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EXPUNEREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Asociația 
externă din

de politică
New York

Ră'punz'md inviuțiri A oci.qiei 
de politică externă din New Yoik, 
pre^-J: hc'.j Co '»i'.i’j!ui de Stai a! 
României, Nicolae CcaujC'CU, ri 
soți.i. Elena Ceaușescu. au pa - 
tijpai ioi la un dejun 
oferit in onoarea lor de conduce
rea asociației. Dejunul a avui loc 
în marea >ală de recepție a hotelu
lui „ Americana-, reunind aproxi
mam 250 de membri ai asociației 
— reprezentanți de frunte ai vieții 
pubtue din S.U.A. ai cercurilor 
universitare, ai vieții științifice și 
culturale, oameni de afaceri.

I t dejun au participat Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P < R . deputat în Marea Adu-’ 
nai Națională, Corneliii Măneșcu, 
nfni-iru! afacerilor externe. Mi :a 
Ciroza, vicepreședintă a Marii A- 
dunări Naționale, ambasadorii 
Gheorghc D; i onescu și Gome li 
Bogdan.

in intimpinarea 
venit președintele 
mue! Mase', care 
șeful statului român în 
exprimau sentimente 
prețuire și o deosebită

S Hayes a 
teltii Ccaușcsci

oaspeților 
asociației, 
a salutar 

cuvinte 
prieten;

............. stimă.
a prezentat preșadin- 

xu o serie de perso
nalități proeminente ale asociației, 
printre care : Robert Owen, d.rec- 
tor în Departamentul de Sta:, 
Willi.
panic 
Wei-e
„Național 
Bernhardt 
companiei 
Winthrop

a
Sa

pe 
: ce

Departamentul de 
iam Lydgate, 
ti .Eearl Ni 

președintele 
Equipment 

Denmark. [ 
„International . .

____ r Aldrich, reprezentant al 
guvernatorului- Nelson Rockefelirr, 
Eustace Seligman, director la fir
ma Sullivan et Cromvcll". Walter 
Page, vicepreședinte al companiei 
de asigurări ..Morgan Guaranty 
Trust”, John Mosier, președintele 
companiei „Holmes Electric P-o- 
tection”, Daniel Rose, director la 
..Rose Associates", Cyrus Eaton, 
cunoscut om de afaceri.

Au fost înfățișate în linii mari

președintele com- 
;wsom’, Ralph 

companiei 
Rentai0, 

președintele 
1 Latex.",

(Continuare hi pao a 4 a',

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale 

a R. S. F. Iugoslavia
Președintele Consiliului de 

Stat. Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
tilnit vineri dimineața, la re
ședința sa — sediul misiunii 
permanente a României la 
O.N.U. — cu președintele Ve
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. Mitia Ribicici.

Au participat tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. deputat în Ma
rea Adunare Națională, și Cor- 
neliu Mănescu. ministrul afa
cerilor externe.

Premierul iugoslav a fost în
soțit de ambasadorul Lazar 
Moisov, reprezentantul perma
nent al R.S.F Iugoslavia la 
Națiunile Unile.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe primul ministru al Israelului,
Go'da

Vineri dimineața, la Sediul 
misiunii permanente a Româ
niei la ’ O.N.U., președintele 
Ni'-olae Ceaușescu a primit pe 
Golda Meir. primul ministru 
al Israelului.

A participat Corneliu Mâ
ne i ministrul afacerilor cx- 
tci ne.

Golda Meir a fost insnțilâ 
de ambasadorul Yose! Tekoah,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A FOST INVITAT SA FACA 

O VIZITA OFICIALĂ ÎN JAPONIA
Primul ministru al Japoniei. 

Eisaku Salo, l-a invitat pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
RepubF'ii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, să facă o

Domnule președinte al Aso
ciației de politică externă.

Doamnelor și domnilor.

Doresc, înainte de toate, să 
vă mulțumesc în mod cordial 
pentru această manifestare și 
sâ dau expresie satisfacției de 
a mă afla. împreună cu soția 
și colaboratorii mei. in mijlo
cul dumneavoastră in această 
dimineață

Intîlnirea cu dumneavoastră, 
distinși reprezentanți ai opi
niei publice americane, con
stituie pentru noi un fericit 
prilej de a vă expune — in 
mod succint, desigur — co
ordonatele de bază ale poli
tici interne și externe a Ro
mâniei. poziția țării noastre 
față de principalele probleme 
cu care se confruntă omeni
rea contemporană.

Se știe că intre politica in
ternă și externă a oricărei 
țări există o perfectă unitate, 
că aceste două laturi ale po
liticii statelor se condiționea
ză reciproc. Politica externă a 
României își trage izvoarele 
din însăși structura orînduirii 
sociale a țării. Ea reflectă 
preocupările poporului român, 
ale statului său socialist, de 
a contribui la realizarea unui 
climat internațional de pare 
și colaborare care să permită 
tuturor națiunilor să-și dedice 
plenar forțele și capacitățile 
lor creatoare cauzei progresu
lui și bunăstării lor.

D.c-a lungul istoriei sale, po
porul român a cunoscut vre
me îndelungată asuprirea și 
dominația străină, fapt care a 
intirziat. într-o măsură, dez
voltarea economică sși socială 
a țării.

Ca urmare a eforturilor de
puse de întregul popor, in pe
rioada postbelică. România a 
devenit un stat cu o economie 
dinamică, aflată intr-un con
tinuu proces de modernizare 
și diversificare. Ritmurile in

In cursul întrevederii, des
fășurată intr-o atmosferă cor
dială, intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mitia Ribicici a 
avut loc o convorbire, în ca
drul căreia a fost exprimată 
satisfacția pentru bunele rela
ții de prietenie și colaborare 
dintre România și Iugoslavia, 
dorința ca aceste relații să cu
noască o continuă dezvoltare. 
Au fost discutate, de aseme
nea, o serie de probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
in special în legătură cu secu
ritatea europeană, precum și 
unele aspecte ale rolului și ac
idității Organizației Națiunilor 
Unite.

Meir
reprezentantul permanent al 
Israelului la Națiunile Unite, 
și dr Erzog. director al Ca
binetului primului ministru.

Au fost abordate probleme 
de actualitate ale situației in
ternaționale. ale reglementării 
pe cale politică a conflictului 
din Orientul Apropiat, asp'1 te 
ale relațiilor dintre cele două 
țări.

vizită oficială in Japonia.
Invitația a fost acceptată ru 

plăcere, urmind ca d la \izitei 
să se stabilească ulterior. 

care s-a dezvoltat producția 
industrială a țării s-au înscris, 
in aproape toți acești ani, prin
tre cele mai înalte din lume. 
Spre a exemplifica, doresc să 
arăt că în ultimii 10 ani rit
mul mediu anual de creștere 
a producției industriale a fost 
de 12,9 la sută. Au fost dez
voltate numeroase ramuri in
dustriale noi, legate de cerin
țele revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane. Au cunoscut 
un puternic avînt învâțămîn- 
tul. știința, cultura, întreaga 
viață socială a țării. S-a ridi
cat continuu nivelul de trai 
material și spiritual al po
porului.

Se înțelege că. antrenat cu 
toate energiile și capacitățile 
sale creatoare in îndeplinirea 
acestui vast și complex pro
gram constructiv, poporul nos
tru este profund interesat in 
instaurarea unor condiții inter
naționale de colaborare și pace 
care să-i permită să dea viață 
proiectelor sale de viitor. Prin 
obiectivele ce și le propune, 
politica externă a României 
răspunde tocmai acestor inte
rese alo poporului român de 
a trăi in condiții de deplină 
securitate internațională, de a 
colabora fructuos cu celelalte 
națiuni.

România este, după cum se 
știe, un stat socialist și, ca 
atare. în cadrul politicii sale 
externe, ea acordă o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor 
sale cu celelalte state socia
liste din Europa și de pe alto 
continente. Tn același timp, 
țara noastră și-a înscris ca un 
obiectiv de cea mai marc în
semnătate al politicii sale ex
terne promovarea susținută a 
unor largi raporturi de cola
borare cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

România apreciază că dezvolta
rea colaborării multilaterale între 
toate țările reprezintă, în condi
țiile de astăzi, nu numai o nece

Am ascultat cu mult interes 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite și ca 
cetățean al României, ca om, 
mă simt îndemnat să-mi ex
prim deopotrivă bucuria și 
mindria pentru acest magis- 
tial document.

De la înalta tribună a Or
ganizației Națiunilor Unite, cu 
ocazia Sesiunii jubiliare. Ro
mânia, prin glasul celui mai 
autorizat reprezentant al ci — 
președintele Nicolae Ceaușescu 
— se face cunoscută în lume 
prin politica sa realistă in a- 
bordarea problematicii funda
mentale a politicii externe, 
consecvența principiilor după 
care se conduce în efortul do 
a contribui la făurirea unei 
păci trainice pentru toate po
poarele — -mari și mici.

O reafirmare a înțelepciunii 
poporului român

Nu voi găsi cele mai potri
vite cuvinte prin care să-mi 
exprim sentimentele de min- 
drie patriotică trăite intr-o zi 
de luni, într-o zi. ce va rămîne 
înscrisă in istoria poporului 
nostru, în istoria tuturor po
poarelor, al căror țel suprem 
este pacea. Aceste sentimente 
au devenit a doua zi, mai pro
funde, cind am luat cunoștință 
de ecourile pe care cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
rost’tă la forumul Organizației 
Națiunilor Unite, lc-a avut in 
cele mai înalte cercuri poli
tice internaționale. Un marc 
succes al politicii țării noastre 
— așa este definită întreaga 
participare a președintelui Con
siliului de Stat al României la 
lucrările O.N.U. Un succes ca
re conferă noi dimensiuni pres
tigiului de care poporul nostru 
se bucură in lume, un su--.es 
in care milioane de muncitori 
văd încă un pas înainte făcut 

sitate a progresului general. ci 
și o condiție esențială a destinde
rii internaționale, a înfăptuirii in 
practica a principiilor coexistenței 
pașnice.

Relațiile pe care România le 
promovează cu toate statele lumii 
— și dorim să arătăm aici ca țara 
noastră are în prezent relații di
plomatice cu 97 de state și între
ține schimburi economice cu pc^te 
100 de țări — se întemeiază in 
mod neabătut pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
al dreptului fiecărui popor de a 
se dezvolta în mod liber șt suve
ran, fără amestec din afară, pe 
principiile deplinei egalități in 
drepturi și avantajului reciproc.

Statul român consideră că ele
mentul principal al relațiilor din
tre țări il constituie colaborarea 
economică și tchnico-științifică. 
Paralel cu schimburile comerciale 
propriu-zise, promovăm forme 
multiple de cooperare economică.

In general, sîntem pentru o cola
borare și cooperare internațională 
largă și neîngrădită, care să dea 
posibilitate fiecărei națiuni să 
beneficieze din plin de roadele 
schimbului mondial de valori, să 
ducă Ia dezvoltarea și progresul 
fiecărei țări.

In acest context se înscriu și 
relațiile pe care România le dez
voltă cu Statele Unite ale Amcri- 
cii. Desigur, țările noastre au re
gimuri sociale diferite, dar aceas
ta nu le poate împiedica să 'pro
moveze între ele bune relații de 
colaborare și cooperare. Doresc 
să arăt aici că, după vizita p>e- 
ședinței ui Nixon la București, i.t- 
lațiile dintre România și S.U.A. 
au cunoscut un progres, dar trebuie 
să menționez că acesta este incă 
redus, nu se' situează la nivelul 
posibilităților și al dorinței noas
tre de a dezvolta legături econo
mice și tehnico-științifice reciprcc 
avantajoase.

Un progres mai susținut al a- 
cestor relații ar fi posibil. după 
părerea mea. prin înlăturarea unor 
restricții, care mai există în pre
zent, atît în ce privește exportul

(Continuare in pag. a 4-a)

A fost glasul ce îndeamnă 
la sinceritate și prietenie, a 
fost glasul responsabilității și 
răspunderii pentru apărarea 
valorilor civilizației umane în 
sensul dezideratelor exprimate, 
cum bine se știe, de Carta 
O.N.U. E un bun prilej de me
ditație această sesiune jubilia
ră la care inițiativele Româ
niei, contribuția țării noastre, 
prezența ci activă la viața in
ternațională, au primit prețui
rea pe care o meritau. Pe de 
altă parte conducătorul statu
lui nostru a reliefat cu mult 
tact și fermitate, cele mai 
stringente probleme ale con
temporaneității. Am fost pro
fund impresionat că năzuințele 
tineretului — de care sini ne
mijlocit legat prin profesie —

(Continuare in pag a 3-a)

pe calea prosperității și civi
lizației.

Am discutat cu mulți co
muniști mineri, ingineri, teh
nicieni din cadrul colectivului 
unde lucrez pe marginea isto
ricei cuvântări. Aceste rinduji 
le scriu în numele lor. Știu că 
fiecare ar fi dorit să-și expri
me sentimentele in cuvinte 
proprii, să-și exprime toată 
bucuria trăită în fața acestui 
minunat exemplu de înțelep
ciune- al unui conducător de 
stat, de consecvență a unei na
țiuni conduse de un partid 
clarvăzător care se bazează în 
politica sa pe o temelie trai- 
ni< ă : dorința noastră unanimă 
dc a apăra interesele gene
rale ale cauzei păcii, de a lupta 
pentru desăvîrșirea operei de 
construcție pașnică a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. .

Ștefan CIORIC, 
tehnician miner 

E. M. Dilja 

(enlmiol Liceului 
nedamic ilin Deva

F/W7, 
CRtSCAT, 

HORtAJ l
Cu moi multe luni in urmă am 

fost incunoștiințat că Liceul pe
dagogic din Deva va sărbători 
in toamna anului 1970 o sută de 
ani de Io înființarea sa. Ves'ea 
centenarului școlii normale pe 
care am absolvit-o acum un 
sfert de veac, mi-o oprit, par
că, gindurile din goana lor 
diurnă și le-a convertit treptat, 
treptat spre lumea amintirilor 
legate de cei 8 ani de zile pe- 
trecuți pe băncile acestei presti
gioase instituții de cultură a ți
nuturilor hunedorene.

Gindul poposit în prag de 
centenar a depănat șirag neîn
trerupt de amintiri din ceea ce 
o fost odată vîrsta de aur - 
adolescența - ol cărei farmec 
rămîne de-o pururi legat de nu
mele Școlii normale și de cei ce 
ne-au luminat minteo, ne-au for
mat caracterul și ne-au oțelit 
voința pentru o ne putea apoi 
înscrie cu hotărire și demnitete 
pe orbita vieții ce ne aștepta 
dincolo de porțile școlii.

Eveniment de majoră însem
nătate in istoria Liceului peda
gogic din Deva, centenarul exis- 
tenției acestuia, cu privirea 
sa cuprinzătoare și retro
spectivă reînvie in mintea 
tuturor celor ce om fost odată 
elevi ai acestei școli : frinturi de 
lecții, emoții, note, succese, eșe
curi, farse, bucurii, prietenii, cu- 
noștiințe, jocuri, năzuințe, pasiuni, 
crimpeie de dor și visuri, visuri 
multe încărcate de condoarea și 
farmecul virstei școlare.

