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Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activității: 

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului
transmise cu prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului

SECRETARUL DE PARTID AL SCOLII 
conducător politic, inițiator 

al acțiunilor de perfecționare 
a invățămintului in Valea Jiului

Ijn cinstea celei 

de-a XXV-a 

aniversări 

a Republicii

Colectiv cu meritat prestigiu
Colectivul sectorului V al minei Lupeni — 

prin cele peste 4 000 tone de cărbune date 
peste plan în primele trei trimestre ale a- 
nulul —- și-a creat un merituos prestigiu în 
rîndul colectivelor sectoarelor de producție 
ale minei, prestigiu păstrat în continuare 
prin faptele lăudabile dobîndite în muncă în 
perioada 1-23 octombrie, cînd acest vrednic 
colectiv de mineri a extras cu 600 tone căr
bune mai mult decît avea stabilit ca sarci
nă. Brigada de frontaliști a lui Vasile Gavra 
de exemplu a reușit să păstreze în această 
perioadă un ritm de avansare record: trei 
cicluri în două zile, astfel încît sînt create 
premise certe pentru ca în această lună bri

gada să realizeze o avansare de 45 ml — a- 
dică atît cit s-a angajat.

Brigăzile de înaintări conduse de Iosif Țur- 
caș și loan Tibii sînt și ele puternic angre
nate în finalizarea pregătirii unei noi capa
cități de producție din sector — abatajul 
frontal nr. 2. Ortacii Iui Țurcaș au avansat 
în primele două decade ale lunii, 71 ml — 
cu 15 ml mai mult decît sarcina stabilită. In 
preabatajul de coperiș al viitorului frontal, 
minerii conduși de Tibii au terminat preaba
tajul transversal de atac și echiparea aba
tajului cu stîlpi metalici de susținere SVJ- 
2800, astfel încît din prima zi a acestei săp- 
tămini de aici au fost expediate către supra
față primele cantități de cărbune.

Așa 
cum 

îi 
știm

Fapta s-a petrecut zi
lele trecute. In schim
bul condus de co

munistul Dumitru State in
tr-o lucrare de deschidere 
— viitoare cale spre ziuă a 
cărbunelui — minerul Va
sile Dunca lucra fără spor. 
Era tăcut, amărit. De pe 
chipul îndurerat i se putea 
citi in sufletul chinuit de 
gînduri negre...

Știindu-l om totdeauna 
bine dispus ortacii de mun
că l-au asaltat cu tot fe-

Instanfaneu

mineresc
i Iul de întrebări. Au aflat ; 
; cauza mâhnirii ce-l stăpi- ț 
: nea abia după multe in- ; 
i sistenfe : soția minerului j 
i Vasile Dunca se afla la i 
■ spital, intre viață și moar- 
; te. Era nevoie de o inter- 
j venție urgentă — transfu- 

zie de singe.
ș Vestea i-a întristat pe 
! toți, dar au găsit fiecare 
: cuvinte de îmbărbătare 
: pentru ortacul, căzut in 
• suferință. Cu toate aces- 
• tea ritmul de lucru deve- 
j nise mai indirjit ca nicio- 
; dată.
: ...A doua zi chipurile 
: minerilor- Dumitru State, 
i Ștefan Vlașin și Aurel Roș- 
; ca exprimau bucuria și 
i satisfacția unei fapte prie- 
i tenești meritind toată lau- 
j da; o faptă de demnita- 
i te omenească... purtau cu 
i mindrie dovada că au dat 
! din trupul propriu darul 
j lor de viață pentru mine- 
; rul Vasile Dunca: singele 
ș necesar salvării soției șale. 
i Fapta celor trei mineri 
i ai sectorului de investiții 
i aninosean a slirnit admi- 
ș rafia întregului colectiv al
Ș minei.

Constantin- DĂNILA

CITEVA „STAȚII DEFICIENTE
PE Will TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Ar fi suficient, pentru a ilus
tra izvorul multor lacune în 
activitatea transportului în co
mun -pe raza orașelor Lupeni 
și Vulcan, să ne limităm la în
șiruirea unor fraze din care se 
poate desprinde destul de clar 
spiritul în care (zic unii!) tre
buie să se desfășoare relațiile 
dintre un șef și subalternii 
lui :

— Cînd avem o nemulțumi
re și cerem să se ia măsuri, 
sintem poftiți afară din birou...

— Dacă ne adresăm șefului 
și-i arătăm că a greșit ne răs
punde : „Poate nu știi ce iunc- 
ție am 1"

— li spunem șefului că s-a 
produs o defecțiune la mașină 
și-i cerem să ia măsuri pentru 
repararea ei, iar șeful ne spu
ne : „Ei, și ? Trage-o pe dreap
ta 1“

— Nu mi-aș îngădui să a- 
plic cu copiii mei „metodele 
pedagogice" pe care le aplică 
șefii cu noi!

— Odată cînd am cerut pie
se de schimb, la depozit, ni

s-a răspuns: „Nu avem, că
dacă vă dăm se face risipă".

— Am solicitat în repetate 
rînduri secretarului de partid 
să intervină, să tempereze im
pulsivitatea șefilor, să contri
buie la statornicirea unor re
lații mai principiale de mun
că. Tovarășul secretar ne-a 
răspuns : „Nu mă pot lua rău 
cu șeiii I"

— Cînd am propus ca în tim
pul nopții paznicul de la poar
tă să mai renunțe la somn și 
să-și mai arunce privirea în 
curte, la garaj, mi s-a spus: 
„Cînd vei fi dumneata paznic 
să faci cum crezi!" Intr-o 
noapte l-am întrebat chiar pe 
paznic de ce doarme în timpul 
serviciului, la care mi-a repli
cat : „Ce, ești de la miliție ?"

Iată doar cît’eva mostre care 
ne edifică asupra unor ana
cronice (și total inadmisibile) 
relații într-o unitate socialis
tă, relații izvorîte dintr-o ciu
dată convingere că așa trebu
ie să lucrezi, că așa e bine să 

invățămîntul nostru se a- 
flă angajat într-un amplu pro
ces de perfecționare și mo
dernizare menit să-i sporească 
eficiența socială. In acest pro
ces, un rol deosebit revine 
organizațiilor de partid din 
școli, care au fost investite cu 
drept de control, avînd posi
bilitatea și, în același timp, 
obligația de a interveni, prin 
mijloacele ce le stau la dis
poziție, pentru a se asigura 
aplicarea întocmai a politicii 
partidului și statului nostru în 
vederea perfecționării și mo
dernizării invățămintului, a le
gării lui tot mai strînse de 
nevoile practice, a înarmării 
elevilor cu cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii, 
a educării acestora în spiritul 
moralei noi, .socialiste.

Pentru realizarea acestor a- 
tribuții acordate organizațiilor 
de partid, un rol deosebit îi re
vine secretarului organizației 
de bază, care are posibilitatea 
reală de a-și exercita în con
diții optime rolul de conducă
tor politic, de a îndruma cu 
competență și simț de răspun
dere întregul proces de instrui

te comporți în serviciu. Cu 
greu renunțăm la comentarii 
(sînt aproape de prisos) nu 
însă fără să arătăm că pe un
deva, la sectorul auto de Ia 
Lupeni al I.G.L., s-a considerat 
că acesta e tonul în care, chi
purile, ’ trebuie să se vorbeas
că cu conducătorii auto, adi
că tocmai cu acei salariați 
care se află în miezul produc
ției, care contribuie nemijlo
cit la realizarea cifrelor de 
plan. Că acest ton și aceste 
relații sînt dăunătoare, și cît 
de dăunătoare pot fi, este clar 
pentru multă lume. Pentru a 
mai argumenta odată aceasta, 
am ținut să înscriem unele 
deficiențe ale transportului în 
comun pornind pe un traseu 
propus de această dată nu din 
afară, de către călători, ci 
dinlăuntrul sectorului, de către 
comuniștii care au luat cuvîn- 
tul la recenta lor dezbatere

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a) 

re și educare a elevilor. De o 
mare importanță pentru buna 
desfășurare a vieții interne de 
partid, este felul cum secreta
rul orientează stabilirea tema
ticii adunărilor generale, luîn- 
du-se în discuție probleme 
cardinale ale vieții școlare 
pentru care se cere realizarea 
unui contact rodnic, viu cu 
membrii organizației, cu con
ducerea școlii, să cunoască 
foarte bine preocupările per
sonalului didactic și ale elevi
lor.

Tematică adunărilor genera
le trebuie să cuprindă proble
me legate de buna desfășurare 
a învățămîntului ideologic al 
cadrelor didactice și întreaga 
muncă politico-ideologică, de 
analiză a activității grupelor 
sindicale, a organizațiilor de 
tineret șl pionieri. Sistematic, 
în adunările generale, membrii 
de partid trebuie să informeze 
cum și-au dus la îndeplinire 
sarcinile încredințate, să se a- 
nalizeze dacă membrii de par
tid constituie, într-adevăr, e- 
xempie de urmat în activitatea 
din școală, în viața familială, 
în societate. Dintre temele a- 
nalizate în adunările generale 
și care au solicitat în mod deo
sebit interesul și participarea 
activă a cadrelor didactice, 
contribuind la optimizarea pro
cesului instructiv-educativ me
rită a fi menționate' următoa
rele : „Contribuția disciplinelor 
umaniste la formarea profilu
lui politico-ideologic și moral 
cetățenesc al elevilor" Ia Liceul 
din Uricani ; „Dezvoltarea crea
tivității, a gîndirii elevilor prin 
predarea problematizată a cu
noștințelor" la Liceul Lupeni ; 
„Forme și mijloace de „spriji
nire a activității organizațiilor 
U.T.C. de către cadrele didac-

Prof. Petru MARCU, 
activist al Comitetului muni

cipal de partid Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

Lăcătușii Iosif Bala, Fran- 
cisc Kacso, Ion Pavel, Pe
tru Someșan și Ion Bendea 
— membrii unei echipe de 
nădejde a lăcătușeriei E.M. 
Uricani, conlucrînd Ia buc- 
șarea unei biele pentru 
compresor.

Peisajul urbanistic al muni
cipiului Deva s-a îmbogățit, 
începind de ieri, cu un nou 
și impunător edificiu, care se 
încadrează armonios în an
samblul arhitectonic alcătuit 
din clădirea institutului jude
țean de proiectări, blocul 
„Transilvania", viitoarea ca
să de cultură și supermaga- 
zinul — ambele aflate în con
strucție.

Edificiul la care ne referim 
și îl prezentăm în imaginea de 
față, este complexul hotelier 
„Sarmis". El aparține Oficiu
lui județean de turism și re
prezintă una din prestigioase
le lucrări de dezvoltare și 
modernizare a bazei turistice 
pe meleagurile hunedorene în 
actualul cincinal.

Despre însemnătatea și u- 
tilitatea complexului ne-au 
vorbit tovarășii Aurel Mora- 
ru, director adjunct și Artenie 
Moldovan, contabil șef al 
O.J.T.

— Complexul se află, înce
pind de astăzi, Ia dispoziția 
turiștilor din țară și de pes
te hotare, a marelui public. 
După cum se poate constata, 
avem de-a face cu un ansam
blu modern din toate puncte
le de vedere, capabil să sa
tisfacă nu numai estetica ar- 
l

Al. VASIU
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In cea de-a treia zi a vizi
tei în Belgia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oas
peții importantului centru eco
nomic Anvers.

Grand-Place din Anvers 
are un aer sărbătoresc. Pe 
fronstispiciile clădirilor pati
nate de vreme — adevărate 
bijuterii arhitectonice — flu- 
turăjrapelul României. Marea 
piață trăiește, în aceste prime 
ore ale dimineții, o vie ani
mație. Pot fi întîlniți nume
roși cetățeni ai orașului, vîrst- 
nici și tineri. Pe toți i-a re
unit dorința de a saluta cu 
cordialitate și profundă stimă 
pe șeful statului nostru.

Ceremonia semnării Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România și Regatului Belgiei

Joi, 26 octombrie, la Pala
tul Regal din Bruxelles, a a- 
vut loc ceremonia semnării 
Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste Româ
nia și Regatului Belgiei.

Declarația a fost semnată, 
din partea română, de .pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și minis
trul afacerilor externe, Geor

Declarație solemnă comună 
a Republicii Socialiste România 

și Regatului Belgiei
Republica Socialistă Româ

nia și Regatul Belgiei,
• In dorința de a răspunde 

aspirațiilor comune de pace, 
de prietenie, și înțelegere ale 
popoarelor, român și belgian, 
de a dezvolta în continuare 
relațiile tradiționale de priete
nie, stimă reciprocă, bună- 
vecinătate și cooperare care 
există între cele două state și 
de a face din aceasta un fac
tor fundamental al raporturi
lor lor mutuale.

