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Incheierea vizitei in Iugo
slavia a ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu.

Manifestări peste 
cu prilejul celei 
XXV-a aniversări a 
rării României.

hotare
de-a 

elibe-
I

Evoluția situației din 
landa de nord.

Din presa străină.

Ir-

Actualitatea internațională 
pe scurt.

al formațiilor artistice de amatori

In cinstea celei de a 25 
niversări a eliberării patri 
sub jugul fascist, 
romane a 
seara, un spectacol dc gală pre
zentai de formații participante 
la finala Concursului al IX-lea 
al artiștilor amatori de la ora
șe și sate.

La spectacol au asistat tova
rășii Nîcolae Ceaușescu cu so
ția. Ion Gheorghe Maurer cu 
soția. Paul NiculoscU-Mlzil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Pe
trescu, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilic Verdeț, 
xirn Berghianu, Florian 
nâlache. Constantin 
gan, Janos Fazckas, Petre Lu- 
pu, Manca Mănescu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Vasilc 
Vîlcu, Petre Blajovici, Ion Ilies
cu, Ion Ioniță, Vasilc Patilineț. 
Dumitru Popa, cu soțiile, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stal și ai guvernului.

I’c aleea de la intrarea in A- 
renele romane ci leva sute de 
artiști amatori, imbrăcați in 
frumoase costume naționale re- 
prezentind diferite zone folclo
rice, au făcut tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu și celorlalți con
ducători dc partid și de stat o 
caldă primire.

La sosirea, in loja oficială.’ 
conducătorii de partid și de 
stat sint salutați de întreaga 
asistență cu îndelungi și puter
nice aplauze.

Sinteză vie a 
înfloresc aș.tăzj 
prinsul patriei, 
reunit 2 000 de 
mai buni parlicipanți la tradi
ționala competiție republicană 
— concursul pe țară al forma
țiilor artistice da amatori.

Spectacolul constituie un 
punct culminant al uneia din
tre cele mai largi competiții 
artistice menite să pună în va
loare întreaga bogăție a folclo
rului românesc, talentul artiș
tilor amatori din patria noastră.

In finala concursului s-au în
trecut, pe scenele a trei teatre 
bucureștene, 450 de formații ar
tistice de diferite genuri din 
cadrul sindicatelor, așezăminte
lor culturale, caselor 
tură ale .tineretului și 
tivelor meșteșugărești, 
peste 15 000 de artiști 
reprezentanți ai tuturor județe
lor țării. Selecționați în urma 
confruntărilor din etapele pre
cedente, ei sint emisarii de 
frunte ai celor peste 11000 de 
formații muzicale și coregrafice 
și aproape 215 000 artiști ama
tori de la orașe și sate, care 
s-au întrecut în cîntec și joc.

Un mănunchi de cintece vi- 
brind de dragoste pentru Parti
dul Comunist Român, de mîn- 
drie pentru înfăptuirile ultimi
lor 25 de ani, interpretat cu 
măiestrie de corurile reunite

;i dc 
la Arenele 

ut ioc, miercuri

ale sindicatelor uzinelor „Repu
blica" și „23 August*’, C.F.R.- 
Gara de Nord, Invățămint-Si- 
biu, Cooperativei „Igiena* Bu
curești. căminelor culturale din 
A r d u s a t - M a r a i n u r e ș. Le o r d e n i -
Argeș, din Ceauș-Murcș, mar
chează deschiderea spectacolu
lui. Obiceiuri și datini, care 
alcătuiesc izvorul veșnic viii al 
folclorului nostru, prețuit pen
tru pitorescul și originalitatea 
sa pe numeroase meridiane ale 
lumii, au fost evocate de an
samblul folcloric al Casei rle 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, ale căminelor culturalo 
din Dragomirești și Ieud-Mara- 
mureș. a Casei de cultură clin 
Zimnicea. O adevărată expio- 
zie de aplauze a subliniat evo
luția formațiilor căminelor cul
turale din Oslca și Vîlcelc-Olt, 
Conțcști și Bragadiru-Teleor- 
man, care s-au întrecut în jocul 
Călușului. Pe scena puternic lu
minată a pus apoi stăpinire cin- 
tccul și dansul popular cu vita
litatea și prospețimea lui recu
noscute. Suite oltenești, striga
turi maramureșene, clntecc tran
silvănene, din Moldova și Banat, 
interpretate de formațiile < 
minelor culturale din Pietroasa 
Marc-Timi.ș, Boița-Sibiu și Vad- 
Maramureș, ale caselor de cul
tură din Săveni, Turnu Severin, 
Vișeu-Maramureș, ale sindicatu
lui Sistemului hidroenergetic 
Porțile dc Fier. Uzinelor me
canice Nicol ina-Iași, Clubului 
„1 Mai* Timișoara, dc la Prod- 
complcx din. Tg. Mureș și al
tele, au răsunat sub vasta cu
polă a cerului, culcgînd admi
rația spectatorilor. S-au succe
dat pe podium, oferind o ima
gine de un autentic pitoresc, 
dansuri românești, alături de 
dansuri țnaghiare, germane si 
sirbești, prezentate de nume
roase formații ca, de pildă, cele 
ale ciipinelor culturale din Flă- 
mînzi, Căpîlna, Bilca, Șura Mi
că, Borlova, ale Sindicatelor U- 
zinelor textile „Oltul* din Sf. 
Gheorghe, Uzinelor de vagoa
ne din Arad, „Electroputere* 
din Craiova, Cooperativei „îm
brăcămintea* din Timiș.

Vii și îndelungi aplauze au 
răsplătit, de-a lungul spectaco
lului strădaniile artistice, talen
tul interpreților.

Acordurile maiestuoase ale 
cîntecului- „Republică, măreață 
vatră* de loan Chirescu, inter
pretat de toți artiștii amatori 
care și-au dat concursul, au în
cheiat această impunătoare ma
nifestare artistică, străbătută de 
puternicul entuziasm popular al 
acestor zile premergătoare lui 
August 23.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor li s-au oferit flori din 
partea conducerii de partid și 
de stat.
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de cul- 
coopera- 
reunind 
amatori,

întregul 
Echipele 
și între- 
se stră-

Ma- 
Dă- 

Drâ-

talentelor care 
pe întreg cu- 
spectacolul a 
artiști — ceiElemer MARTIN, 

șeful Depoului C.F.R. Petroșani
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sfert de veac de la

-A.u
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sar
de 

Ro-

Ing. DUMITRU ȚURNĂ, 
directorul Grupului de șantiere 

Valea Jiului al T.C.II.

ale tricolorului și 
partidului precum și 
festive 1944—1969.

La adunare au

tovarășul DAVID 
prim-secretar al Co-
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MARII SĂRBĂTORI
A ELIBERĂRII Preocupări majore pe șantiere

noade
ale

dăruirii
Șl 

hărniciei
Glorioasa aniversare a împlinirii unui sfert de veac 

de la eliberarea patriei de sub jugul fascist a poposit in 
pragul caselor noastre făcind să ne tresalte inimile de 
bucuria și mîndria grandioaselor înfăptuiri petrecute pe 
pâmîntul străbun liber al României socialiste in acești 25 
de ani luminoși. Ca semn de înflăcărat omagiu adus 
acestei mărețe sărbători, alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din Valea Jiului oferă prinosul nemăsu
ratei hărnicii și dăruiri cu care muncesc în adincul mi
nelor și pe înălțimea schelelor, în toate domeniile de 
activitate — un buchet de proeminente realizări în pro
ducție.

MINERII brigăzilor de la Aninoasa au transformat in 
aceste zile din apropierea marii sărbători munca de la fron
turile abatajelor într-o „torță vie" a întrecerii pentru ran
damente cît mai înalte la extragerea cărbunelui. De vreo 
cinci zile, minerul Dănilă Hegeduș cu ortacii săi de la aba
tajul cameră nr. 4 din stratul 5. zona I-a, extrag în medie 
cite 60 tone de cărbune peste planul zilei pe baza unei a- 
vansări a frontului de abataj de 3 m/zi și un randament mai 
mare cu două tone cărbune pe post decît cel cerut. Tot din 
zona I-a a minei, brigada lui Ion Lungu realizează in aba
tajul cameră nr. 8 din stratul 3 depășiri de 2 tone/post a 
randamentului planificat, extrăgînd pe această cale în medic 
cite 40 tone peste sarcina zilnică de plan.

Dar realizările cele mai bune le închină zilei de 23 Au
gust minerii din zona a Il-a a minei Aninoasa. In frunte se 
situează brigada lui Nîcolae Rădoi care în ultimele zile a 
realizat o viteză de avansare de 6 ml în 24 de ore. un ran
dament de 8,5 tone- pe post și o depășire a planului zilnic 
în medie cu 40—70 tone de cărbune. Urmează apoi fronta- 
liștii brigăzii conduse de minerul Dumitru Fulga ale căror 
realizări nu sint cu nimic mai prejos : 2,5 ml avansare zil
nică obținută in abatajul frontal nr. 4—5 din stratul 3, scon- 
tindu-se în acest ritm pe 60 metri avansare pînă la sfirși- 
tul lunii august: o depășire zilnică a planului în medie cu 
70 tone pe seama unei productivități a muncii cu 1,5 
tone/post superioare celei planificate.

O realizare importantă raportează colectivul minerilor 
de la Aninoasa și in direcția dezvoltării capacității minei, 
punerii în producție a noi fronturi de abataj. Din. ziua de 
19 august la zona I-a sint gata de a intra în producție noile 
abataje cameră nr. 1 și nr. 4 din stratul 5 cu o eapacitate 
zilnică de 150 tone cărbune fiecare.

Azi. tot in cadrul aceleiași zone, a fost dat în produc
ție, cu cinci zile mai devreme, abatajul cameră nr. 7 din 
stratul 3 avind o capacitate de 160 tone cărbune zilnic. In 
noul front de abataj a fost plasată la lucru o brigadă tî- 
nără, cu mult elan de muncă, avind la conducere pe ini
mosul miner Eugen Bodnar.

O veste bună ne-a parvenit la redacție și de la E.D.M.N. 
Brigada de pregătiri a minerului Alexandru Szilagy a reușit 
să realizeze în numai 16 zile lucrătoare o avansare de 43 
metri în galeria direcțională armată in fier TH4, pe care o 
sapă la orizontul 700, apropiind astfel ziua joncțiunii cu 
frontul galeriei similare a minei Lupeni ce înaintează con
tra ort și prin care se va stabili aerajul în vederea începe
rii lucrărilor pregătitoare abatajelor noii mine Bărbăteni 
care va trebui să dea primele tone dc cărbune începînd din 
semestrul I al anului 1970.

CONSTRUCTORII Grupului de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. de la căminele pentru mineri, cu cite 300 locuri fie
care, de la Dilja și din cartierul Aeroport — Petroșani iși 
intensifică din ce in ce mai mult eforturile pentru a le 
preda inainte de termen viitorilor locatari. Ambele cămine 
se află in stadiu de finisaj.

Se scontează ca durata efc-ctivă de construcție a acestor

I. BĂLAN
1. MÂRGINEANU

mmm

Reducerea duratei 
de execuție și îmbunătățirea 

calității lucrărilor

activitatea Grupului de 
șantiere din Valea Jiului al 
Trustului de construcții Hune
doara s-au produs an de an 
schimbări calitative care s-au 
conturat faptic, la nivelul di
verselor sale structuri, in re
zultate superioare. Dacă cu cîți- 
va ani in urmă, planul fizic 
anual — exprimat în număr 
de apartamente sau de obiec
tive social-culturale — se rea
liza in proporție de 50 la su
tă in ultimul trimestru (20 la 
sută numai în ultima lună a a- 
nului), în prezent situația s-a 
schimbat. Prin faptul că la în
ceputul timpului friguros am 
reușit să asigurăm un front 
larg de lucru s-a ajuns ca în 
această perioadă de timp rit
mul de muncă pe șantiere să 
se desfășoare normal. In acest 
mod s-au eliminat repercusiuni
le negative asupra calității și 
duratei normate ie execuție a 
lucrărilor datorită practicii de 
„asalt" a producției din ultime
le luni ale anului.

