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Plecarea din Capitală

lui colectiv al minei 
Vulcan la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a an
gajamentelor de întrece
re tm rol hotăTÎt îl are

OBIECTIVE
ECONOMICE SPORITE, 
SARCINI POLITICE
DE MARE
RĂSPUNDERE

munca politico:organiza
torică desfășurată .de. or
ganizațiile de bază pe 
schimburi. Conduse și 
îndrumate cu competen
ță de către comitetul de

J

partid al, minei, ele des
fășoară o intensă activi
tate. Despre sarcinile 
sporite ce-i revin minei 
Vulcan în anii noului 
cincinal, - cum se desfă
șoară munca politico-or- 
ganizatotică pentru în
făptuirea lor am solici
tat să ne relateze tova
rășul Colda Andrei, 
cretarul comitetului 
partid al minei.

7"~:

se-
de

sini perspec- 
dezvoltare a 

anii cincinalii-

— Care 
tivele de 
minei In 
iui și căile de realizare 
cu succes a 
fixate..

— In anii 
cinai, mina 
cunoaște o 
impetuoasă, 
producția și productivi
tatea muncii vor crește 
progresiv; Chiar și în 
acest an, producția mi
nei noastre va spori, in 
comparație cu 1965, cu 
30 000 tone, ridicîndu-se 
la 1 030 000 tone de căr
bune.

La siirșltul cincinalu
lui prodttfițfa minei noas
tre va cunoaște un spor

obiectivelor

noului cin- 
Vulcan va 

dezvoltare 
An de an

Constructorii de 
7a T.C.M.M frraA 
(ă la mina V-ui- 
can un nou cai
lei de apă pen
tru nevoile cres- 
cînde ale exploa
tării.

Iată în clișeu 
dantelăria com
plicată a schelei 
pentru turnarea 

' rezervorului 
' apă.

de 400 000 tone cărbune 
față de 1965, ceea ce re
prezintă o creștere de 
40 la sută ,în compara
ție cu ultimul an al șe- 
senalului. Este o dina
mică de .creștere a pro
ducției, rapidă $i constan
tă ce va ' situa •„ mina 
noastră printre exploa
tările carbonifere cele 
mai mari din Valea. Jiu
lui, , ; ;

Fără îndpială că la ba 
za creștem. producției 
va sta ridicarea produc
tivității muncii prin or
ganizarea 1 științifică a 
procesului • de producție, 
o mai deplină folosire a 
tehnicii cu care sîntem 
dotați, prin ridicarea 
gradului de calificare a 
muncitorilor/ o asistență 
tehnică, permanentă și 
competentă pe toate trei 
schimburile.

Un rol important în 
dezvoltarea de viitor a 
minei îl au, desigur, in
vestițiile, Fondurile alo
cate în acest sC6p.se ri
dică nuftiai în anul 19o7 
la 28 milioane lei.

— Există create ' pre- 
mizele politice și tehni- 
co-organizătorice înde
plinirii ritmice, an de an 
a sarcinilor de produc
ție mereu sporite ?

— Faptul că în planul 
cincinal sînt fixate sar
cinile concrete ce ne re
vin pe fiecare aii în 
parte ne creează posibi
litatea de a - vedea în 
mod clar « perspectiva 
dezvoltării minei noastțe 
pînă în 1970, de a orga
niza acțiuni politice bi
ne gîndite și de a lua 
din timp măsuri tehnico- 
organizatorice necesare 
îndeplinirii sarcinilor ce 
ne revin.

Dezbaterea sarcinilor.
Interviu luat de 

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 2-a)

Miercuri dimineață a părăsit Ca
pitala, plecînd la Atena, președin
tele Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer însoțit de minis
trul afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, care răspunzînd invitației 
primului ministru al Regatului Gre
ciei, va fate o vizită oficială în! 
Grecia * '• ’ . r

împreună cu președintele Consi
liului de Miniștri a plecat, de ase- 

. menpa, Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, precum și un

Sosirea la Atena
: -.1

ATENA 31. — Trimișii -speciali 
Agerpres, Gh. Secuiu și C. Alexan- 
droaie, transmit : Miercuri' la a- 
miază, delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
sosit în capitala Greciei.' împreună 
cu președintele Consiliului de Mi
niștri au sosit Corneliu Măriescu, 
ministrul afacerilor externe, Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru, Cultură și 
Artă, precum și 
lieri și experți.

Pe aeroportul 
zat cu drapele 
niei și Greciei, 
fost întîmpinați
phanopoulos, primul ministru al Re
gatului Greciei, Ioannis Toumbas, 
ministrul afacerilor externe, T. Ren- 
tis, ministrul adjunct de externe, 
A. Arghyropoulo, ambasadorul Gre
ciei la București, și de alte persoa
ne oficiale.

In întîmpinare au venit, de ase
menea, Mircea Bălăinescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Atena, membri ai Ambasadei și 
agenției noastre economice.

După prezentarea persoanelor o- 
ficiale aflate pe aeroport, premie
rul român a primit raportul co
mandantului gărzii de onoare. Fan
fara .militară a, intonat imnurile de. 
stat ale României și Greciei.

Tremfer’tfl Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu primul ministru al.

4

un grup de consi-

Helenikon, pavoa- 
de stat ale Româ- 
oaspeții români au 
de Stephanos Ste-

V

Pe șantierele învățămîntiilui
Tn acest an, pentru lucrările de 

extinderea bazei materiale din în- 
vățămÎDtul superior sînt alocate in
vestiții de peste 171 milioana lei.

Pe șantierul Institutului politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală a 

r început să se lucreze la fundația 
clădirii rectoratului. Totodată, la 
alte instituții bucureștene de învă-

Cînd omenia a închis un ochi
O caracteristică a prezentului nos

tru ridicată la rangul de politică de 
stat este grija și atenția față de ne
voile omului. Din respect pentru 
timpul omului care se prezintă cu 
o problemă -la el,; funcționarul, cu 
un înalt simț al datoriei cutreieră, 
cu cotarea cetățeanului în mină, bi
rourile'în care e nevoie să meargă 
și-i aduce acestuia răspunsul con
cret de care- are nevoie. Din ace
lași respect controlorul de bilete de 
la calea ferată, animat de același 
simț -ii datoriei, se strecoară prin 
aglomerație și caută un loc pentru 
o femeie bătrînă sau pentru un 
om bolnav. Sînt indici că grija si 
atenția față de semeni au intrat în 
patronajul public. Dar pe ici, pe 
colo mai există si unele excepții. 
Sf nu întimplător am luat cel ds-al 
doilea din exemplele de mai sus de 
la lucrătorii de cale ferată, căci ex
cepțiile de care vorbeam se 
lă activitatea lor.

