
Azi, la radio
și televiziune

Simbătă, 21 noiembrie, in jurul orei 8,30, 
posturile noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct, de la Sofia, ceremonia 
plecării delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a fâcut o vizită 
oficială de prietenie in Republica Populară 
Bulgaria.

VIZITA IN BULGARIA Preparația Petrila a îndeplinit sarcinile
planului cincinal la sortimentul

A DELEGAȚIEI DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE

ROMANE
Primire călduroasă

Botevgrad
După întîlnirilc prietenești cu 

populația Sofiei. încheierea 
convorbirilor oficiale și semna
rea Tratatului de prietenie, 
col.iboiare și asistență mutua
lă româno-bulgar, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a plecat împreună cu tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
într-o scurtă călătorie prin 
Bulgaria.

Delegația română formată 
din tovarășii Ilic Verdeț. Leon
te Râutu. Vasile Patilineț. Cor
nelia Mănescu, Vasile 
Nicolae Blejan. este 
de Lîcezar Avramov, 
Dimitrov. Kiril Nesterov, Spas 
Gnsoodov.

După ce coloana oficială a 
străbătut Munții Balcani, oas
peții s-au oprit în frumosul 
oraș Botevgrad, unde mii de 
locuitori le-au făcut o primire 
plină de căldură. La intrarea 
în oraș, o urare încadrată de 
drapelele românești și bulgare, 
înscrisă pe o mare pancartă, 
exprimă sentimentele locuito
rilor : ..Bine ați venit tovarăși 
români". Pe alte pancarte sînt 
înscrise urările ..Bulgaria—Ro
mânia, prietenie în veci1'. „Tră
iască și înflorească prietenia 
dintre Botevgrad și Ploiești",

VJad. 
însoțită 
Dancio

orașe înfrățite ale celor două 
țări.

In sunetele fanfarei, pionieri 
oferă oaspeților buchete de 
flori și cravate roșii. Din mul
țime se scandează : „Vecina
drujba" (Prietenie veșnică).

Primul secretar al Comitetu
lui orășenesc al P. C. Bulgar, 
Vasil Tanov, adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți oaspeți calde urări de bun 
venit, exprimă bucuria cetățe
nilor orașului pentru prilejul 
de a avea în mijlocul lor pe 
solii poporului român. Sîntem 
bucuroși — a spus el — că 
legăturile între Botevgrad și 
Ploiești — orașe înfrățite — 
între comuna Pravaț și comu
na dumneavoastră natală Scor- 
nicești. pe care le întreținem 
de mai mulți ani. contribuie la 
adîncirea prieteniei tradiționa
le între popoarele noastre.

Președintele sfatului popu
lar orășenesc, Ivan Nikolciov- 
ski a înmînat tovarășului 
Ceaușescu Medalia de Aur de 
onoare a Botevgradului, confe
rită potrivit hotărîrii Comite
tului orășenesc al ” 
Comunist Bulgar și 
popular orășenesc, 
aurul nu ruginește 
vorbitorul — tot astfel dorim 
ca prietenia româno-bulgară să 
strălucească veșnic".

Primit cu

țeni care aclamă îndelung pen
tru prietenia româno-bulgară.

Tinere fete oferă oaspeților 
pîine și sare, frumoase obiecte 
de artă populară.

Străbătînd orașul într-o ma
șină deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov răs
pund aclamațiilor îndelungi ale 
locuitorilor.

In
gul

localitățile de pe între- 
traseu pînâ la Vrața —

Skravena, Novacene, Mezdra 
—, sute și sute de locuitori în- 
tîmpină cu deosebită căldură 
pe oaspeți.

Peisajul este dominat de 
stînci semețe, pavăze naturale 
în atîtea momente grele din 
frămîntata istorie a poporului 
bulgar, locuri de adăpost pen
tru numeroasele grupuri de 
partizani în timpul războiului 
de

Un telefon primit de la Pre
parația cărbunelui din Petrila 
ne-a adus vestea că acest 
harnic colectiv a repurtat un 
prestigios succes in activitatea 
de producție. In ziua de 16 
noiembrie a.c. a îndeplinit sar
cinile ce-i reveneau pe între
gul cincinal la fabricarea bri
chetelor de cărbune.

Importantul succes dobindit 
la acest sortiment al produc
ției (avind o pondere de 1/6 in 
total producție) reflectă preocu
pările, căutările colectivului de 
brichetatori de a utiliza în 
cele mai bune condiții capaci
tatea instalațiilor de prelucra
re, de a da o valorificare la 
cote mai inalte sorturilor de 
cărbune brut mărunt venit din 
subteran. De remarcat in ace
lași timp insistența preocupă
rilor și strădaniilor colectivului 
secției brichetaj (șef secție 
ing. Silviu Constantin) pentru 
îmbunătățirea calității produsu
lui, brichetele realizate avind

o calitate simțitor îmbunătăți
tă față de prevederile STAS-u- 
lui.

Onorarea integrală, cu o 
lună și jumătate mai devreme, 
a sarcinilor avute in acest cin
cinal la fabricarea brichetelor 
este o chestiune de cinste și 
de mindrie, de prestigiu pen
tru întregul colectiv al secției 
respective, pentru întreaga pre- 
parație Petrila. Acestor îndrep
tățite sentimente de mindrie 
profesională ce stăpinesc cu 
atit mai mult și pe drept me
rit colectivele de muncitori ca
re zi de zi și-au adus aportul 
la realizarea cantitativă și ca
litativă a planului la briche
te (echipele conduse de Pavel 
Damianoiu și Constantin Bu- 
soniu, ca și echipa de întreți
nere a instalațiilor de briche
taj condusă de Henrick Lo- 
rinez, in frunte cu maistrul 
principal losif Maior) noi le 
alăturăm din toată inima sin
cerele noastre felicitări !

Vizita in Republica Socialistă 
România a delegației 
de partid și de stat 

a Republicii 
Democrate Germane

eliberare antifascist.

0 vibrantă expresie
a prieteniei ce unește 
popoarele român și bulgar

□ a

Vrața, 
repre- 
1ocale 
frunte

Dragi tovarăși.

Aș dori, in primul 
mulțumesc primului secretar 
al municipiului Botevgrad, du
mneavoastră. tuturor locuitori
lor acestui frumos oraș, pentru 
primirea călduroasă pe care 
ne-ați făcut-o, pentru cuvintele 
exprimate la adresa prieteniei 
dintre România și Bulgaria. 
Doresc, totodată, să vă adresez 
un salut frățesc din partea de
legației noastre, a 
orașului Ploiești cu 
feți infrățiți, din partea locui
torilor comunei mele natale.

Ne bucură mult faptul că vi
zita pe care o facem în Bul
garia și semnarea Tratatului 
de prietenie și colaborare in
tre România și Bulgaria s-au 
transformat intr-o adevărată 
sărbătoare a prieteniei dintre 
țările noastre. (Aplauze).

In discuțiile pe care le-am 
avut cu tovarășul Jivkov și 
cu ceilalți membri ai delega
ției bulgare am convenit să 
acționăm continuu pentru în-

populației 
care sin-

Partidului 
a Sfatului 
„Așa cum 
— a spus

vii aplauze, cu 
ovațiile mulțimii, a răspuns 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tovarășului
Ceaușescu

colaboră- 
popoarele 
că aceas- 

voinței tu-

tărirea prieteniei și 
rii intre partidele și 
noastre, considerînd 
ta corespunde atit v 
turor locuitorilor țărilor noas
tre, intereselor făuririi noii o- 
rinduiri in România și Bulgaria, 
cit și cauzei socialismului și 
păcii in întreaga lume. 
(Aplauze).

Cunoaștem că poporul bulgar 
este în preajma Congresului al 
X-lea și știm, de asemenea,’ că 
orașul dumneavoastră lucrează 
pentru a întâmpina cu rezulta
te cit mai bune acest eveni
ment. De aceea, doresc, în în
cheiere, să urez organizației 
de partid, tuturor oamenilor 
muncii din Botevgrad succese 
tot mai mari in întîmpinarea 
Congresului al X-Iea al Parti
dului Comunist Bulgar. Vă do
resc multă fericire și 
sănătate. (Aplauze).

Cuvintele conducătorii Iu 
tidului și statului nostru 
fost primite cu un deosebit 
entuziasm de miile de cetă-

La intrarea în orașul 
in întâmpinare au venit 
zentanți ai organelor 
de partid și de stat, în 
cu Ivan Abadjiev, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, prim-se
cretar al Comitetului județean 
al P.C.B.

In față ne apare silueta nou
lui oraș modern, în plină dez
voltare. Este ora 10,30. Mii de 
cetățeni, fluturînd stegulețe ro
mânești și bulgare, au ieșit în 
întîmpinarea oaspeților. Cuvin
tele de bun venit pe care 
citim pe un mare panou 
intrarea în oraș sînt reluate în 
valuri, multiplicîndu-se în 
ovațiile și uralele mulțimii. 
Pe întreg traseul flutură dra
pelele de stat ale României și 
Bulgariei. In acest frumos oraș, 
asistăm la o vibrantă manifes
tare a sentimentelor de stimă 
și prețuire față de conducăto
rul partidului și statului nos
tru, expresia prieteniei trai
nice care unește popoarele 
român și bulgar.

In aplauzele și uralele mul
țimii, oaspeții români se în
dreaptă spre piața centrală a 
orașului care poartă numele 
cunoscutului revoluționar bul
gar Hristo Botev. Coloana de 
mașini străbate principalele 
străzi ale acestei citadele de 
la poalele Munților Stara 
Pianina. Orășelul de provin
cie de odinioară, numărînd 
doar 16 000 de locuitori, cu 
cele cîteva ateliere meșteșugă-

le 
la

rești, desfășoară astăzi pano
rama unu oraș industrial, în 
continuă expansiune : blocuri 
moderne, integrate armonios in 
peisajul montan, vile cochete 
înconjurate de grădini, par
curi, turle de fabrici și uzine, 
edificii moderne de cultură. 
Vrața are astăzi 55 000 de lor 
cuitori, fiind unul din 
înfloritoare centre ale 
ei bulgare.

In piața centrală a 
dominată de monumentala sta
tuie a lui Hristo Botev, o ma
re mulțime așteaptă pe oas
peții dragi. Pe mari pancarte 
sînt scrise în limbile română 
și bulgară cuvinte de bun ve
nit.

Președintele Sfatului popular 
al orașului, inginer Gancio Ra- 
cev, salută cordial pe distin
șii oaspeți subliniind că popu
lația orașului se simte onorată 
să primească pe solii .poporu
lui român în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd tradițiile prieteni
ei româno-bulgare. faptul că 
Hristo Botev a primit ospitali
tate și sprijin din partea po
porului român, el a arătat că 
astăzi. în ■ condițiile socialis
mului. prietenia celor două 
popoare de pe malul Dunării 
dobîndește noi semnificații, noi 
perspective, spre binele lor, 
al cauzei socialismului și păcii.

Intîmpinat cu urale și ova
ții ia cuvîntu] tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

cele mai 
industri-

orașului,

Recepție oferită 
de tovarășui

Nicolae Ceaușescu
tovarășul

secretar
Vineri seara.

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei în 
Republica Populară Bulgaria a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România.

Dm partea bulgară au parti
cipa’. Todor Jivkov. Gheorghi 
Trai'-..)v. Jivko Jivkov. Ivan 
Popov. Stanko Todorov. Boris 
Velcev, Lîcezar Avramov. An- 
ghel Țanev, Venelin Kolev. 
Gheorghi Bokov, Sava Ganov- 
ski. Dancio Dimi'rov, Gheorghi 
Kulisev, Minclo Mincev. Ivan 
Bașev. Konstantin Tellalov, 
Spas Gospodov. Gheorghi Stoi- 
lov, membri ai C.C. al P. C.

Bulgar, ai Piezidiului Adună
rii Populare și al guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști bulgari 
străini.

Au participat tovarășii 
Verdeț, Leonte Râutu, Vasile 
Patilineț. Corneliu Mănescu, 
Vasile Vlad, Nicolae Blejan, 
membrii delegației române, pre
cum și persoanele oficiale ro
mâne care însoțesc delegația.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
și alt.i membri ai corpului di
plomatic.

Au fost intonate 
de stat ale celor două

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială și prietenească.

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, o 
delegație de partid și de stat 
a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, și Willi Stoph, membru 
al Biroului Politic al Comite-

tului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate 
Germane, va face la începutul 
lunii decembrie a. c. o vizită 
oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România.

Cu prilejul vizitei va fi sem
nat Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană.

Petale fluorescente
Foto :
V. IORDACHESCU

PASIUNEA IN MUNCĂ,
ABNEGAȚIA COMUNIȘTILOR, 
factori ai unui climat rodnic

pe frontul cărbunelui
Au reținut atenția și merită 

a fi remarcate competența și 
atitudinea hotărîtă, plină de 
răspundere a comuniștilor de 
la E. M. Dîlja, maturitatea cu 
care ci au dezbătut, în cadrul 
recentei conferințe, aspectele de 
primă importanță ale muncii de 
partid, ale întregii activități a 
colectivului minei. S-a dovedit 
încă* o dată că de însufleți
rea. pasiunea și abnegația cu 
care acționează comuniștii, de 
modul exemplar al îndeplinirii 
sarcinilor și atribuțiilor de că
tre ei depinde statornicirea u- 
nui climat sănătos, emulativ pe 
fronturile cărbunelui din a- 
dîncuri.

Urmărind traducerea în via
ță a hotărîrilor organelor su
perioare de partid și de stat 
și propriile decizii, precum și 
planurile de măsuri tehnico- 
organizatorice întocmite, comu
niștii au fost în măsură să ra
porteze conferinței îndeplinirea 
și depășirea producției planifi
cate la cărbunele brut pe pri
mele 10 luni ale anului, și îm
bunătățirea calității producției, 
ceea ce a determinat ca în a- 
ceastă perioadă să se înregis
treze beneficii în valoare de 
peste 250 000 lei. Aceste rezul
tate au fost posibile datorită 
preocupării comitetului de 
partid și conducerii minei pen
tru crearea unor noi capaci
tăți de producție, contribuției 
aduse de colectivele sectorului 
II, de comuniști cum sînt Ște-

fan Ghioc, Petre Scredeanu, 
Dumitru Bălășcău, loan Bartoș, 
Iuliu Ungvary, Zoltan Nagy, 
Iosif Molnar, Gheorghe Nicoa- 
ră, Vasile Moise. Gheorghe 
Petrescu și alții.