Rezultatele activității colecti
vului grupului nostru de șan
tiere din ultimii doi ani sint

cdificatoarc in acest sens și a- 
supra lor aș dori să mă opresc. 
In primul trimestru al anului 
1968 s-au predat 214 aparta
mente, iar în perioada similară 
a acestui an, 276 apartamente. 
Anul trecut, în primele șase- 
luni, se predaseră 499 aparta
mente — față de 489 planifica
te — iar în primul semestru 
al acestui an s-au predat 764 
apartamente față de 580 plani
ficate. Aceasta înseamnă că în 
primul semestru din anii 1968 
și 1969 s-a realizat față de pla
nul anual de predare a apar
tamentelor un procent de 50,0 
respectiv, 62,9 la sută.

Se observă din acest procen
taj al realizării predării apar
tamentelor în semestrul I al 
ultimilor doi ani că s-a obți
nut o concentrare maximă de 
eforturi in prima jumătate a 
anului. Era tocmai ceea ce do
ream să obținem pe șantierele 
noastre! In acest mod, activi
tatea noastră din cea de-a doua

EXPOZIȚIE 
DE ARTĂ 
PLASTICĂ
Ieri, in sala mică a Casei 

de cultură din Petroșani, s-a 
deschis expoziția de artă 
plastică a membrilor Filialei 
locale a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Expoziția cuprinde 
circa 40 de lucrări de pictu
ră și grafică, realizate în di
ferite maniere și tehnici. De 
un deosebit succes s-au bu
curat uleiurile semnate de 
Victor Sylvester și Fodor 
Kalman, gravurile lui Iosif 
Tellman și cele ale Clarei 
Surugiu etc.

La vernisaj au participat 
lucrători din aparatul local 
de partid .și de stat, oameni 
de cultură și artă, iubitori ai 
frumosului, care s-au oprit 
cu atenție și interes in fața 
lucrărilor pictorilor petroșă- 
neni.

Expoziția se înscrie în 
contextul manifestărilor cul- 
tural-artistice dedicate celei 
de a 25-a aniversări a elibe
rării patriei și va rămîne 
deschisă pînă la începutul 
lunii septembrie.

imagine a
acestei 
pentru

„Propriile-mi sentimente de atașament, de dragoste pentru oamenii și plaiurile 
minunate și interesante Țări a Cărbunelui, am căutat să le transpun și in lucrurile mele 
Valea Jiului" — ne-a destăinuit intr-o recentă discuție semnatara articolului dc față.

Aceste afirmații — care ascund în sensul lor dăruirea și entuziasmul în muncă ce o ca
racterizează pe arhitecta Violeta Morariu — le regăsim traduse in viață, expuse privirii, și 
in compozițiile sale de arhitectură din cuprinsul municipiului nostru. Amintim pe cele mai re
cente : blocurile turn din strada Republicii a Petroșaniulul și ansamblul monumental LUPENI 
'29 (exclusiv grupul statuar de bronz).

Răspunzind cu multă amabilitate invitației noastre dc a așterne pentru cititorii noștri ci- 
teva gînduri despre meseria-artă ce o practică, arhitecta Violeta Morariu ne-a trimis rindurile 
articolului de față.

...De mult, de cind cu milioa
ne de ani in urmă, omul a co- 
borit din văgăunile munților 
sau ascunzișurile pădurilor și a 
început să-.și clădească adăpost 
și să făurească colectivități. a- 
șezări, coordonatele vieții lui de 
pînă atunci s-au revoluționai 
pentru totdeauna. Existența sa 
nu s-a mai limitat la simplul 
interval al unei vieți, ci s-a în
tins departe, in afara ei. Prezcn-

tul a încetat a mai fi un timp 
in sine, devenind o verigă, o ar
ticulație intre trecut și viitor.

Necesitatea continuității a in
trat in firea umană, și toate 
activitățile omului s-au înscris 
pe această orbită infinită in 
timp și spațiu. Ceea ce a creat 
el azi, bizuindu-se pe experien
ța înaintașilor săi, a însemnat 
in același timp pași spre viitor. 
Iar atunci cind omul a reușit

să transpună în realitate atitu
dinea sa față de spațiul Și vre
mea sa — acea atitudine, care 
de fapt este reflexul psihic al 
lumii sale vizuale, s-a născut 
arhitectura: și arhitectul. O 
tă cu aceasta generații de 
nerații și-au transmis și 
transmit cuvintul nerostit 
nescris peste veacuri.

Arhitectul este deci un 
ponent al unei colectivități,

cx-
un

Vom alinia 
transportul feroviar 
la ritmul dezvoltării 

ascendente a Văii Jiului

Din istoricele documente a- 
doptate de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân sarcini mari revin și trans
portului feroviar. La traducerea 
lor in viață va trebui să-.și a- 
ducă partea de contribuție și 
colectivul Depoului C.F.R. Pe
troșani. Obligația noastră de fie
care zi este de a duce la des
tinație fără nici o întîrzierc, în 
condiții de siguranță deplină 
trenurile de călători, întreaga 
cantitate de cărbune extrasă de 
minerii Văii Jiului, materialul 
lemnos exploatat de forestieri, 
de a asigura aprovizionarea cu 
toate cele necesare populației, 
întregului nostru bazin carbo
nifer.

Sintcm pe deplin conștienți 
că sarcinile noastre cresc cu 
fiecare zi, proporțional cu di
namica producției de cărbune, 
cu accelerarea ritmului con
strucțiilor industriale și social- 
culturale, cu sporirea populației 
și creșterea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. In viitorul 
plan cincinal va trebui să trans
portăm cu 3,5. la.șută .mai mult 
cărbune decit în prezent. Vom

transporta mai multe materiale 
de construcții, mai multe uti
laje și bunuri de larg consum. 
Sarcinile sporite ce ne revin le 
vom îndeplini mobilizînd me
canicii și fochiștiî să transporte 
trenuri cu supratonaj, să în
grijească și să întrețină în mod 
exemplar parcul de locomoti
ve. De altfel, mecanicii de lo
comotivă printre care enumăr 
pe Ferdinand Bozero, Francisc 
Gyulay, Alexandru Hașca și al
ții s-au angajat să contribuie 
la îndeplinirea sarcinilor izvo- 
rîte din hotărîrile Congresului, 
transportînd trenuri cu tonaj 
sporit, respectind graficul de 
circulație și întreținind locomo
tivele în perfectă stare de func
ționare. Un optimism robust 
a cuprins de altfel 
colectiv al depoului, 
ce asigură repararea 
ținerea locomotivelor
duiesc și reușesc să execute îna
inte de termen lucrările încre
dințate și de bună calitate..

<$> Continuare în pag. ă 3-a

Ieri după amiaza, la Casa de 
cultură din Petroșani, a avut 
loc o entuziastă adunare festi
vă închinată sărbătoririi unui 
sfert de veac de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist.

Fundalul sălii, pavoazată 
bătorește, a fost dominat 
stema Republicii Socialiste 
mânia, de eșarfele de mătase 

steagului 
de datele

participat 
aproape 700 de mineri, metalur- 
giști, constructori, ceferiști, in
telectuali și alți cetățeni, femei 
și bărbați, din toate întreprin
derile și instituțiile orașului.

După intonarea Imnului Re
publicii Socialiste România, a- 
dunarea a fost deschisă de că
tre tovarășul TRAIAN BLAJ.

prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal Petro
șani.

Despre semnificația sărbăto
ririi unui 
eliberarea patriei, a făcut o 
expunere 
LAZÂR.
mitetului municipal de partid, 
președintele Consiliului popu
lar municipal. în expunerea sa, 
vorbitorul a evocat însemnă
tatea actului istoric de la 23 
August 1944, a înfățișat tabloul 
mărețelor realizări pe care le-a 
obținut poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în cei 25 
de ani de la eliberare, precum 
și profundele înnoiri social- 
economice pe care le-au cunos
cut județul nostru. Valea Jiului 
în anii construcției socialiste și 
a înfățișat luminoasele perspec-

tive ce se deschid patriei noas
tre în lumina hotărîrilor Con
gresului al X-lea al P.C.R.

Expunerea a fost subliniată 
în repetate rinduri de aplauze 
și ovații, participanții la adu
nare manifestîndu-și cu entu
ziasm atașamentul față de par
tid. față de conducerea sa în
țeleaptă, în frunte cu tovară
șul Nîcolae Ceaușescu, hotărî- 
rea de a munci cu pasiune și 
dăruire pentru înflorirea conti
nuă a patriei noastre dragi.

în încheierea adunării festi
ve, colectivul Teatrului „Valea 
Jiului" a prezentat un montaj 
literar-dramatic dedicat sărbă
torii eliberării.

Adunări festive consacrate Zi
lei Eliberării, vor avea Ioc azi 
în celelalte localități al muni
cipiului.

lucrător care creează, care „pro
duce" arhitectură. Menirea sa 
este de a da formă, de a tra
duce in fapt necesitățile și nă
zuințele semenilor săi. Iar ar
hitectura o știm toți ce este, 
căci la fiecare pas ne intîlnim 
cu ea. Locuințele, instituțiile, 
monumentele ne vorbesc des
pre aceasta. Tot ce se constru
iește în orașele noastre ii poar
tă amprenta. Ea creează cadrul 
in care ne desfășurăm viața, 
ne împlinim munca, ne refacem 
forțele, ne dezlănțuim bucuri
ile.

Tot ce spiritul unei epoci 
creează se răsfringe asupra-ne 
prin intermediul ei, înfruntind 
timpurile. De aceea, ea este, 
mai inainte de toate, indicele 
vremurilor in care trăim și re
prezintă acele limitări .și po
tența, necesități și scopuri pro
prii fiecărei epoci. Alături de

ea. metodele de construcție ur
mează trăirea acele! epoci. Nc- 
fiind legată nici dc zi, nici de 
eternitate, arhitectura este an
corată in timpul său, exprimînd 

> aspectele tuturor planurilor de 
activitate umană de ordin teh
nic, economic, social, politic, 
cultural și artistic. Justa a- 
malgamare a acestor parametri 
constituie scopul conceptului do 
arhitectură. Ea este imaginea 
vie a timpului, locului și oa
menilor care au creat-o. In ar- 

• hitcctură iși găsesc ecoul di
namicele eforturi ale prezentu
lui și poartă, o dată cu moș
tenirea trecutului, toată respon
sabilitatea viitorului. Da, o ma-

Ivilîmpinăm cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării 
in plin avînt creator, 

însuflețiți de hotărîrile celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
Afirmarea României pe tărîm 
internațional în acest sfert de 
veac poate fi cu deplin temei 
comparată cu succesele repur
tate în înaintarea ei spre so
cialism. Există o legătură dia
lectică inseparabilă între efor
turile pentru edificarea socia
lismului. în România și lupta 
pentru promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
progresului social. Făcînd' bi
lanțul realizărilor de pînă a- 
cum și trasînd perspectiva 
viitorilor ani, Congresul parti
dului a constituit totodată o 
afirmare a unanimității spri
jinului acordat politicii interne 
și externe a partidului și 
lului.