, Cine a călătorit cu trenul perso
nal Petroșani — Craiova cu 
rea din localitate în ziua de simbătă 
13 august, la ora 13,40, nu se poate 
Să nu fi fost izbit de unele realități 
regretabile: oameni care ieșeau 
transpirați de emoție și cu nasturii 
rupțt. de la casa de bilete, alții care

reîeră

pleca-

4

i ...
în ultima clipă nereușind să-și pro
cure de la casă biletul de călăto- 
lie au urcat pe acoperișul vagonu
lui, o femeie care în graba mare 
de a nu pierde trenul la care ob
ținuse bilet de călătorie cu un mi
nut înainte de plecare a „pudrat" 
peronul cu conținutul unui sac pe 
care l-a scăpat din mină. A fost un

■ r !. ' i > ' .1

trenul amintit, din ziua de 13 au
gust. Călătorul care a reușit, cu 
nervii excitați la maximum, să ocupe 
un Ion pe coridoarele vagonului de 
clasa I (la clasa Il-a prin "-s 
față 
tată 
era,

U

«.Ji

a

coucrâvsui
tren al nervilor. Motivul ? Casa de 
bilete se deschisese prea tîrziu, 
funcționarul (sau funcționara) de la 
bilete servise prea încet Am crezut 
că aceasta e o situație accidentală. 
Exact, peste o săptămînă însă, se 
observa o stare de lucruri copie 
fidelă a primei. Să revenim Insă la

„grija 
de nevoile oamenilor manifes- 
de conducerea stației nu mai 
t orbind Ia propriu, nici loc să 

stai într-un picior) a mai; jîutut să 
Vadă un lucru care lezează cinstea, 
lezează omenia si aruncă pete de 
iimbră pe obrazul unui colectiv alt
fel harnic și priceput. A putut să 
vadă o bătrînică cu o nepoțică 
rîteva luni în braț» căutînd 
facă Ioc pe coridorul vagonului 
clase I. Dacă a urmărit-o mai 
parte a putut să vadă cum un 
tățean s-a 
oferit locul 
niștită pe 
brațe. Și a mai putut vedea (ome
nie unde ai fost tu atunci ?) ..ordi
nea'' și „legalitatea'* în persoana 
conductorului de tren cum o aver
tiza pe bătrînică să elibereze lociil 
deoarece < 
Ce formulă 
trînica n-ar 
tățeanuT de

i de 
să-și 

de 
de- 
ce- 
i-asculat de pe bancă 

lui ca să poată sta li- 
el cu puiul de om în

avea bilet „de-a doua", 
i magidă va fi ■ rostit bă- 

mal fi putut afla ce
pe coridor. Deștul că 

Tbn CIOCLFI
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țămînt superior se vor executa lu
crări de extindere : Conservator'.litri 
,;Ciprian Porumbescu" și - Institutu
lui de arhitectură „Ion Mincu" li 
se vor adăuga cîte o aripă, Ia In
stitutul de științe economice se va 
ridica o clădire cu șase etaje. In 
ritm intens se desfășoară construc
țiile în' vederea măririi complexu
lui studențesc Regie II, care va 
dispune în faza finală de cămine 
cu f capacitate 
de locuri, grup 
pentru 3 000 de

In alte orașe
șoară lucrări asemănătoare. La Iași 
se află în fază de finisare sălile 
de cursuri și laboratoarele Institu
tului agronomic, înșumînd 7 000 mp.

de peste 
social și 
studenți. 
din tară

două mii 
o cantină

se desfă-

grup de consilieri și experți.
Pe aeroportul Băneasa, erau pre- 

zenți tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnă- 
raș, Ilie Verdeț, Maxim Berghiaiuu 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Flnrian 
Dănălache, Janos Fezekas, Constan
ța Crăciun, Gheorghe Gas.ton • Ma
rin, Roman Moi io van, miniștri., > 
- Au fost de față Spyros Adamo- 
poulos, însălinătnl cu afaceri- adr 
interim al Greciei la tmcUr^«« . ti

' i 
! : I
(Agărpnes)

membri ai ambasadei.

ț

' ' ’ f» ' . I ’ >
Stepha nopoulos.Greciei, Stephanos 

au trecut în revistă garda -de o- 
‘ngare.

Adresînd tovarășului. Ion Gheor
ghe Maurer și celorlalți oaspeți ro
mâni un cuvînt de bun sosit, pre
mierul Stephanos, Stephenopoulps <a 
spus : ,,Gu mare plăcere vă asigur, 
Excelență, că vizita 'domniei vcfcs- 
tre și a domnului ministru .al afa
cerilor externe se va dbsfășura. sub 
semnul celei mai mari. bunăvoințe. 
Sîntem bucuroși de faptul că-Vom 
putea deveni împreună cu Excelen
tele Voastre fondatoriiț inei noi 
ere în relațiile , greco-române.

In numele poporului .grec și al 
guvernului regal, urez Excelenței 
d-voastră, domnule președinte ’ ăl 
Consiliului de Miniștri ăl Republi
cii Socialiste România, și Excelen
ței Voastre,- domnule ’ministru ‘ al 
afacerilor externe, bun venit în 
Grecia".

In cuvîntarea de răspuns, .pre
ședintele Consiliului de > Miniștri *1 
României, Ion Gheorghe ■ Maurer, 
după ce a mulțumit gazdelor pentru 
amabila invitație-de a vizita Grecia, 
a spus ;

„Venind în țara dv, aducem po
porului grec mesajul! de -prieteni* 
al poporului român, animați de. do
rința sinceră de a căuta jmtprepnă 
cp Excelența Voastră, dMjinute prim- 
ministru, și-cu.distinșii dy. ^elabo
ratori,. căile și , mijloacele dț pro- -S ' - - I I a» .

ictffitihudre în 44ft V

1

i ț •Pregătiri 
în faza finală

S-au terminat și ultimele; finisări 
la școala nouă construită în, gar- 
țierul Livezeni din Petroșani, Noua 
clădire cuprinde 16 săli de clasă, 
atelier pentru lucru manual, labo
rator și birouri. Această școală va 
găzdui în noul an școlar oca. 600 
elevi din noul cartier. Ieri ;au - și 
început transportul și montajul nou
lui mobilier școlar. In legătură cu 
dotarea școlilor cu mijloacele ma- 
tetriale necesare activității în noul 
an școlar tovarășul Dumbravă loan, 
inspector la Secția de învățămînt' a 
Sfatului popular al orașului Pfetro- 
șani ne-a informat că valoarea mo- 
biterului destinat școlarilor din Va
lea Jiului se ridică la 515 000 lei? iar-a 
materialului didactic la 464 000.(Agerpres) lei.

,1
Noua școală generală din cartierul Livezeni — Petroșani,

sC6p.se


Obiective economice sporite, 
sarcini politice de mare răspundere

bui sl «mltMNl telial

PAȘI URIAȘI
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planului cincinal ce a 
avut loc la mina noas
tră, a constituit un buh 
prilej de trecere la re» 
vilti a rezultatelor do- 
btadite în perioada scursă 
dia acest an în îndepli
nirea indicatorilor de 
plan, a angajamentelor 
dt întrecere. Aceste re
zultate sînt Îmbucurătoa
re. Planul de producție 
pe. 7 luni a fost depășit 
cu 1 700 de tone de căr
bune, iar productivita
tea muncii este mal ma
re cu 15 kg pe post fa
ță de cea planificată.

Xa toate acestea și-a 
adus contribuția și co
mitetul de partid, orga
nizațiile de bază care au 

. condus si îndrumat in 

. permanență și cu com- 
Zpetență activitatea eco

nomică a minei și sec
toarelor. Țin să relatez 
doar cîteva din măsurile 
și acțiunile întreprinse 
la acest scop de comi
tetul de partid: a fost 
organizat un colectiv de 
specialiști care a studiat 
folosirea raționala a Cor
fei de muncă Ia mina 
noastră, transportul în 
subteran și alte proble
me. Aceste studii au fost 
urmate de luarea unor 
măsuri și soluții care au 
contribuit la îmbunătăți
rea organizării produc
ției.

In ședințele sale, co- 
.i mitotul de partid a ana

lizat rolul și contribuția 
maistrului în procesul 
de producție, calitatea 
cărbunelui, ritmicitatea, 
felul în care comitetul 
sindicatului s*a preocu
pat de organizarea și 
desfășurarea întrecerii 
socialiste, de respectarea 
N.T.S. șl întărirea disci
plinei în timpul muncii.

