
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN1ȚI-VA I VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN BELGIA Șl LUXEMBURG

Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activităfii:

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

Plecarea din 
Bruxelles

Vizita efectuată în Belgia 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a încheiat cu 
rezultate deosebit de fructu
oase, care se înscriu în con
textul bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare.

Timp de trei zile, am fost 
martorii unui șir întreg de 
manifestări ce au reliefat 
prestigiul de care se bucură 
politica externă a României 
socialiste, stima și respectul 
față de. șeful statului român, 
sentimentele de prețuire sin
ceră pentru poporul nostru. 
Mulți dintre conducătorii în
treprinderilor vizitate, ai ad 
ministrației locale, specialiști, 
care au fost în România, au 
ținut să-și exprime, în cuvin
te emoționante, aprecierile de
spre realizările tării noastre, 
despre ospitalitatea caldă de

(Continuare in pag. a 4-a)

Dineu oferit in onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Marele Duce Jean de Lu

xemburg și Marea Ducesă Char
lotte au oferit, în saloanele 
Palatului Ducal, un dineu în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale române care îl ' înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Lu
xemburg.

Printre participanții din ța
ra gazdă s-au aflat Pierre 
Gregoire, președintele Came
rei Deputaților, Victor Bodson, 
președinte de onoare al Ca
merei Deputaților, Pierre Wer
ner, președintele guvernului, 
Eugene Schaus, vicepreședinte 
al guvernului, Gaston Thorn, 
ministrul afacerilor externe,

miniștri și alte persoane ofi
ciale.

înaintea începerii dineului, 
cei doi șefi de stat, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și Marea Ducesă Charlotte, 
precum și prințesa Marie As
trid s-au întreținut călduros 
și s-au fotografiat.

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

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

★
După dineu, a urmat o re

cepție, la care au luat parte 
personalități de frunte ale 
vieții politice, economice șl 
culturale.

In cinstea celei 
de-a XXV-a 
aniversări 

a Republicii

SUCCES ÎNEDIT AL MONTORILOR 

DE LA T. C. M. M.
Constructorii și montorii Iotului Livezeni din cadrul șan

tierului Valea Jiului al T.C.M.M. au obținut, la începutul a- 
cestei săptămîni, un prestigios și inedit succes: a fost în
cheiată operațiunea de ridicare, de Ia sol la cota finală — 
G4 — a pieselor grele componente ale mașinii de extracție 
a'puțului'principal din incinta noii mine din bazin.

Ridicarea pe verticală a turnului de extracție și așezarea pie
selor, în greutate de pînă Ia 18 tone — operație desfășurată pe 
o durată de peste 8 ore — constituie de fiecare dată un eve
niment deosebit pentru „tecememiști". Reușita acestei ope
rații pretențioase reprezintă încununarea unei activități în
delungate, etapa următoare fiind cea de montare a instalației 
— ultima etapă înaintea predării obiectivului la beneficiar.

Au participat, sub conducerea inginerului Constantin 
Dincă și maistrului de montaj Gheorghe Dumitrașcu, echipa 
de lăcătuși-montori a lui Miron Nicuîescu formată din mun
citorii montori Remus Băcilă, Vasile Chelaru, Petre Albu și 
alții, precum și membri ai altor echipe de constructori și mon- 
tori ai Iotului .

Un succes de prestigiu
dobîndit de minerii

de la Uricani

Cea mai mare 

producție zilnică 

din istoria minei
Istoria de peste două dece

nii ce o trăiește mina Uri
cani, consemnează astăzi, un 
fapt de profundă semnifica
ție și rezonanță pentru mun
ca eroică a minerilor de 
aici, pentru dăruirea și tena
citatea lor în efortul ce îl 
depun în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor actua
lului cincinal. Acest fapt re
marcabil se cheamă REALI
ZAREA — IN CURSUL ZI
LEI DE 26 OCTOMBRIE — A 
CELEI MAI MARI PRODUC
ȚII ZILNICE DE CĂRBUNE 
DIN ISTORIA MINEI — 3 077 
TONE. PRECUM ȘI A UNUIA 
DIN CELE MAI ÎNALTE NI
VELURI ALE PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII OBȚINUTE 
VREODATĂ AICI. Prin a- 
ceasta, minerii de Ia Uricani, în 
frunte cu detașamentul comu
niștilor de Ia această exploa
tare, dovedesc prin fapte 
demne de respect și conside
rație, că sînt ferm hotărîți să 
traducă în viață, cu conștiin
ciozitate și responsabilitate 
muncitorească, sarcinile și in
dicațiile, de mare preț date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul memorabilei vizi
te de lucru efectuate în Va
lea Jiului.

— Evenimentul pe care l-ați 
consemnat exprimă în mod 
faptic angajarea noastră în 
fața secretarului general al

partidului — ne-a declarat in
ginerul Nicolae Nicorici, di
rectorul exploatării. Depășirea 
prevederilor zilnice cu aproa
pe 35 la sută, precum și fap
tul că în abataje s-a obținut 
un randament mediu de a- 
proape 8 tone pe post, arată 
clar capacitatea de efort și 
mobilizare a colectivului nos
tru, competența și dăruirea 
oamenilor, în primul rind a 
comuniștilor, în soluționarea 
problemelor producției.

Declarația directorului ex
ploatării este simplă, laconi
că. Dincolo de ea se află însă 
o bogăție de fapte, de com
portări și atitudini care se în
cadrează perfect în ansamblul 
de nobile calități muncitorești 
ce caracterizează colectivități
le minerești din Valea Jiului. 
Este în primul rînd și în pro
porție hotărîtoare eroismul 
minerilor din brigăzile condu
se de Mihai Ceucă, Ion Pe- 
treanu, Nicolae Vitan, Jeni- 
că Năstase, Traian Pop. Mi
hai Șoșoi, care s-au întrecut 
în a da pe fiecare post o can
titate de cărbune record.

Dar nu numai atît. Este de 
remarcat aportul decisiv al 
maiștrilor, inginerilor și ca
drelor de conducere ale ex-

AL VASIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Bobinatoarea Ana Logigan, una din fruntașele secției de bobinaj a „Viscozel" 
Iupeni surprinsă de obiectivul nostru în exercițiul funcțiun ii.

V

PROPUNERILE, SCRISORILE 
Șl SESIZĂRILE 

OAMENILOR MUNCII, 
în prim planul preocupărilor

Cărbune peste plan
In întimpinarea celei de a 

XXV-a aniversări a Republi
cii, colectivele de muncă ale 
minei Aninoasa înscriu în a- 
ceste zile, pe graficul între
cerii, noi fapte minerești.

După două decade de 
muncă minuțios organizată, 
entuziastă, plină de dăruire, 
și pasiune, primul loc în în
trecere a fost cucerit de bri
gada lui Nicolae Bokor, din 
abatajul frontal pe înclinare 
din stratul 15, sectorul II. In- 
dreptîndu-și întreaga atenție 
asupra întronării disciplinei 
sub toate aspectele ei în a- 
bataj, colectivul brigăzii a 
reușit să depășească cu 2 
tone/post productivitatea
muncii planificată și, în aces
te condiții, să extragă în 
plus 1 310 tone cărbune pe 
perioada scursă din lună. La 
dobîndirea acestui prestigios 
succes a contribuit fiecare 
component al brigăzii, între 
care șefii de schimb Alexan
dru Moiș. Andrei Ambruș și 
Dionisie Bercy ca și șeful e- 
chipei de lăcătuși Ion Go-

geoman care au dovedit un 
plus de energie, pricepere și in
sistență pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe ca
re le au și pentru ca munca 
întregului colectiv să dea roa
dele scontate. •

Mărturii ca brigada condu
să de comunistul Nicolae 
Bokor este hotărîtă să-și con
tinue seria succeselor, stau 
cele peste 200 tone cărbune 
extrase peste plan în prime
le două zile ale celei de-a 
treia decade, iar hotărîrea 
fermă de a păstra primul loc 
în întrecere se desprinde din 
cuvintele șefului de brigadă 
exprimate cu prilejul anali
zei făcută pe sector la înce
putul acestei săptămîni:

— Acum trei luni am fost 
primit în rîndurile partidului, 
cu același prilej mi s-a în
credințat conducerea brigăzii, 
de aceea, împreună cu orta
cii, ne angajăm să întreim 
succesele de pînă acum în 
cinstea aniversării Republicii.

C. DĂNILĂ, 
corespondent

Recent, Biroul Comitetului 
municipal de partid a analizat 
în ședință, modul în care or
ganele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C., cit și 
comitetele oamenilor muncii 
se preocupă de rezolvarea pro
punerilor, scrisorilor și sesi
zărilor cetățenilor de pe raza 
municipiului. Problemă de im
portanță majoră, cu ample re
zonanțe în conștiința celor ce 
muncesc, ea a fost supusă u- 
nei profunde examinări.

Este un lucru ce nu mai ne
cesită comentarii, faptul că 
scrisorile, sesizările, reclama- 
țiile oamenilor muncii repre
zintă o expresie a legăturii 
strînse între organele de partid 
și de stat și masele largi ale 
oamenilor muncii, ele avînd, 
totodată, un rol de primă im
portanță în cunoașterea și re
zolvarea cu succes de către a- 
ceste organe a multiplelor pro
bleme ale vieții sociale. Ele 
sînt acelea care scot la supra
față nevoile curente puse la 
.ordinea zilei, aducînd o con
tribuție esențială în clarifica
rea direcțiilor principale în
spre care trebuie să ne con
centrăm atenția, astfel încît să 
ne găsim întotdeauna acolo 
unde o cere momentul res
pectiv și nu în altă parte. A- 
tenția deosebită de care se bu
cură sesizările oamenilor 
muncii, preocuparea plină de 
grijă și răspundere din partea 
organelor și organizațiilor de

partid din municipiu pentru re
zolvarea problemelor ce fră- 
mîntă masele este pe deplin 
demonstrată. Cu prilejul ana
lizei la care ne referim, ea s-a 
confirmat odată mai mult.

S-a constatat că în ultimul 
timp, munca pentru soluționa
rea justă și operativă a pro
punerilor, scrisorilor și sesiză
rilor venite de la oamenii 
muncii a evoluat spre o evi
dentă îmbunătățire. Drept ur
mare, existat și există o mai 
susținută preocupare pentru 
antrenarea în această muncă a 
unor colective largi de comu
niști cu experiență, a unor 
cadre de specialitate compe
tente în materie.

O evoluție pozitivă s-a înre
gistrat și în privința organi
zării activității de primire în 
audiente. Zilele și orele stabi
lite în acest scop, atît la co
mitetul municipal și comitetele 
orășenești de partid, cît și la 
consiliul popular municipal și 
consiliile orășenești și comu
nale, au fost respectate întru- 
totul. Primirea oamenilor și as
cultarea în problemele pe ca
re le aveau, s-a făcut de către 
tovarăși anume stabiliți, în 
măsură să dea cele mai promp
te și autorizate soluții. Dato
rită acestui stil de muncă, ce 
și-a demonstrat cu prisosință 
eficienta, din cele peste 3 000 
probleme ridicate în audiență 
la organele amintite și-au gă
sit deja o rezolvare favorabi

lă "aproape 2 500 și există ga
ranția că nu se va slăbi inte
resul pînă cînd nu-și vor găsi 
toate rezolvarea corespunză
toare.

Dar, dacă aici lucrurile stau 
așa, nu tot așa se prezintă la 
o seamă de unități economice 
din municipiu cum sînt I.C.F. 
Cimpa, I.I.L. Petroșani, Ocolul 
Silvic, T.A.P.L., I.T.A. unde 
nu există afișat nici progra
mul de audiențe și nici per
soanele îndrituite să le efec
tueze. Ca să nu mai vorbim 
de acele întreprinderi și insti
tuții — I.I.L., I.G.C., I.G.L. — 
unde există într-adevăr o pro
gramare de audiențe numai că 
nu-i pasă nimănui de ea, a- 
ceslea făcîndu-se, atunci cînd 
se fac, de către cadre fără au
toritate, ce nu îndeplinesc alt
ceva decît un penibil rol de 
suplinitori. In aceste condiții 
e firesc ca întreaga lor contri
buție să se reducă doar la a 
înregistra, promițînd că... vor 
comunica mai departe. Un ast
fel de mod de a rezolva lucru
rile nu poate duce decît la 
sporirea nemulțumirilor; oa
menii plecînd nesatisfăcuți, 
încearcă bineînțeles și la alte 
uși, punînd în mișcare alte și 
alte organe, consuraînd timp și 
energii care ar putea fi în
trebuințate mult mai cu folos.

V. DAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Toastul Marelui Duce 
JEAN DE LUXEMBURG

Domnule președinte.
Este o deosebită plăcere pentru Marea 

Ducesă și pentru mine însumi să vă urăm în 
mod cordial bun venit în țara noastră, Dum
neavoastră, Domnule Președinte, Doamnei 
Ceaușescu, precum și membrilor guvernului 
Dumneavoastră, care vă însoțesc.

Sîntem fericiți să primim în persoana Dum
neavoastră pe reprezentantul unei țări care, 
întocmai ca și Luxemburgul, a acordat întot
deauna — și adesea în împrejurări dificile — 
o importantă supremă păstrării independentei, 
suveranității și propriei personalități.

Noi urmărim cu mult interes eforturile de
puse de guvernul și poporul Dumneavoastră 
pentru a face din România un stat al cărui 
potențial economic și mai ales industrial să 
răspundă năzuințelor sale. Acordurile recent 
încheiate între țările noastre, în domeniile 
transporturilor aeriene și turismului, consti
tuie o dovadă a voinței noastre comune de 
a statornici între Marele Ducat și România 
legături reciproc avantajoase de cooperare 
bazată pe încredere mutuală. Noi sperăm că 
aceste convenții vor favoriza contactele mai 
frecvente și mai lesnicioase între popoarele 
noastre.

(Continuare în pag. a 4-a)

Toastul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU
Alteță,
Doresc să vă mulțumesc, în numele soției 

mele și al meu personal, pentru amabila in
vitație de a vizita țara dumneavoastră, pentru 

• calda ospitalitate cu care ne înconjurați, pen
tru cuvintele frumoase rostite aici la adresa 
patriei mele, a poporului român.

Sîntem bucuroși că în cadrul acestei vizite 
avem prilejul să cunoaștem nemijlocit viata, 
realizările și aspirațiile harnicului și înzestra
tului popor luxemburghez. Doresc să vă sa
lut în mod cordial și„ totodată, să adresez un 
cald salut de prietenie poporului dumnea
voastră, precum și sincere urări de progres 
și prosperitate din partea poporului român.

Ați evocat tradițiile relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele noastre. In
tr-adevăr, raporturile româno-luxeniburgheze 
au o istorie îndelungată — și ne bpcură să 
constatăm că ele se lărgesc și se intensifică 
continuu, pe baza respectului mutual, a ega
lității în drepturi și avantajului reciproc. Vi
zitele reciproce, la nivel guvernamental, e- 
fectuate în ultimul timp, au evidențiat noi 
posibilități, precum și dorința ambelor țări 
de a da un nou avînt schimburilor economi
ce, cooperării industriale și tehnico-științifice.