Din funigeii amintirilor filtrate 
de cei 25 de ani sedrși de Io 
absolvirea preparandiei devene, 
întrezărim sistemul rigjros de 
muncă stotornicit in această 
instituție, coracterizat prin exi
gență constantă și principială, 
prin- disciplină unitară si formă, 
prin; cultul muncii oneste și dîr- 
ze, prestată cu pasiunea și 
harul cu care era înzestrat fie
care. In cultul acestei munci s-a 
consolidat temelia culturii noas
tre generole, s-a formot proiilul 
nostru de viitori apostoli ai șco
lii și ni s-a înfiripat viitoareo per
sonalitate de cetățeni și intelec
tuali hotărîți să milităm cu toată 
capacitatea noastră pentru lu
minarea poporului din care ne 
ridicăm.

Probitatea științifică a lecții
lor, exigența și autoexigență ac
tului învățării, farmecul șeză
torilor literare, ineîntarea serbă
rilor școlare sau emoțiile palpi
tante ale întrecerilor sportive 
ne stăruie permanent în amintire 
și ne leagă pentru totdeauna 
in acea „olma mater" ce ne-a 
crescut in lumină și omenie.

Nenumărate sînt gindurile și 
amintirile ce vibrează în suf'el 
la ceasul centenarului școlii in 
care am crescut și-am învățat. 
Din noianul acestora gindul in- 
Iii grăbește către dascălii noștri 
care s-ou apropiat cu înțelegere, 
cu dragoste și încredere de mo
destele noastre deprinderi de 
muncă intelectuală, ne-au depis
tat posibilitățile și înclinațiile și 
ne-au conectat treptat la sursele

Prof. DUMITRU SUSAN

(Continuare In pag a 2-a)

Examenul iernii se apropie. V-ați pregătit ?
A căzut ieri piima zăpadă din acest început dc iarnă, albind acoperișurile caselor 

și solul orașelor Văii Jiului. Iarna e deci aici, la noi. Peste cîtva timp ca va intra deplin 
in elementele sale: zăpada și gerul. Ne va examina atunci, ea, iarna, la toate capitolelc-i 
...gingașe : curățirea zăpezii de pe străzi și trotuare, temperatura din apartamente, ritmici
tatea lucrului in unitățile economice și pe șantiere, aprovizionarea și desfacerea (inclusiv 
in vitrine) a produselor comerciale de sezon etc.

Sintem oare pregătiți de iarnă, acum, la prima zăpadă? Sau o așteptăm pe... ultima!

Un obiectiv actual, de mare necesitate 
în fața unităților miniere ale Văii Jiului :

ÎNDTPLINIREA UHWPLARA A SARCINILOR
CINCINALULUI 1966-1970

Sporirea de la an la an a 
producției de cărbune cocsifica- 
bil și energetic a bazinului car
bonifer Valea Jiului, se înfăp
tuiește, în principal, pe seama 
dezvoltării și modernizării -minaor 
existente, paralel cu punerea in 
exploatore a unor noi rezerve 
de cărbune in cimpurile miniere

In 1970, ultimul on al cinci
nalului, se va produce cu 2,2 
milioane tone cărbune moi mult 
ca în 1965, spor care, in cea moi 
mare parte, va fi realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Modernizarea minelor, ridicarea 
nivelului tehnic al producției au 
constituit preocupări permanente 
ale conducerilor unităților și a 
Centralei Petroșani. A existat și 
se confirmă intr-una dorința de 
a îmbrățișa noul, de a organiza 
mai bine producția și de a con

Mîine, pe arenele sportive
FOTBAL

La ora 15, pe stadionul Jiul 
este programată intîlnirea de 
fotbal, din cadrul etapei a 
Vlil-a a campionatului diviziei 
A, dintre Jiul și F. C. Argeș. 
In deschidere se intilnesc echi
pele de tineret-rezerve.

In campionatul județean se 
dispută următoarele intilniri : 
Paringul Lonea - Dacia Orăș- 
tie ; Preparatorul Petrila - Mi
nerul Aninoasa ; Preparatorul 
Lupeni — Energia Paroșeni (te
renul Uricani, ora 11).

O nouă etapă se dispută in 
campionatul național al junio

ing. GHEORGHE ILIESCU, 
director tehnic C.C.P.

duce mai competent diversele 
octivități minerești.

In ultimul timp s-o pus un 
accent aparte pe imbunătăți.ea 
metodelor de exploatare, apli
carea de noi metode care să a- 
sigure concentrarea producției, 
creșterea productivității muncii, 
reducerea consumului de mate
rial lemnos și o prețului de cost 
al producției. S-ou perfecționat 
tehnologiile de susținere metalică 
in abataje și galerii in vederea 
reducerii consumului de lemn, 
s-a căutat să se asigure un grad 
de securitate sporit. Unitățile 
centralei sini dotate cu 24 550 
stilpi metolici, cu peste 8 000 
bucăți mai mult ca la începutul 
anului 1970.

rilor. La ora 13, pe terenul din 
Uricani are loc meciul dintie 
formațiile Minerul Lupeni - 
Metalul Turnu Severin.

Astăzi se desfășoară trei 
partide din campionatul muni
cipal : C. F. R. Petroșani - Li
ceul industrial Petroșani ; Mi
nerul Uricani - Utilajul Petro
șani și I. G. L. Petroșani 
Preparatorul Coroești. Toate 
întiinirile încep la ora 15,30.
HANDBAL

Ultima etopă a turului cam
pionatului diviziei B de hond-

(Conlinitare in pag a 3-a)

Depozitul Competrol 
în faza de finisare

Construcția noului dcpo/.il 
Competrol, începută in pri
măvara acestui an la Vulcan, 
a ajuns in faza de finisare. 
Linia ferată a fost termina
tă. iar rezervoarele montate. 
Zilele acestea urmează să fie 
ridicat pe fundație ultimul 
rezervor. Depozitul din Vul
can va fi unul dintre cele 
mai moderne, mai mari și 
mai bine dotate din cadrul 
întreprinderii pentru livra
rea produselor petrolifere 
din Timișoara.

Incepînd din 22 septembrie, la 
mina Paroșeni a fost pus in 
exploatare un complex mecanizat 
de tipul OMKT. In primo decadă 
a lunii octombrie, din abatajul 
respectiv s-a extras 30 la sută 
din producția minei, cu o pro
ductivitate de peste 20 tone/post. 
Mecanizarea tăierii și a încăr
cării in obatajele cu front lung, 
do'ate cu susținere modernă, o 
constituit, de asemenea, o preo
cupare pentru colectivele din 
cadrul unităților și centralei

Minele din Valeo Jiului vor fi 
dotate in acest an cu încă 10 
combine, numărul lor total ajun- 
gind la 1 ianuarie 1971 la 21 
bucăți.

Pentru sporirea vitezelor de a- 
vansare la lucrările de pregătiri, 
minele din bazin au fost doto'e 
cu 4 combine, urmind ca in 
cursul acestui trimestru să se 
mai primească 2 bucăți, iar pen
tru încărcarea sterilului la înain
tări unitățile au in folosință 78 
mașini.

Pentru forarea găurilor de dia
metru mare pentru suitoare, mi
nele Petrila și Dilja sint dotate' 
cu 4 foreze.

La imbunătățireo organizării 
producției și a muncii și-o adus 
contribuția întregul personal teh
nic și muncitoresc ol unităților 
și centralei.

In octivitateo colectivelor se 
caută cele mai adecvate forme 
organizatorice și metode de mun
că, urmărindu-se îmbinarea răs
punderii personale cu conducerea 
colectivă. Folosirea rațională a 
potențialului tehnic și uman /a 
asiguro în acest an un plus de 
500 milioane lei la producția glo- 
bolă, 560 milioane la producția 
marfă, un spor de producție bru-

(Conlinuare in pag a 3-a)

La l'. E. L. 
Petroșani

Stocuri pentru producția 
anului viitor

In parchetele Căprișoara, 
Cibanul. Valea dc Brazi, 
Pleșa, aparținind U.E.L. Pe
troșani. s-au format primele 
stocuri pentru producția a- 
nului 1971. Astfel, la lemn 
rotund de fag există, deja, 
1 400 mc in faza fasonat. 
500 mc în faza scos și 400 
mc în apropiat. La rășinoa- 
se, s-au cumulat, pînă in 
prezent, 1 400 mc. de-a lun
gul celor trei faze.

Funicularul FP-2

Dotația Unității dc exploa
tare a lemnului s-a îmbogă
țit cu un funicular FP-2, pro
dus autohton caracterizat 
printr-o capacitate sporită. 
Noul utilaj poate lua mate
rialul din orice loc de par
curs; fără să fie nevoie nea
părat dc aparat de instalare.

Cabane pentru forestieri

La începutul lunii curente 
au fost inițiate lucrările de 
construcție a cabanei Stolo- 
joaia, care se preconizează 
a fi gata la mijlocul lui no
iembrie a. C-, destinată ca
zării muncitorilor forestieri. 
De curînd, a avut loc recep- 
ționarca cabanei de la Bir- 
logu.

dcpo/.il
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Pe ruguri de toamnă

In flăcările lor ard inimi și frunze 
Atitea tăceri, dureri și blesteme; 
Mitea amăgiri șoptite de buze, 
Mit ce iluzii pierdute prin vreme.

ard crengi de pădure, 
vise și dor ;
de mure.

Las toamnele să ardă in voie 
Frunza pădurii și rugii de mure ;
Las dorurile de fi-xa nevoie 
Ca norii să le care pe crestele sure.

Pe ruguri de toamnă 
Alături cu ginduri de 
Alături de rugii negri
Mături de galbene frunze ce mor.

CVRCVBE1E
Curcubeic dc toamnă pe cer și pădure. 
Ploi de toamnă cu tunet tirziu. 
Dureri care apasă in suflet pustiu. 
Tristețea din arbori nu-j nimeni s-o fure.
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Frunzele 
Vintul le 
Bostanii au 
Cu toamna

cad și crengile-s 
poartă spre cer 

rămas binguri 
cu torn linul

Prin crengi 
Cocorii au ,

goale, 
în vîrtej, 
pe vrej, 
in oale.

mi-o spune,vintul vestea
plecat e toamnă lirzie , 

In foșnetul ierbii uscată-n cinipie, 
Plînge lumina cu soarele apune.

C. DASCALU
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pos-

f rea- 
mi 02 
livi-

me- 
Bin- 
ccre

care, 
nu o 

nu 
ime-

nimeni căci el e-nchis în sicriul din mine, în 
din mine.

ia primăvară, la primăvară! Cind va veni...

color, precum și o bu- 
de peliculă de film, 
datorită foptului că 

bine întreținută 
nici o urmă de

Materna

B ■ ■ ■

p

oen- 
opti-

deo- 
disci-

al
și sensibil Iu 

organizator 
dirz in acliu- 
și permanent 
ridicării și lu- 
, Constantin

Constaniin 
etc. și se 
valoroasă 

in fructe

punctualitatea 
și față de ol- 
i ndeletnicir i lor 

deprins profesorii 
de lu-

și bucuria 
arată același

...Din suflet de doină mi-ai plămădit suflet, Șl din 
măt de frunză mi-ai dăruit grai. Nu pot de aceea in 
de toamnă ori de iarnă, cind frunzele mele zac reci și 
de, să-mi ridic glasul. ...Tăcerea se răsucește în mine șl 
seva mi se zbuciumă în clocot. Degeaba crengile mi sc 
zbat neputincioase, căci frunzele sini moarte și freamătul 
lor c mort. Doar sufletu-mi doină, plînge cu glas dc bu
cium și de flaut cîntu-i durut. Nu-1 auzi acum nici tu, 
nu-1 aude 
mormintul

Poate
.-Munci!—

Aurel Vlaicu
f
Aurel Vlaicu
/

și de

••••••b•bbtib■bbb•n
IBI-

(Urmare dm f.tg 1)

Ș' 
pașii 
Ol

ds 
de

Ca o menire, permanentă, 
a oricărei „scene- (fie ea și 
provincială), a fost, este și va 
râmine includerea, neapărată, 
in repertorii a unora dintre 
valorile fundamentale ale tea
trului universal. Dacă lin 
-osatura" reprezentațiilor ''noi 
întregi stagiuni s-ar încerca 
excluderea unor atari valori, 
recunoscute, jucate și... răs- 
jucate. iștigul repertorial (și 
nu numai acesta...) ar fi. ne
îndoios. mult redus iar acce
sul publicului la intensa... ar
dere lăuntrică in contact cu 
ce- r dat mai valoros spiritua
litatea umană. într-o oarecare 
măsu-ă. interzis. Si n-re fi bi
ne... Ne întrebăm, insă, 
odată 
mei 
ar 
nea înscenări ale unor texte 
bine cunoscute, din punctul 
dc vedere al viziunii regizo
rale 
nice.
di te pot fi aduse — mai des 
uzi. cînd. se pare, sînt si... la 
modă — deși riscul, marele 
risc de a „vîri’: în scenă fal
sul și inesteticul inedit in lo
cul prezumtivelor restructu
rări sau schimbări de fizio
nomii și raporturi, poate sfir.și 
cu un eșec total. Dar nu ine
ditul. în totalitate, e urmărit 
de toți regizorii. De cele mai 
multe ori. în asemenea situa
ții. asistăm la un inedit mă
runt. fragmentat dacă •- roți, 
contribuția personală a regi
zorului constind in ingeniozi
tatea rezolvării altfel a unor 
părți componente ile piesei. 
E adevărat, nu avem de-a fa
ce cu noul, intr-o viziune in
tegrală, (ceea r-o ar fi ideal 
dar și— pe margine de pră
pastie), dar cu un fapt no
tabil — da. In noua premie
ră a teatrului petroșănuan — 
„Avarul” de Moliere — re
putata regizoare Marietta Sa
dova, cu utilul concurs al ar
tei scenografe; Elena Putrăș- 
canu-VeaR’is (semnatara unui 
decor, a unor măști și costu
me adecvate, 
complet integrate 
li slice 
tit să 
actori 
uitate 
tindu-1 
lor, al 
pe noi.
prezentare largă și 
nuanțată a acelei lumi.
• ă mai adăugăm ă

c-
— și poate nu fără !e- 

— ce anume și it inc I t 
mai putea aduce aseme- 
inscenări ale unor 

din

și al concretizării ei 
Evident, clemente

scc- 
inc-

de Moli ere

viață, profund cunoscător 
psihologiei umane 
vibroțiile acesteia, 
lolentat, hotărit și 
nile 
animat 
minării 
Sporeo 
Io loc 
fesorilor și conducătorilor ce i-a 
avut Liceul pedagogic din Deva 
in cei 100 de oni de existență, 
imaginea so persistind neconte
nit și în amintirea celor ce l-cu 
avut co dascăl, precum și in

Eminentul inventator și a- 
violor Aurel Vlaicu, pionier ol 
aviației românești și universa
le, a intrat in istoria tehnicii 
de la începutul secolului nosliu 
co unul dintre cei moi buni 
constructori de avioane ăin 
lume și primul inițiator ol zbo
rurilor peste Carpați.