— Organizațiile de ba
ză pe schimburi desfă
șoară totdeauna o mun
că pontică competentă și 
eficientă ?

— In conducerea poli
tică a producției o ma
re eficiență o au orga
nizațiile de bată pe 
schimburi care, afllndu* 
se mereu în miezul pro
blemelor, au posibilitatea 
să desfășoare o muncă 
concretă și operativii

Cele 32 de organizații 
de bază de partid sint 
îndrumate și ajutate de 
comitetul de partid să a- 

. leagă spre analiză pro
bleme importante din 
schimbul respectiv, ta 
organizarea și desfășu
rarea adunărilor genera
le și să ia măsuri cores
punzătoare.

Îmbunătățirea activită
ții organizațiilor de bază 
se datorește și întăririi 
rîndurilor lor prin primi
rea în partid a celor mai 
buni mineri, tehnicieni 
șl ingineri, latură a mun
cii politico-organlzatorlce 
căreia comitetul de partid 
i-a acordat și îi va acor
da și pe mai departe 

toată atenția. DO la cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. și pînă în prezent 
organizațiile de botl de 
la mina noastră au pri
mit peste 3S0 noi mem
bri de partid,

Realizările obținute pî
nă în prezent constituie 
premisa că vom obține 
$1 ta vttter succese in 
îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin. De fapt apte 
îndeplinirea și deplșlrea 
lor va fi îndreptată în
treaga noastră munci.

— Rezultatele pozitive 
sint îndeobște cunoscu
te. Au existat și defi
ciente oo au dus la di
minuarea realizărilor?

— Ou toate rezultatei* 
pozitive debîndite mal 
avem însă și unele lip
suri ta activitatea noas
tră. Deși am analizat 
problema ritmicității pro
ducției, a activității e- 
conomice și calității căr
bunelui rezultatele UU 
stat tacă pe măsura po
sibilităților. Galitatea căr
bunelui lasl Inel de do
rit, tor în ceea ce pri
vește economiile și rit
micitatea de asemenea 
nu ne putem lăuda.

Plenara C.G. al PX3.R. 
din funie a. c. a atras 
în mod deosebit atenția 
organelor al organizați
ilor de partid că este 
necesar să se ocupe în 
mod stăruitor de crește
rea eficacității economice. 
Pentru aceasta comitetul 
nostru de partid va tra

in care stat utilizate ca
pacitățile de producție 
existente, cum stilt fo
losite fondurile de In
vestiții. care este efi
ciența soluțiilor preconi
zate pentru creșterea 
producției, productivită
ții muncii șl reducerea 
prețului de cost pe tona 
de drbune extras.

în condițiile actuale, 
dud fiecare an ne aduce 
sarcini noi, mobilizatoa
re, este taarte important 
ca Comitetul de partid 
șl organizațiile de bază 
să-și exercite rolul de 
conducător politic de 
așa manieră Incit pretu
tindeni să se lucreze rit
mic, să intervină cu 
promptitudine de îndată 
ce constată cea mai ne
însemnată deficiență.

Sarcinile noului cinci
nal afnt mari și mobili
zatoare. Ele dau un nou 
imputa activității politice 
și ergarusatarice desfășu
rate de organele de 
partid, stimulează iniția
tiva creatoare a comu
niștilor.

Comitetul nostru de 
partid, organizațiile de 
bază de ta mina Vulcan 
vor mobiliza comuniștii 
și prin ei întregul co
lectiv de muncitori, mi
neri, tehnicieni și ingi
neri la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor spo
rite ce ne revin.

’ Paralel cu dezvoltarea econcmtat 
și urbanistici a orașului Lupeni, ce 
o expresie a grijii partidului pen
tru sănătatea oamenilor muncii, s-a 
dezvoltat și lărgit șl asistenta me
dicală. j ,

Este bine cunoscut de către lo
cuitorii orașului Lupeni. că înainte 
de cel de-al doilea război mondial, 
acest important centru muncitoresc 
nu avea un spital unde bolnavii și 
accidentalii să fie îngrijiți. Cu mij
loace improprii, pe jos, mu în fur- 
goane trase de cai, cei care aveau 
nevoie de îngrijire medicală enau 
duși la Vulcan, unde un spital oue, 
naboroopunzltor, funcționa ta con
diții vitrege. ®n singur medic de 
circumscripție deservea populația de 
la inipeni șl pini ta dmpul Iul 
Mean, iar asigurările sociale aveau 
doar 2 medici. De bacă materială nu 
se putea vorbi, tin stetoscop și un 
termometru. Atît.

In condițiile de viață de atunci, 
bolile măcinau sănătatea copiilor șl 
a celor mari, mortalitatea gene
rală era ridicată) bintu&au tot felul 
de i>oli infecțioaae, tar accidentele 
de muncă numeroase lăsau în 
urmă văduve și orfani sau infirmi 
lipsiți de drepturi și asigurarea tra
iului pe mai departe. Din 100 de co
pii născuti în Lupeni 13-19 mureau 
în primul an de viată.

După eliberarea patriei neutre a 
început să se facă tot mai mult sim
țită grija partidului fațl de slnlta- 
tea oamenilor muncii șl a familiilor 
lor, Sînt trimiși în Lupani medici 
pentru copil și de alte specialități, 
se deschide o maternitate* se con
struiește un spital nou. An de an 
baza materială se îmbogățește cu

net șl noi aparate de investigație, 
crește numitul cadrelor medicale 
și medii auxiliare.

Astfel, s-a ajuns ca In prezent 
populația din Lupani sl fie deser
vită de 44 medici de diferite spe
cialități, dintre care 7 cadre medi
cale sint destinate numai pentru 
îngrijirea copiilor. Asistența medi
cală se asigură prliitr-un spital cu 
360 de paturi, dotat cu o bogată 
aparatură medicală (Roentgen, 
Rbontgen-terapie, electrocardiografie, 
aparate de anestezie, unituri den
tare șl altele). De asemenea asis
tența medicală ambulatorie se acor
dă prin 4 circumscripții sanitare ur'< 
bane, 4 circumscripții de întreprițr*- 
dere. o policlinică teritorială și una 
de întreprindere.

e« urmare a acestor condiții 
croate și rezultatele obținute sînt 
cele scontate- Așa de exemplu, mor
talitatea generală a scăzut la 4 ta 
mie, cea infantilă de 5 ori față de 
cifrșle dinainte de 23 August 1944, 
iar bolile infecto-contagiaase ca ti
fosul, febra tifoidă, paralizia infan
tilă, difteria și altele, au fost înlă
turate definitiv pe cînd durata me
die a vieții a areacut în orașul nos
tru la 67 ani.

Pașii uriași parcurși pe linie do 
asistență medicală, în cei 22 ani de 
la eliberare, constituie expresia gri
jii otelului nostru față de populație, 
este o dovadă grăitoare a poMtlcli 
întetepta a partidului șl garanția 
succeselor viitoare.

Dr. ALDICA NICOLAE
Directorul Spitalului OfaffiMt 

tupeul

Cînd omenia a închis un ochi
(Urmare din pag. l-a)

conductorul și-a continuat drumul 
pînă la capăt, apoi s-a întors la com
partimentul cu pricina. „Ei mătușă, 
M faci cu berea aia l*‘. Dacă obser
vatorul de pe coridor s-ar li uitat 
In compartiment, ar ii văzut că bă- 
trfnica nu avea la ea nici o sticlă 
cu apă, darmite una cu bere. Ar 
fi văzut în schimb cum dezleagă 
ctilțtirlle unei batiste și-l întindea 
omului care era atit de preocupat de 
respectarea „legalității", banii pre
tinși pentru bere.