Hotărîte să-și unească efor
turile în vederea promovării 
condițiilor de pace și securita
te în Europa și în lume, în 
special prin respectarea rigu
roasă a principiilor dreptului 
internațional, prin dezvolta
rea cooperării între toate sta
tele și prin dezarmarea gene
rală și regională,

Manifestări 
prilejuite de 

ZIUA FORȚELOR 
ARMATE

In cursul acestei săptămîni 
în Valea Jiului ca peste tot în 
țară, au avut loc numeroase 
manifestări dedicate celei de 
a 28-a aniversări a Zilei forțe
lor armate ale Republicii So
cialiste România. In cadrul a- 
cestor manifestări numeroși o- 
fițeri activi și de rezervă au 
vorbit participantelor despre 
însemnătatea acestei zile, au 
depanat amintiri din timpul 
participării armatei române la 
zdrobirea mașinii de război na
ziste, au făcut referiri la ro
lul și contribuția armatei noas
tre populare în bătălia pen
tru strîngerea recoltei, în ac
țiunea de combatere a efecte
lor distrugătoare ale calami
tăților naturale și în alte ac
țiuni. Astfel de manifestări 
comemorative s-au desfășurat 
în sălile de apel ale exploa
tărilor miniere, la licee, la 
Casa de cultură și la Școala 
profesională comercială din 
Petroșani, la căminele cultu
rale din Iscroni și Bănită, la 
unitățile militare de pe raza 
municipiului nostru. Ele s-au 
bucurat de o largă participare.

La Deva 
a fost dat 
în folosință

Pe noua hartă a municipiului Deva a fost ridicată o construcție impunătoare — 
complexul hotelier „Sarmis" — care aduce un plus de prospețime și frumusețe orașului.

FOTO : V. ONOIU

In numele lor, guvernatorul 
provinciei Anvers, A. Kinsber- 
gen, și primarul orașului 
L. Craeybeckx, urează preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros bun venit.

Oficialitățile locale îi invi
tă, apoi, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, în se
diul primăriei, o clădire con
struită cu mai bine de patru 
secole în urmă.

In sala de onoare a primă
riei — decorată cu fresce ilus- 
trînd momente din istoria 
Anversuluî — șefului statului 
român îi sînt prezentați mem
brii Colegiului consilierilor 
comunali.

Adresîndu-se cu prilejul a- 
cestei solemnități președinte

ge Macovescu. iar din partea 
belgiană de Gaston Eyskens, 
prim-ministru, și Pierre Har- 
mel, ministrul afacerilor ex
terne.

La solemnitate au participat 
Ilie Verdeț, Ioan Avram și ce
lelalte persoane oficiale româ
ne care îl însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
în vizita sa în Belgia.

Reafirmînd atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite,

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mari sau mici, pentru instau
rarea unui climat de securita
te și cooperare în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între toate țările, 
indiferent de sistemul lor po
litic, economic și social . sau 
de nivelul lor de dezvoltare,

Reamintind că toate statele, 
oricare ar fi mărimea lor, au 
dreptul de a participa Ia solu
ționarea problemelor interna
ționale care le privesc.

Reamintind, de asemenea, 
necesitatea eforturilor pe plan 
internațional pentru ca toate 
statele să se bucure de drep
tul la dezvoltare economică 
și socială și să aibă acces ne

Scriitori! în mijlocul 
minerilor

Sub egida Uniunii sindica
telor din ramura mine, pe
trol, geologie și energie e- 
lectrică a Asociației scriito
rilor din București și a Ca
sei de cultură din Petroșani, 
saptămîna aceasta au sosit în 
Valea Jiului scriitorii bucureș- 
teni Fănuș Neagu, Dan Deș- 
liu, Mihail Davidoglu, Rusa- 
lin Mureșanu, George Alboiu 
și Mircea Micu. Peste tot pe 
unde au fost, la Casa de cul

I... ...................
In pagina a 2-a:

Cu tinerii 
mineri 

in orele 
lor de 

destindere 

Complexul hotelier

lui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, primarul L. Craeybeckx 
a spus: In numele populației 
orașului nostru, am onoarea 
și bucuria de a vă ura un bun 
sosit. Vă exprimăm prietenia 
noastră, înalta considerație și 
respectul pe care îl nutrim 
față de strălucitul om de 
stat căruia poporul român i-a 
încredințat conducerea desti
nelor sale. Să ne fie îngăduit 
să exprimăm gratitudinea și 
emoția noastră de a putea sa
luta în mod respectuos pe 
doamna Elena Ceaușescu. Pre
zenta dumneavoastră aici ne 
reamintește cît de frumoasă 
este România, cît de apropiat

(Continuare în pag. a 4-a)

Au fost prezenți, de aseme
nea, Andre Cools, viceprim- 
ministru, H. Fayat, secretar 
de stat Ia comerțul exterior, 
și alte persoane oficiale bel
giene.

După semnare, primul mi
nistru al Belgiei și președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România au 
rostit alocuțiuni.

stingherit la cuceririle științei 
și tehnicii moderne,

Exprimînd profunda lor con
vingere că pacea și securita
tea internațională trebuie să 
se bazeze pe respectarea drep
tului fiecărui stat la existen
tă, libertate, suveranitate și 
independență, la pace și la 
securitate, pe dreptul fiecărui 
popor de a dispune în mod 
liber de soarta sa, fără nici 
un amestec din afară, fără 
nici un fel de constrîngere 
sau presiune, conform dispo
zițiilor Cartei Națiunilor U- 
nitle,

I. Proclamă voința lor co
mună :

1. — Să dezvolte și să ex
tindă relațiile lor prietenești

(Continuare în pag. a 4-a)

tură din Petroșani, la clubu
rile sindicatelor și în sălile 
de apel din Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa și Lonea, scriitorii 
au fost primiți cu deosebită 
căldură, fiind invitați să mai 
revină în mijlocul minerilor 
din Valea Jiului pentru a le 
cunoaște viața și munca pre
cum și pentru a le face cu
noscute acestora producțiile 
lor literare.

în pagina 3.3-a:
® Comportarea civili

zată față de cumpără
tori — deziderat pri
mordial al lucrătorului 
din comerț.

@ Programul televizi- i 
unii pentru săptămina ! 
viitoare

@ Informații utilitare ■

@ Pe urmele mate- : 
rialelor publicate
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„Trebuie să ne gîndim realmente și la 

modul cum își petrec oamenii timpul liber. 
In timpul liber, oamenii să mai învețe ceva, 
să participe și la activitatea culturală, 
sportivă, distractivă".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cnvlntarea de Ia intîlni rea ca activul de partid 

din Valea Jiului)
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ —_ __ _ _ _ _ _ — . __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ /

Fă adresăm o întrebare:

Ce faceți după orele
de muncă ?

La Petroșani, Lupeni sau 
Petrila, în toată Valea Jiului 
există asigurată o bună bază 
materială pentru ca tineretul 
să poată desfășura o susținu
tă activitate cultural-educativă, 
cu un bogat conținut, cheltu- 
indu-și în chip util timpul li
ber pe care-1 are la dispoziție 
și care a sporit substanțial, oda
tă cu introducerea programului 
de lucru de 6 ore în subteran. De
sigur, fiecare om are pasiuni
le, preferințele lui. Am stat de 
vorbă cu o seamă de tineri 
mineri și ne-am putut convin
ge că toți fac cîte ceva, fiecare 
din ei are o preocupare cu ca- 
re-și consumă timpul liber; 
lectură, sport, vizionări de fil
me, joi de tineret, programe 
artistice, merg și la restaurant 
sau cafenea. Familiștii stau mai 
mult acasă; Ia televizor. Să fa
cem cunoștință cu vreo cîțiva s

Pe tînărul Francisc Molnar, 
de Ia E.M. Bărbăteni, l-am cu
noscut tocmai cînd ieșea de la 
clubul sindicatelor din Lupeni. 
Era zi de marți, jucase șah (de 
fapt, chiar dacă ar fi dorit și 
altceva, programul clubului nu 
mai oferea vreo altă acțiune 
pentru ziua respectivă). Intrînd 
în vorbă cu el, ne-a mărturi
sit sincer ca el și colegii lui, 
merg destul de des la club. 15 
pasionează șahul și... cam atît 1 
De altfel și pe colegii la care 
s-a referit. Dar, de ce oare ti
nerii din Bărbăteni frecventea
ză clubul, în general pentru 
"acest joc și nu participă și la 
celelalte activități organizate 
în cadrul acestuia ? „Știți, da
că ar fi interesante, noi ne-am 
duce, n-am avea decît de în
vățat". Iată un răspuns care nu 
aparține unui singur interlocu
tor și, considerăm că spune 
destul de multe...

Tinerii Stelian Popa și Gheor- 
ghe Bendea, de Ia mina Lo-

Teatru

„BUNA NOAPTE 
NECHEMATĂ"

4® Al. Popescu
Aeeastă nouă piesă a lui 

Al. Popescu, realizată de un 
colectiv al Teatrului de stat 
„Valea Jiului", evocă un epi
sod din lupta comuniștilor în 
anii ilegalității. Cele trei per
sonaje ale piesei Sandra — 
secretara șefului Siguranței 
Generale a Statului — Matei 
— profesor de istorie și filo
zofie — și Grigore Staroste — 
muncitor, toți trei membri ai 
partidului comunist aflat în 
ilegalitate, reușesc să dejoace 
tentativa poliției de a aresta 
pe membrii Comitetului Cen
tral. Actul lor temerar îi costă 
viața.

Cele trei roluri sînt interpre
tate de Elisabeta Belba (San
dra), Dumitru Drăcea (profe
sorul) și Vaier Donca (Staros
te). Regia este semnată de Ion 
Simionescu iar scenografia a- 
partine Iui Aurel Florea.

Filme
BALADA LUT CABLE HOGUE, 
(film american)

In mijlocul unei regiuni pus
tii Cable Hogue este jefuit și 
abandonat de cei doi asociați 

nea, sînt araîndoi mineri și 
urmează cursurile serate ale li
ceului din Petrila. E limpede 
că cea mai mare parte a tim
pului liber îl consacră învăță
turii. Totuși — un film, un 
spectacol, sportul, programul 
T.V. se „strecoară" printre o- 
rele de studiu. In plus, tinerii 
ne-au mărturisit că Ie place 
lectura și citesc mult, înde
osebi literatură română. Nici 
unul din ei, însă, nu frecven
tează clubul: „La joile de ti

ne mărturisesc
neret nu mergem pentru că 
nu ne împăcăm cu atmosfera... 
Preferăm să ne stringem cîți
va prieteni Ia unul din noi, a- 
casă. La dans mergem doar 
cînd se organizează reuniuni 
la liceu; acolo nc simțim 
foarte bine".

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la mina Lonea, loan Buciu
mau, a recunoscut că, intr-a
devăr, organizația U.T.C. se 
ocupă destul de puțin de ti
neri în afara orelor de mun
că. Cum poate fi înțeles acest 
lucru ? A greși și a stărui apoi 
conștient în greșeală, e ceva 
foarte rău. Să se termine prin 
urmare cu „recunoașterile" de 
circumstanță și să se treacă 
cu perseverentă la organiza
rea de activități. Astfel nu ne 
justificăm existența de educa
tori și conducători ai tinerilor I 

ai săi. Total izolat, fără apă, 
sub un soare de foc, Cable nu 
are aproape nici o șansă de a 
supraviețui. Cu ultimele forte 
străbate întinderea aridă în 
speranța că va găsi un izvor, 
dar- în clipa cînd se crede sfîr- 
șit descoperă sub nisipul mus
tind sursa salvatoare. Cable 
rămîne aici, transformînd a- 
cest Ioc inospitalier într-un

popas pentru diligente, într-o 
mică așezare cu numele lui: 
Cable Springs. Urmează o se
rie de alte întîmplari pasio
nante care-1 rețin pe Cable 
aici, în ciuda dorinței sale. 
Pînă Ia urmă Cable piere sub 
roțile primului automobil pă
truns în vechiul imperiu al di
ligentei. Sfîrșit semnificativ 
pentru declinul unei epoci, 
consemnind încheierea marii 
epopei a Vestului.

Combinind elemente tradiți
onale ale westernului, filmul 
reconstituie atmosfera tipică a 
orășelului coloniștilor din Vest. 

Și nici nu avem dreptul să ne 
mai mirăm că unii tineri, in 
lipsă de altceva mai bun, își 
„omoară" vremea prin restau
rant, cafenea, bufet.

Din discuțiile purtate cu cei 
menționați, cit și cu alți tineri, 
am putut afla nu numai cu ce 
își umplu orele lor libere ci, 
în același timp, și ce anume 
ir dori să Ii se ofere în sensul 
acesta. Unii au mărturisit, bu
năoară, că ar vrea un cerc de 
sculptură (tinerii de la F.S.H. 
Vulcan), alții, destul de nume
roși, ar opta nentru cercuri de 
dans, iar alții s-ar simți feri
ciți să poată practica patinajul 
sau tenisul de cîmp (la Lonea 
există foarte bune condiții pen
tru a se crea asemenea baze).

Iată, așadar, doar cîteva din 
preferințele justificate, ale ti
nerilor care puteau de mult 
să fie satisfăcute. Dar, bineîn
țeles, sînt mai comode moti
vările.- „

Organizațiile U.T.C., activiș
tii culturali sînt răsnunzători 
de tot ce se oferă tlnăru’ui, 
adecvat vîrstel, preferințelor, 
desiqur, și posibilităților care 
există. Trebuie să se țină sea
mă că omul e într-o continuă 
dezvoltare, perfecționare. Pen
tru a îmbina în activitatea clu
burilor utilul, educativul și 
instructivul, cu divertismentul 
sînt necesare inițiativă, perse
verență, un perimetru bogat de 
idei — atribute ce nu trebuie 
să lipsească organizatorilor, 
inițiatorilor diferitelor acțiuni.

