul 
descălecatului, văzînd o con
tinuitate a poporului nostru 
pe întreg teritoriul româ
nesc".

Acest exemplu numai, de
monstrează ogorul fertil pe 
care l-a oferit Școala arde
leană pentru ideile cantemi- 
riene, cum strădaniile „dom
nitorului autor", cum l-a nu
mit B. P. Hașdeu, ajung să 
fie sincronizate de învățații 
ardeleni, că, deși „începutul 
pus de Cantemir fu mai ta
re decît chiar s-ar fi putut 
aștepta", autoritatea morală 
și prestigiul științific de ca
re ajung să se bucure repre
zentanții istoriografiei româ
nești din Transilvania de la 
sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea și începutul celui urmă
tor, care au făcut ca unele 
probleme importante pentru 
poporul nostru să intre în- 
tr-o nouă ținută în preocupă
rile unor cercuri științifice 
din afara granițelor țărilor 
române. Acest lucru, însă nu 
știrbește cu nimic din mari
le merite ale savantului și 
domnitorului moldovean, 
pentru faptul de a fi inițiat 
și’de a fi încercat să reali
zeze în practică prima isto
rie a poporului din care s-a 
născut și pe care n-a vrut 
sufletește să-l părăsească. De 
aceea, așa cum avea să con
cluzioneze Hașdeu, cu peste 
o sută de ani în urmă, „Di
mitrie Cantemir va trăi cît 
însăși limba Română", în ca
re a scris cel ce știa, vorbea 
și scria în peste zece limbi.

Prof. Ion FRĂȚILĂ 
Prof. Vasile IONAȘ

naviga pe Dunăre, Șiret, Prut, 
Nistru), comerț, pescuit și 
peisaj (elemente de geografie, 
să zicem, turistică) etc ; des
crie munții (rămîne model 
descrierea Ceahlăului), șesuri- 
le și podișurile Moldovei, fa
ce aprecieri despre resursele 
subsolului (petrol, sare, 
aur etc.) și solului, i 
culturilor agricole, 
creșterea animalelor, 
rit etc., valorificarea lor rea
lă și potențială, comparîndu- 
le (în favoarea produselor 
moldovene) cu produsele si
milare străine.

Deci este vorba de o lucra
re de geografie fizică, econo
mică, a populației și a așeză
rilor, în care se dovedește 
cercetarea 
altele 
fizică 
tului 
lor și 
ceea 
temeinică 
mai desprinde legătura între 
dezvoltarea economică de an
samblu a țării, dezvoltarea

Traducerea rusească a lu' 
V. Levșin apare la Moscova 
în 1789. După textul traduce
rii germane, la îndemnul mi
tropolitului Veniamin, banul 
Vasile Vîrnov, tipărește pri
ma traducere românească, în 
1825. la mănăstirea Neamț, 
sub titlul „Scrisoarea Moldo
vei". Abia în 1855, Constan- 

ieroglifică", adică producă
torii direcți. Dar, cu toate că 
Dimitrie Cantemir descifrea
ză pînă la un anumit loc ro
lul social al țărănimii, el nu-i 
atribuie acesteia nici o im
portanță în eventualitatea u- 
nei reforme a statului feudal

1 ERUDIT ISTORIC 
AL POPORULUI

ROMÂN

Și
Cante- 
boieri- 
consti- 
social-

pe care o consideră necesa
ră. Desigur că limitele gîn- 
dirii sale, impuse de timpul 
în care a trăit, poziția lui de 
clasă au determinat ca ana
liza fenomenelor istorice 
sociale să-l ducă pe 
mir la afirmația că 
mea mică și mijlocie 
tuie singurele forțe 
politice capabile să sprijine 
ieșirea din criză a statului 
feudal. Dar dincolo de aceas
tă scădere determinată în 
mod obiectiv, Dimitrie Can
temir are meritul de a fi im
pus gîndirea laică, spiritul 
umanist și în acest domeniu 
al cercetării și interpretării 
istorice. Convingerea sa în 
necesitatea schimbării for
mei de guvernămînt, a înlă
turării regimului boieresc și 
înlocuirii acestuia cu monar
hia ereditară se fundamenta 
pe aceeași concepție evoluți
onistă asupra istoriei socie
tății.

Negarea imuabilității for
melor de guvernămînt în so
cietatea feudală, încercarea 
de a descifra cauzele reale, 
naturale în desfășurarea eve
nimentelor social-istorice, a 
vieții oamenilor sînt dovez,i 
grăitoare ale emancipării de 
su,b tutela gîndirii religioase. 
Intre cauzele reale, naturale

tin Negruzzi publică noua 
ediție (la Iași) sub titlul „Des
crierea Moldovei1'.

Geografic, 
dovei" 
turile acestei 
noastră, 
realistă, 
lui D.

„Descrierea Mol- 
ilustrează încâpu- 

științe în țara 
continuă linia 

înaintea 
(sec. al 
spătarul 

de

Ea
ilustrată

Cantemir 
XVIII-lea) de către 
Nicolae Milescu (Jurnal 
călătorie în China și harta Si
beriei) și stolnicul Constantin 
Cantacuzino (harta Țării Ro
mânești) și face un pas îna
inte prin proporția operei, vi
ziunea și concepția filozofic 
— geografică a sa, prin pute
rea sa de pătrundere, adînci- 
mea conținutului de idei, bo
găția și calitatea datelor, prin 
patriotismul ce se desprinde 
din „Descrierea Moldovei", 
înlăturate unele naivități, in
formații eronate și erori de 
longitudine, obișnuite timpu
lui, rămîne o valoroasă infor
mație și interpretare a fapte
lor geografice ale pămîntului 
Moldovei, fiind superioară lu
crărilor de geografie europene 
din acea vreme, rămînînd pî

din viața societății, elemen
tul economic este mereu a- 
dus în prim plan. In „Des
crierea Maldovei" fundamen
tează din punct de vedere e- 
conomic necesitatea zdrobirii 
jugului otoman. Cu toate că 
nu formulează explicit noua 
legătură între puterea econo
mică și cea politică, se poa
te afirma că gînditorul a in
tuit acest raport direct în 
partea a doua a „Descrierii

Moldovei" (partea politică) 
unde se întîlnesc frecvent le
găturile între economie și po
litică.

Referitor la susținerea i- 
deii de independență și în 
făptuirea ei, Dimitrie Cante
mir dezvoltă ideea originii 
și unității tuturor românilor, 
prefigurată și la cronicarii 
moldoveni. Chiar titlul lucră
rii, „Hronicul vechimii a ro- 
mano-moldo-vlahilor“, cu- 

'prinde ideea unității de 
neam și teritoriu a poporului 
nostru. Lucrarea, ca de alt
fel toată opera cu caracter 
istoric a lui Dimitrie Cante
mir, scoate în evidență, prin 
conținutul ei, spiritul cetățe
nesc, patriotic și are un ma
re rol în formarea conștiin
ței de sine a poporului ro - 
mân, a conștiinței sale națio
nale. Opera la care ne refe
rim este dedicată poporului 
său, istoriei românilor revă
zută în întregul ei, fără deo
sebiri provinciale. O istorie 
a originilor poporului român, 
cu afirmarea latinității sale, 
care aduce cea mai întinsă 
dezbatere critică în cultura 
românească de pînă atunci. •

Dacă Dimitrie Cantemir, 
se consideră continuatorul 
școlii cronicarilor la un ni
vel cu mult mai ridicat, gîn- 

a

nă în secolul al XIX-lea cea 
mai bogată informare asu
pra Moldovei. Mai mult decît 
oricare alt geograf al timpu
lui, D. Cantemir se apropie 
de natură cu un fin simț al 
detaliului, ridicîndu-se pînă 
la înțelegerea unor legități 
care o guvernează, ajungînd la 
explicarea cauzală a unor 
fapte și fenomene geografice.

Apreciabilă pentru epoca 
sa, este reușita corelării ele
mentelor fizico-gcografice cu 
posibilitățile de dezvoltare e- 
conomică, aprecierea situației 
economice a țării în funcție 
de condițiile social-istorice 
ale timpului.

Lucrarea se oprește pe larg 
asupra hotarelor țării (pe care 
le descrie în amănunt făcînd 
cunoscută Europei timpului 
întinderea pămîntului Moldo
vei și vecinii săi), face legă
tura așezării cu clima ; se o- 
prește îndelung asupra apelor 
(rîuri, pînă la pîraie, lacuri 
naturale și artificiale) ară- 
tînd importanța lor economi
că ; navigație (pe atunci se

fier, 
asupra 

viticole, 
albină-

; se 
personală (între 

face analiza chimică și 
a apelor Șiretului, Pi'u- 
și Nistrului) a obiecte- 
fenomenelor geografice, 
ce conferă lucrării o

originalitate. Se

A cerceta cu minuțiozi
tate viața și opera marelui 
cărturar Dimitrie Cantemir, 
modul în care s-a 
ea, este un lucru 
care implică vaste 
uni atît în situația 
litică a Moldovei 
Românești, cît și în univer
sul artistic care se lasă greu 
înțeles. Este vorba de „Is
toria ieroglifică“, lucrare 
judecată dintr-un unghi de 
vedere simplificator, neți- 
nîndu-se seama de sondarea 
straturilor ei de profunzime. 
Cercetarea de suprafață a 

uneori la concluzia 
operă ciudată, alte 
staționat îndelung a- 

aspectelor pur istorice 
excesive 
S-a ig- 

plămădit 
pasionant 

incursi- 
social-po- 
și Țării

condus 
că e o 
ori s-a 
supra 
și asupra analizei 
a factorilor sociali, 
norat mult timp bogatul fi
lon artistic, filon care ar fi 
permis integrarea „Istoriei 
ieroglifice" în patrimoniul de 
cultură românească. S-au dus, 
de asemenea, în critica și is
toriografia românească dife
rite controverse cu privire 
la stabilirea speciei literare 
căreia îi aparține : roman so- 
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comerțului și meșteșugurilor 
pînă la a remarca rolul inter
venției statului în valorifica
rea resurselor naturale.

Partea de geografie a popu
lației este de asemenea apre
ciabilă. Ne mulțumim cu un 
citat asupra stării sociale de 
atunci : „Dintre toți muncito
rii de pămînt, cîți sînt în lu
me, cei mai săraci cu totul, 
sînt țăranii moldoveni. Ei sînt 
vecini, adică șerbi ai boieri
lor", cauză fiind „nedreptatea 
boierilor, care i-a silit să în
dure jugul șerbiei".