Desigur. în activitatea orga
nizației s-au manifestat și u- 
nele neajunsuri și lipsuri. Im
portantul indicator al produc
tivității muncii nu a fost ono
rat decît în proporție de 98.2 
la sută. Cauza principală a si
tuației negative a acestui in
dicator o constituie carențele

tel mice și organizatorice, apro
vizionarea nesatisfăcătoare a 
locurilor de muncă. Colectivele 
de organizare a producției și 
a muncii, comisia economică 
nu au reușit să aplice în pro
ducție metodele cu randament 
sporit studiate. In unele cazuri 
și perioade nu a corespuns 
nici asistența tehnică, unul 
dintre factorii care au condus

Șt. PUIU

constrn"- 
un obiec-

date în 
sfîrșitul FOTBAL

RUGBl

e-

POPICE

BASCHFT

ȘAH

Pe terenul din Lonea, 
chipa divizionară B. Mine
rul I upeni. întîlnește, la ora 
9, pe U. M. Timișoara.

7?^ 
arenele

Ing. Traian MULLER

(Continuare in pag. a

în trimestrul IV
360 APARTAMENTE

Constructorii de locuințe 
din Valea Jiului desfășoară 
în aceste zile o intensă acti
vitate. Ei și-au prevăzut sâ 
realizeze pe trimestrul IV 
al anului 1970 un număr de 
360 apartamente noi cuprin
se în blocurile Dl-3, '
Dl-5. Dl-1 în Petroșani ; 
15 și nr. 17 în Vulcan 
D 3 și B 11 în Lupeni.

Din aceste edificii au fost 
predate deja în folosință 
blocurile Dl-3 și Dl-4 în 
Petroșani, blocul 17 Vulcan 
și D 3 din Lupeni, totalizînd 
un număr de 150 de apar
tamente. Restul de 210 n-

Dl-4, 
nr. 

și

(Continuare in pag. a 4-a)

partamente se află în plin 
execuție — unele chiar în 
finisaj — urmînd ca o par
te din ele să fie ' ' 
folosință chiar la 
acestei luni.

In același timp, 
torii și-au fixat ca 
tiv de cinste, predarea — 
peste sarcinile anuale de 
plan — a încă 22 aparta
mente care sînt cuprinse în 
tronsonul trei al blocului 4 
din Vulcan, tronson ce urma 
să fie dat în folosință (după 
planificarea anterioară) de- 
abia în prijnele luni ale a- 
nului viitor.

In cadrul etapei a XIII-a ■ 
campionatului diviziei C, I 

Știința Petroșani întîlnește la * 
ora 11, pe terenul din Pe- I 
trila, pe Metalul Topleț. •

La Uricani se dispută, de I 
la ora 9, întâlnirile din cam- I 
pionatul județean : Prepara- | 
torul Lupeni — Minerul A- | 
ninoasa și Energia Paroșeni ■ 
— Constructorul Lupeni. I

imnurile 
țări, 

in

Programul universității serale 
da mmsm-teiiinism

pentru zilele <!e 23, 24 ți 25
noiembrie

Vi și mîine au loc pe a i 
renele de popice din Vulcan I 
și Lonea următoarele meciuri > 
din campionatul municipal | 
Minerul Vulcan — .......
Petroșani și Parîngnl

Jiul Petrila.
Secția economie: Anul I, la clubul C.C.P.: Anul II, la

Școala generală nr. 1: Anul III, la cabinete 1 de partid.
Cursurile au loc pentru toți anii în ziua de 23 noiembrie,
la ora 17.

Secția filozofie : Anu] I. la cabinetul de partid, Anul
II. la Școala generală nr. : Anul III. la clubul C.C.P.
Cu șurile au loc pentru toți anii în ziua de 24 noiembrie.
la ora ’ 18.

Secția sociologie : Anul 11. la cabinetul de partid, în
ziua do 25 noiembrie, la ora 18:

estetică : Anul II, la Școala generală nr. 1, în 
noiembrie, la ora 18;

Secția relații internaționale : Anul I, la clubul C.C.P., 
în ziua de 25 noiembrie, la ora 17.

I
I
1 naiul municipal ae . 

prdgramca ă parii- | 
iceul Petroșani — *

Campionatul municipal de 
baschet f 
dele • Liceul ......... ,....
Știința II Petroșani și I iceul 
industrial — Liceul Lonea.»

Lupeni și Petro 
loc nuii multe par 
șah. contând pentru < 

ampionatului

NMHIIFV - un de§ert care b IIM U U L I . devine grădina
Am atins pămîntul Cubei în 

plină ..zafră" — moment cul
minant al campaniei de recol
tare a trestiei de zahăr. Am 
atins pămîntul „perlei Antilc- 
lor“ în zilele cînd, sub cerul 
de foc al tropicelor milioane 
de oameni, înarmați cu ,ma- 
cete", mici iatagane de oțel 
spaniol, ascuțite ca niște lame, 
culcau la pămînt — de la o 
zare la alta a insulei — pă
durile verzi ale trestiei, care

înseamnă, aici, principala bo
găție a locului.

Impresia de mobilizare ge
nerala. era în. acele zile și 
nopți, in toată insula, domi
nantă. Vuietul neobosit al ce
lor peste 
triale de 
trenurile

150 de centrale indus- 
producere a trestiei, 

cu povara dulce a

Ilic PURCARU

(Continuare fn pag. a 3-a)
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este că Blaga

Interviu cu dramaturgul

ca ardeleanvă simțiți

simte D. R.

aceea

am

con- 
SCJ- 
ostă 
spu-

ra- 
cu

ol 
sus 

cău- 
m -oi

scris foarte mult, fa- 
tot felul de piruete și

Na
și

core 
domnului 
core nu 
scenariu) 
De ostă

fiu un 
Nu știu

prisosință că stăpînești 
desenul academic'. Li- 
e conținut in formă și 

să concep nici o formă

— Intr-o recentă rememorare 
a anilor „Cercului literar", Ion 
Negoițescu avea cuvinte de 
laudă despre dv., arătind insă 
că abia acum ați început să 
dați ceea ce era de așteptat. 
De ce v-ați realizat așa de tir- 
ziu ?

Sper. Cunoști aventura pe 
om

I. D. SIRBU

Corigențo 
film 

cu 
scris, 

cu un 
Horeo 
migălit 

omănun- 
film.

spuneți

că
sentimental 

dacă reu

Hm, sint mai multe ca- 
Cred că în primul rind 
o port eu. Am început 

o face gazetărie, pe urnă 
de 
in

se-

uzc. 
vino
pan 
m-om dedicat cercetărilor 
bibliotecă, om trecut opoi 
invățămintul universitar și 
cundar. am scris proză, cronică

Despre mesaj

cadrul Subfilialei
i
i

i
i
i
i
I
I

INTRE
I

a.

ERICH VOIM IHMklA

Sper că

Editura politică

despuneți

RECENZIE

va

Ne-am intîlnit

planuri 
tineret.

un proces lite- 
din timp după 
..artei", un con- 
cu subiecte de

de fapt,
generație

natura
de Ia catedră se des-

de ale- 
obiecti- 
s-a rca- 
de pă-

con- 
rea- 
con- 
șco-

I
X

I
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I
X

I

I». ( RISTEA

Formația de muzica ușoara

oferind 
întrebări 

partici-

cartea 
nu tra
in pri-

contemplu 
noastră 

într-o 
fertilă, 

mai

In 
riei 
s-au 
rora 
tc-/e.

fiecare om are in odincul 
un peisoj-matrice. Probabil 
peisaj către core o des- 

ochii și in care și-o depă- 
copilărio. Cînd vrsăm ne

mi-e 
ușor.

George B \RHU

C. VALEANl

de ziuo lui 
ne-om dus Io 
favoriți (Radu 
goițescu, Ion 
bu). Blogo s-o bucurat 
declorot solemn : „In 
vizitei voastre voi desface

de existență cînd au so
si statutele, linipezindu- 

datoriile și drepturile ca- 
revin membrilor săi. ( ele

’ — Cum se explică desele dv. 
vizite in Valea Jiului ?

— In oforo de motive strict 
ma 
pur 
oșo 
om

multi-

treceți o dată pe 
să stăm mai pe 
vorbă.

a
misterele ce plu-

„Dc-
crc- 
cu-.v.w*-— - r-—

r.oaștem, mineralul (geologicul) 
nu se poate să nu germineze 
o formă de gindire și simțire 
specifică". La oro actuolă nu 
moi e un secret că acest fol
clor mineresc există, -a c sin
teză a unei impresii gene-ale 
os putea spune că folclorul mi
nerilor înfățișează sentimentul 
arnir si traaic ol vieții si ol

cariera pu- 
1940 cu un orti- 

Muncitorimea, 
• Pri- 

re- 
lui

?î 
din 

semi- 
in-

- Ați amintit aici de m'‘ 
multe ori numele lui Lucian 
Blaga. Știu că i-ați fost student, 
unul din cei mai apropiati stu
denți oi săi. Se pare, deduc o- 
ceasta nu numai din cuvmle'e 
de pină acum dar și din luciă- 
rile care vă aparțin, că perso
nalitatea lui Blaga și-a lăsat o 
outer nică amprentă asupra 
dv.

- Fără îndoială. Nici nu se 
outea ol'.L- De fapt, amp.-er.- 
to pe-so-oli.ății lui Blaga se

intereseoză 
ce-ți spun 
voie să-ți povestesc

I >
Blago (8 
el patru 
Stanca, 

Oono și

■Petroșani a Societății
I
îde științe filologice

I 
I

peisaj 
matrice

generația mea 
nici unul dintre 
in jurul „Cercu- 
lo Sibiu (Radu 
Aug. Doinoș, 
Ion Negoițescu,

I). LARIN, In „Reve
nire" ne introduceți în atmos
fera unei „nopți furibunde" ca

se arată printre dealuri" 
iu „apăsarea-i (curios — n.r.) 
blinda" pentru a ajunge la 
medita constatare că ..toate au 
un rost în lume". In . Discernă- 
mînt" insă ne reține atenția 
tocmai inexistența unui ade
vărat discernămînt in afirma
țiile dv., fie ele și pe planul 
(să-i zicem cu indulgență) me
taforei. Căci e greu să ne ima
ginăm un abis „fericit", deși 
seamănă cu un ..tăciune mort". 
Dar să lăsăm gluma, poezia nu 
echivalează cu gesticulația li
rică. Ea e un freamăt fecund, 
un lux al > 
undeva din 
și ..limpezit" 
după multă.

U Of PRE

cu
un
cugetului, iscat de 

i adîncurile ființei 
“ de poet pe liîrlic 

multă trudă.

■Ar

Dl MITRl. 
surprins scrisoa- 

penlru că, mărturisim.

NIC IIIFOR 
TRILA. Ne-a 
rea dv. 
n-am prea înțeles dacă nc

lomiliole. spre Voleo Jiului 
îndrumă și considerente 
subiective. Sint convins că. 
cum afirma Blago. orice 
oporține structural ynei 
tudini de orizonturi și peisoje. 
Dar 
său 
acel 
chîs 
not .
întoarcem la acest peisoj. Eu 
mo întorc și cind nu visez.

— Așadar, acestui motiv se 
datoreaiâ și faptul că, după 
cite știu, scrieți mai ales la 
Petroșani !?

- Intr-adevăr, „Frunze care 
ord". .Arca bunei speran
țe", „Simion cel drept", cole 
trei drome care-mi opoțir.. 
ie-am scris in întregime in casa 
surorii mele din Petroșani. Sin
cer sâ fiu, ori de cite ori pri
vesc Pcringul sau 
ceața de pe Voleo 
mă transpun automat 
melancolie care 
Șî parcă scriu mai 
inspirot.
- Vă rog să-mi 

cind scrieți ?
- Mi-am început

blicistică în 
col intitulat 
copilul vitreg al națiunii", 
ma nuvelă — publicolă in 
vista „Curțile dorului" a 
Blogo - a fost „Duminica" 
povestea un occident 
mină. Prima lucrare de 
nar, la filosofic culturii, s-a 
titulot „Nostalgia orizontului 
pierdut" și încerca să fixeze 
coordonatele filosofice ale pei
sajului industrial din Valea Jiu
lui. Primo mea piesă, „Frunze 
care ord", pe care o cunoști, e 
inspirotă din viațo minerilor. 
Nu e nici o ciudățenie in cele 
spuse : străbunicul, bunicul, tala 
și nepotul meu, ca de olifel 
toate rudele mele ou lucrat, sau 
moi lucrează, in mină la Petri- 
la. ...
- Ați uitat să amintiți, in 

contextul acestei constante pre
ocupări, cele aproximativ 30 de 
vechi legende minerești culese 
de dv. și care, după mine, pre-

interes 
Cc veți

resimte rn tocita 
deși, subliniez, i 
noi, cei grupați 
lui literor" o’e 
Stonco, Ștefon 
Nîcoloe Balotă.
Cornel Regman, Rodu Enescu, 
Ovidiu Cotruș și I. D. Sirbu) nu 
i-o imitat literotura. Intr-o zi 
Blogo ne-a povestit următorul 
fapt : In pădurile canadiene e- 
xisto un urs denumit grizzly. 
Acest animal singuratec O'e 
obiceiul co, in cel moi inolt 
copac din pădureo pe core c 
colindă, să-și înfigă ghearele 
Io înălțimea sa maximă. Prin 
oceosto iși morcheoză el pu
terea, forța. Orice alt urs rival 
trebuie să privească oceste ur
me și numoi docă poate să-și 
înfigă ghearele moi sus, se 
încumetă să înceapă lupta 
pentru stăpinirea pădurii. Noi, 
discipolii săi. am consîderot că 
Blago și-a întipărit înălțimea și 
puterea in copocul falnic 
culturii românești otit de 
incit noi om fost nevoiți să 
tăm olte păduri.
înțeles I

— Care erau, 
porturile dv. de 
Blaga ?

