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Cel de-al treilea trimestru 
poate și trebuie să fie în

cheiat cu rezultate mai bunepași mari de sfîrșitul celui de-al treilea an hotărîtor al cincinalului. Filele dinNe apropiem cu trimestru al acestui calendar zboară cu repeziciune și minerii au început să numere șuturile pe care le mai au de făcut pînă la finalul acestei importante etape de întrecere. Este o treabă de chibzuință să știi, în fiecare moment, cite zile lucrătoare ai in față și cît îți revine să dai în fiecare șut pînă la scadență pentru a rotunji bilanțul măcar cu cîteva tone de cărbune peste plan. In toate exploatările miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului se muncește în aceste zile cu rîvnă, se depun eforturi stăruitoare pentru învingerea dificultăților, se exploatează noi căi pentru sporirea randamentelor în abataje, pentru folosirea mai deplină a timpului din programul de lucru și a utilajelor, pentru reducerea consumurilor specifice de energie, piese de schimb și materiale pentru creșterea eficienței economice. In marea competiție ce se desfășoară în întreaga țară pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, minerii din bazinul Văii Jiului se afirmă, ca întotdeauna, drept unul din detașamentele de nădejde ale clasei muncitoare care nu dezminte deplina încredere acordată deînceputul ultimei gătim să-l încheiem a noi măsuri menite să producției și a muncii în unitățile miniere, la exploatarea mai bună, mai rațională și mai completă a tehnicii din dotare, la folosirea mai judicioasă a efectivelor de mineri, la optimizarea condițiilor de muncă din abataje. Din majoritatea sectoarelor de producție ale exploatărilor miniere, din frontalele Lupeniului, Paroșeniului și Vulcanului, din numeroase abataje cameră de la Aninoasa și Lonea, din punctele de înaintare ale noilor magistrale subterane ne sosesc vești îmbucurătoare cu privire la evoluția extracției de cărbune și lucrărilor de investiții miniere.Evident, în rezultatele din ce în ce mai superioare pe care Ie obțin minerii din numeroase colective se reflectă eficiența întregului ansamblu de măsuri tehnice, organizatorice și politice luate în lumina indicațiilor date de conducătorii partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru făcută în Valea Jiului în toamna anului trecut. In toate exploatările miniere

partid, de popor.luni din trimestrul pe care ne pre- coincis cu trecerea la aplicarea unor conducă la îmbunătățirea organizării
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PENTRU ÎNDEPLINIREA

CINCINALUL UI
ÎNAINTE DE TERMEN !

Minerii ridică ștacheta întrecerii
pentru rezultate superioare la extracția

de cărbune

Importante depășiri în abatajeMinerii Petrilei desfășoară în aceste zile o activitate intensă în vederea încheierii trimestrului III cu rezultate cît mai bune în muncă.Dintre faptele remarcabile înregistrate în prima parte a lunii septembrie de către brigăzile de mineri petrileni, reținem succesele obținute de ortacii brigadierilor Eugen Voicu și Stelian Maftei din cadrul sectoarelor III, respectiv, IV.Lucrînd la abatajul frontal blocul II, componenții brigăzii nr. 5 V din conduse de

Eugen yoicu au realizat pînă in prezent o depășire de peste 100 de tone a sarcinilor de plan ce le reveneau, deși au trebuit să învingă unele dificultăți cauzate de modificarea tehnologiei de lucru.La abatajul cameră nr. 15 V din cadrul sectorului IV, brigada condusă de Stelian Maftei a reușit să încheie decada I a lunii cu o depășire de 110 tone de cărbune, propunîndu-și continuarea ■ acestor realizări bune și menținerea unui nivel cît mai ridicat al productivității muncii.

Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Ecuador
VizităJoi du.pa-amiază, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o Palatul telui neral Lara,La avut asistat ai celor două • Macovescu și Lucio Paredes.

vizită protocolară, laNațional, președin- Republicii Ecuador, ge- Guillermo Rodriquezcare a prilej au externe George
întrevederea loc cu acest miniștrii' de țări,Antonio Jose

protocolarăIntr-o atmosferă cordială, prietenească, au fost abordate probleme privind relațiile de colaborare dintre cele două țări și, fost analizate dezvoltare în două țări și uzei păcii și ternaționale. fost

îndeosebi, au căile lor de interesul celor popoare, al colaborării Totodată, discutate probleme interes reciproc ale situației internaționale actuale.
căinau de

La sosire și la plecarea de la Palatul Național, garda prezidențială a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de țări.Apoi pînă la Palatul Național, cît și în fața dențiale, locuitoririene auNicolae manifestare de prietenie.

stat ale celor douăpe traseul străbătutreședinței prezi- un mare număr de ai capitalei ecuado- făcut președintelui Ceaușescu o caldă
Banchet oferit în onoarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena CeaușescuPreședintele Republicii E- cuador, general Guillermo Rodriguez Lara, a oferit, joi seara, un banchet in saloanele Palatului Național, în onoarea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La banchet au luat parte membrii guvernului ecuadorian, personalități ale vieții culturale, științifice, conducători ai ’ unor firme economice, rectori, redactorii-șefi ai principalelor ziare din Quito, conducerea municipalității și alte persoane oficiale.

participat persoanele române.sosirea președintelui Ceaușescu și a tova-Au oficialeLaNicolae rășei Elena Ceaușescu, garda militară prezidențială a prezentat onorul. Oaspeții români au fost întîmpinați de președintele Guillermo Rodriguez Lara. Apoi a urmat ceremonia prezentării președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu a demnitarilor ecuadorieni, șefilor misiunilor diplomatice acreditați la Quito, prezenți la banchet.

In timpul banchetului, cei doi președinți au rostit cuvîn- tări.Președintele Ecuadorului a înmînat președintelui Nicolae Ceaușescu „Marele colan al Ordinului Național de merit*1, cea mai înaltă distincție ecua- doriană, conferită prin tradiție șefilor de state, promotori ai păcii și justiției militanți consecvenți conviețuire frățească oameni.Banchetul s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

sociale, pentru între

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Noi capacitățiDe curind în cadrul sectorului II al minei Petrila au început lucrările de pregătire a unui abataj frontal de mare capacitate menit să contribuie la asigurarea liniei de front a sectorului la nivelul sarcinilor sporite ale anului viitor. Viitorul abataj frontal va permite exploatarea stratului 13 între orizonturile XIV A și XIV B și va avea o lungime de front de 170 de metri. înclinarea mică a stratului și con-

în pregătiredițiile geologico-niiniere permite adoptarea unor nizare a lucrărilor de abataj, realizîndu-se pe această cale premisele de creștere a productivității muncii. Executarea lucrărilor de pregătiri a fost încredințată brigăzilor conduse de Ion Ojog și Alexandru Roșea, brigăzi a căror omogenitate și experiență profesională reprezintă garanția respectării termenului de punere în funcțiune a noii

favorabile vor soluții de meca-

capacități de producție.
Productivitatea muncii în creștereColectivul sectorului II al minei Vulcan desfășoară in aceste zile o activitate susținută in vederea obținerii unor rezultate cît mai bune în muncă care să-i permită să raporteze la finele decadei a doua a lunii septembrie realizarea integrală sarcinilor ce-i revin.In fruntea întrecerii

se desfășoară între brigăzile sectorului se situează formațiile de lucru conduse de NICOLAE ENACHE și PETRU AILINCAI. Frontaliștii Iui NICOLAE ENACHE au obținut la abatajul din stratul 13, blocul zero, depășiri de peste 7 la sută a productivității muncii, iar ortacii lui PETRU AILINCĂI

realizat la abatajul cameră nr. 3 din stratul 13, o depășire de 0,5 tone/post a nivelului planificat al productivității muncii.Toate aceste realizări s-au materializat în importante sporuri de producție pe care brigăzile susmenționate sînt hotărîte să le majoreze pînă la sfîrșitul lunii.

Mult stimate Domnule președinte,Domnilor miniștri,Doamnelor și Domnilor,Vizita pe care o întreprindem în Republica Ecuador prietenă, la invitația amabilă a dumneavoastră, domnule președinte, reprezintă un moment de importanță deosebită în relațiile țărilor noastre.Intr-adevăr, este prima vizită pe care un șef de stat român o face în țara dumneavoastră și, după cum ați menționat, prima vizită a unui șef de stat din țările socialiste europene.Vă mulțumesc cordial, domnule președinte, pentru urările de bun venit, pentru primirea ospitalieră pe care ne-ați rezervat-o. De asemenea, doresc să mulțumesc populației capitalei patriei dumneavoastră pentru manifestările de prietenie și simpatie față de noi. In toate acestea, noi ve-

dem expresia sentimentelor de prietenie față de poporul român, dorința de a dezvolta colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre.La rîndul meu, doresc să vă adresez, domnule președinte, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român și al meu personal, un salut călduros prietenesc cele mai bune urări re și prosperitate prieten ecuadorian.Am venit în țara voastră și în alte Americii Latine animați- sentimente de prietenie și solidaritate, de dorința de a explora împreună căile dezvoltării prieteniei și colaborării multilaterale dintre popoarele noastre.Intr-adevăr, poporul român și poporul ecuadorian au multe trăsături comune, ca urmare a afinităților de limbă, de cultură latină, a faptului

Și de ferici- poporuluidumnea- țări ale de

ele s-au inspirat din cuceririle științei și culturii europene și universale. Fără îndoială că toate acestea au o mare însemnătate în dezvoltarea prieteniei dintre popoarele noastre, dar popoarele român și ecuadorian au și alte momente, aș putea spune identice, în dezvoltarea lor națională și socială, au cunoscut timp îndelungat asuprirea străină, au dus lupte îndelungate pentru cucerirea independenței naționale, pentru afirmarea lor ca națiuni independente și libere.In decursul istoriei sale, poporul român a făcut față multor greutăți, a suferit secole întregi asuprirea Străină, a dus lupte grele pentru apărarea ființei sale naționale și, poate, tocmai datorită acestor împrejurări deosebite națiunea română s-a dezvoltat in

(Continuare in pag. a 3-a)

fruntașîntrecerea patriotică intre localitățile municipiului pe linia bunei gospodăriri a însemnat și pen*ru cetățenii Petrilei un imbold în acțiunile gospodărești. Deputății și cetățenii, unitățile economice și instituțiile de pe raza orașului, răspun- zînd chemării comitetului executiv al consiliului popular, au desfășurat în trimestrul III o vastă acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor de interes cetățenesc.Rezultatele n-au întîrziât să se arate, astfel, la bilan- x țul dintre cele două etape ale întrecerii, făcut la începutul lunii septembrie de comisia județeană pentru întrecerea în munca patriotică, orașului Petrila i s-au acordat 1 500 de puncte pentru lucrările executate in valoare de 16 000 000 lei. Un punctaj care obligă.

expaziției cârtii 
social-politico

In sala cabinetului de ști
ințe sociale de la Exploatarea 
minieră Lonea s-a deschis 
ieri o expoziție, cu.vinzare, a 
cărții social-politice. Expoziția 
face parte dintr-o suită de 
acțiuni de acest gen, inițiată 
de Comitetul județean Hune
doara al P.C.R., cu sprijinul 
Centrului de librării din Deva. 
La deschiderea acestei mani
festări cultural-politice au 
participat tovarășii Ion Radu
lescu, prim-Secretar al Comi
tetului orășenesc 'de partid 
Petrila, Ion Badea, activist al 
Comitetului municipal de 
partid, Ion Poporogu, pre
ședinte al Comitetului muni
cipal de cultură și educație 
socialistă, ing. Aurel Brînduș, 
directorul E. M. Lonea, Vla
dimir Pop, directorul Centrului 
de librării Deva, mulți munci
tori, tehnicieni și ingineri, sa- 
lăriați ai minei care, vizitind 
această frumos amenajată și 
bogată expoziție au ieșit pur- 
tînd volumele ce-i interesau. 
Expoziția este- deschisă zilnic 
între orele 10-14,

(Continuare in pag. a 4-a)
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Pentru utilajele miniereLuna august a consemnat executarea în cadrul secțiilor I.U.M.P. a unui volum însemnat de piese de schimb, e- lemente de o mare importanță în asigurarea funcționării continue a utilajelor din dotare, în creșterea indicelui d*e exploatare intensivă a u- tilajelor.Din larga gamă de piese de schimb expediate minerilor din bazinul Văii Jiului notăm : flori pentru sfredeie de

mină, roți dințate pentru diferite utilaje, robinete drepte cu cep, piese de schimb pentru transportoarele TR-2 (pinioane conice, stele de acționare și de întoarcere etc.).Secțiile de preparare a cărbunelui din Valea Jiului au primit și ele un volum important printre filtru, pentru

î •In stații: așteptare, nervi, busculade!
La cap de linie: „tinde sînt șoîerii ?

w •• ~ f 1 < 1 (tiCă mașini sînt destule!