sta-

Succesele remarcabile 
politicii externe a

ale 
Re- 
Ro-

Arhitect VIOLETA MOKARIU
l.S.C.A.S. București

Coniinuare în pag. a. 3-a

publicii Socialiste 
mânia, creșterea considerabilă 
a rolului și prestigiului țării 
noastre constituie o confirma
re a faptului că exprimînd 
interesele vitale de pace și co
laborare internațională ale po
porului român, această politică 
corespunde, în același timp, 
intereselor popoarelor iubitoa
re de pace din întreaga lume. 
La baza politicii noastre oxler-

ne stau principiile independen
ței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, care, așa 
cum învederează evoluția în
tregii vieți internaționale, cons
tituie una din condițiile fun
damentale ale progresului pe 
calea instaurării unui climat 
de încredere și colaborare în
tre țări și popoare, chezășia 
consolidării păcii in lume. Așa 
cum dovedește practica aces
tor ani și cum a reafirmat cu 
tărie Congresul al X-lea al 
P.C.R., in centrul politicii ex
terne a Republicii Socialiste 
România se situează in mod 
statornic prietenia 
alianța și colaborarea multi
laterală cu toate țările socia
liste. Partidul Comunist Ro
mân și guvernul Republicii So
cialiste România acționează în 
permanență pentru extinderea 
și întărirea raporturilor poli
tice, economice, tchnico-știin- 
țifice și culturale cu toate ță
rile socialiste. Relațiile Româ
niei cu țările socialiste fră
țești cuprind o arie largă de 
probleme în domeniul politic, 
economic, tehnico-șliințific și 
cultural artistic. între condu
cătorii partidului și statului 
nostru și cei ai țărilor socia
liste prietene se desfășoară 
schimburi de vizite, care con
tribuie la mai buna cunoaș-

frățească,

tere reciprocă, la adîncirea 
prieteniei dintre țările și po
poarele respective. Un rol în
semnat în colaborarea dintre 
țările socialiste rovine Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc. din care face parte — 
ea membru fondator — și Re
publica Socialistă România. Se
siunea a 23-a a Consiliului 
de Ajutor Economie Reciproo 
din aprilie 1969, care s-a des
fășurat la Moscova la nivelul 
cel mai înalt, cil participarea 
conducătorilor de partid și ae. 
stat ai țărilor membre, a luat 
în discuție căile de îmbună
tățire a relațiilor în cadrul or
ganismului și a hotărît dez
voltarea colaborării intre sta
tele membre în interesul fie
căreia dintre ele și al cauzei 
generale a socialismului. Țara 
noastră și-a îndeplinit și iși 
îndeplinește în mod neabătut 
îndatoririle ce-i revin ca mem
bră a Tratatului de la Var
șovia. îngrijindu-se neobosit do 
întărirea capacității de apăra
re a forțelor sale armate, dez- 
voltind colaborarea militară ou 
forțele armate ale celorlai'e 
țări socialiste participante la 
Tratat., considerînd că utila 
timp cit va exista blocul 
N.A.T.O., este necesară și meu-

Z. FLOREA

♦ Continuare iti pag a 4-a
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RADU SELEJAN

MIORIȚA
Fe-un picior de ploi, pe-o gură de roi, 
In nopți liniștite se-ntilnesc Io sfat
Stihuri de balada ce-au plins lacrimi mii, 
Cind de jale era doina-n sat.

Preoți munții mari, păsări lăutari, 
Tainic de ingină-n foșnete de brazi 
Peste vechea stină, din vremea bătrino, 
Legănînd ecoul doinelor de azi.

Stelele se scoldă-n murmur de izvoare, 
Măicuță bătrino, cu briul de lină, 
Șterge-ți lacrimile nopților tîrzii, 
Pe cărări uitate cind ajungi la stinâ.

Mindru ciobănel tras ca prin inel 
Și-ori își spune dorul albelor mioore,
Insă nu-și mai cată pribegind norocul, 
In nemăsurate stele călătoare.

Miorița laie, laie bucâloie,
Cind mi te-o zări trecind pe sub cetini. 
Ți-o spune curat, că-i de dor furot 
Și-ostenită pașii ai să ți-» încetini.

Fluieroș de fag, mult zice cu drog, 
Cîntecu-i coboară pe-nverzite lunci. 
Nu se întristează Io a lui chemare, 
Florile ca-n vremile de-atunci.

Țese zarea fine unduiri de vînt 
Cind zice cu foc, fluieraș de soc.
Liniștea ascultă plină de gindire 
Numai vremea nu se-oprește-n loc.

lini TRECE IIIN NOI
Vom trece din noi 
in duhul acestui pămint 
pătimași în a-i fi 
Veșniciei tovarăși.
Vom trece din noi 
în cei care-am fost, 
în cei care vin 
pătimași 
cn credința în Țară.
Vom trece prin noi 
pe creste de munți, 
în poieni, 
pe maluri de ape 
șî-ii preaima atîtor Icvcndc. 
pătimașe-a ne ști 
înfrățiți cu-nccputul dintîi. 
Vom trece prin noi 
în urmași, 
pătimași in a-i ști 
bărbați, 
ca întîiul strămoș, 
ce-a urcat pe vîrful Negoțului 
să-ți măsoare hotarele Țară.

RUSALIN MUREȘANU

ȚARA
La Mărășești, pe front, în liber iureș 
Pin la Șiret veni un val din Mureș. 
De Ia Oituz, în asprele suișuri 
Veniră valuri de Șiret pe Crișuri.
Și valurile în acele zile
Mi s-au numit Dumitru, Ion, Vasilc 
Udîndu-le de-atîta sete buza
Izvorul de la Sarmizegetusa.
Reînvia în fiecarc-n parte
Un Ștefan și-un Iancu fără moarte 
Din visul strămoșeștei biruințe
Au devenit și apele ființe :
Și fiii lor pe țărnele valahe
Olt se numeau și Argeș și Tîrnave.

GEORGE BOITOR

DRUM
Eu vin din nordul cu păduri bătrine 

Și oameni aspri, și tăcuți și duri. 

Poate de-aceea-n cintul meu revine 

Culoarea verde-a marilor păduri. 

Descind, mă știu, din tăietori de

lemne

Puțini la vorbe, Ia mînie grei, 

Am umerii și mîinile cu semne 

Crestate-odinc de tăietorii mei.

Eu vin din nordul cu legende multe 

Și cu haiduci de codru care seara 

Coboară din legende să-mi asculte 

Tulburător de aprigă, vioara.

Fluieroș de os, mult zice duios. 
Focul de la stină domolit ascultă, 
Cum reînvie o clipă zvonul de baladă 
învelit în vremea trecută și multă.

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, 
Sus pe culmi de stele m-am suit odată, 
De-am cuprins cu ochii tinerețea zării 
Și-o baladă nouă auzii cîntată.

Rădăcină de foc
Rădăcina de foc 
adîncită în umărul strămoșului 
fără vîrstă, 
mă-ndeamnă către rădăcina de sete 
crescută-n lumina ochilor mei.
Tulpina nemuririi 
crește între mine 
și umărul strămoșului, 
aducînd o clipă de umbră 
odihnitoare, peste 
lumina ochilor mei.
Flămînde, întrebările se ascut 
pe muchii de oase 
și sporesc 
o dată cu rădăcinile 
de foc și de sete.

TRAIAN MULLER

ARBORE
In frămintatul meu urcuș diurn 
Le simt, in dulce istovire, 
Inelele de creștere pe-alburn 
Cu sevele-n neliniștire.

De strigătul părinților legat 
Prinlr-un șuvoi adine de rădăcină 
în vintul meu de ramuri mari se zbat 
Inimile celor ce-or să vină.

Sînt scut păcii văzduhului ce știe 
Cum cintă aripile în mișcare 
Și care lasă soarele să-nvie 
Puterile din ierbi și miez de floare.

In frămintatul meu urcuș diurn 
Mă ard, în dulce istovire, 
Inelele de creștere pe-alburn 
Cu sevele-n neliniștire...

Inscripție pe cartea geților

IRIMIE STRĂUȚ

LUCIAN STROCHI
A

In patria mea
In patria mea 
vulturii își fac cuib în ierburi 
pentru câ ierburile sînt 
mai înalte decit stejarii.
Sub ochii mei 
cimpul se face deal 
dealul se face munte și 
muntele iarăși cimpie. 
in patria mea 
lumina și-a pierdut de mult hotarele. 
Sub ochii mei
cuvintul se sparge-n vocale 
căutînd rotunjiri de ecou.

4/c7, sub zări
Oriunde, abatajul

Ortacii au cu ei

Ca pe-o unealtă
Sau o haină de zile bune și rele.

Și, acasă
Cu nevasta,
în crîșmă

Minerii
Rotunjeau fronturi noi...

Aici mai mult, sub zări.
Cerul nopții, coperiș împlinit 
Din seînduri albastre

Croite din brazii crescuți pe

Culmile curajului,

Stele — lămpașele ortacilor din 

Schimbul viitor...

Luna — gura de aeraj

Plămînul prin care se

Împrospătează singele beznei

Și se limpezesc orele...

Fiecare umăr un stîlp de

Armătură bătută în desiș

Să prevină

Prăbușirile rocilor

Nestatornice...

Și abatajul își rotunjea
Fronturile

Fără să audă cum

Se aprindeau în cintecele orei
Ecourile pașilor din guri de rostogol. 
Perfizi ca metanul
Pregătind explozia

Surparea abatajului...
în singele lui august 6.

MARIA DINCÂ

Cîntec pentru flamuri
Eu, roșii, trandafirii i-am strins în visul pur, 
Cind încă ars de flăcări, — înnobilîndu-ți glia 
Aceste flori, în suflet, abea prindeau contur 
Prin ceață, ce, pe ginduri, își mai lăsa tăria, 
în flacăra ce luptei i-a dat un sens deplin, 
Vedeam cum orizontul mijește a lumină, 

Cum căutări de veacuri, incandescente, vin 
Să germine sămința de constelații plină, 

în ochi am strins tot cerul, cu apele de-azur ; 

Mi-am ascuțit privirea cu-albastrul din oțele. 

Și aripi mari, de trupu-mij se prinseră-mprejur, 

Să lunec printre timpuri, spre timpurile mele. 

Pămint cu alabastre, — comori de mare preț — 

Pămint culcat cu fruntea pe-o purpură de singe, 
Cum, dintr-un strop de soare, te-ai împlinit măreț, 
Cint flamura ce-n juru-i, tot mai compact, ne strînge.

Pămintuiui meu
Nu pot să-i smulg arborii,
Nu pot trage după mine rădăcinile apelor..
Că l-aș putea părăsi —
Cine-ar îndrăzni să mă jignească ?
Cu ginduri ascunse
Munții mei nu pot să-i ating ; 
M-ar strivi
Sub năprasnică și neiertătoare năvală de piatra. 
Pămmtului meu
Săpat de viscole și lacrimi,

• Nu pot să-i sting bucuria
Cu care mă strigă
în faptul zilei,
Trecîndu-mi prin apa ochilor 
Amestecul de pulbere și soare 
Zeificîndu-mâ...

ION CIOCLEI

Nașterea
Pămintul nostru a primit atîtea ploi
Ciți au știut să moară spre-a naște iar eroi 
La sărbătoarea plinii, luminii și iubirii 
ii evocăm pe fiii nemuririi
Ce-au fecundat pămintul cu singe și-au pierit 
Spre a-i cinsti în drumul către mit.

CONSTANTIN DASCĂLU

Orașele tării
Orașele țârii mele au izvorit

Din adincuri de vremi voivodate,

Din înnoirile în ele crescute,

Din coșuri de fabrici și-nalte furnale. 

Orașele țării mele pe hartă nu le mai caut. 