De mare valoare geografică 
este harta Moldovei (tipărită 
după moartea sa la Haga, în 
1737, iar originalul a fost des
coperit de George Vîlsan în 
Biblioteca Națională din Pa
ris) bazată pe date culese de 
D. Cantemir, cu mult înain
te de a fi domn a doua oară. 
Ea este o hartă fizică cu amă
nunte importante (munți, de
presiuni, rîuri, păduri etc.), 
o hartă administrativă (pri
ma de acest fel a Moldovei), 
a împărțirii pe județe și eco- 

Elementele cărții, după pă
rerea noastră, înclină 
pamfletul satiric, prin 
leria de personaje prezenta
te cît și prin sensul etic pro
nunțat.

Centrul acțiunii este for
mat din nararea evenimen
telor petrecute în anii dom
niei lui Constantin Cantemir, 
tatăl cărturarului, pînă în a- 
nul 1705, anul împăcării lu
crurilor dintre domnitorii 
Moldovei și Munteniei. In 
„Istoria ieroglifică", Cante
mir urmărește nu atît eveni
mentele politice în ampla lor 
desfășurare, cît aspectele mă
runte ale împrejurărilor că
rora le dă o formă literară 
corespunzătoare. In primul 
rînd se impune procedeul a- 
legoric, de substituire a per
sonajelor reale cu animale, 
procedeu care are o lungă 
tradiție în literatura evului 
mediu. Alegera animalului 
care să reprezinte persoana 
reală nu este făcută la întîm- 
plare, ci în concordanță cu 
caracterul personajului res
pectiv, relevîndu-i-se trăsă
turile morale și fizice distinc- 

spre 
ga
la

nomică (păduri, podgorii, ex
ploatări miniere). Sînt cuprin
se aproape 800 numiri de rî- 
uri, orașe, tîrguri, sate, fapt 
foarte remarcabil pentru acea 
vreme și document prețios 
pentru cartografia istorică. 
Prin toate acestea, precum și 
printr-o surprinzătoare exac
titate a localizărilor, ea repre
zintă un progres față de toate 
hărțile întocmite pînă la el 
asupra Moldovei. De aceerf? 
timp de peste un secol, a ră
mas neîntrecută, fiind utiliza
tă de cercetătorii străini și ro
mâni.

Atît „Descrierea Moldovei" 
cît și harta sînt lucrări geo
grafice viguroase, originale și 
cu mare longevitate, datorită 
clarității, cunoașterii pro
funde a realității geografice 
si stăpînirii mijloacelor de 
cercetare geografică (uneori 
avansate față de nivelul epo
cii sale) făcîndu-1 pe Dimitrie 
Cantemir și un precursor al 
geografiei românești.

Prof. Bujor VULCU

în- 
are

Portretul satiric este pro
cedeul artistic care predomi
nă în întreaga lucrare și în 
care Cantemir, în linia unui 
Neculce, excelează, în ciuda 
stilului greoi și împovărat de 
topica latină. Liniile creionate 
cu o mînă sigură, situațiile 
caracteristice cît și împre
jurările în care sînt puse per
sonajele să se miște, dezvă
luie, și completează fizionomi
ile lor în care rafinamentul, 
finețea, coexistă alături de 
invectivă, imprecație și gro
tesc. Folosind de- nenumă
rate ori proverbele și sentin
țele populare, Cantemir reu
șește foarte bine să prindă 
caracterul personajului res
pectiv, cu psihologia sa nes
tatornică, ca în portretul pe 
care autorul l-a făcut hatma
nului Lupu Bogdan : „Lupul 
după vremi părul și-1 sțhim- 
bă, iară din firea lui nu iese, 
nici obiceiele învățate nu-și 
uită".

Nu rareori portretul sati
ric cantemirian merge pî
nă la desființarea persona
jului respectiv. Astfel se 
tîmplă cu anecdota care 
în centrul . :ei . pe Constantin 
Brîncoveanu și care face a- 
luzie la alegerea sa ca dom
nitor. Anecdota spune că bo
ierii au hotărît să aleagă ca 
domnitor pe primul care va 
intra pe poarta cetății. Cel 
care a intrat a fost ' un por
car și această comparație du
ră folosită în dezvăluirea 
secretului anecdotei, vecină 
cu imprecația, are un vădit 
caracter ofensator. Concluzia 
cade neiertătoare, accen- 
tuînd doar ideea exprimată 
prin utilizarea unui pro
verb popular : „Sara ghinera- 
riu, dimineața spătariu".

Dacă în scena umoristică 
a competiției cu porcarul au
torul era cel care a făcut 
portretul, altă dată Cantemir 
îl pune pe Brîncoveanu să 
se autocaracterizeze, lăsînd 
să se întrevadă disprețul nu
trit față de țărănime, repre
zentată în lucrare prin muș
te. Creionarea satirică a 
Corbului (Brîncoveanu) con
tinuă : „Și precum pe dinafa
ră neagră, din hereghie, în
că inai poneagră pe dinăun
tru era de pizmă și de 
mînie".

Ostilitatea pentru personaj

Inorogul și viziunea
viitorului

Scrisă la Constantinopol, în 
1 705, sub titlul complet „Isto
ria ieroglifică în douăsprezece 
părți împărțită, așișderea cu 
760 de sentințe frumos împo
dobită" - cartea este o admi
rabilă frescă a stărilor și mo
ravurilor vremii. - Subiectul îl 
constituie aventurile complica
te ale vieții politice, unde toți 
eroii iau forma unor animale, 
un cifru anume sub care au
torul își maschează intențiile 
(la sfîrșit, autorul îl luminează 
pe cititor asupra adevărate
lor nume). Personajele princi
pale ale cărții în jurul cărora 
roiesc toți ceilalți sînt, bineîn
țeles, Dimitrie Cantemir - 
inorogul (calul cu corn în frun
te) și Constantin Brîncoveanu 
— corbul.

Povestiri cu personaje 
lumea animalelor au fost 
întrebuințate în literatura 
dievală. S-a încercat alătura
rea Istoriei ieroglifice de Ro
man du renard sau de bizan
tina lucrare Fiziologul. *S-a 
mers chiar mai depărate, com- 
parîndu-se lucrarea lui Dimitrie 
Cantemir cu Etiopicile lui Heli
odor. Numai că scriitorul mol
dovean adaugă basmului cu 
personaje din lumea animale
lor și o mulțime de proverbe, 
versuri, cugetări orientale și 
clasice, ceea ce face ca lucra
rea să fie greu de clasificat 
ca gen literar.

Acțiunea cuprinde anii 1703- 
1705 din istoria Moldovei și 
Țării Românești și se desfășoa
ră mare parte la Constantino
pol, unde trăia scriitorul. Pe

din 
des 
me

I 
I
I 
I

merge atît de departe încît 
Brîncoveanu este prezentat 
ca o ipostază grotească a 
domnitorului despuiat de au
ră și omenie. Un alt portret 
devenit celebru, realizat cu 
aceleași mijloace artistice, 
este al Struțocămilei (Mihai 
Racoviță) : „Iară acesta nu 
ieste cu putință, a-și sfătui că 
nu după a voastră cunoștin
ță, ci după a ei rostime și 
neștiință să o întrebați"... 
Cîteva cuvinte, cîteva replici, 
și personajul < își face auto
portretul : etalarea prostiei, 
a incapacității de a judeca 
nici cele mai simple lucruri. 
Grotescul personajului este 
foarte bine scos în relief prin 
scena umoristică a purtării 
de căpăstru a Struțocămilei 
de către frații Ruset, scenă 
menită să sugereze incapaci
tatea celui care aspira la 
tron.

Printre portretele antolo
gice ale cărții se impune, de
sigur, cel al Hameleonului, 
caracterizat printr-o violen
ță cutremurătoare, desenat 
parcă de mîna unui pictor o- 
riental : „Chipul decît altor 
jigănii mai mult broaștei se 
asamănă, numai capul spin- 
tecătura gurii peștelui ce-i 
dzic lacherda să răduce. 
Grumadzi n-are, gura mult 
spintecată și pînă Ia umere 
agiunge... De la cap pînă Ia coa
dă spinarea ca a porcului gre- 
bănoasă și gărbovită-i ieste".

Scriitorului nu-i scapă ni
mic. Conul său de lumină -se 
oprește asupra 
morale și fizice, 
telor mărunte în 
dar care sînt puternic 
te de persoanele în discuție. 
Spiritul său de observație, 
caustic, ne e transmis de pagini 
magistrale. Efectul satiric este 
obținut prin tehnica acu
mulării trăsăturilor persona
jului de-a lungul lucrării. 
Portretele sînt alcătuite din 
epitete și comparații, antite
ză și asocieri de planuri dia
metral opuse, din grotesc și 
caricatură îngroșată, din in
vectivă și imprecație. Gama 
sentimentelor este largă: 
ironie, dezgust, sarcasm, se 
împletesc strîns cu cuvinte
le pline de indignare, dînd ast- 
fdl un violent atac societății 
timpului.

Prof. Vasile GORAN

trăsăturilor 
asupra fap- 

aparență, 
lega-

scurt, iată întreaga 
banii și intrigile 
tin B rin cove an u 
nul Moldovei, în 
hai Racoviță.
frații Cantemir, care, cu toată 
opoziția boierilor, a exploa
tării turcilor, izbutesc să înlă
ture pentru moment regimul, 
Antioh Cantemir ajunge ast
fel domn al Moldovei în 1705.

Cartea se apropie, foarte 
mult de genul pamflet politic 
și social. Totul este trecut prin 
critica necruțătoare a scriito
rului : exploatarea țării de 
către boieri, necinstea soției 
domnitorului Racoviță, prostia 
lui Antioh Cantemir, venalita
tea demnitarilor turci. Toți 
boierii Moldovei sînt înfăți
șați ca fiare „care de vîrsarea 
sîngelui nevinovat se bucură 
și viața hireșă (proprie) în 
moartea streină le stăruiește".

Aici apare un element inte
resant : Cantemir pune în gura 
înțeleptului boier Constantin 
stolnicul Cantacuzino cuvinte- 
tele : „A muștelor (țăranilor) 
prieteșugul și frăția, iară nu 
vrășmășia și veciniia să pof
tim". Vecinia era starea țăra
nilor șerbi de pe moșiile bo
ierești. Să se fi gîndit Cantemir 
în 1705 la eliberarea șerbilor? 
Patruzeci de ani mai tîrziu, au 
loc reformele lui Constantin 
Mavrocordat, deci s-ar părea 
că ideea aceasta să fi fost 
prezentă în cugetul celor îna
intați, cu largi vederi, încă la 
începutul veacului.

intrigă : 
lui Constan- 

aduc în scau- 
1703, pe Mi- 

Intervin însă

M. STOLNICII
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(Oin viața organizațiilor de partid] I Eforturi rodnice
în acțiunea de economisire

! Programul 
selectiv

• Comitetul județean de I partid a editat o broșură cu
..Programul selectiv al mani
festărilor politice și cultural- 
educative care vor avea loc 
în trimestrul IV al anului 
1973“. Acesta a fost difuzat 
într-un număr de 150 exem
plare membrilor organizați
ilor de partid. sindicat, 
U.T.C., organizațiilor de ma
să și obștești, cluburilor, ca
selor de cultură, celorlalți 
factori din Valea Jiului care 
contribuie la realizarea ac
țiunilor cultural-educative.