T

Prin contribuția 
cetățenilor au

de piese de schimb care cităm ; plăci de statoare și rotoare pompe.
în ziarul de azi:

CULTURÂ-ARTÂ
Din viața organizațiilor de partid.

Sfirșit de vacanță.

Rubricile „Stop" și „Poșta juridică".
(pag. a lll-a) 

Energice proteste in întreaga lume împotriva loviturii de stat 
militare din Chile și a asasinării președintelui Allende. 

Intensificarea rezistenței populare împotriva puciștilor.

(pag. a IV-a)

Sîntem, aproape fiecare dintre noi, pasagerii autobuzelor aparținătoare Exploatării de gospodărie comunală Petroșani, care fac curse pe arterele din municipiu. Pe traseele ce au punct de pornire din Piața Victoriei și se îndreaptă spre Lonea sau Uricani, călătorii cunosc în general orarul autobuzelor. Există insă două trasee avînd cap de linie in cartierul Aeroport, care merg spre Piața Victoriei, și la Pe- trila despre care călătorul nu are ideea unui orar precis de circulație a autobuzelor cunoscute de publicul . călător sub populara denumire de „locale".Autobuzele de pe aceste trasee sînt atît de dese incit abonatul sau călătorul plător nu trebuie să prea mult în stații, realitatea îl surprinde Oricît de grăbit ar fi, de cinci minute (să zicem !) este obligat uneori să aștepte mai mult. Cînd și-a făcut îndeajuns de mulți nervi se

întîni- aștepte Totuși, uneori.in loc

nu de puține ori,pepomenește, chiar în prima stație <le traseu, cu trei autobuze deodată. In primul, urcă majoritatea călătorilor. In cel de-al doilea, ceilalți, iar in al treilea, fiind la cîțiva metri în afara spațiului amenajat pentru stație, mai urcă doi-trei

nează patru autobuze. Numerele3 675, 528. Sosește tocmai a- tunci și cel cu nr. 705. Tovarășa dispecer Terezia Artemie (de fapt suplinitoare, pentru că pe cele trei schimburi, în ultima lună, doar o singură titulară este la serviciu), cu o
r

31-HD 3 203, 1 663.

Pe marginea unor deficiențe 
ale transportului în comunpasageri apoi „coloana mașini" pornește, ca la semnal, străbătînd Aeroport.In cît timp va sosi autobuzul înapoi la același cap de linie pentru a porni într-o nouă cursă ? Incercînd să răspundem la această întrebare ne-am postat în cursul uneia din zilele trecute în cabina dispecerului din cartierul Aeroport Petroșani....Ora 7,30. Pe platou stațio-

de un cartierul ceașcă de cafea pe măsuță, completează ciclograma autobuzelor. Iși întrerupe din timp în timp această preocupare, iese din cabina dispecerului și pornește în jur, căutarea taxatoarelor și a ferilor de la autobuzele ce mează să plece în cursă.La ora 7,34, primul autobuz din cele cinci staționate, pornește. Notăm, după' ceasul din cabină, ora plecării următoarei mașini: la oră 7,37 mi-

în șo- ur-

nute pleacă spre Petrila ma-- șina cu numărul 3 675 condusă de Petru Voichițoiu. Ar urma, conform programului, să plece autobuzul condus de Ilie Rădoi (nr. ,528). Cum însă șoferul se afla . la alimentara de alături, îl înlocuiește colegul' său Udrea, care pornește spre Petrila, la ora 7,40. Șoferul întîrziât pornește și el mașina la ora 7,44.Intre timp sosesc de pe traseu alte mașini așa încît pe platou continuă să staționeze cel puțin trei autobuze cjboda-' tă. In aceste condiții (în -, prezența noastră !) plecările erau destul de dese, cu pauza, .de 4—5 minute între curse. A continuat să staționeze doar mașina cu nr. 705 pînă. la ora 8. Ni s-a explicat: a' efectuat o cursă, specială ’la Parașeni, programată pînă la ora 8. Sosise și o a. doua mașină din-Ing. Anton HOFFMAN
(Continuare in pag. a 3-a)

X

In cartierul Aeroport început lucrările la două din obiectivele aprobate pentru a fi executate prin contribuția în bani și muncă țenilor. Este vorba piața de alimente și țiile sanitare publice sate lingă complexul cial din extremitatea sudică a cartierului.Pentru ca lucrările să fie terminate în timpul planificat, este necesar ca toți locuitorii cartierului Aeroport să presteze orele de contribuție în muncă la aceste o- biective, deputății circumscripțiilor electorale să traducă în practică măsurile stabilite de comitetul executiv al consiliului popular municipal.

a cetă- despre instala- ampla- comer-

Instruire a 
comandanților de 

pionieriLa . Vulcan a avut ședința de instruire a mandanților instructori unități din școlile orașului.In centrul discuțiilor, un loc
V -

loccode

important I-au avut problemele referitoare la activitatea pionierească în noul an de învățămînt, la alegerile pionierești care vor avea loc în curînd.
DezbatereMiercuri seara, Casa de cultură din Petroșani a organizat cu membrii clubului muzical o dezbatere interesantă despre atitudinea tinerilor fată de muncă. Dezbaterea a avut loc în primitoarea sală a intim-clubului.
Pregătiri Ia

casele pionierilor
Casele pionierilor din Pe

troșani, Petrila, Vulcan și 
Lupeni se găsesc în iaza ul
timelor pregătiri pentru des
chiderea noului an de învă- 
fămînt, definitivîndu-se asi
gurarea bazei materiale a a- 
cestor lăcașe de instruire 
practică a elevilor, de apro
fundate a cunoștințelor teo
retice asimilate în orele de 
curs de la școală.

La Lupeni s-au înființat în
că două cercuri noi, de me- 
taloplastie și floricultură.

y
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bun părinte, s-a îngrijit cu drag, 
lor e proaspăt tot cerul dimineții, 
cînd se îndreaptă spre-al școlii prag,

învățătura in albe săli de școală.

clubului din
Petrila

se află pe un

cu cu

case cămine Jiului o diversi- comuni-

Sub bolta cea înaltă ce soarele-și ivește 
Izvoru-nvățăturii il vor cunoaște-n piin 
Vor invăța că țara destinu-și făurește,
Prin brațul nostru tare și-al celor care vin l.„

Pămîntul se-nveșmintă cu frunze de aramă, 
Și aripa căldurii se mișcă mai domoală.
Pe zeci de tineri viața cu-al său tumult îi cheamă 
S-adune

Partidul, 
In ochii 
Și-acum 
In tîmplă le zvîcnește puternic seva vieții.

și educația generală

K

Hrana muncii culturale este viața iar scopul 
ei, contribuția la procesul de cunoaștere

Ridicarea nivelului general de cunoaștere a oamenilor, formarea conștiinței socialiste și însușirea concepției mate- rialist-dialectice despre lume sînt realități care au produs și în activitatea a cinci cluburi muncitorești, două de cultură și șapte culturale din Valea concepție nouă și o ficare a formelor de care cu participanții. In perioada care a trecut din acest an întregul conținut al activității politico-ideologice și cultural-educative a fost orientat în mod sistematic, consecvent și cu gîndire de perspectivă către popularizarea documentelor de partid și de stat, a explicării semnificațiilor a- cestui cincinal și a inițiativelor oamenilor muncii din județ și municipiu.Metodele și formele diferențiate de la un an la altul— în funcție de specificitatea și ponderea ocupațiilor, de dinamica dezvoltării localității respective, de grupul de oameni cărora se adresează— am constatat-o în numeroase rînduri. Deși au fost organizate expuneri, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, dezbateri, consfătuiri, concursuri (de exemplu în cadrul concursului „Dialog pe aceeași mese rotunde ș. a., nifestat adeseori și suri. Și ele vizează trei aspecte principale : organizarea și pregătirea acțiunilor, insuficienta atenție acordată popularizării Și, în sfîrșit, slăbiciunilor în imprimarea unui caracter viu, atractiv, antre- nînd omul.Metodologia muncii cultural-educative la cluburile, casele de cultură și căminele din Valea Jiului este stăpînită în bună măsură, ceea ce permite utilizarea eficientă a mai multor posibilități. In acest sens prof. Ion Poporogu, președinte al comitetului municipal de cultură și educație socialistă, ne-a prezentat sintetic efortul din acest larg și important domeniu.— Dezvoltarea realităților din municipiul nostru, a societății noastre, impune în pri- mul rlnd perfecționarea pregătirii profesionale a activistului cultural. Iată de ce lectoratul „Activistul cultural" a fost deosebit de apreciat, ana- lizîndu-se competența muncii culturale de masă, raportul ei ou procesul de producție materială, probleme de modernizare, de cunoaștere și utilizare a instrumentelor de detectare a sferelor de interes (ancheta, sondajul etc.). Una din formele popularizării și eunoașterii documentelor de partid o constituie Universitatea populară la care au luat parte în anul trecut peste 1800 de oameni de diferite vîrste și profesiuni din tot municipiul. Alte forme de muncă sînt ciclurile tematice, lectoratele tehnice în întreprinderi — numai acum există, de pildă, 42 de asemenea lectorate —, brigăzile științifice, bibliotecile. De un mare interes se bucură din partea oamenilor de cele mai diferi

te pregătiri și orientări concursurile „cine știe cîștigă" cu tematică judicios aleasă, „România pe meridianele lumii", „Olimpiada strungarilor", „O- limpiada tinerilor mineri", „Județul Hunedoara ieri și azi", „Oameni și cărbune", „Un veac de istorie a minerilor de pe Jiu" etc. împreună cu simpozioanele („Pe drumul deschis de Conferința Națională a P.C.R.", „Valea Jiului în pragul celui de-al 29-lea august liber"), aceste metode au reușit să stimuleze interesul și participarea vie a aproape 18 000 de oameni. Și acest fapt e posibil deoarece activiștii culturali păstrează consecvență contactulmunca ce pulsează în permanență în Valea Jiului.Rezultatele obținute de unitățile culturale nu sînt insă egale deoarece orientarea spre metodele cele mai indicate, care să influențeze ascultătorul și să-l transforme într-un participant activ, nu inert, variază de la un loc la altul. Iată de unde provine și inegalitatea rezultatelor obținute de brigăzile artistice de agitație. Prezența acestor formații

IN PRAG».

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

municipal scenă11), s-au ma- neajun-
Acțiuni și cicluri tematice apropiate de ■ cerințele actualeUniversitatea populară — 29 de cursuri — peste 1 800 de participanți Brigada artistică de agitație Și exigențele genuluiConținut de idei și formă atrăgătoare, temă pentru un viitor schimb de experiență al activiștilor culturali.

la confruntări locale a demonstrat că acolo unde există preocupare, și rezultatele sînt dintre cele mai bune. Astfel de formații care posedă mobilitate, un bun nivel artistic și discernămînt în conținutul lor critic, am constatat la Casa de cultură din Petroșani, căminul cultural din Iscroni, cluburile din Aninoasa, căminul Cîmpu lui Neag,.mina Dîlja. Pătrunderea inițiativei de a se forma astfel de formații cu hotărîtă influență educativă nu a găsit însă receptivitate permanentă multe deri duse tare tivist șantierele de construcții, E.G.C., E.G.L., sindicatul sanitar, U.F.E.T., C.C.P. încă nu s-a manifestat interes pentru aceste metode de influențare — și control colectiv, s-ar putea spune — cum ar mai putea fi denumită brigada artistică de agitație.Ridicarea nivelului general de cunoaștere este componenta fundamentală a procesului de făurire și dezvoltare a conștiinței socialiste. Acesta este scopul nobil ce se află acum în fața unităților culturale care au datoria de a se afla tn primele rînduri ale acestei

acțiuni. In părioada care trecut de la Plenara CjC. al P.C.R. din noiembrie 1971,, la cluburile, casele dc cultură și căminele culturale din Valea Jiului, și-au făcut loc în mod mai stăruitor inițiative interesante și atractive. Mai rămî- ne să-și facă loc și mai multă gîndire de perspectivă, mai multă complexitate problematică. La multe unități (Lo- nea, Petroșani, Aninoasa) se desprinde un caracter încă neatractiv al acțiunilor (expuneri reci și cu infimă participare, dezbateri tehnice ratate etc). In această privință considerăm că un schimb de experiență al activiștilor culturali avînd drept temă „caracterul atractiv, interesant al acțiunilor clubului" nu ar fi decît nimerit.In municipiul nostru, cele două case de cultură, cluburi și căminele culturale existente au o activitate complexă fiind și centrele care concentrează și coordonează artiștii amatori. Dar adevărata substanță a muncii desfășurate în aceste instituții o constituie formarea, dezvoltarea o- mului contemporan din Valea Jiului, informarea lui cu tot ce e nou în gindirea umană, educarea multilaterală, îndoială sarcinile sînt dar păstrînd un contact mijlocit cu beneficiarii actului cultural, aflînd ce anume îi interesează, oferindu-le cu promptitudine un răspuns competent, instituția culturală își păstrează o deplină autoritate morală. Munca culturală este prin definiție sensibilă la sugestiile pe care realitatea înconjurătoare le formulează iar prin aceste idei izvorîte din viață se cîștigă în suplețe față de ceea ce doresc și este necesar oamenilor.
T. SPATARU