- Porereo mea
n-a oporținut nici unei genera-

ș.a. Am editat „Revista Cercu
lui literar" pe core azi cînd o 
răsfoim ne mirăm și noi cit de 
teribil de serioși puteam fi Io 
20 de oni. După cum bine știi, 
toți membrii cercului reprezintă 
ozi nume foarte cunoscute in 
literoturo și critica româneas
că. Un fopt omuzant : deși
toți ou terminot filosofic, nici 
unul nu s-o făcut profesor de 
filosofie.

loță și caie sini speranțele ce 
le avem?! Corn osto e totul. 
Dor lucrul cel mai greu a (ost 
de a exprima simplu, pe 
leșul tuturor, aceste grave 
bleme.
- Am citit in presă că 

viitor se va realiza filmul 
gul 
dv.

mte-

albastru", după scenariul

„Vina o port 
eu“

ovut-o cu „ 
profesor", un 

seomono de loc 
pe core l-am 
dată voi lucro 

regizor foorle serios : 
Popescu, cu core om 
pină în cele moi mici 
te decupajul viitorului

— Ce puteți să-mi 
despre conținut ?

- Sint obligat prin 
să nu povestesc filmul, 
să-ți spun că acțiunea se 
trece in secolul al XVI-leo 
tr-un sot de mineri (N.B.) 
Munții Apuseni.

Cîieva 
întrebări 

„la modă

ceva sau a pornit din do
rința unui om cu o anumită 
structură sufletească de a co
munica într-un fel cu ceilalți. 
In privința epigramelor trebuie 
să vă dezamăgim : le lipsește 
poanta. Insă în privința bustu
lui îniă< șindu-l pe Eminescu,

Prin 
inului 
fășoară, trebuie să se desfă
șoare, atit pe planul instrui
rii și educației tinerelor ge
nerații cit și pe cel al cer
cetării neîntrerupte, compe
tente cu scopul declarat de 
autoperfecționare, dc dobin- 
dire a unor cunoștințe noi, 
de revelare a unor surse 
ignorate, de popularizare a 
cunoștințelor etc. Există atitea 
exemple de învățători (are au 
realizat utile și documentate 
monografii ale satelor, care 
au cules și salvat nenumă
rate creații ale geniului popu
lar, fie ele in versuri, in 
lut, pînză sau in lemn. B. P. 
Ilașdeu. Nicolae lorga, pre
țuiau în mod deosebit con
tribuția învățătorilor pe a- 
cest plan. Să nu uităm că 
atit de subtilul critic Eu
gen Lovinescu a fost toată 
viața profesor de liceu iar 
scriitorul Camil Petrescu, 
Anton Holban, George Căli- 
nescu și mulți alții au fost 
ani in șir profesori secun
dari.

In Valea Jiului există 125 
de profesori cu specialitatea 
limba română și limbi străi
ne, care pot aduce o reală 
contribuție pe tăriniul cer
cetării științifice. Acesta a 
fost, de fapt, mobilul înfi
ințării in urmă cu doi ani a 
Subfilialei Petroșani a Socie
tății de științe filologice care 
pînă în prezent reunește 
peste 7i> «le membri. Dacă

in primul an de la înfiin
țare activitatea Subfilialei 
respective s-a mărginit doar 
Ia... cooptarea de noi mem
bri. nu se poate spune ace
lași lucru despre al doilea 
an 
sit 
se 
re 
citeva ședințe de comunicări 
ținute in acel an au fost ur
mărite cu atenție de mulți 
participanți, care au făcut 
observații prețioase pe mar
ginea unor lucrări, cum sînt 
cele intitulate: „Principii de 
istorie a poeziei românești 
vechi" (autor prof. Ion Vio
riei), „Aspecte lingvistice ale 
graiului de pe Valea Mure
șului" (autor prof. Ironim 
Munteanu), ..Date monografi
ce și texte folclorice din sa
tul Răscoala" (autor prof. 
Petru Eana) ș. a. Membrii 
subfilialei și-au adus 
tribuția substanțială la 
lizarea unor simpozioane, 
cursuri literare, reviste 

conferințe, dezbateri etc. 
in școală cit si in a- 
ei.
recenta ședință 
și de fixare a 
muncii viitoare 
un util schimb 

s-au emis propuneri in-

lare. 
atit 
fara

In
fieri 
velor 
lizat 
rcri,
tcresanlc, s-au prefigurat pro
iecte îndrăznețe. Astfel, pe tă- 
rimul cereetării și informării 
științifice. Subfiliala va or
ganiza sau va sprijini infor
marea și documentarea, afir-

marea cercetării științifice în 
domeniul științelor filologice 
a cadrelor didactice, utili- 
zind forme variate: expu
neri, conferințe, excursii de 
documentare. In privința ac- 

metodico-științif icelivității
Subfiliala iși propune țeluri 
multiple.
bile ni se par 
țiunile de 
vind alcătuirea 
geri de texte , 
pe bază de 
torie, de 
terară, apoi realizarea unei 
antologii a . cenaclurilor si 
cercurilor elevilor din muni
cipiul nostru. Deosebii de u- 
tilă va fi întocmirea unei 
monografii etnografice, fol
clorice și lingvistice a Văii 
Jiului obiectiv. <le asemenea, 
propus in planul de perspec
tivă al Subfilialei.

In mare sprijin în reali
zarea unei activități bogate 
și permanente îl va avea, 
fără îndoială, darea In fo
losință a Ca-mi «orpulul di
dactic, in cadrul <ârei» va 
exista o sală de conferințe, 
o bibliotecă înzestrată cu lu
crări de spe< ialitafe, ziare și 
reviste. E noccsai ca flecare 
membru al Subfilialei să con
tribuie cu toată capacitatea 
sa la bunul mers al acestui 
organism care poate avea un 
cuvânt greu de sput pe pla
nul cercetării științifice și a) 
acțiunilot de popularizare a 
științelor filologice din Valea 
Jiului.

dintre care nota- 
indeosebi ac- 

perspectivfi pri- 
i unor cule- 
<!<■ gramatică, 

aforisme, dc is- 
critică și teorie li- 

apoi realizarea 
a . cenaclurilor

I
I
X

I
X

I

I

AMINTIRI DESPRE VIITOR**
1970

zintă un excepțional 
documentar și literar, 
face cu ele ?
- O parte le-om 

oltă porte o voi publico de 
acum încolo. Blogo susținea că 
trei categorii de îndeletniciri pat 
să creeze cultură specifică : 
ogricultura, marinăritul și... mi
neritul, pentru fiecare din o- 
cestea epuizeoză un orizont. El 
m-o îndemnat să foc un studiu 
despre .Dimensiunea verticalei 
in psihologio minerului", co 
opusă dimensiunii orizontole a 
agricultorilor. Imi spunea : 
că vegetalul, prin țărani, 
eoză folclorul pe core-l

ții. O spune, de oltfel, singur 
in poezie cind ofirmă că e 
„contemporan cu fluturii și cu 
Dumnezeu". Dar fiindcă vad că 
te intereseoză atit de mult 
ceea ce-ți spun despre Blaga, 
dă-mi voie să-ți povestesc o 
oltă intimplore. Prin i> -43, 

moi), 
studenți 
Ion Ne- 
lon Si - 
și ne-a 
cinstea 

o 
sticlă de lichior „Curoțoo" adus 
de mine din Lisabona". Ne-a 
pus pahare și ne-o turnot din
tr-o sticlă frumoasă un lichid 
transparent. Am gustat, era 
apă curată. Blaga nu bea și 
noi ne-am jenat să-i spunem 
ca ceeo ce ne-a dat e apă, nu 
lichior, l-om mulțumit și 
plecot. A doua zi ne-a căutat 
in toată universitatea, ne-a 
dus in biblioteca lui unde, 
zindu-se, ne-o oferit de 
dată un veritabil lichior, 
nind : „Istețul de nepotul-meu 
a băut lichiorul și a turnot opă 
in sticlă. Voi de ce nu mi-ați 
spus ?". „Ne-om jenot, domnu
le profesor". A tăcut, o gindit 
și, foorle serios, ne-o spus : 
„Ce (el de generație veți fi 
voi cei care veți bea opă sub 
titlul de lichior și nu veți avea 
curajul să spuneți că e apă, nu 
lichior ?". Cel mai îndrăzneț 
dintre noi, Rodu Stanca, a re
plicat imediat : „Dar ce fel de 
generație ați fost dv. core ne 
oferiți opă spunind că e lichior 
și nu știți că e apă ?" Să nu
mim, dragă Pascule, aceasta 
intimplore un dialog intre ge
nerații.

0 poveste 
cu un urs 

grizzly

vreo zece 
condeie"...

- Ce a insemnat pentru 
„Cercul literar" de la Sibiu ?

— Cred că apariția lui a 
fost și o intimplore și un maie 
noroc. Ne-om intilnit vreo zece 
condeie tinere, s-a format o 
mentalitate, un spirit de emula
ție și chiar un stil. Am fost 
„potronoți" cu dragoste de o 
serie de profesori excepționali : 
Lucian Blogo (filosofio cultu
rii), Victor lancu (estetico ge
nerală) Liviu Rusu (estetică li
terară), Șteran Bezdechi (grea
că), Theodor Naum (latină), 
Henri Jacquîer (francezo), Um
berto Cianciolo (italiană), 
loan Breazu (literoturo româno)

dramotică (2 ani) și acum, sjb 
influența muncii mele de se
cretar literar al Teatrului 
țional Craiova, scriu teotru 
scenorii de film. Visul de sfirșit 
al vieții mele romine totuși pro
za, pentru care inso, deocam
dată, nu am timp.

— Apropo de lucrările dv. 
dramatice. Mi s-a părut că e- 
xistă o foarte mare diferență 
calitativă intre piesele „Frunze 
care ard" și „Arca bunei spe
ranțe". Cum se explică aceas
tă diferență ?

— Piesa „Frunze care ard" 
trebuia sa fie un roman și a 
fost scrisă de un prozator care, 
in 1955, nu ot'ea nici o legă
tură directă cu teatrul. Ea poor- 
tă, nu se putea altfel, ampren
ta literară a deceniului tre
cut. In ce privește „Arco bunei 
speranțe", om să-ți foc o măr
turisire intr-un fel surprinzătoa
re. Am scris această piesă fiind 
convins că niciodată nu va avea 
succes .la marele public. M-om 
înșelat totol. Am subapreciat 
nivelul intelectuol ol publicului 
de azi. Victor Eftimiu, și N. 
Carodino, core cunosc foarte 
bine publicul din trecut, mi-au 
garantat că aceostă piesă ju
cată, sa zicem, intre 1930-1940 
ar fi fost o cădeie sigura chior 
și in București.

— Unde se joacă in prezent 
„Arca bunei speranțe" ?
- Teatrul din Piatra Neamț e 

in al doileo turneu cu ea, la 
Oradea o deschis stogiuneo, 
bucurestenii ou cunoscut-o prin 
recenta premieră de la Tea
trul de comedie, iar Teatrul Na
țional din Craiova o va scoate 
in 15 decembrie, urmind să faca 
un turneu cu ea prin Polonia 
și Iugoslavia. Este tradusă deja 
in limbile maghiară, germană 
și italiană.

— Ați avea curajul să vă 
finiți din punct de vedere 
hologic ?

- E foarte la modă acum. 
Cred că virtutea de bază a 
naturii mele constă intr-un mare 
defect : sint naiv și sentimental. 
Lucrez insă foarte mult cu rigla 
și echerul rațiunii. As zice 
incerc sâ 
controlat, 
șese...
- Cum 

la Craiova ?
— Exoct '■ im se 

Popescu Io Cluj.
- Cum scrieți ?
— M-oi lunt „tare". Nici nu 

pot să răsuflu. Blaga. d” care 
l-om citat de atitea ori în con- 
vorbireo noastră, ovea obiceiul 
să spună : „Trei lucruri trebuie 
să se focă in cea moi mare 
discreție • omorul. ruaăciunea 
și scrisul".

— Ce proiecte aveți ?
— Am de predat la editură, 

pină Io 1 februarie 1971. un 
volum de leotru și un volum de 
proză. Abia după 
urma proiectele.

— Ce asteotati 
tură ?

— E fooite greu să ții cirma 
in avolanșa de curente litera
re ce se dezbat azi. Nu mai 
sint tinăr, așa ca nu fac nici 
un efort de a fi la modă. Scriu 
cum gindesc și numai atunci cind 
am ceva de spus. Prietenul 
meu, regretatul sculptor Romul 
Ladea, îmi spunea întotdeau
na : „Ai dreptul să foci pictu
ră abstractă după ce oi dove
dit cu 
perfect 
teralura 
nu pot
m afară de conținutul de idei.

pe care am dedus că dv. l-ați 
migălit în gips, am încercat 
un sentiment de cumpănă. Se 
parc (să fie și din pricina fo
tografiei ?) că ați surprins o 
frînlură din zbuciumul lăun
tric a) marelui poet. Ceea ce. 
după modesta noastră părere, 
e un început promițător. Dacă 
aveți timp 
la redacție 
îndelete de

Interviu consemnat de : 
Constantin PASCU

lume, de-a lungul isto- 
multilalerale a omenirii, 
pel recul fapte asupra că- 
s-au emis numeroase ipo- 
multe dintre ele contra

dictorii dar care pînă la urmă 
au contribuit la elucidarea în
tâmplărilor, a evenimentelor, 
dezvăluind 
teau asupra lor.

Desigur că lecturind 
lui Erich von Dăniken 
buie să ne așteptăm, 
mul rînd la aflarea unor fapte 
complet necunoscute nouă, des- 

auzit. saupre care n-am mai
să avem pretenția - se pare
că nici giu torul nu o are —
că n i se vor elucida enigme.

Autorul a cutreierat — după
mărturisirile sale — 100 000 de 
km cercetînd cu minuțiozitate 
lot ce-a putut întîlni în legă
tură cu evenimentele descrise.

Titlul cărții, 
pre viitor", nu 
ruleze. sensul 
viitorul, cu a 
tehnico-științifică. ne 
vălui, cu certitudine, o 
de mistere.