(Continuare în pag. a 4-a)

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-BELGIAN

La invitația regelui Baudou- 
in șî a reginei Fabiola, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au făcut o vizită 
de stat în Regatul Belgiei, 
între 24 și 26 octombrie 1972.

In timpul vizitei, înaltii oas
peți au fost găzduiți la Pala
tul Regal.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și personalitățile 
care I-au însoțit au vizitat 
centre industriale și așeză
minte culturale din Bruxelles, 
Anvers, Charleroi și provincia 
Luxemburg, rezervîndu-li-se 
pretutindeni o primire căldu
roasă, expresie a relațiilor de 
prietenie și a sentimentelor de 
stimă reciprocă existente în
tre poporul român și poporul 
belgian.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a a- 
vut convorbiri cu primul mi
nistru, Gaston Eyskens, la ca
re au participat:

Din partea română — Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar în 
Belgia.

Din partea belgiană — An
dre Cools, vîceprim-ministru, 
Pierre Harmel, ministrul afa
cerilor externe, Henry Fayat, 
secretar de stat pentru co
merțul exterior, Jan Adriaens- 
sen, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Belgiei în 
România.

Cele două părți au analizat 
evoluția relațiilor româno- 
belgiene și au constatat cu 
satisfacție progresele înregis
trate în numeroase domenii.

In dorința de a răspunde 
aspirațiilor de pace, apropiere 
și înțelegere ale popoarelor 
român și belgian și de a dez
volta, în continuare, raportu
rile dintre cele două sta
te, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Gaston Eyskens au semnat o 
Declarație solemnă comună a 
Republicii Socialiste România 
și Regatului Belgiei.

Cele două părți au consta
tat că schimburile economice 
româno-belgiene, care se des
fășoară pe baza acordului co
mercial pe termen lung, pen
tru perioada 1970—1974, și a 
acordului de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică, 
cunosc o evoluție favorabilă. 
Ele consideră că există mul
tiple posibilități de a dezvol
ta cooperarea economică reci
proc avantajoasă și echilibra
tă și de a intensifica schim

burile comerciale. Ele. au con
venit să extindă și să diver
sifice cooperarea lor. în do
meniul industrial. în special 
în ce privește construcțiile de 
mașini, electronica, industria 
chimică și să promoveze crea
rea de societăți mixte de pro
ducție șî comercializare.

Cu ocazia vizitei, a fost 
semnat procesul verbal al ce
lei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte de cooperare, care 
s-a desfășurat în luna octom
brie, la București. Acesta e- 
vidențiază hotărîrea reciprocă 
de a intensifica cooperarea e- 
conomică, industrială și tehni
că între România și Uniunea 
economică belgo-luxemburghe- 
ză. Părțile au subliniat impor
tanta rolului acestei comisii 
mixte pe planul cooperării e- 
conomice, tinînd seama de ho
tărîrea lor de a lărgi coope
rarea bilaterală în sectoarele 
de interes comun.

In cursul vizitei, au fost, 
de asemenea, semnate proto
colul România—Benelux, cu 
privire la schimburile comer
ciale pe anul 1973 și protoco
lul privind înființarea de cen
tre de documentare tehnică și 
economică pe lîngă Camera 
de Comerț a Republicii So
cialiste România și Oficiul 
belgian de comerț exterior.

Cele două părți au apre
ciat că schimburile științifice 
și culturale care se desfășoa
ră pe baza acordului cultural 
dintre ele au înregistrat, de 
asemenea, o dezvoltare conti
nuă.

Convinse de rolul crescînd 
al științei și culturii ca fac
tor de apropiere, părțile au 
convenit să intensifice coope
rarea dintre ele și să perfec
ționeze relațiile lor în dome
niile educației, învățămîntu- 
lui, științei și culturii. Ele 
și-au exprimat voința de a 
dezvolta relațiile lor în dome
niile turismului și sportului, 
între instituțiile sociale, cul
turale, universitare și organi
zațiile de tineret.

In același timp, cele două 
părți și-au manifestat intere
sul de a dezvolta cooperarea 
pe planul cercetării și apli
cării energiei nucleare în 
scopuri pașnice; în' acest 
scop, ele au confirmat inten
ția de a încheia, în curînd, un 
acord guvernamental de coo
perare. Acest acord va pre
vedea schimburi de aparatură, 
materiale și informații, pre
cum și primirea reciprocă de 
cercetători, specialiști și teh
nicieni. Ele au exprimat, de 
asemenea, voința de a extin
de această cooperare și la 
alte domenii.

In vederea completării ca
drului juridic al relațiilor din
tre ele, părțile au convenit să

înceapă în curînd negocieri 
pentru a reglementa, prin 
convenții, asistența reciprocă 
juridică în materie civilă, co
mercială și penală. Dealtfel, 
într-un viitor apropiat se va 
proceda la schimbul instru
mentelor de ratificare a con
venției consulare.

Cele două părți au procedat 
la un schimb aprofundat de 
vederi în legătură cu princi
palele probleme internaționale 
actuale. Ele au constatat cu 
satisfacție larga comunitate a 
punctelor lor de vedere asu
pra ansamblului problemelor 
europene evocate.

Hotărîte să contribuie la 
îmbunătățirea situației în Eu
ropa, prin întărirea securității, 
bazate pe respectarea princi
piilor fundamentale ale drep
tului internațional, ele au 
procedat la semnarea unei 
declarații solemne comune.

Părțile și-au exprimat spe
ranța că lucrările pregătitoa
re multilaterale care vor în
cepe în curînd la Helsinki, 
vor avea rezultate pozitive, a- 
sigurînd, astfel, condițiile con
vocării apropiate a conferin
ței cu privire la securitatea și 
cooperarea în Europa.

Cele două părți au exprimat 
speranța că negocierile care 
se desfășoară în prezent vor 
duce foarte curînd ta înceta
rea războiului din Vietnam.

Ele au examinat, de aseme
nea, problemele privind O- 
rientul Apropiat și au subli
niat că o pace tra.inică în a- 
ceastă regiune poate fi rea
lizată pe baza respectării tu
turor elementelor rezoluției 
242 a Consiliului de Securita
te al Națiunilor Unite din 
22 noiembrie 1967.

Părțile au reafirmat impor
tanța deosebită pe care o a- 
cordă realizării unor măsuri 
concertate și efective în do
meniul dezarmării generale și 
regionale.

Părțile au exprimat voința 
lor comună de a intensifica 
cooperarea statornicită între 
reprezentanții lor la Națiuni
le Unite, în mod deosebit în 
vederea creșterii eficacității 
O.N.U. și a instituțiilor sala 
specializate, în înfăptuirea 
scopurilor Cartei.

Părțile și-au exprimat sa
tisfacția pentru convorbirile 
rodnice pe care le-au avut și 
apreciază că vizita în Bel
gia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie o contri
buție importantă la întărirea 
legăturilor existente între ce
le două țări, ceea ce cores
punde interesului popoarelor 
român și belgian și cauzei 
păcii și înțelegerii în Europa.
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La Teatrul „Valea Jiului" se face S’mfîf
1

Un suflu nou, o dorință fermă ; 
de învingere a greutăților

Hotărit lucru, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" — cîndva o in
stituție de cultură prestigioasă, 
cunoscută ca atare in toată ța
ra — se află acum înr-un mo
ment de cumpănă. Motive care 
să justifice această situație e- 
xistă destule, unele fiind te
meinice chiar. Descompletarea 
trupei, deficiențele organizato
rice moștenite, localul nepotri
vit din punct de vedere al a- 
șezării, iată doar cîteva din 
aceste motive întemeiate la 
care se adaugă însă delăsarea, 
complexele de inferioritate, ca
re s-au făcut, simțite în rîndul 
colectivului instituției în ulti
mii ani. Aceste deficiențe au 
adus teatrul in situația de a 
pierde adeziunea și încrederea 
publicului pe care le-a avut in 
trecut. E adevărat, pe lîngă 
motivele invocate mai sus tre
buie pomenit încă unul și nu 
dintre cele lipsite de impor
tanță. Este vorba de ceea ce 
unii au numit „criza teatrului" 
în lumea contemporană, vino
vatul principal fiind in pri
mul rînd televiziunea, De a- 
ceea. teatrul e dator să cau
te noi modalități de exprima
re, de captare a interesului 
publicului, de formare a noi 
contingente de spectatori. Pen
tru aceasta însă trebuie curaj 
pasiune, o cunoaștere cit mai 
exactă a categoriilor de bene
ficiari ai demersului teatral. 
Dezinteresul lipsa de preocu
pare continuă a ridicării mă
iestriei profesionale nu pot de- 
cit să conducă la îndepărtarea 
spectatorilor, așa cum s-a în- 
timplat și în cazul teatrului 
petroșăntan care în această 
stagiune împlinește un sfert de 
secol de existență. Vina pentru 
această situație în care se află 
instituția o poartă întreg co
lectivul teatrului, o poartă co
muniștii care nu au intervenit 
prompt și. curajos pentru a în
drepta această stare de lucruri. 
De altfel, biroul organizației 
de bază de la teatru și-a recu
noscut această vină cu prile
jul adunării de dare de seamă 
și alegeri care a făcut bilan
țul activității sale pe ultimii 
doi ani. Cu curaj, responsabi
litate și luciditate biroul orga
nizației de bază a arătat defi
ciențele grave care s-au con
statat în activitatea teatrului, 
schițînd chiar un program de 
acțiune pentru viitor. Conclu
zia dării de seamă n fost că 
se impune o cotitură radicală 
în stilul de muncă al colecti
vului artistic pentru a readu
ce cit mai grabnic teatrul în 
rîndul instituțiilor de cultură 
apte a răspunde cn toată ca
pacitatea și dăruirea înaltelor 
deziderate puse de partid in 
fața activității cultural-educa
tive și artistice de la noi. Co
muniștii care au luat cuvîntul 
au fost unanimi în a nprecia 
oportunitatea unei astfel de 
cotituri și au făcut chiar pro
puneri în această direcție. Pe 
bună dreptate actorul Florin 
Teacă a arătat că Ia înființa
rea sa acest teatru a fost al mi
nerilor și că el trebuie să rede
vină al minerilor. Pentru a-i 
ciștiga însă pentru cauza tea
trului trebuie să existe o pre
ocupare permanentă de a invi
ta în sala de spectacole pe mi
neri, pe frunt —ii în producție, 
pe muncitorii de toate catego
riile din Valea Jiului. In aceas
tă direcție nu s-a mai între
prins nimic de ani de zile. La

Pagină îngrijită de 
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premieră sînt invitați mulți 
oameni care, de regulă. nu 
■răspund la invitații.

Regizorul Marcel Șoma a a- 
rătat că, după părerea sa, sta
giunea precedentă a fost cea 
mai slabă de 10—15 ani încoa
ce și că nu degeaba cronicarii 
de specialitate au atras atenția 
asupra „izului de amatorism" 
degajat de unele spectacole a- 
le teatrului petroșănean. S-a 
arătat că nu există o preocu
pare întrutotul responsabilă 
pentru realizarea unui reper
toriu de calitate. ’ Evident, în 
această direcție posibilitățile 
teatrului depind in primul rînd 
de potentele valorice ale tru
pei, acestea însă fiind foarte 
restrinse astăzi datorită lipsei 
de actori tineri, de actori stă- 
pîni pe modalități diferențiate 
in raport de diversele genuri 
de personaje. Dar, se pare că 
nici resursele existente în mo
mentul de față nu au fost va
lorificate in modul cel mai ju
dicios. S-au dat chiar exemple 
în această privință și s-au fă
cut sugestii pentru repertoriul 
viitor. Ne întrebăm însă de ce 
astfel de luări de atitudini n-au 
fost mai frecvente și înainte 
de a se ajunge la această si
tuație ? Hotărit lucru, biroul 
organizației de bază, comuniș
tii, grupa sindicală nu și-au 
făcut nici "e departe datoria. 
Faptul acesta □ fost recunos
cut, printre alții, și de către to
varășii Dumitru Drăcea și Ilie 
Ștefan, cel de-al doilea fiind și 
responsabilul grupei sindicale. 
Cam tardive recunoașteri dar 
oricum mai bine mai tîrziu...

In angrenajul instituției — a 
arătat în cuvîntul său prof. 
Ironim Munteanu, noul direc
tor al teatrului — sînt multe 
rotițe care scîrțîie, unele chiar 
din vina noii direcții. Este un 
fapt cert, noul director al tea
trului n-a fost sprijinit așa cum 
se cuvine și așa cum de altfel 
i s-a promis de către forurile 
ierarhice superioare pe linie 
culturală din județ. A arălat-o 
răspicat noul director, au ară
tat-o în cuvîntul lor și ceilalți 
vorbitori. Ba mai mult, noul și 
pînă acum unicul director 
(pentru că...teatrul,., din. diverse 
motive pe’ care nu Ie discutăm 
aici — nu are director adjunct) 
nu a fost sprijinit cu adevărat 
în munca sa nici de către bi
roul organizației de bază din 
teatru și pentru aceasta nu e- 
xistă nici o scuză. Pe bună 
dreptate tov. I. Munteanu a 
cerut sprijinul organelor cul
turale județene și de nivel re
publican pentru rezolvarea fe
ricită a problemei nr. 1 □ tea
trului : completarea colectivu
lui artistic cu actori de valoa
re. Există în momentul de față 
— cum se arăta în discuții — 
doar un nucleu restrîns de ac
tori cu personalitate distinctă, 
iar printre aceștia actorii tineri 
sînt „rara avis". Este, să recu
noaștem, o situație anormală 
care nu poate fi rezolvată de 
conducerea teatrului fără un 
sprijin substanțial din afară. 
Dar pînă atunci trebuie — cura 
arăta în cuvintul său tov. Ion 
Badea, activist al comitetului 
municipal de partid — ca in 
rîndul colectivului teatrului 
să-și facă loc o atmosferă de 
optimism, de încredere în for
țele proprii — atîtea cite sînt
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— și nu de moleșeală și aban
don față de sarcini. In această 
din „ție activitatea biroului or
ganizației de partid a constituit 
un exemplu negativ cînd de 
fapt trebuia să se intîmple in
vers. Sînt în teatru oameni ca
re nu-și fac datoria? — a su
bliniat vorbitorul — în acest 
caz ei trebuie siliți să revină 
pe calea cea bună de către o- 
pinia conjugată a colectivului. 
Tolerarea neajunsurilor mici 
atrage treptat după sine lipsa 
de atitudine și față de defici
ențele flagrante.