Spicuim din cuprinsul 
programului cîteva activități: 

Clubul sindicatelor din 
Petrila, în 28 octombrie — 
Festivalul cîntecului și jo
cului petrilean ;

> Casa de cultură din Pe
troșani, în 31 octombrie — 
un simpozion „Minori în de
rivă", iar în 10 noiembrie 
va avea Ioc festivalul filmu
lui de amatori „Cineclubul 
și producția".

Asemenea acțiuni variate 
și bogate în conținut vor 
avea loc în cursul trimestru
lui IV la toate așezămintele 
culturale din municipiu. Ele 
vor contribui la ridicarea 
nivelului general al cunoaș
terii și al educației socialiste 
a maselor.

„Minerul"
Gazeta de perete „Mine

rul", organ al comitetului de 
partid de la E. M. Lupeni 
are o estetică deosebit de

Sînt bine aprovizionate „căinările" 

de iarnă ale spitalelor?
(Urmare din pag. 1)

j’nețuri, să nu poată fi însi- 
lozați în condiții optime. Deci, 
se impune ca această problemă 
a spațiilor de depozitat să fie 
soluționată — cu sprijinul fo
rurilor competente — în cel 
mai scurt timp.

„Dinspre 
partea noas
tră, deja... 
poate să 
ningăI"

Afirmația din titlul acestor 
rînduri, ferm exprimată, a- 
parține directorului Spitalului 
unificat Vulcan, dr. Ion Radu
lescu. Nu ne-a surprins, o spu- 
f 'm de la început, pentru că 
ne aflam în cunoștință de 
cauză cu privire la preocupă
rile asidue care se înregistrea
ză, în prag de iarnă, la aceas
tă unitate spitalicească... Am 
intrat apoi în detalii. Adminis
tratorul spitalului, Constantin 
Dascălu, ne-a vorbit în cuvin
te elogioase despre participa
rea personalului spitalului la 
acțiunea de însilozare a pro
duselor agro-alimentare („Și 
personalul mediu, și meseria
șii noștri au ajutat, nu 'S-a dat 
nimeni înapoi..."). Aprovizio
narea de iarnă â început aici 
încă înainte ca unitatea să 
primească repartiția. Cartofii 
(21 778 kg) au fost aduși de la 

atractivă, iar articolele sale 
abordează cele mai impor
tante probleme din viața po
litică și economică a exploa
tării. Ediția actuală a gazetei 
se remarcă prin articolul 
semnat de secretarul comite
tului de partid al minei, to
varășul Nicolae Novac, in
titulat „Toată atenția1 pregă
tirii și desfășurării învăță- 
mîntului de partid".

Up articol economic anali
zează activitatea necorespun
zătoare a colectivului minei 
pe cele trei trimestre. Din 
conținutul articolului notăm 
preocuparea ce au avut-o, 
pe cele 9 luni, colectivele de 
min’eri de la sectorul I care 
raportează un plus de 2 504 
tone cărbune, de la sectorul 
II cu un plus de 11291, iar 
sectorul IV cu 6 242. Se cri
tică activitatea sectoarelor 
III, V, VI și VII care au în
registrat la un loc un minus 
de 62 940 tone de cărbune.

Sub titlul „Adunările ge
nerale în grupele sindicale", 
un alt articol al gazetei „Mi

nerul" militează pentru folosi
rea acestui eveniment pdlitic 
important pentru antrenarea 
plenară . a colectivelor de 
brigăzi și sectoare la realiza
rea sarcinilor extracției căr
bunelui la această exploata
re.

Instruirea 
activului 
de partid

La Casa de cultură Petro
șani a avut Ioc de curînd 
instruirea activului de partid 
din întreprinderi și institu

Tg. Secuiesc. Au fdSt aleși, 
bucată cu bucată și însilozați 
în nisip într-o pivniță din 
timp amenajată și dotată cu 
toate cele trebuitoare.

Contabilul șef al spitalului, 
Mihai Săsăran, ne oferă apoi 
și alte cifre. Au mai fost, ast
fel, însilozate : 6 900 kg rădă- 
cinoase, 2 400 kg ceapă, 2 000 
kg varză, 800 kg mere. Mai 
sînt în așteptare să intre în 
„cămările" spitalului oarecari 
cantități de pătrunjel, păstăr- 
nac, ,țelină și varză murată. 
In rest — totul e pus la punct. 

„Vom înche
ia în curînd

„capitolul" 
aprovizi-

- ..ff onarn
Săptămîna trecută, la data 

vizitei noastre, silozurile pen
tru legume ale Spitalului din 
Lupeni „strigau" după marfă. 
Din întreaga cantitate de le
gume presară pentru iarnă, 
se aflau în depozit doar 3 000 
kg de morcovi, 3 000 kg gulii, 
5 tone de cartofi (din 25 de 
tone necesare). Restul legume
lor — ceapa. rădăcinoasele, 
fructele urmează să sosească. 
„Ne zbatem însă mult — ne-a 
spus tovarășul Cornel Jimbo- 
reanu, contabilul șef al spita
lului — cu cartofii". Achizi
torul nostru e plecat la Petro
șani. In această toamnă am 
primit destul de tîrziu repar
tiția de la C. L. F. Petroșani, 

ții. pe baza unui bogat pro
gram de activitate, care a 
cuprins studiu la : Statutul 
P.C.R.; instrucțiunile C.C. 
al P.C.R. — cu privire la a- 
legerea organelor locale de 
partid ; Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. cu privire la creșterea 
rolului femeii în viața econo
mică, politică- și socială a ță
rii ; Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în u- 
nele țări latino-americane, 
precum și precizările făcute 
cu privire la desfășurarea 
î'nvățămîntului de partid pe 
anul 1973—1974. In cadrul 
instruirii a avut loc și un 
schimb de păreri, purtat în
tre secretarii de partid de 
la I.C.L.S.A., T.C.M.M., nr. 3 
E.M. Dîlja, I.U.M.P., U.F.E.T. 
pe tema „Felul cum se tra
duc în viață hotărîrile orga
nelor superioare de partid 
și de stat,' precum și hotă
rîrile proprii.

S-au prezentat, în cadrul 
instruirii activului de partid, 
planuri și note cu măsurile 
stabilite privind accelerarea 
ritmului de exeduție la lu
crările de investiții și alte 
măsuri.

Asemenea instruiri au avut 
loc și în comunele și orașele 
Aninoasa, Bănița, Uricani, 
Lupeni, Vulcan și Petrila la 
care au participat secretarii 
și membrii biroului comite
tului municipal de partid.

V. COCHECI

i 
i 
i

pentru că de aici ni-i repar
tizează furnizorul. Sperăm ca 
în cursul acestei luni să rezol
văm problema cartofilor. Mai 
avem apoi greutăți cu fasolea, 
mierea de albine, usturoiul. 
Dar achizitorii noștri vor ac
ționa acum astfel îneît în cel 
mai scurt timp să ne aprovi
zionăm cu tot necesarul. Nu 
sînt de neglijat necazurile cu 
transportul; I.T.A. ne asigură 
mașini dar la prețuri mari, 
iar noi avem un camion care 
ar putea fi folosit, nu primim 
însă aprobarea de la I.T.A. să 
ieșim cu el în afara județului.

In rest, deocamdată, depo
zităm totul în beciurile vechi, 
beciul cel nou numai anul 
viitor îl vom putea folosi. Dar 
condițiile sînt bune, vom lua 
toate măsurile, ca produsele 
depozitate să nu se depreci
eze".

Pentru că problema aprovi
zionării este în atenția condu
cerii spitalului din Lupeni, a 
organizației de partid, faptul 
că biroul aprovizionării con
dus de tovarășul Radu Rad, 
se preocupă mult în această 
perioadă să achiziționeze pro
viziile de produse agro-alimen
tare, ne dă certitudinea că nu 
peste mult timp aproviziona
rea de iarnă a cantinei spita
lului va deveni un capitol 
încheiat.

*
*

La concluzii am renunțat. 
Pot fi ușor înlocuite cu con
vingerea că gospodarii unită
ților spitalicești din munici
piu se zbat suficient, nu vor 
avea liniște pînă ce nu-și vor 
vedea „cămările" pline cu pro
dusele agroalimentare de care 
e nevoie, pe toată perioada 
iernii, pentru a asigura o ali
mentație corespunzătoare bol
navilor internați pentru trata
ment și îngrijire medicală.

Notă

Trepte... dărîmate
Cu ani în urmă, circulația 

din cartierul Carpafi Petro
șani, spre și dinspre halta 
C.F.R. 80, a cetățenilor care 
plecau cu trenul sau se în
torceau de la tren, o asigurau 
un șir de trepte betonate.

Pe aici și în prezent trec 
zilnic spre tren sau de la 
tren, spre cartier și otaș, sute 
de muncitori navetiști, sute 
de elevi de Ia diferite școli 
din Petroșani. De citeva săp- 
tămîni însă coborîrea sau 
urcarea prin acest loc cons
tituie un adevărat act de cu
raj și de... risc. Din cauza 
eroziunii bazei terenului de 
către apele pluviale necanali
zate, o parte din aceste trep
te s-au prăbușit, făcînd — 
în prezent — aproape im

SPORT — SPORT -SPORT-SPORT

în „Cupa României** la fotbal■
Silim — MIIEH lllliLMI 3-2
> J

Disputată într-un decor de... 
început de iarnă și pe un te
ren greu, întîlnirea de miercuri 
dintre Știința Petroșani și 
Minerul Ghelar, contînd pen
tru „Cupa României" la fot
bal s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—2 (2—1) în favoarea gaz
delor.

Pare paradoxal, poate, dar 
această partidă, slabă ca facș- 
tură tehnică, a fost totuși sal
vată de cele cinci goluri care 
au reținut atenția puținilor 
spectatori prezenți în tribune
le stadionului „Jiul".