Cit privește conținutul 
priu-zis 
la primele pagini. Intîlnim 
meroase date și ipoteze 
privire la existența vieții 
pe alte planete, calcule 
emit ipoteze conform 
ra civilizații superioare

„Amintiri des- 
trebuie să de- 

fiind acela că 
sa dezvoltare 

dez- 
serie

pro- 
al cărții, pasionează de 

nu- 
cu 
și 
ce 

căro- 
cclei

- S-o 
cindu-se 
jocuri ale inteligenței, despie a- 
ceastâ piesă. Aș vrea să aflu 
de la dv. care este, să zicem, 
mesajul lucrării ?
- E vorba de o dramă filo

zofică in care, plecind de Io 
schema unui mit arhicunoscut, 
incerc să prezint in sinteză pro
blemele fundoTnentole ale con
temporaneității : ce este omul, 
încotro merge omenirea, 
sint pericolele ce ne stau

ale Terrei ar fi posibil să se 
fi dezvoltat pe aproximativ 
100 000 de planete. Ne icîntîl- 
nim cu mult disputatele far
furii zburătoare, ni se redau 
mărturiile unor persoane 
s-au aflat aproape de ; 
misterioase obiecte, se 
noi 
tale 
cule dar, după 
rului, cele mai 
re ar pleda in 
bilei vizitări a 
către ființe extraterestre 
s-au folosit de nave cosmice. In 
susținerea acestor ipoteze sint

unor
aflat aproape

obiecte, 
argumente sau sint
unele dintre cele 

părerea 
plauzibile ca- 
favoarca posi- 
Pă mint ului de 

care

care 
aceste 

aduc 
selec- 

cunos- 
auto-

aduse numeroase elemente, în
tre care vestitele hărți ale a- 
miralului turc Firi Reis. con
temporan cu Cristofor Columb, 
hărți care, după cercetări în
delungate efectuate de către 
specialiști cu renume, rezulta 
că reprezintă copii după alte 
copii al căror originale ar fi 
executate cu multe milenii în 
urmă. Se știe că aceste hărți 
înfățișează imaginea globului 
pămîntesc luată de la mare 
înălțime, cam de deasupra o- 
ra.șului Cairo — de unde pă
rea că ele au fost executate 
dintr-o navă cosmică.

De asemenea, se aduc ca do-

vezi si o seric de picturi și 
sculpturi realizate dc anonimi 
în antichitate și rare repre
zintă figuri de... cosmonauți, 
de nave cosmice, apoi .sint re
date numeroase texte din vechi 
cărți cum este, de pildă, c- 
popeea indiană Mali.tbhm na în 
care, în stil fantastic se vor
bește dc aparate 
despre care dc foc 
etc.

Se fac prezumții 
la unele explozii ’ 
re care ar fi avut loc in an
tichitate, se discută despic mis
terul piramide i r, despre teh
nica și utilajele cu care au 
fost construite, este atestată 
realizarea unor mașini de cal
cul încă în antichitate cu ca
re erau urmări’e mișcările Soa
relui. Lunii, și poate, 
tor planete dîndn-se 
piu, între altele, 
de la Anticythera" 
Muzeu) Național dc 
din Atena.

Enigmele, 
cuprinse în 
viitor" sînt

se 
zburătoare, 
(„viinanas")

cu plivire 
ermonuclea- 

avut loc in

ale al
ea exem- 

„mașinăria 
expusă la 
arheologie

ipotezeledatele.
„Amintiri despre 

multiple și extrem 
de interesante. 1 ăsăm cititoru
lui să-și satisfacă dorința de 
cunoaștere, curiozitatea prin 
lectura cărții, asigurîndu-l că-1 
va pasiona 
tenția de la 
lima pagină.

și-i va reține a- 
prima pînă la ul-

Pentru un larg sondaj al preferințelor
într-una din serile trecute 

am realizat un raid-fulger prin 
cluburile sindicale de la \ni- 
noasa. Vulcan și Lupeni. 
Despre rezultatele propriu-zise 
ale acestui raid cu alt prilej. 
In rândurile de față ne limi
tăm doar la câteva considerații 
privind acțiunile cultural-ar- 
lislice prevăzute in planurile

de activitate ale cluburilor 
amintite. Am remarcat mai 
întîi atenția deosebită acorda
tă acțiunilor de popularizare 
a unor cunoștințe tehnice care 
vin în sprijinul angajaiilor din 
exploatările miniere. Pentru 
realizarea acestor acțiuni sint 
invitați ingineri. cadre de 
răspundere, care, ce) puțin

teoretic vorbind, pot asigura 
bunul lor mei-s. oferind și 
răspunsul la uncie 
care vin din rindul 
panților.

Larg reprezentate in 
sint acțiunile 
l’cste tot au 
seri de dans, 
ale tineretului 
cu organizația 
cultural-distraclivc, 
de basm, simpozioane, recenzii 
etc. Că există o preocupare 
susținută in această direcție 
este lăudabil. Totuși, părerea 
noastră este că un plus de 
faniezie pe linia atragerii ti
nerilor la programele clubu
rilor este absolut necesar. 
Căci, să recunoaștem, de pre
zentări de cărți, conferințe pe 
teme la îndemîna oricui, con
cursuri fără participanți. tinerii 
s-au plictisit. Și apoi mai 
există și televizorul care-i 
poale reține acasă. N-am în- 
lilnit nicăieri 
rar pregătit 
toate regulile 
curs-surpriză 
larg interes, o întîlnire cu un 
scriitor sau un om de știință 
cunoscut etc.

Spectacolele de muzică u- 
șoară și populară sini aproape 
inexistente. Instrumentiștii re
petă d. zor. soliștii \>>cali dc

pentru
fost prevăzute 
concursuri, joi 
în colaborare 
U.T.C., seri 

dimineți

asemenea, directorii de cluburi 
se agită dur spectacolele pro
priu-zise se lasă a.șteptaie 
deși este știut că ele toiag în 
mod deosebit tineretul, consti
tuind un bun mijloc de popu
larizare a activităților artisti
ce ale cluburilor. Cînd afir
măm acestea nu nc referim 
Ia spectacolele de amploare, 
pregătite cu prilejul unor con
cursuri ori festivități, pentru 
că din acestea există. Ne gîn- 
dim la faptul că orice club 
are posibilitatea dc a pregăii 
cu formațiile sale tninisp>-cta- 
cole curente, în care să mire 
mu ica populară și ușoară, 
recitări, glume etc. t'n astfel 
de S|M‘ctarol a avut loc la 
\ninoasa în data de 4 noiem

brie și el a interes; t un mare 
număr de oameni, rm i<>ri' ițea 
tineri.

Trebuie să no debar isăm 
de formulele perin.ate fără 
ecou și să iscodim noi posibi
lități de realizare a unor 
activități care să îmbine uti
lul cu plăcutul. Pentru aceas
ta un larg sondaj de preferin
țe în rindul tinerilor, ;m--’ nea 
la cele mai competeme cadre 
pe tărîm cultural ;ir!isi ic, la 
lucr u' de specialii;.'e (in ulti
mul limp apar din ce in ce 
mai multe) sc impune cu 
3CIH î.'ltC.

$
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17.011

..Conîa-

23.30

indife- 
să ne 

ascut it

20.30
21.30

19,15
19.20

18.10
18,15

de 
ne 
de 
in-

emisiune pentru cei

se impune <i
•hai

de
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oamenii 
cer'itu- 

de aici

la d

I Murii. dircc- 
arâtal și alte

• grave care mai par
adi vi Lalea desfășurată 

organizație, de colectiv.

Vasile Sidorov, șef 
.Nu putem să 

de loc cu vitezele 
in abataje... Iacă să manifeste în- 

atitudine fermă 
abatere, să ac- 

encrgic pentru

22.3U
22.50
23,00

Sieagul roșu

î

Pj-

CAMAGUEY
terminat | pm. :)(Urmare din

Luna
preparatelor

culinare'!

Despărțire
călduroasa

V
1"

vreo 
trecut 

u .cu Do că 
fost 

mare 
Ozon

cite 4—5 metri.

un 
imensă în- 
uriușâ Sa
șiile rare, 

ră/.leiite la

gaz- 
iie- 

în 
sa

Io indoiolo 
care ou obligot pe 
odversoro la Bacău, 
tur de campionat

U.T.A. Nu se 
victoria

mult 
că 

fără drept de apel,

peste imen- 
campamen- 

corturi răsă- 
totulDl MiNICA 22 NOIEMBRIE

un punct chiar Io

..bulevardul'' A, foră 
altele ou speranță 
doi boni, iar 
se tirau anul
clasamentului, 

fugă spre piscuri. Să

co- 
u- 
a- 

atît

„U" CLUJ.
Cetatea 

i revelație a cta- 
„U" Craiova 
categorică a 

i Arad, susține 
ceolalla universi-

PASIUNEA IN MUNCA, 
ABNEGAȚIA COMUNIȘTILOR

a vitezelor de a- 
nte cu mult sub 
lilâțilur (la ..trep- 

r..slurn;.le“ s-a atins doar 
metri în medie, pe lună), 
in cuvlntul comuniștilor ros
in f. ța conferinței ani cx- 
; părțile care ni s-au pă- 

itercsante.
Ștefan Octavian: 

sintetic al produc- 
nu l-am rea-

1i1 : 
tras 
) i t mai

iov. ing. 
„Indicatorul 
tivitătii muncii 
li-at. In spatele 
3'00 de tone - 
cărbunele brut c 
1 autul anule. — se ascund 
nri ’c deficiențe. Dc ce. u- 
i'C.iri. ne este indiferent cum 

im *’ S-au încheiat studii, 
arătat căi de imbunâlă- 
a tehnologici de lucru, 
stabilit normative... Pir.ă 

continua să nu ma
să nu transpunem 

i viață ceea ce ne 
A’orbesc în aten- 

nrinei.

nmn 
s lU 
lire 
s au 
când vom < 
ieriaUzăm. 
imediat in 
pi opunem ? 
ția conducerii minei, a d’rec
torului si inginerului șef : dc 
ce nu urmărim ca soluțiile bu
ra' sîi fie concretizate la locul 
dc producție ’ Oare trăiesc cu 
adevăr;.1 «ob»ctivele de organi
zare a producției și a mun
cii. pe teme de studii, despre 

se vorbește în darea de 
partid 
în a- 
ridicâ 
do e- 
la în- 

lată de 
coeficien- 

al minei ?

torc se vorbește în 
scamă ? Comitetul de 
are o vină principală : 
nalizele întreprinse nu 
întotdeauna problemele 
sență care ar putea duce 
lui urarea carențelor... 
pildă : cum crește 
tul dc tehnicitate 
Cum e valorificată munca in
ginerului ? Activează inginerul 
ingîncrește ? Punem pc inginer 
sâ numere valonele. în loc 
să i se încredințeze, cum e 
firesc, rezolvarea problemelor 
tc’ nice stringente -ale unității...'

<>v. ing. Eineric Kovacs: 
..Sintcm conștienți de lipsurile 
jx1 care le avem și sc impune 
să le înlăturăm grabnic. Să 
facem în așa fel îneît să ne a- 
t'rilăm de sarcinile de plan în 
-/•■tete lucrătoare, să nu mizăm 
pe efortul prelungit — în zilele 
■de duminică — al minerului. 
■S au încheiat destule studii... 
Sa le însuflețim ! Este nece
sară schimbarea radicală a op
inii in această privința. Încă 
<eva ; prea cu mari cheltuieli 
realizăm producția. Nu trebuie 

uităm : deținem (și nu-i o 
mindrie pentru noi !) cel mai 
ridicat preț de cost pe falca 
.1-ului. Nu putem fi 
rer’i... Se -cuvine, apoi. 
<-.-.-ac1c’izc7e un mai 
-smț gospodăresc. Există lemn 
lăsat la voia întîmplârii pe ga- 

banda;e aruncate, nu le 
niște lucruri 
N-avem griiă 

de piese de 
știți cit de cău-

li rii. 
privim «-a pe 
de-n'<i noastre... 
de materiale, 
schimb (și
1 le-s...), iar în privința modu
lui dc folosire a utilajelor sîn- 
t« m extrem de deficitari..." 

Tov Petru Scredeanu. șef 
b 'află : „Este nevoie să 
străduim mai mult... Munca 
Jiiico-organizatoricâ nu se des
fășoară. încă, asa cum sc cere. 
Altfel trebuie să simțim viata 
de organi"alie. pulsul ei să fie 

adevărat...11
Dumitru Dragomir :

■ num

2223
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Degetul de fier (19— 
22 noiembrie); LONEA — 
7 Nffembrie : Winnetou în 
Valea Mortii (19—21 noiem
brie): Minerul : Sub semnul 
lui Monte Cristo (19—22 no
iembrie): BARBATENI ^Fru
moasele vacante (21—2^- no
iembrie): VI’LCAN : Anicika 
(19—22 noiembrie): URI- 
CANI : A) 8-lea (20—21 no
iembrie).

. Sc ; . găsirea unei soluții
adeev. '• de susținere a lucră
rilor de pregătire din blocul 
11. să urgentăm deschiderea a- 
balajelor... Trebuie să avem 
mare grijă dc noii angajați. 
Omogenizarea efectivului prin 
integrarea deplină în muncă a 
acestora trebuie privită cu toa
tă răspunderea. 1 ndiferent a-i
condamnabilă, omul nu poate 
fi cî.știgat decit prin în’e!' 
re. dragoste și 
facem totul in acest sens, 
ales că sintem membri 
partid...'

Tov 
brigadă 
lăudăm 
avansare

tiv, fără suport durabil, 
multă justețe a relevat 
ing. loan Konnbczky, din par
tea Centralei, că asigurarea 
socurilăt'i lucrărilor miniere, a 
muncii oamenilor din subteran 
trebuie sa țină mereu trează 
atenția membrilor de partid, 

colectivului întreg. Se impu- 
e un control exigent. de spo- 

asupra 
ierarhică 

sarcinile con- 
nu se împiedice unul 
și. în realitate, solu- 

situuției rămînînd sus- 
pe undeva..

comitetului de par- 
birourilc organizațiilor de 
trebuie

i o
orice

Conferința de 
dare de seamă 

>i alegeri 
a organizației 

de partid a 
E. M. Dîlja

tnbuințăm oameni caliXicați a- 
colo unde nu se cade, nc dimi
nuăm singuri randamentul... 
Comuniștii — ca unul — tre
buie să fie hotărîți pe dc-a-ntre- 
gul să înlăture definitiv lacu
nele care mai persistă în acti
vitatea de zi cu zi..."