Activitatea

Fără mari ne

Vulcan, cultural I.U.M.P.,
la instituții și întreprin- — I. C. L. S. pro- industriale și alimen- unde caracterul a fost dovedit. fes-Pe la

FilateliaMîine, în foaierul Casei de cultură din Petroșani se deschide o importantă expoziție filatelică bilaterală organizată- de cercul ..Minerul" a cărui activitate este deosebit de rodnică de cîțiva ani. Despre semnificația acestei expoziții am avut o scurtă convorbire cu tovarășul Bencea Epure, președintele cercului filatelic „Minerul".
— Această expoziție este 

prilejuită de un eveniment ?— Trebuie să răspund afirmativ deoarece ea marchează împlinirea a 15 ani de activitate continuă și rodnică a cercului nostru. Expoziția, internațională și cu caracter bilateral, se realizează în urma în-
Din agenda duminicală 
a căminelor culturale• O seară tematică la căminul din Iscroni — „Participarea României socialiste la schimburile internaționale", susținută de tov. Teofil Blag, primar al comunei Aninoasa, Ia ora 16.• La ora 18, în sala căminului cultural din Cimpa, tovarășul Simion Mogoș va prezenta expunerea „P.C.R., conducătorul luptei pentru progresul și bunăstarea materială și spirituală a poporului".• Căminul cultural din Cîmpu lui Neag, avînd în vedere specificul așezării comunei, și-a propus să organizeze o acțiune avînd tema „Apărarea pădurilor este o îndatorire a fiecărui cetățean". Se organizează la ora 20.La ora 18, brigada științifică se va afla printre muncitorii forestieri.• In sala căminului cultural din Jieț artiștii amatori vor prezenta, la ora 17, spectacolul folcloric ..Cîntec, joc și voie bună".Un spectacol identic oferă și artiștii amatori de la Bănița pentru locuitori, în sala căminului cultural Ia ora 16.

mas

mijloc de cunoașterețelegerii dintre cele două cercuri — „Kossa Istvăn" din localitatea Oroszlăny, R. P. Ungară, și „Minerul", Petroșani. Cele două localități sînt înrudite prin specificul economic — mineritul. Expoziția este aprobată de forurile superioare din cele două țări, astfel că în 1974 va fi organizată o nouă manifestare de acest gen, dar la Oroszlăny cu ocazia sărbătoririi celor 20 de ani cîți va avea tînărul oraș muncitoresc.
— Care este scopul pe care 

vi l-ați propus ?— De a-i apropia pe mineri de o activitate captivantă care prilejuiește multe satisfacții și cuprinde, într-o formă sintetică, frumosul și cunoștințele

generale. Expoziția, ca eveniment cultural-educativ, este un exemplu de manifestare a prieteniei, a colaborării ș>prieteniei, a colaborării și un prețios schimb de experiență între cele două cercuri din ță-. rile noastre vecine și prietene. Ea se încadrează în efortul general al popoarelor iubitoare de pace și prietenie, pentru dezvoltarea colaborării în diverse domenii de activitate.— Ce ne puteți spune despre 
confinutul expoziției t— Exponatele cuprind o gamă variată de teme și tot atîtea mesaje de prietenie, de , popularizare a istoriei, a comorilor culturale și artistice, a realizărilor economice și so- cial-culturale. Mărcile maghia-

re și române reprezintă mineritul și istoria sa, activitatea popoarelor pentru pace, sportul, cosmosul, flora și fauna, pictura și portul populat.
— Dar despre participau! f— Sînt prezenț1 38 le expozanți ale căror colecții sînt cuprinse de peste 100 cadre. Majoritatea exponatelor, trebuie să mărturisesc că pot participa, datorită valorii lor și modului de prezentare, la orice expoziție internațională.. Cu prilejul acestui eveniment cultural-e- ducativ am emis un plic spe cial „prima zi", un catalog și s-a realizat o reușită plachetă ce va fi acordată fiecărui pozant.

In urma publicării in coloa
nele ziarului nostru a artico
lului „Orientarea spre pro
blemele majore ale colective
lor de muncă, condiție a efi
cienței activității cultural, 
educative" (7 376/21 iulie), 
în care se analiza concepția 
și soluțiile concrete, ingenio
zitatea clubului muncitoresc 
din Petrila, Consiliul munici
pal al sindicatelor ne trimite 
următorul răspuns :

„Articolul «Orientarea spre 
problemele majore...» publicat 
in ziarul local din 21

I
I

Un film inspirat dintr-un roman semnat de un agent de circulație californian și avînd sensul unui elogiu a- dus spiritului de sacrificiu al unor polițiști cinstiți, angajați cu întreaga ființă în lupta împotriva infractorilor și a criminalității cres- cînde din Statele Unite. Re- latînd aspecte ale existenței cotidiene, uneori epuizante, a apărătorilor legii, realizatorii intră și în problematica psihologică — singurătatea și nesiguranța care-i macină.„Rond de noapte" este un film alert, cu mult suspens, cu un tempo dramatic ce se desfășoară în cartierele mizere ale orașului Angeles. Se desprinde semnificația de film critic, social — sărăcia, lipsa mijloacelor de trai este adevărata sursă a infracțiunii. Filmul „Rond de noapte" arată viața omului din marile metropole americane, singurătatea și alienarea lui socială și individuală,

PE ECRANE

noapte

Secvența din filmul „Rond de noapte0.

spri- 
clu- 

acti- 
in

1973 atrage atenția în mod 
just asupra unor deficiențe ce 
se manifestă în activitatea 
consiliului de conducere al 
clubului din Petrila.

Biroul executiv al consiliu
lui municipal a acordat și a- 
cordă în continuare un 
jin permanent conducerii 
bului în organizarea de 
vități diversificate vizind
special acțiunile la sala de 
apel și căminele muncitorești. 
Vom căuta ca în continuare 
să organizăm activități dife
rențiate legate de specificul 
muncii, pentru mineri, prepa
ratori, constructori.

Considerăm că activitatea 
clubului petrilean e pe drum 
bun. Spunem acest lucru gin- 
dindu-ne și la faptul că noul 
director are multă putere de 
muncă și o bună pregătire 
profesională".

Istorfa culturii umane cunoaște mari personalități care, reușind să sintetizeze în opere de artă întregi orizonturi de viață și de luptă, dobîndesc realizări creatoare atît de bogate în semnificații ce indică ample posibilități de dezvoltare, în- cît cer imperios o continuare, o adîncire a drumului des- ohis.O asemenea personalitate este George Enescu, creația sa avînd un netăgăduit prim loc în istoria muzicii românești. Opera lui Enescu, care nu este numai o relevare a propriei personalități, ci, mai presus de orice, întruchipează geniul poporului nostru, este în același timp pentru arta muzicală românească încununarea unui Proces evolutiv anterior, con stituind un puternic fundament pentru generațiile viitoare.Creația lui George Enescu reprezintă o sursă valoroasă de îndrumare, îndemnînd la o necontenită îmbogățire a muzicii culte pe baza creației populare. Incepînd chiar cu primele lucrări, o- pera sa a reprezentat o cristalizare la un nivel artisticsuperior a tuturor eforturilor de pînă atunci. Astfel,trecînd prin etapa inițialăa Poemei române, continuările ei, cele două Rapsodii,statornicesc un model de înaltă viziune artistică agenului, încoronînd străduințele înaintașilor. Muzica lăutarilor se manifestă, în aceste lucrări, într-o formă ce exprimă vigoarea poporului făuritor al acestor minunate melodii de o mare diversitate ritmică. Creațiile enesciene intrate în repertoriul marilor orchestre depretutindeni au făcut cunoscut lumii întregi, pentru prima dată, bogăția neasemuită a folclorului rpmâneșa. Mnd 
o înaltă aJhWfll&ss lolcloitfltil

(„...nu numai că e sublim dar te face să înțelegi totul. E mai savant, decît toată muzica așa-zisă savantă, și asta înt'r-un fel cu totv: inconștient, e mai melodic decît orice melodie, dar asta fără să vrea, e duios, ironic, trist, vesel, grav,") Enescu recomanda celor care voiau săse inspire din el în compozițiile lor „s-o facă cu multă băgare de seamă, ca nu cumva să_i scoată parfumul particular prin înăbușirea în convenționale formule de dezvoltare simfonică..." deoarece el considera că „bucățile de folclor sînt juvaeruri în sine, capodopere definitive de sine stătătoare, care trebuie respectate în candoarea și curățenia lor întreagă*.Bucurîndu-se de faptul că mulți dintre compozitorii români au înțeles necesitatea colecționării folclorului muzical iar Societatea Compozitorilor Români se ocupa cu editarea unor asemenea colecții, întîmpinînd însă mari obstacole din lipsa banilor, marele compozitor făeea a- pel în anul 1927 la sprijinul statului arătînd că : „Statul dă milioane și răsmilioane pentru diferite scopuri. Ar trebui să sprijine și editura muzicală românească, atît cea folclorică cît și cea a lucrărilor originale...". Dar burghezia și moșierimea nu- numai că nu sprijineau folclorul muzical dar aveau un profund dispreț pentru muzica populară, apreciind doar romanțele italienești la modă, foxtroturile și valen- ciile.Vorbind despre originalitatea muzicii românești, George Enescu își exprima părerea că; „Originalitatea muzicii noastre nu trebuiecăutată decît numai în melodia noastră populară. Cred

noștri trebuie să se ferească de a o europeniza după calapodul cerut. Muzica populară trebuie păstrată în nuditatea ei. Creația personală trebuie să tindă către o invenție în caracterul popular... Pentru ca muzica românească să poată ajunge într-adevăr la perfecțiune, ea trebuie să meargă numai pe acest drum al creației în atmosferă românească".Analizînd modul cum trebuie interpretat elementul popular în creațiile muzicale, Enescu a precizat care este țelul artistului și care va fi rezultatul audițiilor destinate poporului. „Să băgăm 
A
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de seamă ca acest „popular" să nu fie banalizat. Tfebuie să tindem spre un nivel cît mai ridicat de afirmare culturală, Țelul artistului veritabil este înnobilarea artei, nu vulgarizarea ei. Lucrătorul manual văduvit de orice bucurie sufletească trebuie să se împărtășească din tot ce este frumos și nobil. Prin audiții destinate poporului și printr-o educație progresivă se va ajunge la o reală cunoaștere a aspirațiilor populare. Arta pentru popor va precede apariția artei populare".Atunci cînd se afla în lungi turnee în străinătate, departe de țară, George E- nescu se gîndea mereu la Ro-, mânia lui iubită, la poporul din care s-a născut („Mă gîn- desc într-una la țara mea, sînt' din toată inima, în fiecare clipă alături de poporul nostru..."). Cînd îl a- puca dorul de țară, cu greu l-ar mai fi putut ține cine- neva ea să nu se întoarcă i

mediat („La fel îmi iubesc pămîntul natal, nu pot sta nicăieri printre străini, mai mult de două luni, pașii mei pornesc singuri înapoi spre țara mea de care mi-e dor, mi-e dor...“). Era îndrăgostit de țară ca nimeni altul, și-a iubit neamul și prietenii. Pe meleagurile noastre, în mijlocul nostru, în suferință și în bucurie, a revărsat prinosul sufletului său, dăruind acestui pămînt o operă genială, ce străbate timpul.Enescu nu era străin nici de problemele sociale din țara noastră, susținînd în 1923 necesitatea rezolvării lor cît mai rapide „...în țara 