Infipte-s în glia-străbunilor mei, 

înfipte-s in țara de bucium și flaut, 

înfipte-s în țara de basme și zmei.
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Ș Reducerea duratei de execuție și 
îmbunătățirea calității lucrărilorRoade ale dăruirii

b

pc care 
Grupului 
Jiului al

„suficient". In anul 
primit calificativul 
blocuri, iar alte 10 

.foarte

■ u.-re.iza. Deși I nul din Aeroport, era programată (prin
metoda drumului critic) pentru realizarea celor 1 325 mc 
zidărie cit și pentru montarea fișiilor dc beton armat ale 
planșeelor o perioadă dc 23 de zile, brigăzile de zidari con
duse dc Dumitru Roșu și Ioan Borințan (deci numai două 
in loc de patru) au executat același lucru intr-o perioada 
de 26 de zile, reali zi nd o depășire de normă dc aproape 2 
ori șj obținind un ciștig maxim, pc muncitor, dc 3 250 lei.

In ritm asemănător, brigăzile fruntașe de la căminul 
d;n cartierul Aeroport conduse do M. Rădulcscu, A. Arșoi, 
D Negoițâ, Gh. Maftci. 1. Saclielarie, 1. Simion, ori brigă
zile fruntașe, care construiesc căminul de la Dilja, conduse 
dc D. Poslolachc, M Negru. S. Ciurică, Gh. Bcțivu, I. Des
culții, 1. Chirilâ. H. Dzamdzis și I. Tobă se străduiesc 
predea înainte de termen aceste obiective.

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări
a eliberării patriei de sub jugul fascist

JOI 21 AVGl'ST

g
I 
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CEFERIȘTII din stația Petroșani raportează, acum, în 
preajma lui 23 August meritorii rezultate — transpunere 
fructuoasă in realitate a priceperii, hărniciei și clanului lor, 
a entuziasmului și adeziunii Țață de partid, față de patrie. 
Menționăm citeva din succesele destoinicilor ceferiști:

< s-au transportat mărfuri cu peste 38 200 tone mai 
mult față de plan și cu peste 31 700 tone mai mult față 
angajamentul luat:

< staționarea vagoanelor la incărcare-descârcarc 
tranzit cu manevră a [ost redusă cu 1,28 ore/vagon față 
plan și cu peste 1,08 ore/vagon față de angajament:

< sporirea, pc vagon, a încărcăturii statice față de plan 
și fală de angajamentul luat cu 1.8 tone, respectiv. 1.6 tone:

4 nici un eveniment (accident) privind siguranța cir 
culațici și protecția muncii.

Aceste succese importante situează stația C.F.R. Petro
șani (șef de stație ing Victor Iloiu) printre primele 5 stații 
fruntașe pc rețea din cadrul Direcției regionale C.l'.R» Deva.

I sâ fir 
iâ sprf 

Trontulu tu.
5-a pulul ajunge astfel la si

tuația ca țoale blocurile dc lo
cuințe să fie predate în cadrul 
termenului normat, obținindu-sc 
durate de execuție dintre cele 
mai reduse din țară. De exem
plu, in cursul anului 1969 blo
curile de locuințe D 5 și IV II 
cu 31 apartamente fiecare din 
Petrila, s-au executat in 80, 
respectiv, 90 dc zile, blocurile 
D 8 și D 9 cu cile 31 aparta
mente s-au executat in 105, res
pectiv, 120 zile. Sub duratele 
normale s-au executat și blo
curile G cu 176 garsoniere din 
Lupeni, B 1 c și B 1 d cu cile 
66 apartamente din Petroșani, 
blocurile G 5 și G 6 cu 15, 
respectiv, 60 apartamente din 
Vulcan ș. a.

Și in acest an s-au obținut, 
dc asemenea, realizări deosebi
te în scurtarea termenelor de 
execuție. La Petrila, spre exem
plu, s-a executat și predat nu
mai în trei luni și jumătate, fa
ță dc 8 luni, cit era durata 
normalii de execuție, blocul G 
cu 164 garsoniere. l.;i Petroșani, 
dc la începerea lucrărilor de 
elevație la blocul G 10 cu 40 
apartamente și pină la recep
ția lui (în plină iarnă pe o 
temperatură do — 25°C) au tre
cut doar două luni și zece zile.

Cicliști 
solitari fac

„Turul 
României"

In urmă cu peste două luni 
și jumătate, la redacția noas
tră a sosit un ciclist amator, 
mărunt de statură, cu o cra
vată de pionier la git, cu o 
figură jovială, arsă de razele 
soarelui. După ce ne-a dat 
binețe, s-a recomandat: „lri- 
mia Nedelcu" din Puiești, Bu
zău, in vârstă de 70 de ani, 
fac .Turui României" ?u bi
cicleta. Este al patrulea 
.Tur al României", in ca
re am de gind 'sâ realizez 
7 000 de km pentru ca la 
anul să .accelerez" la 10 000 
km. Simt că-mi ard tăl
pile dacă stau locului. 
D-aia am plecat cu bicicleta 
mea „Carpați" (în urma con- 
simțâmîntului babei, căreia-i 
trimit zilnic cile o vedere) 
să văd țara asta frumoasă și 
bogată".

Ne-ani întreținut mult cu 
moș Nedelcu, am aflat lu
cruri deosebit de interesante 
de la el din care s-ar putea 
scrie un mic roman. Și-a .îm
prăștiat" toți copiii prin țară 
— fiecare la rostui lui, și a- 
cum. la cei 70 de ani ai săi, 
le face vizite cu bicicleta. In 
cele 4 .Tururi ale României", 
moș Nedelcu a văzut, a au
zit, a învățat multe. Să ai 
timp să-l asculți povestind...

l’n alt ciclist amator, la fel 
de jovial dar mai robust de- 
cit moș Nedelcu, ne-a vizitat 
la redacție ieri. N-a deschis 
bine ușa și am aflat că-1 
cheamă Alexandru Drăghia, 
că este din Peșteana Jiu. ju
dețul Gorj, și că s-a stabilit 
de 60 de ani in București. 
Am mai aflat că moș Dră
ghia a condus timp de 53 de 
ani mașina pe toate drumu
rile țării (fără accident, fără 
contravenție!), iar acum, la 
73 de ani. plictisindu-se în 
București (să tot vadă apele 
Herăstrăului în apropierea 
căruia locuiește — după cum 
spunea el), a pornit să vadă 
țara in tihnă cu credincioasa 
lui bicicletă demontabilâ ca
re prezintă două caracteris
tici interesante : datează din 
1915 și cîntărește 17 kg. Ple
cat din București la 6 iulie, 
moș Drăghia a parcurs un 
itinerar impresionant, acumu- 
lind la bordul vehiculului 
său peste 2 400 de km. Cu 
un apetit de vorbă captivant 
(să nu uităm că pensionarul 
bucureșlean de azi este ol
tean dc origine), moș Drăghia 
ne-a povestit intr-o jumăta
te de oră, fără oprire, su
medenie de lucruri și întim- 
plâri La fel procedase și 
moș Nedelcu. Probabil că a- 
ceasta este o particularitate 
a cicliștilor solitari ! Dar da
că moș -Nedelcu și-a propus 
ea la anul să facă 10 000 
km în țară, moș Drăghia 
are un proiect mai îndrăz
neț : „Turul Europei". ,I| fac 
tovarășe — ne spunea el. La 
73 de ani ai mei am scâză- 

stăm noi de 
Apoi, 

, și-a 
Ha-

Sportul românesc are tradi
ții dc secole. Dar galoanclc- 
consacrării pc plan internațio
nal au fost cucerite abia in ul
timul pătrar de veac, răstimp 
în care România a cunoscut 
o dezvoltare fără precedent 
in toate domeniile de activi
tate. In urma condițiilor crea
te de statul nostru socialist, 
sportul românesc a atras spre 
stadioane și spre sălile de sport 
mase largi dc oameni ai mun
cii, s-a înălțat la cote nebănui
te. Vechiul dicton „Mens sana 
in corpore sano" nu mai este 
o simplă lozincă, ci o reali
tate tradusă în practică de mi
lioane de oameni.

Anii 1944—1969 includ în 
limitele lor rezultate excepțio
nale înregistrate de sportivii 
români, în țară și dincolo de 
hotarele ei. Pentru a le aminti 
pe toate ne-ar trebui mult 
timp -și spațiu. -Să revenim 
doar asupra citorva: asupra

serici de recorduri europene, 
mondiale și olimpice ale ine
galabilei atlete Tolanda Balaș- 
Soeter, singura sportivă din 
lume care a reușit să sară 
peste ștacheta înălțată la 1.90 
m ; să amintim multiplele re
zultate ale echipelor feminine 
și masculine de handbal în 
confruntările pentru titlul su
prem, valoroasele rezultate ale 
scrimerilor. canotorilor, boxe
rilor și luptătorilor ; să amintim 
evoluțiile do răsunet ale volei
baliștilor și rugbiștilor, ale 
atletelor Lia Manoliu și Viori
ca Viscopoleanu și să nu omi
tem răsunătorul succes al cu
plului de tenismani Ion Ți- 
riac — 11 ie Năstase, calificați 
în faza finală a „Cupei Davis", 
in care vor avea ca adversari 
pe tenismanii Statelor Unite.

Secvențe fugare din cartea 
de aur a sportului românesc 
scrisă în ultimul sfert de veac.

live și asupra îmbunătățiri 
lilății lucrărilor. F. de in 
nat in acest sens raptul 
ultimii doi ani nici un ol? 
nu a mai primit la recepț 
lificalivul 
trecut, au 
„bine" 12 
au primii calificativul 
bine*. In acest an, din cele 14 
blocuri predate in cursul se
mestrului I 11 au primit apre
cierea „foarte bine* și numai 
3 de „bine". Aceste calificative 
dale dc comisia de recepție ,i 
blocurilor de locuințe sini o 
dovadă in plus a preocupării ne 
pc șantierele noastre de con
strucții social-ciU turale in ceea 
ce privește calitatea lucrărilor. 
Obținerea unor asemenea rezul
tate a fost posibilă prin acti
vizarea și perfecționarea func
ționalității unor compartimente 
ale angrenajului de producție. 
S-au luat o scrie dc măsuri me
nite să asigure o îmbinare și 
o conlucrare optimă, rațional-pla- 
nificală, a celor trei faștpri 
principali ce intervin în pro
cesul de producție — materia
lele, forța de muncă și utilajele. 
Aprov izionarea cu materiale^ la 
punctele de lucru a fost făcu
tă ritmic și uneori (cum a fost 
cazul la blocul G 164 Petrila) 
s-a realizat pe timpul nopții. 
Tot in schimbul dc noapte s-au 
executat unele lucrări dc tur
nare a butoanelor și mozaicu
lui, reușindu-sc prin aceasta să 
se obțină o descongestionare, pe 
timp dc zi a frontului de lucru, 
o Organizare superioară a hîUn- 
cii și un ritm de lucru mal a- 
lcrt.

La blocurile glisate (culn a 
fost cazul la blocul A 5 din 
Lupeni, de exemplu), turnarea 
planșcelor de beton monolit' s-a 
executat în două schimpuri,

loncomnent eu o ur
ii lentă a lucrărilor și o 

îmbunătățire a controlului teh
nic de calitate, s-au obținut e- 
conomii substanțiale la capito
lul manoperă — in specia) la 
blocurile dc locuințe la care 
durata dc execuții; a fost re
dusă. Numai pe primele șase 
luni ale acestui an, spre exem
plu, s-au obținui, pe întreg gru
pul economii la manoperă in 
valoare de peste 165 000 Ici.

Totodată, printr-o judicioasă 
folosire a utilajelor, prin înde
plinirea tuturor indicilor lor 
de utilizare, s-a contribuit și 
din acest punct de vedere la 
scurtarea duratei dc execuție 
p lucrărilor și implicit la obți
nerea Unor importante econo
mii. Astfel, economiile cumula
te obținute in anul trecut și în 
prima jumătate a acestui an 
privind utilajele se ridică la 
suma dc 529 000 lei.