Din cele reproduse mai sus 
credem că rezultă clar, con
vingător unanima hotărîre 
minerilor, a cadrelor 
iești și tehnice de la 
Dîlja. in 
pentru onorarea, așa 
cuvine, a datoriei 
plan, a sarcinilor 
de partid.

Tov. ing. Emil 
torul minei, a 
deficiente 
sista in ; 
de
Unii șefi de -brigadă în loc să-și 
dea interesul permanent pentru 
rezolvarea corectă, promptă a 
tuturor situai ii lor mai dificile 
ivite la punctele de lucru, um
blă în prima jumătate a lunii 
pe la suprafață, cu lucruri ne
semnificative. așa. să 
vremea... Și în toate 
ceasuri prețioase, risipite 
nemiluita, se întîmplă jos. 
abataje, surpări peste 
generatoare, la rîndul 
pierderi irecuperabile 
și cărbune........ Asaltul"
danmabilă această nepăsare, 
rău cind 
pensa! iile.

a 
ingirre- 
E. M. 

frunte cu comuniștii, 
cum sc 

zilnice dc 
încredințate

treacă 
aceste 

cu 
în 

surpări, 
lor. dc 

dc timp 
(c con- 

c 
ne bazăm pe com- 

, păgubitoare dc cele
mai multe ori, ale finelui de 
interval) din ultimele zile ale 
funii constituie doar un palia-

a 
ne 
rită responsabilitate 
modului cuni treapta 
își realizează 
crete, să 
pe altul 
ționarea 
pendată

Membrii 
tid, 
bază 
totdeauna 
rață de ' 
t.ionezt energic pentru dezvol
tarea unei opinii dc masă pu
ternice. pentru a înlătma toa
te lacunele din activitatea co
lei tivului. Noul comitet ales va 
trebui să vegheze îndeaproape, 
fără slăbire, la îmbunătățirea 
activității t < -Im ico-organiz.a lori
ce. să elaboreze și să urmă
rească înfăptuirea măsurilor 
cosjire capabile să situeze 
drele de bază alo minei la 
voiul exigențelor de azi. al 
crederii ce li s-a acordat, 
gurarca unei aprovizionări 
i espun âtoare în tot momen
tul. întreținerea și functiona- 
j-ea în Hjune condiliuni a uti
lajelor. respectarea riguroasă a 
normelor de protecție a mun
cii. Numai așa se va dovedi 
creșterea, in continuare, a ma- 
tiu-ității comuniștilor din orga
nizația E. A1 Dîlja, doar astfel 
vor fi consolidate rezultatele 
obținute pînă in prezent de co
lectiv. Acest fapt-cheic a fost 
evidențiat cu limpezime și de 
către Iov. Lazăr David, secretar 
al Comitetului județean de 
partid, care a participat la lu
crările conferinței. In tot ceea 
ce întreprindem, a subliniat 
dînsul. trebuie să urmărim c- 
ficiența. rodul strădaniilor. Co
muniștii minei Dîlja atestă că 
sînt pc de-a-ntrcgul conștienți 
de acest imperativ. Noul co- 
mitet de partid, birourile or
ganizațiilor de bază vor trebui 
să-și îmbunătățească stilul, me
todele dc a munci eu omul, sâ 
se preocupe cu solicitudine 
sporită de rezolvarea operati
vă a propunerilor, cererilor și 
sesi arilor, a problemelor so
ciale și dc muncă venite din 
sinul colectivului și accaslă 
optică trebuie imprimată la 
toate nivelele. In concertul u- 
nilăților miniere ale A’ăii Jiului, 
colectivul Dîljci a început să 
răspundă eu o partitură distinc
tă. definitorie penii...................::
care-l compun. F.X's 
d'nea — comuniștii 
ne au insuflat-o -- « a succesele 
de miine vor fi și mai bogate,

In jurul orei 8.30 Transmisiune de la Solia 
a plecării spre patrie a delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii 
Socialisle România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceausescu, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie in Republica 
Populară Bulgaria.
Deschiderea emisiunii. Emisiune in lim
ba germană.
Publicitate.
Bună scara, fete Bună seara, băieți ! 
Emisiune* «le Maria Moscu și Eugen 
Todoran.
Pu blicitate.
1 oui dc seri 
mici.
Telejurnalul de seară. 
Handbal : România — Iugoslavia (mas
culin) — repriza a 2-a. Transmisiune «le 
la Cluj.
Tele-encic loped ia.
Film serial : ..Incoruptibilii' 
cui de Bouverais".
Comici vestiți ai ecranului : Chariot. 
Telejurnalul de noapte.
Cinice «le dur. Transmisiune «le la res
taurantul .Bucur".
închiderea emisiunii.

HANOI 20. — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Intre 15 și 20 no
iembrie au avut loc la Hanoi 
convorbiri între delegația gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Gheorghc Radulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 

•al Consiliului dc Miniștri, și 
delegația guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă dc to
varășul I.e Thanh Nghi. mem
bru al Biroului Politic a] C.C. 
al Partidului celor u- Muncesc 
din Vietnam, viceprcmier al 
guvernului R. D Vietnam.

In urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-un spiiit 
de caldă prietenie și deplină 
înțelegere, la 19 noiembrie, șe
fii celor două delegații au seni- 

acordul economic. acordul 
plivire la ajutorul militai

Avancronică fotbalistică CINE NE OFERĂ SURPRIZEI?
O nouă etapă a diviziei A 

se consumă miine pe opt sta
dioane din țară. Fotbalul nos
tru se joacă la temperaturi din 
ce in ce moi scăzute - la p'O- 
priu și Io figurat. Cind il ve
dem pe micul ecran, sau pe viu, 
porcă ne dă cineva cu ardei iu
te pe la ochi. Unele echipe lo
cuiesc pe 
speranță, 
door de 
două, ce 
in coada 
ocum in 
le fie de bine. Etapa trecută a 
fost, oșa 
goluri și 
insa pentru surprizele ei.

cum știm, sărocă in 
in fotbal. O reținem 

. . Sui-j

prize in rczultote, in arbitraje. 
Cum va fi cea de miine ? Se 
pare calmă, fără nerv, fo.ă 
„doiuri" Io Pronosport. Cel pu
țin osa o anunță partidele :

POLITEHNICA - FARUL. 3il 
Mărdărescu primește, in Copou, 
vizita foștilor lui elevi de pe 
molul mării. Cred ca adverse ii 
de miine oi studenților ieșeni 
vor trage numai de rezultat nu 
și de timp co bancarii bucureș- 

Totuși, localnicii vor ciș-

situație identică. Valentin Stă- 
nescu va primi replica, la Bra
șov, din partea fostei lui echi
pe, Rapid, pe core, in urmă cu 
trei ani, a scos-o campioană. 
In ccest tur de campionat, giu- 
leștenii ou avut o comportore 
constant bună care-i situează 
pe locul secund in clasament, 
la egalitole de puncte - 14 - 
cu Dinomo și Petrolul. Stegarii 
brașoveni, insă, joacă in... sal
turi. Duminică Niki Dumitriu a 
învins Steaua la București și 
înclin să cred că tot el va 
ingenunchia și Rapidul — pri
mo lui more dragoste.

C. F. R. CLUJ - PETROLUL. 
Se pare că ceferiștii cLujeni nu 
vor să se depărteze preo mult 
de colegii lor timișoreni, deși 
in etapa o Vlll-a le-ou luat 
ambele puncte chiar de Io ei, 
de pe Bega. Dor nu și

_U" CRAIOVA -
Derby studențesc in 
Bonilor. Moreo 
pei trecute - 
mvingotoorea 
compioonei la 
intilnireo cu < 
taro, „U" Cluj. Cu ’un Țarălun- 
gă flămind de fotbal și cu un 
Oblemenco setos de goluri, ol
tenii nu pol decit să cișlîge 
meciul, onunțind să redevină 
temuți de orice adversar.

F. C. ARGEȘ - STEAUA, 
divergențele 
mare jucător 
jucător — ii 
și Dobrin - < 
F. C. Argeș

teren 
este o echipă

STEAGUL ROȘU - RAPID. O

de pe Bega. Dor nu și le-ou 
păstrat, cedindu-le cu ușurin
ță, peste două etope, ieșenilor. 
Normol, in meciul de miine, 
clujenii au prima șansă de vic
torie. Petroliștii ploieșteni, insă, 
vin tare peste Dinamo și 
puteo luo de pe Someș 
punct-două. Numoi de 
ține mult pe Drideo a doua 
nerețe fotbalistică.

dintre un 
și un oclual 
numesc pe 

continuă Io Pitești, 
va pierde in ^on- 

1 in clasament, 
contro- 

dcplosore, 
exclus <o 

deplasore. 
la victoria

tinuore 
Steouo 
versotă. Ciștigă in 
pierde ocasă, nu-i 
ciștioe și miine in 
Mă gindesc totuși 
gazdelor.

S. C. BACAU - I
pune 
delor 
care 
ocest 
plece cu infringed de la două 
goluri in sus. In deplasare insă 

cișligot nici pune'.

Textiliștii oiodani simt, moi 
mult ca oricind, uzura lotului, 
oboseala după otitea meciuii 
interne și internaționale, după 
otitea cronici veninoase. Nu le 
acord nici o sonsă, deși...

PROGRESUL - C. F. R. TI
MIȘOARA. Timișorenii nu rezis
tă nici unui odversor. Echipa 
e șubredă, bolamclele n-o tin . 
in A. Ce să spun moi 
despre ocest meci ? Door 
vo bate, 
Progresul — echipă ce a „furat 
ieșenilor 
lași.

DINAMO - JIUL. In com
pania dinomoviștilor bucureșteni, 
Jiul a prestat întotdeauna jocuri 
bune, dor s-a întors de fiecare 
dată cu infringed. Valoarea e- 
chîpei Dinamo este binecunos
cută, așo că nu ne facem ilu
zii in privința rezultatului, 
ține echipe ou invins-o ori i-ou 
smuls cile un ounct echipei Di
namo in Capitală. Fără Dinu, 
Lucescu. Constontinescu. eo 
s-or puteo clătino in foto unui 
odversor moi energic, moi am
bițios. Să incerce Jiul oșo ceva ? 
Nu-i exclus. Poote auzim de 
bine, urmeoză Ploiestiul...

Dumitîu GHEONEA

I 
I
I

nerambursabil pe anul 1971 a- 
cardat R. D. Vietnam de că
tre țara noastră, precum și a- 
cordul privind schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1971 
între cele două țări.

In cursul aceleiași zile, l.e 
Thanh Nghi a oferit în cinstea 
conducătorului dcleeatici gu
vernamentale române o masă, 
care s-a desfășural intr-o at
mosferă dc caldă prietenie.

In toastul rostit eu acest pri
lej. viccpremiornl I 
Nghi a dat o înaltă 
rezultatelor vizitei 
a delegației româno 
'■«■lor nu’iale. 
de construire a 
lui și in lupta 
agresiunii americane 

ilvnrea nat onală. ponorul viet- 
i mie? s-a buc’rat întotdeauna 
«le ajutorul și smiținui prețios 

jicordat de partidul, guvernul 
si poporul frate român Pentru 
acest ajutoi economic și mili
tar acordat de Republica So- 
< ialistă România, vă rog vă 
liansmiteti partidului, guver
nului și poporului frate român, 
to« .ir isului Nmolae Ceaușesru. 
colorlalii «ondoeători de part'd 
și de stat români multumi';,e 
guvernului și poporului viet
namez.

’n răspunsul său tovarășul 
(■■'morehe P'•duleseu a exnriniat 
d:n nartea CC. al P.C.R.. a 
i .orășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui. președintele Consiliului de 
St ,t al Republicii Socialiste Ro
mânia. din nartea guvernului si 
a întregului popor român un 
călduros salut frățesc, precum 
si sentimente de solidaritate 
militantă Coniiirtuhri Cenlral 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, guvernului și în- 
Ire-mlui ponor vietnamez. Aiu- 
t'irul do care România il 'a 
acorda R D. Vietnam și ’’n 
anul in71 constituie una din 
numeroasele dovezi ale soli- 
darităl1' ne care poponil noslm 
o manifestă consecvent fală 
de lupin eroică a poporului 
f»a1e vietnamez. Apreciem că 
rezultatele pozilrve cu care 
s-au încheiat Inalativele purta
te între delegat ii’c noastre con- 
stilllie o nouă și grăitoare ex
presie a relațiilor frățești in
ternaționaliste dintre parti
dele. guvernele și popoarele 
«clor două țări.

I.c Thanh 
t aorec icre 
prietenești 
și tratati- 

In opera 
socialisnrt- 

îmoptriva 
și pentru

Salariații serviciului plan- 
aprovizionare din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani, 
s-au despărțit in mod fes
tiv de vechiul lor coleg de 
muncă. tehnicianul .Anton 
Eislcr. Cu prilejul ieșirii sale 
la pensie, colectivul i-a pre
gătit o mică surpriză. Intr-o 
adunare ad-hoc i s-au inmi- 
r.al cadouri, iar inginerul 
Glioorube Stoicuța, șeful ser
vii iului i-a mulțumit căldu
ros pentru îndelungata .și 
rodnica sa activitate.

Sărbătoritul a mulțumit la 
rindu! său pentru atenție.

Gh. BOZV

Răspunzi nd anumitor cerin
țe și necesități impuse de mai 
multă vreme pe piață, 
mortul ne-a obișnuit cu 
nele acțiuni care aduc 
devâratc modificări in
de cunoscutul nostru calen
dar ce împarte anul după 
rațiuni astronomice. De mai 
multă vreme, nu avem nu
mai lunile ianuarie, februa
rie. martie și, mă rog. noiem
brie sau decembrie, ci mai 
avem și luna albiturilor, lu
na cadourilor, luna prepa
ratelor culinare. Bunăoară, 
în aceste zile ne aflăm (o 
știm precis) in luna prepara
telor culinare. Faptul ni-1 con
firmă. în Petroșani ca și în 
Lupeni, ci leva încercări de 
reclamă mai mult sau mai 
puțin modeste, mai mult sau 
mai puțin reușite. Facem a- 
ceastă remarcă gîndindu-ne 
că cea mai bună reclamă 
răminc lotuși cea a prepara
telor culinare, datoare să 
onoreze cum sc cuvine pe
rioada de zile ce le-a fost

rezervată în calendarul 
mercial. Sau. mai corect, 
a preparatorilor, a maeștri
lor bucătari șf cofeturi che
mați |a rampă, in fața con
sumatorilor;. să-și etaleze plu
sul dc măiestrie și cunoș
tințe acumulate timp de un 
an, în domeniul gastronomiei.