Născut pe meleagurile O.oș- 
tiei, el o avut, alături de alte 
invenții strălucit', preocupări 
și in domeniul celei c!e-a șap
tea arte : cinematografia. In 
anii in caic iși desovirșea stu
diile, co student la Miinchen 
(1905-1906), o construit, după 
un plan propriu, un original 
aparat de proiecție pentru 
diapozitive și filme. Aparatul 
se află expus in Muzeul 
moiial „Aurel Vlaicu" din 
ținti comuna sa natală, 
astăzi ii poartă numele.

In colecția muzeului se
treaza, de asemenea, 6 diapo
zitive 
cotă 
insă, 
fost
moi ore 
gine. Diapozitivele, de formă 
dreptunghiulară, avind dimen
siunile de 14 X 3 cm, repre
zintă onimale domestice și săl
batice, jocuri de eonii, portrete 
de oameni.

După cum reloteoză frotele 
și colaboratorul său, Ion, 
Aurel Vloicu a adus de 'o 
Miinchen aceste diapozitive, 
precum și moi multe filme co
mice și documentare. Unul 
dintre aceste filme prezenta 
activitoteo desfășurată intr-un 
atelier meconic. Cu aresle fil
me, pe care le proiecia in tim-

■J

întreprinse r 
de idealul i

poporului, 
se situează cu demnitate 
de frunte in galeria pro-

in spectacol, momente — con
turate cu sclipiri dc inteli
gență 
și sugestie (legate, i 
cipal de frămintările 
oare, după pierderea 
cu bani, ale lui 
cel ce e în stare 
ultima suflare ..in 
de la cap ca să nu 
dc pomană" cum 
maestrul Tudor- Mușatescu). 
văzute cu alți ochi, momente 
care smulg, parcă, pe specta
tori din obișnuita-le siestă fa
ță de viața din scenă, deter- 
minîndu-i pe un fundal de 
întuneric netenebros. dacă nu 
să gindcască dar. cel puțin, 
să spună ei ultimul cwînt. 
cel nerostit, vom reuși sâ in-

cu sclipiri de
— de mare desfătare 

in prin- 
: interi- 

casetei 
Harpagon, 
sâ-și dea 
luminarea 
mai ardă 
ar spune

CRONICA
DRAMATICA

dedus
bine
atî-
sur-
..lu-

funcționale, 
viziunii sti- 

a ..titularei”), a izbu- 
Lmpună colcctix Hui dc 
înțelegerea unei lumi 
de trei veacuri, inci- 

,și prin intermediul 
a torilor. bineînțeles și 

spe tutorii) la o re- 
largă

țelegem cil de expresiv a în
cet ,l și-a reușit să no vor
bească, prin toate mijloacele 
oferite de scenă, semnatara 
regiei artistice. Foile nu gre
șim afirmînd că am 
(nu am regăsit, să fim
înțeleși !) in spectacol, in 
tea și atitea momente, 
prize, poante cu miez, 
erate” de-o mină iscusită, nu
întotdeauna servite cu știință 
de toți interpreții. Să recu
noaștem. o dcajuns. uneori, 
doar o simplă pauză, altun
deva decit o știam, intre cu
vintele unei replici, pentru ca 
efectul să fie cu totul altul! 
Categoric, nou 1 Că ritmul ex
terior al lumii create de ma
rele clasic din a doua jumă
tate a secolului al XVII-lea. 
cu toate moravurile și vici
situdinile ei, înțeles perfect 
de regizoare și transpus în- 
Ir-o reprezentație dezinvoltă, 
a mai fost, pe alo- uri. ...frint 
sau accelerat de interpreți. 
aceasta este cu totul altceva. 
Ce-a avut de spus regizoarea, 
a spus! Clar, curat, expre
sia. curgător... Dumitru Dră- 
cea. in ..pielea" principalului 
personaj al piesei. -Harpa
gon* — detestabilul avar, în
zestrat. spre compensație, dc 
..părintele" său literar cu

multe trăsături umane, care 
nu sini slăbiciuni — se si
tuează. categoric, in fruntea 
reușitelor actoricești. Intr-un 
rol deosebit de generos, greu, 
interpretul petroșânean. care 
abordează din ce in ce mai 
mult cu maxim curaj figurile 
..celebre11 ale marii 
dramatice, a izbutit 
decit ne așteptam 
farmece și să ne 
—. a reușit o 
creație, o creație care fami
ne in conștiințe. Și cc satis
facție mai mare 
nită dc. cineva 
monios dirijate 
contribuțiile, pc 
dus la succesul 
actrița Ru.vandra Petru, 
pre care, după premieră, 
neva ne spunea, cu subînțe
les, c-a avut, intr-adevăr... 
Thalie (afirmație față dc ca
re avem, totuși, cîteva rezer
ve. uneori Elisc neconvingînd 
decit la suprafață), 
tul Radu Xeag (La 
său frapînd 
spontaneitate 
Mihai Clita. 
bil. aproape 
in... zorzoane 
Marcel Popa 
ceilalți interpreți. într-o mă
sură 
am 
rate 
turor
genitatea de ansambu a spec
tacolului : Cecilia Teodoru 
(Frosine ar fi putut să fie 
deplin configurată dacă 
trița ar fi ’ 
esențializare 
ră), 
rîanne 
în alte 
vădită 
țci. ar 
maximă 
Clierghe

literaturi 
mai mult 
— să ne
convingă

importantă

poate fi rîv- 
în artă ! Ar
au fost și 

care le-au a- 
spectacol uliii.

des-
r;i-

debutan- 
Fleche-ul 
degajare, 
precizie),

prin
?i 

un Vaiere via- 
perfect integrat 

și relații și 
(Clemente). Si

mai marc sau mai mică, 
compus chipurile suge- 
rcgiz.oral, eforturile tu- 
armonizîndu-se în omp-

ac- 
vădit mai multă 
și sevă ințerioa- 

Berbiuc (Ma- 
rol care desigur.

Violeta 
c un
condiții docil cele de 
indispoziție a actri- 
fi fost .desenat” cu 

pregnanță), \icolae 
(Brindavoine a fost 

fascinant). Alexandru Zecu 
(Anuselme), Florin Plaur (ju- 
pinul Jacques), Mircea Pini- 
șoară (jupinul Simon), Lucia 
Lucan (jupincasa Claude). .4- 
lexe Corvin (La Mcrlu he) 
și Jean Tomescu (Comisarul).

In concluzie, un spectacol 
nivel calitativ, fără 
facilului, antrenant.

dc un ...or" aproape 
într-o ..orchestrație' 
in nuanțe și acor- 
„Avar” ce se cere

de bun 
concesii 
susținut 
omogen, 
scăldată 
duri, un
< u insistență văzut.

V. TEODORESCU

se ridică cunoscuta 
construită de romani, 
și 
pe

istoria și-an pus 
această olosilă 
elipsoidală .44.4 

înconjurată de un 
la 

72 de arcuri

■ intătoarea muzică a „Ai- 
dei". De atunci, cu excepția 
întreruperilor determinate de 
ele două războaie mondiale, 

la Verona in fiecare vară se

ansamblul antic al Arenei. 
De regulă, toate detaliile gi
ganticelor decorațiuni se aco
peră cu un lac special pentru 
a le proteja de ploaie.

VIVAT,
CRESCAT,

in-

tezaurului culturii naționale 
universale, îndreptindu-ne 
spre progres și împlinire, 
meni modești ; intelectuali 
profunda cultură, exemple
hărnicie, punctualitate și demnă 
ținută ; pedagogi dotați cu în
țelepciune și omenie — ei rămin 
pentru noi simboluri și modele 
de muncă și viață. Numărul ce
lor ce-au servit cotedrele liceului 
pedogogic in cei 100 de oni este 
de ordinul miilor, ior numele lor 
se odîncește mereu în arhivele 
școlii și-n memoria colectivă
promoțiilor de dascăli pe care 
preparandia i-a dăruit cu gene
rozitate invățămîntului hunedo
reon și din alte ținuturi ale 
țării.

Din lungul șirag al profesori
lor ce-ou dăltuit cu migală și 
lenocitote caracterele absolven
ților Școlii normale, evoc, cu 
sfiala impusă de un asemenea 
gest, imogineo celor ce-au dat 
cu generozitote lumină din lu
mina sufletului lor promoției mele 
de acum 25 de oni.

Din colbul amintirilor se
cheogă co primă și proeminenta 
imogine personalitatea profeso
rului Constantin Sporea, cel cc 
a condus Școala normală de 
băieți timp de 20 de ani. Legct 
prin vocație de profesiunea de 
educator, căreia i-o închinat, 
fără rezerve, intreg potențiolul 
său de muncă spirituală și fizică 
profesorul Constontin Sporea a 
stol neclintit la datorie servind 
școala românească 34 de ani, 
dintre care, între 1919—1939, în
deplinind sorcino complexă și 
de mare răspundere de directei 
ol Școlii normale din Deva.

Intelectual auster, exigent cu 
sine însuși, cu colaboratorii săi 
și cu cei ce i-a pregătit pentru

imuni!

AGENDA
CULTURALA

A
In turneu

Taraful și soliștii Casei de 
cultura din Petroșani vor fi 
miine in turneu la Sarmi- 
zegetusa și Totești cu mon
tajul de muzică populară 
„Mindră-i Valea Jiului".

Spectacol de 
muzică 

populară și 
ușoară

Formația de muzica ușoa
ră .Atlas" și echipa de dan
suri. ale Casei de cultură 
din Petroșani, împreună cu 
formația „Cromatic" și tara
ful din Lupeni, vor prezen
ta astăzi. cu prilejul consfă
tuirii inovatorilor din Valea 
Jiului, un spectacol de mu
zică populară și ușoară in 
sala clubului din localitate.

memoria colectivă a celor ce 
l-au oscultat ca vorbitor, sfătui
tor sau i

Ion 
limba 
nă, ne-a 
farmecul tulburător și sublim al 
artei cuvintului românesc, el 
ne-a cultivat dragostea pentru 
limba in care s-a plăsmuit Mio
rița și Luceafărul și ne-a indem- 
not - prin propriul său exem
plu - sâ răminem de-a puruii 
credincioși poporului nostru și 
tezaurului sâu spiritual.

La flacăra iubirii de neam și 
de țară ne-a crescut și dascălul 
nostru de istorie Gheorghe Ghi- 
neo — exemplar cărturar și pa
triot. Tainele profesiunii : răbda- 
reo, tactul, măiestria metodico- 
didactică și dragostea pentru co
pii - le-om desprins de la pro
fesorul nostru de pedagogie Ion 
Dragomir. el însuși pilduitor și 
strălucit pedogog, dăruit cu toa
tă pasiunea profesiunii nobile 
de educator.

Victor Solomon, profesorul de 
științe naturale, neobosit cerce
tător și colecționar, harnic 
întreprinzător, ne-o purtat 
lumea erelor geologice și nea 
introdus cu pricepere, cu opti
mism și înțelepciune in tainele 
întregii lumi onimale 
tale.

De importanța și 
practică a cunoașterii 
străine ne-bu convins cu prisosin
ță profesorul de franceză Ion 
Gheorghe și soția sa. profesoa
ra de germană Gherghina 
Gheorghe, nepoata morelui poet 
Lucian Blago, spre înțelegerea 
căruia am fost îndrumați cu 
competență și căldură de aceea 
ce a trăit nemijlocit in preajma 
acestui mare creator de cultură 
româneasca.

Ne stăruie in 
ginea dascălilor de 
Ion Radu, Geza

rospinditor de lumii ă 
Bucur, profesorul de 
și literatura româ- 

deprins să gustam

utilitolC-0 
limbiloi

Teatru
Astăzi și mii ne, de 

19, in sala teatrului 
..Valea Jiului" vor fi 
late încă două spectacole cu 
comedia .Avarul" de Moliere, 
in regia Mariellei Sadova Șt 
scenografia semnată de Ele
na Pătrășcanu-Veakis.

la ora 
de slat 
prezen-

amintire ime- 
matematici

Kanaray sau 
Alexandru Grozescu - a căror 
rivna pentru a ne iniția in mi
nunile și puterea cifrelor și sim
bolurilor motematice ne-a rămas 
ca model de optimism și tena
citate.

Lor li se asociază imaginea

profesorilor de fizică și chimie 
Eleno Popescu și Iulian Helgiu. 
respectați și stimați in mod deo
sebit pentru aceeoși strădanie 
de o ne familiariza cu tainele 
disciplinelor realiste, otit de im
portante in întregirea orizontului 
nostru de cultură generală.

Cu vorba-i rară, apăsată și 
cuminte, profesorul de geogrofie 
llie Constontinescu ne-o familia
rizat cu coordonatele întregului 
glob terestru și ne-a purtat in 
variatul și minunatul relief al 
potriei noastre, strecurindu ne 
necontenit in suflet dragostea 
față de întregul pămînt româ
nesc.

Profesorii Nicoloe Haneș - de 
muzică și Drăgan Mariș - de 
desen ne-au rămas osociați in 
memorie prin figura lor blajină, 
prin vorba cumpănită și domoa- 
lă și indeosebi prin răbdarea și 
ințelegereo cu care ne-au deprins 
cu minuirea arcușului și o pen
sulei, cultivindu-ne gustul pentru 
farmecul vrăjit cl 
culorilor.

Cu exigența și 
față de noi înșine 
ții in domeniul 
proctice ne-au 
Constantin Pungulescu 
cru manual și lancu Zahorio de 
agricultură, amindoi caracterizați 
prin austeritate, exigență si 
sebită rîvnă in predarea 
plinelor respective.

Un profesor mult îndrăgit 
tru căldura, însuflețirea și 
mismul molipsitor dovedit cu pri
lejul tuturor activităților ce 'e-a 
desfășurat cu elevii săi, este 
Cornel Barbu, singurul ce desfă
șoară și azi, o activitate bogate 
ca profesor activ — împărtășind 
cu aceeași generozitate dragos
tea sa de vioțâ și muncă celor 
ce ou fericirea să I aibă ca das
căl.

Dirigintele nostru - Paiknie 
Petrescu, alături de ceilalți ato- 
fesori, ne-a învățat cinsteo și o- 
menia, dragosteo de adevăr și 
dreptate, modestia, respectul, iu
birea de neam și de țară, aspi
rația spre tot ceea ce înalță și 
înnobilează sufletul uman.

Șirul dascălilor vrednici ce-au 
onorat catedrele Liceului peda
gogic din Deva o continuat cu 
nume prestigioase ca : lancu 
C. Stoica, Ion Crăciun, Alexandru 
Vărzaru, Ion St. Popa, 
Popescu, Emil Laslău 
continuă cu ’pleiada 
o profesorilor actuali 
cu directorul Gheorghe A. Chi- 
ței, profesor emerit, cu o bogată 
și notorie activitate metodico- 
didactică și de specialitate.