Desigur, comuniștii de Ia 
teatru au dezbătut cu curaj și 
competență defectele și neîm- 
plinirile, de care se fac vino- 
vați. Dar — cum pe drept cu- 
vînt arăta tovarășul Ionel Ca
zan, secretar al comitetului 
municipal de partid, aceleași 
lipsuri au fost arătate de că
tre aceiași oameni și cu alte 
prilejuri. Se pare insă că ei 
se complac în situația de ob
servatori, lucizi ce-i drept, dar 
nu se străduiesc să devină 
participant! activi Ia reme
dierea deficiențelor din teatru. 
Căci, multe din greutățile men
ționate în discuții le fac chiar 
cei care au participat Ia a- 
ceastă adunare și, deci, ar pu
tea fi ocolite. Ele trebuie re
mediate în cel mai scurt timp. 
Ieșirea din șabloane, dorința 
fermă de depășire a momen
tului actual, preocuparea per
manență și bazată pe metode 
adecvate, de recucerire a pu
blicului, de penetrație in rîn- 
dui mineri'or din Valea Jiu
lui, iată căile care trebuie ur
mate. Nu poți conduce fără 
să cunoști oamenii. După cum 
a reieșit din discuții, biroul 
organizației de bază — arăta 
tov. Cazan — a făcut prea pu
țin pentru a cunoaște oamenii, 
pentru a-i antrena la realizarea 
sarcinilor pe care le au. Este 
necesar să se simtă mai mult 
că în teatru există oroaniza- 
ție de partid — chemată să 
conducă activitatea feafru'ui
— orqanizatie de sindicat, de 
U.T.C., conducere colectivă.

Comuniștii de la Teatrul de 
'stat „Valea Jiului" 'au dezbă- 
'tuf curajos deficientele lor și 
ale altora, au deliberat. Un 
„scandal în conștiința fiecă
ruia" — cum plastic arăta 
tov. Ionel Cazan se pare că 
s-a declanșat. E un semn bun, 
e un semn că acea cotitură în 
stilul de muncă de care amin
tea darea de seamă a și în
ceput. Așteptăm încrezători 
urmările.

Și-a reluat activitatea

CESACIUI LIURftR „MȘIE81II NAI®
De cîteva săptămîni cenaclul literar „Meș

terul Manole" și-a reluat activitatea. La pri
ma ședință a fost ales un nou colectiv de 
conducere, format din scriitori, ziariști, acti
viști culturali, și s-a întocmit un cuprinzător 
plan de activitate pentru următoarele luni. 
Pe lîngă activitatea de îndrumare a tinerilor, 
cenaclul își propune să sprijine efectiv acti
vitatea culturală din municipiul nostru prin 
realizarea unor acțiuni specifice: matinee și 
seri de poezie, întîlniri cu cititorii, șezători și 
procese literare etc. Ședințele de lucru vor

avea loc de două ori pe lună și ia ele sînt 
invitați să participe toți condeierii și iubi
torii de literatură din municipiu. Data aces
tor ședințe va fi anunțată din timp în zia
rul nostru care, de altfel, își propune să găz
duiască periodic cele mai bune creații ale 
membrilor cenaclului. Despre activitatea ce
naclului vom publica cronici și informații.

Un ultim amănunt : cenaclul „Meșterul 
Manole" își desfășoară activitatea în sala de 
lectură a Casei de cultură din Petroșani.

Actrița petroșăneană Elisabeta Beiba în rolul Sandrei din piesa „BUNA NOAPTE 
NECHEMATĂ" de Al. Popescu, care a văzut recent lumina rampei pe scena Teatrului 
„Valea Jiului".

O CARTE DESPRE VALEA JIULUI

„PIATRA
MUTULUI11

De curind în librăriile din Valea Jiului a intrat cartea 
lui Nicolae Torijk „Piatra mutului", apărută în editura „li
tera". Pentru cititorii din municipiul nostru acest volumaș 
de nici o sută de pagini — cuprinzînd mai multe proze scurte 
— prezintă un interes aparte deoarece autorul realizează 
un portret interesant și pătruns de iior al meleagurilor noas
tre, așa cum le-a cunoscut el. De altfel, volumul se subinti
tulează sugestiv : „Povestiri din Valea Jiului".

După cum aflăm din postfața semnată de Sevastia Bă- 
lășescu, soția scriitorului și totodată cea care a îngrijit vo
lumul, Nicolae Tijrok s-a născut la Petrila, la 20 noiembrie 
1927, într-o familie de mineri. In anul 1949 s-a înscris la Fa
cultatea de regie de teatru din Cluj, apoi Ia un institut de 
cinematografie din Moscova unde a urmat cursurile secției 
de scenarii, absolvindu-le în anul 1955. A lucrat apoi la re
dacția de scenarii a „Studioului cinematografic București" 
pînă in octombrie 1968. cînd un accident stupid i-a pus pre
matur capăt vieții.

Timpul nu i-a permis să-și pună ordine in manuscrisele 
sale cuprinzînd numeroase schițe și nuvele, printre care și 
cele publicate in acest volum. Acest fapt a fosf oarecum 
reparat postum prin strădania soției sale.

Toate povestirile volumului evocă, cum arătam, amintiri 
din Valea Jiului, portretizează chipuri și Jocuri de la noi 
dovedind, pe lîngă o fidelitate impresionantă a fiecărui de
taliu, un real talent literar.

„Am dat ascultare unui glas din adîncurile mele care de 
mult mă îndemna pe calea acestei întoarceri, orlcît de vre
melnice, în locurile unde mi-a fost dat să cunosc lumina zilei", 
ne mărturisește scriitorul in ..Confesiunea" care deschide vo
lumul.

In prefața sa scriitorul Nicolae Țic, el însăși un bun 
cunoscător al realităților din Valea Jiului, evocă o întilnire 
tîrzie cu autorul. „Am convingerea — scrie Nicolae Țid — 
că cititorii Ia care se gîndea Nicolae Torok îi așteaptă 

povestirile și vor întîrzia cu emoție asupra lor Unsprezece 
scurte povestiri scrise cu respect pentru adevăr, pentru felul 
de a fi și a gîndi al minerilor din Valea Jiului — ceea ce le 
conferă o anume valoare de document. Doar povestind în- 
tîmplări trăite și care nu se pot uita, autorul se simte în 
largul său. II bănuiesc a fi copilul din „Moneda" din „Cea
sul", mi-1 închipui terorizat de povestirile sirenei sau urină- 
rindu-I pe străzile Petrilei, pe Ristea — cel al nimănui..."]

Nu ne rămine decît să recomandăm călduros cititorilor 
din Valea Jiului această carte care nu Ie va înșela așteptările.

Pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului trimestru] al IV- 
lea se anunță a fi deosebit de 
bogat din punct de vedere al 
activității cultural-educative și 
artistice. Zeci și zeci de simpo
zioane, întîlniri, spectacole etc, 
sînt prevăzute pentru acest 
interval și la realizarea lor își 
vor aduce contribuția, pe lingă 
forțele noastre locale, forma
ții artistice de amatori și pro
fesioniste din județ și din 
București, oameni de artă și 
litere, academicieni ș. a. care 
vor veni in municipiul nostru 
pentru a contribui la îmbogăți
rea spirituală a minerilor, la 
recreerea lor după orele de 
muncă. Acesta este răspunsul 
concret pe care oamenii de cul
tură și artă îl dau îndemnului 
ce le-a fost adresat de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recentei sale vizite in 
Valea Jiului.

De altfel, acest program sta
bilit de către Comitetul muni
cipal la indicația și cu spriji
nul Comitetului județean de 
partid probează fără echivoc 
faptul ca manifestările cultural- 
educative și artistice au adresă 
directă, conținut ideologic și 
artistic adecvat, trezind într-o 
măsură mai mare interesul 
participanților. Săptămînal au 
loc la toate casele de cultu
ră, cluburile sindicatelor, că
minele culturale, sălile de a- 
pel de la exploatările minte-

ÎN TRIMESTRU!.JV '

Acțiuni cultural-educative 
și artistice dedicate oamenilor 

muncii din Valea Jiului
re etc., spectacole artistice re
alizate cu concursul brigăzilor 
artistice de agitație, al tara
furilor, formațiilor de muzică 
ușoară și de teatru din muni
cipiu și la ele participă mii de 
oameni ai muncii. La acestea 
se adaugă spectacolele oferi
te săptămîna trecută unui ma
re număr de muncitori — din
tre care mulți fruntași — de 
către formațiile artistice ale 
Casei de cultură din orașul 
Hunedoara. Pretutindeni la Pe
trila, Lonea, Cimpa taraful di
rijat de Iosif Kreiser, soliștii 
Livia Cămăraș, Dumitru Alt
erne, Gheorghe Titi; Alexandru 
Munteanu, echipa de dansuri 
instruită de Marinela Zecheru, 
într-un cuvînt, toți membrii 
ansamblului hunedorean con
dus de Nicolae Bocșan s-au 
bucurat de aplauze, la scena 
deschisă.

Săptămîna aceasta Casa de 
cultură din Petroșani, clubu
rile sindicatelor și sălile de 
apel din Lupeni, Aninoasa, 
Vulcan și Lonea au fost gaz
de generoase ale poeților și 
scriitorilor Fănuș Neagu, Mi
hai Davidoglu, Dan Deșliu, 
Rusalin Mureșan, George Al- 
boiu și Mircea Micu, care s-au 
întilnit cu cititorii lor mineri. 
Proza și versurile acestora, ci

tite în fața unor săli pline au 
întrunit adeziunea participanți- 
lor care însă le-au adresat în
demnul de a scrie mai mult, 
mai bine, despre frumusețile 
meseriei lor, despre bucuriile 
și preocupările lor de toate zi
lele.

Pentru următoarea perioadă 
pînă la Ziua Republicii, Con
siliul municipal al sindicate
lor, Comitetul municipal pen
tru cultură și educație socia
listă și Comitetul municipal 
U.T.C., vor continua acțiunile 
de felul celor de mai sus în
tr-o cadență impresionantă, fă
ră a detalia aici datele — care 
au și fost desemnate deja — 
ori programele ce se vor pre
zenta, trebuie să arătăm — 
doar cu titlu informativ — că 
se vor afla în mijlocul mineri
lor, al fruntașilor în produc
ție, formațiile de artiști ama
tori de la Casa de cultură din 
Hațeg și Orăștie, de la cămi
nele culturale din Vața de jos, 
Ribița, Baia de Criș, ansamblul 
„Dumbrava", călușarii din Boiu 
și grupul vocal al Liceului pe
dagogic din Deva, Teatrul de 
estradă Deva ș.a.

Pe linia activității culturale 
cu filmul întreprinderea de 
specialitate de la județ a pre
gătit pentru perioada 8—14 

noiembrie o decadă o filmului 
românesc la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani. Ci
nefilii vor avea prilejul să 
vadă (ori să revadă) un mă
nunchi dintre cele mai noi și 
mai valoroase filme artistice 
românești, între care amintim 
„Sfînta Tereza și diavolii", 
„Pădurea pierdută"., „Mihai 
Viteazul", „Felix și Otilia" ș.a. 
De asemenea, între 30 octom
brie — 10 noiembrie este pro
gramat și filmul recentei vizi
te făcute în județele Hunedoa
ra, Alba și Sibiu, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
genera] al partidului, precum 
și filmul „Avram Iancu — cra
iul munților".

Încheiem aceste recapitulări 
și anticipări cu vestea că la 
completarea și diversificarea 
acțiunilor o contribuție sub
stanțială își va aduce și Tea
trul de stat „Valea Jiului" prin 
instructorii pe care-i va tri
mite să pregătească formațiile 
artiăticd Ipcale, prin spectaco
lele sale curente precum și 
prin montajul literar pe care-I 
lucrează în cinstea sfertului de 
veac de existență a Republicii.

Numai simpla enumerare re
alizată în aceste rînduri ne 
poate face o cit de sumară 
idee asupra programului cultu- 
ral-educativ și artistic dedicat 
fruntașilor în producție, tutu
ror minerilor din Valea Jiului 
in următoarele luni. E un mo
dest. omagiu adus muncii de 
miner, pasionantă, de o impor
tanță deosebită pentru econo
mia noastră națională în plin 
avînt.

Ion BADEA, 
activist al Comitetului 

municipal de partid Petroșani

POLUAREA 
VIZUALA

I
Discutam, relativ recent, 

cu un confrate de breaslă 
în vizită prin Valea Jiului; 
între alte subiecte de con
versație, natural, am vorbit 
și despre frumusețea peisa
jului, încadrarea armonioa
să a blocurilor, a străzilor 
în relieful spectaculos. în
cerc să rememorez parțial 
ocolind pigmentația și coro
sivul afirmațiilor. Pentru că 
se fac eforturi materiale co
losale . nu numai spre con
fort ci și spre frumos pre
tutindeni în municipiul nos
tru. Conveneam însă împre
ună că dincolo de poluarea 
cu fur», cu praf, cu zgomot, 
mai există și poluarea vi
zuală.

Astfel, în unefe vitrine 
din Petrila și Petroșani ale 
magazinelor care înrămea
ză tablouri privirea îți es
te împușcată de vulgarita- 

i tea unor rudimente plastice 
de factura picturii de gang. 
Cum au ajuns acolo? Se i 
pare că din producția clu
bului petrilean. Dacă da, nu 
putem decît să dezapro
băm □cest soi de activitate 
care contaminează copiii 
cu gustul dubios al dulce
găriei și efectelor șocante, 
sentimentale.

Mai grav, în același oraș 
Petrila șochează „monu
mentele" de grădină de ge
nul șarpelui-fintînă, a del- 
finașului pătrățos cu pică
țele (sau o balenă?) a ber
zei si mai ales a grețosului 
cerb cu gura vopsită în du- 
co roșu.

Așa că reflexele mele de 
provincial cresc văzînd că 
filiala U.A.P. nu are încă 
sală de expoziție după 20 
de ani de existență, văzînd 
cum în atelierele de pictu
ră ale școlii populare de ar
tă, ale școlii de muzică și 
arte plastice și ale acele
iași filiale U.A.P. plouă în 
timp ce pe ici pe colo se 
mai fac simțite unele mani
festări de la periferia artei.

Horia POPP 
artist plastic

**
* yA*
$

*

*

(Urmare din nr. 7144)

/ncet, încet Cristian își 
reveni Deocamdată ca 
și cum nimic nu i 

s-ar fi întimplat, începu să 
strige:

— Măi Paloș! Măi dra
ce ! pune bine șteampul și 
grinda că doar n-ai învățat 
mineritul la bilei...

— Stai liniștit, diavol îm- 
pielițat, bubui Paloș, să 
nu-ți crape capul vreo pia
tră. taman acum cînd abia 
aștept să te trag de păr a- 

■fară din mormînt.
— Să taci tu 1 Ai uitat că 

eu te-am făcut mțner ? Mi-e 
rușine cu tine, mă! Nici 
bila la popice nu știi s-o a- 
runci ca lumea. Cînd o să 
ieșim „la zi" să vii la mine 
cu rămășagul pierdut...

Atit i-a fost lui Paloș să 
audă că nu știe să arunce 
bila la popice Ii dădu deo
parte pe cei din față și cu 
ciotul de lopată ruptă în
cepu atit de înverșunat să 
sape și să arunce într-o 
parte și alta sfărimăturile 
din fața sa incit i-a uimit 
pe toți. N-a mai fost nevoie 
să fie întrebat ce l-a apu
cat. O spunea singur, cu 
glas tare, să-l audă cel în
gropat.

— Teckergheule, te-ai lăsat 
prins ca un șoarece. Eu pun 
mina primul pe tine, altfel 
te scap. Păcătosule! Tu 

tragi cu bila mai bine decît 
mine ? Aduc după-amiază 
tot Vulcanul de față și pun 
pruncii să rîdă de tine. Ai 
uitat cite rămășaguri ai 
pierdut ?