Am întîlnit acest plus de 
măiestrie la restaurantul „Mi
nerul- din Petroșani in pri
ma zi ce a marcat intrarea 
noastră, a consumatorilor in 
luna preparatelor culinare. 
Pcrseverenți cum sînt întot
deauna, client ii. l-am căutat 
în continuare, prin alte lo
caluri dar. fie că nu a exis
tat, fie că nu a așteptat so
sirea noastră, plusul de mă
iestrie nu a mai fost confir
mat. Joi. 19 noiembrie, la 
restaurantul „Progresul** din 
Lupeni, ospătarul ne-a oferit 
doar un grătar (clasicul gră
tar) servit (după insistențe) 
cu cartofi pai. La cofetăria 
„Corso" rezerva de prăjituri 
era terminată cam de dumi
nică. Am căutat noutăți gas
tronomice și prin alte loca
luri (e inutilă enumerarea 
lor întrucît ar crea în nu
dul salariaților T.A.P.L. un 
fenomen contrar celui de con
curență în înțelesul pozitiv 
al expresiei), dar nu le-am 
întîlnit.

Oare, luna preparatelor cu
linare s-a consumat toată, așa 
de repede ? Să fie vorba de 
o neașteptată îndeplinire a 
planului lunar. într-o singură 
zi ? Sau, pur și simplu, de 
un nou formalism, servit în 
farfuria consumatorului ?

PROGRAM! L 1 : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal: 7,15 Melodii distrac
tive; 7,35 Răsună cîntecul și 
jocul pe întinsul patriei: 8.00 
Sumarul presei: 8,10 Avan
premieră cotidiană: 8.22 Ilus
trate muzicale oferite de so
liști care nc-au vizitat țara; 
9,00 Radiomagazinul femei
lor: 9,30 Ora satului; 10.00 
Cavalcada ritmurilor: 11.15 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 12,00 
De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Sport: 13.15
Noutățile săptămînii: 13,30 
Unda veselă: 14.00 Orches
tra de muzică ușoară a Ra- 
diotelcviziunii: 14.15 Sport și 
muzică: 16,45 Melodii dc
George Grigoriu și Florentin 
Delmar: 17,15 Caravana fan
teziei; 18.00 Concert dc muzi
că ușoară: 18,40 Muzică de 
cafe-conccrl; 19.00 Gazeta ra
dio: 19,15 Transmisiune spor
tivă: 19.35 Cîntă Angela Mol
dovan și Fciician Fărcașu: 
20,05 Teatru scurt: 20,40 Re
cital de operetă Teodora Luca- 
ciu: 21.00 Zece melodii prefe
rate: 21,35 Album cu cele 
mai îndrăgite romanțe; 22.00 
Radiojurnal: 22.10 Panoramic 
sportiv; 22.30 Recital Riccar
do del 'Turco; 22.50 Moment 
poetic; 23.00 Concert de sca
ră; 0.03—5.00 Estrada noc
turnă.

zahărului gonind 
silnica «impurilor, 
lele dc barăci și 
rite in mii dc puncte 
accentuau această impresie, fă- 
cînd «>. sensibila, \ ie. prin mun
ca cosașului care, gol pînă la 
briu, reteza cu piaceta tulpi
nile de un verde palid, înalte 
de

Dar locul în «are această im
presie ni s-a fixat mai preg
nant decit oriunde a fost pro
vincia Camaguey.

Provincia Camaguey. cea mai 
întinsă regiune a Cubei, cîrtd- 
va populată de triburi de in
dieni — „los indios uamaguya- 
nos”. decimați de furia colo- 

pul.in de 
o
o

cu

baraje, canale de infil- 
au fertilizai uriașe zone 

noi și întinse 
cultura tres- 

opera transformării a- 
deșert intr-o grădina 
plină desfășurare. Toți 

tineri s-au angajat să 
aici cel puțin cîte 3 ■ 

Mulțj s-nu decis să se

PPOBLENE ACTUALE ME•r 'J cbininmjsikii
Sorictatea socialistă, prin 

natura sa. prin țelurile înalte 
pe «are le slujește, creează un 
climat «l«" sănătate morală, in 
«are principala preocupare a 
omului este muma, activitatea 
«le creație, afirmarea energiei 
in plină desfășurare a întregii 
națiuni, sub toate aspectele, pe 
toate planurile. 
in acest 
fund moral mai 
seiiri ale unor mentalități stră
ine civilizației socialiste, ele
mente antisociale, declasate, 
infractori, para/iți «are vor s.î 
trăiască fără muncă sau urmâ- 
r«- < să-si mărească veniturile 
personale pe căi necinstite. 
I oate acestea fac necesare mă
suri «le prevenire a infracțiu
nilor. «le urmărire și prindere 
a răufăcătorilor, «le perfecționa
re permanentă a mijloc elor 
și met. delor de lucru ale spe
li di ti!- r n criminalistică. a 
tuturor ce’or care veghează zi 
și noapte, cu fermitate și ab
negație, Ia apăra-ca avutului 
obștesc, si .-ar.mtar a proprie- 

nnrunnalp a tuturor <e<a

Din păcate, 
climat gene’-al pro- 

vegetează «le-

orga- 
la care au 

i mai 
materie din 

Cuba.
Bo

și

(ional de criminalistică 
rrizat la București. " 
participat unii dintre cei 
buni specialiști in 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană. 
Ionia, Romania. 
C.K.S.S.

Simpozionul a 
lej deosebit pentru efectuarea 
unor ample schimburi «le pă
reri, idei și experiență practică 
inlr-un domeniu atit «le com
plex, «mm este cel al apărării 
valorilor materiale și spirituale 
împotriva influențelor nocive 
și a actelor 
rile, in cadrul cărora 
prezentate aproximativ 
comunicări «/. ..7—’ .

Mongolia. 
Ungaria

uferit un pri-

in fluențelor 
antisociale. Lucră- 

ati fost 
50 «le 

și referate, au fa- 
rih at vehicularea unor aspecte 
utile, incd'C. a mi jloa-elor 
trim re. inel idelor « riminalis- 
te și procedeelor tactice veri- 
fi ale in |>r li; a luptei împo
triva infrac'.i'n : •nt ’ui. contri
buind s:nr !t. n la de/< dtarea 
colaborării or; anelor «Ie mili-

li- ipante. pre uni și 
uîirea curm dințelor 

«ialilate.
Delegațiile 

prezente la
țârilur 
an astă

internațională au susținut pes
te 30 de referate și comuni
cări, «le strictă actualitate, au
diate cu interes de participant. 
De o deosebită atenție s-au 
bucurat comunicările și refe
ratele specialiștilor români. De 
altfel, din numărul total al lu
crărilor puse in discuție. o 
treime au aparținut criminaliș
tilor din țara noastră. Ele 
s-au axat pe probleme de mare 
acuitate pentru combaterea și 
prevenirea fenomenului 
f raef ionai in ')nor”‘e. 
paza și apărarea avutului 
ștesc. Amintim c.......... L
consacrate noilor norme 
drept introduse in 
in legislația Republicii 
liste România pentru 
rea proprietății socialiste, 
mentelor noi apărute in modul 
de operare al autorilor unor 
infracțiuni «a'e lezează avutul 
obștesc. I n ir.tores aparte 
suscitat ««unu'iicurile axate 
realizări tehnice românești 
specialitate, «u caracter 
noutate mondială, printre cave

' i Eononda elec1 ronicâ și < 'T- 
<< f irea criminalistică a urme
lor" si ..Identificarea persoane
lor «lupă voce, un nou mijloc 
de probă împotriva infractori-

in- 
pertru 
i ob- 

comunicârile 
de 

acest sens 
Socia- 
apăra- 

ele-

au
pe 

i!e 
de

lor**, ca și prezentarea unor 
ingenioase dispozitive, instala
ții și sisteme de alarmare, 
«reale «le tehnicieni și ingineri 
români

In ansamblul lor. lucrările 
simpozionului au scos in evi
dență faptul că economia țării 
noastre, ca și a celorlalte țări 
socialiste, cunoaște un puler- 
nic avint. ceea ce creează po
sibilități mereu sporite pentru 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului po
por. In aceste condiții, sarcina 
apărării 
personal 
ce in ce 
necesară 
tații de 
antisociale, 
infracțiunii 
ale căror cunoștințe 
sini superioare 
«lin deceniile trecute.

( ■. iminaliștii
Bucureșt i 
acord < ă. 
minate, 
un act 
pentru 
tratată 
împotriva 
a intereselor generale ale ce
lor care muncesc. De bună

avutului obștesc 
ridică probleme 
mai compile, 
intensificarea 

descurajare a 
de reprimare 
comise de

EgEti-A^i£SC“EuL<L'SCa£ii"*1'

Și 
din 

face 
activi- 
actelor 

a 
indivizi 

generale 
infractorilor

la 
de 

ncri- 
const ituie 
periculos 

trebuie 
îndreptată 
socialiste.

prezenti 
nu fost unanim 
dintre faptele i 

delapidarea 
deosebit de 
societate. Ea 
ca acțiune 

orinduirii

scamă, in asemenea condiții, 
intensificarea măsurilor menite 
să asigure prevenirea și desco
perirea operativă a infracțiu
nilor, cercetarea competentă a 
faptelor penale și recuperarea 
integrală a prejudiciilor adu
se societății se înscriu ca sar
cini obiective. Simpozionul a 
relevat faptul că una din con
dițiile esențiale care asigură ca 
miliția să-și îndeplinească cu 
succes misiunile sale, să se 
prevină fenomenul infracțio
nal. este ridicarea calificării 
profesionale a cadrelor, înar
marea lor cu cele mai utile 
cunoștințe «le specialitate. Toc
mai de aceea, se acordă toată 
atenția perfecționării continue 
a mijloacelor și metodelor a- 
plicabile in munca de preve
nire. descoperire și cercetare a 
faptelor antisociale, cunoașterii 
si folosirii mijloacelor lehni< e 
avansate, perfecționării mij
loacelor și metodelor dc mun
că, folosindu-se posibilitățile 
oferite de ultimele realizări 
ale tehnicii și științei mondia
le. Privit «lin acest unghi, sim
pozionul de la București al 
criminaliștilor se înscrie «a un 
eveniment științific de seamă.

decimați 
n ialistă in mai 
secol — este azi 
tindere dezolantă, 
bară de ierburi 
cu așezări omenești 
zeci și sule de kilometri una 
de alta. In acest ținut cit o 
■țară, în care trăiesc doar vreo 
800 000 de locuitori, bătălia re
coltei a căpătat o dimensiune 
aparte, cu valoare simbolică.

Aici, in Camaguey, s-au 
stalal, de aproape doi ani, 
teva zeci de 
fele, membri 
„columne de 
naiului", cea 
ție dc muncă patriotică a 
neretului cubanez. înființată in 
1968, cind s-au anivci-sat 100 
de ani dc la războiul civil 
împotriva ocupanților spanioli. 
Cred că in puține locuri din 
lume trecutul și-a șters intr-un 
timp atît de scurt, urmele, ca 
în acest milenar pămint scăl
dat dc apele Atlanticului și ale 
Mării Caraibe. Nimeni n-ar 
putea zice, străbătînd zonele 
in care s-au cantonat „colum- 
niștii" cu semănăturile lor bo
gate cu plantațiile intensive de 
trestie, cu sutele de campa
mente de barăci construite ca 
niște veritabile orășele, că aici 
n-a existat, vreme de sute de 
ani, decit pustiul, fără nici un 
freamăt de viață. Decorul 
schimbat structural, în 
mele-i largi ca și în 
Tinerii veniți aici au 
imense pâdui i virgine, 
cat mlaștini, au construit

in- 
cî- 

mii de băieți și 
ai așa-nunriteî 

tineret a cente- 
m;ți marc forma- 

ti-

s-a 
panora- 
detaliu. 
dislocat 
au se-

di-

guri, 
1 rație, 
aride, au cucerit 
suprafețe pentru 
tiei. Și 
cestui 
este in 
acești 
lucreze 
ani.
stabilească definitiv în Cama- 
gticy. Organizarea e riguroasă, 
formațiunile dc muncă sînt îm
părțite în unități, batalioane, 
companii etc. Diminețile încep 
cu cîntece revoluționare, nop
țile respiră în fiori de chi
tare, pulsează pretutindeni ti
nerețea, elanul, ca un singe 
fierbinte. • ca o seva fertilă a 
muncii, a eroismului.

Mi s-a relatat despre cam
pamente întregi de tineri care, 
sub inundațiile torențiale ale 
verii, au rămas, săptămini în
tregi, izolate, fără nici o co
municare cu restul provinciei. 
In zona centralei de zahăr 
..La Patria”, am stat de vorbă 
cu un grup de tineri care lup
taseră eu ploaia și inundațiile 
timp de trei zile și patru nopți. 
Eforturile unei lungi perioade 
de muncă — materializate in 
mari cantități de trestie recol
tată — erau amenințate dc a- 
pelc care năvăleau de pretu
tindeni; mașinile, camioanele, 
nu puteau intra acolo prin va
lurile care spumegau sub ploaia 
torențială: nu puteau pătrunde 
nici măcar aulocam ioane le- 
amfibic folosite în astfel de îm
prejurări. Și atunci, 1 000 de 
„columniști" au făcut un lanț 
viu, au intrat in apa care le 
ajungea in unele locuri pînă la 
piept și au muncit așa zile și 
nopți, trecind mănuneliiurile de 
trestie din mină in mină, trans- 
portîndu le în locuri ferite

Am auzit aici, intr o noapte, 
intr-unui din campamente, un 
cintec. I) cin ta un linăr. acont- 
paniindu-se la chitară și in «în
locui acesta atît dc cunoscut
— faimosul „ay, as cuba: os'
— mi s-a părut a desluși un 
timbru nou. o undă dc mindrie 
și foiță. Mîndria faplelor împli
nite. mîndria omului care con
struiește noul destin al patriei 
lui.