Ca fost elev al Școlii normole 
într-o perioadă mai grea, cind 
unii am fost nevoiți să învățăm 
cu o mină pe carte și cu cea
laltă pe armă, ca actual proie- 
sor și slujitor ol invățămintului 
hunedoreon, mă simt legat cu 
mii de fibre de această institu
ție ce mi-a pus temelia cunoaș
terii. De aceea m-am strădui, 
să-i aduc drept omogiu evocarea 
unui crimpei 
ce-ou slujit-o 
pricepere, cu 
ment.

Cer iertare 
amintit fie din uitare, fie din 
necunoaștere - și in fața tuturor 
mo închin cu cel moi profund 
respect. Iar Liceului pedagogic ii 
urez din tootă inima VIVAT, 
CRESCAT, FLOREAT ! - intru 
slavo școlii și culturii românești.

I
8
8

din șirul dascălilor 
cu credință, cu 

pasiune și devota

I

Io începutul onului 1911, 
Orăștie pentru o-și vedea ru
dele și prietenii. Cu această 
ocazie, in sala hotelului „Cen
tral** din locolitote, la 8/21 ia
nuarie 1911, a avut loc o en
tuziastă adunare in timpul că
reia, după cum relateoza fra
tele aviotorului. Aurel Vlaicu 
a vorbit despre succesele sale 
in cucerirea văzduhului. Prele
gerea o fost ilustrata prin pio- 
ieclcnea unei pelicule docu
mentare - „Producțiunea ci
nematografului cu Vlaicu" - 
reprezentind zborul efectuat 
de el Io București, in 1910, 
la bordul aeroplanului de con
strucție proprie, „Vlaicu I".

Despre acest film, unul 
dintre primele filme romanești 
realizate la București și core 
au fost proiectate in fransil 
vania, ziarul „Libertotea" ce 
opărea la Orăștie scria, r 
numărul său din 12/26 ianua 
rie 1911, următoarele : „Pro 
ducțiuneo cinematografului cu 
Vlaicu dată simbăta trecută 
a fost privită cu mult interes 
de publicul român din Orăș
tie, adunat in număr maie. 
Zborurile domnului Vlaicu la 
București, ieșirea cu mașina, 
gătirea de plecare, urcoreo pc 
el, urcarea moșinii in văzduh, 
plutireo ei elegontă cînd mo, 
aproape, cind mai departe, 
norocoosa coborire ior pe pa 
mint, toate au fost bine prin
se și dacă noi n-am avut no
rocul de a vedea acest zbo- 
in notură, l-am putut vedea 
destul de bine reprodus de 
moșino cinematografică". Au
rel Vlaicu, prezent la această 
reprezentație cinematografică

pul vacanțelor, Vlaicu o reuș’t 
sâ ațițe curiozitatea consăte
nilor săi, care in număr mare 
luau parte la aceste reprezen
tații, curioși sâ vodă „senza
ția secolului", cum era numit 
cinematograful.

Zborurile încununate de suc
ces ale lui 
București in 
nul „Vlaicu 
construit de
gilim sentiment de mindrie 
rindurile hunedorenilor 
mijlocul cărora el văzuse 
mina zilei ca, de ollfel, 
treoga țară. In drum 
Poris, unde urma să-și 
pere motorul pentru
aeroplon, „Vlaicu II", aviato
rul o poposit pentru două zile

Aurel Vlaicu la 
1910, pe aeropla- 
I", conceput 

el, ou trezit un

in

Șl 
le-
in 
in

Iu- 
in-

spre 
cum- 
noul

spre mindrio 
talorilor, . 
„a fost de multe ori aclamat 
și felicitat, ca și cum ai fi 
zburat norocos

Interesul lui Vlaicu față 
cea de-a 
otunci, Io începutul secolmui 
ol XX-leo, făcea primii pași p 
scara consocrării în riadul ce
lorlalte arte, adaugă un nou 
aspect activității multilateral» 
desfășurote de acest pioni- > 
al aviației românești, care c 
dus pină dincolo de granițele 
țării, prestigiul geniului crea
tor

co și cum at 
și peste no, 

de 
șopteo artă, care

ol poporului nostru.

Prof. Ion ANDRIȚOIU
Muzeul județean Deva
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FOLCLOR MOMIRLANESC

la cintecul liricDe la strigătură
In centrul orașului italian 

Verona 
Arenă 
Timpul 
pecetea
onstru: ție 

m pe 73',5).
ordon de piatră formal

i indul lui din 
dc cerc. Anual, incepind de 
la mijlo ui lunii iulie, acest 
minun monument al anti- 
-T.ilâțiî se transformă într-un 
imens teatru de operă- fă:-ă 
'gal in întreaga lume.

Autorul ideii de a 
Arena din Verona 
punerea ir scenă a 
spectacole de operă este cu
noscutul -intăreț Giovani 
Gen dello. Lu 10 august 1913.

j prilejul împlinirii a 1 
de ani de la nașterea 
Giuseppe Vcrcii, in Arenă

SUB CERUL LIBER
folosi 

pentru 
unor

des.hide sezonul de 
In fie: arc seară, p sic 
de spectatori asistă la 
tacolele sub cerul liber.

Deschiderea sezonului 
precedată de o muncă 
nică a decoratorilor, 
loi, care creează complicate
decorațiuni, incluzîndu-le in

operă.
20 000
Spcc-

100
lui

, m . * i v i • d a

sunat pentru prima dată in-

este 
tita- 

pi tori-

O dată cu venirea primă
verii, in. ep n-petițiile pentr u 
noile spectacole. Fină nu de 
mult in repertoriu erau in
cluse opere care necesitau o 
punere in scenă complicată. 
Astfel, pentru montarea ope
relor ..Aida", „Trubadurul”, 
..Cai men” era necesar un cor

de 200 dc persoane. 400 de 
figuranți precum și dresori 
de cai și elefanți.

In ultimii ani, spectacolele 
dc operă de la Verona atrag 
un număr’ lot mai mare 
persoane din diferite ( 
ale Italici și din alte 
Anual sini distribuite 
de abonamente. Spre 
birc de alte teatre 
timpină dificultăți 
re. printre care sc 
chiar ,-Scala” din
Aiena nu sc poate plinge de 
lipsă de spectatori.

In repertoriul celui dc-al 
48-lea sezon. în afară dc 
..Carmen", au fost incluse 
„Traviata". „.Manon Lescaut" 
.și oratoriul lui Ilendel „Mcs- 
sia". Pentr u punerea in scenă 
a acestuia a fost invitat cu
noscutul regizor Mauro Bo- 
lognini.

satelor momirlănești cin Valea 
să întrezărim procesul dc creație

de 
orașe 
țări.

45 000 
deose- 

care în- 
financia- 

numără 
Milano.

Bogăția 
Jiului ne dă . 
in ineditul său. Simplitatea versului, cuvintul ales cu fi
nețe dau valoare creațiilor folclorice. Slrigătura, formă de 
exprimare directă. îmbinată armonios cu melodia relevă 
sufletul deschis, comunicarea directă, clemente ce ii carac
terizează pregnant pe acești strămoși ai dacilor.

In foarte multe cazuri, strigăturile, ca formă dc expri
mare directă, deschid calea spre cintecul liric, dc aseme
nea. bine realizat. Această trecere spre cinice, ce sc reali
zează prin definitivarea ideii și prin îmbogățirea conținu
tului, dovedește interferența (iulie strigătură și cintecul 
liric.

Pentru exemplificare, avem citcva strigături din satul 
.-are oferă posibilitatea să lieRăscoala dovedind o formă 

încadrate in cintecul liric.

Pe sub poala pădurii 
Parc-aud gura mindri,
Nu știu-aud ori mi se parc, 
Ori mi dor de mindră tare.

Prof. Petru EANA

Da', mi-i dor,
da- nu prea, prea

Că știa că viu la ca.
„— Deschide mindruță ușa.

Că răsare găinușa*.
Lasă bade să răsară 
te-am așteptat de-asară 

cină și cu liodină 
la inimă".

.Mantaua și gentilica 
Că m apucă ziulica**.
— Lasă bade să te-apuce 

Că ți-a fost gurița dulce, 
Dulce și fermecătoare. 
Cine te iubește moare”.

k

fost dragostea 
nu de-acuma. 
mî-i urîtă, 

:rijă prea multă, 
doruțu’, 
pămintu'; 
dragostea, 
pacostea.
fost dragostea, 
nu de-acuma;
fost 

calea-ntoarce 
Și n aveam cu cine-o face, 
Că pentru cine-o făceam 
Și-o pus perdeaua la geam. 
.— Ridică neică perdeaua. 
Să-mi iau pușca și mantaua.

Mindră mi-o 
Mai de mult, 
Nici acum nu 
Nunta cu
Tot
Că
Tot
Că

gi 
încet cu 

s-aprinde 
incet cu 

s-aprinde 
Mindră mi-o 
Mai de mult 
Mindră mi-o

(Cules de la Aeram Aurel 
salul Răscoala)

Chiotire-aș chioti 
N-are cine m-auzi.
C-a mea mindră nu-i pe-aci 
Și-a mea mindră îi departe. 
Două dealuri ne desparte. 
Două dealuri și-o pădure 
Și-o cale plină cu mure. 
Hai pădurea 
Murele să le

s-o tăiem, 
mincăm.

(Cules de 
satul

la X'egoi loan
Răscoala)
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SOLICITUDINEA -
deziderat al bunului renume

Activitatea dc deservire a 
pop .:l..lic.. de satisfacere a ce- 
nn',iior înscrise pe claviatura 
unor custuri >i pretenții tot 
riki diverse, dar firești, poate 
f; impli i.tă numai râspunzind 
eu soli ivadinea cuvenită ro
me uzilorfăcute de cetățeni. 
Solicitudinea ti-ebuie conjuga
tă la riadul ei cu indeminarea 
meseriașului, cu olitalea ma
terialelor sau a lucrării execu
tate. Îmbinate <u pricepere și

tat in a tivitatep cooperatori
lor. La tindul lor, comuniștii, 
intre care Ștefan Ghenian, Ior
dan Duda, Vasi’e Marin. An
drei K •: ar.'. Ștefan Suciu. Eu- 
gen Ghirciș. s-au referit la u- 
nele neajunsuri pe care le in- 
limpină in buna deservire a

Clarviziune,
tacf, îermifate

In darea de seamă prezen
tată de biroul organizației de 
bază au fost scoase in eviden
ță lipsurile care s-au manifes

pasiune. .iccste deziderate pot
contribui la crearea unui bun
renume a< el ui atelier de dese r
vire care vi-a prepus să des-
ffișoarc o aclivitate utilă so-
cietății. biizatâ pe o remun-cra-
(ie despri n?ă din însăși nor-
mele etici i socialiste. Există in
inuniciDiul nostru numeroase
ateliere rrleștesugărcști in are
primează solicitudinea. grija
pentru a
îe trece pi agul să f:e satisfăcut.
să apeleze eu încredere la ser-

rite. Tot așa cum e-
x:s’.j și ;r
lisat o notorictate nedorilă.
Asupra ; icestora din urmă.

asupr a imperatA ului de a
se imbunîități continuu activi-
lalea in a ■■■l:en?lc de deserx ire
s-au orîenii.it. recent, dezJ?.iîe-
rile ■'omurliștilor din cadrul or-
Sanizațici de partid a Coopc-
rativei _J; ul“ din Petroșani.

clienților, fâcind propuneri 
privind dotarea și aproviziona
rea corespunzătoare a secțiilor, 
ridicarea gradului de califica
re al ucenicilor, planificarea 
judicioasă a timpului de lucru 
și respectarea orelor afectate 
deservirii populației. Referiri - 
du-se la rolul conducător al 
organizației de partid in coor
donarea Întregii activități a 
cooperativei, tovarășul Ion Mâ
nate, președintele cooperativei, 
a arătat că noul birou al or
ganizației de bază va trebui 
să-și intensifice activitatea pe 
linia ridicării continue a ni
velului politic al membrilor 
de partid, educării lor in spi
ritul răspunderilor ce le revin, 
înlăturării formalismului in ac
tivitatea organizației.

Ca dovadă a sprijinului pe 
care cooperativa il primește 
din partea forului tutelar, la 
adunarea generală a organiza
ției de partid din cadrul Coo- 
perativei .Jiul" a participat 
tovarășul Leontin Bliijean, pre
ședintele U.J.C.M. Hunedoara- 
Deva, care a făcut celor pre- 
zenți utile recomandări pen
tru continua diversificare a 
serviciilor prestate către popu
lație. pentru realizarea unui 
volum de beneficii tot mai spo
rit, precum și pentru împli
nirea acelor deziderate care să 
contribuie la crearea unui bun 
renume tuturor atelier, lor de 
deservire.

I. M.

(Urmare din pag. 1) 

au primit o înaltă apreciere 
ocupind un loc de frunte in 
evoluția lumii de astăzi.

.-Im simțit că glasul tovară
șului Nicolae Ceaușescu expri
mă gindurile melc, ale noastre, 
ale tuturor; am fost mindru, 
ca cetățean al României, de a- 
cest magistral document, de 
prestigiul de care țara se bu
cură în lume. Sint mindru cind, 
citind presa, constat atitea și 
at ițea aprecieri elogioase la a- 
dresa politicii partidului atit 
din țară cit și de peste hotare.

Se regăsește in această • cu- 
vîntare întreaga înțelepciune .și 
clarviziune a politicii statului 
nostru. O dovadă a acestei 
clarviziuni este convingătoarea 
demonstrație privind interde
pendența dintre pacea și secu
ritatea generală și progresul 

în part 
terdependență care, unind inte
resele tuturor popoarelor im
pune ca o necesitate din rele 
mai imperioase pentru viitorul 
încercatului nostru continent,

al întregii lumi, realizarea se
curității europene, a unui cli
mat de înțelegere și colabora
re intre toate statele.

Cu atit mai puternică și con
vingătoare apare această de
monstrație cu cit, in sprijinul 
ei, sint aduse argumente con
crete din însăși politica țârii 
noastre, din acțiunile statului 
nostru caic se înscriu, in tota
litate. in direcția rezolvării a- 
cestor deziderate majore ale 
zilelor noastre.

Este foarte greu să exprimi 
in citeva cuvinte, sentimentele 
pe care le-a trezit în toate ini
mile ampla cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. E 
vorba de gindurile, năzuințele, 
interesele unui popor întreg, 

, de grija și veghea pentru des
tinele întregii omeniri; ele au 
venit din partea unui condu
ctor de stat care a dovedit și 
ciovedoșle în permanență că 
știe să poarte cu cinste pe 
umerii săi nu numai răspun
derea- destinului patriei sale, 
ci Și pe aceea de factor activ 

■ in viața internațională.