La aceste succese 
le-a obținut colectivul 
dc șantiere din Valea 
T.C.II. un rol hotăritor privind 
îndrumarea și coordonarea acti
vității dc producție l-au avut 
organizațiile dc buză P.C.R. din 
cadrul grupului, comuniștii.

Așa după cum rezultă din do
cumentele Congresului al X-lca 
al partidului, în viitor ne re
vin sarcini sporite in scurtarea 
duratei de execuție și în îm
bunătățirea calității lucrărilor. 
Sini convins că întreg colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al Grupului dc șan
tiere Valea Jiului al T.C.II. 
nu-și va precupeți eforturile 
pentru ca pe linia continuării 
succeselor de pină acum, să 
obțină în anii ce urmează re
zultate tot mai bune in reali
zarea indicatorilor dc plan și 
a creșterii eficienței economice 

. a investițiilor.

In memoria ostașilor români 
câzuți in lupta împotriva fas
cismului, pentru libertatea și 
independenții patriei, cu prile
jul celei dc-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei dc sub ju
gul fascist, au fost depuse co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

Au luai part-.,- la solemnitate 
tovarășii Ghcorghc Pană, Du
mitru Petrescu, Virgil Trotin, 
Iile. Vcrdeț, Florian Dănălache, 
Janos Fazckas, Munca Mânes- 
cu, Ștefan Voitcc, Ion Ion iță, 
Vasile Patilincț, Dumitru Popa, 
Jon Stănescu, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului dc Stat și ai guvernu
lui, generali activi șj in rezer
vă, foști comandanți dc mari 
unități pc frontul antihitlerist, 
conducători dc instituții centra
le și organizații obștești, oa
meni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic acreditați la București.

O companie militară a pre
zentat onorul. A fost intonat 
Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stal și 
Consiliului de Miniștri, a cor
pului diplomatic: Ministerului 
Forțelor Armate; Consiliului 
Securității Statului și Ministe
rului Afacerilor Interne; Comi
tetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular 
municipal: Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist; Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă România. 
Pionieri și elevi au depus jerbe 
de flori.

In fața monumentului, cei 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

Asistența a primii apoi defi
larea companie; de onoare.

O
Cu prilejul celei de-a XXV-a 

aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, în cursul 
zilei de miercuri, au fost, de 
asemenea, depuse coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism, la Monumentul E- 
î.'oilor Sovietici și la Cimitirul 
militarilor britanici câzuți pc 
teritoriul țării noastre in lupta 
împotriva fascismului.

ARHITECTURA
> Urmate d)n pug. 1

< Urmate din pug. 1

Mai
anul 2 000 !" , 
rămas bun, 
drumul spre

mint 30. 
vorbă în 
luindu-și 
continuat 
țeg — Deva — Sibiu...

Partizani consecvenți 
potriva fumatului și a 
sumuluj de băuturi alcoolice, 
cei doi septuagenari, 
sănătate de 
vîrsta și. cu o poftă nemă
surată de a ști, de a 
noaște, de a vedea, au por
nit solitari, pe biciclete, să 
cunoască frumusețile țării, 
bogățiile și oamenii ei. Ciți 
tineri se încumetă să facă 
asemenea lucru ? 1

Dumitru GHEONEA

im- 
con-

CU o
fier, sfidează

CU-

10,00 Limba engleză.
10,25 Limba germană.
J0.50 Ce-ați dori sil rev edeți 

ritmul artistic „Cartie
rul veseliei'' — produc
ție a studioului cinema
tografic „București''.

12.45 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Buletin de știri.
17,35 Lumea copiilor. Ciutati 

cu noi.
1730 Teatru școlar : „Carabi

na". Scenariu de Radu 
Bădiță.

18.30 Odă marii sărbători. E- 
misiunc de versuri.

18.45 Potpuriu de cîntece și 
marșuri in interpretarea 
fanfarei și corului Șco
lii Militare dc Muzică.

19.00 Cronica ideilor. Expre
sia teoretică a societății 
românești contempora
ne.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Din creația de muzică 
ușoară românească pre
zentată la Concursul 
național de creație și 
interpretare, ediția 1969.

20.30 Evocare : „August — 
1944". Film documentar 
realizat de Televiziunea 
Română.

21,50 Reportaj Tv. — „Țara 
celor 20 000 000".

22,20 Program de cîntece și 
dansuri populare în in
terpretarea corului din 
comuna Răducăneni și 
a formației de dansuri 
din comuna Dumbrăvi- 
ța, județul Iași.

22.40 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

23,00 închiderea emisiunii.
Din seva rădăcinilor adine 

înfipte in glia trecutului, din 
mîndria moștenirilor străvechi, 
din noianul frumuseților cu ca
re natura a dăruit meleagurile 
noastre și din măiestria cu ca
re geniul popular a dăltuit co
mori de artă, din crescîndele 
mijloace tehnice, cuceriri știin
țifice $i potențiale economice, 
spiritul lucid al arhitectului 
vremurilor actuale va ști, prin 
strădaniilc-i nedrămuite, să se 
alăture, in accSLe zile de zori 
senine, tuturor celor ce dăltu- 
iesc cu avînt un viitor demn de 
cele mai înalte aspirații.

; re responsabilitate revine arhi- 
tecților, celor ce sînt chemați 
a o face, și grea le este misiu
nea. Prin munca lor, prin is
cusința lor, ci sini datori să se 
integreze in uriașul elan con
structiv al vremii ce o trăiesc. 
Sini datori să-și dedice prino
sul gîndurilor lor creatoare și 
potențialul lor de muncă făuri
rii cadrului luminos aj unor 
timpuri viitoare, mai bune. mai 
fericite.

In universul Văii Jiului, fi
rul evolutiv al istorici înfăptui
rilor omului și-a lăsat dîra, co- 
borind din potecile înguste ale 
Parîngului, străbătute și azi de 
pasul cadențat al moniîrlaniloi, 
și ajungînd pc șoselele asfal
tate parcurse de iureșul trafi
cului modern. De la conacele 
pășunilor ,de munte la noile 
ansambluri, de clădiri, de la sa
tele pierdute pe colnice, ia ora
șele in continuă dezvoltare pe 
firul celor două văi, totul po
vestește perpetua săvîrșire a 
oamenilor acestor locuri. Reali
zările do azi țin pasul avântu
lui întregii țări. Orașele, ce 
an de an se întregesc, își schim
bă fața, devenind expresia fi
delă a progresului și bunăstă
rii generale, își creează artere 
largi, piețe spațioase, clădiri 
reprezentative, locuințe confor
tabile, ansambluri comerciale 
moderne, case de cultură, tere
nuri de sport — toate concordate 
cu nivelul cerințelor actuale și in
tegrate în armonia peisajului 
înconjurător — sînt mărturia 
marelui elan creator al națiunii.

radio
VINERI 22 AUGUST

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Me
moria păminlului românesc; 
10,05 Selecțiuni din operete:
10.30 Radio-Prichindel; 10,40 
Liberă, pe soartă stăpînă — 
montaj de cîntece; 11,25 Va
rietăți muzicale: 12,00 Muzi
că ușoară: 12,15 Recital de 
operă Ion Piso; 12,25 Moment 
științific; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,10 Mic magazin muzi
cal; 14,10 Radio-cxpediție pio
nierească; 15,00 Pe plaiurile 
țării cu cintecu) și jocul 
popular: 15,20 Radio publici
tate; 16,00 Radiojurnal; 16,20 
Muzică ușoară: 16,30 Tribu
na radio; 16,50 Partid, iubit 
părinte — cîntece; 17,05 Pen
tru patrie: 17,35 Mic concert 
folcloric; 18,10 Programul 
partidului — programul nos
tru; 18,30 O melodie, pe a- 
dresa dumneavoastră: 19,00 
Gazeta radio; 19,25 Săptămi- 
na muzicii românești; 20,05 

’Tableta de seară: 20,10 Mari 
dirijori : George Georgescu; 
20 30 Eminesciana: 20,35 In
terpret vestiți ai muzicii 
populare; 21,00 August liric; 
21,15 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 22,20 Muzică ușoară; 
22,43 Caravana fanteziei; 23,45 
Moment poetic; 23,50 Muzică 
ușoară; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 
7,00 Radiojurnal. Sumarul 
piesei; 7,10 Varietăți mati
nale — continuare; 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Cîntece și jo
curi populare; 9,30 Cintcce 
patriotice; 10,10 Teatru ra
diofonic. Luna dramaturgiei 
radiofonice românești. „Ma
rele fluviu își adună apele". 
Scenariu radiofonic de Dan 
Tărchilă; 11,22 Muzică popu
lară: 12,15 Muzică ușoară; 
12,45- Concert de prinz; 13,30 
Cartea științifică; 13,40 Cîn
tece și jocuri: 14,03 Pagini 
alese din muzica de estradă;
14.30 Muzicieni români de azi 
despre muzicieni români de 
ieri; 15,00 Moment științific; 
15,05 Opera pentru toți: 15,30 
Muzică ușoară: 16,00 Radio
jurnal; 17,00 Concert de mu
zică ușoară românească: 17,40 
Radio publicitate: 18,00 Va
rietăți muzicale: 19,35 Muzi
că ușoară; 19,50 Noapte-bu
nă copii: 19,55 Seară de o- 
peră; 22,15 Pagini alese din 
muzica ușoară românească: 
24,00—1,00 Muzică simfonică.

INFORMAȚIEși vom fi în continuare dotați, 
prin modernizarea și automati
zarea continuă a transportului. 
Așa cum se subliniază în ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentat la Congre
sul al X-lea aL partidului nos
tru „în transportul feroviar în 
1975 tracțiunea cu aburi va fi 
practic înlocuită cu tracțiunea 
electrică și Diesel, se va lărgi 
electrificarea căilor ferate, se 
vor dubla noi linii magistrale".

Dezvoltarea și modernizarea 
continuă a mijloacelor de trans
port feroviar, împletită cu ho
tărârea unanimă a colectivului 
nostru de a nu-și precupeți e- 
forturile în muncă, constituie 
premisa realizării în mod e- 
xemplar a sarcinilor ce ne re
vin din documentele celui de-al 
X-lea Congres al partidului.

Cursurile la invățămintul se
ral cl. X—XII vor începe la 
data de 1 septembrie și se vor 
desfășura pe baza planului de 
învățămint valabil in anul șco
lar 1968/1969.

Concursul de admitere în 
clasa a IX-a va avea loc între 
1—9 septembrie, iar cursurile 
la această clasă vor începe la 
15 septembrie.

Cursurile serale pentru cl. 
V—VIII vor începe la 1 sep
tembrie, la școlile din orașe, 
iar la școlile care funcționează 
la sate, la 1 noiembrie.

La invățămintul seral cl. V — 
VIII se aplică un plan nou de 
învățămint. aprobat prin Or
dinul Ministrului Tnvâțămintu- 
lui nr. 481/1969.

Atenția noastră va fi îndrep
tată spre organizarea temeinică 
a instruirii personalului, mobi
lizarea întregului colectiv la în
deplinirea și depășirea sarcini
lor dc transport, a angajamen
telor dc întrecere avînd ca o- 
biective efectuarea trpnsnaltu
lui fără evenimente de cațe fe
rată (regularitatea și siguranțe? 
circulației), întreținerea in bu-' 
nă stare de funcționare a loco
motivelor. In atenția noastră 
va sta. în continuare, realizarea 
de economii la prețul de cost 
prin reducerea consumului de 
combustibil și uleiuri.