&

Gh. BRATESCU

Exploatarea minieră 
Lupeni

Cu sediul în orașul Lupeni, 
sfr. Vitoș Gavrilă nr. 1

ANUNȚĂ
deconcurs pentru ocuparea posturilor vacante 

maiștri mineri și maiștri mecanici, care se 
ține în zilele de 21—22 decembrie, ora 9 
mineața.

Informații suplimentare la biroul personal 
al exploatării.

va
(li-
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VIZITA IN BULGARIA
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

$1 GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE

‘(Urmare din pag. 1)

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.

Doresc să vă mulțumesc 
pentru primirea făcută, pentru 
cuvintele rostite aici la adre
sa prieteniei dintre popoarele 
și partidele noastre. Vreau, tot
odată. să vă adresez în nume
le delegației de partid și gu
vernamentale din România un 
salut cordial dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor orașului 
Vrața.

Intr-adevăr, județul dumnea
voastră este vecin cu unul din 
județele noastre care, ca și 
Vrața, se află în plină dezvol
tare. Ne bucură faptul că intre 
conducătorii județelor și orașe
lor noastre există relații bune, 
că se vizitează reciproc. Aceas
ta contribuie la întărirea prie
teniei dintre popoarele și 
partidele noastre și. totodată, 
prilejuiește un schimb util de 
experiență în edificarea so
cietății socialiste.

După cum știți, ieri s-a 
semnat Tratatul de prietenie 
și colaborare dintre România 
și Bulgaria. El nu face. de 
fapt, decit să consfințească rea
litatea prieteniei de veacuri 
dintre popoarele noastre. Și 
dacă Botev a putut să-și or
ganizeze forțele de luptă îm
potriva stăpinirii otomane pe 
teritoriul românesc aceasta se 
datorește faptului că întotdea

★

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România depune o co
roană de flori la Monumen
tul lui Hristo Botev. în semn de 
omagiu adus marelui revolu
ționar bulgar.

După depunerea coroanei, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Din Piața Hristo Botev, oas
peții români și persoanele 
care-i însoțesc s-au îndreptat 
spre sediul Comitetului jude
țean al P. C. Bulgar, unde a 
avut loc o întîlnire cu repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Cu acest 
prilej, Ivan Abadjiev. prim- 
secretar al Comitetului jude
țean al P.C. Bulgar, a prezen
tat o largă informare cu privi
re la dezvoltarea economică și 
social-culturală a județului 
Vrața. Vorbitorul a arătat că 
acest județ a cunoscut în ulti
mii ani. ca de altfel toate re
giunile țării, o puternică dez
voltare. Pe harta județului Vra
ța. în care producția agricolă 
era preponderentă cu ani în 
urmă, au apărut o serie de 
întreprinderi industriale, prin
tre care, la loc de frunte, se 
află marele Combinat chimic, 
considerat pe bună dreptate 
cetate a chimiei bulgare. în
treprinderi textile, o fabrică de 
ciment, un combinat de hîrtie 
și celuloză, o uzină de elec
trocare. La începutul acestui 
an. în localitatea Kozlodui s-a 
deschis șantierul unei centra
le atomoelectrice, care va intra 
în funcțiune în 1974.

Județul Vrața continuă să 
rămînă principala zonă agri
colă a țării. Activitatea în 
acest domeniu se desfășoară 
însă pe baze noi, preocuparea 
de bază fiind organizarea ști
ințifică a producției și 
dotarea tehnică superioară a 
unităților agricole. Județul 
Vrața. a arătat primul secre
tar. urmează să fie împărțit în 
șase zone agricole în care vor 
funcționa mari complexe agro
industriale : două din aceste 
complexe sînt în stadiu de 
experimentare. Tn continuare, 
el referit la pregătirile pe 
care le fac oamenii muncii 
din județul Vrața în întîmpi- 
narea Congresului al X-lea al 
P.C'. Bulgar, la atmosfera în
sufleți toare care domnește în 
preajma acestui important e- 
veniment din viata partidului 
și «râtului bulgar.

Prmnl secretar al Comitetu
lui •udețean Vrața al P.C. 
Bui . a subliniat. în încheie
re. ’-aporturile de prietenie și 
colaborare cu județul vecin 
din oartea de nord a Dunării. 
Dol> dintre orașele „înfrăți- 
te“ '"’•ața și Craiova. Cele două 
județe dezvoltă strînse legă
turi de bună vecinătate. fac 
schimburi utile de experiență.

A urmat apoi o discuție prie
tenească. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat îndea
proape de realizările județu
lui, de problemele privind 
rentabilitatea complexelor a- 
gro-industriale. investițiile alo
cate pentru modernizarea agri
culturii județului, modul de 
organizare a procesului de 
creștere industrială a anima
lelor. Tn încheiere, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român a felicitat oamenii 
muncii din județul Vrața pen
tru realizările obținute și îc-'i 
ura’, noi su "ese în îndepli
nirea pror -'• '"li'i de dezvol
tare viitom. a județului.. 

una popoarele noastre s-au in- 
trajutorat și au înțeles că nu
mai unite pot să-și asigure in
dependența. bunăstarea și feri
cirea (Aplauze). Botev se bucu
ră și in România de o adincă 
cinstire, deoarece el a militat 
pentru prietenia dintre români 
și bulgari, și-a dat viața pen
tru eliberarea patriei sale, 
pentru fericirea poporului.

Noi sîntem convinși că prie
tenia dintre România și Bulga
ria, prietenia cu toate țările so
cialiste contribuie la bunăstarea 
popoarelor noastre, la cauza 
socialismului și păcii în lume.

Aș dori să exprim încă o dată 
mulțumirea noastră Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și tovarășului Jivkov 
pentru că ne-a organizat aceas
tă vizită plăcută in județul și 
orașul Vrața. Ne bucură faptul 
că orașul dumneavoastră cu
noaște o rapidă dezvoltare și 
înflorire, aceasta fiind o expre
sie a superiorității socialismu
lui, o expresie vie a rolului 
conducător al Partidului Comu
nist.

Vă urez, multe succese in 
activitatea dumneavoastră de 
îndeplinire a hotărârilor Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, care va avea 
loc in curând.

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire (Aplauze).

★★

In cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vineri la amiază, 
primul secretar al Comitetului 
județean Vrața al P.C.B.. Ivan 
Abadjiev, și prim-vicepreșe- 
dintele Sfatului popular jude
țean, Piril Pencev, au oferit o 
masă.

Au luat parte membrii dele
gațiilor română și bulgară, pre
cum și conducători ai or
ganelor locale de partid și dc 
stat.

In timpul prînzului, desfă
șurat într-o atmosferă deose
bit de caldă, prietenească, to
varășii Ivan Abadjiev, Ilie 
Verdeț, Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

După-amiază, oaspeții au 
făcut o vizită la marele Com
binat chimic, mîndrie a locui
torilor din Vrața. De departe 
se profilează pe cerul albastru 
turlele și cupolele argintii ale 
combinatului. O suprafață de 
circa 80 de hectare este stră
bătută în lung și în lat de uri
așe conducte suspendate, un 
adevărat păienjeniș de metal.

La intrarea în combinat, 
oaspeții sînt întîmpinați cu 
aplauze și ovații de muncitorii 
și tehnicienii uzinei, care scan
dează penru prietenia dintre 
popoarele român și bulgar. 
Tinere muncitoare, în pito
rești costume naționale, oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, membrilor 
delegației române buchete de 
flori. ■ ,

Oaspeții sînt invitați în sa.a 
de consiliu, unde directorul 
acestui important complex in
dustrial, ing. Țvetan Danov, 
dă ample explicații despre 
activitatea și realizărie combi
natului. Construcția acestui 
gigant al chimiei bulgare a 
fost terminată în 1967, în pre
zent capacitatea sa anuală 
fiind de 400 000 tone amoniac, 
600 000 tone carbamid. precum 
și 200 000 tone ape amoniacalc 
care furnizează jumătate din 
îngrășămintele chimice produ
se de industria bulgară. Uti
lat cu cea mai modernă teh
nică. combinatul de la Vrața 
este considerat una din cele 
mai rentabile întreprinderi 
din Bulgaria. întrucît materia 
primă de bază — gazul natu
ral — se gășește în imediata 
apropiere, lingă comuna Ciren.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de unele aspecte 
legate de eficiența economica 
a combinatului, de organizarea 
producției.

După explicațiile date de di
rectorul Combinatului, tova
rășul Ilie Verdeț a mulțumit, 
in numele delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

Este vizitat apoi combinatul. 
Pretutindeni, muncitorii, tehni
cienii și inginerii au făcut o 
caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. celorlalți 
oaspeți români, manifestîndu-și 
satisfacția pentru cinstea de a 
avea în mijlocul lor pe solii 
poporului nostru de care se 
simt legați prin sentimente de 
trainică prietenie.

Seara.* delegația de partid 
și guvernamentală a României 
s-a înapoiat la Sofia.

Reportajele vizitei au fost 
realizate de :

Ion MĂRGINEANU
Sorin STRUJAN 
Dumitru ȚINU 
Gheorghc IEVA

Votul din Adunarea Generală a O.N.U 
în problema restabilirii drepturilor

Sosirea la Pekin a delegației 
guvernamentale române 

condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu

legitime
NEW YORK 20 — Trimisul 

special Agerprcs, C. Alexan- 
droaie, transmite : Vineri, după 
încheierea dezbaterilor asupra 
problemei restabilirii drepturi
lor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., în
scrisă pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni din inițiativa u- 
nui grup de state, printre care 
și România, Adunarea Generală 
a trecut la votarea proiectelor 
de rezoluție.

Proiectul de rezoluție prezen
tat de 18 state, printre care și 
România, care cere restabilirea 
imediată a drepturilor R. ■ P. 
Chineze și expulzarea ciankai- 
șiștilor din O.N.U., a întrunit 
51 de voturi pentru și 49 con
tra ; 25 de delegații s-au abți
nut. Este pentru prima oară, 
în decursul celor 20 de ani, 
perioadă în care această proble
mă s-a aflat cu regularitate pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale, că o rezoluție ce se pro
nunță pentru lichidarea discri
minării împotriva Chinei și re
cunoaște dreptul legitim al 
poporului chinez de a fi repre
zentat în organizație de cei pe 
care i-au investit cu prerogati-

Experimentul
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

— După cum relatează agen
ția TASS, stația automată 
,.Luna-17“ continuă să înde
plinească cu succes progra
mul dc cercetări și experien
țe în regiunea .Mării Ploi- 
lor“.

La 20 noiembrie. ora 
00,00 (ora Moscovei), a fost 
restabilită legătura prin ra
dio cu .Lunohod-1“. Timp 
de 4 ore și 25 de minute au 
fost efectuate experiențe teh- 
nico-științifice. Tn acest in
terval, lunamobilul a par
curs o distanța de 82 de 
metri. Astfel. în urma tutu
ror manevrelor efectuate, 
„Lunohod-1* se află în pre
zent la distanța de 125 metri 
de stația .Luna-17".

Cu ajutorul spectrometru- 
lui „Roentgen" se fac deter
minări ale compoziției chi
mice a stratului superficial 
al scoarței selenare. Au fost 
continuate experiențele pen
tru determinarea proprietă
ților fizice ale rocilor lunare. 
Pentru aceasta a fost folosit 
un aparat sub formă de ștan- 
ță. care se imprimă în sol, 
precum și un sistem de con
toare pentru stabilirea so
licitărilor asupra șasiului 
mașinii.

Cu ajutorul telescopului 
Roentgen au continuat mă
surătorile efectuate asupra 
emanațiilor roentgen extra-

® La 19 noiembrie a.c. s-a 
semnat la Paris Protocolul pri
vind schimburile de produse 
pe anul 1971 între R.S. Româ
nia și Franța.

@ La încheierea vizitei in 
R.P. Polonă a secretarului de 
stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț, la Varșovia a fost 
dat publicității un comunicat 
comun, în care cele două 
țări iși exprimă dorința de a 
extinde relațiile de colabora
re pe baza respectării princi
piilor integrității, egalității în 
drepturi, înțelegerii reciproce 
și neamestecului in treburile 
interne.

© SENATUL TURCIEI □ ales 
joi seara in funcția de președin
te al Camerei superioare a Par
lamentului pe Tekin Ariburun, 
membru al Partidului Dreptății, 
condus de primul ministru, Su
leyman Demirel.

In ce privește desemnarea pre
ședintelui Adunării Naționale, 
după 27 de tururi de scrutin, 
nici una din persoanele propu
se pentru acest post nu a întru
nit majoritatea necesară.

£ LA BELGRAD s-a anun
țat oficial că primul ministru 
al Ghanei, Kofi Busia. va face 
o vizită oficială în R. S. F. Iu
goslavia între 21 și 26 noiem
brie a.c.

©. Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia. condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru âl 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Central al U.G.S.R., care a făcut o scurtă 
escală la Moscova, a plecat la 19 noiembrie spre Hanoi.

£ In urma tratativelor care au avut loc la Moscova 
a fost semnat la 20 noiembrie acordul între guvernele Re
publicii Socialiste România și Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste privind livrarea de către Uniunea Sovietică 
de utilaje și acordarea de asistență tehnică. României, în 
construirea unor obiective ale industriei construcțiilor de 
mașini pe perioada 1971—1975.

Acordul a fost semnat din partea română de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor dc mașini, iar din par
tea sovietică de I. V. Arhipov, prim-vicepreședintc al Co
mitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru reiații economice externe.

ale R. P.
vele autorității și puterii de 
stat obține majoritatea simplă 
a voturilor exprimate. Prin 
acest vot, Adunarea Generală 
a recunoscut de fapt că marea 
Chină este una și indivizibilă 
China — membru fondator al 
organizației, China — membru 
permanent în Consiliul de Se
curitate.

Rezultatul votului ar impu
ne. în condiții normale, ca 
emisarii lui Cian Kai-și să pă
răsească imediat locul Chinei 
pe care l-au ocupat în mod a- 
buziv și ilegal la O.N.U. To
tuși. datorită unei manevre de 
ordin procedural, unei ficțiuni 
juridice care denotă lipsă de re
alism politic și prejudiciază au
toritatea O.N.U., proiectul celor 
18 state nu capătă putere exe
cutorie. Este vorba de faptul 
că Statele Unite au inițiat un 
proiect de rezoluție, cărora li 
s-au mai adăugat 18 state, prin 
care simpla chestiune de ordin 
procedural a recunoașterii 
drepturilor legitime ale Chinei 
la O.N.U. și expulzării cian- 
kaișiștilor este calificată drept 
..O problemă importantă" pen
tru soluționarea căreia ar fi

„Lunohod-1“
galactice, imposibil de reali
zat cu mijloace terestre.