Primul 
transport 
de citrice 

din recolta 
anului 1970

sosit
la Constanța

In portul Constanța a a- 
costat cargoul românesc ..Ca
ransebeș", care a adus din 
Cipru 650 tone de lămîi. Este 
primul transport de citrice 
din recolta acestui an care 
vine in țara noastră prin in
termediul Agenției de import 
Constanții. In săptăminile ur
mătoare sint așteptate alte 
transporturi dc lămîi. porto
cale. stafide și alte fructe din 
țările med:’ aneene. Se pre
vede ca. pină la sfîr.șitul a- 
nului. in portul nostru ma
ritim să soscas'-ă peste 8 000 
tone de lămîi și portocale.

(Agerpres)
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A apărui numărul 10/1970 al revistei

W1PROBLEME ECONOMICE"
DIN SUMAR:

ANIVERSAREA SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

Nicoară Ionescu — Un concept dinamic a) dezvoltării efi
ciente a economici românești.
C. Pintilie — Probleme ale modernizării și perfecțio
nării invățămintului economic superior.
Fl. Dragne — Condițiile social-cconomice în preajma 
grevei generale din octombrie 1920.

★
C. Moisuc — Sporirea eficienței acumulărilor — expre
sie a reproducției lărgite intensive.

Mircea Pirjol — Contractările
concluzii.
Kadu Mănescu — Opinii
me monetare actuale.
I. Anghel — Coeficientul 
de eficiență economică

DEZBATERI
Gestiunea economică .> întreprinderilor socialiste (începe

rea dezbaterii).
REDUCEREA CHELTUIELILOR

uno aisirea resurselor materiale — 
ridicării calitative a activității de 
anchetei).

Dr.

Dr.

Dr.

pentru anul 1971. Implicații

I Mîine, pe arenele sportive j

Dr.

Dr.

referitoare la unele proble-

capitalului un indicator

E?<
MATERIALE 
necesitate vitală a 
producție (începerea

CONSULTAȚII
Dr V. V. Protopopeseu — Principii și con ple ale 
științei conducerii întreprinderilor.

Rezolvarea problemelor care frămintă 
colectivul presupune conlucrarea, 

colaborarea tuturor factorilor

(Urmaie din pag 1) 

bal feminin programează la 
ora 11, pe terenul de la sta
dionul Jiul, intilnirea dintre 
Jiul Petroșoni și nU" II Timi
șoara.

BASCHET

Știința Petroșani primește Io 
ora 10, în solo I.M.P., replica 
formației Steagul roșu Brașov. 
Tot mîine se dă startul în com- 
pionotul municipol al liceelor. 
In primo elepă ou loc urmă
toarele două partide : Liceul 
Petroșani - Liceul Petrilo (ora 
16) și Liceul Industrial - 
Științo II Petroșani (ora 17,30).

RUGBI

Divizia B de rugbi progra- 
meoză in Valea Jiului meciu
rile : Științo II Petroșani - 
Voința Timișoara (teren Lonea, 
ora 13) și Minerul Lupeni — 
Metalul Turnu Severin (teren 
Petrila, oro 9).

VOLEI

In compionatul municipol de 
volei sînt programate meciu
rile : Minerul Lupeni - Liceul 
Vulcan ; Paringul Petroșani - 
Parîngul Loneo ; Constructorul 
Valea Jiului - Știința Petroșani; 
Preparatorul Coroești - Jiul I 
Petroșani ; Liceul Uricani - 
Energia Poroșeni. Oro de dis
putare : 11.
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Să nu vi se pară curios că 
dăm un asemenea titlu mate
rialului privitor la adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri din organizația de par
tid de la sectorul VIII, des- 
chideri-pregătiri, de la E. NI. 
Vulcan. Dezbaterile care au a- 
xut loc, cuvintul comuniștilor 
șeii de brigadă, maiștri. ingi
neri ne îndreptățesc, insă, op
țiunea. Și vom arăta de ce. 
în rindurile de mai jos.

In bilanțul celor trei tri
mestre trecute din acest an al

■ .. . des hidei.- 
pierătiri. se consemnează o res
ts.ntă de 337 metri la indi-’a- 
loi ul plan fizic. Care sini cau
zei» arestei rămineri in ur
mă ? Să lăsăm, intii. pe comu
niști să-și dezvăluie opinia :

llie Chiron, șef de brigadă : 
„Aprovizionarea cu materiale 
este extrem de deficitară. A- 
vom oameni capabili, buni me
seriași. harnici și inimoși, dar 
să li se creeze condiții nor- 
m; le de lucru 1*

Vasile Stanciu. șef de so.- 
toi .Activitatea electromeca
nică a fost sub orice critică. 
Reviziile și reparațiile se fac 
Superficial, '’omenzile nu-s o- 
norate...*4

Constantin Xiță. șef de bri
gadă : -Siam rău de tot. Ne 
facem de toată minunea... Să 
punem cu toții umăr lingă u- 
măr. să ne străduim. barem 
jumătate din -minus să recu
perăm pinâ la sfirșitul lui de
cembrie

Ion Losneanu. maistru mi
ner : -Trebuie să realizăm o 
aprovizionare la timp, in mod 
ritmic, i mal găzi-
lor. 1 ă f ' : ;i
necesar la front, minusul n-ar 
exista44. (Oare cine ne-o fi îm
piedicat să facem mai mult, 
cind ne vom deprinde cu abe
cedarul f l •mentar al lui cum 
și rit tre'-"i’c să muncim ?).

Sr>r»r C’ohofefl, maistru mi

ner : -Contactul intre membrii 
biroului și comuniștii din or
ganizație a fost slab... Ar tre
bui să simțim viața de partid 
in activitatea noastră de zi 
cu zi...*

Atenția care s-a acordat re
sortului deschideri-prcgătiri de 
la E. M. Vulcan din partea fac
torilor responsabili de bunul 
mers al producției, a comite
tului de direcție nu a fost la 
nivelul cerințelor, al exigen
țelor impuse prin imperativul 
decalajului, care trebuie res
pectat întotdeauna, dintre lu
crările de exploatare curente 
și- cele de asigurare a viitoa
relor capacități de producție. 
Pare curios un lucru : ingine
rul șef al minei. Ludovic Fe- 
icș. se ocupă de acest sector 
de 3 ani Dînsul recunoaște 
că sectorul .și-a pierdut ca
dența. și-a pierdut orientarea, 
nu mai e armonie...44 Dar s-a 
făcut oare lotul pentru a se 
pune in va'oare .realele posi
bilități. resursele colectivului" ? 
Se pare că nu. o dată ce sint 
unii oameni, chiar maiștri, ca
re nici pină in prezent (!) nu-s 
puși la curent cu sarcina de 
mare răspundere a inginerului 
șef. Ori. armonia presupune o 
conlucrare, o colaborare st l in
să intre toate verigile — de 
la inginer șef pinâ la miner
— care concură la realizarea 
sarcinilor curente de inves
tiții.

In altă ordine de idei, din 
cele exemplificate mai sus. re
iese că partea electromecanică 
din cadrul sectorului nu și-a 
făcut — așa cum s-ar impune
— datoria. Brigăzile sint «apro
vizionate cu cele necesare din 
..an în paște", uneori. O vină 
are și sectorul transport, dar 
șefii de schimb, maiștrii, con
du.-crea sectorului VIII, cum 
se interesează, rum veghează 
la desfășurarea muncii la 
front ? E condamnabil — aș

zice — să lași niște oameni 
— de la care știi să ceri, să 
le pretinzi doar — in totală 
părăsire, să se cufunde in apa 
tulbure a acelui _să se des
curce cum or putea*, să nu le 
dai o mină de ajutor, să nu-ți 
pese că ei se chinuie cu unelte 
cu ozi putrede și cu utilaje 
care scîrțîie din toate înche
ieturile...

Starea deficitară a sectoru
lui se datorește și insuficientei 
activități desfășurate pe linie 
de partid: nu s-a dat semnalul 
de alarmă cind s-a observat 
cca mai mică răminere sub 
plap și nu s-a vădit o preocu
pare pentru îmbunătățirea sti
lului de a munci al întregului 
colectiv. Unii membri de par
tid au fost lăsați fără obliga
ții de îndeplinit, cind a venit 
vorba ca aceștia să aibă sarcini 
concrete, caro să-i angajeze, 
s-au închis ochii... Să ne mai 
uimim că de multe ori nu s-a 
răspuns la chemările organiza
ției ?

Biroul organizației de bază 
nu a reușit să ducă o muncă 
susținută do la om la om. 
pentru întărirea disciplinei, 
pentru sporirea aportului fie
căruia la realizarea datoriei 
de plan zilnice. Problemele 
arzătoare ale colectivului se 
rezolvă la locurile dc muncă, 
in miezul activității din mină, 
ținerea cu regularitate a șe
dințelor de birou, discuțiile... 
restrînse nu înseamnă în
că rezolvarea problemelor... 
Noul organ ales trebuie să în
vețe din lipsurile de pină a- 
f-um. să adopte un stil de mun
că maleabil, operativ, do efi
cacitate in rezolvarea exem
plară a tuturor problemelor 
dificile ale sectorului VIII dos- 
chideri-pregătiri de la mina 
Vulcan, pentru ca ridicarea pe 
o treaptă suoerioară a întrebi 
acilVități să devină un fapt real.

Traian MULLER

Pronosticul nostru la concursul Pronosport
nr. 43 din 25 octombrie 1970

1. Dinamo București — Steaua 1
2. Rapid — Progresul 1
3. Politehnica Iași — „U“ Craiova 1
4. C.F.R. Cluj — nU“ Cluj X
5. Petrolul — Steagul roșu 1
6. Jiul — F. C. Argeș 1
7. Farul — Dinamo Bacău 1
8. U.T. Arad — C.F.R. Timișoara 1
9. Juventus — Milan 3

10. Intcrnazionalc — Cagliari 1
11. Fiorentina — Napoli X
12. Laneroșsi — Torino X
13. Varese — Roma X Perspectivă in cartierul Aeroport — Pet’''șani

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Omul care nu poate 
fi acuzat (26—28 octombi ie): 
PETRIL.A : Această femeie 
(25—27 octombrie): LONF \ 
— Minerul: Tandrețe (26—28 
octombrie): ANINOASA :
Moll Flanders (27—28 octom
brie): BARBATENI : Tată 
de familie (27—28 octom
brie): VULCAN: Dragoste și 
viteză (26—28 octombrie): 
LUPENI — Muncitoresc: 
Iubire strict oprită (27—28 
octombrie).

SIMBAtA 2ț OCTOMBRIE

—

Să Sie ăsta Sncepa6mI ? !
Să ne vedem de-ale noas

tre. Să-i lăsăm pe cei ..de 
miercuri" pe mina altor ga
zetari. Sint destui care muș
că. Noi să răminem la cam
pionatul autohton. E intere
sant. Interesant și... slab. E- 
chipele noastre de club con
tinuă' bătuta pe loc. Și nu 
sin tem decit la jumătatea tu
rului. De acum ninge. Ce va 
fi pinâ-n 13 decembrie rămi- 
ne dc văzut. Cine va voi să 
mai vadă. In ce ne privește, 
să ne împlinim datoria de 
simbătă. reamintindu-vă jocu
rile etapei.

Farul — Dinamo Bacău. E- 
chipe de calibru sensibil a- 
propiat, deși, le departajează 
două locuri și două puncte în 
clasament. Ambele ciștigă a- 
casă și pierd in deplasare. 
Deoarece meciul de mii ne se 
consumă pe malul mării, vic
toria nu poate scăpa gazdelor, 
cu un atac viguros, bun ..țin- 
taș“. deși în poarta adversă 
se află... tot Ghiță.

Dinamo București — Steaua. 
Se intîlnește 0—3 de la Liver

pool și 0—4 de la Eindhoven 
din acea „miercure neagră* a 
fotbalului românesc. Acest 
meci se mai numește .și der
by ul Capitalei. Se bate jumă
tate din înaintarea naționalei 
(dinamovistă) cu jumătate din 
apărarea ci (stclistă). Ce va

Studenții moldoveni și olteni 
se „bat" in Dealul Copoului. 
Nu va fi un joc colegial, ci va 
fi disputat, pentru puncte, cum 
e acum la modă. Ieșenii au fă
cut o partidă bună duminică, 
cu Steaua, craiovenii — de a- 
semenea, cu Rapid, ambele în

■ .r •

[ Avancronică fotbalistică.
fi ? Poate fotbal in... stil ita
lian. Adică X.

U.T.A. — C.F.ll. Timișoara, 
i Vecine geografice și la poli 
.•opuși în clasament, cele două 
'echipe au și valori opuse.
U.T.A. a obținut duminică un 
punct la Brașov. C.F.R. Timi
șoara a pierdut două acasă. 
Sau : U.T..A. e campioană,
C.F.R. Timișoarei e ..boboc" in 
divizia A. Anticipez o victo
rie ușoară a gazdelor.

Politehnica — „U" Craiova.

Capitală. Pe malul Bahluiului 
va învinge, insă, lașul.

Rapid — Progresul. Un lt 
derby bucureștean. ce se a- 
nunță disputat. Bănuiesc că 
bancarii nu au nici o șansă. 
Oricum, giuleștenii alcătuiesc 
o echipă mai bună și nu cred 
să le scape victoria.

C.F.R. Cluj — „U* Cluj.
Clujenii’ știu să se ajute intre 
ei. De aceea, un X ni se pare 
rezultatul exact in meciul de 
mii ne de pe malul Someșului.

Petrolul — Steagul roșu. 
Găzarii se pun • pe picioare. 
Un X pe malul mării, cu Fa
rul. nu-i la îndemina oricui. 
Dar ei l-au obținu’. Și stega
rii brașoveni știu să joace in 
deplasare. Totuși. ploieștenii 
sint favoriți. Adică pronostic 1.

Jiul — F. C. Argeș. Echipele 
lui Titus Ozon — fosta și ac
tuala se zbat la subsolul 
•lasamentului. Ce forțe mirifi

ce le va fi împins acolo? Nu 
se știe. Probabil... pentru ca 
meșterul să nu se supere. El

1, ă-i „se und“ la na
țională. dar noi ? ! Să fie me
ciul eu argeșenii un început 
de revenire al jiuliștilor ? Aș
teptăm. Băieții noștri ne fierb 
in cazanul cel mare, fără sare 
și piper. Se lasă ușor căleați 
in crampoane de oricine, iși 
mai autoadministrează și sin
guri cite una, și alunecă, fără 
jenă, spre adincul clasamen
tului. Să fim duminică din nou 
alături de ei, să-i conducem 
spre victorie. *

Dumitru GHEONEA

15,45 Derbiul campionatului 
de handbal masculin : 
Steaua — Dinamo. 
Transmisiune de la Sta- 
djonul Dinamo. In pan 
ză : ..Box. pe înțelesul 
tuturor* — prezintă 
Puiu Dumitrescu — ar
bitru internațional.

17,00 Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți!