noastră sînt nevoi sociale care merită o grabnică și imperioasă soluționare".La începutul anului 1934 s-a vînturat ideea că în domeniul artei ar avea loc o ..asanare", oamenii rămî- nînd insensibili la manifestările artistice. împotriva acestei teorii s-a ridicat George Enescu, care a arătat netemeinicia acesteia cit și adevăratele cauze ale așa- zisei „asanări" care constau în mizeria la care erau condamnate masele populare de către regimul burghezo-mo- șieresc. „Nu se poate vorbi și nici nu trebuie sa vină In discuție „asanarea" manifestărilor frumosului, ațîta vreme cît' omenirea nu are ce mînca... Atîta vreme cît lumea e silită să asculte muzica stomacului gol, nu poate fi acuzată că rămîne indiferentă în fața unui concert ori a unei poezii". Enescu arăta în continuare că pentru a fi prețuite la adevărata lor valoare Operele 

de artă de către oameni, a- cestora trebuie să li se asigure hrana și educația de către guvernele ce șe perindau la cîrma țării. „Guver- nămintele trebuie să se gîn- dească, și în primul rînd, să asigure lumii mijloacele de subzistență. Numai cu organismele liniștite fizicește se poate continua lupta pentru păstrarea și amplificarea patrimoniului cultural artistic. Pîine, căldură, baie, educație, iată ce trebuie să asigurăm tuturor oamenilor".Enescu compunea opt luni din an ia;’ în celelalte patrii concerta. El sublinia necesi

tatea răspîndirii muzicii în popor („Trebuie să lucrăm ca să răspîndim și să dezvoltăm cît mai mult muzica in toate păturile populației"). Aplicînd în practică acest deziderat, marele compozitor și violonist întreprindea numeroase turnee în diferite o- rașe ale țării cît și în străinătate. Un astfel, de turneu a făcut George Enescu în a- hul 1929 în lunile octombrie — decembrie. Printre numeroasele orașe în care a concertat s-a aflat și orașul muncitoresc din Valea Jiului. Petroșani. Un document o- riginal și inedit care se păstrează la filiala Arhivelor Statului, județul Hunedoara, ne relatează despre concertul ce urma să-1 susțină George Enescu la Petroșani. Este vorba despre scrisoarea impresarului lui Enescu, A. H. Cohen, adresată direcțiunii Societății „Petroșani" în care se arăta că : „înainte de a se ambarca, anul acesta, pentru America, marele nostru maes

tru George Enescu, cu ocazia turneului ce-1 întreprinde în acest sezon, în țară, ar dori să vă viziteze și să dea un concert în seara de joi, 7 noiembrie a. c. în orașul dv. Cu onoare vă rog să binevoiți a ne .pune la dispoziție sala dumneavoastră și a ne comunica, odată cu condițiunile de închiriere, și numele persoanei căreia ne putem adresa pentru distribuirea afișelor care am trimite cum și de vîn- zarea biletelor de intrare la zisul concert..."Concertul a avut loc cu 10 zile mai tîrziu decît se preconizase, adică la 17 noiembrie 1929, datorită unei hotărîri ul

terioare a lui Enescu, și s-a bucurat de un mare succes. Ziarul „Avântul", organ de cultură și informații din Valea Jiului, din 24 noiembrie 1929, consemna următoarele despre acest concert : „In seara zilei de 17 crt. am avut prilejul să ascultăm în sala Casinoului Muncitoresc din Petroșani, pe marele nostru maestru și renumitul violonist George Enescu. Publicul venit în număr mare din toată regiunea noastră a trăit clteva momente înălțătoare și a rămas pe deplin mulțumit de concertul la care a luat parte".George Enescu a fost un mare interpret dar în același timp el era un mare compozitor. Referindu-se la interpretare și compoziție, el sublinia faptul că cele mai mari satisfacții i le aducea compoziția, unde el se simțea cu adevărat stăpîn, vioara asigurîndu-i doar independența materială și dîndu-i posibilitatea să compună. „Trebuie să mărturisesc că niciodată nu am so

cotit interpretarea satisfăcătoare pentru elanurile mele artistice. Acolo mă dedublez. In compoziție, însă, sînt singur, autentic ; acolo mă simt cu adevărat stăpîn pe un domeniu propriu" „Nu aș fi putut să fac compoziție fără să-mi realizez mai intîi independența materială. Nu voiam să depind în viață de miniștri și directori. Vioara mi-a asigurat independența. Ea mi-a dăruit liniștea necesară studiului și compoziției".Enescu a compus în cele mai variate genuri — suită, simfonie, sonată etc. — valori- ficînd cu o înaltă măiestrie melosul popular în creațiile sale. Un exemplu concludent este Preludiul la unison din Suita I-a pentru orchestră în care elementele specifice doinei, potențate la maximum, sînt ridicate la un principiu superior de dezvoltare muzicală. Compozitorul, identificat cu graiul poporului, de esență monodică, a izbutit să creeze o melopee — fără precedent în muzica universală — atît de expresivă și de bogată în sine, ineît nu a mai fost necesar să se apeleze la orice altă înveșmîntareIncepînd cu Sonata a IlI-a pentru pian, ca și în lucrările ulterioare în care se disting tendințele stilistice pe linia maturizării artistice a compozitorului, melosul popular capătă o nouă formă de manifestare ce poartă o vădită amprentă personală.Deosebita sa fantezie creatoare, pornind de la folclor și interpretarea acestuia într-un autentic stil popular, ajunge la domenii cu totul noi ale expresiei muzicale în Sonata a IlI-a pentru vioară și pian „în caracter popular românesc", model neîntrecut de îndrăzneală și de originalitate. Caracterul realist al muzicii lui Enescu, care eonstă 

in legătura sa organică cu O- mul simplu din popor, cu viața și năzuințele lui, cu frumusețile peisajului țării, apare sub o nouă lumină în lucrările mai tîrzii, unele dintre a- cestea cu o pronunțată nuanță programatică, ca „Suita sătească" pentru orchestră sau Suita „Impresii din copilărie" pentru vioară și pian. Puterea de pătrundere a compozitorului, de analizare a caracterelor omenești și zugrăvirea lot? sugestivă printr-un limbaj de o aleasă măiestrie, fac din Suita „Impresii din copilărie" o veritabilă capodoperă a genului. Forța de întruchipare prin, muzică a unor tipuri și caractere complexe este și una din însușirile de bază ale dramei lirice Oedip, culme a artei enesciene. Mijloacele contemporane ale operei sale de deplină maturitate sînt subordonate unei concepții, de profund umanism, servind’ oglindirii adevărului vieții, slăvind forța omului în lupta cu „destinul".Mai vie Și mai puternică ca oricînd se profilează astăzi personalitatea artistică a celui care, cu modestie, cu pasiune și genialitate, a dus arta românească pe cele mai înalte culmi, conferindu-i atributul de universalitate și contemporaneitate, Gigantică plămadă a geniului artistic, floare sănătoasă crescută în pajiștea umplută de aromele cîmpiei românești, arta lui George E- nescu rămîne alături de arta nemuritorilor Eminescu, Lu- chian, Brâncuși, Sadoveanu, Arghezi, o esență inaltă în răzoarele bogate ale culturii noastre.Prof. Ștefan MARINESCU, cercetătorla Filiala Arhivelor Statului, județul Hunedoara — Deva
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Din viața orgsnnațiiior de paitid
în atenție: 
înfăptuirea 
hotăririlor deBiroul organizației partid a șantierului T.C.H. nr. 1 Petroșani manifestă o permanentă preocupare pentru înfăptuirea hotăririlor a- doptate în adunările generale. Analizînd cu toată răspunderea măsurile prevăzute pentru lor de cadrul scos înțele care au îngreunat realizarea lor. In referatul prezentat de secretarul organizației de partid, Augustin Prodan, la adunarea generală din luna august, a fost criticată conducerea administrativă a șantierului care n-a asigurat pentru fiecare punct de lucru documentațiile la timp, ca șefii de lucrări să poată studia fiecare proiect și a-1 respecta.Critici au fost formulate și în legătură cu folosirea nerațională a utilajelor din dotare, fapt care a dus la creșterea prețului de cost, risipa forței de muncă, execu-

tarea unor lucrări neproductive.Ințelegînd răspunderea deosebită ce le revine în această perioadă, comuniștii șantierului nr. 1 al T.C.H., s-au angajat să-și intensifice munca pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite în planul de investiții, să-și aducă și mai eficient aportul la ridicarea calității muncii.

0 dezbatere vie pe tema;

îndeplinirea sarcini- plan, comuniștii din acestui șantier au evidență și defțcien-
Instruirea

propagandiștilorIn zilele de 3 și 4 septembrie, peste 30 de cadre didactice din învățămîntul de cultură generală, propagandiști la învățămîntul ideologic au fost instruite la nivelul cabinetului județean de partid, în vederea deschiderii noului an de studii.Propagandiștii au expuneri pe teme sofie, sociologie șiexternă. In cadrul instruirii, tovarășul Constantin Dumitrescu, secretar al Comitetului județean de partid a prezentat expunerea „Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a so-

audiat de filo- politică

(Urmare din pag. 1)analizele făcute de organele de partid asupra modului în care se înfăptuiesc programele stabilite în urma vizitei, precum și adunările generale ale salariaților care s-au desfășurat luna trecută au îmbogățit planurile existente cu noi măsuri menite să determine folosirea mai plenară a potențialului material și uman în scopul îndeplinirii ritmice a planului extracției de cărbune, realizării tuturor indicatorilor tehnico-economici la nivelele îmbunătățite pentru asigurarea trecerii în bune condițiuni la realizarea sarcinilor pe anul 1974. Organele și organizațiile de partid acordă comitetelor oamenilor muncii, conducerilor tehnico- administrative ale exploatărilor miniere și sectoarelor de (producție un sprijin direct, multilateral și eficient în mobilizarea minerilor, inginerilor și tehnicienilor la rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă colectivele miniere. Merită relevat faptul că în urma conjugării eforturilor organelor de conducere tehnico-administrative, organizațiilor de sindicat și U.T.C., sub îndrumarea organizațiilor de partid unele colective cum sînt cele de la exploatările miniere Dllja, Uricani, Lupeni, care în lunile trecute nu-și îndeplineau sarcinile de plan au reușit să înlăture o seamă de greutăți și neajunsuri, să realizeze sarcinile la zi și să treacă chiar la recuperarea producției nerealizate din urmă.Aceste aspecte scot in evidență capacitatea de organizare și de acțiune a organizațiilor de partid, resursele încă mari existente în unitățile miniere, abnegația, spiritul de dăruire eu care minerii sînt hotărîți să ducă la îndeplinire sarcina deosebit de importantă pusă în fața lor de partid, de a asigura în 'această etapă de puternic avînt al țării cărbunele necesar dezvoltării în ritm mai accelerat a economiei naționale. Totul demonstrează în mod convingător că potențialul productiv al exploatărilor miniere din Valea Jiului poate fi mai Bine folosit. Cunoscînd această realitate trebuie să facem tot ce ne stă în putință la nivelul fiecărei exploatări, al fiecărui sector de producție și al fiecărui loc de muneă pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă atît pe trimestrul pe care ne pregătim să-l încheiem, cît și pe ultimul trimestru al anului în curs deoarece acesta este un element hotă- rîtor de care depinde îndeplinirea exemplară , a planului pe anul 1974 — etapă superioară în realizarea actualului cincinal., In acest context o atenție deosebită trebuie acordată exploatărilor, sectoarelor și brigăzilor care au restanțe de la începutul anului. Există posibilități și trebuie să se recupereze aceste restanței E"P<” i i rata; că acolo undesectoarele și brigăzile rămase în urmă se bucură de întreaga atenție din partea organelor de partid și conducerii unității, stabilindu-se operativ cauzele rămînerii în urmă, măsurile ce se impun și acționează perseverent pentru aplicarea lor, colectivele respective reușesc să depășească fazele critice. Să acționăm ferm, perseverent, prin toate țnijloacele ca anul 1973 să fie anul redresării complete pentru toate colectivele miniere — condiție esențială pentru un demaraj corespunzător în anul ce urmează. Aceasta presupune ca în fiecare unitate" minieră să se popularizeze cu mai mult dinamism toate eforturile pentru funcționarea corespunzătoare a tuturor compartimentelor de activitate, pentru folosirea la întreaga capacitate a liniei de front activă, a utilajelor din dotare, a forței de muncă și a timpului de lucru. Cel de-al treila trimestru poate și trebuie 'să fie încheiat cu rezultate cît mai bune.

cietății noastre". Din partea inspectoratului școlar județean, prof. Cornel Stoica, inspector general, a vorbit propagandiștilor despre sarcinile ce revin învățămîn- tului în lumina hotărîrii a- doptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973, pentru dezvoltarea învăță- mîntului de toate gradele.Instruirea a constituit un bogat schimb de experiență pentru aprofundarea multor probleme ce vor fi dezbătute în cadrul învățămîntului i- deologic din acest an școlar.
Gazete... care-au

In sala de apel a minei Lonea se află două gazete de perete; una a comitetului de partid și a comitetului sindical, cealaltă a comitetului U.T.C. pe exploatare — avînd titlul sugestiv : „Tineretul și producția". Rolul lor este de a sprijini prin formele și mijloacele specifice activitatea colectivelor de muncitori din cadrul exploatării. Dar, lucrurile nu stau astfel. Cele două gazete de

perete prezintă și acum articole neschimbate de multă vreme. Iată, de exemplu, articolul „Bilanț rodnic al colectivului sectorului III închinat Zilei minerului și Zilei de 23 August" a fost afișat în 9 august i un altul, „Cum se reflectă disciplina în realizarea sarcinilor de plan" este scris în 9 iunie, și, la modul general. ~ comitetului U.T.C. aceeași situație. „Realizarea sarcinilor plan — datorie de onoare a fiecărui tînăr" scris de tovarășul loan Buciuman, secretarul comitetului U.T.C. " mină, poartă data de 2 iulie a. c.Colectivele de redacție ale celor două gazete nu se preocupă pentru îmbunătățirea activității lor. Tematica articolelor este depășită și generală, lipsește spiritul combativ.' și faptul viu, ficator, materialele schimbă la timp.Este deci necesar nele și organizațiile partid, sindicat și U.T.C, din cadrul minei Lonea să acorde atenția cuvenită acestor mijloace specifice ale agitației scrise și vizuale precum și întregii activități politice de masă.