De la bordul lunamobilu- 
lui au fost recepționate noi 
imagini panoramice ale su
prafeței selenare. Pe fotogra
fii se pot vedea distinct ur
mele lăsate de „Lunohod" și 
unele părți ale acestuia.

Camerele de televiziune de 
pe lunamobil au transmis i- 
magini pentru aprecierea tra
seului de urmat și au furni
zat datele necesare pentru 
mișcarea aparatului. In une
le sectoare, terenul prezenta 
o înclinație de 1-F graeje. . jn 
calea lunamobilului ac-apă
rut și un crater relativ ma
re. pe care „Lunohod-1" a 
reușit să-l ocolească cu suc
ces.

Q ABOUL KASSEM MO- 
HAM ED IBRAHIM, ministru 
dc interne și membru al Con
siliului Comandamentului Re
voluției din Sudan, af făcut o 
declarație în care a ărățat că 
un grup de persoane aparți- 
nînd unor partide și organiza
ții interzise ..Frații musulmani" 
a fost arestat recent. Intr-o 
declarație făcută la postul de 
radio Omdurman. ministrul de
interne sudanez a precizat 'dă 
cei arestați au desfășuyat o ac
tivitate subversivă.

0 YASSER ARAFAT, preșe
dintele Comitetului Central al 
rezistenței palestiniene, a pă
răsit Tunisul, după o vizită de 
24 de ore, în cursul căreia a 
fost primit de președintele 
Bourguiba și a avut întreve
deri cu membrii guvernului, 
întâlnirea dintre Bourguiba și 
Arafat a constituit primul con
tact dintre cei doi oameni po
litici.

o 
©
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Chineze
necesară majoritatea dc două 
treimi.

Dat fiind faptul că acest pro
iect a întrunit 66 de voturi pen
tru, 52 contra și 7 abțineri, 
problema restabilirii drepturilor 
Chinei continuă să rămînă ne
soluționată, în ciuda faptului că 
rezoluția celor 18 state a în
trunit majoritatea simplă dc 
voturi.

Observatorii diplomatici de 
la O.N.U. evidențiază faptul că 
în timp- ce rezoluția precizând 
restabilirea dreptului R. P. 
Chineze a întrunit față de anul 
trecut cu 3 voturi mai mult, 
iar cei care i s-au opus au fost 
față de 1969 cu 7 mai puțini, 
numărul statelor care au spri
jinit rezoluția americană a scă
zut cu cinci, iar al acelor care 
i s-au opus a sporit cu patru. 
Sînt cifre cu o deosebită semni
ficație politică, care atestă în 
mod incontestabil faptul că an 
de an tot mai multe state se 
pronunță pentru lichidarea dis
criminării intolerabile împotri
va Chinei, pentru sporirea ro
lului și prestigiului O.N.U. în 
viața internațională. Totodată, 
aceasta dovedește fără putin
ță de tăgadă că tot mai multe 
state se asociază-convingerii că 
nu există problemă majoră 
contemporană care să poată fi 
soluționată în mod eficient și 
durabil, fără participarea di
rectă a reprezentanților celui 
mai mare popor din lume, a 
marii puteri nucleare și spa
țiale, Republica Populară Chi
neză.

O 
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O Intr-un mesaj adresat Congresului S.U.A., președin
tele Richard Nixon solicită suplimentarea ajutorului militar 
și economic pentru străinătate cu 1,035 miliarde dolari. Se 
prevăd sume importante destinate sprijinirii regimului Lon 
Noi din Cambodgia. administrației saigoneze, autorităților 
de Ia Seul și unor țări din Orientul Apropiat. Mai bine de 
jumătate din aceste fonduri ar urma să fie afectate ast
fel : 500 milioane dolari pentru Israel, sub formă de cre
dite, 30 milioane dolari pentru Iordania și 5 milioane do
lari pentru Liban.

R. P. POLONĂ. In foto : Un 
camion cu platformă dublă, 
construit la Fabrica de ca
mioane din Zielona Gora 
pentru transportul mașini

lor Fiat-125-P de la Zcran- 
Varșovia, în alte provincii 
poloneze. Camionul poate 
transporta 5 mașini.

Paris 20 (Agerpres). — La 
Paris s-au încheiat lucrările 
sesiunii Adunării Parlamenta
re a UEO. In centrul dezbate
rilor din ultima zi s-a aflat 
problema cooperării tehnice 
vest-europene.

Din raportul prezentat de 
Comisia pentru probleme ști
ințifice, tehnice și aerospațiale 
a reieșit că în momentul de 
față existența Euratomului 
este grav periclitată și că, în 
materie de proiecte spațiale, 
nu există pur și simplu nici 
o colaborare. Pe de altă parte, 
raportul a avertizat asupra 
pericolului pe care îl reprezin
tă pentru Europa Occidentală 
puternica concurență a S.U.A. 
In acest document se sugerea
ză adoptarea unor măsuri ur
gente, menite să contribuie la 
reducerea decalajului tehnolo
gic dintre cele două părți.

PEKIN 20. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : In după-amiaza 
zilei de 20 noiembrie tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, și 
delegația guvernamentală ro
mână care a făcut o vizită în 
R.D. Vietnam, a sosit la Pekin. 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
și persoanele care îl însoțesc 
va face o vizită de prietenie 
la invitația guvernului chinez.

Tovarășul Gheorghe Rădu
lescu și persoanele care îl în
soțesc au fost salutați cu căl
dură de Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al

Placă dedicată memoriei 
domnitorului Alexandru loan Cuza 

dezvelită la Viena
VIENA 20. — Coresponden

tul Agerpres. Petre Stâncescu, 
transmite : La Gimnaziul dc 
fete dc pe Billrothstrasse din 
Viena, pe locul unde în urmă 
cu un secol s-a aflat casa în 
care a locuit Alexandru Ioan 
Cuza, a avut loc festivitatea 
dezvelirii plăcii comemorative 
dedicate domnitorului român. 
Pe placa dc bronz, cu chipul 
lui Cuza în mijloc, este în
scris. în limbile română și 
germană, următorul text : „In 
acest loc s-a aflat casa în care 
a locuit în anii 1867—1870 dom
nitorul Alexandru Ioan Cuza.

BERLIN 20 (Agerpres). — 
Agenția ADN informează că 
guvernul R.D. Germane și gu
vernul R. F. a Germaniei au 
căzut de acord să reia, la sfîr- 
șitul lunii noiembrie 1970, 
schimbul de păreri prevăzut in 
mesajul trimis de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., la 29 octombrie, can
celarului R. F. a Germanici. 
Premierul Willi Stoph l-a îm
puternicit pe Michael Kohl, 
secretar de stat pe lingă Con
siliul de Miniștri, să ducă con
vorbirile. împuternicitul guver
nului R.F.G. este Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria 
federală. Data exactă a întâl
nirii urmează să fie stabilită

PREZENTE românești
MOSCOVA 20 - Corespon

dentul Agerpres, Lourențiu Duță, 
transmite : In foaierul cinema
tografului „Hudojestvennyi” din 
Capitala Uniunii Sovietice, s-a 
deschis vineri dimineața expozi
ția „România - țara turismului", 
organizată de Oficiul Național 

Consiliul de Stat, Ciu Hui- 
tzo, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Li Cian, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului co
merțului exterior. Cioa Kuaa- 
hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Sie Huai-da, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru relații economice eu 
străinătatea, și alte persoane 
oficiale chineze.

Mulțimea care flutura stegu- 
lețe românești și chineze a 
scandat necontenit pentru prie
tenia dintre cele două popoare 
și țări, exprimând sentimen
tele de profundă stimă pe 
care poporul chinez le nutreș
te față de poporul român.

Sub domnia lui s-au unit Prin
cipatele Române — Moldova și 
Muntenia —, S-au realizat mari 
reforme social-economice și s-au 
pus bazele statului național 
român".

La festivitate, au luat cu
vântul dr. Edith Leobenstein, 
directoarea școlii, și Wilhelm 
Schlag, consilier în Ministerul 
austriac al învățământului. De 
asemenea, a rostit un discurs 
prof. Jean Livescu, rectorul U- 
niversității din București, care 
a evocat personalitatea ilus- 
tiului fiu al poporului român. 
Ambasadorul României la Vie
na. Dumitru Aninoiu. a mul
țumit, în cuvîntul său, autori
tăților federale și vieneze pen
tru realizarea acestui act de 
pietate.

Discursul 
președintelui 
Anwar Sadat

CAIRO 20 (Agerpres). — 
Președintele R.A.U., Anw ir 
Sadat, a definit, în cadrul unui 
discurs pronunțat la deschi
derea celei de-a treia sesiuni 
a Adunării Naționale egipte
ne, liniile esențiale ale politi
cii interne și externe a țârii. 
Subliniind că R.A.U. „se pro
nunță pentru o pace fondați 
pe justiție. Anwar Sadat a 
precizat că în regiunea Orien
tului Aoropiat stabilirea păcii 
trece obligatoriu prin evacua
rea totală a tuturor teritorii
lor arabe ocupate, orice altă 
înțelegere semnificând accep
tarea faptului împlinit și fiind 
în consecință respinsă de în
treaga lume arabă. In acest 
context, președintele a apre
ciat că „bătălia constituie pen
tru noi prioritatea priorită
ților" : prin aceasta, a mențio
nat el. nu se înțelege numai 
lupta propriu-zisă, ci elibera
rea totală a tuturor teritorii
lor arabe ocupate fără nici o 
excepție1*.

Tn același timp. Anwar Sa
dat a menționat că „obiectivul 
fundamental al țării îl consti
tuie construirea unei vieți ’i- 
bere pentru poporul egiptean". 
In această ordine de idei, el 
a subliniat necesitatea dezvol
tării unor ramuri industriale 
de bază ca siderurgia, petro
chimia. îngrășămintele chimi
ce, importanța mecanizării o- 
griculturii și electrificării ță
rii, a îmbunătățirii procesului 
educaliv etc.

în viitorul apropiat.
Anunțînd reluarea dialogului 

între R.F.G. și R.D.G., purtă
torul dc cuvînt vcsl-german 
Conrad Ahlers a menționat că 
guvernele celor două țări au 
convenit ca primele întrevederi 
să se desfășoare în capitala 
R.D.G.

Agenția ADN precizează că 
la 29 octombrie guvernele 
R.D.G. și R.F.G. au căzut dc 
acord să facă un schimb de 
păreri în probleme a căror re
glementare ar duce la destin
dere în centrul Europei și care 
prezintă interes pentru cele 
două state suverane și inde
pendente.

de Turism din România și Direc
ția Generală pentru turismul in 
străinătate de pe lingă Consi
liului de Miniștri al UR.S.S. Nume
roasele panouri prezintă vizita
torilor o serie de locuri pito
rești și stațiuni de odihnă din 
România.

EVADAT DIN AREST, 

EKKEHART WEIL A FOST 

CAPTURAT DUPĂ 28 DE ORE

BERLiNUL OCCIDENTAL 20 
(Agerpres). - Ekkehart Weil 
- autorul atentatului săvirșit 
la 7 noiembrie a.c. împotriva 
unui soldat sovietic care făcea 
de gardă la Monumentul Os
tașilor Sovietici din sectorul 
britanic al Berlinului occiden
tal - care a evadat joi, a fost 
capturat după 28 de ore.

Referindu-se la evadarea lui 
Weil, primarul Berlinului oc
cidental, Klaus Schutz, a de
clarat reprezentanților presei 
că acest incident este atit de 
scandalos, incit dacă s-ar pu
tea găsi, eventual, o explica
ție, „nu poate fi găsită nici 
o scuză". El a anunțat că vor 
fi luate măsuri disciplinare 
împotriva persoanelor răspun
zătoare.

INUNDAȚII IN REGIUNEA 
ITALIANA LIGURIA

ROMA 20 (Agerpres). - In 
regiunea italiană Liguria au 
avut loc, in ultimele 24 de ore, 
puternice inundații, provocate 
de ploi torențiale. La Varazza, 
localitate situată la nord de 
Savona, nivelul apei a atins 
vineri dimineața aproape 50 
cm. Se află, de asemenea, sub 
apă centrul și unele cartiere 
ale Orașului Speria.

După cum se știe, la 7 oc
tombrie în regiunea Genova 
au avut loc mari inundații, în 
urma cărora 25 de persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 
200 au fost rănite.

SENTINȚA ÎMPOTRIVA

COMPLOTIȘTILOR DIN CIPRU

NICOSIA 20 (Agerpres). - 
Curtea cu jurați din Nicosia a 
pronunțat verdictul împotriva 
celor patru ciprioți greci vi
novat! de a fi participat, îm
preună cu fostul ministru de 
interne, Polycarpos Gheorghad- 
jis, la complotul din 8 martie 
1970 împotriva președintelui 
Republicii Cipru, arhiepisco

pul Makarios. Acuzații - doi 
polițișii și doi civili — au fost 
condamnați la cite 22 de ani 
de închisoare.

VAGON AUTOMOTOR

CU REACȚIE

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
Lingcț Moscova a început ex- 
pewjpentafea unui vagon de 
ca^ ferată automotor cu re
acție, care poate dezvolta vite
ze de 250-300 km De oră. 
Automotorul are două turbo
reactoare de același tip ca 
si avioanele „lak-40". La pro
iectarea și construirea vago
nului a participat Biroul de 
proiectări pentru construcția 
de avioane, condus de Ale- 
xandr Iakovlev.

MANILA LOVITA VIOLENT

DE CICLONUL „PATSY"

MANILA 20 (Agerpres). - 
Potrivit ultimelor informații 
provenite din Manile, ciclonul 
„Patsy", care s-a abătut asu
pra Arhipelagului Filipinelor, 
a provocat moartea a 105 
persoane. Alte 60 dc persoane 
sînt date dispărute. Ciclonul 
„Patsy", a cărui viteză a a- 
tins 209 km pe oră, este con
siderat cel mai violent uragan 
ce s-a abătut asupra Manilei 
din anul 1881.
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