Priveam mai atent c.a 
nicicînd in viață, pe oame
nii aceștia negri din creș
tet pînă-n tălpi, ambițioși, 
greu de înduplecat — chiar 
în fața morții, cu miinile 
sîngerînd. cu umerii roșii de 
oiștea, de sîrmă a vagone- 
tului improvizat, cum, au- 
zindu-l pe Paloș vorbind, 
peste acea supremă încor
dare in care luptau pentru 
viața lui Cristian, adăugau 
cîte un zâmbet la acel ne
spus de dur și negru tablou 
la care asistam.

— încă puțin și te tră- 
gem de urechi afară, drac 
bătrin ce ești! răbufni bu
curos directorul.

Și Paloș adăugă:
— Nici in mormântul ăs

ta fain, pe care l-ai căutat 
cu luminarea, nu-ți tace gu
ra ? I

Dialogul dintre ei și cel 
aflat încă in primejdie dă
du aripi tuturor. Intre mi
neri și munte, intre viața 
.și moartea unui om se în
cinse o cursă nebunească. 
Cine va ciștiga 7 Oametiii 
cu miinile lor zdrelite și in- 
singerate trăgeau victoria 

de partea lor. Oamenii, în
genuncheată în fața surpă
rii ca în fața unui altar 
sfint. scobeau in ultimii 
metri de surpare, sfidînd 
moartea. încă puțin și vor 
scoate prietenul și tovară
șul de muncă de sub dări- 
mături. II vor strînge în

„Bună dimineața viață"
de VICTOR DELEANU

brațele lor vînjoase, îl Vor 
încălzi cu căldura pieptu
lui lor. și cite „dețuri" nu 
vor mai ciocni împreună! 
Dar nici șireata natură nu 
s-a. lăsat ușor învinsă. Din 
fiecare metru cucerit de 
mineri cu sforțări suprao
menești, le răpea jumătate. 
Lupta totuși continua cu și 
mai mare îndirjire. Cînd 
muntele înghiți aproape tot 
din ultimul metru de gale
rie abia curățat de d&rimă- 
turi luară iar cu asalt sur
parea. Același gînd îi u- 
nea pe toți. Surparea tre
buia lichidată. Cristian, scos 
din lanțurile ei, iar dimi

neața zidul de izolare a fo
cului din abatajul șapte tre
buie început.

In acest timp viteazul po
picar, învingătorul de ieri al 
lui Paloș, prins pînă la git 
de piatră sfărâmată, pămînt, 
noroi și apă, doar cu ca
pul liber, protejat de acea 

frîntură de stîlp pe care 
presiunea n-avusese timp 
să-l facă țăndări, așteaptă cu 
înfrigurare să-și vadă orta
cii in carne și oase. Ii 
simțea aproape. le auzea 
glasul, Dar în mină, și în 
asemenea împrejurări, ade
seori „aproape" înseamnă 
departe, tare departe.

Tensiunea a ținut și în 
..mormîntul" lui Cristian și 
in rîndul salvatorilor săi 
pînă în clipa cînd miinile 
lor însîngerate dădură fe
bril la o parte ultimele dă- 
rimături de pe trupul lui 
Cristian. Cînd. în sfîrșit, el 

fu dus pe brațe la adăpost, 
sub armăturile noi, montate 
în acea groaznică noapte, 
„fețele negre" au zimbit din 
plin. Era zîmbetul victoriei.

Cînd Paloș, cu labele lui 
de urs, începu să pună în 
mișcare trupul amorțit al 
rivalului său de popice, cînd

Cristian reuși să-și miște 
miinile și picioarele, zorii 
zilei cuprinseseră de mult 
orașul iar nevastă-sa pregă
tise deja baia caldă. Pe 
masă, un păhărel plin, as
cuns sub un șervețel, își 
aștepta stăpînul. Și cil il 
mai bucura pe Cristian a- 
<:est gest discret al nevestii. 
Bată-l norocul de git uscat! 
Nu-'l inmuia nici măcar cu 
trei dețuri. Dar nevastă-sa 
i-a tăiat fără milă rația. 
Cîte un deț după fiecare 
șut. Și acum se împlinea 
sorocul...

Cristian, plin de noroi, 
rece ca un sloi de 
gheață, își adună pu

terile, se ridică pe vatra ga
leriei și se aruncă în bra
țele ortacilor săi.

— N-am crezut că mai 
scap ! Trăiesc ! Trăiesc, stri
ga mereu și-i săruta cu foc.

Directorul se desprinse
din îmbrățișarea lui și-i
spuse:

— Na! Pup-o mai bine
pe asta! ș i căicînd de astă-
dală legile aspre ale minei, 
scoase din buzunar o sti
cluță cu coniac anume pre
gătită. Cristian sorbi din ea 
cu nesaț.

Copleșiți de o emoție ne
stăvilită, cu Cristian in mij
locul lor, porniră spre puț

Ajuns la „zi", pe Cristian 
îl salută zarea de aur a di
mineții. Niciodată nu l-a a- 
tras spre ea cu atîta putere. 
Acum, cu brațele larg des
chise, voia s-o cuprindă toa

tă. Porni in întimpinarea 
ci, salutînd-o :

— BUNA DIMINEAȚA, 
VIAȚĂ !

ie
eara se lăsă din nou 
peste Vulcan. Stăteam 
de vorbă cu directo

rul la poarta minei și ad
miram un tablou inedit. 
Dintre coline apăreau și
ruri de luminițe, apoi in
trau în colivie și. dispăreau 
sub munți. Pe fundalul a- 
cestui tablou superb, într-o 
continuă mișcare, am des
prins o „luminiță" cunoscu
tă. Era Cristian Simion. Cu 
lampa aprinsă se îndrepta 
cu pași iuți spre puț. L-am 
făcut atent pe director.

— Șterge-o imediat aca
să. Ți-am spus să nu te mai 
văd pe aici măcar trei zile!

— N-am nimic, protestă 
Cristian. Lqsă-mă, omule, 
abia mi se mai dezmorțesc 
oasele...

— Hai, lasă vorba și du-te 
acasă ! i-a poruncit aspru 
directorul.

In acea seară n-avu în
cotro și făcu cale-ntoarsă. 
Dar a doua zi! Dacă poți, 
convinge-l pe Cristian Si
mion. E greu. Pe cit e de 
dîrz, pe atit de îndărătnic. 
Dar ce i se poate reproșa ? 
E legat de mină. E și prie
ten cu natura, și dușmanul 

ei. L-a ținut ea puțin încă
tușat. Dar, tot ea a dat îna
poi. In drum spre puț, în
cadrat de doi tineri dați in 
grija lui, începu să spună:

— Ce credeți, feciori, în 
mină „Doamna Natură" își 
face cînd vrea de cap ? Ați 
văzut, pruncilor, cum m-au 
scos ortacii din ghearele ei. 
Lasă că-l învăț eu minte și 
pe director că nu m-a lăsat 
aseară la șut. Aveți curaj să 
veniți cu mine ?

— După lecția de ieri 
noapte, avem Cristian baci.

— Atunci haideți cu mi
ne, să ne mai războim o 
țiră cu muntele.

pe furiș, să nu-i vadă 
directorul, împreună cu cei 
doi tineri, se strecurară in 
mină la lucru.

Cînd sirena cocoțată pe 
vîrful puțului sună pentru 
a treia oară. Cristian și 
„pruncii lui" ajunseseră de 
mult în subteran și odată 
cu venirea lor și șutul de 
noapte începuse în adîncuri.

De undeva, pe deasupra 
orașului, își făcea drum 
spre mină refrenul cîntecu- 
lui:

„Ce minunați sînt 
oamenii la noi
Prieteni s-au legat 
să urce piscuri noi"
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le lipsește multora

COMBATIVITATEA
Intr-una din după-amiezile tre

cute numeroși medici, cadre 
medii sanitare s-au adunat spre 
a supune analizei activitatea lor 
în sinul organizației de partid. 
Analiza — desfășurată în ca
drul obișnuit al acestor zile, 
al alegerilor de partid — a- 
vea să se situeze cu un riguros 
„diagnostic" asupra muncii bi
roului organizației de bază fl
ies în urina cu doi ani. La 
capătul dezbaterilor, aveau 
să fie trasate coordonatele 
activității de viitor pentru îm
bunătățirea muncii do ocro
tire a sănătății, domeniu în 
care organizației de bază îi 
revine — ca factor conducă
tor — un rol tot mai sporit.

Medicul comunist, ca pose
sor al unei înaintate conștiin
țe socialiste, este acel mili
tant căruia ii revine datoria 
de a adăuga, permanent, Ia 
efortul pentru erudiție, pentru 
perfecționarea profesională, 
încă un efort cel puțin egal 
cu primul, îndreptat spre con
tinua ridicare a nivelului său 
politic. Aceasta pentru că, în 
condițiile societății socialiste, 
departe de a fi un simplu 
prestator do servicii, departe 
de a trebui să contribuie la 
acordarea — în relația me- 
dic-paclent — a standardului 
sanitar minim, medicul se a- 
flă cuprins într-o relație de o 
tot mai mare complexitate 
socială și politică -— relația 
medic-societate — care aduce 
după sine o serie de îndato
riri aparte, superioare.

Alegerile de partid prileju- 
iau, pentru cadrele medicale, 
tocmai o analiză a împlinirii 
acestui deziderat. Care este 
aportul organizației de partid 
in formarea și dezvoltarea 
continuă a personalității de 
militanți comuniști a medici
lor ? Cum și-a executat bi
roul organizației de bază man
datul încredințat de comn- 
niști pentru elaborarea pro
gramului propriu de perfec
ționare politică ? Și cum și-a 
exercitat organizația de partid 
a cadrelor medicale rolul de 
factor conducător, mobiliza
tor, pentru a Imprima între
gii munci de ocrotire a sănă
tății amprenta celei mai pro
funde responsabilități, a celei 
mai înalte conștiințe sociale ? 
Sînt doar cîteva din- întrebă
rile cu care a fost confrunta
tă organizația, cîteva din pro
blemele cărora comuniștii ur
mau să le găsească acele răs
punsuri capabile să-î conducă 
la realizarea unui nou pas pe

I

S-a stins de viață artista emerită Ana Colda, fiică a a- 
cestor meleaguri, care, în cei 15 ani de activitate creatoare 
la Teatrul de stat din Petroșani, s-a identificat cu viața și 
aspirațiile minerilor, dăruind satisfacții spirituale neasemui
te multor generații de spectatori.

Creațiile realizate la teatrul minerilor au încununat o 
carieră actoricească strălucită, adăugind Ia palmaresul actri
ței, an de an, noi izbînzi artistice. Varietatea rolurilor în
credințate, înțelegerea vieții lăuntrice a personajelor au con
sacrat-o ca pe una din cele mai proeminente personalități 
ale Teatrului „Valea Jiului". In creația sa un loc de frunte 
la ocupat interpretarea rolurilor: ANCA din „Năpasta", 
NECUNOSCUTA din „Steaua fără nume", IOANA BOIU din 
„Suflete tari", DIANA din „Ciinele grădinarului", NORA 
din drama lui Ibsen etc.

Căutînd neîncetat căile spre ridicarea măiestriei artis
tice, artista-cetățean Ana Colda a desfășurat, paralel cu ac
tivitatea de creație, și o vastă și rodnică activitate obș
tească.

Plinind probitatea profesională și cetățeneâscă mai pre
sus de ambițiile vedetiste. Ana Colda a cules stagiune 
de stagiune, seară de seară aplauzele miilor de miinl bătă
torite din localitățile Văii Jiului și din afară.

A preluat zbuciumul și bucuria altor vieți transfigurate 
de miracolul artei scenice căreia î-a închinat întregul său 
elan. întreaga sa putere de muncă. Stările sufletești, lupta 
lăuntrică a zeci de eroine s-au oglindit cu o desăvîrșită reu
șită în arta plină de finețe a Anei Colda.

Ana Colda va rămîne veșnic vie in amintirea celor 
care au cunoscut-o și care i-au prețuit marea artă și no
blețea spiritului.

Un succes

(Urmare din pag. 1) 

ploatării la dobindirea aces
tui succes de prestigiu. Vre 
me de 24 de ore, maiștrii Va
lentin Răut, Marin Stoicules- 
cu, Ion Silași, inginerii Mar
cel Tomoiu, Constantin Ră- 
gan, Mihaî Francisc și alții, 
urmînd pilda inginerului co
munist Nicolae Nicorici, și-an 
pus in valoare întreaga lor 
experiență și pricepere, au 
fost mereu prezenți la dato
rie, intervenind cu toată e- 
nergia pentru ca fluxul pro
ductiv să se desfășoare cn 
intensitate.

Desigur, succesul n-a fost 
obținut ușor. La mină au fost 
și greutăți, mai ales cele le
gale de buna funcționare a u- 
tilajelor. Ele au fost însă de
pășite de strădaniile șî tena
citatea colectivului. 

calea perfecționării întregii 
munci de ocrotire a sănătății. 

Pe plan strict profesional, 
acest pas înspre perfecționa
re a fost, desigur, făcut. Nu
meroși comuniști, între caro 
medicii Mihai Banacu, Dumi
tru Ioniță, Liciniu Cîndea, Mi
hai Fărcașu și alții au ținut să 
aducă minuțioase completări 
la darea de seamă prezentată 
de birou, pentru a întregi i- 
maginea preocupărilor în rli-

Adunări 
generale 

pentru dări 
de seamă 

și alegeri în 
organizațiile 

de partid 

recția îmbunătățirii ocrotirii 
sănătății. Dar, tocmai ceea ce 
trebuia .să constituie miezul 
discuțiilor — preocupările 
pentru ridicarea nivelului do 
pregătire politică a fiecărui 
membru al organizației — a 
fost lăsat pe un al doilea 
plan. In sprijinul acestei afir
mații stau cîteva referiri (spo
radice) făcute de cîțiva vor
bitori, care au reliefat, fie ne- 
receptivitatea la critică a u- 
nor comuniști — „autocritica 
se însușește învățînd să pri
mești critica, nu rospingîn- 
d-o“ (Ovidiu Frățilă) — fie. 
în general, nivelul de comba
tivitate scăzut al discuțiilor 
(Nicolae Scărlătoiu).

Acestor constatări le adău
găm cîteva date oarecum sta
tistice : din 22 de vorbitori 
care au ținut să întregească, 
să completeze darea de seamă 
a biroului, doar unul singur a 
făcut o referire concretă la 
stilul de muncă al B.O.B.. 
(Gheorghe Marcu), doar unul

de prestigiu 
de minerii
Uricani

Recordul stabilit la Uricani 
nu trebuie să rămînă singu 
Iar. Cum va fi consolidat și 
dezvoltat ?

— Vom încheia această lu
nă cu un plus efectiv de pes
te 2 000 de tone. Pentru luna 
noiembrie ne-am creat toate 
condițiile să realizăm în plus 
vreo 7 000-8 000 de tone de 
cărbune. Astfel asigurăm în
deplinirea înainte de termen 
a planului anual și angaja
mentelor.