Tinerilor Văii Jiului trebuie 
să li se creeze cea mai largă 
posibilitate de acces Ia valo
rile spirituale înaintate. Ei tre
buie ținuți mereu aproape de 
tot ce se cheamă viață cultu- 
ral-artistică. Numai în acest 
fel vom reuși să avem un tine
ret cult, instruit, cu dragoste 
pentru frumos și cu o înaltă 
sensibilitate morală.

Personajele fără biografie, 
prezenta diligentei etc. cu sce
ne burlești împrumutate din 
repertoriul comediei mute, fil
mul atestă valabilitatea afirma
ției regizorului, referitoare la 
ansamblul creației sale : „In 
afara cîtorva scene precise din 
filmele mele nu cred că vre
unul este cu adevărat western 
pur".

OSCEOLA

Film german (R.D.G.) reali
zat în colaborare cu studiouri
le din Sofia și Havana.

Acțiunea se petrece spre 
sfîrșitul primei jumătăți a se
colului al XlX-lea în Florida, 
la granița dintre ținutul stăpî- 
nit de plantatorii de bumbac 
americani, proprietari de sclavi 
și teritoriul poporului liber al 
indienilor seminoli. Aceștia, 
agricultori și crescători de vi
te, manifestă interes pentru 
conviețuirea pașnică cu albii.

La clubul din Vulcan.
înzestrat cu un bogat ma

terial documentar cabinetul 
de științe sociale oieră ti
nerilor prilejul de a studia 
intr-o ambianță plăcută, do
cumente de partid, literatu
ră politică și de specialitate.

Dar marii latifundiari ameri
cani au nevoie de tara seini- 
nolilor pentru a-și extinde și 
exploata mai bine plantațiile 
de trestie de zahăr. Totodată, 
pentru ei lipsa brațelor de 
muncă este din ce în ce mai 
acută ca urmare a interdicției 
importului de sclavi negri.

William Raynes, stăpînul u-

nor mari plantații de pe malul 
rîului ce formează granița cu 
seminolii, vrea să lichideze 
situația încordată printr-o acți
une războinică, pornind în a- 
cest scop lupte samavolnice 
împotriva lor. Osceola, un șef 
indian, înțelege intențiile a- 
cestor provocări și vrea să 
evite războiul dar nu reușește. 
Osceola devine conducătorul 
indienilor seminoli în această 
luptă pentru libertate.

In unul din roluri apare și 
actorul român Iurie Darie.

Cărți
MARIN GHEORGHE

„1001 de fețe ale 
adevărului 

și minciunii"
Editura Albatros

Volumul înfățișează multi
plele ipostaze sub care întîlnim 
în viața cotidiană adevărul și 
minciuna. Dincolo de inevita
bilele explicații teoretice în 
ilustrarea ideilor autorul argu
mentează și delectează citito
rul recurgînd Ia fapte de viață, 
la evocarea unor celebre per
sonaje din literatura universa
lă, la opinii ale unor filozofi, 
moraliști, precum și la fapte 
semnificative din biografia u- 
nor personalități de renume a- 
le culturii mondiale.

HENRY JAMES

„Ambasadorii"
Editura Lînivers

Roman al marelui scriitor 
american, cunoscut la noi în
deosebi din traducerea și ecra
nizarea cărții „Portretul unei 
doamne", Ambasadorii anali
zează cu subtilitate evoluția 
sufletească a unui ziarist ame
rican sub influența vieții pari
ziene.

LA CLUBUL A ,l t
din lupeni Aspecte și... aspecte

înființate cu multă vreme 
în urmă, cercurile de foto și 
arte plastice, cit și cineclu- 
bul au intrat în tradiție iar 
vernisajele, filmele realizate 
de membrii cercurilor, ma
joritatea tineri, ne-au făcut 
întotdeauna să ne bucurăm 
și să le apreciem talentul. 
Dar nu la atil se poate re
duce activitatea clubului din 
Lupeni. Mulți tineri mineri, 
muncitori, elevi, participă la 
cercurile de muzică, croito
rie, la brigăzi artistice și, 
desigur. în cadrul universi
tății populare la cursurile de 
radiotehnică, cultură cinema-, 
tografică, etică — comporta
ment. Dacă-l întîlneam pe 
directorul Viorel Țăndărică, 
puteam afla mai multe și 
chiar să facem cunoștință cu 
cîțiva din membrii cercuri
lor. Așa, vă introducem doar 
în sala bibliotecii, frumos a- 
menajată, primitoare. Citito
rii vin și pleacă, se perindă, 
aducind sau duci nd cu ei 
cărți, alții rămin concentrați 
asupra unor reviste, broșuri. 
Am stat de vorbă cu biblio
tecara Eleonora Sav. Am a- 
Jlat de la ea că ponderea 
cititorilor o constituie munci
torii ' și. mat' ales, tineri. 
Ne-am uitat la întimplare la 
cîteva fișe... Anisie Pdrtente, 
miner la E. M. Bărbăteni, 
Ion Bindea, lăcătuș, mina 
Lupeni; fișele lor sînt încăr
cate, citesc multă literatură 
română și universală. Pen
tru îmbogățirea cunoștințe
lor de literatură, biblioteca 
inițiază, in colaborare cu ti
nerii din diferite organizații 
U.T.C., matinee literare („Pre- 

I tutindeni muncesc oameni1'. 
I „Despre prietenie") recenzii, 
I simpozioane.- Cenaclul „Lira"

a unit „lirele" tinerelor ta
lente literare.

Spuneam că aici, la Lupeni, 
clubul oferă diverse posibili
tăți de culturalizare, relaxa
re, reconfortară și condițiile 

I sînt suficiente, mai bune de
cît la oricare alt* club din 
municipiu. Dar clubul —■ cu 
toate aspectele pozitive a- 
mintite e încă departe de 
a-și fi valorificat toate re
sursele de care dispune. Să 
amintim cîteva neajunsuri : 
dacă bunăoară s-a. înlimplat

Clubul din Lonea va orga
niza un tradițional concurs 
„Cine știe cîștigă" (28 octom
brie) pe teme profesionale. 
Astfel, tinerii de aici printr-o 
largă participare, vor avea 
prilejul să-și confrunte și toto
dată să-și îmbogățească baga
jul de cunoștințe din domeni
ul muncii lor.

De asemenea, cintăreții a- 
matori loneni vor putea parti
cipa la concursul de preselec- 
ție de muzică ușoară și popula
ră (29 octombrie), inițiat de a- 
celași club în- colaborare cu 
sindicatul. 

să nimerești la această insti
tuție de cultură seara, e des
tul de greu să te descurci în- 
trucit în jurul său nu arde 
nici măcar un singur bec. O 
fi destinată a lumina, dar 
nici chiar așa. Imediat la in
trare, te întâmpină o atmos
feră greu de definit, încărca
tă de fum de țigară și tic
sită de tineri îngrămădiți în 
jurul a. două mese de biliard.
In rest... săli goale.

Iată așadar, o carte de vi

i ACȚIUNILE CULTURALE 
să răspundă multiplelor cerințe 

educativ-instructive I
Arfa are menirea de a satisface nevoia omului de fru- 

î inos, de a-I modela, de a-l face mai hun, mai cult. In Va- 
; lea Jiului principalele lăcașe de împlinire spirituală a omu- 
I Iui sînt cluburile și casele de cultură. Depinde de ingenio- 
: zitatea celor care întocmesc programele de activități, de ca- 
I litatea lor, dacă aceste lăcașe își realizează funcțiile lor
• multiple. Trebuie să amintim insă că în aceste lăcașe de 

cultură, deși au Ioc diverse acțiuni, unele nu sînt destul 
de bine gîndite și pregătite, devin plictisitoare șl desigur 
nu se bucură de participare.

S-a demonstrat practic că atunci cînd acțiunile se ri
dică la exigențele dorite din punct de vedere al organiză
rii al activității și oportunității, ele sînt căutate. Am stat 
de vorbă uu de mult cu tovarășii Vasile Chirculescu, di- 

" rectorul Casei de cultură din Petroșani și Nicolae Bîldea, 
i directorul clubului din Vulcan. Am răsfoit programele de 

activități...
Acestea sînt încărcate — zilnic sînt organizate diverse 

repetiții, cursuri, dezbateri, cenacluri literare și destul de 
multe expuneri. La Petroșani ca șl la Vulcan din cele re
latate de interlocutorii noștri fiecărei întreprinderi i se re
zervă cîte o zi pe săptămină pentru diverse acțiuni (de o- 

; bicei joi). Am aflat însă de la tov. V. Chirculescu că joile 
i de tineret (care au rămas aproape Ia aceeași formă înve- 
■ chită, anacronică) „nu prea țin". Cauza ? Lipsă de interes 

din partea comitetului municipal U.T.C., a activiștilor care
• se ocupă de problemele cultural-educative. I.a alte acțiuni 
; din cadrul Casei de cultură din Petroșani participarea este 
j destul de anemică și cauzele trebuie căutate cu profunzime 
I în conținutul și calitatea lor. La cursurile universității popu- 
i lare am întîlnit mai mulți tineri mineri de la diierite ex- 
; ploatări. Predilecția lor — cercurile de radio-lehnică, care

{desigur au o importanță incontestabilă. Dar, ne întrebăm 
la celelalte cursuri (etică, contemporaneitate, prietenii căr- 
: ții, istoria teatrului românesc) de ce nu participă, în ace- 

; lași număr tinerii ?
...La Vulcan, am găsit în program activități interesante, 

I atractive ca formă și conținut. Păcat insă că, în dreptul unora, 
; pe planul de muncă, era adnotat „nu s-a ținut". Și directo- 
î rut clubului ne-a dat un singur exemplu : în ziua în care 
i comitetul U.T.C. al minei trebuia să organizeze acțiunea 
j „Minutul acuză, minutul felicită", nimeni n-a trecut pe Ia 
i glub. Tinerii vulcăneni mai participă Ia cercurile de muzi

că, cineclub, la serile educativ-distractive (care aici de obicei 
se țin), la formația artistică de varietăți „Anotimpul melodi
ilor", la dezbateri pe teme ateist-științifice, culturale și în 
sprijinul producției organizate la căminele pentru nefami- 
liști.

De ce totuși, mai persistă (în activitatea instituțiilor de 
; cultură din Valea Jiului) deficiențe, neajunsuri, nepartici- 
j pare din partea tinerilor? Nu-i cbiar atît de greu de aflat, 
i Am văzut că programele sînt încărcate cu acțiuni care în 
■ mare parte nu corespund preferințelor tinerilor. Apoi, din 
; cele care există pe hîrtic puține se realizează și multe din 
; cele realizate nu acoperă nici o necesitate instructiv-educa- 

tivă. Pornind de Ia realitate, se ridică firesc o întrebare: 
Cine trebuie să coordoneze și să organizeze activitatea clu
burilor ? în nici ttn caz aceasta nu este numai treaba di
rectorului. Organizațiile U.T.C., sindicatele, comitetele de fe
mei sînt răspunzătoare, alături de conducerile cluburilor și 
caselor de cultură — de întreaga activitate cultural-educati
vă. Dacă toți acești factori răspunzători și-ar uni forțele, 
dovedind un Interes permanent, dacă rutina ar lăsa loc ori
ginalității, inventivității creatoare avem certitudinea că s-ar 
produce cu siguranță acele mutații atît de stringente în ac
tivitatea cultural-educativă a municipiului nostru.

Pagină realizată de IONICA FIERARII

Ce să fie

oare ?
In holul cinematografului 

din Vulcan, de undeva din a- 
propiere se auzea un zgomot 
ciudat. După doi pași am dat 
de-o ușă deschisă și... lume 
multă (numai bărbați). Desigur, 
ne-am întrebat ce-o fi, în 
încăperea respectivă — vreun 
bufet' nou deschis ? După ce 
ne-am desmeticit am văzut mai 
bine; nu era nimic altceva" 
decît sala de jocuri (șah, re- 
mmy, biliard) a clubului. In 
orice caz, .am plecat repede, 
deși în ușă am stat cîteva cli
pe, privirile noastre fiind ne
plăcut impresionate de ambi
anțe în care tineri și vîrstnicî 
din Vulcan și Lupeni își 
petrec o bună parte din timpul 
liber. Am spus și Lupeni pen
tru că nu știu ce ne-a venit 
(e vina noastră, recunoaștem) 
să deschidem și acolo (la Lu- 
peni) o asemenea ușă în spa
tele căreia ne-a întîmpinat a- 
ceeași atmosferă, îmbîcsită de 
fum, de discuții nu tocmai la 
locul lor... Am fi imortalizat 
pe peliculă, atmosfera din su- 
bordinea clubului din orașele 
respective dar oricît am aș
teptat „ceață” nu s-a risipit. 
Vom trece în altă zi, trebuie 
să reabilităm „jocurile”, care 
de altfel n-au nici ele vreo vi
nă...

zită destul de neprimitoare.
Se impune o mâi intensă 

preocupare, o mai vie pasiu
ne, un puls organizatoric mai 
puternic din partea,, tuturor 
celor ce răspund de manifes
tările clubului. Ansamblul 
acțiunilor să aibă o finaliza
re, să concorde cu\ cerințele 
tinerilor, care in orele lor de 
repaus sînt dornici de cunoaș
tere, de a se perfecționa 
multilateral, sau de a-și culti
va talentul în muzică, pictu
ră, film, poezie.