Studenții au avut primele 30 
de minute... fericite cînd au și 
marcat de altfel două goluri 
ce aveau pînă la urmă să a- 
tîrne greu în balanța victoriei. 
Iată și fazele în care aceste go
luri au fost înscrise. In minu
tul 18. Rotea, primind o pasă 
în adîncime de la Bulbucan, 
a șutat necruțător pe lîngă 
portarul advers, care plonjase 
cu întîrziere pe direcția balo
nului. In minutul 30, același 
Rotea reia în plasă balonul 
respins defectuos de portarul 
echipei oaspete. Cu cinci mi

practicabilă circulația pe aici 
(trebuie să ai calități de... al
pinist, să te poți cățăra pe ră
mășițele existente spre a tra
versa porfiunea prăbușită). Și 
culmea e că noaptea zona 
respectivă nici nu este ilu
minată. Cum se va putea cir
cula pe aici în condițiile ier
nii (deja ca și sosită I) cu 
zăpadă, gheafă și... alune- 
cuș? 1 îngrijorarea cetățeni
lor care au sesizat redacția 
asupra acestei stări de lu
cruri este întrutotul justifi
cată, reală.

Este imperios necesar ca 
gospodarii orașului să ia mă
suri urgente pentru refacerea 
zonei de trepte prăbușit?, asi- 
gurînd accesibilitatea circu
lației pietonale către halta 
C.F.R. 80.

Șt. PUXU

nute înainte de sfîrșitul pri
mei reprize, fotbaliștii din 
Ghelar reduc din handicap 
prin golul înscris de către 
Gostian care a profitat de o 
neînțelegere în careu a fun
dașilor localnici.

In cea de-a doua parte a jo
cului cei ce au inițiativa sînt 
oaspeții. Aceștia profitînd și 
de faptul că studenții dau 
semne de oboseală, ies tot mai 
curajos la atac și reușesc ca 
în minutul 60 să egaleze sco
rul prin Darie. In minutele 62 
și 75, ei sînt foarte aproape de 
a marca alte două goluri, cînd 
Muțiu, și respectiv, Prună, a- 
flîndu-se singuri cu portarul 
Berindei în față, au șutat pe 
poartă dar imprecis.

Spre finalul partidei, gazde
le au o revenire și reușesc să 
înscrie punctul victoriei (min. 
80) prin Gruia, care a speculat 
o greșeală a apărării adverse.

Arbitrul Mircea Izghireanu 
din Timișoara a condus ur
mătoarele formații : ȘTIINȚA: 
Berindei — Rado (Arghir), Ru-

(Urmare din pag. 1)

nea, noi continuăm să con
fecționăm camerele de centri
fugă de egutare a cărbunelui, 
utilaje ce erau importate. Toa
te aceste economii la produse 
de import se materializează bi
neînțeles în economii de valu
tă.

Notăm că la aceste realizări 
’au contribuit inginerii Victor 
Geamănu și Victor Corpadea, 
maistrul Dominik Szabo, șefii 
de echipă loan Petrușan, Ca
rol Hanțu și loan Schorner, 
lăcătușul Vasile Furnade, su
dorii loan Măndoi și loan 
Stingă.

La I.F.A. „Viscoza", tova
rășa ing. RODICA TATULICI, 
directoarea fabricii, făcînd bi
lanțul pe 8 luni de zile, cons
tata economii la prețul de cost 
în valoare de 195 000 lei. A- 
cestea au dus la realizarea be
neficiului planificat în pro
porție de 106,1 la sută. „La 
fiecare 1 000 de lei cheltuieli 
producție marfă, am reușit să 
economisim cîte 3,9 lei" — 
menționa cu satisfacție inter
locutoarea.

Bătălia pentru .economii, 
împotriva risipei se dă și pe 
șantierul orașului Lupeni. Șe
ful șantierului 4 construcții 
Lupeni, tovarășul OTTO COR- 
CIANI, și tehnicianul COR
NEL VASIAN, secretarul or
ganizației de partid ni s-au 
destăinuit că atît la materia
le de construcție — ciment, 
balast, cherestea, cărămidă, 
vopsele de ulei, ipsos —, cît 
și la unele agregate s-au obți
nut pînă în prezent aproape 
50 000 lei economii. Toate a- 
ceste economii rezultă din 
folosirea judicioasă a mate
rialelor și revalorificarea u- 
nor materiale folosite la clă
diri — construcții auxiliare 
mobile. Pe șantier se mani- 
festă o preocupare susținută 
pentru combaterea risipei, se 
folosesc în mod rațional a- 
gregatele de toate genurile.

Preocupări susținute pe li
nia economiilor am întîlnit și 
la Consiliul popular al orașu
lui Lupeni. Discutînd cu to
varășul DARADICS FRIEDE- 
RICH, vicepreședintele consi
liului popular am aflat: „In 
cadrul acțiunilor patriotice 
desfășurate în perioada 1 sep
tembrie 1972 — 1 septembrie 
1973 au fost realizate lucrări 
în valoare de 12 450 000 lei. 
Din acestea, 132 000 lei repre

su, Sandu, Pendelaș, Nădășan, 
Bulbucan (Bîtea), Gudei, Gru
ia, David, Rotea. MINERUL ’ 
Selajea — Pașca, Gălan, Ro-

Popice

Jiul Petrila a ratat
Pentru susținerea jocului cu 

„Lemnul" Satu Mare, progra
mat în cadrul etapei a iV-a a 
diviziei A la popice, Jiul Pe
trila a deplasat la Satu Mare 
echipa care în ultimele jocuri 
oficiale ca și în cele de verifi
care s-a dovedit a fi cea mai 
în bună dispoziție de joc. A- 
șadar, după cele trei victorii 
cucerite numai pe teren pro
priu, prima deplasare, adică 
cea din 21 octombrie 1973 la 
Satu Mare se părea a nu fi 
deloc dificilă iar jucătorii pe- 
trileni, se angajaseră să nu se 
înapoieze învinși, dat fiind 
faptul că rezultatele partene
rului de joc înregistrate în 
etapele de pînă acum au fost 
incomparabile cu cele obținu
te de echipa din Petrila. Spu
nem aceasta pentru că în 
timp ce echipa' din Petrila a 
obținut o medie de 5050 p.d. 
în jocurile de pînă acum echi
pa din Satu Mare nu a depă
șit cu mult media celor 4 800 
p.d. pe teren propriu. Dar cu 
toate aceste argumente, echi- 

zintă lucrările finanțate — re
parații străzi, trotuare, dru
muri de acces, în suprafață de 
peste 80 000 mp, amenajări de 
spații verzi și terenuri de 
joacă pentru copii, peste 12 
ha plantări de arb'ori, arbuști 
și garduri vii ; lucrările de la 
bazele de agremept de la V 
sud și Brăița, modernizarea 
ștrandului, amenajarea bazei 
sportive de la grupul școlar 
minier. Este bine să notați — 
insista să reținem tovarășul 
Daradics, referitor la cei 
132 000 lei — că această su
mă s-a realizat prin folosirea 
pe scară largă a materialelor 
din resurse locale (balast, bo
lovani, nisip), precum și prin 
realizarea unor lucrări bugeta
re de către cetățeni".

Nu a rămas în afara sferei 
de preocupări pentru econo
mii nici sectorul Lupeni al 
E.G.C. Aici am găsit pe tova
rășii ing. CONSTANTIN NI- 
CULESCU, șef sector. VASI
LE POPESCU, șef de garaj, 
CONSTANTIN SULTAN, re
vizor tehnic și secreta
rul organizației de partid, 
împreună cu DANIEL NE- 
GRARU, secretarul organiza
ției U.T.C. într-o ședință o- 
perativă care avea ca scop 
dezbaterea problemelor cu
rente ale sectorului dar mai 
ales intensificarea acțiunilor 
pentru realizarea de economii. 
Și aici, colectivul de salariați 
a depus eforturi pentru reali
zarea de economii. Astfel, du
pă cum relata tovarășul ingi
ner Constantin Niculescu, la 
executarea devizului pentru 
reparația capitală a conductei 
de aducțiune filtre Braia-grup 
școlar minier, în loc de 50 200 
lei, s-au folosit doar 12 800 lei. 
Aceasta în urma aplicării unor 
soluții pe cît de originale pe 
atît de eficiente și economi
coase constînd din branșarea 
directă la magistrală. O im
portantă economie s-a realizat 
și la un alt deviz — înlocuirea 
conductei de distribuție din 
cartierul Viscoza III. Fiind 
vorba de economii la rețele 
și canale au lost scoși în evi
dență pentru preocuparea deo
sebită în realizarea de econo
mii Ion Matei, maistru insta
lator, Iosif Soo. șef de echipă 
instalații, Ion Dascălu, șef 
echipă sudori și Carol Panti. 
curățitor canale. ■

Așadar, în orașul Lupeni ac
țiunea pentru economisirea 
de fonduri materiale și bă
nești se desfășoară pe un front 
larg. Și e bine așa.

tărașu, Muțiu, Pîrvu, Gostian, 
.Ganțolea. Darie. Păunescu, 
-Csiser (Prună).

C. MATEESCU

victoria la Satu Mare
pa Jiul a pierdut la o diferen
ță de numai zece popice, da
torită faptului că jucătorii de 
bază ai echipei, Mihai Tbrok, 
Ion Biciușcă și Victor Miclea 
au jucat mult sub posibilită
țile lor. Scor final 4771 p.d., la 
4761 p.d. în favoarea gazdelor. 
Cu acest rezultat slab era și 
firesc ca popicarii noștri să 
nu obțină victoria și să pără
sească arena de joc învinși.

Sperăm că înfrîngerea de 
la Satu Mare va da de gîndit 
popicarilor de la Jiul și va 
constitui o lecție pentru vi
itor.

s. bAloi

Mica publicitate
PIERDUT cal roșu închis înfierat cu litera V pe partea 

stingă, vîrsta &I2 ani. Baciu Paranon. comuna Bumbești, nr. 
500. Găsitorului recompensă.

VIND ataș motocicletă în perfectă stare — Lupeni, te
lefon : 335.

Cînd 
de vorbă bună 
nu a înțeles...
Ion Evesc, în vîrstă de 23 

de ani, din Jieț — căsătorit, 
cu doi copii — în 22 octom
brie a. c. aflîndu-se în bu
fetul „Zori de zi" din Pe
troșani bine „capsat" a 
început să facă scan
dal, lovindu-1 pe D. N. 
La miliție, unde a fost 
dus, fusesb sfătuit să 
meargă acasă și să-și vadă 
de treabă. Dar I. Evesc mai 
dorea totuși să mai ia încă 
una „mică". Astfel a ajuns 
la terasa ‘„Minerul" unde 
din nou și-a dat în petec, 
adresînd unei ospătare ex
presii indecente, iar cînd 
au intervenit organele de 
ordine a refuzat să se legi
timeze, manifestînd o atitu
dine recalcitrantă față de 
milițieni.