Această afirmație aparține 
directorului exploatării. In 
preajma conferinței organiza
ției de partid a minei, afir
mația sună ca un angajament 
ferm al colectivului. Un an
gajament Ia care, fără îndo
ială, va subscrie faptic fie
care muncitor, maistru sau 
inginer de la Uricani. 

a subliniat necesitatea îmbi
nării învățămîntului politic cu 
cel profesional (Dumitru Ioni
ta). și doar unul dintre vorbi
tori a făcut o Teferire con
cretă la... grija față de pa- 
cianți Neîndoios, ceilalți vor
bitori au abordat probleme in
teresante. dar nu s-au axat. în 
ouvîntul lor, în mod critic și 
autocritic, pe miezul proble
melor privind activitatea 
B.O.B., lipsurile și neajunsu
rile acestuia. Parafrazând spu
sele altora am putea conchi
de că în cadrul adunării fie
care din vorbitori a avut, 
ceva de spus, unii l-au criti
cat pe acest „fiecare" și ast
fel. din generalități in gene
ralității, a ieșit la iveală ceea 
ce lipsește, de fapt, multora : 
tocmai combativitatea, însuși
rea de a acționa neabătut 
pentru oromovarea criticii și 
autocriticii ca arme ale per
fecționării. atitudinea do ne- 
îngăduintă în fața lipsurilor, 
exigența unitatea dintre vor
bă și faptă, preocuparea pen
tru scoaterea Ia iveală a cau
zelor care generează, sau în
trețin, atitudini contrare eti
cii comuniste, ca și pentru a-i 
ajuta, printr-o critică con
structivă, pe cei care au gre
șit, să-și elimine lipsurile ma
nifestate. Au lipsit astfel, pe 
lingă reliefarea lipsurilor în 
stilul si metodele de muncă 
ale B.O.B., atitudinea de ne- 
îngăd.uință în fata acestora, 
spiritul constructiv, novator, 
propriu comunistului, orient- 
tat înspre promovarea celor 
mai eficiente metode, capabi
le să conducă la îmbunătăți
rea si perfecționarea muncii 
politice.

Pornind de la aceeași nece
sitate a perfecționării, subli
niată în repetate rînduri, în 
numeroase documente ale con
ducerii de partid. în conclu
ziile adunării generale s-a a- 
ratat, cu claritate, că prin
tr-o intensă activitate de e- 
ducație comunistă a membri
lor de partid, a tuturor sala- 
riaților, prin sporirea preocu
părilor pentru promovarea în 
rîndul organizației a spiritu
lui novator pentru ridicarea 
activității de ocrotire a sănă
tății pe o treaptă superioară, 
vor fi întregite eforturile ca
drelor medicale, cu apre
cierea că își îndeplinesc 
— Ia o cotă superioară a e- 
xiqențelor — menirea de neo- 
bositi militanți comuniști, de 
slujitori ai sănătății construc
torilor unei societăți a bună
stării și civilizației.

*
■î-ar.in.-

I. MUSTAȚĂ

Calendar

Soarele răsare ia ora 6,47 și 
apun» la ora 17,11. Zile trecu
te din an — 302. Zile rămase 
— 64.

Evenimente
© 1874 — S-a născut acade

micianul C.I. Parhon (m. 1969)
® 1965 — A murit pictorul 

Lucian Grigorescu fn. 1894)
@ 1918 — Proclamarea in

dependenței Cehoslovaciei
© 1918 — A lost creată a- 

genția de presă - C.T.K. în Ce
hoslovacia

® 1.759 — S-a născut Dan
ton, conducător al revoluției 
burgheze din Franța (executat 
în 1794).

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Trei din Virginia ; Republica : 
Osceota ; LONEA — Minerul:

Propunerile, scrisorile și sesizările 
oamenilor muncii

(Urmore din pag. I)

In cadrul analizei la c’are ne 
j referim s-a concluzionat că va 
' trebui să se acorde în viitor 

o atenție mai mare și modului 
’ în care sînt rezolvate proble- 
i mele privind domeniul în dis- 
; cuție, de către unii lucrători 
| din miliție, procuratură și ju- 
, decătorie. Aceștia trebuie să 

facă pași mult mai consistent: 
în direcția soluționării în ter
men a dosarelor, a administră
rii operative a probelor, a pro
nunțării sentințelor fără întîr- 
zfere.

O deficiență, din păcate des
tul de des întîlnită, constă în 
modul de a concepe rezolva
rea unei sesizări sau reclamn- 
ții, mod potrivit căruia depar
te do a se npuiza aspectul se 
lasă încă niște porți deschise 
pentru noi drumuri, pentru noi 
discuții și frăinîntări. Se poa
te vorbi aici despre situația 
acelor scrisori în care, fiind 
semnalate mai multe neajun
suri, se trece la rezolvarea lor 
doar în parte așa încît paten
tul, primind răspuns doar Ia u- 
na sau două din probleme, se 
vede nevoit ca să stăruie în 
continuare.

Mai există apoi situații în 
care o anumită sesizare, deși 
a fost repartizată spre soluțio
nare unor cadre de răspundere 
competente totuși, nu primește 
rezolvarea cuvenită si e lăsa
tă în uitare timp îndelungat, 
sau pur și simplu e... pierdu
tă. Spre convingere se poate 
arăta cazul unpi scrisori din 19 
februarie 1972 adresată Consi
liului popular al orașului Pe
trila și dată spre verificare și 
rezolvare tovarășului Gheor
ghe Popa, sau a scrisorii din 
17 martie — repartizată tova
rășului Dumitru Grunță — și 
din 20 iulie a.c. — repartizată

© „Un grup de locuitori de pe strada Vî- 
nătonilui din Petrila" ne înștiințează că deși 
s-au făcut dese intervenții la sectorul I.G.C., 
canalul care le traversează strada continuă 
să rămînă ' înfundat. aipa murdară „transpor
tată" de acesta, îngreunîndu-le existența cu 
mirosul ei pestilential. De asemenea, aceiași 
locuitori din Petrila ne sesizează că nu se 
pot bucura de... avantajele înnoirilor ; de 
cînd stîlpii de lemn au fost. înlocuiți cu alții 
de beton, iluminația străzii „e la pămînt". 
De ce și pînă cînd? —- se întreabă semnata
rii scrisorii. Exact, reluăm și noi întrebarea: 
de ce și pînă cînd eclipsă de lumină elec
trică ? Străzile lăturalnice ale Petrilei nu pot 
beneficia de aceleași drepturi da strada prin
cipală ? Așteptăm răspunsul ’

Stimate tovarășe Gheorgbe Droancâ (Pe
troșani, str. Republicii, nr. 90), informațiile 
pe oare ni le-ați trimis referitoare la unele 
acțiuni de modernizare a rețelei comerciale 
aparținînd de O.C.L. Alimentara le... cunoaș
tem și vor face, alături de altele, obiectul 
unui articol redacțional. Mulțumim totuși.

® Sîntem de acord în principiu cu dv.. 
tovarășe Ș. Mihaî, (Petroșani, str. Republici:, 
nr. 118), legal, sigur că da, aveți dreptul la 
aragaz, aceasta însă în nici Un oaz nu vă 
îndreptățește să vă exprimați că „pe cel ce 
întocmesc tabele cu solicitanții de aragaze cu

butelii nu are de ce să-î intereseze dacă eu 
după cum singur mărturisiți — locuiesc sat: 
nu împreună cu soția’... Pe toți trebuie să 
ne intereseze... toți cei din jurul nostru, se
menii în mijlocul cărorti trăim.

® Tovarășe C. Mnnîeann (Petroșani, str. 
Mihaî Eminescu) e justificată dorința dv. de 
« vedea, odată șî odată reinstalate burlane
le clădirilor de pe strada pe caro locuiți. „Au 
fost demontate cele vechi, dar, din luna au
gust, nu s-a găsit timp sau material pentru 
a fi confecționate și montate altele, igrasia 
deja instalînd'U-se în case... Sîntem siguri că 
dacă aceste rînduri vor fi citite șî la" secto
rul din Petroșani al Î.G.L., lucrurile vor fi 
puse la punct”. Să sperăm că vor fi!

Astă seară dansăr» în familie ;
VULCAN: SăptSmîna nebuni
lor ; LUPENI — Muncitoresc: 
Șarada; Cultural: Ferma din 
Arizona; URICANI: Tetă de 
duminica

Radio
PROGRAMUL: 1: S.tt) Muafcă 

șî actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Mio
rița; 9,50 Trei melwUi -cu De
nise Constantin eseu; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Selecțiuni din 
opereta „Gheișa0 de Sidney Jo
nes; 10,20 Piese instrumentale; 
10,30 Din țările socialiste; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Foxmația 
voeal-instnunentală Swen Ing
vars: 11,15 Atențiune șoferi. a- 
tențiune pietoni î; 11,35 „Fru
moasă Românie îw — ctntecr de 
Alexandru Pașcanii; 12,00 Dis
cul zilei: Roy DlacK; 12,15 Re
cital de operă Horlana Brfiniș- 
reanu; 12,30 TniRnlre cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13.1’» 
Avanpremieră ■cotidiană; i3,3n 
Radiorecording; 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
Știință, tehnică, fantezie; 17,25 
Gintă Maria Butaciu ion Lft- 
ccanu; 17.45 Muzică ușoară de 
Nicolae Kircuieseu; 18,00 Orele 
serii; 20-00 înfăptuim hotărîrile 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
Tinerii din schimbul III; 20,10 
Zece melodii preferate: 20,45 
Czonsemnări de Franz Storch :
20,50 La hanul melodiilor, cu 
Toana Radu, Doina Badea, An
gela Buchi,» Geory® 

îov. Flore® Maîica, pare de s- 
semenea au fost lăsate în to
tală părăsire. Si, astfel de e- 
xemple se mai pot da.

Din toate cele de mai sus se 
desprinde adevărul că în do
meniul muncii cu scrisorile', 
reclamațiile și sesizările oame
nilor muncii, s-au obținut 
o seamă de rezultate bune. A- 
lături de acestea însă coexistă 
și aspecte deficitare, asupra 
cărora va trebui să se concen
treze o mai mare preocupare. 
Organele și organizațiile de 
partid au datoria să acționeze 
astfel încît fiecare scrisoare, 
fiecare propunere, reclamație 
și sesizare să primească rezol
varea cuvenită în cel mai 
scurt timp. Munca politică-or- 
ganizatorică trebuie orientată 
înspre direcția sporirii răs
punderii cadrelor, din econo
mie mai ales, pentru elimina
rea oricărei atitudini de tără
gănare în rezolvarea cereri
lor legitime ale oamenilor 
muncii. Va trebui să se. inter
vină operativ in toate cazuri
le de manifestare a încălcării 
principiului echității socialis
te. In adunările generale ale 
organizațiilor de bază ca și în 
ședințe ale comitetelor de 
partid să se analizeze perio
dic stadiul înfăptuirii soluții
lor cu care oamenii vin din do
rința de a-și aduce contribu
ția la îmbunătățirea activității 
economice, politice și socialo.

In toate întreprinderile și in
stituțiile, la sectoarele exploa
tărilor miniere și loturile din 
șantierele de construcții, vor 
trebui luate măsuri pentru a- 
sigurarea unei riguroase evi
dențe a audiențelor, a sesiză
rilor și scrisorilor, a modului 
de soluționare a acestora.

Organizațiile sindicale, Ia 
rîndul lor, e necesar să ac
ționeze tuni hotărît, prin mij

Marius Olmizu; 21^5 Moment 
poetic. 21,30 Revteta șlagărelor: 
22.00 Radiojurnal ; 22,30 Expres 
melodii; 24,00 Buletin de știri; 
ox>3—n,oo K’xtrada noctumS.

T. V.
s,iw Ueschldert» anîsîitnii. 

Telex;
!i,05 Cunoașteți legile î;
3.20 A fost odatft ca niclotia- 

trt... „Virasttț» cu Ooî 
bani":

9,50 De vorbS. cai xospotllneîe;
10,03 Ocliîul fci obiectivul știin

ței. Conferința de presă 
cu participanțil la Confe
rința națională de oftai- 
tnologîe;

o,55 Pe deal p® la Cornațel — 
concert de miizW popu
lara;

11.00 Comentariu ia lo «e «te
me; Județul Caraș-Severiu;

11.20 Capodwpero ale mnrJcii u- 
nivensale;

12,05 Vspecte de la Festivalul 
Internațional de balet — 
Vwrna 1071:

12,30 Projnun de sire;
12,50 relclumal;
10.20 Deschidere» canisiunii de 

după-ațnlazJ.
Emisiune tu limba «er- 
manS:

IS^S Ritm, tinerețe, dans;
10,00 Frumusețea nr. 1 — re- 

pertaj: 

loace și forme adecvate, în 
vederea disciplinizării oameni
lor, cunoscut fiind că cele 
mai multe din problemele ri
dicate în scrisori, rechmwții, 
sesizări, sînt generate tocmai 
de lipsa de disciplină care, în 
deobțte se soldează cu conce
dii medicale nejustificate, ab
sențe nemotivate, desfaceri 
do contract de muncă. De ase
menea, se imprime sporirea pre
ocupărilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de carate, de 
educare a tinerilor din cămi
nele pentru nefamîliști. Un cu- 
vînt greu are de spus aici or
ganizația municipală u U.T.C. 
care, trebuie să acționeze maî 
energic, ntaî metodic si maî 
consecvent în vederea mobili
zării tineretului în bătălia 
pentru îndeplinirea cn succes 
a sarcinilor ce stan în fața 
tuturor oamenilor muncii din 
municipiu. Urmărind îndea
proape îndeplinirea acestor 
deziderate, înseamnă să parti
cipăm efectiv tocmai la rezol
varea problemelor ce frămîn- 
fă pe oamenii muncii și fac 
obiectul cererilor scrisorilor, 
reclamațiilor, sesizărilor 'aces
tora.

In lumina cuvîntării rostite 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea cu ac
tivul comitetului municipal de 
partid, cu prilejul vizitei de 
lucru făcută în Valea Jiului, 
avvm murea datorie, mai mult 
decît oricînd, de a ne îmbu
nătăți stilul și metodele de 
muncă, pentru sporirea efici
enței în toate sectoarele de 
activitate. Pentru că numai 
așa vom reuși să eliminăm 
neajunsurile, nemulțumirile si 
să satisfacem tot mai plenar 
dorințele justificate și perfect 
realizabile ale celor oe și-au 
pus încrederea în noi.

13,29 19*1 fle sori: 
13.S1> Telejurnal.

în cinstea aniversării Re
publicii — .rwnie» marii 
întreceri;

«jo.lre peste timp: „ Cutări - 
da'’ — reporiaj:

110.25 TeleeneMopedia: 
21/15 Film serial: Mannîx. Fe 

muchie de cuțH;
21.5S -Si»p«rve<Se*a“. cu Radu 

neli&an șî 'Wateî AJcxan- 
drw;

22 —1 Ecou de romanță. Intîlni- 
re de toamnă cn Mlhaela 
Mihai:

22,13 Telejurnal; 
2255 ȘițptAmim) sportivă.

Hochei pe gheată: Româ
ni» — H.p. Chineză (repri
za a ni-a). înregistrare de 
la patinoarul 23 Augnzt. 
Comentează Călin Anto
nescu.