-— Cum vii din șut și n-al lăcut baie i i
— Te-ai apucat să rezolvi actele 1 . — Nu vin de la șut... Am jucat șah ia club și era „pa- •— De cînd are barba așa mare ?
—• Aș I Rezolv nn careu că acasă n-am timp.» țin" fum... III —• Păi... numai de cînd așteaptă să deschidă clubul...
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cumpărători deziderat primordial
»

comerț

organizațiile

colectivii-

roșii...

activitate a

seamă cit 
tovarășilor

generală de dare de 
alegeri a adoptat o 
hotărîre in care sint 
principalele direcții

în darea de 
cuvîntul

și alegeri în» A

comerț s-au răs- 
asupra gosipodă- 
de marfă. Se 
neajunsuri în

de. partid
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adunarea generală pentru

I

de

cu perso-

existat reale 
îmbunătăți- 
în comun, 

pentru a sa-
lipsurile ce 

pentru a nu

folosirea celor mai a- 
mijloacc și metode de 
sint chestiuni cărora 
acorde o atenție deo-

„Ca o primă 
se arata în

i

a tu- 
consu* 
nume-

a! școlii 
și de 

obiectivele

Petrila.
nr. 1 și 2

hltectonlcă ci toate exigențele 
ce le presupune turismul 
ora actuală. Capacitatea 
cazare este de 222 locuri 
124 de camere amenajate

Panoramic petroșănean... 
la apus de soare, văzut de 
Ia înălțime.

la 
de 
în 
e-

apărută în z.ia- 
roșu“ nr. 7 107 

a.c.
la... destinație:

eforturilor
.....  ..... .... . cOi/.Șr 

i:i?st lucru cere cunoașterea 
condițiilor concrete ale școlii.

FOTO : Ioan ILINESCU

ie are, crește și se s- 
permwnent rolul condu- 

al organizației de 
din școală, se asigură

„SARMIS1'

„vînzii- 
politetea 

cas- 
în 

arti-

pe : 
din • 

des* 
i-

SECRETARUL DE PARTID

Inscriindu-se pe linia ac
țiunilor initiate în lumina in
strucțiunilor C.C. al P.C.R. și 
a statutului partidului cu pri
vire la pregătirea și desfășu
rarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri, comuniștii 
din organizația de bază a 
O.C.L. Alimentara Petroșani 
au dezbătut, cu multă răspun
dere modul în care s-au în
făptuit sarcinile în perioade 
scursă de la adunarea de dare 
de seamă și alegeri preceden
tă, stadiul aplicării în viată a 
măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, de Conferința Naționa
lă a partidului. Darea de sea
mă prezentată a subliniat 
preocupările biroului organi
zației de bază orientate în di- 
xecția activizării comuniștilor 
prin repartizarea de sarcini 
concrete, adîncirii democrației 
de partid, ridicării nivelului de 
educație marxist-Ieninistă a 
membrilor de partid și a ce
lorlalți oameni al muncii, fo
losirii formelor și mijloacelor 
adecvate pentru sporirea răs
punderii salariaților față de 
safcinile de plan. Se eviden
țiază faptul că adunările ge
nerale de partid pregătite cu 
mai multă atenție, analizele 
făcute pe teme privind ritmi
citatea aprovizionării, distri
buirea rațională a fondului de 
marfă pe unități, atitudinea 
salariaților față de cumpără
tori, preocuparea privind re
ducerea cheltuielilor de cir
culație și prevenirea pagube
lor provocate în dauna avutu
lui obștesc, au constituit dez
bateri vii, a căror eficientă 
se găsește reflectată în în
treaga - —1 ......
iui. '

Atît 
și în 
Florian Văduva, loan Petruș- 
ca, Gheorghe Pitu, Ștefan Co- 
roescu, Virgîl Ionescu, Cazi- 
mir Davidovlci și Nicolae Ni- 
coară s-a apreciat faptul că 
activitatea în comerț cunoaș
te o îmbunătățire, radicală, e- 
vidențilndu-se în același timp 
neajunsurile care se manifes
tă pe alocuri. Cele mai multe 
observații critice s-au referit 
la stilul de muncă al biroului 
organizației de bază, comitetu
lui de secție sindicală, comi
tetului U.T.C. și a! comitetu- 

Complexul 
hotelier

legant, cu mult gust și ofe
rind tot confortul.

Pentru buna servire 
riștilor și publicului 
mator, complexul are 
roase dotări de prim rang. Un 
restaurant de lux cu 130 
locuri și un alt restaurant cu 
autoservire de 100 locuri — 
ambele încadrate 
nai cu calificare superioară 
—vor putea face față cerințe
lor diversificate ale consuma
torilor. Tot în domeniul ali
mentației publice mai sint de 
menționat un bar de zi cu 36 
de locuri, o sală de recepții, 
iar pe timp de vară, o terasă 
cu 36 de locuri.

Gama serviciilor oferite în 
cadrul complexului „Sarmis" 
este completată de saloanele 
de frlzerle-coafură, ghișeu de 
schimb valutar, telefonie in
terioară, interurbană, telex șl 
alte servicii.

Așadar, „Sarmis" și-a des
chis cu ospitalitate porțile, 
marcind prin aceasta o eta
pă superioară în turismul hu- 
nedorean.

lui oamenilor muncii care nu 
. au folosit toate mijloacele in 

vederea educării politico-ideo- 
logice a salariaților, ridicării 
gradului lor de conștiință 
pentru îmbunătățirea aspectu
lui calitativ al activității. De 
cele mai multe ori problemele 
muncii educative s-au rezu
mat doar la unele dezbateri 
initiate în adunările generale 
și în cadrul învățămîntului de. 
■partid fără a se desfășura o 
muncă politică susținută. . de 
la om la om.

Adunări 
generale 

pentru dări 
de' seamă

Carentele manifestate în 
activitatea de educare a lu
crătorilor din 
frînt negativ 
ririi fondului 
mențin unele
ceea ce privește repartizarea 
rațională a fondului de marfă 
pe unități comerciale, respec
tarea regulilor igienico-sanita- 
re de comerț, desfacerea în 
condiții civilizate a produselor 
către populație. In unele u- 
nități comerciale lucrătorii 
continuă să se adreseze cum
părătorului într-un mod ne- 
permis, nu acordă toată a- 
tenția păstrării avutului obș
tesc. S-a subliniat că, deși o 

, bună parte din magazine sînt 
•corespunzător amenajate sînt

în 
dare de seamă și alegeri.

•k
Concluzia desprinsă pe mar

ginea acestor dezbateri (ea ne- 
apartinînd reporterului, ci co
mitetului orășenesc de partid) 
este una singură : în cadrul 
organizației de bază, a între
gului sector, au 
strădanii pentru 
rea transportului 
multe preocupări 
tisface Ia timp cerințele uni
tăților economice spre care se 
îndreaptă zilnic mii de călă
tori. Dar, regretabil că străda-7 
niile unora (ale majorității, 
mai precis' ale conducătorilor 
buto) au fost umbrite, dimi
nuate chiar, de climatul ne
prielnic de muncă statornicit 
în sector. Așa se face că, 
zilnic, la greutățile obiective 
cu care este confruntat colec
tivul s-au adăugat și cele iz- 
vorîte din relațiile neprinci
piale promovate de șeful ga
rajului. După cum se petrec 
de obicei lucrurile, priceperea 
șefului de garaj, competenta 
lui profesională au fost anu
late de un stil de muncă de
fectuos, de „metodele peda
gogice" amintite mai sus, cri
ticate cu multă vehemență de 
comuniști, oameni încărunțiți 
la volan, ale căror tîmple ar
gintii vorbesc de ia sine des
pre o anumită experiență cîș- 
tigată prin trudă, în viată.

Din dorința legitimă de a 
îndrepta lucrurile, numeroși 
membri de partid, între care 
Gheorghe Tarasov, Constantin 

permanent aprovizionate 
mărfuri în cantități și sorti
mente solicitate de populație, 
prin atitudinea necorespunză- 
toare a unor vînzători este 
știrbită întreaga muncă ce se 
desfășoară în acest sector de 
activitate.

Vorbitorii au pus în eviden
tă lipsurile manifestate în 
ceea ce privește valorificarea 
resurselor interne de care 
dispune organizația comercia
lă locală, subliniind necesita
tea formării la salariati a u- 
nui înalt spirit de răspundere 
fată de sarcinile economico- 
financiare și de servire a 
populației. Dezbaterile din a- 
dunare s-au caracterizat prin 
interes sporit din partea par- 
ticipanților ca pe lîngă evi
dențierea neajunsurilor și lip
surilor, a cauzelor care le-au 
generat să vină cu propuneri, 
soluții și sugestii în vederea 
îmbunătățirii aspectului cali
tativ al educației. In spiritul 
unor asemenea cerințe, s-a 
preconizat îmbunătățirea mun
cii politlco-ideologice și cul
tural-educative, în sensul ca 
întreaga activitate să fie o- 
rientată în direcția traducerii 
in viață a documentelor ple
narei C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie 1971, cu privire Ia 
educarea comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii din 
comerț în spiritul eticii și e- 
chitătii socialiste, a documen
telor Conferinței Naționale a 
partidului în așa fel îneît sar
cinile cantitative și calitative 
ce revin acestui colectiv să 
fie exemplar îndeplinite. 
Multe din propunerile făcute 
vizează probleme legate de 
gospodărirea judicioasă a fon
dului de marfă, apărarea avu
tului obștesc, reducerea chel
tuielilor de circulație, deser
virea civilizată a cumpărăto
rilor.

In spiritul observațiilor cri
tice făcute la adresa activită
ții biroului organizației de 
bază, a comitetului sindical, a 
comitetului U.T.C. și a comi
tetului oamenilor muncii pre
cum și pe baza propunerilor, 
adunarea 
seamă și 
chibzuită 
cuprinse 
in care va trebui acționat în 
perioada următoare..

H. ICNEA

Mocofan, lancu lacovscbi, Ni- 
colae Bodea, Vasile Prigoană 
și alții au luat cuvîntul într-o 
adunare care însemna un mo
ment de cotitură în viața sec
torului. De unde trebuia să în
ceapă, de fapt, această îndrep
tare a lucrurilor ? Fără îndo
ială, din sînul organizației, de 
la comuniști, de la biroul or
ganizației de bază. In acest 
sens, secretarului de partid 
i-au fost arătate în mod des
chis, principial, 
le-a manifestat, 
r»ai fi nicicînd repetate. Cele 
spuse de comuniști reprezin
tă sinteza unei bune lecții par
tinice. Că lucrurile se pot în
drepta, pornind din sînul bi
roului și cu sprijinul tuturor 
comuniștilor, a reieșit din în
crederea cu care i s-a acordai 
încă o dată, aceluiași comunist 
— Constantin Sultan — man
datul de a-i conduce ca secre
tar al organizației de bază.

Ce vor avea do făcut, în 
primă instanță, secretarul și 
membrii biroului? Desigur, 
prima sarcină, prima îndato
rire în fata organizației, a în
tregului colectiv, este aceea 
de a se preocupa neabătut de 
întronarea unui climat de mun
că bazat pe relații de colabo
rare, de întrajutorare tovără
șească, relații ce trebuie să 
domnească în orice unitate so
cialistă. De aici decurge clar 
necesitatea unor asidue preo
cupări pe linia educării tutu
ror salariaților în spiritul prin
cipiilor comuniste de muncă 
și de. viață, ca și a combaterii 
cu fermitate a tuturor abaterî-

Octombne — a lasat

stradă „persane" galbene și
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lor de’la disciplina socialistă a 
muncii, a tuturor manifestări
lor contrare eticii comuniste.
In activitatea sectorului auto, 
pe traseul imaginar sugerat de 
comuniști, numeroase „statii" 
ar trebui să poarte drept tă
blițe indicatoare, denumiri ca 
„indisciplină", „nepreocupare 
pentru repararea la timp a au
tobuzelor", „indulgentă neîn
găduită in fata unor abateri", 

. „nestimularea inițiativei" și al
tele. „Statii", repetăm, imagi
nare ca denumire, dar în care 
de multe' ori activitatea co
lectivă a sectorului a făcut 
cîte-un popas.

Dezbaterile vii, aprinse, ori
entate înspre eliminarea tutu
ror acesjtor neajunsuri, înspre 
întronarea 
de rsuncă 
unei bune

unui climat prielnic 
sînt o garanție a 
activități în viitor.