Gazeta prezintă Articolul de
pe

exempli- nu seca orga- de

Vasile COCHECI, activist de partid

Locul și rolul femeilor 
în societatePregătită cu toată grija și răspunderea cu care sînt înconjurate, în orașul Vulcan, acțiunile dedicate femeilor, recenta masă rotundă organizată de' comisia orășenească a femeilor s-a bucurat de mult succes. Tema pusă în discuție nu a- vea ceva deosebit de inedit —. „Locul și rolul femeii în dezvoltarea economică și socială a țării" — dar avea. în schimb, o largă cotă de interes. Așa se face că, •la data anunțată, sa- la mică a clubului

din localitate, care a găzduit acțiunea, a devenit neîncăpătoare pentru cele peste 100 de participante — femei muncitoare, cadre inginerești, didactice și medicale, activiste pe tărîm obștesc, casnice — care au ținut să ia parte la o utilă discuție despre rolul lor, tot mai crescînd, ce-1 au în societate, în viața orașului Vulcan.Rînd pe rînd, luat cuvîntulmeroase participante, între care Maria Bîldea, bibliotecară la clubul din locali-
au nu-

tate, Olivia Apell, ingineră în cadrul consiliului popular orășenesc, Sal vina Vulpe, profesoară Școala nr. Bunicelea, re, Laura vățătoare, diș, pensionară, genia Cherecheș, șef birou la mina Pa- roșeni, Maria Blaj, medic, Aurora Dom- șa, inginer, Ana Hu- ia, strungar, Ștefania Traistă, șef serviciu la termocentrala Pa- roșeni, Viorica Doica, responsabil gestionar, și altele, care au făcut multe refe-

la5, Virginia muncitoa-Barbu, în-Ioana Jol-Eu-

In incinta I. U. M. Petroșani 
se lucrează la asamblarea 
generală a vaselor de extrac
ție.

In clișeu trei din membrii 
brigăzii conduse de Teofil 
Chiș, printre care șeful de e- 
chipă Constantin Lepădațu 
(deasupra schelei metalice) in 
timpul asamblării.

.Foto : I. LICIU

Sfîrșit de vacanțăPeste puțin timp pionierii și școlarii își vor lua rămas bun de la vacanță și se vor îndrepta cu pași încrezători spre băncile părăsite acum trei luni pentru a intra într-o binevenită vacanță în scopul reconfortării fizice și Intelectuale. Ca la orice sfîrșit de trimestru, și la sfîrșitul acestui sugestiv numit „trimestrul patru", se poate face un bilanț al modului de desfășurare. Felul în care a fost organizată această vacanță a corespuns interesului și preocupărilor majore ale elevilor. Un număr de 900 de pionieri și școlari și-au petrecut vacanța în tabere de 14 zile (Năvodari, Galați, Voinești — Argeș, Săliște — Sibiu, Vata, Desna — Arad), în tabere de 7 zile (Galați, Măcin) iar un număr de cunoscut, excursiilor, ei.Pe plan ganizațiilor . toate nivelele s-au preocupat de asigurarea condițiilor pentru a participa la activități interesante, variate și atracti- ve. Școlile generale nr., 5—6 Petroșani, 4—5 Vulcan, Casa de copii din Uricani, nr. 2 Lupeni, nr. 5 Petrila au organizat pentru pionierii din școli expediții care, timp de 10—14 zile, au fost oaspeți ai munților și înălțimilor de peste m. Au reușit să înfrunte priciile și să se declare sfîrșit turiști încercați.Un număr aproximativ 2 000 de pionieri au fost prinși în drumeții jurul localităților, o zi în județ sau lui, urmărindu-se prilej acumularea noștințe sociale și istorice cum a fost acțiunea „Lupeni ’29 — Lupeni ’74".N-au lipsit nici cultural-educative, ale pionierilor cu activiști de partid pe tema „Copilăria fericită în patria noastră liberă", spectacolul comemorativ de la Lupeni „Omagiu minerilor căzuți în August ’29", expozițiile linogravură,

80 de pionieri au prin intermediul frumusețile patri-local consiliile or- pionierilor de la

500 calade cu- de o zi înexcursii de Valea Jiu- cu acest de noi cu-

pictură, fotografii artistice și machete tehnice funcționabile de la casele pionierilor din Petroșani, Lupeni, Vulcan. De semnalat în această vară contribuția bună pe care au a- dus-o casele pionierilor pentru organizarea vacanțelor elevilor rămași în localități. Multe lucruri s-ar putea spune despre această vacanță, însă cum gîndul ne duce spre viitor, în fața organizației pionierilor în noul ah școlar stau sarcini sporite pe care trebuie să le ducă la bun sfîrșit cu multă operativitate.încă din săptămîna premergătoare începerii noului an școlar pionierii sînt antrenați în cadrul „spătămînii muncii patriotice" (la o serie de activități social-utile), iar, paralel, se trece la închegarea colectivului de elevi pentru pregătirea programelor artistice cu prilejul deschiderii a- nului școlar.încă din prima zi a școlii se vor pregăti alegerile pionierești, a ieșirii din pionierat, a pregătirii și primirii școlarilor din clasa a Il-a în organizația de pionieri. Treptat se organizează cercurile de elevi, se stabilesc unele acțiuni ale unităților, acțiunile didactice în vederea celor două evenimente de masă din viața organizației — aniversarea a 25 de ani de la crearea Organizației de pionieri și 30 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale ciste armate.Se va pune mai cent pe educarea
antifas-mare ac- politico- ideologică a pionierilor și școlarilor, pe ridicarea nivelului

stimularea in- de principala învățătura, îm- mod util mun-

riri la activitatea concretă ce o desfășoară în cîmpul muncii, în organizațiile de partid sau de sindicat, dar mai ales în cadrul comitetelor și comisiilor de femei unde «depun neobosite stăruințe pe linia educării tinerei generații de femei în spiritul dragostei față de muncă, de familie, de societate.Maria MIHUȚ, președinta comisiei orășenești a femeilor Vulcan

Au dorit

la învățătură, teresului față lor datorie — binînd într-un ca și învățătura, cîntecul și jocul.In acest scop în prima parte a anului care începe pionierii și școlarii municipiului nostru vor participa la acțiunile „De treci codri de aramă", concursul corurilor „Copiii cîntă patria și partidul", „Festivalul folcloric petrilean"; începînd cu anul acesta se va organiza un campionat de fotbal al școlilor generale, se continuă expediția „Lupeni ’29 — Lupeni ’74“ cu etapa a Il-a, intitulată „Ieri Valea- plînge- rii — azi Valea fericirii" care se va termina în luna decembrie. Toate unitățile vor mobiliza pionierii la traducerea în viață a chemării celui de al II-lea Forum Național al Pionierilor și al devizei Văii Jiului — „In fiecare zi din viața de pionier, noi fapte demne de viitorul comunist". '* Consiliile, organizațiilor pionierilor, ținînd seama de experiența dobîndită în cursul anilor, de capacitatea de efort a fiecăruia și puterea de mobilizare a tuturor factorilor, vor reuși să mobilizeze întreaga masă de pionieri la acțiuni în așa fel ca la sfîrși- tul anului școlar 1973/74 să raporteze obținerea de rezultate bune și foarte bune la învățătură și activitate pionierească.Dumitru CORNEA, activist al Consiliului municipal al Organizației pionierilor

niște... „scurte"loan Babi din Petroșani și Iosif Vitez din Petrila, în seara zilei de 27 februarie a. c., după ce în prealabil au trecut pe la restaurantul Tic-Tac, unde s-au „dozat" zdravăn cu alcool, s-au dus la Casa de cultură unde a- vea Ioc o seară de dans pentru tineret. Dar cum se aflau într-o stare ponderabilitate" „dansînd" ei și ră a mai fide ritmul muzicii,tarul nu le-a intre înăuntru. Vitez și amicul său, viteză s-au deplasat în spatele edificiului cultural, au spart un geam și au intrat înăuntru, de unde „luat" fiecare cîte o tă" îmblănită de la robă și au dispărut.Dar acum pentru scurte furate, amindoi vor trage... „scurta", timp de 7 luni, cît au primit fiecare din partea instanței.

de „im- terestră, așa fă- nevoie por- permis să Atunci, I. cu
și-au „scur- garde-acele

Va „juca"
în alt rol • ••Stelian Cotîrță din Petroșani, era cu chef mare In 29 martie a. c., la restaurantul „Straja" din Vulcan împreună cu trei amici de pahar. Pentru o pricină oarecare, „curajosul" chefliu a vrut să arate tuturor cine este el. Și nici una, nici două, l-a lovit cu cuțitul pe H. I. Doi cetățeni pașnici, de la o masă alăturată, cu intenții de a tempera incidentul, au vrut să-i despartă. Dar, năbădăiosul „cuțitar" a început vească cu cuțitul și portunii „băgăreți", mult, a răsturnatmese, a spart o duzină de sticle și pahare, paguba produsă în acea demonstrație de „cascadorie" de tavernă, ridieîndu-se la suma de 1 300 de lei.Acum însă, pentru un an de zile va fi liniștit. „Scenariul" și „decorul" din reședința lui actuală, îi impune jucarea unui „rol" mai puțin ispititor...

să-i lope ino- ba mai cîteva

NOTA

o „Solicitudine"— Bună dimineața I
Cu această formulă de poli

teți rostită pe un ton obișnu
it s-a adresat tovarășul Mircea 
Moldovan, tehnician în cadrul 
E.M. Peirila, intrînd in zorii zi
lei de 1 septembrie, intr-unui 
din birourile oficiului pentru 
probleme de 
sociale din— ////

Am înscris 
exclamare 
indica

muncă și ocrotiri 
Petroșani.

patru 
nu atît 

răspunsul

semne de
pentru a 

primit cit
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JURIST

acțiunile' întîlniri

a cota

soție a bunicul numele în anul această
la lua de de cu

* Otto Gergely — Vulcan, str. Republicii 64 : Din recla-

in-re-
privește dosarul soluția

adresa Ju- calea unei de cea pe-

succesorală, urmînddv. cudv. cu cota

Judecătoriei Pe- dosarului nr. al Procuraturii

cel

[Urmore din pag. 1)

auto-la Pe- plecat
ne-am C. Pe- ciclo- și ur-

buit cu nimic la construirea casei, copiii din prima căsătorie vor avea cîte 27/64 parte din imobil, a doua soție astăzi în viață — 4/64
■■ —

Și. seM.ce

Aurel COMȘA, . Nicolae GHERGHIN, Judecătoria Petroșani
Reclamant

cu identitate
falsă

i

• Vasile Cristea de la secția de tîmplărie Livezeni a Fabricii de industrie locală : Dacă, într-adevăr, casa despre care vorbiți a fost făcută de bunicul dv. dinspre mamă (adică prima defunctului) -și dacă a înscris casa pe mamei dv. decedată 1948, înseamnă că,casă, constituie proprietate personală a mamei dv. și ca atare va trebui să deschideți procedura moștenire parte tatăl 2/8 parte, 3/8 parte și fratele dv. cota de 3/8 parte.La cota tatălui dv. de parte din imobil, urmează a se prezenta la moștenire a doua soție a acestuia împreună cu cei patru copii. Așadar din casa ce a aparținut numai primei soții, dacă cea de a doua soție nu a contri-

POȘTA 
JURIDICĂ

parte, iar cei doi copii ai defunctului, rezultați din cea de a doua căsătorie, vor a- vea numai cîte 3/64 parte.Trebuie însă, neapărat, să vă îngrijiți de a deschide procedura succesorală după defuncta dv. mamă. Soluțio- nînd această succesiune, veți înlătura și dificultățile cu mama vitregă, care va lua act de drepturile pe care le are.

mația dv. rezultă că nu sîn- teți mulțumit de modul cum v-a fost soluționat cazul ce face obiectul dosarului nr. 3 399/72 al troșani . și 1 832/B/71 Petroșani.In ceea ceJudecătoriei, dacădată este definitivă, vă puteți adresa cu memoriu la Procuratura Generală pentru troducerea, eventuală, a cursului extraordinar.In ceea ce priveștede-al doilea dosar, împotriva soluției de încetare a urmăririi puteți face plîngere la Procuratura județeană.Pentru eventuale pretenții, civile, vă puteți decătoriei și pe acțiuni separate nală.