L o
Rezultatele

27 octombrie

Extr. I: 6.
77, 71, 58, 26.

Extr. a lî-a:
29, 42, 20.

Fond general de premii: 
105S367 Ieî,

f O

tragerii din 
1972:

86, 5, 48. 11.

57, 76, 41, 72.

SPORT
După șase etape, în 

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL...

...continua să conducă — 
se subînțelege că ne referim 
la seria, echipelor din Valea 
Jiului — lînărn formație a 
Minerului Vulcan. Cu 5 me
ciuri cîștigate șî un golaveraj 
suficient de elocvent (15-0), 
Minerul Vulcan s-a instalat 
comod pe un loc care face 
cinste inimoșilor component! 
ai acestei echipe și ne oare, 
se pare, nu par... convinși 
să-l cedeze curîntf. Șî aceas
ta. mai ales în condițiile In 
care principala urmăritoare a 
vulcănenilor. echipa Rarîngul 
Lonea (care manifestă descum
pănitoare fluctuații dt’ formă) 
va fi duminică.. oaspete a 
Vulcanului. Referindu-se la 
această „talonmiră” n lideru
lui, este de remarcat faptul 
că. după un debut anevoios, 
în actualul campionat, Parîn- 
gul Ixtrum. treptat,, și-a reve
nit oarecum, nu însă pînă la 
forma care începuse s-o con
sacre. S-at părea cil scorul 
neobișnuit cu care a cîștigat 
duminică partida cu Utilajul 
Petros-ani (11-01 va relansa a- 
cest „team", recunoscut prin 
dîrzenia cu cere-șî dispută 
șansele, în lupta pentru su
premație seriei. Privit prin a- 
coastă prismă, derby-ul turu
lui (care va avea loc, dumini
că, Ia Vulcan) va decide. Să 
sperăm că. col puțin de dale 
aceasta — pentru că prea 
multe nereguli se îtitîmniă in

S-a încheiat primul tur 
al campionatului municipal

Odată cu consemnarea eta
pei a treia a campionatului mu
nicipal de fotbal, s-a încheiat 
primul tur al acestei compe
tiții. Cele patru echipe, an
gajate în lupta pentru cuce
rirea titlului de campioană 
municipală, nu se vor opri 
însă, aici, ele vor continua 
mai departe întrecerea. în 
cadrul jocurilor programate 
în tur. De reținut: datorită 
faptului cS în acest campio
nat participă numai palm e-

U

CLASAMENTUL
1. Minerul Vulcan 6 5 1 0 15- 6 11
2. Parîngul Lonea 6 4 0 2 27- 6 B
3. Energia Paroșeni 6 3 1 2 20-13 7
4. Preparatorul Petrila 6 3 1 2 14-10 7
5. Minerul Aninoasa 6 3 0 3 16-10 •
6. Streini Bani 6 3 0 3 10-10 6
7. Preparatonil Lupeni 6 2 1 3 10-12 5
8. Minerul Uricani 6 2 0 4 5-15 4
9. Preparația Coroești 6 t 1 4 9-24 3

10. Utilajul Petroșani 6 1 1 4 7-26 3

O etapă fără jocuri!
VO L t I

In urma programului stabilii 
de către comisia municipală de 
specialitate, în ziua de 22 oc
tombrie, sala de sport a I.M.P. 
urma să găzduiască nu mai 
puțin de patru meciuri de vo
lei. Și anume : Parîngul Petro
șani — Minerul Vulcan ; Știin
ța Petroșani — Parîngul Lo
nea ; Minerul Lupeni — Mine
rul Vulcan și Parîngul Petro- 
șanf — Jiul Petroșani.

Dacă pentru echipa Jiul Pe
troșani... absența este oarecum 
justificată (trei component; ai 
acestei echipe fiind elevi ai 
Liceului industrial, plecați ală
turi de colegi la o acțîune de 
muncă patriotică), pentru cele
lalte echipe sindicale (Parîtigiil 
Lonea, Minerul Lupeni șî Mi
nerul Vulcan) nu pot fi invo
cate justificări. 

Î.O1. Petroșani
Angajează urgent:

■ șoferi pentru motoscutere
■ un zidar
h un tîmplar

Contfi|iile de angajare pentru șoferi : să po
sede cornet de conducător auto A.C.

Pentru xidarî și tîmplari să fie calificați in me
seriile respective.

Angajările se fac conform H.C.M. 914/1968 
și Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare se pot obține zilnic, de 
ia biroul personal al trustului, din Petroșani str. 
Republicii nr. 92, telefon 1616-1624,

Mîca publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele AVRAM MI

HAI. eliberată de E.M. Lonea. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de se rn iciu pe numele Ciori Efti- 

mie, eliberată de, E. M. Lone a. O declar nulă.

acest controversat campionat 
județean — partida se va in
tegra totalmente în limitele 
spiritului de sportivitate, iz
gonit de pe multe din are
nele noastre mici, și... cei 
maî buni vor fi învingători.

Privind clasamentul actual, 
se mai remarcă ascensiunea 
echipei Energia Baroșeni și.re- 
gresul de formă al echipei Mi
nerul Anînoasa. care începuse 
campionatul în... tortă, dar a în
muiat pasul...

Ultimele locuri sîiit ocu- 
pate de echipele Utilajul Pe
troșani și Preparatia Co
rcești, posesoare și alo unor 
golaveraje de neinvidiat (7-26 
și respectiv 9-241).

Fără pretenții șl, drept ur
mare, fără măcar a încerca 
să zvîcnenscă din anonimat ~ 
se situează echipele Prepara
torul Petrila. Preparatorul La
poni. Minerul Uricani și 
Streini Bani.

Și acum, rezultatele ultimei 
etape •. Parîngul Lonoa — Uti
lajul Petroșani 11-0; Ener
gia Paroșeni Preparatia
Corcești 8-3; Strein) Baru ■J-- 
Minerul Uricani 8-1 ; Prepara
torul Ltipeni -- Minerul Atii- 
noasa 3-0 * Preparatorul Pe- 

'trila — Minerul Vulcan Ote 
(meciul a fost întrerupt în 
min. 45. urmînd ca rezolva
rea s-o dea comisia județea
nă de fotbal).

V. T.

chipe, conform regulamentu
lui, acestea își vor disputa 
întîietnteo într*un campionat 
tur-retur toamna și tot la fel 
în primăvară.

După cele trei etape. în 
clasament pe primul loc se 
găsește echipa C.F.R. Petro
șani cu 5 puncte, urmata de 
tînăra echipă a minerilor din 
Paroșeni cu 4 puncte, t.G.L. 
Petroșani și l.G.L. Petrila cu 
două și respectiv un punct.

B. STAICU

Este cunoscut fiptul că, a- 
cest campionat a început în 
data de 17 septembrie a.c.. cu 
un număr de 8 echipe, însă 
datorită neprezentărîi la una 
sau chiar maî multe etape, e- 
chipele LP.S.P. Livezeni, E- 
nergia Paroșeni și Liceul Uri
cani au fost scoase din compe
tiție și alături de celelalte 
cinci echipe rămase a mai fost 
inclusă, la cerere, echipa Mi
nerul Vulcan. in care scop 
s-a (Scut reprogramarea ab
solut necesară și comunicata 
în timp util celor interesați.

Să sperăm însă că etapa din 
29 octombrie n.c. nu ne va mai 
produce asemenea surprize si 
toate echipele vor fi prezente 
la întreceri.

S. BALOT
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Toastul Marelui Duce
JEAN DE LUXEMBURG

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUSESCU

f

Convorbiri oficiale 
româno-luxemburgheze

Sosirea la Luxemburg

(Urmare din pag. 1)

Farmecul și frumusețile 
României, mărturiile bogatei 
sale moșteniri istorice și ar
tistice, vitalitatea sa cultura
lă și amabilitatea poporului 
său sînt binecunoscute turiș
tilor noștri. Dar, România, ca
re poartă, ca și țara mea, pe
cetea trecutului său roman, 
este, pe lîngă aceasta, un stat 
în care un anumit număr de 
cetățeni vorbesc o limbă de
rivată dintr-a noastră. Ea s-a 
transmis cu fidelitate pînă în 
ziua de astăzi, de către des- 
cendenții unor emigranți ve- 
niți în secolul al XII-lea din 
regiunile noastre. Prin politi
ca sa de autonomie culturală, 
guvernul Dumneavoastră per
mite să se păstreze această 
reminiscență a unor vechi le
gături între populațiile noas
tre.

Mi se pare deosebit de o- 
portun să ne amintim despre 
aceasta într-un moment în ca
re, după ani de confruntare 
și tensiune, ne este îngăduit 
să sperăm că destinderea și 
cooperarea dintre țările euro
pene din Estul și Vestul con
tinentului vor deveni o reali
tate.

Domnule Președinte,
Țara Dumneavoastră a con

tribuit de multă vreme și în
tr-un
ceasta fericită schimbare de 
climat.
în aria dumneavoastră geogra
fică, care s-a convins că des
tinderea și cooperarea trebuie 
să țină seama de o Europă în 
devenire. Deosebirile care pot 
exista în ceea ce privește re
gimurile sociale și politice ale 
statelor nu v-au împiedicat să 
întreprindeți, împreună cu 
state, eforturi concrete 
consultare și colaborare, 
pe plan bilateral, cît și
contexte mai vaste, îndeosebi 
la Națiunile Unite.

Și, foarte recent, 
monstrat din nou 
rieavoastră de a

mod remarcabil la a-

Ea a fost cea dinții.

alte 
de 

atît 
în

ați de- 
voința Dum- 
stabili cu

comunitățile europene rapor
turi fructuoase. Cunoașteți 
sprijinul pe care guvernul 
meu vi l-a acordat și va con
tinua să vi-1 acorde în căuta
rea unei reglementări satis
făcătoare.

Momentul se aprqpie, în 
sfîrșit, cînd, împreună cu ce
lelalte țări europene și cu a- 
celea din America de Nord, 
atît de profund interesate în 
echilibrul și securitatea regiu
nilor noastre, guvernele noas
tre vor începe pregătirea mul
tilaterală a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Noi cunoaștem — și 
împărtășim — întregul interes 
pe care Dumneavoastră îl a- 
cordați acestei importante re
uniuni. Nutrim via speranță 
că ea va putea răspunde as
pirațiilor legitime ale popoa
relor noastre. Acestea se aș
teaptă nu numai la o intensi
ficare a raporturilor în toate 
domeniile, ci și la o apropie
re între, oameni, sub egida li
bertății.

Aceasta va fi cea mai bună 
garanție pentru menținerea 
securității, în condițiile păcii 
și respectării suveranității tu
turor țărilor.

Curajul și clarviziunea 
Dumneavoastră permit Româ
niei să privească cu încrede
re aceste desfășurări și fac 
din tara Dumneavoastră un 
interlocutor deosebit de pre
țios în problemele europene.

De aceea, noi ne bucurăm 
de strînsele contacte stabilite 
între statele noastre și ne ex
primăm dorința ca ele să se 
dezvolte tot mai mult în vii
tor, în avantajul tuturor.

Domnule Președinte,
Vă rog să transmiteți po

porului român salutul și sen
timentele de simpatie ale po
porului luxemburghez.

Vă invit să ridicați cu to
ții, împreună cu mine, paha
rul în cinstea Președintelui 
Republicii Socialiste România 
și a Doamnei Ceaușescu, pre
cum și pentru fericirea și 
prosperitatea României!

(Urmare din pag. 1)

întîlnlre între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România 
și președintele guvernului Marelui Oucat

Vineri după-amiază, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întâlnit

ed președintele guvernului lu
xemburghez, Pierre Werner.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
atmosteră cordială.tr-o

Convorbirile pe care le-ar» 
avut în cursul acestei vizite, 
pe care le vom avea în continu
are, înțelegerile la care vom a- 

junge vor deschide, fără îndoia
lă, căi noi pentru adîncirea 
cooperării multilaterale româ
no-luxemburgheze, în intere
sul propășirii țărilor noastre, 
al cauzei prieteniei și conlu
crării pașnice între națiuni, al 
destinderii în viața internațio
nală.

In lumea de astăzi se con
turează evident un curs nou, 
îndreptat spre destindere șî 
colaborare. Popoarele își afir
mă cu tot mai multă hotărâ
re voința de a se dezvolta li
bere, stăpîne pe soarta lor, 
într-o atmosferă 
securitate. Avem 
că, numai într-un 
climat, fiecare popor — mare 
sau mic — își poate mani
festa nestingherit ființa na
țională, își poate afirma ge
niul creator, asîgurîndu-și pro
pria propășire materială și 
spirituală și adueîndu-și, tot
odată, contribuția la cauza 
progresului și civilizației în
tregii omeniri.

In acest sens, este îmbucu
rător să constatăm că, în ul
tima perioadă, viața politică 
a continentului nostru a fost 
marcată de o serie de înțe
legeri și tratative care au 
stimulat procesul spre destin
dere și colaborare. Pregătirea 
multilaterală și tinerea con
ferinței general-europene, cu 
participarea nemijlocită a tu
turor statelor interesate, vor 
accentua, după convingerea 
noastră, acest curs pozitiv, 
vor accelera procesul de in
staurare în Europa a unei at
mosfere de securitate și pace, 
a unor raporturi de co
laborare între națiuni libe
re și egale în drepturi. Româ
nia — care este angajată în
tr-o uriașă operă de construc
ție social-economică și spiri
tuală și care își dedică neobo
sit energia cauzei păcii și 
prieteniei între popoare — 
este hotărîtă să-și aducă con
tribuția la reușita conferinței 
general-europene, la instaura
rea securității pe continentul 
nostru.

După convingerea României, 
realizarea securității europe
ne înseamnă, în primul rînd. 
statornicirea unor relații in
terstatale noi, bazate pe în
credere și deplină egalitate in

de pace și 
convingerea 

asemenea

drepturi între popoare, 
respectarea independenței 
suveranității naționale, 
neamestec în treburile inter
ne ale altor țări, pe avantaj 
reciproc. Aceasta va trebui să 
ducă la lichidarea oricăror 
manifestări ale politicii de 
forță, a tuturor formelor de 
presiune și amenințare cu fo
losirea forței, astfel ca fieca
re popor să capete certitudi
nea că se va putea dezvolta 
■la adăpost de orice act de a- 
gresiune sau atentat Ia su
veranitatea națională. In a- 
ceastă ordine de idei, consi
derăm, de asemenea, că po
poarele, guvernele statelor eu
ropene trebuie să-și intensifi
ce eforturile pentru a se a- 
junge la 
ducerea
pentru 

tică a 
crete de 
inclusiv 
blocurilor

Desigur, 
că multe 
își așteaptă rezolvarea — în 
diferite zone ale globului mai 
au loc conflicte armate, mai 
dăinuie focare de încordare 
care pun în primejdie pacea 
întregii omeniri, continuă 
cursa înarmărilor care apasă 
greu pe umerii tuturor popoare
lor. De aceea, un imperativ vital 
al zilelor noastre este ca toate 
statele — fie ele mari sau 
mici — să-și unească efortu
rile, să conlucreze tot mai 
strîns pentru soluționarea 
chestiunilor litigioase pe ca
lea tratativelor pentru 
zolvarea tuturor 
lor care confruntă 
în concordanță cu 
de pace și progres 
ror popoarelor.