★
La cîteva zile după aduna

rea generală, în biroul direc
torului I.G.C. am aflat, din re
latările tov. Gheorghe Romo- 
șan, director, și Gheorghe Pa- 
nait, inginer șef, că -există 
preocupări pentru îmbunătăți
rea activității în cadrul secto
rului uuto de la Lupeni, pen
tru statornicirea, în cadrul a- 
cestui colectiv, a unui climat 
prielnic unei , munci rodnice, 
orientate spre satisfacerea în 
condiții cît mai bune a cerin
țelor transportului în comun 
pe raza celor două localități. 
O primă măsură luată ' în Ni
cest sens răspunde necesității 
de a întări asistența tehnică 
de care are nevoie sectorul 
prin cadre tehnice competente.

Referindu-se la articolul 
cu acest titlu, apărut în 
ziarul „Steagul roșu" nr. 
7 107 din 8 septembrie a.c.. 
conducerea O.C.L. Alimenta
ra Petroșani ne susține, în 
răspunsul trimis, aprecierea 
că mai există unii 
tori care confundă 
cu atitudinea de gura 
că". Așa s-a întîmplal 
cazurile, semnalate în 
col, petrecute în magazinul 
nr. 8 unde diverși cumpără
tori erau lăsati să aprecieze 

mîinile
vînzare.

produsele

ilustrată pe adresa..."
Ilustrata 

rul „Steagul 
din 8 septembrie a.c. a a- 
juns Ia... destinație: secția 
de gospodărire a Consiliului 
popular municipal. Efectul... 
După cum ni se precizează 

răspunsul trimis redac- 

măsură luată 
răspunsul tri

mis redacției — s-a atras a- 
tenția vînzătoarelor să fie 
mai exigente fată do cum
părătorii care sînt „certați" 
cu bunul simt și nu respec
tă normele elementare de 
bună cuviință și igienă".

Totodată, au fost atențio
nate și organele de îndru
mare și control spre a cere 
tuturor vînzătorilor să nu 
mai permită asemenea „a- 
precieri" din partea unor 
cumpărători.

tiei. mesteacănul crescut 
acoperișul imobilului 
strada Republicii nr. 55, i 
pre care se „vorbea" în 
lustrată a fost... coborit cu 
rădăcinile pe pămînt. Și tri- 

rroască în altă par- 

tice pentru realizarea sarcini
lor ce stau în fata mișcării de 
tineret" la Liceul Vulcan ; „Ro
lul pedagogic al examenului de 
corigentă și responsabilitatea 
profesorului față de elevii cori- 
genti" la Liceul Petroșani, 
„Conținutul ideologic și edu
cativ al orelor de dirigentie" 
etc.

O altă problemă este atra
gerea comuniștilor, la conduce
rea treburilor organizației, con
sultarea lor asupra modului de 
rezolvare a problemelor, dis
cutarea în organizație a sta
diului îndeplinirii hotărîriloi, 
scofîndu-se la iveală inițiative
le valoroase, precum și greu
tățile și neajunsurile pentru 
a se putea acționa pînă la 
finalizarea holărîrii. in această 
direcție se înscriu secretarii 
organizațiilor de partid de In 
Școala generală, nr. 1 
Școala
Lupeni, Liceul și Școala profe
sională Lupeni etc.

O sarcina de mare impor
tantă' ce revine secretarului o 
constituie coordonarea organi
zațiilor de partid din școli pen
tru desfășurarea unei intense 
și nuanțate munci politico-ideo- 
logice, promovînd o atitudine 
combativă fată de mentalitățile 
înapoiate și influentele străine, 
pentru formarea trăsăturilor 
etice comuniste. Trebuie ur
mărit cu insistentă modul cum 
sini valorificate cunoștințele 
dobîndite la învătămîntul ideo
logic, ntit în activitatea la 
clasă cit și în afara acesteia. 
Din desfășurarea seminariilor 
la învătămîntul ideologic s-a 
puiuț desprinde concluzia cil 
majoritatea cadrelor didactice 
au manifestat interes în pre
gătirea temelor și, acolo unde 
secretarul de partid a fost activ, 
acestea s-au reflectat in asigu
rarea conținutului educativ al 
lecțiilor și activităților extra- 
școlare, in îndeplinirea obli
gațiilor profesionale și obștești. 
Acest, lucru s-a manifestat la 
multe cadre didactice de la 
Școala generală nr. 1-5 Petri
la, Școala comercială Petro
șani. Școala profesională Lu
peni, liceele Lupeni și Vul
can ș.a.

Pe linia
lui instructiv-educativ 
tarul organizației 
trebuie să militeze 
vitarea fărîmițăril 
împotriva folosirii 
le a capacității și 
colectivului, determinate 
diversitatea de planuri 
muncă existente in 
(planul general de muncă 
școlii, planul comisiei dîrigin- 
țiior, planul comun 
cit organizațiile U.T.C. 
pionieri) corelînd 
întregii activități, urmărind o- 
rientarea tuturor 
spic .același, tel.;. Deșiguț,

sprijinirii procesu- 
secre- 

de partid 
pentru e- 

forțelor. 
neraționa- 
initiativei 

de 
de 

școală 
al

deosebită 
de ute- 

: teme de 
orientării 

dirigentie. 
înscriu se- 
de la Li-

o strînsă conlucrare cu con
ducerea acesteia, o consultare 
reciprocă, permanentă.

La dezbaterile ce au loc în 
ședințele .consiliului pr.ofesorai 
cu privire la cele mai impor
tante probleme pe care le ri
dică desfășurarea muncii in- 

. structiv-educative are o impor
tantă deosebită prezența secre
tarului biroului organizației de 
partid care aduce punctul de 
vedere autorizat al întregii or
ganizații. De asemenea, este 
bine ca secretarul biroului or
ganizației de partid să parti
cipe la- adunările generale 
U.T.C. și Ia diverse acțiuni 
cultural-educative, initiate de 
organizațiile de tineret. Să se 
acorde o atenție 
dezbaterilor purtate 
ciști și pionieri pe 
etică, verificării și 
tematicii orelor de 
Pe această linie se î 
cretarii de partid < 
cetii Petroșani. Vulcan și I|u- 
peni. grupurille școlare I.b- 
peni și Petroșani, Școala pro
fesională comercială Petro
șani

Urmărirea creșterii răspun
derii organizațiilor de partid 
■pentru îmbunătățirea continpă 
a muncii de instruire si edu
care a elevilor, pentru for
marea multilaterală a acesto
ra în vederea integrării lor lin 
viața socială, creșterea efici
entei disciplinelor cuprinse jîn 

■ planul de învătămînt. în edu- 
i area comunistă a elevilor, gă
sirea si 
decvate 
predare 
să li se
sebită, precum și îmbunătățirii, 
predării științelor sociale, spo
rirea contribuției lor l-a înarma
rea elevilor cu cunoașterea te
meinică a politicii interne j si 
externe a partidului, nostru.

Solicitarea conducerii -șco
lii pentru a prezenta în fața 
biroului sau a adunării gene
rale informări sau rapoarte cu 
privire la anumite aspecte ale 
activității 
permită 
profundă, 
bilitatca 
cioase.
m-anent 
tarului 
de bază 
cind se 
tăti.
școlii să formeze colective ce
rc să analizeze cauzele și sfe 
propună măsuri imediate pen
tru remedierea lor. prin s- 
ceasta asignrîndu-se muncii o- 
perativitatea necesară.

Din sfera preocupărilor sa
le. secretarul de oartid tre
buie să nu scape sporirea 
contribuției sindicatelor din 
școli Ia finalizarea obiective
lor centrale ale înv&țămîntu- 
lui. sprijinind cadrele didacti
ce în perfectionarea profesio
nală, stimularea receptivității 
fată de nou, informării lor a- 
su.pra noutăților din dome
niul pedagogiei și a discipli
nei respective, participarea la 
simpozioane, sesiuni stiintifi 
ce, etc.

De felul în care secretarul 
biroului își înțelege si se a- 
chită de sarcinile și atribuți
ile ce 
firma 
câtor 
partid 
o ridicare calitativă a muncii 
de instruire Si educare a e- 
levilor. Adunările de dări de 
seamă și alegeri din școli au 
scos în evidentă necesitatea 

acțiunile întreprinse pe lî- 
politică să fie coordonate 
acțiunile profesionale, în 
fel. îneît țoti factorii de 

răspundere să-și dea o con
tribuție crescîndă la rezolva
rea principalelor probleme ale 
instrucției și educației elevu-

clin școală, care să 
o analiză politica 
care să ofere posi- 

tinor concluzii judi- 
trebiiio să stea per- 
în preocuparea secre- 
birou'luî organizației 
din școală, iar atunci 

observă anumite greu- 
împreună cu conducerea

PIERDUT un cal de 4 ani, 
sur închis, cu pete albe mici 
pe spate, mică stea în frun
te cu o cicatrice în partea in
terioară a piciorului drept din 
spate. Găsitorul a se adresa: 
Vasile loncilă, Tg. Jiu. str. 
N. Bălcescu. m. 59. Recom
pensă.

DUNflNlCĂ 29 OCTOMBRIE
8,15 Gimnastica pentru toți;

8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Mari muzicieni lat 
București. Antonio <le Almeida 
și rigorile simfoniilor lui Haydn; 
12.00 De strajă patriei; 12,30 ti
miș iun e în limba maghiară. E- 
xnisiune de teatru: „Steaua, fără 
nume**, de Mihail Sebastian, în 
interpretarea imul colectiv al 
Teatrului maghiar de stat din. 
Cluj; 14,10 — 360 de grade: 14,10 
„Toamna**... reportaj; 14,25 Au
tograf; 14,45 „Designe**... film; 
15,00; Expedițiile noastre cine
getice: „Nunta cerbilor**; 15,15 
Moment umoristic; 15,25 Dolnw. 
și Cornel Patrichi se destăi- 
nule...; 15,35 Tablouri celebre... 
Transmisiune directă de la Mu
zeul Zamtyaccian; 15,50 Muzica... 
la noi acasă; 16,05 Frumusețea 
matematicii — eseu colectiv de
ts ore o ariditate aparentă; 16,35 
Incepind de astăzi, vă prezen
tăm un nou serial pentru tine
ret, intitulat „Pierduți în spa
țiu Primul episod: „Un pa
sager în plus**; 17,25 Fotbal : 
România — Albania, în prelimi
nariile campionatului mondial. 
Transmisiune directă de Ia sta
dionul „23 August**; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 
Reportajul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu în Belgia și 
Luxemburg; 20,45 Cîntă Irina 
Loghln; 21,00 Film artistic: 
„Steaua de tinichea**; 22,35 Te
lejurnal. Sport.

Săptămîna viitoare ia televiziune

LUNI 30 OCTOMBRIE
17,30 Deschiderea emisiunii. 

Curs de limba franceză. Lecția 
a 26-a (reluare); 18,00 Căminul;
18,40 Scena; 19,00 Săptămîna în 
imagini; 19,20 1001 de'seri; 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii — cronica marii 
întreceri; 20,M Avanpremieră ;

70,05 Reflector; 20,20 Prim plan: 
Petre Constantin, Erou al Mun
cii Socialiste, miner la Lupeni;
20,45 Roman foileton: „Eliza
beth R.**. „Jocul de-a căsăto- 
ria“ — partea I; 21,30 Steaua 
fără nume. O nouă ediție a 
popularei emisiuni concurs pen
tru tineri interpreți de muzică 
ușoară; 22,30 24 de ore. Reali
tăți în lumea capitalului.

MARȚI 31 OCTOMBRIE
0,OO Deschiderea emisiunii. Te

lex; Teleșcoală: 9,05 Televiziu
nea școlară integrată: Biologie 
(anul HI — liceu). Biomecani
ca aparatului locomotor; 9,30 
Literatura română (clasa a 
vru-a): Aspirații și sentimente 
ale poporului oglindite în crea
ția anonimă; 10,00 Curs de lim
ba engleză (lecția a 26-a); 10,30 
Căminul (reluare); 11,10 Selec- 
țiuni din emisiunea „Promena
da duminicală**; 11,50 Bunicuța 
(I). O producție a studiourilor 
Televiziunii cehoslovace; 12,40
Publicitate: 12,45 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba ru
să. Lecția a 25-a (reluare); 18,00 
Floarea de stîncă (reluare);
18.30 Steaua polară. Emisiune 
de orientare școlară și profe
sională: Sondorii; 19,00 Calei
doscop cultural -artistic; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 A- 
vanpremieră; 20,05 Comentariu 
la 40 de steme. Județul Cluj; 
20,23 Teatrul Tv. și Teatrul dra
matic Brașov prezintă: „Cu tot 
ce am, aparțin acestui pămînt**. 
Spectacol omagial închinat ani

versării unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii; 21,40 
Lumea de mîine: Școala viito
rului; 22,10 Vedete ale muzicii 
ușoare: Edith Pieha: 22,30 24 de 
ore.