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Telc-encielopedia.
21.00 Instantanee. „Trei gene

rații* — reportaj.
21.15 Film serial : ..Incorup

tibilii". Episodul „Pră
bușirea*.

22.05 Recital Angela Similea. 
22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 Fotbal : Steaua Roșie 

Belgrad — U.T.A. (re
zumat filmat); Campio
natul mondial de ciclo- 
bal (imagini înregistra
te de la Fraga).
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Io de 2,2 milioane tone față de 
anul 1965, atingerea unei pro
ductivități de 1 700 kg/post.

Pentru realizarea în bune con- 
dițiuni o obiectivelor prevăzute in 
acest cincinal, va trebui ca in 
trimestrul in curs otenția comi
tetului de direcție, a conducerii 
operative să se concentreze pe 
soluționarea problemelor princi
pale, acute, ridicate de activi
tatea de producție.

Astfel, la E. M. LONEA se im
pune completarea și pregătirea 
efectivelor pentru sarcinile spo
rite pentru trimestrul IV și anul 
1971. Vor trebui îmbunătățite 
organizarea producției și a mun
cii in abotojele frontale dotate 
cu echipament modern, activita
tea privind execuția lucrărilor de 
pregătire conform cu programul 
aprobat de conducereo centra
lei pe ultimele trei luni ole anu
lui. Se cuvine punerea la punct 
o unei aprovizionări corespunză
toare, o dotării abatajelor fron
tale cu transportoare de mare 
copocitote si o lucrărilor de ram- 
bleiere a abatajelor in zonele de 
relezore a zăcămintului, după 

'depilarea cărbunelui. Se cere 
îmbunătățită activitatea comite
tului de direcție, a tuturor fac
torilor răspunzători de bunul 
mers al minei, al sectoarelor, in 
problemele de organizare, con
ducere, coordonare și control.

Colectivul de muncă ol E. M. 
Petrilo va trebui să insiste pe 
laționolizoreo folosirii forței de 
muncă pentru reolizarea pe ex
ploatare a productivității plani
ficate. pe urgentarea pregătirilor 
in stratul 3, blocurile III și IV, 
in scopul osigurării continuității 
exploatării zăcămintului. Este ne
cesar co intrarea și ieșireo din 
funcție a abatajelor din zona de

©©@©©9<&®@©©© ©®©@®©®e>®«®©©
retezare a zăcămintului, blocul 
0, să fie corect eșalonate in 
vederea asigurării unei producții 
ritmice la sectorul I. Mai e ne
voie ca mașinile de încărcat ale 
sectorului de investiții să se folo
sească rațional, la limita supe
rioară o capacității.

E. M. LIVEZENI va trebui, in 
perioada care urmează, pe de. o 
parte să-și sporească vitezele de 
avansare in vederea realizării 
programului aprobat de cent'olă 
la cele trei incinte, iar, pe de

zăcămint.
La MINA ANINOASA colectivul 

trebuie să-și îmbunătățească ac
tivitatea in abatajul frontal stra
tul 3, blocul I, dotat cu combină, 
in scopul obținerii unor viteze 
sporite de avansare și producti
vități ridicate. Să se pună accent 
pe organizarea procesului de 
producție in abatojele din stro
fele subțiri, pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii.

Pregătirea stratului 3, blocul 
III, conform programului aprobat

după terminarea camerelor rom- 
bleul necesar ;

(2 punerea in valoare a rezer
velor din stratul 3, blocui VII 
și abatajul nr. 5, din stratul 3, 
blocul III ;

imbund tățireo acțiunii de 
recrutare, stabilizare și calificare 
o cadrelor de muncitori ;

<3 creșterea exigenței in ceea 
ce privește disciplina in cadml 
unității ;

& să se vădească o perma
nentă preocupare pentru imbună-

îndeplinirea exemplară a sar
cinilor cincinalului 1966-1970
ollă porte, să-și asigure stocurile 
necesore de materiale pentru pe
rioada de iarnă.

Punerea in funcțiune a insta
lației de extracție cu schip ia 
puțul principal al minei Dilja 
trebuie urgentotă. Tot aici se 
impune îmbunătățit modul de 
execuție o lucrărilor de investi
ții și să se creeze condiții co
respunzătoare brigăzilor pentru 
a asigura desfășurarea normală 
a procesului de produ:ție. 
Este necesar să se insiste pe in
trarea in funcțiune, conform pro
gramelor aprobate, a abatajelor 
din straie subțiri. Mai trebuie 
urmărită reducerea denivelărilor 
in stratul 3, in vederea introdu
cerii in anul 1971 a abatajelor 
frontale in anumite porțiuni - de

de centrală, este necesar să 
prindă viață cit mai urgent cu 
putintă.

Lo MINA VULCAN, cu o situa
ție atit de critică lo producția 
de cărbune, obiectivele de atins 
sint moi numeroase, mai orza- 
toore. Dintre acestea menționăm :

® necesitatea punerii in ex
ploatare a frontului de abaloj 
din stratul 13, blocul 0 și blocul 
III vest ;

® pregătirea și dolorea cu 
echipament de susținere modern 
a fronturilgr de abotoj din stra
tul 15, blocul VIII ;

G? asigurarea funcționării celor 
3 combine din dotare ;

G eșalonarea intrării și ieșirii 
din funcție a obotoj®lor din blo
curile V-VI, asigurindu-se imediat

lățirea activității de conducere, 
de organizare a producției și a 
muncii.

E. M. PAROȘENI va trebui să 
insiste, in Gontinuare, pe crește
rea vitezelor de avansare in a- 
botajele frontole, lo nivelul do
tării, și pe pregătirea unui nou 
front de abataj pentru introdu
cerea celui de-ol doilea complex 
mecanizat OMKT.

Colectivul E. M. LUPENI este 
necesar să se preocupe mai in
tens de osigurorea unor viteze 
sporite de avansare in abatajele 
frontale, la nivelul dotației exis
tente, de punerea in funcție o 
instaloției de extracție de la 
puțul centru ; pregătirea slra’u- 
lui 13, blocul VI, in vederea n- 
troducerii unui complex OMKl in

1971 și pe intrarea cit mai grab
nică in funcție a instalațiilor de 
benzi la orizontul 440, avind ca 
țel concentrarea producției din 
strotul 3, blocul IV și stratul 5, 
blocul V.

Și la E. M. BARBATENI, co
lectivul va trebui să arate că 
respectarea programului aprobat 
de deschideri și pregătiri in ve
derea asigurării liniei de front 
in 1971, este obiectivul său prin
cipal. Urgentarea punerii in ex- 
plootare a orizontului 700, ne- 
cesitoteo îmbunătățirii distribuirii 
sorcinilor prin intermediul tuturor 
factorilor din unitote core iau 
decizii, paralel cu ameliorarea 
muncii de recrutare, stabilizarea și 
creșterea oamenilor, sint sai- 
cini importante core se adaugă 
imperativului menționat inițial.

Deși, in ultimul timp, activitatea 
‘desfășurată de colectivul MINEI 
URICANI s-a îmbunătățit simți
tor, totuși vor trebui concretizate 
și următoarele măsuri privind :
• dotoreo cu echipament mo

dern de susținere și tăiere me
canizată a abatajelor frontole din 
strotul 18 ;
• pregătirea abatajelor fron

tale din stratul 15 ;
9 asigurarea rezolvării volu

mului de pregătiri pentru stra
iele 17-18 ;

Q realizarea lucrărilor progra
mate pentru îmbunătățirea aera- 
jului general :

Q atacarea lucrărilor de adln- 
cire a puțului 2 E ;

® continuarea, cu eforturi spi
rite, a recrutării, stabilizării și 
calificării cadrelor.

Reolizarea problemelor aminti
te, la minele din bazin, va asi
gura ca trimestrul IV să se n- 
cheie cu indicatori la nivelul sar
cinilor ce ne stau in față prnlrj 
anul 197 i. primul an al cinci
nalului viitor.

PROGRAMUL I : 6.05 Con 
certul dimineții: 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Melodii distrac
tive: 7,35 Cîntec, joc și voie 
bună: 8,00 Sumarul presei: 
8.10 Avanpremieră cotidiana: 
8.22 Ilustrate muzicale; 9,00 
Radiomagazinul femeilor; 9.30 
Ora satului: 10,00 Cavalca
da ritmurilor; 11.00 Buletin 
de știri: 11.05 Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România: 11.25 Intîlnire 
cu melodia populară și in 
terpretul preferat: 12.00 De 
toate pentru toți; 13.00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Nou
tățile sâptămînii; 13,30 Unda 
veselă; 14,00 Succese ale mu
zicii ușoare: 14,15 Sport și 
muzică; 17,15 Caravana fan 
teziei; 18.00 Melodii popu
lare: 18,15 Cîntecul e pretu
tindeni — muzică ușoară: 
19 00 Gazeta radio: 19 20 Zece 
minute cu Mino Reitano: 
19.30 Muzică populară: 20 0- 
Teatru scurt; 21,00 Zece nv 
lodii preferate; 21.35 Album 
de romanțe: 22.00 Radio.jur 
nai: 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Muzică de dans: 
22.50 Moment poetic: 23 00 
Concert de muzică ușoară: 
0,03—5.00 Estrada nocturnă

,,Balul strugurilor"
Comitetul orășenesc U.T.C. 

(.’in Lupeni. in colaborare cu 
< Inhul d:n locnlilale. organi
zează . astăzi, după ora 20. 
seara distractivă pentru tine
ret „Balul strugurilor*. >ri 
dau concursul formația „Cro
matic'* și soliști dc muzii â 
ușoară.
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EXPUNEREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEÂUȘESCU

Președintele
Nicolae Ceaușescu 

a participat
la un dineu oferit

T elegrame 
EXTERNE

(Urmare din pag. I)

S.l A. i i țaia noastră, cît și ira-
■

am în vedere și necesitatea solu
ționării problemei clauzei națiu 
celei mai favorizate și alte măsuri 
mc iile sa contribuie la evoluția po
zitivă a relațiilor româno-ameri- 
cane. Ani speranța că se vor crea 
noi posibilități pentru extinderea 
colaborării pe tărimul economiei 
tehnicii, științei dintre România și 
Siat.-'c Unite ale Americii. In c •- 
drul vizitei neoficiale pe care am 
făcut-o în aceste zile in țara 
dumneavoastră, al întrevederilor 
pe care le-am avut cu acest pri
lej cu diferiți oameni de aface.i 
americani, am constatat că dorința 
de a dezvolta relațiile dintre Ro
mânia și Statele Unite ale Ame
rica este comună. Aceasta va con
tribui la întărirea prieteniei d. are 
popoarele noastre și. totodată, la 
cauza promovării în viața inter
națională a colaborării și cooperă
rii intre state.

Viața internațională demonstrea
ză că dezvoltarea largă a colaboră
rii și cooperării dintre state. ne 
baza deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc, este ia 
interesul fiecărui stat, al fiecărui 
popor — și, in același timp, te- 
prezinlă una din căile esențiale 
ale apropierii dintre națiuni, ale 
lichidării neîncrederii și animozi
tăților între state, ale întăririi 
prieteniei dintre popoare. Astăzi, 
în condițiile vertiginoasei dezvol
tări a forțelor de producție, a știin
ței și tehnicii modeme. schimbu
rile de valori materiale și spiri
tuale reprezintă o condiție de bază 
a mersului înainte al omenirii, a 
însăși înfloririi civilizației umane.

România consideră că una 
din îndatoririle de cea mai 
mare răspundere ale statelor 
este de a acționa pentru stin
gerea tuturor focarelor de ten
siune existente în lume, pentru 
lichidarea oricăror surse de 
conflict, de pericol de război. 
In acest context, este necesar 
să se pună capăt războiului 
din Vietnam, din Peninsula In- 
dochineză. să fie retrase tru
pele S.U.A. din această pe
ninsulă și să se asigure po
poarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian condiții de u-și 
‘rezolva singure problemele, fă
ră amestec din afară. Apre
ciem că propunerile formulate 
dc Frontul Național de Elibe
rare reprezintă o bază rațio
nală pentru realizarea unor 
progrese reale in tratativele 
de la Paris. în vederea resta
bilirii cit mai rapide a păcii 
în Vietnam. încetarea războiu
lui din Vietnam ar fi în in
teresul tuturor statelor lumii, 
al cauzei generale a păcii și 
securității internaționale. Dum
neavoastră cunoașteți că S.U.A. 
cheltuiesc anual aproape 30 
miliarde de dolari in Vietnam. 
Dacă, oprindu-se războiul, o 
parte din această sumă ar fi 
alocată dezvoltării economice 
în această zonă. S.U.A. ar pu
tea ciștiga mulți prieteni și 
ar contribui la cauza păcii și 
securității.

In legătură cu Orientul A- 
propiat. România a considerat 
și consideră că nu acțiunile 
militare pot duce la soluțio
narea conflictului, ci calea po
litică. caro să asigure respec
tarea intereselor naționale ale 
tuturor popoarelor din această 
regiune a globului. In spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu

DEJUNUL OFERIT IN ONOAREA PREȘEDINTELOI NICOEAE CEAUȘESCU 
de „Asociația de politică externă" din New York

(Urmare din pag. 1) 

activitatea și scopurile Asociației 
de politica externă din New York, 
înființată în 1918, asociația are ca 
obiect central al activității sale 
studierea problemelor principale 
ale vieții internaționale, examina
rea tendințelor opiniei publice, or
ganizarea de întîlniri cu persona
lități politice marcante din diferite 
țări ale lumii.

In sală erau prezenți numeroși 
publiciști, specialiști în probleme 
de politică externă, zariști de ii 
marile cotidiane americane, repor
teri dc la posturile de radio și 
televiziune.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ccaușescu la tribuna încadrată de 
drapelele de stat ale României și 
S.U.A. a fost salutată de întrea
ga asistență cu îndelungi aplauze.

S. Hayes a exprimat satisfacția 
deosebită a conducerii asociației, a 
tuturor celor prezenți, de a-1 avea 
în mijlocul lor pe președintele 
.Nicolae Ccaușescu, «personalitate 
remarcabilă a vieții internaționale". 
După ce a prezentat principalele 
date biografice ale șefului statu
lui român, activitatea sa ca om 
politic și militant revoluționar, ca 
exponent al unei politici externe 
caracterizată prin spirit construc
tiv. deschisă relațiilor de convie
țuire pașnică și colaborare cu toi- 
tc -.talele, vorbitorul a încheiat, în 
aplauzele celor de față, spunind ; 
„Sintem foarte onorați și fericiți 
de a avea ca oaspete o asemenea 
personalitate*’.

Președintele Nicolae Ceaușe cu a 
făcut o expunere asupra politicii 
externe a României.

Expunerea j fost marcată in cî- 
teva rindtiri de aplauzele celor 
prezenți, care au urmărit-o cu deo
sebită atenție. In continuare, , re
ședințele Nicolae Ceaușescu a lăs- 
puns la o serie de întrebări pire 
de participant la reuniune.