încercați acum să alăturați cele 
frei știri de fapt: aceea că ta tre
nurile la care se constată evident 
că sînt supraaglomerate nu se ata
șează vagoane în plus, că funcțio
nara de la casă deschide casa tîr- 
ziu, și servește cu încetinitorul, că 
un conductor de tren bagă fără jenă 
minu în buzunarul călătorilor care 
do nevoie nu au putut respecta 
dese vagonului riscînd astfel să de- 
vihă pe jumătate clandestini. Mai 
puneți alături posibilitatea, siguranța 
repetării de fiecare dată in condi
ții asemănătoare a întîmplării din 
tren, aceeași piesă cu alți „eroi". 
Alăturarea aceasta vă va da o ima
gine a lipsei de respect din partea 
Unor lucrători de cale ferată de la 
stafia Petroșani, față de nevoite ce- 
tbțeenulut care apelează la servi-

cllle C.F.R. Și tot această alăturare 
ar trebui să constituie prilej de 
meditație și de luare de măsuri pen
tru conducerea stației. Pentru că

Mină oii înalt grad de automatizare
GRAIOVA. — După Horăști, mina 

Leurda 2 din bazinul carbonifer Me
tru ește considerată ca cea mai mo
dernă exploatare de lignit din țara 
noastră, datorită condițiilor optime 
de muncă șl gradul înalt de au
tomatizare.

Modernizarea procesului de pro-

Concurs cu premii în domeniul 
proiectării de construcții

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistemati
zare organizează un concurs în 
proiectare cu participare nelimi
tată, cu tema „Club sindioal cu 
sală de spectacole de 800 locuri 
Oradea".

Vor fi acordate următoarele pre
mii și mențiuni; premiul I — 15 000 
lei) premiul II — 12 000 lei) pre
miul III — 10 000 leij 5 mențiuni 

Școala populara de arta din Petroșani

IN PREAJSffA UNUI NOU AN DE ÎNVÂȚĂMÎNT

alăturarea aceasta arată cu degetul 
pe ce! care pătează onoarea colec
tivului in care muncesc, ă colecti
vității in care trăim.

ducție este într-o continuă evoluție* 
De curînd a intrat în funcțiune 
noul sistem de transport pe benzi, 

'dt mare capacitate și productivitate.
Prin acest sistem, încărcarea ta su
prafață $1 descărcarea cărbunelui se 
face acum complet auțomațișat.

(Ageeprcș)

a 4 000 lei fiecare.
Proiectele vor fi depuse ptaă la 

14 noiembrie a. c. ora 20 la 
C.S.C.A.S.

Tema-program poate fi ridicată 
de ta C.S.G-AS. și institutele cen
trale de proiectare, începînd de la
data de 1 septembrie a. c. și de la 
D.S.A.P.C., la 3 septembrie a. c.

(Ager preș) la centrul orașului Lupeni.

0l> pirlii 
luiilil de litule 

i Pirtllilil Mii. 
i ilttlrll reiiliilHire 

ll Imnitlte Iii Rulili
Muzeul de istorie a Partidu

lui comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 

, lunlnls roagă pe cel ce dețin 
țtocuments, scrisori, fotografii, 

mitocte despre activitatea celor 
•>> anii 1940—1044 au fost 
O^nuți tu lagăre, să ia legi» 
tai cu conducerea muzeului 
ta temua Kteeleff nr. 9, ra
ionul K Decembrie — Bucu
rești*

Au mei rlmu puține ails pi
ni ta data cînd școlile de toa
te gradele îșl vor redeschide 
porțile. Intra acestea stat și 
școlile populare de artă —• pe
piniere de cadre pentru forma
țiile culturabartlstlce din în
treprinderi șl instituții, de la 
cluburi și casete de cultură.

In scopul Instruirii «1 edu
cării elevilor, statul nostru a- 
cordl o atenție deosebiți în- 
vlțtaatatulul de culturi gene
rali N artistici de orice grad, 
investind tasri sumo do bani 
pentru construirea de școli noi 
și buna întreținere a color e- 
xUtonte, pentru dotarea tor cu 
mobilier și aparaturi necesa
ri, pentru unlfeme și manuale 
școlara.

luneta peputarl do orii din

dio regiunea uoaetri, intră fo 
al 13-lea an de existență șj va 
funcționa cu mai multe secții, 
în cadrul cărora oamenii mun
cii și copiii acestora, do la 
vârsta de 14 ani. pot învăța 
minunatele taine ale artei mu
zicale — instrumentale și vo
cale — ale teatrului și artelor 
plastice, ale artei aplicate șl 
coregrafiei. Școala noastră are 
menirea de a descoperi și va
lorifica talentele dta popor, de 
a contribui la pregătirea lor 
din punct de vedere artistic, 
de a da cadre pregătite forma
țiilor artistice de amatori. In- 
vățămîntul, complet gratuit, dă 
posibilitatea fiecărui pasionat 
do artă și cultură sl frecven
teze cursurile șcelti la secția 
csre-i plece, programul do ta- 
vățâmînt dasfăgurîndu-se și di-

înscrierile $i reîmscrierile au 
început și vor continua pînă 
mâine, ctad vor Începe exa
menele de admitere șl care vor 
ține pînă la data de 10 sep
tembrie.

Avind ta vedere faptul că 
în Petroșani a-a dat în folo
sință Casa de cultură —• un a» 
devlrat edificiu da cultură al 
Viii Jiului — școala noastră 
devină automat principalul iz
vor de cadre pentru activita
tea culturală de aici. De aceea 
am dori ca sindicatele ai în
drume, să orienteze spre școala 
populari de Orii pe tinarii cel 
mai talentsți în diferitele ra
muri ale artei si culturii, iar 
aceștia, ta riadul lor, ol depună 
toată străduința pentru a se 
pregăti cit tool temeinic, pen
tru a-și însuși cât mai bine

notaNOtie teoretice și practice 
predate, Cadrele didactice din 
școala noastră sînt hotărîte si 
facă pași importanți în activi
tatea lor, să depună intere» și 
pasiune pentru pregătirea pro
fesională, artistică și ideologi
că a elevilor, pentru a-i înar
ma cu vaste și utile cunoștința.

Acum, cu cîteva zile înaintea 
deschiderii noului an de învă
țământ, cadrele didactice al» 
Scolii populare de artă din Pe
troșani au certitudinea că ac
tivitatea școlii noastre se va 
îmbunătăți, că vom reuși să 
dăm formațiilor artistice de a- 
tnatori cadre bine pregătite, ca
pabile să contribuie ta dezvol
tarea artei și culturii în Val*» 
Jiului.

TiCU V. LUCACHJ 
profesor
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O BEffllE Of IWl HI P.(. I. O Piftii U PilGI
E* invitația GJG. al Partidului 

Comunist din Cehoslovacia, mier
curi dimineața a plecat la Praga, 
în sddmb da experiență, o dele
gația da actkvtoti ai Partidului Ga-

Plecarea mor doimiii militare Ut Urilor orioMio 
oh ai tartltljit la Miile uwinlil 
Lewis «li u

In cursul zilei de adâncuri au pă
răsit Capitala, delegația militară a 
Wniunii Sovietice, condusă de mare
șalul Uniunii Sovietice, Rodion Ma- 

povski, ministrul apărării a UR.S.S.; 
delegația mnEtară a R. P. Ungare, 
ccmdusă de general cetonei bajes 
BHnege, ministrul apărării a R. P- 
Ungare,- delegația militară a R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de general-co- 
ionel Șasiici Jefta, adjunct al se
cretarului de stat pentru apărarea 
națională a R.SUF. Iugoslavia; dele
gata militară a R. D. Germane, 
condusă de generai de armată Heinz 
EfaSmacm, ministrul apărăm a R. Dl. 
PDrrwiuue, cere ati participat la fu

munast Român, condusă de Teodor 
Haș, membru al G.C al P.G.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Grișana al P.GR.