I

pentru a specifica numărul 
funcționarelor care se aflau 
în birou, fiecare cufundate In 
îndeletniciri dintre cele mai 
diferite : o convorbire telefo
nică de durată,' admirarea pe
isajului străzii la ore matinale, 
taparea părului în oglindă 
în sfîrșit. cea de a patra 
pregătea să plece în oraș.

Intr-un tîrziu, tovarășul 
Moldovan a fost întrebat
dorește. 1 s-a căutat dosarul 
iar răspunsul a venit prompt:

— Ooo I Veniți peste două 
săptămîni...

Acesta a fost termenul I Poa
te că termenul o fi justificat 
cu ceva, deși operațiunea în 
cauză consta doar din comple
tarea unui dosar de pensiona
re. Dar această completare nu 
poate fi făcută oricum. O sala
riată e plecată în concediu, 
iar celelalte nu o pot înlocui 
pe prima.

Gînditor, petentul a părăsit 
încet încăperea, cu Intenția 
vădită de a nu mal deranja... 
în 
ce 
re. 
dit
ritmul alert de muncă pe care 
îl cunoscuse ani de zile in 
mijlocul unui colectiv de mi
neri ? La înalta competență a 
funcționarei plecate 
diu care nu putea 
tă de nici una din 
colege ? Cine știe...

Referitor la însemnarea „De la frizerie, la urgență !“ (apărută în „Steagul roșu" nr. 7 286), am primit de la conducerea Cooperativei rea" rări ziar, înAndrei făcut o ne-recercetat, cazul. In-

continuare 
se aila 
La cee mai

o „activitate" în plină desfășura- 
anume s-o fi gîn- 
greu de spus. La

meșteșugărești „Uni- din Petroșani, asigu- că celui înfierat salariatuluiNegraru, i s-a dreptate.Ulterior am la amănunt,tr-adevăr ne aflăm, evident, în fața unei greșeli. Mai precis, am fost tendențios informați. „Reclamantul", Ion Costinaș, din Pui, are o... identitate falsă (nici nu a fost în luna martie prin Petroșani I), altcineva — este clar acest lucru — se face vinovat, vom afla ! rînduri nu acela de aspuse la adresa lui Andrei Negraru — procedeul servirii nu tocmai civilizate în unele frizerii rămîne însă în... vigoare — acordîndu-i celui nedreptățit scuzele de rigoare.

Oricum, îlScopul acestor este altul decît se retracta cele
in conce- 
fi înlocui- 
cele patru

B. MIHAI
Pe marginea unor deficiențe ale transportului in

tr-o cursă specială (condusă de șoferul Grivei); tot cu 30 de minute mai devreme. Timpul cîștigat pe trasee era... risipit la cap de linie !Așteptăm întoarcerea mașinilor la a căror plecare am asistat. La ora 8 sosește șoferul Rădoi. Calculăm : pînă la Piața Victoriei și înapoi cursa a durat 16 minute. întrebăm: A fost o cursă neobișnuită ? ,.Nu. Călători ca de obicei. Cursa n-a fost aglomerată pentru că plecaseră la timp, înaintea mea, celelalte buze".La ora 8,13 sosește de trila, șoferul David. A la 7,25. Deci în total 48 de minute. Sosește la 8,24 și Udrea. Cursa Iui a durat (de la 7,40) 44 de minute....Ne retragem și revenim peste cîteva ore. Cerem ciclo-

gramele, formulare de urmărire a mersului autobuzelor de către dispeceri, singurele formulare prin care conducerea unității este informată de desfășurarea curselor și care se completează după ce cursa a fost efectuată după foile de parcurs ale șoferilor. Confruntăm datele noastre cu cele din ciclogramă. După cum spuneam la 7,30 mașina cu nr. 3 203, condusă de șoferul Udrea, era staționată pe platou. In ciclogramă a fost notată sosirea din cursă la 7,35, plecarea 7,40 — corect ! Autobuzul cu nr. 528 (șofer Rădoi) — sosit 7,38 (era prezent la 7,30 pe platou !) ; plecat 7,40 (la noi 7,44 !).Cu aceste constatări deplasat la sediul E. G. troșani. Cerem cîteva grame din luna august

mărim durata curselor. Ca niciodată numai cursei Aeroport — Piața Victoriei nu i-a fost afectată o durată mai mică de 30 de minute, iar unei curse Aeroport —• Petrila mai mică de o oră. La întîmplare extragem un exemplu: șoferul Cruceru, în ziua de 26 august, are înregistrate plecările din Aeroport spre Petrila la orele 7,40, 8,47, 9,13, 10,53,12,07, 13,10, 14,20, iar șoferul Szekely, în 16 august —■ 6,11, 7,11, 8,23, 9,24, 10,24, 11,30,12,32, 13,35, 14,40, 15,45, cu pauze de staționare de numai două și trei minute.Ne-am adresat inginerului Dieter Fissgus, șeful secției auto a E. G. C. Petroșani reia- lîndu-i constatările noastre. Iată ce ne-a răspuns :— Cunoaștem că durata linei curse este mai scurtă de- eît se trece în ciclogramă, că

dispecerii adeseori înscriu cifre fictive privind orele de sosire și plecare a autobuzelor că astfel informația ce ne parvine este deformată, falsă. Motivul principal care explică această situație este faptul că persoanele încadrate ca dispeceri în general sînt provenite dintre taxatoare. Acestea nu sînt exigente cu șoferii, accep- tîndu-le staționări îndelungate pe platoul de pornire și defor- mînd apoi, pentru a salva a- parențele, ciclogramele. Am preconizat să reducem durata fiecărei curse atît cît îngăduie situația reală asigurînd astfel creșterea numărului total de curse realizate. Cît privește regularitatea plecării din prima stație și aceasta depinde de dispeceri, singurii în măsură să nu îngăduie șoferilor plecări după bunul lor plac. In acest sens singura măsură ar fi încadrarea ca dispeceri a unor persoane e-

Adrian CONDOR

comunnergice, în stare să întroneze o disciplină fermă în conducătorilor auto.Se cuvine să facem considerații pe urma relatate. Și anume, în rînd, că cetățenii orașului Petroșani ca și cei din Petrila doresc să parcurgă cu autobuzele în timp cît mai scurt distanțele pînă la locurile de muncă sau spre casă. Ei doresc să evite aglomerațiile, busculadele care se creează din momentul întîrzierii unei curse. Cei ce deservesc transportul în comun în zone de care am vorbit au datoria de a-și îndeplini conștiincios sarcinile asigurînd buna funcționare a serviciilor pe care Exploatarea de gospodărie comunală le are de efectuat către populație. In acest sens luarea unor măsuri grabnice a căror aplicare să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate, se impune cu atit mai muM.

rîndulciteva celor primul
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Ecuador

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)mod viguros, s-a afirmat cu o identitate proprie în rîndul națiunilor lumii.Am cucerit independența națională cu aproape 100 de ani in urmă, dar dominația monopolurilor străine imperialiste a făcut ca această independență să nu fie deplină. Abia cu 29 de ani în urmă, cînd poporul român, unindu-și toate forțele sale, a răsturnat dictatura fascistă, și-a luat soarta în propriile mîini, a pus capăt pentru totdeauna dominației străine și a pășit pe calea dezvoltării economico- sociale cu adevărat libere și independente. 30 de ani nu reprezintă o perioadă lungă în istorie, dar în acești ani poporul român a obținut succese remarcabile în dezvoltarea sa, în făurirea unei societăți noi, societatea socialistă, care a descătușat toate energiile creatoare ale întregului popor, stăpîn pe destinele proprii, hotărît să-și făurească viața, viitorul, corespunzător năzuințelor sale.Ne-atn preocupat de a dezvolta în ritm intens industria, agricultura, considerînd că făurirea unei economii puternice constituie factorul esențial pentru progresul oricărui popor, pentru realizarea unei adevărate independențe și suveranități, pentru bunăstarea și fericirea sa.Industria românească produce astăzi de 25 de ori mai mult decit în anii dinaintea celui de-al doilea război mondial. Am dezvoltat puternic industria metalurgică, energia electrică, electronica, construcțiile de mașini, producem o întreagă gamă de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, ne preocupăm în mod susținut de dezvoltarea intensă a industriei producătoare de bunuri de consum.Succese mari am obținut și în modernizarea agriculturii, complet cooperativizată, ceea ce dă posibilitatea de a asigura aprovizionarea în bune condițiuni a poporului și creează chiar și unele disponibilități- de export.Am acordat și acordăm o mare atenție dezvoltării învă- țămîntului, științei. culturii, factori primordiali pentru progresul societății noastre socialiste, ai oricărei societăți.Tot ceea ce înfăptuim în România este destinat omului, satisfacerii în condiții tot mai bune a necesităților sale, ridicării nivelului său de viată, material și spiritual. Acționăm pentru crearea formelor organizatorice corespunzătoare de participare activă a maselor populare, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate economico-socială.Societatea pe care noi o înfăptuim urmărește asigurarea celor mai bune condiții de afirmare a personalității u- mane, de dezvoltare a democrației socialiste, poporul constituind factorul hotărîtor al tuturoi- succeselor și transformărilor sociale din țara noastră.Cunoaștem, domnule președinte Rodriguez Lara, și salutăm eforturile pe care poporul ecuadorian, guvernul dumneavoastră Ie fac în vederea dezvoltării economico- sociale a țării, a întăririi independenței și suveranității sale.Din experiență proprie știm că dacă veți uni toate eforturile și veți persevera pe acest drum poporul dumneavoastră harnic, entuziast are un viitor minunat în fața sa.Ca prieteni ai poporului dumneavoastră ii urăm din toată inima să obțină succese tot mai mari în dezvoltarea sa economico-socială, în consolidarea independenței, pentru bunăstarea și fericirea sa.Stimate domnule președinte, preocupîndu-ne permanent de dezvoltarea patriei noastre, acționăm, totodată, pentru extinderea colaborării cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduine socială.Pornim de la considerentul că în lumea de astăzi, a impetuoasei revoluții tehnico- științifice, a progresului multilateral, popoarele trebuie să
La Monumentul eroilor independenteiIn semn de omagiu adus luptei pentru libertate și independență a poporului ecua- dorian, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a depus vineri dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor independenței.