Ră<punzind unei întrebări in 
legătură cu posibilitatea cetățenilor 
români de a călători in străină
tate, președintele Consiliului de

ritate din no.embrie 1967, ne
pronunțăm pentru retragerea 
trupelor israeliene din terito
riile ocupate, asigurarea inde
pendenței și integrității terito
riale a fiecărui stat din aceas
tă zonă. România este împo
triva oricăror cuceriri terito
riale. pentru că acestea nu 
pot duce dccit la noi conflicte, 
dăunind cauzei păcii și progre
sului națiunilor. Noi nu ve
dem mm s-ar putea soluționa 
con flirtu) din Orientul Apro
piat fără ca Israelul să înțe
leagă necesitatea de a se re
trage de pe teritoriile ocupa
te Cred că trebuie înțeles 
faptul că Israelul nu se poate 
dezvolta decît printr-o cola
borare pașnică cu statele ara
be. Totodată, considerăm că
o soluție durabilă a conflictu
lui trebuie să aibă neapărat 
în vedere și rezolvarea pro
blemei populației palestiniene, 
in conformitate cu interesele
ei naționale, 
ne. pînă la 
dreptului la

Aceasta presupu- 
urmă. asigurarea 
autodeterminare.

deci si formarea unui stat na
țional independent.

Una din condițiile primor
diale ale instaurării păcii în 
lume, ale evitării unor noi 
conflicte armate, cu repercu
siuni imprevizibile pentru se
curitatea mondială, o consti
tuie promovarea fermă în via
ța internațională a principiilor 
deplinei egalități in drepturi 
intre toate statele. Cerința 
majoră a tuturor popoarelor 
este de a li se respectă drep
tul sacru de a trăi conform 
propriilor lor dorințe, dc a-.și 
organiza viața și dezvoltarea 
social-cconomică potrivit aspi
rațiilor și intereselor lor fun
damentale. fără nici un ames
tec din afară. România, po
porul român consideră nece
sar să fie sprijinite forțele 
democratice ale societății. Să 
vă spun cinstit, noi nu înțe
legem de ce Statele Unite ale
Americii sprijină cele mai 
reacționare regimuri din lu
me. cind înseși S.U.A. s-au 
dezvoltat pînă la punctul la 
care au ajuns astăzi ca rezul
tat al unor revoluții sociale 
și naționale, al luptei pentru 
eliberarea do sub jugul străin. 
Respectarea independenței și 
suveranității naționale a state
lor este astăzi, după părerea 
noastră, piatra unghiulară a 
păcii și securității internațio
nale. Evenimentele contempo
rane pun tot mai puternic în 
evidență faptul că a trecut vre
mea cind problemele interna
ționale puteau fi soluționate 
prin impunerea forței. prin 
dictat și politică de domina
ție. Popoarele sint ferm hotă- 
rite — și ultimele decenii au 
oferit numeroase cxemole în 
acest sens — să nu cedeze ni
mic din prerogativele lor su
verane. să-și apere cu orice 
preț libertatea și independen
ța națională, dreptul dc a ho
tărî ele însele cum să trăiască.

Ținînd seama de faptul ca pacea 
mondială este indivizibilă, se în
țelege de la sine că realizarea ei 
trebuie să fie opera activității tu
turor statelor și popoarelor lumii. 
Consider că în soluționarea mari
lor probleme cu care este conlrun- 
tată astăzi omenirea, în realizarea 
destinderii și colaborării internațio
nale. alături de marile puteri, im 
rol de cea mai mare importanță

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia a spus:

«Cetățenii români pot călători 
în oricare parte a lumii, în arni
mite condiții, desigur, determina
te de posibilitățile noastre econo
mice. Pentru a veni în Statele 
Unite este nevoie de mulți dolari. 
Cind un asemenea voiaj va fi 
mai ieftin, se va putea călători 
mai mult spre S.U.A.".

S-a formulat apoi o întrebare 
în legătură cu posibilitățile exis
tente în România pentru o con
fruntare între diferite grupuri au 
partide politice.

La această întrebare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns :

„Dezvoltarea istorică a Româ
niei a dus la situația că astăzi 
există un singur partid politic, 
care reprezintă opinia generală a 
națiunii noastre. Trebuie să vă 
spun că în cadrul societății româ
nești există o dezbatere vie asu
pra diferitelor probleme ale dez
voltării sociale, că nu există pro
bleme privind politica internă si 
externă a țării care să nu fie su
puse schimbului de opinii al ma
selor, care să nu fie rezultatul vo
inței însăși a poporului român. Așa 
se explică, de altfel, că politica 
internă și externă a României e.te 
sprijinită unanim de popor".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întrebat cum a- 
preciază părerea unor comentatori 
occidentali care afirmă că politica 
internă a României se deosebeș
te de politica sa externă, carac
terizată prin promovarea principii
lor independenței și suveranității 
naționale.

La această întrebare s-a dat 
următorul răspuns:

„Cred că acești comentatori nu 
cunosc România. Le-aș recomanda 
să vină să cunoască țara noastră, 
vor constata astfel că între politica 
internă și externă a României 
există o unitate dialectica. România 
duce o politică de deplină egali
tate în drepturi, atît între națiuni, 
cît și între cetățenii țarii. In 
România se asigură manifestarea 

revine statelor mici și mijlocii. Noi 
recunoaștem rolul și răspunderea 
marilor puteri. Dar, în același 
timp, trebuîe sa spunem că nici 
o problemă nu se poate rezolva 
numai de către aceste state. Nu
mai în măsura în care la soluțio
narea problemelor internaționale 
iși aduc contribuția toate statele, 
deci și cele mici și mijlocii, se 
poate ajunge la o pace durabilă, 
la cooperare și destindere. Practica 
internațională relevă că promova
rea de soluții durabile pentru li
chidarea conflictelor și litigiilor 
internaționale este de neconceput 
fără a se ține seama de interesele 
și voința tuturor popoarelor.

In această ordine de idei, în 
cadrul sesiunii jubiliare a Organi
zației Națiunilor Unite, am expus 
punctul de vedere al țării me'.e, 
potrivit căruia această organizație 
trebuie să acționeze cu mai multă 
energie și eficiență în direcția- dez
voltării cooperării largi între na
țiuni, a participării tuturor siaje
lor la viața internațională, a pro
movării în relațiile dintre toate 
țările a principiilor dreptului in
ternațional.

Sporirea rolului O.N.U. în v.aț.t 
politică mondială este nemijlocit 
legată, după convingerea noast'ă, 
de asigurarea universalității role, 
de oglindirea mai corespunzătoare 
a realităților lumii de azi. Se im
pune cu stringență restabilirea 
drepturilor legitime la O.N.U. ale 
Republicii Populare Chineze — ți
nui din cele mai mari state ale 
lumii, al cărei rol în viața inter
națională nu mai poate fi ignorat 
de nimeni — și cu atît mai mult 
de un asemenea for cum este Or
ganizația Națiunilor Unite. Cred 
că pentru toți oamenii politici, 
pentru toate statele, ar trebui sa 
devină clar că fără participarea 
Chinei la rezolvarea problemelor 
care frămîntă astăzi omenirea nu 
se pot găsi soluțiile cele mai bune. 
Participarea R. P. Chineze la via
ța internațională este o cerință a 
însăși rezolvării cu succes a mari
lor probleme ale păcii și securită
ții mondiale. De asemenea, credem 
că ar servi scopurilor O.N.U. ad
miterea în cadrul acestei organi
zații și a altor state care nu sî.it 
încă membre.

Aș dori, de asemea, să mențio
nez că, dună părerea noastră, 
S.U.A. ar trebui să-și retragă io i- 
te trupele din Coreea de sud, cre- 
îndu-se astfel condiții pentru ca 
poporul coreean să-și rezolve sin
gur problemele, în mod pașnic. 
Aceasta, de asemenea, ar fi o 
contribuție importantă la cauza 
cooperării și păcii.

In cadrul politicii sale exter
ne, România acordă o însemnătate 
deosebită dezarmării generale și 
totale și, in primul rind, dezarmă
rii nucleare.

Considerăm că singura cale a 
eliminării unui război termonuclear 
nimicitor este interzicerea t’olo-i- 
rii armelor atomice, încetarea pro
ducției lor și lichidarea totală a 
stocurilor existente. Desigur, pentr.i 
netezirea drumului spre acest țel 
pot fi luate în considerare și o 
scrie de masuri parțiale, tranzi
torii, care să contribuie la diminua
rea efectivă a primejdiei nucleare. 
Pe acest raționament și-a bazat 
România hotărîrea de a semna 
Tratatul de nediseminare nucleară, 
considerind că acestui tratat tre
buie să-i urmeze noi și noi măsuri 
concrete de dezarmare, îndreptate 
spre eliminarea totală a pericolu
lui nuclear. Părerea noastră este 
că numai nediseminarea armeicr 
nucleare nu ferește omenirea dc un 
război nuclear. Atît timp cit 
există arme nucleare, cît timp con

liberă în viața socială a tuturor 
cetățenilor".

La o întrebare despre relațiile 
existente între România și Uniunea 
Sovietică, tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu a răspuns:

„Relațiile României cu Uniunea 
Sovietică sînt bune. In iulie am 
semnat tratatul de prietenie și co
laborare pe următorii 20 de ani. 
întotdeauna, între poporul român 
și poporul rus au existat relații de 
prietenie, care, în perioada postbe
lică, s-au dezvoltat considerabil. 
Ele corespund pe deplin interese
lor popoarelor noastre și, conside
răm, intereselor întregii lumi*.

Răspunzind unei întrebări cu 
privire la o așa-zisă „doctrină 
Brejnev", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat:

„Cred că dv. cunoașteți că în
suși secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovară
șul L. I. Brejnev, a declarat că tai 
există o asemenea doctrină și că 
ea reprezintă o invenție a jnor 
comentatori occidentali. Deci, nu 
există și. de altfel, nici nu poate 
exista o asemenea doctrină".

Conținutul întrebării urmă
toare a fost dacă acordurile 
comerciale dintre Uniunea So
vietică și România sini echi
tabile.

Răspunsul a fost : „Da, acor
durile economice dintre cele 
două țări sînt echitabile".

In legătură cu ideea promo
vată de România că este ne
cesară lichidarea blxTuâ.'or mi
litare și retragerea trupelor 
străine in granițele lor națio
nale, un participant la reuniu
ne a întrebat d-ică președintele 
Consiliului de Stat al României 
nu consideră că prezența tru
pelor Statelor Unite in Europa 
este un factor de pace și sta
bilitate.

„întotdeauna, prezența trupe
lor străine pe teritoriul altor 
state nu a contribuit la secu
ritate și pace, ci la agravarea 
încordării și la război. Istoria 

tinuă să se fabrice asemenea arme 
de către citeva state, există un pet- 
manent pericol pentru toate po
poarele, pentru toate națiunile și 
pentru civilizație însăși. De aceea, 
considerăm ca o datorie a tuturor 
popoarelor să acționeze pentru ca 
aceste arme să fie scoase în afara 
legii, să nu se mai acumuleze aseme
nea stocuri, și să se treacă la dis
trugerea lor. Aceasta corespunde 
realmente intereselor popoarelor, 
ale întregii omeniri.

România se pronunță pen
tru desființarea blocurilor mi
litare și lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor 
state, pentru retragerea trupe
lor străine in granițele lor na
ționale. Ea se declară împo
triva oricăror demonstrații de 
forță, de natură să producă 
tensiune și încordare in rela
țiile internaționale, a tuturor 
actelor menite să stimuleze 
cursa înarmărilor. Realizarea 
dezarmării — acest marc dezi
derat al popoarelor — ar a- 
vea nu numai o covîrșitoare 
însemnătate pentru pacea lu
mii, dar ar contribui în mod 
nemijlocit la însăși accelera
rea dezvoltării civilizației u- 
mane. Cu cele peste două 
sute miliarde de dolari care 
s-au cheltuit în acest an pen
tru înarmare s-ar putea face 
mult pentru progresul ță’ilor 
slab dczvoltațe, precum și pen
tru soluționarea multor proble
me sociale din numeroase țări. 
Cred că, chiar în S.U.A. fon
durile ce se cheltuiesc acum 
pentru înarmare ar putea fi 
utilizate în scopuri mult mai 
bune.

O problemă deosebit dc a- 
cută a vieții contemporane o 
constituie menținerea si chiar 
adîncirea decalajului economic 
și social care desparte țările 
slab dezvoltate de țările avan
sate din punct de vedeije al 
nivelului economic. Perpetua
rea acestei stări de lucruri re
prezintă, după părerea noas
tră. o sursă gravă de disen
siuni. conflicte și încordare în 
lume. De aceea, este absolut 
necesar să se acționeze cu 
toată răspunderea și consec
vența în direcția lichidării de
calajului existent în ce priveș
te dezvoltarea diferitelor zone 
ale lumii, pentru sprijinirea e- 
forturilor pe care le fac sta
tele rămase în urmă și acce
lera mersul lor înainte pe dru
mul progresului și prosperită
ții. In această direcție, cre
dem că țările avansate pot a- 
duce o contribuție mult mai 
substanțială.

Ca să spun cinstit părerea 
mea. aceasta este și o obliga
ție. avind in vedere că dez
voltarea multora dintre țările 
avansate se datorește și rap
tului că sule de ani au jefuit 
coloniile, și-au însușit o parte 
din venitul național al acestor 
popoare. A contribui la dezvol
tarea acestor țări înseamnă a 
restitui o mică parte din ceea 
ce li s-a luat. Cred că aceasta 
este cinstit, drept, și trebuie 
realizat.

Ca țară europeană. România 
se afirmă ca promotoare acti
vă a eforturilor pentru secu
ritate și pace pe continentul 
unde trăiește. Apreciem că în
făptuirea securității europene 
are o importanță vitală nu 
numai pentru popoarele de pe 
continent, ci și pentru intere

demonstrează că atunci cind 
nu există blocuri militare, când 
nu există armate străine pe 
teritoriul altor state se pot a- 
sigura condiții de egalitate in 
drepturi, dc cooperare și pace. 
De aceea, considerăm necesar 
să se ajungă la desființarea 
blocurilor militare și la retra
gerea trupelor dc pe teritoriul 
statelor străine".

S-a întrebat apoi care este 
atitudinea României față de 
Piața comună și față de ten
dințele de integrare politică 
din Europa occidentală.

In legătură cu aceasta, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
declarat:

.Piața comună este, intr-un 
anumit sens, o organizație în
chisă. Din acest punct de ve
dere. ea ridică bariere în ca
lea unor schimburi multilate
rale între state. Noi conside
răm că trebuie să se desfiin
țeze, să se înlăture orice ba
riere din calea unei colaborări 
economice. tehnico-științifice, 
culturale largi, între toate sta
tele

In acest sens, nici integrarea 
politică nu poate crea condiții 
favorabile colaborării și nu 
poate fi de natură să contri
buie la securitatea și pacea pe 
continentul european și în 
lume".