Acum, pentru 3 luni de 
zile, I. Evesc va fi în impo
sibilitatea de a-și mai putea 
etala reprobabilul fel de a 
se comporta în societate.

„Fermecătoarele" 
de... 

bancnote...
Maria Popescu și Leana 

Subțirelu, ambele din Craio
va, mai fuseseră condamna
te pentru înșelăciune cu 
cîțiva ani în urmă. Au ră
mas totuși fidele, după cum 
avea să se vadă, rușinoase
lor și condamnabilelor lor 
ocupații. Astfel în ipostaza 
de „cucoane respectabile", 
elegante, impresionînd prin 
ținută, intrau în diferite 
magazine și se îndreptau 
spre raioanele la care, vin
deau vînzătoare tinere, deci 
cu prea puțină experiență. 
Intrau cu acestea în vorbă 
ba despre una, ba despre 
alta, sustrăgîndu-le atenția 
cu discuțiile lor, făcîndu-le 
chiar complimente. Solici
tau diferite sortimente, pu- 
nînd o hîrtie de o sută de 
lei pe tejghea, apoi, cînd 
vînzătoarea era ocupată cu 
aducerea mărfii, luau banc
nota înapoi „pe neve", ca 
pînă la urmă să renunțe 
subit la articolul soljcițgt, 
cerînd. — culmea.tupeului!... 
suta înapoi (sic !). Cu hcest 
tertip, demn de un1' Iluzio
nist dibaci, au reușit să pă
călească mai multe vîn
zătoare, care, firește luate 
cu vorba, le dădeau celor 
două „vrăjitoare"... banii.

Dar pînă la urmă acest 
soi de „hocus-pocus", cu ba
nii statului, a fost descope
rit. Acum, din nou pentru 
înșelăciune cele două „gra
ții" au fost „expediate" 
pentru un an și 8 luni (M. 
Popescu) și, respectiv, un 
an și 6 luni (L. Subțirelu) 
într-un loc de unde nu vor 
mai putea scăpa nici cu... 
„farmece" mai acătării...

A. COMȘA
N. GHERGHIN, 

judecătoria Petroșani

t 
f 
<
<
< 
<<

DUMINICA 28 octombrie

8,00
8,30

16.50
18.50
18,55

19,20

19,30

20,10

20,35

21,30
21,35

22,00

Bună dimineața. 
Cravatele roșii din ju
dețul Dolj.
Film serial. Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba 
maghiară.
De strajă patriei. 
Album duminical.
Film serial: — „In 
ultimul ■ minut".
Episodul II — „Prizo
niera".
Magazin sportiv. 
Publicitate.
Vetre folclorice : Ța
ra Hălmagiului. 
1001 de seri — Flori 
pentru Mihaela 
Telejurnal. Săptămî
na politică internă și 
internațională în i- 
magini.
Reportajul săptămînii.
La Marginea Geogra
fiei — reportaj în 
Deltă.
Teatru liric TV. Cele 
două Carmen — 
Spectacol-montaj 
alizat de 
română, 
re cu 
ungară.
Publicitate.
Aventuri în epoca de 
piatră.
Recital Doina Spăta- 
ru-Olinescu.

22,20 Telejurnal — sport.

re-
Televiziunea 

în colabora-
Televiziunea

LUNI, 29 octombrie

17,30

18,00
18,05

18.20

18,40

Azi
Bistrița-Nă-

„Unde sînt

Reportaj

19,00
19,15
19,20

Curs de limbă france
ză — Lecția 66.
Telex.
La ordinea zilei, 
județul “ 
săud.
Căminul, 
absenții ?“ 
Ankara
filmat de Toma Geor
ge Maiorescu.
Scena. 
Publicitate.
1001 de seri. Zece că
ței.

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.
Cîntecul săptămînii. 
„Harnice” de Adalbert 
Winkler.
Anchetă TV. Ce doriți 
dumneavoastră ? Co
merțul, industria u- 
șoară și bunul gust.
Interpretul preferat : 
Maria Cornescu.
Revista literar-artisti- 
că TV
Roman foileton. Tine
rele. Producție a stu
diourilor de televiziu
ne engleze (I).
24 de ore.

20,00

20,05

20,40

20,50

21,30

22.20

MARȚI, 30 octombrie

9,00 Teleșcoală. Fizică — 
Pîrghiile și aplicațiile 
lor. Geografie (clasa 
a V-a). Mișcările Pă- 
mîntului. Biologie (cla
sa a V-a). Fiziologia 
frunzei. Matematică

(clasa a VlII-a) pro
bleme.
Telex.
Revista literar-artisti- 
că TV.
Muzică ușoară cu for
mația „Savoy".
Film serial. In umbra 
lupilor (II).
Telejurnal.

16.30-17.00 Lumea copiilor.
17,30

10,00
10.05

10,45

11.00

18,00
18,05
18,20

18.45
18,55

19.10

19,20
19,30

Curs de limbă germa
nă — Lecția 65.
Telex.
Cum vorbim.
Univers Beethoveni
an.
Publicitate.
Timp și anotimp în a- 
gricultură.
Tragerea -de amorti
zare Adas.
1001 de seri. Curiosul. 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973 — an hotărîtor 
Cîntecul săptămînii. 
Reflector.
Publicitate.

Dra- 
de Virgil 
după ro- 
același nu- 
Brad : In

A m z a 
Beșoiu,

20.00
20,05
20,20
20.25 Teatru TV. — Descope

rirea familiei — 
matizare 
Stoenescu 
mânui cu 
me de Ipn 
distribuție :
Pellea, Ion
Marga Angelescu, Ma
tei Alexandru, Er
nest Maftei, Ion Ma- 
rinescu etc.

22.25 24 de ore. România în 
lume.

MIERCURI, 31 octombrie

9,00

10.00
10,05

Album : 
Biologie (a- 

Fiziologia 
muscular.

Ma-
electrotehnice.

Teleșcoală.
Callatis. 
nul III), 
sistemului
Electrotehnică — 
teriale
Telex.
Municipalitatea răs-

19.15
19,20

19,30

■ 20,00
20,05

spiritual al omului 
contemporan.
Publicitate.
1001 de seri. Cutia cu 
muzicuțe. 
Telejurnal, 
înainte de
1973 — an
Cîntecul săptămînii.

Teleobiectiv.

Cincinalul 
termen — 

hotărîtor.

PROGRAMUL
T a j pentru 
f 1/ sâptâmîna 
B V viitoare

10,25
10,30

11,40

12,00
17,30

18,00
18,05
18,15
18,35
18,50

punde bucureșteanu- 
lui (reluare) 
Publicitate.
Telecinemateca pentru 
copii • împăratul Cioc 
de sturz.
Cîntă Maria Marcu, 
Ioana Crăciun. 
Telejurnal.
Curs de limbă rusă —
Lecția 65.
Telex.
Tragerea Pronoexpres.
Steaua polară.
Muzică populară.
Dialog — Conștiința 
politică în universul

20,20
20,25

20,45

22,15

Publicitate.
Gala maeștrilor — Eli
sabeth Schwartzkopf 
într-un recital de lie
duri. ■
Telecinemateca. Cic
lul „Regizori contem
porani" — Lev Kulid- 
janov.
Cînd copacii erau 
mari.
24 de ore.

JOI, 1 noiembrie

9,00 Curs de limbă engleză 
—*• Lecția 63 (reluare).

9,30 Curs de limbă germa-

10,00
10,05
10,25

10,30

nă — Lecția 65.
Telex.
Publicitate.
Cărți și idei. Tricente- 
narul Cantemir.
Telecinemateca (re
luare).
Telejurnal.12,00

16,00-17,00 Teleșcoala. — 
Album. Frații Golești. 
Geografie (clasa a V- 
a). Mișcările pămîntu- 
lui. Biologie (clasa a 
V-a). Fiziologia frun
zei. Electrotehnică 
Materialele electro
tehnice.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex. •
Din țările socialiste. 
Universitatea TV. 
1001 de seri. Voinice
lul.
Telejurnal, 
înainte de termen 
1973 — an

Cîntecul săptămînii. 
Publicitate.
Seară
24 de

17,30

18,30
18,35
18,45
19,20

19,30 Cincinalul

hotărîtor.

pentru tineret, 
ore.

VINERI, 2 noiembrie

9,00

9,30

10,00
10,05

10,15
10.30
10,40

Curs de limbă france
ză (lecția 66 — relua
re).
Curs de limbă rusă — 
Lecția 65 (reluare). 
Telex.
Țară bogată în frumu
seți.
Teleobiectiv.
Publicitate.
Vîrstele peliculei. Ma-

18,50
19,20
19,30

gazin bilunar de cultu
ră cinematografică.

11,00

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Fizi- 11,05

că — Plasma. Biolo- 11,20
gie (anul III) — Siste-
mul muscular. Pagini 12,00
din istoria patriei. 14,45

17,30 Curs de limbă 
ză — Lecția 64

engle-

18,00 Telex. 16,30
18,05 La volan.
18,30 Stadion. 18,15

Cincinalul

hotărîtor.
18,40

20,00
20,05

20,30
20,35

22,15

22,30

Revista economică TV. 
1001 de seri Zdreanță. 
Telejurnal.
înainte de termăn 
1973 — an
Cîntecul săptămînii.
„O Românie cum n-s 
fost nicieînd".
Spectacol de versuri 
și cîntece închinate pa
triei și partidului.

Publicitate.
Film artistic. Omul 
mafiei (film italian).
Baladă pentru acest 
pămînt.
24 de ore.

SIMBATA, 3 noiembrie

9,00
9,30

10,00
10,05
10,35

Lumea copiilor.
O viață pentru o idee 
(reluare). Ion Ionescu- ■ 
Bizeț.
Telex.
Muzică ușoară.
Oameni îndrăgostiți 
de meseria lor. Re
portaj TV. realizat la 
I.O.R.

19,00

19.20

O interpretă a cîntecu
lui bihorean Florica • 
Ungur.
Publicitate.
Biblioteca pentru toți. 
Mihail Sorbul.
Telejurnal.
Fotbal : Rapid — 
U.T.A. (divizia A) 
transmisiune directă.