(AgetprM)

neraliile tovarășului Leeotin Să- 
lăjan.

La placare, pe aeroportul Bănoasa, 
delegațiile ou fost conduse de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, generai-locoienent 
Ion Gheorghe, adjunct al ministru
lui, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale Uniunii Sovietice, 
R. P. Ungare, R.S.F. Iugoslavia, 
R. 0. Genune acreditați la Bu- 
car«9t; procum șl aițl membri ai 
ambasadelor,

(Agerpres) Oamenii muncii sesizează și propun
SPRE P I S C U R I...

Constructorii de drumuri forestiere deschid «n de an noi 
căi spre bogăția pădurilor. De-a lungul văilor sălbatice, 
slărimînd stîncile din cale, arunctad arce de beton peste tu
multoasele ape, imibrăetad in serpentine costișele abrupte, con
structorii de dramuri forestiere întind tot mai sus spre pis- 

<«urile munților panglica albă a dramului.
y Despre această muncă dîrză ne-a vorbit zilele trecute

\ ’ tov. POPA DUMITRU, adjunctul șefului șantierului LC.K —
Valea Jiului, șantier care execută drumurile forestiere din 

/ bazinul nostru,

„Munții noștri au deja e întinsă 
roțeo de dramuri forestiere, dar,
ecriutele exploatării lemnului cer cs 
ele să fie extinse continuu. Anul 
acesta, de pildă, avem de executat 
zeci de kilometri de drumuri fores
tiere noi — dintre care pot șă men
ționez ca cele mai importante Au- 
șelul care va face legătura între 
Lenea și Aușei, apoi dramul de ta 
Gibanu care va deschide circulația 
forestieră între Jleț șl Lotru. La fel, 
vor fi executate drumuri noi pe 
valea VOevodului pe ramificațiile 
forestiere Moiiidu, Loiala, pe Jiul 
Românesc 'cele mai Importante lu
crări slnt pe văile Bflugu și Valea 
de brazi, ca și pe Gîrbovu, Nedeia 
și Valea Boului unde trebuie reme
diate strlcăc idle făcute de inun
dații.
^ Colectivul șantierului nostru este 
dytat cu numeroase utilaje: buldo- 
ț£re puternicei, 8 compresoare ru
tiere, 3 concaaoare, H naotocoaoa- 
soare, 8 tractoare rutiere. Aceste 
utilaje ușurează simțitor munca 
brigăzilor de constructori, Buldoze- 
riștii Giuncanu Nicolae, Ochea 
Gheorghe, mecanicii de motacom- 
presoare Pădureanu Aurel, Păsărin 

Dumitru, ctMndrtatal Moholea Pe
tra, tractonutul Țandrău Teodor, 
șoferii Grăpan Iuliu și <3mmj Iran 
sînt doar câțiva din cei mai harnici 
mînuitori ai mijloacelor tehnice din 
dotare;.

Buna organizare a muncii, folosi
rea din plin a timpului favoratjil 
de lucru, întrebuințarea largă a 
rseyrselor locale și exeoutaree lu
crărilor de bună calitate — oare să 
reziste vitregiei naturii din munți 
— slnt cerințe pe care le satisfac 
multi șefi de brigăzi de pe șantie
rele noastre. Printre ei amintesc pe 
Lepădata Constantin — Aușelt Ga- 
raiman loan — Bilugu; Constantin 
Ioan — Qbanu; Stănică Dumitru — 
Valea Popii; GJdoroegă Marius — 
Valea de Bused, cere depun multe 
străduințe pentru realizarea ■ în 
bone coadlțiuni a sarcinilor de. 
plan".

Drumurile spre piscuri slut greu 
de executat. Insă, ce sentiment de 
satisfacție simți ând de sus, din 
munți, privești own panglica albă 
a drumului cuprinde masivele îm
pădurite, cum pe al se scurg Ia 
vrie camioanele încărcate cu pre
țiosul lemn.

MIHAI ȘTEFAN

Drujbistul Strun
garii Nicolae de 
la exploatarea 
torestieră Jigoru 
este unul din cei 
mai buni meca
nici ai sectorului 
Roșia.

lată-1 ia sec
ționat bușteni pe 
rampa sectorului 
— opera/ie la 
care obține de
pășiri de 40—5Q 
la suta.

In ziua de 25 iulie am fost la 
dirigintele oficiului P.T.T.R. din 
Vulcan sesizîndu-l că factorul poș- 
poștal cane ne deservește (pe Stra
da Gării) îmi lasă corespondențele 
vecinilor. Ca urmare, secretul co
respondenței im este asigurat. Răs
punsul dirigintelui a fost următo
rul : .... factorul lasă scrisoarea cui
vrea. Pe viitor, dacă nu vă can
vine, faceți bine și cereți celor cte 
vă scriu să vă expedieze scrisori 
recomandate". In loc să-mi explice 
cu răbdare, așa cum era de aștep
tat, dirigintele mi-a vorbit în mod 
jignitor. Cui să mă adresez acum 
pentru a-i pune la punct pe cei 
vinovați ?

FGYERD ROZA1IA 
pensionară

★
ha 7 septembrie 1963 am înaintat 

o cerere către consiliul de condu
cere al Cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" din Petroșani. Deși cererea 
mea a fost înregistrată (sub nr. 
4 669) nu s-a rezolvat. Am venit cu 
aceeași cerere în 6 septembrie 1965. 
Și aceasta a fost înregistrată (cu nr. 
3 162), dar nu s-a rezolvat. Deși am 
intervenit verbal de mai multe ori 
să mi se rezolve cererea, nu sa 
întreprins nimic» ,In au de 4 au-- 
gust a.c. mi s-a spus, in sfârșit, că™ 
cererile, au fost, pierdute. Ni menii 
nu mai știe nimic de ele. Poate fi 
tolerată o astfel de situație ?

BORCA LAZÂR 
cooperator

*
Inițiativa luată cu un an în urmă 

de către sectorul I.C.O. Lupani, 
privind extinderea traseului de 
autobuze pe ruta Centru — Ma
ternitate a fost abandonată în

PROGRAM DE RADIO
2 septembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI,- 5,06 Program 
muzical de dimineață; 5,15 
Gimnastică; 5,25 Program mu
zical de dimineață; 5,30 Actua
litatea agrară; 5,40 Program mu
zical de dimineață; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program mu
zical de dimineață; 6,30 Anun
țuri, muzică; 6,45 Program mu
zical de , dimineață; 7,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,30 Acordeonul 
vesel; 7,45 Salut voios de pio
nier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Buchet de cîntece popu
lare; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 Din înregistrările ta- 
ragotistului Luță Ioviță; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,16 Nes
temate folclorice; 10,30 Radio- 
racheta pionierilor; 11,00 Cvin
tetul de suflători de Nicolae 
Buicteu; 11.20 COORDONATE 
CULTURALE; 11,35 Muzică ș- 
șoară; 11,45 Muzică populară; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI.‘ Bu
letin meteorologic; 12,10 Din 
muzica secolului al XVIII-lea; 
12,45 Ilustrate muzicale; 13,10 
Fragmente din opereta „Ana 

mod nejustificat. Cei ce locuiesc pe 
strada Arenei și în împrejurimile 
maternității, muncitorii și funcțio
nării de la E. M. Lupeni ar dori 
să poată beneficie și ei de avan
tajele transportului In comun. Cu 
puțină bunăvoință din partea con
ducerii sectarului I.C.O. s-ar putea