MIERCURI 1 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Reporterii noștri peste 
■ hotare: * In subteranele Beri- 
tci (Liban); > Drumuri la Ma- 
cocha (R.S. Cehoslovacă); 9,25
Prietenii lui Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari; 9,55 
Publicitate; 10,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 27-a; 10,30
Lumea de mîine: Școala viito
rului (reluare); LI,00 Telecine- 
mat cea pentru copii: Armata
codobaturilor; 12,30 Prim plan: 
minerul Petre Constantin (re
luare**); 12,55 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba germa
nă. Lecția a 25-a (reluare); 18,00 
Studioul artistului amator; 18,15 
Semnificații. Urbanizarea — o 
dimensiune a progresului so
cial; 18,35 Tragerea pronoex- 
pres; 18,45 Muzica; 19,00 Timp 
și anotimp în agricultură; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 
Telecinemateca: „Generalul Del
ta Rovere**; 22,20 Teleglob: Al
ger — orașul alb; 22,35 21 de 
ore.

JOI 2 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9/)5 România în. lume; 9,35 
O viață pentru o idee (reluare): 
Dinritrie Guști (II); 10,00 Cur? 
do limba rusă. Lecția a 26-a-

Prezintă conf. dr. Victor Vas- 
ccnco; 10,30 Micii meșteri mari:
10,50 Teleobiectiv (reluare); 11,19 
Telecinematcca: „Generalul Del
la Rovere** (reluare); 13,10 Te
lejurnal; 15,00 Handbal mascu
lin: Steaua — Dinamo Bucu
rești (divizia A); Teleșcoală :
16,15 Biologie (anul LII liceu): 
Biomecanica aparatului locomo
tor (reluare**): Filozofie și so
cialism științific; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amia- 
ză. Emisiune în limba maghia
ră; 18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto; 18,50 
Revista literară 'Tv.; 19,20 1001 
de șeri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
cronica marii întreceri; 20,00 
Comentariu la 40 de steme. Ju
dețul Constanța; 20,20 Concertul 
orchestrei simfonice a Radiote- 
loviziunii; 20,55 Pagini de umor: 
Aventuri în epoca de piatră:
21,45 Tineri despre ei înșiși;
22,30 24 de ore.

VINERI 3 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Tcleenciclopedia (re
luare) ; 9,50 Muzică populară. 
Cîntă Ion Bogza; 10,00 Curs de 
limba germană. Lecția a 26-a;
10.30 Comentariu la 40 de steme
(reluare): județul Cluj; 10,50
Revista literară Tv. (reluare);
11,20 Pagini de umqr: Aventuri 
în epoca de piatră (reluare) ;
12,10 Teleglob (reluare); 12,25
Muzică distractivă cu orchestra 
ton Calistrache; 12,45 Publicita
te; 12,50 Telejurnal; Teleșcoală: 
16,00 Chimie (in ajutorul candi- 
daților la concursul de admite
re în învățămîntul postliceal și 
superior): Structura atomului;
16.30 Literatura română: Primul

document al limbii române 
scrise; 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de 
limba engleză. Lecția a 26-a 
(reluare); 18,00 Atenție Ia... ne
atenție ! Jurnal de protecție a 
muncii; 18,30 Tragerea Loto;
18,40 Oameni și fapte; 18,50 Te- 
leconferință de presă. Invitatul 
de azi — prof. dr. Roman Mol
dovan. președintele Camerei de 
Comerț; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversă
rii Republicii — cronica marii 
întreceri; 20,00 Avanpremieră ; 
20,05 Reflector; 20,20 Film artis
tic: „Poveste de pe Don“. Ecra
nizare după Mihail Șolohov:
21.50 Universitatea Tv.; 22,30 
24 de bre.

SIMBÂTÂ 4 NOIEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex; 9,05 Vetre folclorice: Azi, 
in comuna Flămînzi, județul 
Botoșani; 9,20 A fost o dată ca 
niciodată... „Prințesa . păunița**;
9.50 De vorbă cu gospodinele;
10,05 Universitatea Tv. (relua- 
rc“); 10,45 Selecțiuni din emi
siunea Portativ ’72; 11,00 Co
mentariu la 40 de steme (re
luare). Județul Constanța; 11,20 
Capodopere ale muzicii univer
sale; 12,05 Biblioteca pentru toți 
(reluare); 12,50 Telejurnal; 16,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amlază. Emisiune în limba ger
mană; 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
Emisiune realizată la Galați ; 
19,00 Medalion Aurel Vlaicu;
19,20 1001 de seri; 19,30 Tele
jurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — cronica marii în
treceri; 20,00 Făptura ta în stih 
o să trăiască. Din poezia de 
dragoste a lumii; 20,15 Tele- 
enciclopedia; 21,00 Film serial : 
„Mannix**; 21,50 Hai să cîntăm ! 
Hai să dansăm !; 22,40 Telejur
nal; 22,55 Săptămîna sportivă. 
Baschet masculin : Dinamo
București — Knorr Helsinki în 
„Cupa campionilor europeni* 
(repriza a n-a). înregistrare de 
la sala Dinamo.

Calendar

Soarele răsare la ora 6,45 și 
apune la ora 17,13. Zile trecu
te din an — 301. Zile, rămase 
—- 65.

Evenimente
@ 1850 — S-a născut Gri- 

gore Tocilescu, istoric, arheo
log și folclorist (m. 1909) ® 
1927 — S-a născut Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stal. © 1855 — S-a năs
cut savantul rus LV. Miciurin 
im. 1935);

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Trei din Virginia ; Republica : 
Osceola ; PETRILA : Mărturisi
rile unui comisar făcute procu
rorului republicii; LONEA — 
Minerul : Astă seară dansăm 
în familie; ANINOASA: Stea
ua fără nume ; VULCAN : Săp
tămîna nebunilor ; LUPENI — 
Muncitoresc : Șarada ; LUPENI 
— Cultural : 1 Ferma din Ari
zona ; URICANI: Tată de du
minică.

Radio
PROGRAMUL i: 6,w> Muzică 

51 actualități; 7,00 Radiojurnal ;

8,00 Sumarul presei: 9,30 Me
moria pămîntului românesc:
9,50 Orchestra Paul Ghentzer; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Mu
zică populară; 10,30 Harta țârii 
la scara viitorului; 10,45 Ron- 
douri instrumentale; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din muzica 
popoarelor; 11,15 Pe teme juri
dice; 11,30 Valsuri din operete: 
11,35 Partidul, luceafăr șl steag!; 
12,00 Discul zilei: Gabriel Drâ- 
gan și formația „Mondial**;
12,15 Recital de operă; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 Avanpremieră
cotidiană; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii: Igor Stravinski; 14,40 
Fanfara Radiodifuziunii din 
Leipzig; 13,00 Buletin de știri: 
15,05 Itadioanchcta economică;
15,20 Muzică de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 14,15 Piese corale;
16.30 Știința la zi; 16,35 La mi
crofon, Magda Constantincscu 
și Costol Moisa; 16,50 Publicita
te radio; 17,00 Tinăra generație 
răspunde prezent; 17,20 Uvertu
ră la opera „H&nsel și Gretel“ 
de Humperdinck; 17,30 Cîntecr 
de Aurel Giroveanu; 17,40 Ra 
diocabinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Republica la un sfert de 
veac; 20,10 Zece melodii prefe
rate; 20,45 Consemnări de Mir
cea Barga; 20,50 O interpretă 
Îndrăgită: Angela Moldovan:
21,00 Revista șlagărelor: 21,25 
Moment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 21,45 Recital Amalia 
Rodriguez; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Concert de seară; 34,00 
Buletin de știri: o.o>-6.00 Es
trada nocturnă.

T. V.
9.00 Deschiderea emisiunii.

Telex;

9.05 Teleencl-clopedia;
9.50 Muzică ușoară cu Cătălina 

Marinescu, Norocel Dimi- 
trlu și Luigi Ionescu;

10.00 Curs de limba germană. 
Lecția a 25-a:

10.30 Comentariu la 40 de ste
me: județul Buzău;

10.50 Efigii lirice;
11,00 Satul contemporan;
11,20 Pagini de umor:
12.10 Teleglob:
12.30 Muzică populara:
1.2,45 Telejurnal;
13.00 închiderea emisiunii de di

mineață.
TeJeșcoală:

16,00—17,00 Matematică:
16.30 Istoria României. Zorile 

istorie» pe pămînful pa
triei noastre:

1740 Deschiderea emisiunii dc 
după-amiază.
Curs de limba engleză. 
Lecția a 25-a;

18,00 Cunoașteți legile?:
18,15 Tragerea T/Oto;
18.25 Școala campionilor — emi

siune de inițiere sportivă 
pentru copii: mini-rugbi :

18.50 Teleconferințâ de presă. 
Doi ani de la introduce
rea acordului global tu 
CJUP.:

19,201001 d« seri;
19.30 Telejurnal.

In cinstea aniversarii Re
publicii — cronica marii 
întreceri:

20.10 Reflector:
20.25 Film artistic: „Atentatul6*'. 

Regia: Jerzi Passendorfer:
21,40 Ochiul în obiectivul știin

ței. Conferință de presă 
cu participanții la Confe
rința națională de oftal
mologie ;

23,2.4 34 do or*.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN BELGIA

O. N. U.

(Urmare din pag. 1)

șl simpatic este poporul ro
mân.

In cursul ultimilor ani, ță
rile din această parte a Euro
pei au ascultat cu tot mai ma
re atenție vocea dumneavoas
tră, domnule președinte, care 
pune în evidență principiile 
fundamentale ce trebuie să 
stea la baza direcțiilor de 
comportare, pentru a asigura 
bunăstarea tuturor țărilor, fie 
ele mari sau mici, modeste 
sau puternice. In iulie anul 
acesta, într-un discurs viguros 
care a avut un răsunet pu
ternic în lumea întreagă, dum
neavoastră ați reafirmat for
mele în cadrul cărora națiuni
le sînt chemate să-și stabi
lească relațiile lor reciproce. 
Este important ca țările eu
ropene să se pună de acord 
in ce privește egalitatea în 
drepturi pentru toate statele, 
respectul independentei și su
veranității fiecărei națiuni, 
neamestecul în treburile in 
terne și avantajul reciproc.

Ca o tară mică, noi am în
vățat din experiență și am 
putut simți sensul profund al a- 
cestor cuvinte. De multe ori, 
vizitînd țara dumneavoastră, 
meditînd la istoria sa, am 
fost frapați de similitudinea 
care există între destinul tă
rii dumneavoastră și al țării 
noastre. De-a lungul multor 
secole, Belgia, ca și România, 
a suferit, în mod succesiv, 
dominația străină. Ca și ro
mânii, belgienii au lup
tat cu' mult curaj pen
tru a se elibera de sub 
dominația străină. Astăzi, 
sîntem fericiți că România, 
precum și Belgia sînt țări li
bere și independente. Ele sînt 
conștiente că își datorează in
dependența curajului lor de 
neînfrînt, demnității pe care 
știau s-o apere. precum si 
aspirațiilor lor de a fi oameni 
liberi.

Domnule președinte, știu că 
aceeași grijă, aceleași senti
mente ale demnității umane 
stau la baza principiilor ex
puse de dumneavoastră în 
discursul din iulie,, discurs 
care este chemat să devină 
într-o zi istoric.

Domnule președinte, de-a 
lungul anilor, dumneavoastră 
ați vizitat multe țări, străbă- 
tînd patru continente. Grija 
dumneavoastră principală con
stă în a stabili și a menține 
cu țările vecine relații paș
nice în domeniul politic, re
lații constructive în dome
niul economic și cultural. 
Dumneavoastră ați aplicat o 
amplă concepție ne colabora
re multilaterală cu toate sti- 
tele lumii, cu toate țările ca 
re sînt dispuse să acționeze 
împreună cu dumneavoastră 
pentru statornicirea unor re 
lății Todnice în diferite dome
nii ale activității politice, e- 
conomice și culturale. Tntr-un 
interviu acordat »misf grup de 
ziariști belgieni, dumneavoas
tră ați precizat că în v’itor 
se va ajunge la dispariția to
tală a blocurilor militare spu
se. Cu încrederea dumnea
voastră într-un v’itor mai 
hun. considerați actuala exis
tență a unor blocuri militare 
opuse ca fiind un anacronism 
ce. trebuie să dispară curînd.

Domnule președinte, cit de 
reconfortantă este încrederea 
dumneavoastră în viitorul 
omenirii. Tineretul din toate 
țările vă ascultă și așteptăm 
ca exemplul dumneavoastră 
să fie urmat. Aceasta este do
rința pe care fiecare om de 
bună credință o are în inima 
sa, atunci cînd ia cunoștință 
de ideile generoase care vă 
animă.