Emisiune în limba ger
mană
Mari ansambluri — 
Ansamblul ' folcloric 
„Ciprian Porumbescu" 
din Suceava

Teleglob.
R.F.G. - Itinerar nor
dic.
Omul de lîngă tine. 
Un erou pozitiv.
1001 de seri. Căluțul 
cu coama albastră. 
Telejurnal.19,30

20,00 Cîntecul săptămînii.
20,05 52 de inițiative în 52 

de săptămîni. Brigada 
de muncă și educație 
comunistă. Inițiativă 
aplicată la Fabrica 

I de confecții Rîmnicu- 
Sărat.
Teleenciclopedia. 
Publicitate.
Film serial. Mannix.
Călătorie muzicală — 
cu : Mihaela Mihai, 
Angela Similea, Zoe 
Cîmpeanu, Olimpia 
Panciu și Adrian Rom- 
cescu.
Telejurnal. Sport.
Cîntec de dor, cîntec 
de seară... Romanțe și 
tangouri.

20,15
20,55
21,00
21,50
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MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, adresat 

Congresului Mondial al Forțelor Păcii
(Urmare din pag. 1)

tribuția activă Ia asigurarea succesului a- 
cestei importante reuniuni internaționale, 
la eforturile generale in vederea realizării 
unui sistem trainic de securitate și cola
borare în Europa. Considerăm, totodată, 
că masele populare, opinia publică, pot 
aduce o contribuție de seamă la adoptarea 
în cadrul Conferinței a unor documente 
cuprinzînd angajamente ferme, concrete, 
din partea tuturor statelor, privind dezvol
tarea largă, neîngrădită a colaborării eco
nomice, politice, tehnico-științifice dintre 
toate țările Europei și crearea unui climat 
care să ofere fiecărei națiuni garanția că 
se va putea consacra activității pașnice — 
în interesul propriei dezvoltări și al cau
zei progresului general — la adăpost de 
orice acte de agresiune, amestec sau pre
siune din afară.

Considerăm că un obiectiv esențial al 
întăririi securității internaționale îi con
stituie intensificarea eforturilor tuturor 
statelor, mobilizarea permanentă a po
poarelor, a opiniei publice în lupta pentru 
încetarea cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării generale, în primul rînd a 
dezarmării nucleare pentru adoptarea unui 
program cuprinzător de măsuri practice 
menite să elimine cu desăvirșire spectrul 
războiului din viața omenirii.

România apreciază că una din proble
mele de cea mai mare însemnătate pentru 
progresul general, pentru asigurarea păcii 
Pe planeta noastră este abolirea oricăror 
forme de dominație și asuprire imperia
listă, a colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a politicii de discriminare rasială și 
apartheid. Poporul român își manifestă 
întreaga solidaritate cu mișcările de elibe

Adunarea festivă din Capitală

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN ORIENTUL APROPIAT

(Urmare din pag. 1)

tribuție de seamă la cultura 
europeană și mondială.

Dimitrie Cantemir ocupă — 
și va păstra întotdeauna în 
conștiința poporului nostru — 
locul unuia dintre cei mai 
mari ctitori ai culturii româ
nești, dintre cei mai viteji 
luptători cu pana și spada 
pentru libertate, drepturile și 
propășirea^acestui popor. Di
mitrie Cantemir — cugetăto
rul și omul politic — a pro
clamat în fața întregii lumi 
cultivate a timpului său origi
nea latină a românilor, unita
tea lor de neam și limbă, drep
turile lor la o viață și o crea
ție libere. Dimitrie Cantemir 
— cărturarul a îndrumat cul
tură rpinânească pe făgașuri 
noi. p.âțrunzînd cu îndrăznea
lă și clarviziune pe cărările 
științei, Dimitrie Cantemir — 
scriitorul a îmbogățit limba 
românească și a turnat-o în 
tiparele exigente ale științei.

Cinstirea memoriei acestui 
„mare cărturar și om politic 
român'; cum l-a caracterizat 
într-o adînc evocatoare sinte
ză secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie pentru 
noi un moment de profundă 
semnificație, o relevantă ilus
trare a grijii și prețuirii cu 
care partidul și poporul, fău- 
rindu-și destinele contempora
ne și viitorul, cultivă tradiți
ile înaintate ale trecutului. în
vață din pilda înaintașilor, du- 
cînd mai departe cu înmiită 
energie mesajul iubirii de ța
ră pe care ni l-au transmis 
peste veacuri.

Este, pentru noi. un pri
lej de legitimă mîndrie să re
levăm. laolaltă cu prețuirea ce 
i se acordă în patrie, aprecie
rea și cinstirea de care se bu
cură opera lui Dimitrie Cante
mir departe peste fruntariile 
țării, în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. înscrierea tri- 
centenarului nașterii sale ca 
unul dintre marile evenimente 
în calendarul internațional al 
U.N.E.S.C.O.

Referindu-se la opera lui Di
mitrie Cantemir, vorbitorul a 
subliniat faptul că ea s-a con
cretizat, încă de la începuturi
le sale, printr-un registru te
matic larg, prin dorința auto

Deschiderea expoziției jubiliare 
„Dimitrie Cantemir"

rului de a deschide în cultura 
patriei sale domenii de crea
ție noi, prin mesajul univer
sal al acestor scrieri.

Majoritatea lucrărilor sale 
— mai ales cele din a doua 
perioadă a creației sale — au 
un caracter enciclopedic, menit 
să răspîndească o pluralitate 
de cunoștințe (istorice, geogra
fice, economice, etnografice, 
culturale) despre poporul ro
mân, cu scopul de a face ca 
patria sa să fie mai bine cu
noscută de către cercurile po
litice și 'intelectuale europe
ne. Lucrarea „Descrierea Mol
dovei" constituie un strălucit 
exemplu pe această linie.

Cele trei idei fundamentale: 
originea latină, continuitatea 
și unitatea poporului român 
constituie pîrghia principală 
de susținere a întregii opere a 
lui Dimitrie Cantemir.

Ideile cuprinse în .lucrările 
lui Dimitrie Cantemir cu pri
vire la drepturile poporului 
român, la aspirațiile acestuia 
spre libertate și independență, 
la domnia ereditară și autori
tară pretindeau un temei is
toric serios, puternic, convin
gător. Hronicul vechimei ro- 
mano-moldo-vlahilor trebuie 
să servească acestui scop. Și 
deoarece originale și începu
turile erau aceleași pentru toa
te ramurile poporului român, 
silit, din cauza vicisitudinilor 
vremii, să trăiască în mai 
multe provincii. Hronicul lui 
Cantemir cuprindea, deopotri
vă, pe ardeleni, moldoveni și 
munteni.

Susținînd cu o convingere 
fierbinte ideea originii roma
ne, a continuității neîntrerup
te, a unității de neam și de 
limbă, ei n-a făcut decît să 
fundamenteze din punct de 
vedere istoric dreptul unui po
por. aflat sub dominația unor 
stăpîniri străine, la unitate, in- 
dependență. libertate, suvera
nitate.

Concepția politică a lui Di
mitrie Cantemir se distinge 
prin unitate și coerență. In 
concepția lui, unitatea nu era 
posibilă fără independență, iar 
redobîndirea independenței nu 
se putea realiza fără întărirea 
funcțiilor interne și externe a- 
le statului prin . instaurarea 
domniei autoritare, centraliza
te, ereditare.

rare națională, cu lupta popoarelor pentru 
preluarea în propriile mîini a bogățiilor 
naționale și folosirea lor în scopul dezvol
tării libere, de-sine-stătătoare. Apreciem 
că, în condițiile actuale, lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje care mai 
despart statele în curs de dezvoltare de 
țările avansate din punct de vedere eco
nomic, constituie o componentă esențială 
a eforturilor pentru înfăptuirea păcii și 
securității internaționale.

Cursul evenimentelor internaționale de
monstrează cu putere necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. în viața internațională. 
România a acționat și va acționa și în vi
itor în această direcție, fiind ferm hotărî- 
tă să facă tot ce depinde de ea pentru 
sporirea eficienței acțiunii O.N.U. în so
luționarea problemelor in interesul tuturor 
popoarelor, în spiritul păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Pornind de la realitatea că, în condițiile 
de astăzi, problemele păcii și securității 
mondiale privesc nemijlocit toate popoare
le lumii, considerăm că la soluționarea 
acestora trebuie să participe activ și să 
contribuie nemijlocit toate statele — fie 
ele mari, mijlocii sau mici. Numai acțiu
nea unită, solidară, a popoarelor, a forțe
lor păcii și progresului de pretutindeni, 
poate chezășui succesul luptei pentru edi
ficarea pe planeta noastră a unor relații 
noi, a unei lumi mai bune, mai drepte, 
a unei lumi a păcii și colaborării între 
națiuni.

Cu aceste ginduri, urez succes deplin 
lucrărilor Congresului dumneavoastră, 
exprimîndu-mi speranța că el va sluji 
înaltelor idealuri ale omenirii de pace, 
colaborare și progres.

In lucrările lui Dimitrie 
Cantemir este frecvent abor
dată problema responsabilită
ții față de, politica externă, fa
ță de situația critică contem
porană.

Veacul al XIX-lea cinsteș
te memoria și valorifică idei 
din opera lui Dimitrie Cante
mir prin reprezentanții de 
frunte ai Revoluției române de 
la 1848 care pun în valoare, pe 
o scară tot mai largă, moșteni
rea lui culturală. In secolul 
nostru, interesul pentru scrie
rile și personalitatea lui Di
mitrie Cantemir au cunoscut 
o constantă creștere în lărgi
me și adîncime, asupra edită
rii, reeditării și analizei ope
relor lui apleeîndu-se presti
gioși oameni de știință și cul
tură, printre care marele is
toric Nicolae Iorga.

Dar cea mai înaltă și gene
roasă prețuire a marelui sa
vant și patriot în conștiința 
poporului nostru s-a manifes
tat, cum era și firesc, în anii 
de după eliberare. S-a publi
cat și s-a scris, în ultimii 25 
de ani, din opera lui Cante
mir și despre opera lui, cali
tativ și cantitativ, mai mult 
decît în cei 275 de ani de la 
moartea acestuia.

Desfășurate de-a lungul în
tregului an al sărbătoririi tri- 
centenarului nașterii sale, ma
nifestările închinate în țara 
noastră memoriei marelui căr
turar și patriot român au cu
noscut o amploare, diversita
te și profunzime fără prece
dent, au prilejuit o înaltă pil
dă a patriotismului ce animă 
poporul român, o adevărată 
școală de educație civică îna- 

«intată.
Ne bucură totodată, a spus 

în încheiere vorbitorul — cal
dul omagiu care este adus, 
sub auspiciile programului 
U.N.E.S.C.O.. memoriei mare
lui nostru înaintaș în nume
roase țări ale lumii, pe toate 
meridianele globului, văzînd 
în ele o prețuire a contribu
ției românești la tezaurul cul
turii universale, al umanității, 
o dovadă de stimă și prietenie 
pentru poporul și țara noas
tră.

Cuvîntarea a fost urmărită 
; cu deosebit interes.