Vizite ale tovarășei 
Elena CeaușescuIn cursul după-amiezii de joi, tovarășa Elena Ceaușescu a făcut, la Spitalul central al asigurărilor sociale, din Quito, o vizită doamnei Aida Leon de Rodriguez Lara, soția președintelui Ecuadorului, care este suferindă.Doamna Aida Leon de Rodriguez Lara a urat bun venit în Ecuador tovarășei Elena Ceaușescu și și-a exprimat regretul că starea sănătății nu i-a permis să fie prezentă, la aeroport, pentru a întîmpina pe oaspeții români. 

conlucreze strîns între ele pentru a-și asigura o dezvoltare rapidă. Considerăm că fiecare popor trebuie să participe activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și culturale, că fiecare popor iși aduce contribuția sa Ia dezvoltarea civilizației umane universale.Ca țară socialistă, acordăm o atenție mare relațiilor cu toate țările socialiste, afirmării în lume a unor relații noi, care să constituie prototipul relațiilor de deplină egalitate și colaborare în vederea progresului fiecărei națiuni, a omenirii în general. Există în lume zeci de state care au trecut pe calea dezvoltării lor e- conomico-sociale independente și au un drum lung de parcurs pentru a lichida starea de subdezvoltare! Acordăm o atenție deosebită relațiilor cu toate aceste țări, dezvol- tind o largă colaborare economică, tehnico-științifică, culturală, în vederea progresului mai rapid al fiecărei națiuni. Totodată, această colaborare se înscrie pe planul mai larg al luptei împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului, a neocolo- nialismului, care se mai manifestă sub diferite forme, al luptei pentru a pune capăt acestei politici, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară.Susținem activ mișcările de eliberare națională din țările care sînt încă sub dominația străină, avem deplină încredere că popoarele care luptă pentru libertate și independență, pentru dezvoltarea lor economico-socială, pentru a ocupa un Ioc demn în lume vor obține victoria.In spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, considerînd că a- ceasta corespunde intereselor dezvoltării generale a fiecărei țări, cauzei colaborării și păcii în lume.Punem la baza relațiilor internaționale principiile egalității, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc.Este o mare satisfacție pentru noi să putem constata astăzi că aceste principii, pe care România le-a afirmat mulți ani de-a rîndul, s-au impus cu putere pe plan internațional, sînt recunoscute ca singurele în stare să asigure o colaborare multilaterală și o pace trainică în lume.Trăim într-o lume în plină transformare, de mari schimbări în viața internațională. Cursul destinderii care a început deschide perspective pentru dezvoltarea unor relații noi între toate națiunile lumii, pentru o lume dreaptă, pentru o lume a păcii.Am salutat cu multă satisfacție acordurile de la Paris și încetarea războiului din Vietnam, precum și încetarea bombardamentelor în Cam- bodgia. Ne ^exprimăm speranța că aceste acorduri vor fi realizate, că se va realiza o pace trainică în întreaga Indo- chină.După cum ați menționat și dumneavoastră, domnule general de brigadă Lara, Europa a adus contribuții de mare însemnătate la dezvoltarea civilizației moderne, dar, totodată, nu putem uita că tot din Eurepa au pornit în secolul nostru două războaie mondiale, care au produs mari distrugeri și suferințe popoarelor.Tocmai de aceea am acționat și acționăm împreună cu țările europene pentru înfăptuirea securității pe continentul nostru. In vara acestui an a avut loc prima fază a Conferinței general-europene. Considerăm că există toate condițiile pentru încheierea cu succes a acestei Conferințe care va constitui un eveniment de importanță istorică nu numai pentru Europa, ci și pentru întreaga lume.Apreciem că trebuie făcute eforturi susținute pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate și soluționarea, pe această bază, a conflictu
La ceremonie au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului nostru în vizita în țările Americii Latine.O gardă militară a prezentat onorul, întreaga ceremonie desfășurîndu-se în acordurile unui marș solemn.

Tovarășa Elena Ceaușescu a urat grabnică însănătoșire doamnei Aida Leon de Rodriguez Lara, exprimîndu-și speranța că o va putea saluta, în scurtă vreme, în România.In continuare, în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu a fost oferit un ceai. în saloanele Palatului prezidențial. Au luat parte soțiile ntembrilor guvernului.La întoarcerea spre reședință, au fost vizitate cîteva pitorești cartiere ale capitalei ecuadoriene. 

lui din Orientul Mijlociu.România consideră că este necesar să se depună eforturi susținute din partea tuturor popoarelor pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru care se cheltuiesc în acest an peste 200 de miliarde dolari, să se treacă la înfăptuirea de măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd Ia dezarmarea nucleară. Aceasta corespunde intereselor fiecărei națiuni, intereselor tuturor popoarelor, întregii umanități.In soluționarea problemelor internaționale care preocupă astăzi omenirea, în așezarea relațiilor dintre state pe noi principii, un rol de mare importanță revine Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale.Viața demonstrează că în lumea de astăzi soluționarea marilor probleme internaționale nu se poate face decît cu participarea tuturor statelor. Mai mult ca oricînd, considerăm că țările mici și mijlocii trebuie să participe tot mai activ la soluționarea problemelor care Ie interesează, a tuturor problemelor fundamentale ale dezvoltării vieții internaționale. Numai astfel se poate asigura dezvoltarea continuă a destinderii, soluționarea problemelor în concordanță cu interesele tuturor popoarelor, ale progresului și civilizației mondiale.Cunoaștem și ne exprimăm solidaritatea deplină cu preocupările țărilor Americii Latine în vederea dezvoltării lor economico-sociale, pentru a deveni pe deplin stăpîne pe bogățiile lor naționale și a le folosi în concordanță cu interesele fiecărui popor. Știm că realizarea acestor aspirații cere eforturi susținute dar, mai presus de toate, cere unitatea tuturor forțelor naționale, a tuturor celor care doresc ca poporul lor să fie stăpîn pe destinele sale, să-și poată făuri viitorul așa cum îl dorește.Iată, domnule președinte, unele probleme ale vieții internaționale, ale dezvoltării contemporane cărora noi le acordăm o atenție deosebită. Avem deplină încredere în triumful idealurilor de dreptate socială, de libertate națională, de colaborare egală între națiunile lumii.Stimate dbmnule președinte Rodriguez Lara, este o mare satisfacție pentru mine faptul că in cursul convorbirilor pe care le-am avut cu dumneavoastră am ajuns la concluzii comune cu privire la extinderea colaborării economice, tehnico- științifice și culturale între țările noastre, ceea ce corespunde pe deplin intereselor celor două popoare, cauzei generale a colaborării internaționale, a progresului social.Deoarece doamna Aida Leon de Rodriquez Lara, datorită unor împrejurări independente de voința sa, nu se găsește printre noi, v-aș ruga să-i transmiteți omagiile noastre și cele mai bune urări de sănătate.Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înalta decorație „Marele colan al Ordinului Național de merit", pe care mi l-ați înmînat astăzi. Văd în aceasta o apreci- *ere atît a activității mele, cît și a poporului meu, care acționează cu toate forțele pentru prietenia cu toate popoarele, pentru o lume mai dreaptă, pentru progres social, o expresie a relațiilor de colaborare și prietenie dintre poporul român și poporul e- cuadorian.Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre să se dezvolte necontenit, ca națiunile noastre să obțină succese tot mai mari pe calea dezvoltării economico-sociale, a independenței și fericirii lor !Vă rog să ridicați paharul pentru prosperitatea și fericirea poporului prieten ecuadorian.In sănătatea domnului președinte și, deși nu este prezentă, și doamnei Aida,In sănătatea dumneavoastră, a tuturor!

FILMESIMBATA, 15 SEPTEMBRIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Rond de noapte ; Republica : Războiul lui Murphy ; LONEA — Minerul : Veronica ; VULCAN ; Cipri- an Porumbescu ; LUPENI — Cultural : Cînd legendele mor ; Muncitoresc : Domnului profesor cu dragoste ; URICANI: Războiul subteran.
T V9,00 Curs de limba germană. Recapitulare (11).9,30 A fost odată ca niciodată... Poveștile piticului Bimbo (I).

Cuvîntarea
președintelui

Guillermo
Rodriguez LaraIn cuvîntarea sa președintele Guillermo Rodriguez Lara a evidențiat că este un eveniment unic prezența președintelui Ceaușescu, ca primul șef de stat din Europa orientală, care vizitează Ecuadorul și care „Aduce prietenia unui popor latin va și al nostru".Subliniind că multe puncte, în special originea latină, u- nesc cele două popoare, vorbitorul a spus în continuare : pe noi, românii și ecuadorie- nii, ne unește credința noastră în prietenia cu toate popoarele cu care putem discuta, fără teamă de influențe psihologice, pe deplin atașați independenței fiecăruia, cu dorința de colaborare reciprocă în domeniul promovărilor creatoare și constructive, departe de orice intenție de a interveni în treburile interne ale celuilalt stat ori de a exercita vreo constrîngere.Pulsul istoriei dumneavoastră, mai ales în ultimii 25 de ani, a făcut ca dezvoltarea dumneavoastră economică, industrială, agricolă, minieră, financiară, de cercetare tehnico-științifică să fie mai avansată decît dezvoltarea noastră. Dar atît o națiune, cît și cealaltă au încă de parcurs un drum lung în etapa aspră de creștere spre împlinire.Poporul dumneavoastră, domnule președinte Ceaușescu, merită respectul tuturor popoarelor lumii, pentru că a dat exemplul celei mai ferme independențe de stat și a stabilit relații cu țări cu diverse orientări ideologice, încercînd să găsească coincidențe creatoare și elemente favorabile dezvoltării reciproce, menți- nîndu-se departe de zonele în care s-ar fi putut produce conflicte și prejudecăți, invidie sau izolare.Sentimentul de egalitate, domnule președinte Ceaușescu, este comun pe toate latitudinile păhiintului, specific tuturor ființelor umane, cu excepția acelora care, în exercitarea neînfrinată a unor privilegii nefaste, devin agresivi și luptă împotriva acelora care proclamă progresul economic și cultural al majorității, în

Oaspeți ai 
CentraleVineri dimineața, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită la Universitatea Centrală din Quito, una dintre cele mai vechi instituții de învățămît superior din America Latină.Studenții Universității, în număr impresionant, au făcut oaspeților români o entuziastă primire. Studenții au părăsit pentru un moment laboratoarele unde acum, înaintea deschiderii anului de în- vățămînt, fac perioada de practică, adunîndu-se în fața clădirii și de-a lungul culoarelor pentru a ovaționa pe președintele primului stat socialist care face o vizită în Ecuador, pe conducătorul României socialiste, Nicolae Ceaușescu. Din rîndul studenților răsună îndelung urări de bun venit, uțări pentru România socialistă, pentru conducătorul ei.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de rectorul universității, Edmun- do Rivadeneira, de secretarul general al consiliului profesoral, Ariano Rosales, de membri ai consiliului, profesori și reprezentanți ai stu- dențimii.Adresîndu-se solilor poporului român, rectorul prof. dr. Edmundo Rivadeneira, Ie-a a- dresat un călduros cuvînt de salut.Intr-un cadru solemn, șefului statului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, i s-a decer-

10,00 Telex.10,05 Avanpremieră.10,10 Mătasea și metalul. Din lirica latino-america- nă.10,30 De vorbă cu gospodinele.10,50 Al V-lea Festival internațional „George E- nescu".11.25 Drumuri în istorie. Descriptio Moldaviae. de Dimitrie Cantemir.11,40 Roman foileton. Veri- șoara Bette. Reluarea părții a Il-a.12.25 Biblioteca pentru toți. Emil Gîrleanu.13,00 Telejurnal.15,00 Fotbal. Rapid — Universitatea Craiova (Divizia A). Transmisiune directă de la stadionul Giulești. 

mod inuman înlăturată de la bunurile existente.După ce s-a referit la caracteristicile specifice ale dezvoltării Ecuadorului, președintele Guillermo Rodriguez Lara a spus : pe lîngă înfăptuirea revoluției noastre, asigurăm evoluția spre progres a țării, dezvoltînd relații frățești de prietenie și colaborare cu toate statele de pe planetă.Și acum, cu profundă satisfacție omagiem femeia română, exponentă a unei mari țări europene, reprezentată de doamna Elena Ceaușescu, demna soție a președintelui Republicii Socialiste România, femeia mîndră prin condiția sa de mamă, de soție și de membru dinamic al unei societăți de un exemplar progres. Ea însăși este protagonista destinului femeii contemporane, căreia nu-i este închis drumul spre știință, artă sau politică ; o admirăm pentru respectabila sa condiție de doctor și inginer în chimie, care a adus eminente servicii cercetării în această înaltă disciplină din patria sa; aplaudăm activitatea consacrată în folosul societății și marele ajutor pe care îl acordă strălucitului său soț.Dumneavoastră, domnule președinte, luptător măreț, om care vine din sufletul poporului său, credincios propriilor sale convingeri, care a făcut un cult din abnegație și inteligență pentru a-și servi com- patrioții, vreau să vă exprim felicitările noastre pentru sarcina pe care o îndepliniți cu strălucire, pe acest drum plin de succese, care creează legături și raporturi efective cu țările pe care le-ați vizitat. Ca dovadă al acestui lucru, statul pe care îl reprezint in numele forțelor armate ale țării mele și ale revoluției naționaliste ecuadoriene, doresc să vă înmînez „Marele colan al Ordinului Național de merit", care se acordă șefilor de state, cea mai înaltă decorație pe care o oferim promotorilor păcii din lume, exponenților justiției sociale, militanților consecvenți pentru conviețuirea frățească a speciei umane.
Universitâții 
din Quitonat titlul de doctor honoris causa al Universității centrale din Ecuador, înalt titlu științific conferit la solicitarea conducerii Facultății de științe economice din cadrul universității.In ropote de aplauze, asistența felicită călduros pe conducătorul statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu.Se produce apoi un eveniment .emoționant. La propunerea prof. dr. ing. Wences- lav Vazconez, decanul Facultății de inginerie, se păstrează un moment de reculegere pentru victimile loviturii de stat militare din Chile.In sală răsună lozinci ex- primînd solidaritatea cu lupta poporului chilian.In aclamațiile mulțimii, de pe terasa universității, ia cu- vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Decanul facultății, Fausto Guerrero, omagiind personalitatea eminentului om de stat român, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să dezvelească placa acoperită de faldurile îngemănate ale tricolorului celor două țări, placă pe care esțe scris numele șefului statului român. Aici, în incinta aulei, decanul facultății aduce un cald salut României socialiste, conducătorului ei. in aplauzele calde, entuziaste ale asistenței, ia cuvînlul tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Energice proteste in întreaga lume împotriva 
loviturii de stat militare din Chile