Evident, optimismul nostru 
este justificat și dc baza tch- 
nico-materială cu care sîntem

avei

Cifre în 25 de anii

62 de aur) la campionatele 
și tineret.
76 de aur) la campionatele

I

ÎNSEMNARE

rezultatele obținute în muncă, dorin-

sportivi legitimați.
cluburi și asociații sportive, dintre care 2 850 
la sate.
secții sportive pe ramuri de sport, 
sportivi clasificați categoria I.
maeștri ai sportului.
maeștri emeriți ai sportului, 
recorduri mondiale.
recorduri europene, 
recorduri olimpice.
medalii (dintre care 
mondiale de seniori 
medalii (dintre care 
europene de seniori și tineret.
medalii (dintre care 15 de aur) la jocurile Olim
pice de vară și iarnă.
medalii la jocurile Balcanice.
de delegații sportive române au participat la 
competiții peste hotare.
de delegații sportive din diverse țări au vizitat 
România.
institut de Educație fizică și spoit și 8 facultăți 
de Educație fizică și sport pe lingă universități 
și institute pedagogice, 
școli și licee sportive, 
profesori de educație fizică.
antrenori.

E noapte. La intrarea magaziei unilă/ii de desfacere 
a produselor de panilicafie și lactate nr. 7 din Petro
șani a oprit o mașină. Motorul a amufil. Din cabină co
boară doi oameni. In noaptea neagră de alară, unul se 
Îndreaptă spre ușa magaziei și-o deschide cil ai bate 
din palme. Deschide și ușa de la mașină. Operația de 
aprovizionare cu pline se lace iără ca un reprezentant 
al magazinului să lie de lafâ. Așa e înțelegerea. Dimi
neața roiturile sini pline. Vinzarea are deci loc liră in
variabilul :

— Așteptați. Primim marlă.
Mașina pornește spre o altă unitate lăsind in urmă 

aromă de pline coaptă. Aprovizionarea cu pline a ma
gazinelor se lace, deci, noaptea. O măsură bună (numai 
de-ar fine). Vînzăloarele din magazin s-au trezit însă 
djmjneafa cu o neplăcută surpriză Printre plinea proas
pătă, moale și aromată, erai intercalată și pline uscată, 
arsă sau turtită. Una moale, una tare, ca în puntea lui 
Păcală. Neplăcuta surpriză s-a repetat citeva zile la 
rind. In noaptea de 9 spre 10 august s-a pus insă ca
pacul. Din cele 300 de pîini Intermediare, a cile două 
Kilograme iiecare, mai bine de jumătate erau vechi, 
arse sau turtite. Bată-I pirdalnicul de întuneric că a- 
marnic mai metamorfozează plinea.

Distribuitorii fabricii, care asigură aprovizionarea u- 
nilălilor de desfacere, zîmbesc însă salislăcufi că, pro- 
iilînd de întuneric, le-a mers din nou figura. Vânzătoa
rele nu prea au motiv să zîmbească. Nici cumpărătorii. 
N-am întilnit nici unul care să spună :

— Vă rog schimbafi-mi plinea aceasta proaspătă cu 
una veche, turtită și arsă.

In concluzie. Să nu se profite de întuneric și să se 
Iacă aprovizionarea oamenilor muncii cu pline proas
pătă și de calitate.

D. CRIȘAN

ORARUL 
magazinelor pentru 
'zilele de 21 și 22 august

14; 16—20

Conducerea I.R.t.H.
Secția de distribuire 
a energiei electrice 
Petroșani

FELICITĂ salariații săi pentru

du-le noi succese în activitate.

MICA PUBLICITATE
De vinzare „Skoda 1 100' tip 1952, Petroșani 

str. Gel ii nr. 12.

Orarul special de funcționare a unităților de 
desfacere în zilele de: 21, 22, 23 și 24 august 
1969.

I. Magazinele alimentare generale pe un sin
gur schimb vor funcționa în zilele de 21 și 22 
august cu prelungirea orarului astfel :

— înainte de masă : de la ora 7—14; după- 
amiază : de la 16—21.

Magazinele de pîine, lapte, carne vor func
ționa în continuu de la ora 6—21.

Magazinele care funcționează cu orar special :
Nr. 78 Aninoasa, 59 Vulcan, 11 Petroșani, 91 

Dîlja, 53 Vulcan, 36 Jieț, 44 Vulcan, 48 Paro- 
șeni, vor funcționa de la orele 7—17.

Magazinul nr. 82 Uricani
de la ora 8—18.
Magazinul nr. 87 Merișor
de la ora 8—18.
Magazinul nr. 86 Bănița și Peștera Bolii
de la ora 8—19.
II. In ziua de 23 august 1969.
Vor funcționa numai centrele de pîine și lapte 

de la orele 6—10.
III. In ziua de 24 august, centrele de pîine, 

lapte și carne vor funcționa de la ora 6—11, iar 
pe localități vor funcționa de la orele 7—11, 
următoarele unități : Lonea magazinul nr. 31, 
Petrila magazinul nr. 42, Petroșani magazinul 
nr. 18, 5, 16, 8, 15, 12, Livezeni magazinul im. 
89, Aninoasa magazinul nr. 40 și 39 anexă, Vul
can magazinul nr. 43 și 44, Paroșeni magazinul 
nr. 54, Lupeni magazinul nr. 61, 62, 68, 77, U- 
ricani magazinul nr. 83.

filme
VINERI 22 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie Alexandru cel fericit; 
Republica : Căsătorie pripită; 
PETRILA : Ea va ride; LO
NEA — Minerul : Lustragiul; 
7 Noiembrie: Fragii sălbatici; 
ANINOASA : Pantoful cenu- 
șăresei; VULCAN : Neîmblin- 
zita Angelica; LUPENI — 
Cultural : Fratele doctorului 
Hoiner.

PKONOEXPRES
La tragerea concursului Pro- 

noexpres nr. 34 din 20 august 
1969 au lost extrase din ur
na următoarele numere :

Extragerea l-a : 26 42 30 18 
8 35.

Fond de premii: 322331 lei.
Extragerea a ll-a : 43 31 16 

1 12 42 14.
Fond de premii: 264 448 lei.
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VIAJA INTERNAȚIONALĂ
Politica externă 

a României — 
expresie a intereselor 

poporului 
și socialismului

Cu prilejul celei de-a Z5-a 

aniversări a eliberării Romanici

< Urmare din pag. 1

ținerea organizației Tratatului 
de la Varșovia. Întreaga poli
tică externă a partidului și 
statului rontân este pătrunsă 
de grija și preocuparea plină 
de răspundere pentru cauza 
prii teniei și colaborării dintre 
statele socialiste, unității siste
mului mondial socialist, pentru 
găsirea căilor în vederea de
pășirii greutăților și neînțele
gerilor create in relațiile din
tre unele țări socialiste, pentru 
întărirea coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. In raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu la Congresul parti
dului se arată : ..Prin sistemul 
socialist mondial, noi înțelegem 
nu un bloc în care statele se 
contopesc într-un tot, renun- 
țînd la suveranitatea lor na
țională. ci afirmarea socia
lismului ca forță interna
țională prin victoria sa în mai 
multe state independente, care 
se dezvoltă de sine stătător și 
își organizează relațiile dintre 
ele pe principiile noi ale mar- 
xim-leninismului și internațio
nalismului proletar. întărirea 
sistemului mondial al socialis
mului se realizează nu numai 
ca rezultat al dezvoltării eco
nomice și militare a celor 14 
țări, ci și ca rezultat al creș
terii prestigiului și influenței 
ideilor socialismului in lume, 
al faptului că. în perspectivă, 
noi și noi popoare vor păși 
pe calea socialismului". Parti
dul Comunist Român a parti
cipat la lucrările pregătitoare 
și la Consfătuirea internațio
nală a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova, a- 
nimat de dorința de a-și a- 
duco contribuția activă la bu
na desfășurare a lucrărilor, 
astfel incit aceasta să creeze 
premise pentru depășirea difi
cultăților existente în mișca
rea comunistă și muncitoreas
că. pentru normalizarea rela
țiilor dintre toate partidele 
frățești, pe baza principiilor 
marxism-leninisrr.ului și inter
naționalismului proletar, pen
tru întărirea coeziunii forțe
lor antiimperialiste.

Totodată, România socia
listă dezvoltă relații cu 
toate țările, indiferent 

de orînduirea lor social-poli- 
tică. pe baza principiilor a- 
mintite, care stau la temelia 
întregii politici externe a țării 
noastre. Dinamica relațiilor bi
laterale ale țării noastre este 
relevată de creșterea număru
lui statelor cu care întreține 
relații diplomatice. Rezultatele 
acestei politici sint oglindite 
și in faptul că România între
ține in prezent relații diploma
tice cu 94 de țâri și relații e- 
conomice și tehnico-științifice 
cu peste 100 de state. (în 1945 
numărul statelor cu care aveam 
relații diplomatice era de 14. 
iar in 1965 de 66). în anii care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. România a 
fost vizitată de delegații gu-

ale țării noastre au vizitat 52
de- state.

„Degradarea comerțului exterior britanic afectează lira"
„Orizontul economic al Ma

rii Britanii se întunecă din ce 
în ce mai mult. Anunțarea u- 
nei noi degradări a ' balanței 
comerciale, al cărei deficit a 
atins in luna iulie 37 milioane 
lire sterline, nu putea să sur- 
vină intr-un moment mai rău 
pentru britanici. Devalorizarea 
francului francez a plasat deja 
lira în primul rind al mone
delor amenințate, și accentua
rea deficitului comerțului ex
terior (14 milioane lire in luna 
mai, 25 milioane lire in iunie) 
n-a făcut decit să precipite ceea 
ce observatorii numesc derută. 
Capitalurile au început din nou 
să părăsească Anglia și dacă 
pină in prezent mișcarea n-a 
fost decit de slabă amploare 
in comparație cu cea din mai 
și mai ales din noiembrie anul 
trecut, ea tinde să crească in 
zilele ce urmează. Rezultatele 
comerțului exterior pe luna iu
lie sint în mod cert decepțio-

Foziția României față de 
problemele vieții inter
naționale se distinge 

prin înaltul simț de răspunde
re față de destinele păcii și 
socialismului, prin principiali
tate și consecvență, prin efor
tul căutării unor soluții realis
te, constructive pentru rezol
varea problemelor litigioase în 
spiritul păcii și colaborării în
tre țări și popoare. România se 
pronunță și acționează cu con
secvență pentru găsirea unor 
soluții eficiente în problemele 
majore ale contemporaneității, 
cum sint prevenirea și lichida
rea conflictelor internaționale, 
realizarea securității europene 
și mondiale, dezarmarea, dez
voltarea economică. lichida
rea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului, a dis
criminărilor față de oameni și 
popoare. Ecoul larg în țările 
europene al recentului Apel de 
la Budapesta al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. confirmă interesul opi
niei publice pentru instaura
rea unui climat de conlucrare 
activă, de destindere și pace 
în Europa. Acționînd în aceas
tă direcție, în cadrul O.N.U., 
România a inițiat o rezoluție, 
căreia i s-au alăturat în cali
tate de coautori delegațiile al
tor opt state europene, în ve
derea promovării de relații de 
bună vecinătate între statele 
europene, avînd • sisteme so
cial-politico diferite; această 
rezoluție a fost adoptată în u- 
nanimitate in Adunarea Gene
rală a O.N.U. Problema secu
rității europene își poate găsi 
soluționarea pornindu-se de la 
realitățile obiective statornici
te după cel de-al doilea răz
boi mondial, de la recunoaște- 
ra existenței celor două state 
germane și a actualelor fron
tiere din Europa.