Consiliul de 
și-a reluat din

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). — Consiliul de Secu
ritate și-a reluat, joi, lucră
rile, la cererea Republicii A- 
rabe Egipt, pentru a analiza 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat. In prima ședință a 
zilei au luat cuvîntul ministrul 
de externe egiptean, Moha
med Hassan El-Zayyat, repre
zentantul Israelului, Josef 
Tekoah, reprezentantul per
manent al -U.R.S-S. la O.N.U., 
Iakov Malik, și ambasadorul 
american John Scaii.

In cadrul ședinței de după- 
amiază, Consiliul a luat în 
discuție proiectul de rezoluție 
prezentat de reprezentanții a 
opt .state rhembre ale Consi
liului — Guineea, India, Indo
nezia, Iugoslavia, Kenya, Pa
nama, Peru și Sudan — care 
cer respectarea imediată și 
completă a încetării focului 
și retragerea forțelor militare 
ale părților beligerante pe po
zițiile ocupate în momentul 
decretării încetării focului, a- 
dică la 22 octombrie ora 16,50 
GMT; proiectul prevede, tot
odată, crearea unei forțe de 
urgență a Națiunilor Unite 

Dezbaterile din Adunarea 
Generala a O.N.U.

i NAȚIUNILE UNITE — Co
respondentul Agerpres, Cons
tantin Alexandroaie, transmi
te : In comitetul pentru pro
blemele politice și de securita
te al Adunării Generale au 
continuat dezbaterile generale 
asupra celor opt puncte ’ale 
capitolului dezarmării. Su
bliniind climatul de destinde
re care prevalează în unele 
zone ale lumii, între care și 
Europa, reprezentantul Po
loniei, H. Jaroszek, a arătat 
că îmbunătățirea marcată în 
situația politică internaționa
lă trebuie consolidată și reflec
tată printr-o corespunzătoare 
destindere pe plan militar, iar 
perspectivele deschise colabo
rării internaționale să fie ur
mate de noi și îndrăznețe mă
suri pe calea spre dezarmare, 
netezind astfel drumul spre so
luții eficiente și durabile atît 
în direcția reduserii arsenalu
lui nuclear, cît și a celui con
vențional. Caracterul general 
al cursei înarmărilor incumbă 
o egală responsabilitate a sta
telor în soluționarea chestiuni
lor dezarmării, întrucît într-o

Sesiunea Consiliului Interparlamentar
GENEVA 25 — Corespon

dență de la Dumitru Ținu : 
La Palatul' Națiunilor din Ge
neva continuă lucrările celei 
de-a 113-a sesiuni a Consiliu
lui Interparlamentar. Joi, 
participanții au luat în dezba
tere situația din Orientul A- 
propîat, înscrisă ca punct dis
tinct pe ordinea de zi.

' Luînd cuvîntul, președintele 
grupului interparlamentar ro
mân, Corneliu Mănescu, a dat 
expresie îngrijorării opiniei 
publice din țara noastră în le
gătură cu reizbucnirea conflic
tului din Orientul Apropiat, 
care a dus la pierderea a nu
meroase vieți și a provocat 
grave distrugeri materiale. 
Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
Declarația guvernului Repu
blicii Socialiste România cu

Securitate 
nou lucrările 

pentru asigurarea respectării 
încetării focului.

încă înainte de ședința de 
după-amiază, agenția France 
Presse menționa că autorii 
proiectului au acceptat propu
nerea S.U.A. ca din forța spe
cială a O.N.U., care urmâază 
să fie trimisă în Orientul A- 
propiat, să nu facă parte efec
tive militare ale celor cinci 
membri permanenți ai Consi
liului de Securitate, (Franța, 
Marea Britanie, R. P. Chineză, 
Statele Unite și U.R.S.S.).

Luînd cuvîntdl, reprezentan
tul U.R.S.S., Iakov Malik, a 
declarat că țara sa acceptă re
zoluția care prevede crearea 
unei forțe O.N.U. în Orientul 
Apropiat, și din care să nu 
facă parte unități ale forțelor 
armate din cele cinci state 
membre permanente ale Con
siliului. Reprezentantul sovie
tic a cerut, de asemenea, ca 
observatori din țările socia
liste și nealiniate să se alătu
re observatorilor militari af- 
lați deja în Orientul Apro
piat.

Imediat după aceasta, con
siliul a adoptat, cu 14 voturi 
pentru și o neprezentare la 
vot. proiectul de rezoluție 
prezentat de cele opt țări.

lume în care pacea și securita
tea sînt indivizibile eforturile 
statelor pentru menținerea și 
consolidarea lor sînt și ele in
divizibile.

A urmat la cuvînt reprezen
tantul Canadei, W.H. Barton, 
care a declarat că izbucnirea 
războiului în Orientul Apro
piat evidențiază actualitatea 
dezbaterilor asupra probleme
lor dezarmării, demonstrează 
inutilitatea recurgerii la forța 
armelor pentru soluționarea 
problemelor divergente și im
perativul întreprinderii urgen
te a unor acțiuni eficiente pe 
plan mondial pentru a reduce 
și. în cele din urmă, a elimina 
pericolul războiului din via
ța internațională, obiectiv ce 
nu poate fi atins altfel decît 
prin dezarmare. Vorbitorul a 
calificat drept neliniștitor fap
tul că, în cadrul negocierilor 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, nu s-a realizat 
nici un progres semnificativ 
spre îndeplinirea mandatului 
încredințat acestuia de Adu
narea Generală a O.N.U.

privire la situația din Orien
tul Mijlociu și la căile de 
instaurare a păcii în această re
giune a lumii, amintind prin
cipalele prevederi ale docu
mentului.

Grupul interparlamentar ro
mân. a arătat, în încheiere, 
vorbitorul, consideră că este 
o datorie de înaltă responsa
bilitate a Uniunii Interparla
mentare, a parlamentelor și 
parlamentarilor din întreaga 
lume să contribuie la regle
mentarea conflictului din Ori
entul Apropiat, potrivit inte
reselor supreme ale popoare
lor, în conformitate cu princi
piile dreptului internațional, 
în interesul păcii și al destin
derii internaționale.

Declarația guvernului român 
cu privire la situația din Ori

CAIRO 25 (Agerpres). — 
Consilierul președintelui R. A, 
Egipt pentru probleme de 
presă, Ashraf Ghorbal, a ținut, 
la Cairo, 6 conferință1 de 
presă, în cursul căreia a decla
rat că Israelul și-a continuat, 
joi, în sectorul sudic, actele 
de violare, a încetării focului 
și a împiedicat pe observatorii
O.N.U. să se deplaseze în acest 
sector — relatează agențiile 
France Presse și Reuter. For
țele israeliene, a declarat pur
tătorul de cuvînt egiptean, au 
tăiat șoseaua Cairo-Suez, la 
kilometrul 102, au lansat un 
atac cu tancuri împotriva o- 
rașului Suez, au continuat zbo
rurile de recunoaștere peste 
teritoriul ocupat de armata a 
treia egipteană și au deschis 
focul asupra trupelor egiptene.

Pe de altă parte, un comu
nicat al Comandamentului for
țelor armate egiptene afirmă 
că forțele israeliene, folosind 
tancurile și artileria, au încer
cat joi să ia cu asalt orașul 
Suez, dar au fost respinse de 
forțele armate egiptene, pier- 
zînd 11 tancuri.★

TEL AVIV 25 (Agerpres) — 
Potrivit agențiilor UPI și AP, 
Israelul a declarat, joi, că tru
pele sale „mențin încetarea 
absolută a focului", semnalînd 
numai acțiuni sporadice ale 
trupelor egiptene încercuite 
pe malul estic al Canalului 
de Suez. Cea mai mare parte 
a frontului sudic și totalitatea 
frontului nordic erau joi cal
me, s-a declarat la Te? Aviv.

Pe de altă parte, Knesset-ul 
(Parlamentul) îsraelian a ho- 
tărît, joi, să amîne pentru 31 
decembrie a. c„ alegerile ge
nerale ce urmau să se țină la 
30 octombrie.

- - - *- - -
Convorbiri 

Kim Ir Sen - 
Todor Jivkov.

PHENIAN 25 (Agerpres). — 
La Phenian au continuat joi 
convorbirile între delegațiile 
de partid și' guvernamentale 
coreeană și bulgară, conduse 
de Kim Ir Sen și Todor Jiv
kov. In cursul convorbirilor 
— relatează agențiile ACTC și 
BTA — părțile s-au informat 
reciproc asupra construcției 
socialiste în R. P. D. Coreeană 
și Bulgaria și au efectuat un 
schimb de păreri în probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de priete
nie și colaborare între cele 
două partide și țări, precum 
și în unele probleme interna
ționale de interes comun.

entul Mijlociu a fost difuzată 
în rîndul participanților la ac
tuala sesiune a Consiliului 
Interparlamentar, fiind pri
mită cu deosebit interes. „Po
ziția României — ne-a decla
rat J. H. Van Wijk, reprezen
tantul grupului interparlamen
tar olandez — este foarte 
clară, ea reprezentînd o contri
buție importantă la eforturile 
de soluționare a conflictului 
din Orientul Apropiat. Consi
derăm ca foarte interesantă 
ideea creării de urgență a u- 
nei zone degajate de orice for
țe militare și trimiterea de 
observatori sau forțe O.N.U. 
pentru menținerea păcii. Aș 
vrea să amintesc că o iniția
tivă similară în Orientul A- 
propiaț a-mai fost luată , de 
O.N.U. în 1956, ea dovedin- 
du-se utilă.

Deschiderea Congresului 
mondial al forțelor 

iubitoare de pace
MOSCOVA 25 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Cre- 
țu, transmite : La Palatul con
greselor din Moscova au în
ceput, la 25 octombrie, lucră
rile Congresului mondial al 
forțelor iubitoare de pace.

Sînt prezenți peste 3 000 de 
delegați, observatori și invi
tați, rep’-ezentînd 1 100 de or
ganizații naționale și 117 orga
nisme internaționale.

Pe adresa Congresului au 
sosit mesaje de salut din par
tea unor conducători de 
partid, șefi de state și guver
ne. altor personalități politice. 
A fost transmis congresului 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat a'l Republicii So
cialiste România.

La lucrările congresului par
ticipă și o delegație din Ro

Conferința pentru 
securitate 

și cooperare 
în Europa

GENEVA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Lucrările
celei de-a doua faze a Confe
rinței europene pentru securi
tate și Cooperare au continuat 
la Centrul internațional de 
conferințe din Geneva, în 
cadrul diferitelor organe de 
lucru ale reuniunii.