și a asasinării președintelui AllendeIn diverse orașe ale lumii continuă să aibă loc demonstrații organizate in semn de protest față de lovitura de stat militară din Chile.O deosebită amploare au a- vut-o . manifestațiile de protest in America Latină.In întreaga Venezuelă, continuă să aibă loc uriașe manifestații de solidaritate cu poporul chilian. Peste 50 000 de persoane au participat' vineri la demonstrațiile organizate la Caracas, Barcelona, Mara- cay, Merida, Puerto Cabello, San Cristobal, pentru a protesta împotriva loviturii militare din Chile, și a asasinării președintelui Allende. La Barcelona, studenților ce purtau steaguri chiliene, li s-au alăturat profesorii de la 35 de catedre universitare.Acțiuni similare au avut loc la Ciudad de Panama, unde peste 2 000 de tineri și-au exprimat protestul față de uciderea președintelui Allende.La Honduras, la Tegucigalpa, demonstranții au protestat împotriva acțiunii forțelor de dreapta chiliene și a sprijinului pe care acestea l-au primit din partea cercurilor imperialiste străine.Universitatea din Buenos Aires a decretat zi de doliu în memoria președintelui Allende și peste 40 000 de tineri s-au adunat în Piața Congresului, exprimîndu-și omagiul lor față de președintele chilian, precum și solidaritatea cu poporul acestei țări.La Ciudad de Mexico a a- vut loc, de asemenea, o demonstrație organizată de tineri mexicani în semn de protest împotriva loviturii de stat militare din Chile.In cea mai mare parte â
Intensificarea rezistenței populare 

împotriva puciștilorSANTIAGO DE CHILE 14 (Agerpres). — Deși comunicațiile cu interiorul țării sînt dificile, datorită instaurării stării de urgență, iar informațiile care ajung în exterior sînt fragmentare și supuse u- nei severe cenzuri din partea juntei militare instaurate la putere în urma loviturii de stat împotriva guvernului legal al Unității Populare, agențiile internaționale de presă, citind declarațiile unor martori oculari și emisiunile unor posturi de radio clandestine, relatează despre continuarea și intensificarea rezistenței populare împotriva puciștilor. Astfel, agenția Reuter notează că „în ansamblu, junta militarilor este întîmpinată cu ostilitate și indignare".Potrivit știrilor transmise de agențiile Reuter, France Presse și ANSA, în centrul capitalei chiliene au reînceput lupte, joi după-amiază, în jurul Palatului prezidențial „La Moneda" și al Ministerului Apărării. Vineri dimineața, în centrul orașului au fost semnalate noi incidente, după schimburile de focuri care ■s-au produs în tot cursul nopții. Forțele de- securitate au efectuat raiduri împotriva a numeroase clădiri în care erau baricadați susținători ai Guvernului Unității Populare. Din cauza incidentelor, restricțiile de circulație au fost extinse cu încă două ore. Pe de altă parte, agențiile de presă relevă că aeroportul din capitala chiliană, care fusese deschis traficului în cursul zilei de joi, a fost din nou închis.Luntele cele mai importante între forțele armate — care recurg la aviație, tancuri și artilerie — și muncitori sînt semnalate în centura
la stadionul, 1 Mai din Constanța.23,00 Romanțe și cîntece de petrecere.
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orașelor din R.S.F. Iugoslavia au avut loc mitinguri de protest împotriva loviturii de stat organizată în Chile de „forțele imperialiste și reacți- unea internă".La Osiek, a avut loc vineri o imensă manifestație de solidaritate?. cu poporul chilian, la care au participat aproximativ 80 000 de persoane. Luînd cuvîntul cu acest prilej, șeful statului iugoslav, Iosip Broz Tito, a adus un cald omagiu președintelui Salvador Allende și a condamnat lovitura de stat militară, organizată cu ajutorul imperialismului.Poporul sovietic, muncitori, colhoznici, oameni de cultură și artă condamnă represiunea organizată împotriva partidelor și organizațiilor progresiste din Chile. In cadrul unor demonstrații și mitinguri de solidaritate cu poporul chilian, în declarații adoptate de diverse organizații de masă a fost exprimată încrederea poporului sovietic în faptul că nici o teroare nu va fi capabilă să înfrîngă voința de libertate a poporului chilian.După uriașa manifestație care a avut loc la Roma, demonstrațiile de solidaritate cu poporul chilian s-au extins în aproape întreaga Italie. La Genova, peste 20 000 de persoane au răspuns apelului lansat de partidele de stînga, exprimîndu-și, într-o impresionantă demonstrație, protestul față de lovitura de stat militară și de asasinarea președintelui Allende, precum și solidaritatea cu forțele progresiste chiliene. Demonstrații similare au avut loc la 

industrială a orașului Santiago de Chile, unde, potrivit a- genției Prensa Latina, fiecare fabrică trebuie să fie luată cu asalt. Potrivit unor emisiuni de radio captate la Buenos Aires și citate de aceeași agenție, rezistența populară în a- ceastă zonă, continuă să crească. Se relevă, de asemenea, că aici s-au înregistrat mii de morți. întreprinderile „Ma- demsa" și „Medeco", care au fost naționalizate de Guvernul Unității Populare, sînt încercuite de importante unități armate — relevă agenția France Presse. Corespondenți ai agențiilor de presă transmit din Santiago de Chile, totodată, că în suburbiile orașului se aud tot timpul explozii.Concomitent, sînt semnalate focare de rezistență împotriva noului regim în diferite alte regiuni ale țării. Potrivit agenției ANSA, junta militară a ordonat aviației să efectueze zboruri de recunoaștere deasupra teritoriului chilian, „pentru a ține sub control punctele nevralgice". Este vorba, după aqeeași agenție, și după alte relatări, de o recunoaștere implicită a rezistenței populare față de autorii loviturii de stat. Știrile provenite din interiorul țării informau despre ciocniri deosebit de puternice între militari și susținătorii guvernului de Unitate Populară la Los Andos, Concepcion, Arica și Las Cuevas. Vineri după-amiază, postul de radio al forțelor armate a recunoscut că acestea au intervenit împotriva unui focar de rezistență din localitatea Arrayan, situată la numai 20 de kilometri de Santiago de Chile, precum și într-o localitate situată la 70 kilo- metri-nord de capitală. Potrivit Serviciului de informații al canalului 11 al televiziunii din Buenos Aires, reluat de agenția Prensa Latina, instalațiile de la mina de cupru „El Teniente", cea mai mare din țară, ar fi fost dinamitate. Știri transmise în localitatea argentiniană Mendoza, situată în apropierea graniței cu Chile, afirmau că atacurile forțelor militare au fost dirijate, în cursul zilei de joi, în special împotriva locuitorilor din provinciile Concepcion și Arauco, pentru ca a- ceștia „să predea armele". Alte informații difuzate de agențiile de presă menționează că garnizoanele din orașele Concepcion, Antofagasta și rezistențaOsorno sprijinăpopulară. Vineri dimineața, junta militară a dezmințit, printr-un comunicat oficial, știrile potrivit cărora generalul Carlos Prats ar fi preluat conducerea unor coloane din sudul țării, care se îndreaptă spre capitală. Cu toate acestea, relevă comentatorii agențiilor de presă, comunicatul exprimă temerea că știrile respective ar putea crea „un climat de tensiune și un haos

Florența, Livorno, Palermo, Torino, Mestre și Carara.In Franța continuă, de asemenea, demonstrațiile de masă organizate în sprijinul’ cuceririlor democratice ale poporului chilian și împotriva loviturii de stat militare.La chemarea democratice și a mari organizații franceze, au avut manifestații muncii la Dijon, precum și în alte Franței. In cadrul manifestațiilor, partici'panții au cerut încetarea neîntîrziată a persecuțiilor la care sînt supuși oamenii muncii chilieni, forțele democratice progresiste din această țară, și, și-au exprimat deplina solidaritate cu poporul Republicii Chile.Joi seara cîteva mii de

organizațiilor celor mai sindicale loc mari oamenilor. , Limoge,ale Marsilia, Clermont-Ferrand, orașe ale

persoane au demonstrat pe străzile Genevei, la apelul Partidului Socialist și al Partidului Elvețian al Muncii. în semn de protest față de lovitura de forță a armatei chiliene, care a dus’ la răsturnarea guvernului legal constituit al Republicii Chile.Manifestații similare au avut loc în numeroase orașe din R.F. Germania, în cadrul cărora demonstranții s-au exprimat în favoarea politicii promovate de președintele Allende și au protestat împotriva loviturii militare de stat.La Munchen, peste 3 000 de persoane au luat parte la acțiunea organizată în Marien- platz de Partidul Social-Democrat și de organizația tinerilor socialiști. în cadrul demonstrației se scandau lozinci în care se cerea „libertate pentru poporul chilian".

de natură să ducă la înfruntare".La o conferință de presă organizată la Buenos Aires, Jorge Arrate, Octavio Gonzales și Juan Enrique Vega, membri ai Frontului Unității Populare, au declarat că junta militară instaurată la putere nu stăpînește situația, menționînd că în nordul țării a fost organizată o rezistență! puternică, avînd centrele da susținere la minele „El Salvador" și „Chuquicamata". Totodată, ei au confirmat puternica rezistență opusă de! muncitori în zona industrială a capitalei.Jorge Arrate, fost ministru al minelor în guvernul Unității Populare, a subliniat că’ în sudul țării s-a constituit din militari și muncitori uri amplu front de luptă împotriva noilor autorități și că în' fruntea operațiunilor de rezistență se află generalul Carlos Prats. Totodată, el a menționat că unități ale armatei staționate la Punta Arenas și-au exprimat fidelitatea față de guvernul constituțional al Unității Populare.Ca urmare a intensificării rezistenței împotriva juntei militare, relevă agenția Prensa Latina, aceasta a introdus o cenzură severă asupra informațiilor transmise în exterior de ziariștii străini și corespondenți. Aceștia au fost avertizați că știrile vor trebui să fie mai întîi „confirmate" de autoritățile militare. In același timp, junta continuă acțiunile represive împotriva tuturor acelora care se opun noului regim, procedînd la a- restări în rîndul adepților guvernului Unității Populare. Un post de radio clandestin, citat de agenția Inter Press Service, a anunțat că mai multe sute de persoane, bărbați și femei, au fost arestate și comasate pe stadioanele din capitală. Surse chiliene din Buenos Aires, citate de agenția France Presse, cu declarat că aproximativ 500 de persoane au fost ucise în timpul bombardării uzinelor, textile „Sumar", unde muncitorii au opus o dîrză rezistență forțelor armate. Peste 100 de persoane, potrivit agenției Prensa Latina, au fost arestate la Institutul pedagogic din Santiago de Chile, iar 3 000 de locuitori din orașul Valparaiso — al doilea ca mărime din' țară — au fost arestați și sa află sub supravegherea strictă a carabinierilor în rada portului — transmite agenția UPI. In același timp, agenția Reuter subliniază că junta militară a difuzat o listă a altor 40 de militanți ai Unității Populare, care ar urma să se prezinte la sediul Ministerului Apărării.După dizolvarea parlamentului și anularea mandatelor deputaților, junta militară a făcut cunoscut că va guverna prin decrete.
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