W'ft omânia socialistă desfă- 
yK șoarâ o largă activitate 

in organizațiile interna
ționale, ceea ce a adus diplo
mației românești un binemeri
tat prestigiu. România este 
membră a circa 40 de organi
zații internaționale guverna
mentale și a peste 300 de or
ganizații neguvemamentale. Po
ziția principală, constructivă a 
politicii externe a României 
socialiste își găsește materiali
zarea și în activitatea desfă
șurată în organizațiile interna
ționale (O.N.U., U.N.E5.C.0.,
șa.). în propunerile construc
tive făcute în cadrul acestora 
pe linia consolidării păcii în 
lume, a promovării înțelegerii 
și colaborării între state, in
diferent de regimul lor politic- 
social. Diplomația românească 
militează ca fiecare ștat — fie 
mare sau mic — să-și poată 
aduce contribuția la concertul 
cît mai armonios al națiunilor 
în lumea contemporană.

Drumul ascendent al sfer
tului de veac pe care 
îl încheiem în acest 

august ’69 constituie o cheză
șie că traducerea în viață a 
însuflețitorului program ela
borat de-al X-lea Congres al 
P.C.R. va duce la creșterea 
forței economice a României 
socialiste, a prestigiului ei în 
lume.

nante. Politica de austeritate a- 
plicată cu incăpățînare de 
Whitehall (reședința guvernului 
britanic — N. R.) reușise în 
ultima vreme să pună o frină 

Din presa străină
1 —■

serioasă consumului intern, per- 
mițind să se spere, grație și 
expansiunii rapide a comerțu
lui mondial, la un spor din ce
le mai satisfăcătoare pentru ex
porturile britanice. Or, vânză
rile în străinătate n-au repre
zentat în iulie decit 596 mili
oane de lire, față de G99 mi
lioane in iunie. In același timp, 
importurile au înregistrat doar 
o ușoară scădere, situindu-se la 
686 milioane lire față de 699 
milioane in iunie. Deficitul a- 
parent de 90 milioane lire a 
fost redus la 37 milioane ca

Evoluția situației 
din Irlanda de nord

♦ Guvernul englez a preluat destinele Irlandei 
de nord ♦ Ideea unificării celor două Irlande 
se exclude ♦ Declarația comună a P.C. din Ma
rea Britanie și P.C. din Irlanda de nord

LONDRA 20 (Agcrprcs). — 
In urma Întrevederilor care au 
avut loc marți intre premierii 
Murii Britanii și Irlandei de 
nord, Harold Wilson și James 
Chichester-Clark, au fost acor
date forțelor engleze puteri de
pline in vederea stabilirii or
dinii în această provincie au
tonomă a Angliei. Menținerea 
securității, se arată in comu
nicatul dat publicității, a fost 
încredințată generalului brita
nic lan Freeland, care va con
trola, în afara trupelor brita
nice, toate forțele polițienești 
din Irlanda de nord, inclusiv 
așa-numitele forțe speciale au
xiliare, acestea din urmă, se 
precizează în comunicat, ur
mează să fie ..eliberate de func
țiunile lor progresiv și rapid41. 
Guvernul britanic își ia anga
jamentul de a-§i retrage tru
pele din Irlanda de nord du
pă ce ordinea și legalitatea vor 
fi fost restabilite.

între timp, doi funcționari 
superiori britanici vor fi deta
șați imediat în Irlanda de nord, 
„pentru a reprezenta punctele de 
vedere ale guvernului brita
nic44. Guvernul nord-irlandez 
s-a declarat, la rîndul său, de 
acord să conducă o .,anchetă 
imparțială44 asupra tulburărilor 
care au avut loc și, în baza 
unui decret de amnistie, să 
ceară tuturor cetățenilor să 
predea armele pe care le de
țin ilegal.

Guvernul britanic a dat tot
odată publicității o declarație 
separată, în care reafirmă că 
evenimentele care au avut lo. 
nu schimbă cu nimic statutul 
actual al Irlandei de nord, do 
.provincie autonomă a Marii 
Britanii, care nu va putea fi 
modificat decit cu consimță- 
mîntul populației acestei pro
vincii, sau al parlamentului 
său. Se subliniază că răspun
derea pentru treburile interne 
ale Irlandei de nord revine au
torităților acesteia dar guvernul 
britanic își rezervă „răspun
derea finală44 pentru menține
rea ordinii in această provin
cie. Cele două guverne au că
zut de acord că. in materie 
executivă și legislativă, toți ce
tățenii Irlandei de’ nord tre
buie să beneficieze de un tra
tament egal și de drepturi e- 
gale la fel ca în restul Rega
tului Unit. Totodată, cele două 
guverne s-au angajat să ia 
toate măsurile necesare pen
tru restabilirea situației nor
male, in vederea dezvoltării 
economice și stabilității sociale 
în Irlanda de nord.

într-o declarație făcută la 
posturile de televiziune, pre
mierul Harold Wilson, după ce 
a apreciat rezultatul întreve
derilor sale cu Chichester Clark 
drept un progres, a subliniat 
că situația din Irlanda de nord 
continuă să fie „foarte primej
dioasă44. Afirmînd că guver
nul său „va examina în viitor 

-ansamblul mecanismului elec
toral din Irlanda de nord44 el 
a subliniat că viitorul Ulste- 
rului (Irlanda de nord) va de
pinde de atitudinea pe care o 
va adopta populația catolică.

Două elemente esențiale se 
desprind din toate declara
țiile oficiale care au urmat 
tratativelor dintre cei doi pre
mieri. Pe de o parte, guvernul 
britanic a preluat, în mod 
practic, destinele Irlandei de 
nord, iar pe de alta se exclu
de ideea unei unificări a ce
lor două Irlande.
xChichester Clark și miniștrii 

care l-au însoțit s-au înapoiat 
la Belfast, declarindu-se satis- 
făcuți de rezultatul obținut la 
Londra. Se consideră, insă în 
general că este vorba de o 
soluție de moment, și nu de o 
reală reglementare a proble
mei nord-irlandcze, cu atît mai 
mult cu cît nici una din gru
pările adverse nord-irlandeze 

urmare a ajustărilor obișnuite 
care au în vedere costul trans
porturilor și asigurarea măr
furilor.

Oricum, nu trebuie să se a- 

jjungă la un pesimism excesiv. 
A fost înregistrată o ameliorare 
incontestabilă în raport cu a- 
nul trecut Balanța de plăți cu
rente a redevenit pozitivă da
torită veniturilor „invizibile" 
(provenite din turism, din înca
sările unor societăți britanice 
realizate in străinătate etc.), 
care au crescut net. Acest ex
cedent nu permite totuși să 
se acopere deficitul celorlalte 
operațiuni.

Pe scurt, balanța globală de 
plăți va rămîne probabil de
ficitară. și, dacă tendința spre 

nu împărtășesc satisfacția ex
primata de premierul nord- 
irlandez. Liderul extremiștilor 
protestanți, Ian Paisley, a fă
cut imediat o declarație în 
caro protestează împotriva su
primării forțelor speciale auxi
liare ale acestei comunități, că
rora le adresează apelul de a 
nu se lăsa dezarmați. La rîn
dul său, liderul „Mișcării pen
tru drepturile civile" ale cato
licilor, Frank Gogarty, a decla
rat că acordul realizat „nu a- 
duce nimic nou44, subliniind 
totodată că „Irlanda se îndreap
tă spre un război civil44. Lide
rul republican Kevin Agnew a 
cerut demisia guvernului de la 
Belfast, iar Eddie McAteer, fos
tul lider al opoziției, a subli
niat că hotărîrile de la Lon
dra nu au făcut decit să „su
prime momentan teroarea44.

O
BELFAST 20 (Agcrprcs). — 

Partidul Comunist din Marea 
Britanie și Partidul Comunist 
din Irlanda de nord au dat pu-' 
blicității o declarație comună- 
în caro cer „instaurarea demo-.1' 
crației politice în Irlanda de 
nord44. Cele două partide co
muniste adresează premierului 
Harold Wilson apelul de „a 
apunța convocarea imediată a 
parlamentului în scopul intro
ducerii unei constituții care să 
garanteze drepturi democratice 
depline pentru toți cetățenii 
Irlandei de nord, fără deosebire 
de convingeri politice sau reli
gioase44.

R, D. GERMANĂ: Cu prilejul celei de a 25-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist, în holul primăriei din Leipzig s-a deschis recent o expoziție de carte româ
nească.

IN FOTO : Vizitatori în standurile expoziției.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhb

CEL MAI BÂTRÎN LOCUI
TOR AL EUROPEI a murit la 
respectabila vîrstă de 150 de 
ani, acum trei secole. Această 
descoperire a fost făcută în 
urma cercetării unor arhive din 
localitatea Pieve din Castcl- 
luccio. Despre acest venerabil 
locuitor al bătrînului nostru 
continent nu se știe decit că 
„în anul de grație 1671, la 19 
septembrie, în regiunea Castel- 
luccio, la vîrsta de 150 de ani, 
Domenico Zanardi și-a dat su
fletul Domnului44. Decanul de 
vîrsta al Europei fusese pină 
la această desco-perire bulgarul 
Filipov, care a murit, la 
Varna, la vîrsta de 122 de ani.

creștere a deficitului comercial 
din iunie-iulie continuă, soldul 
său pasiv va urma aceeași di
recție. Premierul Wilson riscă 
să întîmpine din ce in ce mai 
multe dificultăți în ce privește 
respectarea promisiunii sale fa
ță de Fondul Monetar Interna
țional, de a avea pină la sfîr- 
șitul acestui an un excedent de 
300 milioane lire al balanței 
de plăți. Această situație este 
cu atît mai îngrijorătoare cu 
cit măsurile deflaționiste adop
tate în diverse țări, precum și 
devalorizarea monedei franceze 
amenință pe viitor strădania 
Angliei de a spori exporturile.

In plus, agitația socială se 
înăsprește, prețurile cresc, con
sumul sporit amenință să fie 
reluat, in timp ce șomajul se . 
accentuează, reducind în mod j 
considerabil marja de manevră ’ 
a guvernului Wilson, mai ales 
în perioada preelectorală".

(„LES ECHOS")
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La 20 august, ministrul afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corncliu Mă
nos cu, și-a încheiat vizita de 
prietenie pe care a făcut-o în 
Iugoslavia la invitația secreta
rului de stat pentru afacerile 
externe al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț.

Corneliu Mănescu a fost pri- 
m,it de președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito.

In timpul vizitei s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire 
la relațiile dintre cele două 
țări și la probleme actuale ale 
situației internaționale.

S-a constatat cu satisfacție 
câ, între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia se dezvol
tă cu succes colaborarea în toa
te domeniile și s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se depu- 
net eforturi comune pentru lăr
girea și adîncirea continuă a 
acestei colaborări în conformi
tate cu interesele și năzuințele 
celor două popoare prietene.

Informîndu-se reciproc des
pre activitatea celor două țări

La invitația organismului 
franco-algerian de cooperare 
industrială Henri Lhote, mem
bru al academiei de Științe din 
Paris, a explorat o regiune nc- 
cercetată din masivele saharie- 
ne unde A DESCOPERIT MI
NUNATE FRESCE, VECHI DE 
APROXIMATIV 4 000 DE ANI, 
de pe vremea cînd Sahara era 
o mare de verdeață. Picturile 
reprezintă îndeosebi în linii fi
ne și stilizate, girafe, boi și 
struți cu tu-tu-uri elegante.

Noile descoperiri din masi
vele Saharei, apreciază specia
liștii. furnizează date interesan
te in legătură cu obiceiurile și 
modul de trai al acelor oameni 
ce populau odinioară masivele 
Saharei și a căror civilizație a 
pierit în fața înaintării inexo
rabile a nisipului pustiitor.