Printr-o altă întrebare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României a fost rugat sâ arate 
dacă mai sint probleme in le
gătură cu reglementarea con
secințelor exproprierii proprie
tăților americane din România.

Răspunsul a fost : .Aceste 
probleme s-au rezolvat prin a- 
cordul încheiat in 1960. In 
prezent nu există intre Statele 
Unite și România nicâ o pro
blemă de această natură".

S-a întrebat apoi dacă este 
posibil ca oamenii dc afaceri 
americani să poată investi ca

sele. securității in întreaga lu
me. înfăptuirea securității in 
Europa ar avea o înriurire deo
sebită asupra destinderii in re
lațiile dintre statele de pe 
toate continentele.

Aceasta presupune recunoaș
terea schimbărilor importante 
petrecute pe continentul euro
pean in perioada postbelică. 
Am in vedere recunoașterea 
R.D.G. pe baza dreptului in
ternațional. normalizarea rela
țiilor tuturor țărilor cu am
bele state germane, recunoaș
terea inviolabilității granițelor 
stabilite după cel dc-al doilea 
război mondial. Considerăm că, 
in cadrul eforturilor pentru li
chidarea reziduurilor ultimului 
război și efectelor războiului 
rece in Europa. încheierea Tra
tatului sovieto-vest-german re
prezintă un act pozitiv, un :m- 
portant pas înainte.

România apreciază că ține
rea unei conferințe gcneral-eu- 
ropenc ar deschide noi pers
pective pentru înseninarea b- 
rizontului politic pe continent, 
pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării intre popoare. 
Țara noastră iși aduce contri
buția activă la pregătirea con
ferinței general-europcne, la 
care, depă cum știți, se aro 
in vedere să participe și S.U.A. 
și Canada.

Noi considerăm că, pe calea 
instaurării unei păci trainice 
in lume, o importanță deose
bită are crearea unor zone de 
colaborare și bună vecinătate, 
lipsite de arma nucleară. In a- 
cest sens. România acționează 
in mod constant pentru trans
formarea regiunii în care tră
iește — Balcanii și bazinul 
dunărean — într-o zonă a pă
cii și înțelegerii, a colaboră
rii pașnice, convinsă că prin 
aceasta contribuie la îmbună
tățirea întregii atmosfere inter
naționale. la asigurarea pă 'ii 
și securității mondiale.

Aș dori in încheiere să sub
liniez că astăzi, mai mult ca 
oricând, se impun din partea 
tuturor statelor — mari și mici 
— a oamenilor politici, precum 
și a tuturor celor preocupați 
dc soarta umanității, eforturi 
concentrate in direcția înlătu
rării tuturor elementelor care 
pot periclita pacea șl împinge 
omenirea spic o nouă confla
grație mondială. Ținînd scama 
dc preocupările organizației 
dv., apreciez că ea ar putea 
contribui într-o anumită mă
sură la promovarea unei po’i- 
tici de colaborare între po
poare. In acest sens, cred < ă 
stabilirea de relații intre or
ganizația dv. și organizații si
milare din România poate con
tribui la dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două popoare.

Consider că avem datoria de 
a acționa cu toată energia pen
tru crearea unei lumi în care 
popoarele să poată trăi în 
pace și înțelegere, să poată co
labora rodnic, fără teama unor 
agresiuni. în vederea realizării 
aspirațiilor de bunăstare și pro
gres. Cred că nu există o cau
ză mai înaltă decât aceasta — 
și vă încredințez că poporul 
și guvernul român îi vor con
sacra toate energiile și străda
niile.

Vă mulțumesc pentru alen- 
ție.

pital in anumite întreprinderi 
ce se construiesc in România.

In legătură cu această în
trebare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Dorim ca 
întreprinderi americane și 
bănci americarfe să facă in
vestiții in România, condiția 
fiind însă ca proprietatea a tot 
ceea cc se construiește să fie 
a României. Statul român a- 
cordă garanții celor cc vor 
să facă investiții în țara noas
tră. Nu mai dorim, însă, să 
fim în situația dc a naționa
liza pentru a doua oară capi
taluri străine. De aceea, în le
gătură cu proprietatea pe te
ritoriul României, vrem ca lu
crurile să fie foarte limpezi".

In încheiere. tovarășul 
Ceaușescu a fost întrebat ce 
impresii i-a lăsat vizita in A- 
merica și ce l-a frapat in mod 
nefavorabil.

Răspunsul șefului statului 
român a fost : „E greu să con
centrez în citeva cuvinte im
presiile lăsate de vizita parti
culară pe care am făcut-o in 
Statele Unite. Desigur, am vă
zut multe lucruri interesante 
aici. Am avut discuții utile și 
sper că ele vor avea o influen
ță favorabilă asupra reia1 iilor 
noastre, în special în dome
niul economic. Vizita mi-a dat 
prilejul să cunosc și unele as
pecte ale felului cum lucrați 
și gîndiți aici. Pot spune, in
tr-un cuvint. că vizita a fost 
deosebit dc folositoare. Nu 
mai am timp sâ mă refer a- 
cum la aspectele negative pe 
care, de altfel, dv. Io cunoaș
teți mai bine".

S. Haves a mulțumit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
in numele conducerii asociației 
și al tuturor celor prezenți,! 
pentru răspunsurile primite, | 
pentru faptul că a onorat cu j 
prezența sa această reuniune. 
Toți coi de față au aplaudat j 
îndelung.

de președintele 
Finlandei, 

Urho Kekkonen
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ccaușescu, a 
participat vineri la amiază la 
un dineu oferit dc președintele 
Finlandei. Urho Kekkonen, in 
onoarea unor personalități pre
zente la sesiunea jubiliară a 
Națiunilor Unite.

La dineu au luat parte pri
mul ministru al Indiei. Indira 
Gandhi, președintele Vecei E- 
xccutivc Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. Milia Ribicici. pri
mul ministru al Norvegiei. Per 
Borten. primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, primul mi
nistru al Danemarcei, Hilmar 
Baunsgaard, precum și miniș
tri de externe ai Angliei. Aus
triei, Columbiei, Danemarcei. 
Franței, Olandei și U.R.S.S.

A participat, de asemenea, 
ministrul de externe al Româ
niei. Corneliu Mănescu.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială

•*
Joi seara, tovarășii Dumitru Po

pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., deputat in Marea Adunare 
Naționala, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, șî Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., au 
luat parte la un dineu oferit de 
Ștefan Jedrychowski, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone. în 
cinstea delegațiilor din unele țări 
socialiste, prezente la Sesiunea 
jubil iară a Națiunilor Unite.

Tovarășa 
Eîena Ceaușescu 

a vizitat 
laboratoare 

de cercetări 
din New Jersey
Tovarășa Elena Ceaușescu a 

vizitat vineri dimineața, înso
țită cc Corneliu Bogdan, amba
sadorul României la Washing
ton. laboratoarele de cercetări 
petrochimice din New Jersey 
ale societății ..Esso" din ca
di ul lui „Standard Oii".

Intîmpinată la sosire dc John 
Mcnab, vicepreședinte al com
paniei de cercetări a societății 
„Esso", de Miller Swaney și 
Lee Muller jr.. membri ai con
ducerii laboratoarelor, tovarășa 
Elena Ccaușescu a vizitat unele 
sectoare de cercetări și elabo
rări dc noi tehnologii de pro
ducție în domeniul cauciucului 
și polimerilor. In cursul vizi
tei, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a interesat pe larg de proble
me cu caracter științific ale 
cercetărilor, precum și de o- 
ricntarea studiilor efectuate 
aici în vederea punerii la punct 
a noi procedee de fabricație, 
primind ample explicații din 
partea conducerii și specialiș
tilor laboratoarelor.

Întrevederile delegației Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 

care vizitează R. P. Chineză
PEKIN 23 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
condusă de Ion Avram, a avut o 
întilnire la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini al R. P. 
Chineze. Cu această ocazie au fost 
examinate posibilitățile de extin
dere a cooperării între cele doua

scurt-
0 In Uniunea Sovietică a fost 

lansat vineri satelitul artificial al 
Pămintului „Cosmos 374". Cer
cetările științifice prevăzute in 
programul de zbor au fost înde
plinite, menționeaiă agenția 
TASS.

0 Grupul de generali și ofi
țeri români, condus de general- 
maior Ion Popescu, care și-a pe
trecut concediul de odihnă in 
R. P. Chineză, a fost primit vi
neri de Huan lun-șen, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare chineze de eliberaie. 
Au participat Siao Cin-kuan, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și comandant al Marinei 
militare, Cian Ta-ci, comandan
tul trupelor de artilerie. A (ost 
prezent, de asemenea, ambasa
dorul României la Pekin, A. 
Duma. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială, piie- 
țenească.

0 In regiunea Tradei (Grecia} 
au luat sfîrșit manevrele militne 
NATO desfășurate sub denumirea 
codificată „Deep Express". La
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Manifestări prilejuite 
de aniversarea 

Zilei Forțelor Armate 
ale României

Manifestările peste hotare prilejuite dc aniversarea 
Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România 
continuă. La Moscova, Pekin. Varșovia, Sofia, Praga, Delhi 
și Viena. atașații militari ai României au organizat gale de 
filme rodind aspecte din lupta ostașilor români pentru eli
berarea țării de sub jugul fascist și din pregătirea de luptă 
și politică a militarilor din forțele noastre armate.

Președintele 
fosip Broz l ito 

la Paris
PARIS 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Iugoslaviei. losip 
Broz Tito, a sosit vineri la 
Paris într-o vizită oficială, ve
nind de la Haga. El a fost pri
mit, la scurt timp după sosire, 
la Palatul Elysee de președin
tele Georges Pompidou. Apoi 
a avut loc o întrevedere lăr
gită și eu .participarea primu

Stare de urgență 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Guvernul chi
lian a decretat stare de ur
gență in întreaga țară ca ur
mare a atentatului comis joi 
dimineața împotriva comandan
tului șef al armatei, generalul 
Rene Schneider. Victima. în 
stare gravă, se află în prezent 
internată la spitalul militar 
din Santiago de Chile, unde 
a fost supusă unei operații 
chirurgicale. Autorii atentatului 
au reușit să fugă cu automobi
lul din care au deschis foc a- 
supra lui Schneider.

Agenția UPI informează că, 
după părerea autorităților poli
țienești. autorii atentatului 
sînt membri ai unei organiza
ții dc dreapta. După cum re
levă aceeași agenție. Schneider 
a fost criticat in mai multe rîn-

$ Delegația de activiști ai 
C.C. al P.C.R., condusă de to
varășul llie Cișu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., care a făcut o vizită 
de schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., a fost primită 
vineri de tovarășul I. V. Ka
pitonov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. La convorbire, caie 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a partici
pat, de asemenea, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România.

țări in domeniul schimbului de u- 
tilaje, de documentație tehnică și 
de specialiști.

Delegația a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu conducerea Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
unde au fost abordate probleme cu 
privire la schimburile pe anul 
1971.

aceste manevre au luat parte uni
tăți militare din Grecia, Turcia, 
S.U.A., Marca Britanic.

• Intr-o declarație făcută în 
fața Parlamentului, noul premier 
libanez, Saeb Salam, a afirmat^ că 
problema recunoașterii de către 
Liban a Republicii Populare Chi
neze va fi abordată în scurt timp 
de către cabinetul său. A sosit 
vremea, a menționat el în legătură 
cu aceasta, ca Libanul să nego
cieze și să stabilească relații eco
nomice, comerciale și politice cu 
astfel de țări cum sînt Republica 
Populară Chineza, R. P. D. Co
reeană și Republica Democrat 
Vietnam. 

0< Organizația Mondială a Sănătății a fost sesizată joi 
de autoritățile Coastei de Fildeș dc existența pe teritoriul 
acestei țări a unor cazuri de. holeră. Unul din ele. moi tal, 
a fost înregistrat la Bingervillc, la 20 km de Abidjan. An
terior, cazuri dc holeră au fost semnalate în Sierra Leone, 
Liberia, Guineea și Ghana.

Organizația Mondială a Sănătății a trimis în 20 dc țări 
africane stocuri dc vaccin menit să permită începerea 
imediată a unei campanii masive de vaccinări.

lui ministru francez Jacques 
Chaban-Delmas și a secretaru
lui de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei. Mirko Te- 
pavaț.

Purtătorul de cuvint al pre
ședintelui Republicii Francezo 
a anunțat la sfîrșitul acestei 
întrevederi că președintele Pom
pidou a acceptat invitația de a 
face o vizită în Iugoslavia.

duri de liderii Partidului na
țional de dreapta pentru atitu
dinea adoptată în cursul cam
paniei electorale. Atentatul îm
potriva șefului forțelor armato 
chiliene urmărește să creeze o 
stare de tensiune in ajunul re
uniunii de sîmbătă a congre
sului. cind urmează sâ fie de
semnat viitorul președinte el 
țării. Președintele Senatului, 
Tomas Pable. care va prezida, 
de altfel, reuniunea comună 
de sîmbătă a Senatului și Ca
merei Deputaților, a precizat, 
potrivit agenției UPI, că pro
cesul electoral va avea loc in 
pofida oricăror amenințări ale 
dreptei și că Allende va fi de
semnat președinte, iar instala
rea sa se' va face, așa cum 
prevede constituția, la 4 no
iembrie.

O declarafie 
reafirmată 

a președintelui
Boliviei, 

Juan Jose Torres
LA PAZ 23 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat unor 
ziariști sovietici, noul președin
te bolivian, Juan Jose Torres, 
a reafirmat declarația făcută 
imediat după preluarea puterii, 
potrivit căreia Bolivia aparține 
lumii a treia și va duce o po
litică externă independentă. 
„Guvernul meu, a spus el. va 
promova cu fermitate o poli
tică externă independentă și 
va dezvolta relații cu țările so
cialiste, dacă acestea vor fi re
ciproc avantajoase". Torres a 
declarat că printre obiectivele 
guvernului bolivian se numă
ră „adîncirea revoluției națio
nale, lupta împotriva depen
denței economice a țării față 
de imperialism, participarea 
maselor populare la dezvolta
rea economiei, planificarea e- 
conomiei, controlul de stat a- 
supra principalelor ramuri in
dustriale. stimularea agricultu
rii, o nouă politică agrară".

0 Vineri, in capitala sovietică 
au fost semnate acorduri în v.a 
cărora Uniunea Sovietică Va acor
da R. D. Vietnam un ajuiu> >. <.u- 
nomic fi militar și diverse credite. 
Documentele au fost semnate in 
urma convorbirilor dintre delega
ția economică guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă dc Nikolai 
Tihonov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și cea condusă 
de Nguyen Con, vicepreședinte cd 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam.

• Michel Debre, ministru de 
stat francez pentru problemele 
apărării, a sosit joi seara la 
Bonn. In cursul vizitei pe care o 
întreprinde în R. F. a Germaniei, 
Michel Debre va avea întrevederi 
cu omologul său vest-german, 
Helmut Schmidt. De asemenea, 
Michel Debre va fi primit de 
cancelarul Willy Brandt.