ANUNȚ
Grupul școlar C. F. R. din Timișoara, 
str. E. Mienu nr. I line examene de adultele 

nenlîu eindloaiele ttoll:
— Pe data de 12 septembrie pentru Școala de acari-îrfoari, 

manevranți Simeria, seria 5 octombrie 1986.
— Pe data de 15 septembrie 1966 pentru Școala de impiegați 

de mișcare, seria 1 octombrie I960.
— Pe data de 16 septembrie 1966 pentru Școala de casieri, 

Seria 1 octombrie 1966.
— Pe data de 19 septembrie 1966 pentru Școala de impiegați 

de mișcare, seria 30 octombrie 1966.
7ONDIȚH DE ADMITERE:

PENTRU ȘGOAtA DE ACARI: numai bărbați, absolvenți a 
7-—8 clase elementare și In lipsă de asemenea candidați, se primesc 
și cu 4 clase elementare, in vîrstă de 20—38 ani care iși au domi
ciliul stabil in Simeria s?u pe o rază de 60 km în jur,

PENTRU ȘCOALA DE IMPIEGAȚI DE MIȘCARE: numai băr
bați absolvenți ai școlilor medii, cu sau fără examen de baca
laureat (maturitate) în virstă de 118—38 ani, care-și au domici
liul stabil pe raza Direcției regionale C.F.R. Timișoara.

PENTRU ȘCOALA DE CASIERI: bărbați și femei, absolvenți 
ai școlilor medii cu sau fără examen de bacalaureat, în virstă de 
18—38 «ni, care-și au domiciliul stabil pe raza Direcției regionala 
C.F.R. Timișoara.

înscrierile se fac prin stațiile C.F.R. respective sau Ia Grupul 
școlar C.F.R. Timișoara pînă în preziua examenelor, unde se pot 
primi și informații suplimentare (telefon 1 63 01 sau 149 30 inte
rior 779).

Lugojana" de Filaret Barbu; 
13,30 Melodii populare cu Ar- 
temlza Bejan, Dumitru Sopon 
și Ionel Banu; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Concert de estradă; 
15,00 Folclor orășenesc; 15,20 
Anunțuri, reclame; 15,30 Calei
doscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Un cîntec și 
inima mea; 16,30 LECTURA ÎN 
FOILETON PENTRU TINERII 
ASCULTĂTORI: „M-am făcut 
băiat mare" de Nicuță Tănase. 
citește autorul; 17,15 ÎN SLUJ
BA PATRIEI; 17,45 De la un șla
găr, la altul; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 ÎN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Intîlnire cu 
muzica ușoară; 18,40 RAD1O- 
SIMPOZION; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei: „De-ar îi să mă 
mai nasc o dată" de George 
Grlgoriu; 19,35 Varietăți muzi
calei 20,00 RADIQGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Concert de me
lodii românești; 21,05 ATEN
ȚIUNE, PĂRINȚI; 21,20 Discu
rile noastre vă aparțini 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,20 Interpretul 

rezolva această problemă. Oferim o 
sugestie: unul din cele două auto
buze care circulă pe traseul Bta- 
ia — Centru — Gară să fie dat ta 
circulație pe ruta Brata —• Gaa- 
tru — Maternitate.

Un grup de cetățeni

săptămînii: dirijorul Emanuel 
Elenescu; 22,45 Melodii pentru 
ore tîrzii; 23,52 BULETIN DE 
Stirl

CINEMATOGRAFE
2 septembrie

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Cele două orfeline; Republica: 
Misiune extraordinară; LONEA
— Minerul: FantomaS; 7 No
iembrie : Nu plînge, Peter; A- 
NINOASA: Șoarecele din A- 
merica; VULCAN : Sașa; CRI- 
VIDIA: Merii sălbatici; LU
PENI — Cultural: Fiii marii 
ursoaice,

TELEVIZIUNE
1 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar; 18,30 Cam
pionatul european de atletism
— Budapesta; 20,45 Telejurna
lul de seară; 21,00 Debuturi; 
22,00 Cincisprezece minute cu 
celebrul cozoic: Max Linder; 
22,15 „Elne Klelne Nachtmusik" 
de Mozart. Film realizat de T«- 
leviziunaa din R. D. Germană; 
22,30 Telejurnalul de noaptei 
22,40 Buletin meteorologic; 
22,45 închiderea emisiunii.

1



(Urmare din pag. l-a)

movare a relațiilor tradiționale de 
bună vecinătate dintre țările noas- 
trts

■ Așteptăm cu interes convorbirile 
pe oare le vom avea cu Excelența 
Voastră și vizitele care ne vor oferi 
posibilitatea să admirăm vestigiile 
trecutului legendar al eroicului po
por: elen și să cunoaștem preocupă
rile și activitatea sa prezentă, con
sacrată (progresului și prosperității 
patrie}".

■ In; încheiere, premierul român a
nndtutoit pentru primirea priete- 
qgșscă făcută. >

Șefii guvernelor celor două țări

..Președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
CJorneliu Mănescu, ministrul aface- 
rS^r externe, Mircea Bălănescu,
•’

ambasadorul.României la Atena, și

țfcs,

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul eroului necunoscut

î

fe=

Vizita tovarășului 
in erectaKm Gheorghe Ftanrer

T E L E 6RAME EXTERNE

ceilalți membri ai delega 
a depus miercuri după-amia-

începerea convorbirilor oficiale
Miercuri după-amiază, ia Atena 

aU început convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nii/ ten Gheorghe Maurer, și pri
mii ministru al Regatului Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos.

' i?in . partea română au 
rfpat Corneliu Mănescu, 
t/ui afacerilor externe,
Bălănescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste 
lexandru

parti- 
minîs- 

Mircea

România în Grecia, A- 
Balaci, vicepreședinte al

seara, primul ministru 
a oferit un dineu în

Dineu oferit de primul ministru al Greciei
Miercuri 

al< Greciei
onoarea președintelui Consiliului de 
Mîhiștri a) Republicii Socialiste 
România.

La dineu au participat per.soa- 
nefe oare însoțesc pe șeful guver
nului- român, precum și membri îi 
Ambasadei roniSfie la Ateha.

Din partea greacă au luat parte
O.' ț’apaspyru, președintele Parla- 
difeltrttilui, 1. Toumbas, ministru al a- 
facerîlpr externe, T. Papathanasiadis, 
mareșalul palatului, K. Mitsotakis. 
ministru! coordonării economiei, E. 
Koihffs. ministrul comerțului, I. 
Vâmaă, ministrul comunicațiilor, T. 
Rientis, ministrul adjunct al aface
rilor externe, P. Canelopoulos, pre
ședintele partidului E.R.E., S. Mar- 
faszinis, președintele Partidului pro
gresist, I. Tsirimokos, fost premier, 
ÎȚ Iliou, șeful grupului parlamen
tar al Partidului E.D.A., E. Gouras 
ambasador, A. Arghyropoulo, am
basadorul Greciei la București, și 
alte persoane oficiale. 
wSn -timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate, premierul grec, Stephanos 
Stephanopoulos, și premierul ro- 
teân, Ion Gheorghe Maurer, au ros
tit toasturi,

• Adresînd o urare de bun venit 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al României și persoanelor ofi- 
qlate române care îl însoțesc, pre- 
ipțerul grec, Stephanos Stephano
poulos, a spus: 
-i Cu mare bucurie vă primim în 
această ' seară printre noi.
/■Dumneavoastră reprezentați, cu 

noblețe și demnitate, o țară cu ca
re' Grecia .nu a avut decît legături 
fericite. Se vorbește frecvent de 
prietenia tradițională greco-română 
if. nimic nu ar putea fi mai ade
rat.’ 
/.Cele două popoare ale noastre 