In încheiere, doresc să-ml 
exprim încă o dată convinge
rea că vizita pe care o facem 
în țara dumneavoastră va 
marca un moment esențial în 
dezvoltarea continuă a rapor
turilor de prietenie și colabo
rare dintre România și .Ma
rele Ducat al Luxemburgului, 
în conlucrarea țărilor noastre 
pentru asigurarea păcii pe 
continent și . în întreaga lume.

Ridic paharul în sănătatea 
Altețelor Sale Regale, Ma
rele Duce Jean de Luxemburg 
și a Marii Ducese; pentru 
progresul și prosperitatea po
porului luxemburghez, pentru 
dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre România și Lu
xemburg 1

Pe 
si 

pe

înțelegeri privind re- 
efectivelor armate, 
punerea în prac- 
unor măsuri con- 

dezangajare militară, 
pentru lichidarea 
militare.

în lume există în
alte probleme care

La palatul Ministerului de 
Stat au avut loc, vineri, 27 oc
tombrie, convorbiri oficiale 
româno-luxemburgheze.

Au participat, 
română, Nicolae 
președintele Consiliului 
Stat, Ilie 
președinte
Miniștri, George Macovescu, 
ministrul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor dn mașini, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României în Luxemburg, 
Gheorghe Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, precum și Vasile Volo- 
seniuc, președintele Băncii de 
comerț exterior, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, 
Ionescu, adjunct al 
industriei chimice, 
Mihail, director în 
Afacerilor Externe.

Din partea luxemburqheză: 
Pierre Werner, președintele

din partea 
Ceaușescu, 

de 
Verdeț, prim-vice- 
al Consiliului de

afacerilor externe,

Nicolae 
ministrului

Dumitru 
Ministerul

Dejun oferit de

re- 
problemv- 
omenirea, 
aspirațiile 
ale tutu-

guvernului, Gaston Thorn, mi
nistrul afacerilor externe, 
Pierre Wirth, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Paul Mertz, secretar 
general adjunct în M.A.E., Al
bert Duhr, ministru plenipo
tențiar, director în M.A.E., _ 
Helminger, consilier, P. 
seph, secretar general în 
vern.

In cadrul convorbirilor 
fost abordate probleme ale 
lațiilor bilaterale, apreciindu-se 
evoluția lor pozitivă. Totodată, 
cele două părți și-nu exprimat 
convingerea că vizita președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
va deschide noi căi pentru 
dezvoltarea colaborării și co
operării în toate domeniile de 
activitate.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme nctuale ale si
tuației internaționale.

Convorbirile s-au caracteri
zat printr-o , deosebită cordia
litate și înțelegere reciprocă.

guvernul 
Ducat Luxemburg

Marelui Ducat 
a oferit un dejun 
președintelui Con
stat al Republicii 
România, Nicolae 

și a tovarășei

Wer- 
preșe- 
minis-

Guvernul 
Luxemburg 
în cinstea 
siliului de 
Socialiste 
Ceaușescu,
Elena Ceaușescu, în saloane
le de la Vila Vauban.

Au participat Pierre 
ner, ministru de stat, 
dintele guvernului și
tru de finanțe, Eugene Schaus, 
vicepreședinte al guvernului, 
ministru de interne, al justi
ției și al forțelor publice, Jean 
Pierre Buehler, Jean Dupong, 
Marcel Mart, Camille ' Ney,

G. 
Jo- 
gu-

au 
re-

miniștri, Jacques Santer, se
cretar de stat, și alte persoa
ne oficiale.

Au luat parte persoane ofi
ciale române care ÎI în
soțesc pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în vizita 
pe care o face în Luxemburg.

In timpul dejunului, desfă
șurat într-o ambianță de cor
dialitate, președintele guver
nului luxemburghez și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
au toastat pentru prietenia 
dintre cele două țări și po
poare.

Primirea șefilor misiunilor 
diplomatice acreditafi 

în Capitala Luxemburgului
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit, vineri, la 
reședința sa din Marele Palat 
Ducal, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capita
la Luxemburgului, împreună' 
cu soțiile.

După solemnitatea prezentă
rii, Ia care au participat per
soanele oficiale care îl înso
țesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Lu-

xemburg, șeful statului român 
s-a întreținut cordial cu re
prezentanții diplomatici a nu
meroase tari.

Oaspeți ai primăriei orașului Luxemburg
Vineri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și Marele Duce Jean 
al Luxemburgului și Marea 
Ducesă 
oaspeții 
Luxemburg.

In jurul pieței din fața clă
dirii, așteptînd sosirea înalți- 
lor oaspeți români și ai țării 
gazdă, s-au masat numeroși 
locuitori ai capitalei luxem
burgheze. In bătaia vîntului 
fluturau drapelele României și 
Luxemburgului, instalate pe 
frontispiciul clădirii primăriei.

In întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovară
șei Elena Ceaușescu și a con
ducătorilor țării gazdă, au ve
nit primarul orașului Luxem
burg, doamna Colette Flesch, și 
membri ai Consiliului comu
nal. Doi copii ies, de aseme
nea, în întîmpinarea oaspeți
lor, oferindu-le buchete 
flori.

Orchestra municipalității 
tonează imnurile de stat 
României și Luxemburgului.

înaltele personalități intră 
apoi în marea sală de recep
ție a primăriei, în care se 
află membri ai Camerei Depu- 
taților, membri ai guvernului 
luxemburghez, președintele și 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat luxemburghez, alte per
soane oficiale.

Participă persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe 
șeful stalului nostru, precum 
și ambasadorul României în 
Luxemburg.

Un discurs de bun venit pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia adresează doamna Colet
te Flesch.

Domnule președinte,
Este prima dată în istoria sa 

cînd orașul Luxemburg are pri
lejul de a primi un șef de 
stat român. Cu atît mai mult 
apreciez onoarea ce îmi re
vine de a vă adresa, în nu
mele municipalității Luxem

burgului, dumneavoastră, dom
nule președinte, și doamnei 
Ceaușescu, cele mai cordiale 
urări de bun venit, rugîn- 
du-vă să transmiteți compa- 
trioților dumneavoastră urări
le de fericire și de prosperita
te ale concetățenilor mei.

Bucuriei și onoarei 
primi printre noi pe 
cetățean al Republicii 
liste România i se 
bucuria și mîndria de a 
un omagiu unuia dintre crea
torii României noi, onoarea de 
a-1 primi pe pionierul și pro
motorul unei revoluții care a 
știut să folosească tot ce a 
lăsat moștenire un trecut zbu
ciumat, pentru a construi, res
pecting marile tradiții și im- 
primînd geniul său propriu, 
în fine, pe omul de stat, ale

Charlotte au 
primăriei

fost 
orașului

de

in-
ale

de a 
primul 
Socia- 

adaugă 
aduce

cărui calități dominante — 
înțelepciunea, simțul măsurii, 
cunoașterea realităților — nu 
exclud, cîtuși de puțin, dina
mismul și entuziasmul pe ca
re a știut să le transmită po
porului său. Dumneavoastră 
ați înțeles, domnule președin
te, că fericirea, fie ea indi
viduală sau colectivă, nu este 
un lucru care se importă sau 
se exportă și că fiecare popor 
are datoria și, mai ales, drep
tul la fericire și de a con
strui societatea care să co
respundă evoluției sale istori
ce, nevoilor imperative ale 
prezentului și speranțelor vii
torului. încercările suferite 
în comun, încercările trecute 
în mod solidar, crizele grave 
depășite dau naștere Ia demo
crații avansate, care fac socie
tățile mai uman.e și mai drepte.

Acest lucru l-ați simțit cu 
atît mai mult, domnule pre
ședinte, cu cît viața dumnea
voastră. este, întrucîtva, o i- 
magine a patriei dumneavoas
tră : o lungă suită de lupte și 
de suferințe, dar, totodată, de 
speranțe, de reușite și victo
rii. Nu sînt) în măsură să 
reamintesc aici istoria veche 
șî recentă a României și a 
poporului ei, să evoc drumul 
dificil și, deseori, dureros, 
luptele necruțătoare care, de 
la antica Dacie, după două 
milenii, au dus la unitatea 
politică și la independența 
națională a României de astăzi. 
Insă țin să subliniez că tre
cutul dumneavoastră și al nos
tru are comun și analog fap
tul că, în cursul 
tît dumneavoastră, 
nimic uman nu 
străin, nimic din 
fost inuman nu ne-a cruțat. In
tr-un trecut îndepărtat sau mai 
apropiat, unii ca și ceilalți 
am fost invadați, -
cupați, oprimați 
străine și nu am 
viețui decît prin 
una inegale și, 
perate, însă am 
cu încrederea 
pe 
avem 
tatea 
său. Această concepție și a- 
ceastă filozofie ne vin, în 
parte, dintr-o moștenire care 
ne este, de asemenea, comu
nă, o moștenire din care a 
rămas cea mai frumoasă și 
cea mai vie, cea mai latina 
din limbile romanice.

Ca toți aceia dintre noi ca
re au avut deja ocazia de a 
vizita prietenoasa dumnea
voastră țară, compatrioții mei, 
care, în fiecare an, tot mai 
numeroși, pleacă să descope
re farmecul și frumusețile 
României, ar putea întîlnî, în
tr-o zi, undeva, în Transilva
nia, români care vortesc lu- 
xemburgheza, descendenți în 
depărtați ai emigranților, a-

buna și cea 
mărturisire 

a toleran tei

ducînd cea mai 
mai emoționantă 
a respectului și 
pe care România o practică 

etnice, 
tradiți-

învătăminte. Și România, 
și Luxemburgul, a cunos- 
asuprirea străină, dotnina- 
străină, a trebuit să lupte

secolelor, a- 
cît și nouă 
ne-a rămas 
ceea ce a

fărîmițați, o- 
de puteri 

putut supra- 
lupte totdea- 
deseori, dis- 

supraviețuit 
nezdruncinată 

care am avut-o și o 
totdeauna în liber- 

omului și în destinul

față de minoritățile 
față de limba lor, de 
ile și obiceiurile lor.

Domnule președinte, 
cea înțelepciune care

a-cu 
aduce 

toate lucrurile și toate eve
nimentele la justa lor valoare 
și la proporțiile lor umane, 
cu acea înțelepciune care este 
proprie vechilor civilizații și 
poartă marca distinctivă a 
celor care au suferit mult, 
țara dumneavoastră a știut să 
Înțeleagă învățămintele pe 
care i le-a lăsat marele său 
trecut. Din multiplele influen
țe politice, culturale și spiri
tuale pe care lă-a cunoscut 
în mod succesiv, ea a reali
zat sinteza care este astăzi 
România modernă, sinteză în 
care Orientul și Occidentul se 
recunosc și

Domnule 
mai rămîne 
neavoastră, 
nei Ceaușescu o plăcută 
prietenească ț

se regăsesc, 
președinte, îmi 

să vă urez dum- 
precum și doam- 

ă și 
r____  ședere printre
noi, în compania suveranilor 
noștri, pe care am onoarea 
să-i salut. Peste cîteva mo
mente, voi avea plăcerea să 
vă înmînez' un dar din partea 
orașului Luxemburg. Sper că 
el vă va reaminti de un po
por care are un ideal comun 
cu al poporului român.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca
re a spus :

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor orașului Luxem
burg, poporului țării dumnea
voastră, un salut cordial din 
partea mea, a soției mele și, 
totodată, un salut prietenesc 
din partea întregului popor 
român.

Este o deosebită plăcere 
pentru mine de a fi primul șef 
de stat român care să viziteze 
frumoasa dumneavoastră țară, 
deși între țările noastre exis
tă relații vechi, statornicite 
cu sute de ani în urmă. Lup
tătorii luxemburghezi au ve
nit pe atunci în țările româ
nești, în Principatele române, 
pentru a participa la- lupta 
împotriva asupritorilor. Este 
adevărat că unii dintre cetă
țenii dumneavoastră s-au așe
zat încă de atunci 
părți și, fără nici o 
că urmașii lor se pot 
astăzi. Sînt cetățeni 
totul pentru a contribui, 
strînsă unitate cu întregul nos
tru popor, la ridicarea unei 
societăți care să asigure omu
lui condiții de viață demne.

Intre România și Luxem
burg există, astăzi, relații de 
prietenie și colaborare în mul
te domenii de activitate. De
sigur, istoria poate oferi mul-

în acele 
îndoială, 
întâlni și 
care fac 

în

te 
ca 
cut 
tia 
vreme îndelungată pentru a-și 
cuceri independența, pentru 
a-și crea condițiile necesare 
dezvoltării corespunzătoare 
voinței poporului său, dar as
tăzi este mai important să 
tragem învățăminte din isto
rie și să vedem ce trebuie să 
facem pentru a asigura po
poarelor noastre o dezvoltare 
independentă, liberă, condiții 
de a trăi o viață demnă, în 
conformitate cu cuceririle ști
inței, tehnicii și culturii mo
derne. In acest sens, popo
rul român depune eforturi 
mari pentru a lichida starea 
de înapoiere din trecut, pen
tru a beneficia din 
cuceririle civilizației 
ne.

Noi ne preocupăm 
struim orînduirea 
multilateral 
pășit și am 
importante pe 
Știm că mai avem multe de 
făcut pentru a asigura popo
rului o viață din ce în ce mai 
bună, dar avem asemenea re
zultate care ne îndreptățesc 
să credem 
succes tot 
pus.

Trebuie
ceea ce am realizat se dato- 
rește, în primul rînd, eforturi
lor depuse de poporul nostru, 
faptului că el urmează în mod 
unanim politica internă șî ex
ternă a guvernului, convins 
că aceasta corespunde pe ^de
plin năzuințelor sale. Dar, în 
același timp, nu aș putea să 
nu menționez că aceste reali
zări se datoresc dezvoltării 
colaborării largi cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de 
orîndutre socială.

Trăim în asemenea împreju
rări, cînd fiecare popor care 
dorește să obțină o dezvoltare 
pe calea civilizației trebuie să 
colaboreze larg cu celelalte 
popoare, să participe la schim
burile de valori materiale și 
spirituale internaționale, iar 
poporul român este angajat 
în această direcție cu toata 
forțele sale.

In acest spirit se înscriu și 
relațiile de colaborare dintre 
România și Luxemburg.

V-ați referit la o serie de 
probleme și, mai ales, la pro
blema politicii române. Eu 
mulțumesc mult pentru cuvin
tele pe care le-ați rostit aici. 
Referirile la adresa mea 
consider ca fiind adresate 
porului român, pentru că 
mai datorită faptului că 
eu, cît și partidul meu, am în
țeles să exprimăm năzuințele

plin de 
moder-

să con- 
socialistă 

dezvoltată. Am 
obținut succese 

acest drum.

că vom realiza cu 
ceea ce ne-am pro-

să menționez că

le 
po- 
nu- 
atît

întregului popor, am reușit 
să realizăm această politică. 
Dealtfel, pornim întotdeauna 
de la faptul că numai în mă
sura 
iitici 
fele 
țara 
de năzuințele acestora, pot să 
ducă o politică de natură să 
contribuie atît la bunăstarea 
și fericirea poporului cît și la 

cauza prieteniei și colaborării 
cu alte popoare. De aceea, 
România este atașată colabo
rării internaționale.