Domnule președinte, doam
nă Ceaușescu, vom încheia

Declarație solemnă
Socialiste România

comună a Republicii 
și Regatului Belgiei

(Urmare din pag. 1)

și de cooperare în special în 
domeniile politic, economic, 
tehnologic și științific, al în- 
vățămîntului, cultural, artis
tic și al turismului ;

2. — Să dezvolte în toate 
domeniile colaborarea econo
mică reciproc avantajoasă, a- 
cordînd o atenție deosebită 
lărgirii schimburilor comer
ciale, mai ales prin favoriza
rea diversificării livrărilor re
ciproce, dezvoltarea cunoaște
rii piețelor și eliminarea pro
gresivă a obstacolelor din fa
ța acestor schimburi și prin 
perfecționarea metodelor și 
instrumentelor cooperării in
dustriale, tehnice' științifice și 
financiare ;

3. — Să dezvolte coopera
rea reciprocă în vederea lăr
girii schimburilor și perfec
ționării cooperării în domeni
ile învățămîntului, științei, 
culturii și artelor, mijloacelor 
de comunicare în masă — 
radio, televiziune, presă —, 
schimbul de informații tehni
ce și științifice; ele se vor 
strădui să promoveze legătu
rile între cele două popoare, 
mai ales prin schimbul de pro
fesori, studenți, călătorii co

prin a ne exprima bucuria 
pentru progresele uimitoare 
pe care țara dumneavoastră 
le-a realizat pe multiple pla
nuri — în economie, știință 
și cultură, artele frumoase, li
teratură, obiective care tind 
spre bunăstarea poporului 
dumneavoastră. Despre aceas
tă bunăstare în continuă creș
tere cifrele vorbesc în mod 
grăitor dar despre ea vorbeș
te și mai mult imaginea înflo
ritoare a tării dumneavoastră. 
Atunci cînd noi am vizitat 
orașele dumneavoastră. mici 
și mari, satele dumneavoas
tră, care, mai ales seara, fre- 
mătau de bucurie și de dra
gostea de a trăi, noi spuneam: 
iată un popor fericit. Și senti
mentul cel mai puternic este, 
tără îndoială, fericirea de a 
trai. Pentru șeful statului, 
pentru dumneavoastră, dom
nule președinte, pentru dum
neavoastră, doamnă Ceaușescu, 
a vedea poporul atît de feri
cit, atît de plin de viață, re
prezintă, fără îndoială, o sur
să mare de optimism, de în
credere în viitor.

încă o dată, vă rog să pri
miți, domnule președinte, re
cunoștința noastră pentru fap
tul că ne-ați' onorat cu vizi
ta dumneavoastră.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus:

Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc 

pentru primirea pe care ne-ați 
făcut-o, pentru cuvintele 
calde, însuflețitoare pe care 
le-ați rostit la adresa popo
rului român, a activității sa
le, precum și cu privire la 
relațiile amicale tradiționale 
dintre România și Belgia.

Sînt deosebit de fericit că 
în cadrul vizitei pe care o 
facem în Belgia putem să cu
noaștem și frumosul dumnea
voastră oraș, un puternic 
centru industrial.

Este adevărat că între ță
rile noastre există vechi le
gături, că în decursul is
toriei reprezentanții popoare
lor noastre au căutat să iden
tifice căile de colaborare și, 
luptînd pentru independența 
patriei, s-au străduit să co
opereze pentru a avea garan
ția că vor obține succese pe 
această linie. Nu doresc, însă, 
să mă ocup de istorie, mai 
cu seamă că, astăzi, trăim a- 
semenea vremuri- în care 
trebuio să concentrăm efortu
rile popoarelor noastre atît 
în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale, ridicării bună
stării, științei, culturii, cît și 
în direcția înfăptuirii unor re- 
lății noi între popoare, care 
să asigure fiecărei națiuni 
posibilitatea dezvoltării, co
respunzător voinței sale, fă
ră nici un amestec din afa
ră.

După cum știți, sîntem mar
torii unor profunde schim
bări în viața internațională. 
După ani îndelungați de în
cordare, în care nu o dată a 
existat pericolul extinderii 
diferitelor conflicte militare, 
s-au obținut unele rezultate 
pozitive pe calea destinderii 
și colaborării. Aș putea spu
ne că sîntem, însă, abia la în
ceputul unui nou drum. Este 
adevărat că în lume au că
pătat -o afirmare tot mai pu
ternică principiile egalității 
în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne și colaborării reciproc 
avantajoase, dar mai trebuie 
parcurs încă un drum lung 
pînă ce -aceste principii vor 
deveni o realitate cotidiană, 
ca să spun așa, care să că
lăuzească activitatea fiecărui 
guvern, fiecărui stat. Româ
nia s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru rea
lizarea colaborării dintre po
poare pe baza acestor prin
cipii. înțelegem bine că în 
lumea de astăzi există țări 

lective și individuale, întîl-, 
niri între tineri, cooperarea 
între universități și instituți
ile culturale, schimburi de ar
tiști, oameni de știință și de 
sportivi, precum și prin con
tacte între cetățenii celor 
două țări.

II. Proclamă voința lor co
mună de a pune la baza re
lațiilor lor reciproce și a ce
lor cu toate celelalte state ur
mătoarele principii:

1. — Dreptul fiecărui stat la 
independentă, la libertate și 
la suveranitate și obligația 
fiecărui stat de a trăi în pace 
și de a întreține relații de 
bună vecinătate cu celelalte 
state.

2. Dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său politic, economic 
și social, corespunzător voin
ței și intereselor proprii, în 
deplină libertate și fără nici 
un amestec străin.

3. — Egalitatea în drepturi 
a tuturor statelor și, în con
secință, dreptul fiecărui stat 
de a participa la examinarea 
și rezolvarea problemelor in
ternaționale care îl prive'Sc.

4. — Neamestecul în trebu
rile interne ale altui stat, sub 

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU 

președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe
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GASTON EYSKENS 

prim-ministru

PIERRE HARMEL 
ministrul afacerilor externe

cu orînduiri sociale diferite, 
există țări mari, mici și mij
locii, că răspunderea fiecărei 
țări în realizarea unei poli
tici de cooperare și pace es
te strîns legată de mărimea 
și de forța sa, pînă la urmă. 
Dar, în același timp, conside
răm că nu mai este posibil 
ca problemele care privesc 
viața tuturor popoarelor, deci 
problemele păcii, să fie solu
ționate numai de cîteva țări, 
oricît de mari ar fi ele. Pen
tru a asigura o lume mai bu
nă, pacea și cooperarea, este 
necesar ca toate popoarele să 
participe activ la găsirea so
luțiilor celor mai corespun
zătoare, ca orice soluție să 
țină seama de interesele tu
turor popoarelor, fie ele mari, 
fie ele mici. După cum se 
știe, întotdeauna primele vic
time ale politicii imperialiste 
de agresiune și dictat au fost 
țările mici și mijlocii.

Iată de ce România acordă 
o atît de mare atenție pro
blemei rolului țărilor mici și 
mijlocii în viața internațio
nală, necesității ca aceste țări 
să aibă un cuvînt mai greu 
în soluționarea diferitelor 
probleme în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite și altor 
organisme internaționale.

Trebuie să spun că eveni
mentele din ultimii ani de
monstrează că dacă aceste po
poare sînt conștiente de me
nirea lor și sînt gata să-și 
asigure independența și su
veranitatea, atunci nici o for
ță în lume nu le poate în
vinge. Putem spune că a tre
cut perioada cînd popoarele 
puteau fi îngenuncheate ușor. 
Nu doresc să dau exemple, 
dar noi considerăm că dacă 
popoarele vor fi hotărîte să 
asigure o nouă politică in
ternațională — și, după pă
rerea mea, se afirmă tot mai 
puternic această dorință — 
apoi putem într-adevăr să 
fim optimiști; sigur, fără să 
credem că drumul spre a- 
ceastă lume nouă va fi ușor, 
vor trebui încă trecute ob
stacole, dar noi trebuie să 
fim asemenea oameni care să 
unim eforturile popoarelor 
pentru a depăși orice obsta
cole. Numai în acest fel po
poarele vor putea să-și asi
gure o viață demnă, liberă, 
independentă. In ceea ce îl 
privește, poporul român este 
hotărît să facă totul în aceas
tă direcție.

Aș dori să menționez că în 
cursul acestei vizite scurte, 
în întîlnirile care le-am avut 
în aceste două zile, am con
statat cu multă plăcere și sa
tisfacție că și poporul belgian 
este animat de dorința de a fi 
stăpîn pe destinele sale, de a 
duce o viată independentă, li
beră. Și, din ceea ce ați spus 
dumneavoastră aici, domnule 
primar, am putut să am o ima
gine și mai clară asupra a- 
cestei voințe a poporului dum
neavoastră.

Noi dorim ca între poporul 
român și poporul belgian să 
se dezvolte în continuare re
lații strînse de colaborare în 
toate domeniile de activitate. 
Sigur, există deja rezultate 
bune în domeniul economic, 
dar există și perspective mai 
mari în domeniile științific, 
cultural, în schimbul de infor
mații și în contactele nemijlo
cite între reprezentanții și oa
menii din țările noastre. Sper 
că vom dezvolta în continua
re aceste relații, vom întări 
colaborarea în realizarea se
curității în Europa, bazată pe 

‘ principiile la care m-am te- 
ferit, în așa fel ca toate popoa
rele — deci și poporul român 
și poporul belgian — să fie 
sigure că se pot concentra a- 
supra problemelor dezvoltării 
lor, în toate domeniile, așa 
cum doresc, fără a se ameste
ca cineva în treburile lor.

Mai sînt, într-adevăr, con

nici o formă și sub nici un 
motiv.

5. — Inviolabilitatea fron
tierelor statelor și integrita
tea teritorială și, drept con
secință, recunoașterea faptu
lui că orice tentativă din par
tea unui alt stat îndreptată 
împotriva unității naționale 
sau integrității teritoriale con
stituie o atingere adusă păcii 
și securității internaționale.

6. — Rezolvarea diferende
lor dintre state numai prin 
mijloace pașnice.

7. — Abținerea de la orice 
fel de constrîngere de ordin 
militar, politic, economic sau 
de altă natură ; renunțarea Ia 
amenințarea cu forța sau Ia 
folosirea forței împotriva al
tui stat, sub nici un pretext. 
Această dispoziție nu aduce 
atingere dreptului natural de 
legitimă apărare individuală 
sau colectivă al fiecărui stat, 
conform articolului 51 din 
Carta Națiunilor Unite.

III. Proclamă voința lor co
mună :

să dezvolte raporturile lor 
prietenești și de cooperare cu 
statele Europei și lumii în
tregi și să acționeze în vede
rea adoptării de măsuri efec

flicte în lume. Noi am saluta 
cu deosebită bucurie încheie
rea războiului din Vietnam și 
sperăm că se va acționa cu 
fermitate, că se vor înlătura 
toate piedicile care se mai ri
dică pe această cale, pentru a 
se ajunge în cel mai scurt 
timp la restabilirea păcii și asi
gurarea dreptului poporului 
vietnamez, al celorlalte popoa
re din Indochina, de a se dez
volta corespunzător voinței lor.

Sîntem preocupați de reali-- 
zarea păcii în Orientul Mij
lociu și în general conside
răm că trebuie să facem totul 
pentru a se pune capăt con
flictelor, pentru ca bă trium
fe rațiunea, respectul fiecărui 
popor și, în felul acesta, să 
pășim la realizarea unei lumi 
mai drepte, mai bune din toa
te punctele de vedere. /

In acest spirit dorim noi 'co
laborarea cu dumneavoastră, 
în acest spirit am purtat dis
cuțiile cu guvernul dumnea
voastră și sper că în acest spi
rit vom încheia cu succes vi
zita pe care o întreprindem 
în Belgia, punînd astfel baza 
dezvoltării colaborării viitoa
re.

încă o dată vă mulțumesc 
pentru primirea care ni s-a 
rezervat și urez poporului bel
gian, locuitorilor din Anvers 
multă prosperitate și pace.

Vă doresc multă fericire și 
sănătate 1 (Aplauze).

Șeful statului român sem
nează Ia plecare în Cartea de 
aur a primăriei.

Traversăm iarăși largile ar
tere ale Anversului.

Coloana de mașini străbate 
ținuturile situate pe malul 
drept al rîului Escaut, îndrep- 
tîndu-se spre combinatul „Pe- 
trochim", puternică unitate 
industrială, care își anunță de 
departe prezența prin imense
le sale retorte și instalații ar
gintii.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de 
administratorul delegat al 
combinatului, Demeure de 
Lespaul, care le adresează căl
duroase cuvinte de bun venit. 
In discuțiile care urmea
ză cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, specialiștii bel
gieni menționează cu satisfac
ție colaborarea rodnică a 
combinatului belgian cu în
treprinderi similare din Româ
nia, relevîndu-se valoarea in
dustriei petroliere românești, 
tradițiile ei îndelungate. Am 
fost impresionați, arată De
meure de Lespaul de modul 
în care colegii români ' au 
reușit să-și perfecționeze teh
nicile, să pună la punct pro
cedee originale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează, în conti
nuare, cîteva instalații ale 
combinatului, precum și fa
brica de cauciuc sintetic, in- 
teresîndu-se îndeaproape de 
procesele tehnologice folosite, 
de eficienta lor economică.

Oaspeții români își iau un 
cordial rămas, bun de la mem
brii conducerii combinatului, 
de la specialiști și muncitori.