A9 legături ,®le căror izvoare urcă 
djțp .primele secole de istorie ale 
civilizației umane. Țara dv., avind 
îp vedere poziția sa geografică, a 
Cunoscut vitregia timpurilor și a 
triumfat. In secolul trecut, eveni
mente de o importanță primordială 
pentru istoria contemporană a ță- 
rrtdr noastre ne-au apropiat și mai 
mțilt. .Intr-adevăr, noi ne amintim 
eu recunoștință că revoluția noas
tră; pentru independență a putut 
găsi în repetate rînduri un nobil

- <■ i ’____________________ ■______________ ____________
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s-au întreținut cordial în salonul 
oficial al aerogării.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor, premierul român a arătat că 
a venit în Grecia cu dorința sin
ceră de a strînge legăturile de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
țări, ceea ce corespunde nu numai 
intereselor ambelor popoare, ci și 
îmbunătățirii continue a atmosferei 
în regiunea balcanică. Exemplul 
colaborării dintre țările noastre, a 
adăugat șeful guvernului .român, 
poate servi și la îmbunătățirea cli
matului internațional.

De la aeroport, oaspeții români, 
însoțiți de persoanele oficiale ve
nite în întâmpinare, s-au îndreptat 
spre reședința ce le-a fost rezervată.

ză o coroană de flori la Monumen
tul eroului necunoscut din Atena.

Pe platoul din fața monumentu
lui, fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei de flori, 
premierul român a trecut în re
vistă garda de onoare.

Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Din partea greacă au participat 
loannis Toumbas, ministru de ex
terne, T. Rentis, adjunct al minis
trului de externe, E. Gouras, amba
sador, A. Arghyropoulo, amba
sadorul Greciei la București.

Au luat parte, de asemenea, con
silieri și experți ai ambelor dele
gații.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, cordială.

de alianță au venit 
la acest patrimoniu 
și afinități.
numai în cîteva ,cu-

tte- 
pro1- 

de 
cele

Cariei
Grecia 

bază de 
econe-

arzătoare speranță, 
și 
în

refugiu în România, iar mai tîrziu, 
chiar legături 
să se adauge 
de comunitate

Am dorit ca 
vinte să dau imaginea marelui tre
cut -al relațiilor gfeep-române. As
tăzi, țările noastre aparțin unor a- 
fîntluirf ’sociale diferite. Intre Re
gatul Greciei și Republica Socialis
tă România Pa poate fi și nu 
buie șă fie vorba numai de 
blema continuării legăturilor 
prietenie tradițională între 
două popoare ale noastre. Grecia a 
suferit prea mult, pentru a nu ' ti 
dobîndit experiența a ceea ce în
seamnă războiul, de orice fel ar ti 
el. Ea se declară pentru pace cu 
justiție, destindere internațională, 
înțelegere reciprocă și cooperarea 
tuturor țărilor, pentru bunăstarea 
omenirii.

Credincios principiilor 
O.N.U. și alianțelor sale, 
este gata să dezvolte pe 
avantaj reciproc relațiile 
mice, comerciale, științifice, cultu
rale etc. cu toate țările, oricare ar 
fi sistemul lor social, cu condiția 
ca principiul neintervenției în afa
cerile altuia să fie respectat cu 
strictețe.

Sînt convins că vizita Excelenței 
Voastre va marca o mare etapă în 
relațiile greco-române și va consti 
tui un sprijin din cele mai pozitive 
pentru rezolvarea problemelor bila
terale în suspensie, pentru ca noi 
să putem deveni fondatorii unei 
noi ere în relațiile dintre cele 
două țări ale noastre.

Cu această 
ridic paharul pentru progresul 
prosperitatea poporului român; 
sănătatea Excelenței sale, domnul 
Președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,- pen
tru sănătatea și fericirea Dv. perso
nală domnule președinte și domnule 
ministru.

Mulțumind premierului grec Ste
phanopoulos pentru cuvintele adre
sate, președintele Consiliului de 
Miniștri ăl Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
spus :

Vă rog să primiți . expresiunea 
sentimentelor noastre de adâncă 
mulțumire pentru cuvintele calde, 
prietenești, .pe care le-afl rostit la 
adresa poporului român, precum 

'J.

și pentru primirea ce ne-ați făcut. 
Vă sîntem recunoscători pentru pri
lejul ce ne-ați oferit de a ne afla 
aici, în mijlocul dv., pe pămîntu) 
străvechii Elade, unde s-a născut 
și a înflorit una din primele civi
lizații ale continentului european. 

Legăturile dintre popoarele noas
tre au adinei rădăcini în trecutul 
îndepărtat-al istoriei Cu milenii în 
urină, strămoșii noștri au avut in
tense contacte și schimburi eco
nomice și culturale care au făcut 
ca vechea cultură elenă, ajunsă pî
nă *la Dunăre și în partea de apus 
a Mării Negre, prin vestitele orașe 
Tomis, Cailatis, Histria, să răspîn- 
dească lumina sa și pe pământul 
geto-dac.

In decursul timpului, între popoa
rele noastre s-au statornicit rela
ții de prietenie cimentate printr-o 
permanentă circulație de valori 
materiale și spirituale.

Strânsele legături, istorice dintre 
poporul român și poporul grec 
constituie, ■- după părerea noastră 
un puternic imbold pentru dezvol
tarea; colaborării de astăzi dintre 
România și Grecia.

Ați: avut amabilitatea, Domnule 
prim-ministru, să rostiți cuvinte de 
prețuire a succeselor României so
cialiste în dezvoltarea sa econo
mică și Socială. Timp de peste două 
decenii,, poporul român a depus e- 
forturî ; perseverente pentru înfăp
tuirea unUi program de dezvoltare 
mulțilatbrală a țării, avînd la bază 
industrializarea ca factor hotărîtor 
pentru aSâțjufarea progresului eco
nomic, științific, cultural și social, 
pentru consolidarea independenței 
și suveranității țării. Datorită aces
tor eforturi, România are astăzi po
sibilități care îi permit să satisfacă 
nevoile sale interne și să participe 
tot mai activ la schimbul de valori 
materiale și spirituale între țări.

Ne sînt Cunoscute și urmărim cu 
interes eforturile făcute ^si progre
sele obținute de Grecia pe călea 
dezvoltării sale multilaterale, a 
realizării unor obiective industriale 
Si economice care să valorifice re
sursele de materii prime ale țării, 
în modernizarea turismului și uti
lizarea din plin a mărturiilor tre
cutului și a ’ frumuseților Greciei 
contemporane.

Nutrim convingerea că, pnnînd 
La baza, relațiilor noastre respectul 
mutual ai suveranității și indepen
denței, egalitatea în drepturi și 
neamestecul în treburile interne, a- 
vem posibilități din cele mai largi 
ca, prin eforturi comune, să dez
voltăm legăturile și schimburile în 
toate domeniile în interesul ambe
lor țări, contribuind astfel la întă
rirea păcii și colaborării în regiu
nea Balcanilor și în întreaga lume.

Pacea preocupă astăzi, mai mult 
ca oricând, popoarele lumii. Alături 
de multe alte țări, hotărîte să-și a- 
dUcă contribuția sa demnă la no
bilă’ caută a păcii, România de
pune eforturi consecvente pen
tru promovarea înțelegerii și 
colaborării între state, prin respec
tarea strictă 'a dreptului popoarelor 
de ecși hotărî singure soarta fără 
amestec din afară, în conformitate 
cu normele unanim admise ale drep
tului internațional și cu principiile 
Cartei O.N.U.