Sîntem preocupați pentru în
făptuirea securității europe
ne. Știm că în lume sînt încă 
multe probleme de soluționat. 
Mai sînt conflicte, mai sînt 
încălcări ale suveranității și 
independenței statelor, mai 
ard flăcările războiului și, de 
aceea, considerăm că trebui® 
unite eforturile tuturor popoa
relor, 
tuturor șefilor de 
tuturor 
almenle, sînt gata să facă to
tul pentru a contribui la făuri
rea unei lumi mai bune. Știm 
că nu este un lucru ușor, dar 
considerăm că este singurul 
drum care poate asigura fie
cărui popor dreptul la inde
pendență, la libertate, la o 
viată îmbelșugată și fericită, 
poate să asigure fiecărui popor 
pacea, dreptul de a-și hotărî 
destinele așa cum dorește el, 
fără nici un amestec din afa
ră. In acest spirit acționează 
România pe plan internațional.

Sperăm că vizita în frumoa
sa dumneavoastră țară va fi o 
contribuție la dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării mul
tilaterale șî, totodată, va aduce 
o contribuție șî la cauza cola
borării între popoare, a păcii 
în lume. Mulțumindu-vă încă 
o dată pentru primirea ce ni 
s-a rezervat, doresc să vă u- 
rez dumneavoastră, întregului 
popor luxemburghez fericire și 
prosperitate. (Aplauze).

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, Ma
rele Duce și Marea Ducesă 
a Luxemburgului semnează 
în „Cartea de aur" a orașului.

Sînt prezentați înalților oas
peți români membrii Consi- . 
liului Comunal.

Vizita de Ia primăria ora
șului Luxemburg ia sfîrșit. 
Mulțimea face o caldă mani
festare de prețuire, stimă înal
tului sol al României socia
liste, tovarășului Ceaușescu, 
înaltelor personalități luxem
burgheze, pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și coo
perare între cele două țări și 
popoare.

în care conducătorii po
se identifică cu năzuin- 
tuturor oamenilor din 
respectivă și tin' seama

tuturor guvernelor, 
stat, ale 

oamenilor care re-

.Vineri,. după-amiază, prteșh1 
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai presei și 
radioteleviziunii din Luxem
burg, precum și cu corespon
denți ai presei străine.

După ce președintele guver
nului luxemburghez, Pierre 
Werner, l-a prezentat pe șefub 
statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns 
la întrebările ziariștilor.

La întrebarea pusă de re
prezentantul ziarului „Luxem
burger Wort", referitoare la 
rezultatele vizitei în Belgia și 
Luxemburg, la întărirea rela
țiilor politice și 
dintre România și 
țări, președintele 
Ceaușescu a răspuns :

Vizita pe care o efectuez în 
Belgia și Luxemburg constitu
ie expresia relațiilor bune de 
colaborare dintre țările noas
tre.

In cursul vizitei în Belgia, 
am fost întîmpinați deosebit de 
amical, începînd cu primirea 
de către maiestatea sa Regele 
belgienilor și Regina, cu pri
mul ministru și membri ai gu
vernului, precum și la întîlni- 
rile pe care le-am avut cu con
ducătorii diferitelor întreprin
deri industrial®, cu populația 
din capitala Belgiei și din ora
șele pe care le-am vizitat. 
Deci, avem, cele mai bune im
presii despre primirea și con
vorbirile pe care le-am avut. 
Rezultatele sînt înscrise în 
Declarația solemnă comună pe 
care am semnat-o, de care 
cred că aveți cunoștință, pre
cum și în comunicatul comun.

In ce privește Luxemburgul, 
sîntem în prima zi a vizitei. 
Am fost primiți deosebit de a- 
mical de Alteța Sa Marele 
Duce de Luxemburg și de Ma- ■ 
rea Ducesă; de asemenea, de 
primul ministru și de membri 
ai guvernului. Am avut con
vorbiri deosebit de cordiale 
asupra problemelor de interes 
comun, asupra problemelor in
ternaționale. Avem impresii 
plăcute despre primirea și în
tâlnirile cu' populația din Lu
xemburg. Pot spune, deci, că 
vizita a început în condiții 
deosebit de bune și în Luxem
burg, și se va încheia cu re
zultate care vor deschide noi 
căi pentru dezvoltarea relații
lor politice, economice, pen
tru colaborarea țărilor noas
tre în toate domeniile de ac
tivitate.

In legătură cu o întrebare a 
aceluiași ziarist privind schim
burile turistice dintre Româ
nia și alte țări, președintele 
a spus :

Noi sîntem partizanii dez
voltării schimburilor turistice. 
Aș dori să vină din Luxem
burg turiști cît. mai multi în 
România. Vă asigur că vor fi 
primiți foarte bine și ne vom 
strădui să le creăm condiții 
bune.

De asemenea, încurajăm și 
deplasarea turiștilor români în 
străinătate, inclusiv în Lu
xemburg, și sperăm că schim
bul acesta se va intensifica în 
viitor.

Expresie a interesului viu 
manifestat de reprezentanții 
presei față de conferința pri
vind securitatea europeană,

economice 
cele două 

Nicolae

Așteptată cu interes și sa
tisfacție 
oamenii 
ghezi, 
■Nicolae 
țară se 
ment de seamă în contextul 
bunelor relații statornicite în
tre România și Luxemburg, 
relații care cunosc un curs 
ascendent, mereu mai rodnic, 
pe multiple planuri.

Poporul luxemburghez 
reafirmă, astăzi, în această 
sărbătorească zi a sosirii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de 6timă și sim
patie față de șeful statului ro
mân, față de România și po
porul nostru.

In această ambianță priete
nească, ce caracterizează re
lațiile româno-luxemburgheze, 
își începe, vineri, 27 octom
brie, președintele Consiliului 
de Stat al României, vizita 
oficială în Luxemburg.

...Trenul oficial sosește în 
capitala Luxemburgului la ora 
11,00, ora locală. Gara este 
împodobită festiv. Sînt arbo
rate drapelele de stat ale ce
lor două țări.

Președintele Nicolae

de opinia publică și 
politici luxembur- 

vizita președintelui 
Ceaușescu în această 
înscrie ca un eveni-

își

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de 
Marele Duce Jean al Luxem
burgului și de Marea Ducesă 
Charlotte.

Cei doi șefi de stat se salu
tă cu cordialitate, își string 
călduros mîinile.

Marele Duce Jean al Lu
xemburgului și Marea Ducesă 
Charlotte îi invită pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu 
în pavilionul ducal al gării, 
unde le sînt prezentate per
soanele oficiale luxemburghe
ze venite în întîmpinare.

Urmează ceremonia militară 
rezervată înalților oaspeți. O 
gardă militară, cu drapel, 
prezintă onorul. Marele Duce 
Jean al Luxemburgului șî pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de onoa
re. Se trag 21 de salve de tun.

Intr-o mașină escortată 
de motocicliști, conducătorii 
României și Luxemburgului se 
îndreaptă spre reședința re
zervată înalților oaspeți ro
mâni — Marele Palat Ducal.

Populația orașului salută cu 
simpatie și cordialitate p>e -so
lii poporului român.

Plecarea din Bruxelles
(Urmare din pag. 1)

care s-au bucurat.
...Vineri dimineața, a avut 

loc ceremonia plecării. De la 
Palatul Regal și pînă la Gara 
Luxemburg, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți de Maiestățile lor re
gele Baudouin și regina Fa
biola. Numeroși cetățeni, aflați 
în fața clădirii, au ținut să-l 
revadă pe șeful statului ro
mân, să-i ureze drum bun.

La intrarea pe peronul gă
rii, președintele Nicolae 
Ceaușescu, regele Baudouin, 
tovarășa Elena Ceaușescu, re
gina Fabiola sînt salutați de 
G. Eyskens, prim-ministru, A. 
Cools, viceprim-ministru, P. 
Harmel, ministrul afacerilor 
externe, E. Anseele, ministru) 
poștelor, telegrafului și tele
foanelor, Ch. Hanin, ministrul 
culturii franceze, general lo
cotenent P. Brecx. Apoi, 
ședințele Ceaușescu își ia 
mas bun de la persoanele

pre- 
ră- 
ofi-

ciale belgiene, iar suveranul 
belgian de la persoanele ofi
ciale române care l-au însoțit 
pe președintele Consiliului de 
Stat în vizita sa în Belgia: 
Ilie Verdeț, George Macoves
cu, loan Avram.

Este ora 8 și 40 de minute. 
Președintele Ceaușescu și re
gele Baudouin își string cu 
căldură mîinile, înainte de a 
se despărți.

De asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu își ia rămas' bun 
de la regina Fabiola în; ace
eași atmosferă de cordialitate. 
Așa cum s-a anunțat în zia
rele de ieri, suveranii ; bel
gieni își vor reîntîlni oaspeții 
cu prilejul vizitei pe care o 
vor face în România, la invi
tația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Trenul oficial se desprinde 
apoi de peron, îndreptîndu-se 
spre Luxemburg. împreună cu 
șeful statului nostru călăto
resc pînă la frontieră și mem
brii suitei de onoare belgiene.

una din întrebări s-a referit la 
poziția României față de aceas
tă conferință.

După cum știți — a spus 
conducătorul statului nostru 
— România s-a pronunțat în
că de mulți ani pentru aceas
tă conferință și a militat activ 
pentru ca ea să aibă loc. Sîn
tem deosebit de satisfăcuți că 
țările europene au ajuns la un 
acord cu privire la începerea 
pregătirilor și ținerea conferin
ței, cu participarea care se 
cunoaște, inclusiv a Statelor 
Unite și Canadei.

Noi așteptăm ca această 
conferință să marcheze sfîrși- 
tul unei anumite perioade, și 
anume 
care, 1 
spune 
și să ' 
etape 
țările 
această conferință să adopte 
anumite hotărîri sau să ajun
gă la o anumită înțelegere cu 
privire la principiile relațiilor 
viitoare dintre țările conti
nentului, principii pe care noi 
le concepem bazate pe egali
tatea deplină între toate sta
tele, pe respectul independen
ței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburi
le interne și avantajul reci
proc, pe dreptul fiecărui po
por de a-și dezvolta econo
mia, știința, cultura, deci de 
a-și hotărî dezvoltarea sa 
așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară,

De asemenea, dorim ca 
această conferință să se 
dopte o hotărîre solemnă că 
țările europene 
forța sau nu 
cu forța un alt 
acționa pentru 
problemelor, pe 
velor, în mod 
ele.

Am. dori ca, 
ropeană să discute perspec
tivele unei cooperări econo
mice, științifice, tehnice, ale 
schimburilor culturale și tu
ristice și de altă natură, prin 
eliminarea unor îngrădiri ca
re mai există astăzi, ceea ce 
va putea să contribuie din 
plin la o strînsă 
între toate națiunile 
nentului nostru.

Și, în fine, am dori 
această conferință să 
jungă la înțelegerea necesi- 

constituirii unui orga
nism permanent, care să asi
gure legături continue între 
state și pregătirea diferitelor 
reuniuni sau dezbaterea altor 
probleme care vor trebui so
luționate în viitor.

Răspunzînd la o întrebare 
cu privire la relațiile Româ
niei cu țările Pieței comune, 
președintele Ceaușescu a 
spus:

România întreține relații 
economice largi cu toate ță
rile Pieței comune și, se în
țelege, este interesată ca, în 
final, să dezvolte și să mul
tiplice aceste relații de coo
perare. Dealtfel, așa cum am 
menționat în cursul vizitei în 
Belgia și Luxemburg, am dis
cutat și despre această extin
dere a colaborării în diferite 
domenii de activitate. Avînd 
în vedere că Piața comună 
este o realitate, ne gîndim.

a perioadei anacronice 
în practică, se poate 
că aproape a dispărut, 
însemne începutul unei 
noi în relațiile dintre 
europene. Am dori ca

la
a-

nu vor folosi 
vor amenința 
stat, ci vor 

soluționarea 
calea tratati- 
pașnic, între

conferința eu-

colaborare 
con ti

ca la 
se a-

tațiî

desigur, ca unele probleme 
cum ar fi, de exemplu, cea a 
preferințelor vamale genera
lizate, să fie discutate cu or
ganismele care pot să ia o 
hotărîre în această privință. 
In acest . spirit, se înțelege 
că, dezvoltînd relațiile cu 
toate țările din aceste orga
nisme ale Pieței comune, vom 
căuta ca, în problemele care 
trebuie soluționate cu ele, să 
discutăm aceste probleme, 
pentru a le găsi soluțiile co
respunzătoare.

Reprezentantul publicației 
săptămînale „La Revue” a în
trebat. care va fi atitudinea 
României față de o uniune 
politică europeană.

Răspunsul a fost i
Aștept să hotărască cei in

teresați în această privință.
La o întrebare, referitoare 

la unele modificări în compo
nenta guvernului, tovarășul 
Ceaușescu a răspuns:

Este vorba de aplicarea u- 
nor hotărîri 
Naționale a 
simplificare a 
conducerea 
Iui și de 
conducător al partidului, ca
re se înțelege și prin partici
parea nemijlocită a cadrelor 
de bază din conducerea de 
partid în sectoarele hotărî- 
toare.

Reprezentantul ziarului „Le 
Republicain Lorrain" a adre
sat o întrebare privind pro
blemele construcției de lo
cuințe proprietate personală 
și asigurarea acestui drept.

Tovarășul Ceaușescu a spus :
In Constituția României se 

prevede dreptul de proprieta
te asupra locuințelor proprii 
Și a altor bunuri personale. 
Deci, este vorba de realizarea 
prevederilor Constituției. Inter
zicem și vom interzice și în 
viitor construcția de locuințe 
pentru a fi exploatate, consi
dered că. acestea trebuie să 
fie numai pentru folosința 
proprie. In acest sens, orice 
cetățean, inclusiv un cetățean 
străin care vrea să se stabi
lească în România, își poate 
construi un apartament pe care 
să-l folosească și îl poate lăsa 
moștenire.

Reprezentantul postului de 
radio U.K.W. Luxemburg a în
trebat care sînt opiniile preșe
dintelui în' legătură cu nece- 
sl?a.îea perspectivele coope
rării între țările balcanice.

Noi considerăm că țările 
din Balcani sînt interesate să 
realizeze o colaborare econo
mică, tehnico-științifică între 
ele și, totodată, să ajungă la 
o înțelegere comună de a trans
forma Balcanii într-o zonă fă
ră armament nuclear, fără baze 
militare străine, fără trupe 
străine, deci într-o zonă a pă
cii șî colaborării, a precizat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Considerăm că aceasta se în
scrie.în preocupările pentru 
securitatea europeană, pentru 
pace și cooperare în întreaqa 
lume.

In încheierea conferinței 
de presă, Pierre Werner, pre
ședintele guvernului, a mulțu
mit călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru în- 
tîlnirea sa cu ziariștii, pentru 
răspunsurile date la întrebările 
acestora.

ale Conferinței 
partidului, de 

relațiilor în 
activității statu- 

creștere a rolului