Astfel, în Subcomisia pentru 
problemele mediului înconju
rător au continuat discuțiile 
de fond asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Nu

Declarația comună a Partidelor 
Comuniste din Marea Britanie 

si Irlanda
* •

LONDRA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : „Realiza
rea unei soluții politice pen
tru actuala criză și retragerea 
totală a trupelor britanice din 
Irlanda de Nord" — acestea 
trebuie să fie obiectivele po
poarelor britanic și irlandez, se 
arată în declarația comună a 
Partidelor Comuniste din Ma
rea Britanie și Irlanda. Decla
rația a fost publicată la Lon
dra, după convorbirile care au 
avut loc cu prilejul vizitei de
legației P.C. din Irlanda, con
dusă ,de Michael O’ Riordan, 
secretar general al partidului.

Situația din Chile
SANTIAGO DE CHILE 25 

(Agerpes). — In cursul unei 
ample conferințe de presă 
radiotelevizate, ministrul chi
lian de interne, generalul Os
car Bonilla, a afirmat că gu
vernul militar a decretat, la 
24 octombrie, abrogarea legis
lației — în vigoare de la 11 
septembrie — care autoriza 
executarea de persoane „la 
fața locului", fără a fi nece
sară, îq prealabil, judecarea 
lor în instanță. El a precizat 
însă, că măsura luată nu im
plică renunțarea la execuții, 
tribunalele militare urmînd 
să funcționeze în continuare 
și avînd dreptul să pronunțe 
sentințe capitale. Potrivit de
clarațiilor ministrului de in
terne — reluate de agențiife 
Inter Press Service și France 
Presse — în Chile, de la pre
luarea puteri, de către junta 

mânia. Delegația este condu
să de Miron Nicolescu, pre
ședintele . Academiei Republi
cii Socialiste România.

Timp de șapte zile, în cadrul 
ședințelor plenare și al comi
siilor congresului, participanții 
vor purta discuții asupra u- 
nor probleme actuale ale con- 
temporanității — securitate, 
dezarmare, independență na
țională, cooperarea între state, 
întărirea păcii și prieteniei 
între popoare.

La lucrările, ședinței plena
re de deschidere au asistat 
L. I. Brejnev, secretar 
general al C. C. al
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici.

meroși oratori, printre care și 
delegatul român, s-au .referit 
la importanța și necesitatea 
stabilirii unei largi cooperări 
între țările participante, în 
scopul unei protecții corespun
zătoare a mediului înconjură
tor în toate aspectele sale. '

In Subcomisia pentru pro
blemele cooperării în alte sec
toare economice s-a făcut un 
schimb de vederi asupra mă
surilor privind cooperarea în 
domeniul transporturilor și te
lecomunicațiilor.

Documentul precizează că si
tuația din Irlanda de Nord 
continuă să fie extrem de gra
vă, iar problemele fundamen
tale care au creat-o se accen
tuează în continuare. Incepînd 
din august 1969, aproape 900 
persoane au fost ucise, iar nu
mărul celor arestați s-a ridicat 
la 1 000.

Declarația consideră necesa
ră intensificarea campaniei 
pentru eliberarea celor inter-, 
nați în lagăre fără nici o y % 
dccată. anularea legislației 
represive, adoptarea unei legi 
care să garanteze drepturile 
tuturor cetățenilor.

militară, au fost interogați a- 
proximativ 7 000 de deținuți, 
dintre care aproape 500 vor fi 
deferiți Curții Marțiale. Toto
dată, a declarat Oscar Bonil
la. vor fi continuate perchezi
țiile.

Citiri?! comunicatul juntei 
militare, Agenția France Pres
se relevă că numărul celor 
arestați în ultimele 24 de ore 
se ridică la aproximativ o 
sută de persoane, acuzate pen
tru port ilegal de arme și a- v 
tentat la ordinea publică.

Pe de altă parte, secretarul 
de presă guvernamental Fe
derico Willoughby, a făcut 
cunoscut. la Santiago de 
Chile, că în portul Valparaiso 
a fost depistată o organizație 
de rezistență și că au fost a- 
restați numeroși susținători ai 
fostului guvern Allende.

La Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România, 
joi dimineața a fost deschisă 
Expoziția jubiliară ..Dimitrie 
Cantemir", prilejuită de ani
versarea a trei veacuri de la 
nașterea voievodului cărturar, 
fiu al poporului român, savant 
și umanist de reputație mon
dială.

Amplă retrospectivă în con
textul evoluției gîndirii social- 
politiee românești, a vieții și 
operei strălucitului înaintaș al 
culturii noastre, expoziția do
cumentară, organizată de Aca
demia de științe sociale și po
litice și Muzeul de Istorie al 
Republicii Socialiste România 
constituie unul din punctele 
culminante ale marii suite de 
manifestări prin care generația 
noastră de astăzi, poporul ro
mân. cinstește memoria dom- 
nitorului patriot și ilustrului 
cărturar, sărbătorit în acest an 
sub egida UNESCO, in nume
roase țări ale lumii, ca una 
dintre cele mai originale și 
proeminente figuri ale culturii 
europene. •

La vernisaj au participat 
tovarășii Miron Constantines- 
cu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, acad. Miron Nicolescu, 

Dumitru Ghișe, general col. 
Ion Gheorghe, Traian Ștefă- 

' nescu. Constantin Pîrvulescu, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștane. ofi
țeri, studenți, elevi.

Prof. univ. dr. docent Mih- 
nea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale 
și politice, a rostit cuvîntul de 
deschidere.

Expoziția redă prin mărtu
rii și documente originale, de 
o inestimabilă valoare, pagini 
din cronica de aur a luptei 
poporului român pentru nea- 
tîrnare și unitate, pentru afir
marea originii latine comune 
și a continuității sale pe me

leagurile strămoșești ale Da
ciei, bogatele tradiții social- 
politice românești, izvoare ale 
formării omului de stat și de 
cultură Dimitrie Cantemir, 
fundamentul întregii sale 
opere. In acest context sînt e- 
vocate pe larg evenimente cu 
profunde semnificații în isto
ria poporului român cum 
sînt: întemeierea statelor feu
dale independente și lupta lor 
pentru realizarea unității po
litice, unificarea celor trei 

principate românești de către 
Mihai' Viteazu, consecință di
rectă a ideilor de libertate și 
independență ale poporului 
nostru.

Prezentîndu-1 pe Dimitrie 
Cantemir ca domn al Moldo
vei în scaunul străvechii reșe
dințe voievodale a înaintașilor 
săi, ca fiu al poporului român, 
documentele expuse scot în 
evidență unele aspecte ale po
liticii sale interne, ca de pildă 
sprijinul acordat categoriilor 
sociale mici și mijlocii, atestă 
în același timp activitateh sa 
desfășurată atît pe cale diplo
matică, cît și prin participare 
la lupta armată, pentru apăra
rea libertății și neatîrnării 
țării, pentru pace și înțelegere 
cu vecinii.

O importantă parte a expo
ziției este consacrată apoi pre
zentării omului enciclopedic 
de cultură universală, a idei
lor social-politice pe care le 
degajă opera sa, precum și a 
prodigioasei activități desfă
șurate pe multiple planuri ca 
istoric, filozof, geograf, literat 
și filolog, muzicolog și compo
zitor, etnograf, topograf, ar
heolog.

Expoziția tricentenarului Di
mitrie Cantemir a fost vizitată 
cu deosebit interes.

(Agerpres)

VINERI, 26 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fantoma lui Barbă 
Neagră ; Republica : Sălbă
ticia albă : PETRII,A : Eva
datul ; LONEA — Minerul : 
întoarcerea sfîntului Luca : 
ANINOASA : Misiunea sub
locotenentului Sipoș : VUL
CAN : Acea pisică blestema
tă ; LUPENI — Cultural : 
Acea pisică blestemată : 
Muncitoresc : Raportul agen
tului 36 ; URICANI: Homol- 
ka și portofelul.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5.50 Muzică ușoară : 6,00—
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical :
8,30 La microfon. melodia 
preferată ; 9,00 Buletin de

știri : 9.30 Memoria pămîntu- 
lui românesc ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Muzică popu
lară ; 10.30 Melodii de II. 
Mălineanu și Gelu Solomo- 
nescu ; 11,00 Buletin de știri: 
11.05 Din folclorul muzical 
al popoarelor ; 11,15 Litera 
și spiritul legii : 11,30 Să fău
rim o țară minunată : 12,00 
Discul zilei ;12.30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal : 13.27 Concert de prînz; 
14.00 Compozitorul săptămî- 
nii : 15.00 Buletin de știri : 
15,05 Radioancheta economi
că : 15,20 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16.15 La 
microfon Maria Schipor și 
Efta Botoca : 16,50 Publicita
te radio ; 17 00 Antena ti
neretului : 18.00 Orele serii;
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări : 21.00 Re
vista șlagărelor ; 21.25 Mo
ment poetic ; 21.30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal
22,30 Concert de seară; 24,00

Buletin de știri ; 0,03—3,00
Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

VINERI, 26 OCTOMBRIE
18,00 Actualitatea radio ; 

18,10 Cîntă corul filarmonicii 
de stat din Arad ; 18,50 E- 
inisiunea „Alma Mater" : 
19,00 „Drag mi-e cintecul și 
.jocul" : 19,25 Emisiune pen
tru sate ; 19,35 „Drag mi-e 
cîntecul și jocul" ; 19,50
Emisiunea, „Dialog cu ascul
tătorii".
SiMBAtA, 27 OCTOMBRIE 
6.00—6,30 Actualități și mu
zică.

VINERI 26 OCTOMBRIE 
9,00 Curs de limbă fran

ceză. Lecția 65 (relua
re).

9,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția 64 (reluare).

10,00 Telex.
10.05 Teleobiectiv.
10.20 Publicitate.
10,25 Mai aveți o întreba

re ? (reluare). Cît de 
probabil... este timpul 
probabil.

11,00 Cu aparatul de filmat' 
prin Iran.

11,40 Armonii' intime.
12,00 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Curs de limbă engle

ză. Lecția 63.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,10 Imagini din Austria.
18.30 Atenție la neatenție.
18,50 Revista economică TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen. 
1973 — an holărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 

.Legendar pămînf 
străbun".

20,05 Dimitrie Cantemir. 300 
de ani de la naștere. 
Film,

20.35 Publicitate.
20,40 Film artistic. Mică lu

me de altădată. Ecra
nizare după romanul 
lui Antonio Fogazzaro.

22,30 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani : 7
grade ; Paring : — 2 grade.

Minimele : Petroșani : 2
grade ; Paring : — 5 grade.

PENȚRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține noroasă cu cer, va
riabil dar rece. Vîntul va su
fla slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.
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