Situația internațională actuală, 
care îngrijorează tot mai mult po
poarele, așează pe prim plan drep
tul și răspunderea fiecărui stat, fie 
el mare sau mic, pentru rezolvarea 
problemelor lumii contemporane.

încredințat că întărirea păcii și 
asigurarea unui climat de înțelege
re $i Cooperare în Balcani sînt 
strîns legate de lărgirea și conso
lidarea relațiilor bilaterale dintre 
țări, guvernul român acționează 
perseverent pentru dezvoltarea co
laborării cu fiecare tară din această 
regiune și este bucuros să vină 
întâmpinarea tuturor eforturilor 
Se fâc în această direcție.

di aceste gînduri propun să 
dicăm pariatul pentru fericirea 
bunăstarea poporului grec; pentru 
sănătate® Majestății Sale Regelui 
Constantin; pentru sănătatea dv.. 
Domnule prim-ministru, pentru fe
ricirea tuturor celor prezenți.

(Agerpres)
— ■ ———
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SALISBURY 31 (Agerpres). — Par
lamentul rhodesian a aprobat ieri 
amendamentul adus constituției de 
guvernul rasist al lui Ian Smith, 
cu scopul de a înăbuși orice mani
festare de nesupunere față de po
litica sa, Este vorba de o lege ca- 
re-î dă ministrului de justiție al 
guvernului' Iui Smith dreptul de a 
deține „în mod preventiv", fără ju
decată, orice persoană care s-ar 
arăta nemulțumită sau și-ar mani
festa opoziția față de rînduielile ra-

Declarațiile Iui
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 

presj — Secretarul general al 
O.N.U, U Thant, care se află într-o 
vizită la Santiago de Chile, unde a 
inaugurat noul sediu al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru America 
Latină, a declarat marți, în cadrul 
unei conferințe de pr*esă, că atât 
timp cît Statele Unite nu vor înceta 
bombardamentele asupra R. D. Viet
nam și nu vor înceta acțiunile mi
litare în Vietnamul de sud, per
spectivele unei reglementări a pro
blemei vietnameze rămînl înde
părtate. El a subliniat că problema 
vietnameză este „în esență pro
blema unui popor care luptă pentru 
independență".

In cadrul unei cuvîntări rostite

Lupte violente 
în delta fluviului Mekong
SAIGON 31 (Agerpres). — Lupte 

violente, care au durat peste 10 ore, 
au avut loc maTți în delta fluviu
lui Mekong, la circa 60 kilometri 
sud-vest de Saigon, între patrioți si 
forțele guvernamentale. Referindu-se 
la aceste operațiuni, corespondentul 
agenției Reuter relevă că armata 
saigoneză a înregistrat pierderi în
semnate în ciuda efectivului mare 
de soldați lansat în această opera
țiune.

In același timp, aviația americană 
continuă raidurile de răspîndire a

„AFACEREA GENERALILOR»
BONN 31 (Agerpres). — Presa 

vest-germană continuă să rezerve 
spații largi comentariilor consacrate 
recentelor schimbări care au avut 
Ioc în Bundeswehr prin înlocuirea 
celor trei generali. Astfel, revista 
„Der Spiegel" menționează că „a- 
facere? generalilor" a fost declan
șată ca urmare a „tendinței milita
rilor de a-și asigura o influență 
sporită în conducerea Ministerului 
Apărării și a statului vest-german". 
Revista își exprimă părerea că 
schimbările din conducerea Bun- 
doswehfului au dus la „una din 
cele mai mari crize de la exisenta 
armatei vest-germane".

Existența unei „crize de condu
cere" în Bundeswehr este semnalată 
și de ziarul „Abend Zeitung" care 

+ CAPETOWN. Arhiepiscopul anglican al orașului Ca
petown, Salby Taylor, a declarat că în cursul unui an de zile, 
pînă la 30 iunie ti, c., în R.S.A. au fost condamnate la moarte 
și executate 71 de persoane. Potrivit agenției U.P.I., arhiepis
copul a relevat că în ultimii 20 de ani, în baza legilor regi
mului rasist al lui Verwoerd, în această țară au fost condam
nate la pedeapsa capitală și executate 1 200 de persoane.

♦ CALCUTTA. Un număr de 75 de persoane au fost 
rănite în cursul incidentelor ce s-au produs în timpul mani
festațiilor ce au avut loc timp de două zile în orașul Agar
tala, din statul indian Assam. Potrivit agenției France Presse, 
poliția i-a atacat pe manifestanții, care participau Ia o grevă 
generală, folosind gaze lacrimogene. Printre răniți. se află și 
: n număr de polițiști.

> ANCHORAGE (Alaska). Două cutremure de pămînt 
.u iost înregistrate marți în regiunea Anchorage (Alaska), 
exact în acefași sector care, în urmă cu doi ani, a fost de
vastat de puternice mișcări seismice. Cutremurele au fost 
identificate ca avînd gradul 6 pe scara Richter, dar nu au 
provocat pagube însemnate.
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siste dir. Rhodesia. Legea ’ prevede 
și crearea unor tribunale tribale 
care au tot scopul de a repriipa 
manifestările de nemulțumire ale 
populației - africane majoritare față 

'de guvernul de la Salisbury^ J
In semn de protest împotriva a- 

doptării acestui amendament, depu
tății reprezentând Partidul un . 
poporului (partid african); au părăsit 
incinta parlamentului în cursul dez
baterilor.

U Thant *•. t ’ îi 

f I. J »

în aceeași zi la Universitate^ din 
Santiago de Chile, U Thant a de
clarat că „diferența crescândă care 
există în lume între țările dezvol
tate și țările mai puțin dezvoltate, 
între bogați și săraci, constituie' fă
ră nici o îndoială problema de lun
gă durată cea mai critică și mol 
dificilă de rezolvat în. secolul nos
tru". El a aiătat că deși veniturile 
naționale au crescut mult în cursul 
ultimilor ani în regiunile dezvoltate 
ale lumii, ajutorul financiar acor
dat țărilor în curs de dezvoltare pa v 
a crescut proporționat, reprezen
tând în prezent mai puțin de. 0,7 la 
sută din venitul național al țărilor 
dezvoltate față de 0,9 Ia sută 1» 
1961.

substanțelor chimice toxice asupra 
povincîilor sud-vietnam'eze. Agenția 
sud-vietnameză de pfesă „Elibera
rea" anunță că de la începutul'lunii 
august pînă în prezent avioanele 
americano-saigoneze au comis ase
menea acte criminale îndeosebi în 
provinciile Tay Ninh, Tii Dau Mot, 
On ¥ho, Tra Viph, prbvocînd dis
trugerea recoltelor și a mari su
prafețe de vegetație. Numerdase 
persoane au fost 'siifbcare <iin cauzat 
concentrației deosebit de mari > X 
substanțelor răspîndite.

•U

deintr-un articol, semnat
H. Schmidt, deputat social democrat 
în Bundestag, arată că această „cri
ză nu poate fi lichidată pe calea 
înlocuirii unor persoane care ocupă 
posturi de 
deswehr".

conducere în Bun-

★

(Agerpres). — „Atace- 
să pro

BONN 31
rea generalilor" continuă 
voace discuții în cercurile politice 
vest-germane. Ministrul apărării, Kai 
Uwe von Hassel, care la început 
a fost sprijinit de partidele gu
vernamentale pentru restabilirea si
tuației în ministerul său, a deve
nit în ultimul timp obiectul critici
lor chiar în rîndurile partidelor 
coaliției guvernamentale.

V