BBB

Un profesor universitar din 
Republica Sud-Africană, Mark 
Thomson, a declarat că Africa 
de sud este in prezent ȚARA 
UNDE EXECUȚIILE PRIN 
spînzurAtoare SÎNT CE
LE MAI FRECVENTE DIN 
LUME. Un om este spînzurat 
la fiecare trei zile în închi
soarea centrală de la Pretoria, 
în 1968, afirmă profesorul sud- 
african, 119 persoane au fost 
executate. Aproximativ 95 din 
cei executați sint „oameni de 
culoare".

BBB

Poliția americană a reușit să 
aresteze 20 de membri ai unei 
importante rețele de TRAFI- 
CANȚl DE STUPEFIANTE și 
să captureze heroină și cocai
nă in valoare de 200 000 dolari. 
Prjntre cei reținuți se află și 
doi membri de frunte ai Ma
fiei americane. Activitatea re
țelei a fost urmărită timp de 
patru luni de un grup special 
al Biroului federal de narco
tice.

pc plan Internațional, miniștrii 
au reafirmat hotărirea Republi
cii Socialiste România .și a Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia dc a continua efor
turile in direcția menținerii și 
consolidării păcii și instaurării 
unei atmosfere de înțelegere și 
largă cooperare internațională, 
îndeosebi în Europa și in Bal
cani. Ei au subliniat că pacea 
trainică în lume poate fi asi
gurată prin respectarea și apli
carea cu consecvență a princi
piilor independenței, suverani
tății, egalității în drepturi șl 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate, de deplină 
sinceritate și înțelegere, care 
caracterizează întîlnirile repre
zentanților celor două țări ve
cine.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a invitat pe 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, să facă o vizită 
în România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

PATRU SATE AU FOST DIS
TRUSE DE UN INCENDIU 
care a izbucnit în pădurile din 
apropierea localității portughe
ze Agueda._Sute de pompieri, 
soldați și civili au intervenit 

.pentru localizarea și stingerea 
incendiului. Pină in prezent nu 
au fost înregistrate victime in 
rindul populației.

BBB

LAPTELE NUCII DE COCOS 
POATE ÎNLOCUI OARE SE
RUL FIZIOLOGIC? Experien
țele făcute în acest sens de dr. 
Rarisoa Andrianjatovo, de Ia 
spitalul principal din capitala 
Republicii Malgașc, par să de
monstreze că da. *E1 a aplicat 
această terapeutică unul număr 
de 20 de bolnavi de subnutriție 
constatind eficacitatea laptelui 
de nucă de cocos.

O rachetă „POLAKIS-A-3 44, 
lansată de un submarin aflat 
in submersiune, a trebuit să 
fie distrusă la scurt timp după 
lansare, stațiile de urmărire 
picrzînd controlul asupra ra
chetei. Lansarea a avut loc la 
aproximativ 50 de kilometri de 
coasta Floridei și racheta ie
șită de sub control, ar fi putut 
constitui un pericol pentru lo
cuitorii zonei de coastă.
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VIAȚA EXISTĂ ȘI ÎN 
susțin doi chimiști de la Universitatea Bradford din S.U.A. 
— J. Brooks și G. Shavv — care au identificat in meteoriți 
o substanță chimică ce nu poate fi realizată decit de celu
lele vii. Este vorba de sporopollenin care se află în plantele 
și fosilele de plante terestre. Sporopolleninul nu poate re
zulta în urma nici unui proces chimic sau fizic pe suprafața 
unei planete, datorită instabilității sale.

Fragmentele (le rocă cercetată provin din meteoriții 
care au căzut in 1851 la Orgueil, in Franța și in 1950 la 
Muiiy, Kentucky (S.U.A.). In acest caz nu poate fi vorba, 
susțin cei doi cercetători, de o contaminare a materiei me
teoritului cu substanțe terestre, deoarece sporopolleninul 
reprezintă 4 la sută din greutatea fragmentelor de meteoriți 
cercetate.

MOSCOVA 20. ■— Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite ■■ tn cadrul manifestărilor 
din Uniunea Sovietică prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării României, Academia de 
științe a Uniunii Sovietice, In
stitutul de marxism-leninism șl 
Academia de științe sociale de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. au or
ganizat o sesiune șl Unfilled.

La sesiune a participat o de
legație a oamenilor de știință 
din România.

Sesiunea a lost deschisă de 
academician I. Minț, care a sub
liniat in cuvintul său că Împli
nirea unui sfert de veac de la 
eliberarea României este o săr
bătoare nu numai a poporului 
român, ci șl a poporului sovie
tic, a Întregii omeniri progre 
slste. Vorbind despre succesele 
Importante obținute de poporul 
român In cei 25 de ani, acade
micianul sovietic a spus că a- 
ceslea au fost exprimate Intr-un 
mod semnificativ în raportul 
prezentat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. Relerindu-se la tradi
țiile prieteniei româno-sovietice, 
vorbitorul a evocat crearea de 
către revoluționarii români a 
primului batalion care a luat 
parte activă la luptele pentru 
apărarea revoluției din octom
brie și a llnărulul stat sovie
tic. El a transmis în Încheiere 
felicitări și salutări oamenilor de 
știință români, întregului popor 
român, cu prilejul aniversării 
gloriosului pătrar de veac de la 
eliberare.

A luat apoi cuvintul condu
cătorul delegației oamenilor de 
știință români, acad. C. lonescu- 
Gulian, care, mulțumind pentru 
cuvintele alese rostite la adresa 
poporului român, a făcut o scurtă 
trecere îp revistă a condițiilor 
în care a avut loc insurecția 
armată de la 23 August inspi
rată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român. El a 
subliniat importanța istorică a 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
care a prezentat o sinteză știin
țifică a realizărilor obținute de 
poporul român în acești ani și 
a aprobat programul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sporind astfel nemă
surat . strălucirea sărbătorii sfer
tului de veac de la eliberarea 
României.

In continuare au fost prezen
tate comunicările științifice : „E- 
liberarea României de sub jugul 
fascist" (col. V. Anlosiak, can
didat în științe istorice), „Vic
toria revoluției populare in Ro
mânia" (Alia lazkova, candidat 
în științe istorice), și „25 de ani 
pe calea construirii socialismu
lui" (I. Oleinik, dr. în științe e- 
conomice). Cu un deosebit inte
res au fost urmările comunică
rile științifice prezentate de E. 
Huliră, prorector al Academiei 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu", și 1. Desmireanu, 
director adjunct al Institutului

în principalul port Venezue
lan, la Guajira, situat la 20 
kilometri de Caracas, AU DE
CLARAT GREVĂ 7 000 DE 
DOCHERI. Aceasta a fost de
clarată ilegală de autorități 
care, invocîntl necesitatea apă
rării instalațiilor portuare, au 
trimis in port un detașament 
al gărzii naționale.
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Raportul anual al directoru
lui Biroului Federal de Inves
tigații, Edgar Hoover, arată că 
CREȘTEREA CRIMINALITĂ
ȚII ÎN S.U.A. depășește de 11 
ori creșterea numărului popu
lației. în anul care a trecut au 
fost înregistrate in Statele U- 
nite 4.5 milioane de crime. In 
aceeași perioadă au fost săvîr- 
șite jafuri in valoare de 2 mi
liarde dolari. Numărul spar
gerilor la băncile americane a 
crescut in ultimii 8 ani de pes
te trei ori.
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Polrivit unui raport al Bi
roului de statistică din S.U.A.. 
la 1 iulie 1969 POPULAȚIA 
STATELOR UNITE ERA DE 
203,3 MILIOANE LOCUITORI. 
Peste 46 la sută din populația 
S.U.A., se precizează in raport, 
nu depășește vîrsta de 25 de 
ani.

ALTE REGIUNI DIN UNIVERS, 

de cercetări economice al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, („Trăsăturile fundamen
tale ale transformărilor revolu
ționare din România"), prea m 
șl cea prezentată dc Gheorghe 
Zaharia, director adjunct al In
stitutului dc Studii Istorice și 
soclal-polllice de pe Ungă C.C. 
al P.C.R., („Insurecția de la 23 
August, eveniment Istoric in 
viața poporului român").

O
In cinstea pătrar ulm dc veac 

de Iu eliberarea României de 
sub jugul fascist a avut loc, de 
asemenea o sesiune științifică a 
Institutului de slavistică și bal
canistică al Academiei de științe 
a U.R.S.S

In cuvintul său de deschidere 
P. I. Rezonov, director adjunct 
al Institutului, a salutat căldu
ros delegația oamenilor de ști
ință români. In continuare a 
fost prezentate următoarele co
municări științifice: „25 dc ani 
pe calea socialismului" (M. Sa- 
zina. candidat în științe istorice), 
„Clasa muncitoare din Romă a 
în lupta pentru socialism" -C. 
Vasiltev), „Transformarea socia
listă a agriculturii în România" 
(T. Poklvallova, candidai în ști
ințe Istorice). -

Comunicările au lost urmările 
cu un viu interes de către pâr
tie ipanți.

O
PRAGA 20. — Corespondentul 

Agerpres, E. lonescu, transmite : 
Cu prilejul împlinirii a 25 do, 
ani de la eliberarea României, igx 
Bratislava au începui zilele ul
mului românesc. Festivalul a lost 
inaugurat printr-un spectacol de. 
gală cu filmele „România — o- 
rizonl 1969" și „Răutăciosul a* 
•dolescent".

O
HAVANA 20. — Corespon

dentul Agerpres, V. Slamale, 
transmite: Sub auspiciile Insti
tutului cuban de artă și indus
trie cinematografică, la Hava .a 
a avut loc o manifestare cu ' i- 
rală dedicată celei de a 25-a 
aniversări a zilei de 23 August. 
Au fost prezenți Juăn Marinello, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, oameni de 
artă și cultură din Havana, pre
cum și Ignat Pelrea, însărcina
tul cu afaceri a. i. și alți mem
bri ai ambasadei române, ingi
neri și tehnicieni români care 
lucrează în Cuba.

Saul Yelin, directorul relațiilor 
externe al Institutului cuban de 
artă și industrie cinematografi
că, a vorbit despre importam a 
zilei de 23 August și-'succesele 
înregistrate de cinematografia 
românească.

A fost prezentat în premieră 
filmul românesc „Subteranul", 
care s-a bucurat de o bună pri
mire din partea asistenței.

Ca urmare a ploilor toren
țiale care au căzut în ultimele 
zile in Venezuela, numeroase 
riuri au ieșit din albia lor, 
provocînd MARI INUNDAȚII 
in zona centrală și. de nord- 
vest a țării. O suprafață însem
nată de culturi cerealiere a 
fosL. compromisă. Aproximativ 
25 000 de persoane au rămas 
fără adăpost. Pagubele mate
riale se ridică la peste 20 de 
milioane dolari. Autoritățile 
au luat măsuri urgente pentru 
ajutorarea sinistraților.

■ BR

GUVERNUL TA1LANDEZ A 
ANUNȚAT EVACUAREA A 
300 000 DE LOCUITORI din 
delta fluviului Mekong din 
cauza unor mari inundații. Mii 
de persoane au rămas fără a- 
dăpost.

HOUSTON 20 (Agerpres).
— Cele patru seismometre in

stalate de Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin Pe Lună au 
început să funcționeze din 
nou (lupă întreruperea deter
minată de noaptea lunară ca
re echivalează cu 13 zile te
restre.

Datorită faptului că aceste 
seismometre utilizează ener
gia furnizată de bateriile so
lare, ele nu pot funcționa de
cit in cursul zilei lunare. Pe 
timpul nopții lunare apara
tele sint protejate împotriva 
temperaturii foarte scăzute 
de două mici baterii cu izo
topi radioactivi.

Primele informații recepțio
nate la Centrul spațial din 
Houston au semnalat unele 
oscilații extrem de slabe, a 
căror natură nu a putut fi 
stabilită, ele neavind intensi
tatea celor produse de cutre
mure sau căderi de meteoriți.
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