Cortegiul oficial se îndreap
tă apoi spre ecluza Baudouin. 
Aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoa
nele oficiale care îi însoțesc 
se îmbarcă pe vasul „Flan- 
dria", escortat de vedele ale 
forțelor navale belgiene. In 
timpul acestei croaziere, se 
trece pe lingă portul Anvers, 
al treilea mare port al lumii. 
Acest port are pentru noi o 
semnificație în plus. De aici 
a' plecat, în secolul trecut, 
către Antarctica nava polară 
Belgica, la bordul căreia se 
afla și savantul român Emil 
Racoviță, fondatorul biospeo- 
logiei. Tot în acest port, an
corează astăzi nenumărate va
se românești. Cheiul la care 
ele acostează a fost botezat 
de docherii belgieni cu nu- 

tive în domeniul dezarmării 
generale și regionale ;

să participe în mod activ 
fiecare în parte, precum și în 
înțelegere cu alte state, la 
realizarea securității europe
ne, să favorizeze climatul de 
destindere și să întărească 
pacea, înțelegerea și coopera
rea prietenească în Europa, 
să coopereze în eforturile lor 
în vederea întăririi rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
ca factor chemat să stimuleze 
colaborarea între state și să 
rezolve problemele interna
ționale în interesul popoare
lor.

IV. In vederea examinării 
îndeosebi a problemelor pri
vind aducerea la îndeplinire 
a dispozițiunilor prezentei 
declarații, Republica Socialis
tă România și Regatul Belgiei 
vor dezvolta consultările din
tre ele la. toate nivelurile, fo
losind întîlnirile periodice ale 
miniștrilor afacerilor externe 
și ale reprezentanților lor ca 
și canalele diplomatice obiș
nuite.

întocmită la Bruxelles, la 26 
octombrie 1972, în două e- 
xemplare, fiecare în -limbile 
română, franceză și neerlan- 
deză, cele trei texte avînd a- 
ceeași valabilitate. 

mele țării noastre. Este și a- 
ceasta încă o dovadă a bune
lor relații româno-belgiene, o 
nouă confirmare a rodniciei 
lor. Primarul orașului Anvers 
a oferit, pe vas, un dejun în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

In aceeași zi, șeful statului 
român a vizitat Societatea A- 
nonimă „Beli Telephone", un
de a fost salutat cu caldă os
pitalitate de F. Pepermans, 
președintele consiliului de ad
ministrație al societății.

împărtășind unele aspecte 
din activitatea acestei ■ mari 
întreprinderi, președintele con
siliului de administrație rele
vă, între altele, că produsele 
societății sînt exportate în 85 
de țări, România ocupînd un 
loc de frunte printre ele, atît 
prin importanța cît și prin ve
chimea raporturilor de cola
borare cu întreprinderea bel
giană. Aceste legături datea
ză din 1930. Ele au cunoscut, 
însă, o mare dezvoltare în 
ultimii ani, cînd au fost sem
nate. o serie de contracte ce 
stau astăzi la baza unei con

Dineu oferit de președintele
Consiliului de Stat,

Nicolae Ceausescu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un di
neu, în saloanele Cerculpi re
gal Gaulois, în cinstea Ma
iestăților lor regele Baudouin 
și regina Fabiola.

Au participat Altețele lor 
prințul Albert -și prințesa 
Paula, A. Van Acker, preșe
dintele Camerei Reprezentanți
lor, G. Eyskens, prim-rainistru, 
A. Cools, viceprim-ministru, 
M. E. van Boogaert, prim- 
vicepreședinte al Senatu
lui, P. Harmel, ministrul 
afacerilor ■ externe, Edmond 
Leburton, ministru de stat, 
președintele Partidului socia
list, miniștri, generali și ofi
țeri superiori, personalități 
ale vieții politice, economice, 
culturale, deputați și senatori, 
alte persoane oficiale.

încheierea convorbirilor oficiale
Joi, 26 octombrie, s-au în

cheiat convorbirile oficiale ro
mâno-belgiene, desfășurate la 
Palatul regal din Bruxelles.

Au participat, din partea ro
mână, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
și Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ale
xandru Lăzăreanu, ambasado
rul României la Bruxelles, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Vasile Voloșeniiic, preșe
dintele Băncii de comerț exte
rior, Constantin Stanciu, ad

11. — LONDRA (25 Ager
pres). — Specialiștii rețelei 
de televiziune British Broad
casting Corporation (BBC) au 
anunțat perfecționarea unui 
sistem care va permite tele
spectatorilor obținerea in
stantanee pe micul ecran a 
ultimelor informații artistice, 
sportive sau cu caracter ge
neral. Abonații vor dispune 
de un dispozitiv prevăzut cu 
o claviatură prin acționarea 
căreia pe ecranele televizoa
relor vor fi proiectate, după 
preferință, buletinul meteoro
logic, cursul acțiunilor la 
bursă, rezultatele sportive, 
programul spectacolelor, re
zumatul știrilor politice ale 
zilei etc.

Noul sistem — denumit de 
realizatorii săi „Oeefax" — 

lucrări eficiente. Societatea 
..Bell Telephone" importă din 
România piese care sînt asi
milate în producția curentă.'

Președintele Nicolae 
Ceaușescu vizitează mai mul
te secții, precum și grupuri 
sociale ale societății, intere- 
sîndu-se de procedeele noi fo
losite de modul de organiza
re a producției, subliniind ne
cesitatea unei cooperări mai 
strînse între această mare u- 
nitate industrială belgiană și 
întreprinderi similare din ța
ra noastră.

Șefului statului român i se 
oferă în dar o copie a primu
lui aparat de telefon, reali
zat de „Beli Telephone" în 
anul 1872.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoa
nele oficiale care îi însoțesc 
s-au înapoiat, în cursul după- 
amiezii, la Bruxelles.’

Reportajul vizitei a fost 
realizat de

ION MÂRGINEANU 
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Au participat, de asemenea, 
Ilie Verdeț, George Maco- 
vescu, loan Avram, alte per
soane oficiale care îl înso
țesc pe președintele Consiliu
lui de Stat în vizita sa în 
Belgia, Alexandru Lăzăreanu. 
ambasadorul României la Bru
xelles, membri ai ambasadei.

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, Maiestăților lor 
regale le-au fost prezentați in
vitații la dineu. Apoi, cei doi 
șefi de stat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și re
gina Fabiola, prințul Albert și 
prințesa Paula, s-au fotogra
fiat.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, au rostit 
toasturi președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Baudouin.

junct al ministrului comerțului 
exterior, Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei 
chimice, Dumitru Mihail, direc
tor în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea belgiană: Gas
ton Eyskens, prim-ministru, 

Andre Cools, viceprim-minis
tru, Pierre Harmel, ministrul 
afacerilor externe, H. Fayat, 
secretar de stat la comerțul 
exterior, J. Adriaenss'en, amba
sadorul Belgiei la București, 
P. Reusens, director în M.A.E., 
J. Graeffe, ambasador în 
M.A.E., J. Herpin, director în 
M.A.E.

Convorbirile ,s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

ar urma să intre în stadiul 
experimental în vara anului 
viitor.

★

ROMA 25 (Agerpres). —

Faptul divers pe glob
In ultimele zile a fost sem
nalată o ușoară reluare a ac
tivității vulcanului Etna. Va
lurile de lavă au coborît pî- 
nă la aproximativ 150 m de 
vîrf. S-au produs și unele ex
plozii, care nu ou fost însă 
percepute din exterior.

Intervenție românească 
in Comitetul 

Politic Special
NAȚIUNILE UNITE 26. — 

Trimisul special Agerpres, 
Corneliu Vlad, transmite: In 
Comitetul Politic Special al 
Adunării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea proble
melor privind politica de 
apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane. Reprezen
tantul României, ambasadorul 
Corneliu Bogdan, a reafirmat 
printre altele, poziția Româ
niei de condamnare hotărîtă a 
politicii de apartheid, una 
dintre manifestările cele mai 
virulente ale politicii de o- 
presiune colonială, incompati
bilă cu principiile și telurile 
Cartei, sursă permanentă de

Lucrările sesiunii Comisiei 
mixte româno-ungare 

de colaborare culturală
BUDAPESTA 26 Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite: In ca
pitala ungară s-au desfășurat, 
între 23 și 26 octombrie, lucră
rile primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-ungare de cola
borare culturală. Documentul 
semnat la încheierea lucrări
lor sesiunii de către președin
ții celor două părți ale comi
siei — Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste din 
România, și dr. Simo Jeno ad
junct al ministrului culturii 
din Ungaria — prevede dez
voltarea în continuare a cola
borării editoriale, a schimbu

Consfătuirea comună a Consiliului 
consultativ si a Consiliului 

guvernului revoluționar provizoriu 
din Vietnamul de sud

HANOI 26 (Agerpres). — 
Agenția de presă Eliberarea 
anunță că, recent, a avut loo 
o consfătuire comună a Con
siliului consultativ și a Con
siliului guvernamental al Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. La consfătuire au 
participat președinții și vice
președinții Consiliului consul
tativ și ai Consiliului guver
namental, membri ai Consiliu
lui consultativ, miniștri, miniș
tri adjuncți și membri ai Co
mitetului Central al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud. După cu- 
vîntarea de deschidere rostită, 
de președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Republica 
Vietnamului de Sud, Nguyen 
Huu Tho, consfătuirea a as
cultat raportul prezentat de 
Hoang Bich Son, ministru ad
junct al afacerilor externe, 
cu privire la marile victorii 
obținute pe plan diplomatic.

LONDRA 25 (Agerpres). 
- Un pod rutier situ
at la circa 40 km de Londra, 
s-a prăbușit, marți, în cursul 
lucrărilor de' construcții. Po
trivit primelor știri trei mun

citori și-au pierdut viața și 
aproximativ 20 au fost răniți.

★

ROMA 25 (Agerpres). — 
In ultimele opt luni ale a- 
nului în Italia au fost corni- 

încordare pe continentul a- 
frican și în întreaga lume.

Reprezentantul României a 
subliniat că, în prezent, este 
necesar să se treacă de la 
condamnări verbale la acțiuni 
practice, la aplicarea de că
tre toate statele membre a 
rezoluțiilor și hotărîrilor a- 
doptate în cadrul O.N.U.

Delegatul român s-a pro
nunțat pentru sporirea spriji
nului acordat de O.N.U. pe 
plan moral și material victi
melor apartheidului și pentru 
mobilizarea opiniei publice 
internaționale în sprijinul 
luptătorilor pentru libertate și 
demnitate din R.S.A.

lui de carte și publicații, orga
nizarea zilelor culturii româ
nești în Ungaria și a zilelor 
culturii ungare în România, a 
unor turnee în Ungaria șale Or
chestrei simfonice a Raidiotele- 
viziunii Române și Teatrului 
Național „Ion Luca Caragiale", 
organizarea zilelor filmului 
românesc, a unor expoziții de 
carte și fotografii artistice, ex
poziții de pictură ale unor ti
neri artiști plastici și altele. 
Paralel, vor avea loc în Româ
nia turnee ale Orchestrei sim
fonice de stat din Budapesta 
și Teatrului Național din Buda
pesta, zilele filmului ungar, ex
poziții do artă plastică și foto
grafii artistice etc.

Participants la consfătuire 
și-au exprimat satisfacția in 
legătură cu simpatia și spri
jinul crescînd al guvernelor 
și popoarelor din întrega lu
me pentru rezistența antia- 
mericană a populației snd- 
vietnameze, îndeosebi pentru 
puternicul sprijin al multor 
guverne, organizații politice 
și al opiniei publice mondia
le pentru Declarația din 11 
septembrie a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

Luînd cuvîntul, în încheie
rea consfătuirii, președintele 
Nguyen Huu Tho a relevat 
succesele obținute de Guver
nul Revoluționar Provizoriu 
pe plan diplomatic, a expri
mat recunoștința Guvernului 
Revoluționar Provizoriu gu
vernelor și organizațiilor in
ternaționale pentru simpatia 
și sprijinul acordate cauzei 
juste a populației sud-vietna- 
meze.

Peste 10 000 000 de japo
nezi, puțin peste 10 ’/o din po
pulație, sînt bătrîni peste 60 
de ani, 40 % din ei sînt iniirmi 
constituționali și 6 % bolnavi 
în pat. Marea majoritate a a- 
cestora sînt lipsiți de pensii și 
mijloace materiale pentru trai. 
Recent, la Budoka hali din To
kio s-a desîășurat un miting, 
la care au participat peste 
12 000 de persoane în vîrstă 
din întreaga Japonie, care au 
cerut pensii și ajutoare pentru 
bătrîni, cămine și spitale, lo
cuințe corespunzătoare și 
munci potrivite pentru unii 
care mai pot munci. In loto: 
— Aspect de la miting. ,

se 219 furturi de artă. Au 
dispărut în total 3 224 diver
se obiecte — tablouri, sculp
turi, vestigii arheologice, va
lori numismatice etc.

★

LIMA 25 (Agerpres). — 
In provincia peruană An- 
cash, situată la 140 kilometri 
nord de capitală, s-a înre
gistrat un cutremur de gra
dul 5,5 pe scara Richter. Se
ismul nu a produs importan
te pagube materiale, dar a 
provocat neliniștea locuitori
lor din zonă, întrucît în a- 
ceste locuri, în mai 1970, a 
avut loc cel mai violent și 
tragic cutremur din istoria 
Perului.
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