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NICOLAE CEAUȘESCU
în țări din America Latină

Un nou mijloc de popu
larizare a legilor : CABI
NETELE TEHNICE DE 
CONVORBIRI JURIDICE. 
Interviul săptâminii : VES
TIMENTAȚIA IN SEZO
NUL DE TOAMNĂ-IAR- 
NÂ.
Rubrica : Duminicale.

ÎNCHEIEREA vizitei in ecuador (In pag. a 2-a)

Plecarea din Quito

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

cadrelor didactice, elevilor și studenților, 
organizațiilor de partid, de tineret și pionieri, 

cu prilejul deschiderii anului școlar si universitar 
1973-1974

Sîmbătă dimineața, ora 9,30 (ora locală), ora 16,30 (ora Bucureștiului), președintele Nicolae Gwșescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu persoanele oficiale care îi însoțesc, au părăsit Quito, plecînd spre Peru.La plecarea de pe aeroportul capitalei ecuadoriene, pavoazat festiv cu drapelele de stat ale celor două țări, solii poporului român au fost conduși de președintele Republicii Ecuador, generalul Rodriguez Lara.Sînt prezenți membri ai guvernului și înalți funcționari de. stat.In timp ce sînt intonate imnurile de stat ale celor două state, în semn de salut se trag 21 salve de artilerie. Cei doi președinți trec în revistă compania militară de onoare aliniată pe aeroport.Președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele oficiale care îi însoțesc își iau ră-

mas bun de la oficialitățile prezente.La scara aeronavei prezidențiale, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 'Rodriguez Lara își string călduros mîinile, se felicită din nou cu zultatele tilnirilor lor.„Lăsați aici prieteni buni — a declarat președintele Lara : vă doresc, domnule președinte, din toată inima, • mult succes în activitatea dumneavoastră, spre binele și fericirea poporului român". Președintele Nicolae Ceaușescu își exprimă convingerea că vizita sa în Ecuador a cimentat prietenia dintre cele două popoare, a deschis noi și largi perspective colaborării dintre cele două țări și popoare în folosul lor, al cauzei păcii și colaborării internaționale.„Așteptăm să vă salutăm în țara noastră, domnule președinte" — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Semnarea
Solemne

Declarației
Comune

e

întemeietorul învățămîn
tului național românesc.

INSTANTANEU : Copiii
cu abecedare.

(In pag. a 3-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Deschiderea anului școlar 

constituie un eveniment 
tru cadrele didactice, cît 
le și milioanele de 
noastră ce studiază 
tul de toate gradele 
minunatele comori ale științei, 
să contribuie din plin la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României. Cu acest prilej, doresc să salut 
cordial întregul corp profesoral, pe toți stu
denții și elevii patriei și să le urez un an 
școlar rodnic, deplin succes în activitatea lor.

Cunoașteți sarcinile mari, de înaltă răspun
dere pe care partidul, societatea noastră le 
pun în fața învățămîntului în scopul formă
rii și pregătirii cadrelor necesare economiei, 
științei și culturii, al instruirii și educării ti
nerelor generații în spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismului. Ple
nara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 18-19 iunie a.c. a trasat 
direcțiile dezvoltării în continuare a școlii 
românești, perfecționării învățămîntului de 
toate gradele corespunzător cerințelor noii 
etape istorice în care a pășit societatea noas
tră.

Realizarea amplului program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare de modul in care es
te pregătit și instruit tineretul, de nivelul 
cunoștințelor sale științifice și profesionale, 
de educarea și formarea sa politico-morală 
sănătoasă. Ne propunem să dezvoltăm o in
dustrie modernă, de înaltă tehnicitate, la ni
velul celor mai avansate cuceriri ale tehnicii 
mondiale ; aceasta cere un tineret înarmat cu 
tot ceea ce se realizează mai avansat în gîn- 
direa și practica științifică și tehnică contem
porană. Țintim să realizăm o agricultură cu

și universitar 
de seamă atît pen- 
și pentru milioane- 
tineri 

in
din patria 
învățămîn- 

însușindu-și 
pregătindu-se

un grad ridicat de mecanizare și chimizare, 
capabilă să asigure producții agricole înalte 
și stabile ; pentru aceasta este nevoie de ca
dre temeinic pregătite în toate domeniile a- 
grozootehnicii moderne. Dorim să asigurăm 
o mare înflorire a cercetării științifice, a în
tregii culturi socialiste ; aceasta impune pre
gătirea unui mare număr de intelectuali cu 
un larg orizont de cunoaștere, cu o mare ca
pacitate creatoare. Toate acestea demonstrea
ză că învățămîntul nostru de toate gradele 
trebuie astfel organizat și îndrumat îneît să 
corespundă în modul cel mai direct cerințe
lor concrete, actuale și de perspectivă, ale 
dezvoltării societății românești, imperativelor 
practicii construirii socialismului și comu
nismului în Komânia.

Sarcina principală a învățămîntului în ac
tuala etapă trebuie să fie legarea oțganică a 
procesului instructiv de viață, de producție, 
de activitatea practică. Pentru aceasta, învă
țămîntul trebuie să țină pasul atît cu cuce
ririle revoluției tehnico- științifice mondiale, 
ale cunoașterii contemporane, cît și cu schim
bările care se produc neîncetat în economia 
și viața socială a României, în dezvoltarea 
științei și culturii noastre socialiste. Este ne
cesar să se acționeze cu hotărîre pentru li
chidarea oricăror forme perimate de învăță- 
mînt, pentru eliminarea din procesul predă
rii a cunoștințelor învechite, depășite, lipsi
te de actualitate și eficiență practică. Școa
la trebuie să asigure tineretului nu numai o 
diplomă, un atestat de cunoștințe, ci însuși
rea unei profesiuni sau meserii concrete, po
sibilitatea de a se integra rapid în activita
tea economico-socială, în sferele producției 
materiale și spirituale unde se hotărăște pro
gresul patriei. Este necesar ca fiecare treap
tă a învățămîntului — școala generală, lice-

(Continuare în pag. a 3-a)

căldură pentru re- fructuoase ale în-
După încheierea convorbirilor oficiale, la Palatul Național din Capitala Ecuadorului, a avut loc, vineri, ceremonia semnării — de către președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Ecuador, general de brigadă' Guillermo Rodriguez Lara, clarației Solemne româno-ecuadoriene.După semnare, Nicolae Ceaușescu

- a De- Comunetovarășul adresea-

ză urarea ca între cele două țări și popoare să se dezvolte o re.La Lara ția foarte bună .și convingerea că dusă în viață ambelor popoare.La plecarea dinNațional, președintele Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu căldură de populația aflată în fața clădirii.

cît mai strînsă colabora-rîndul său, președintele a subliniat că Declara- Solemnă Comună și-a ca va spre este exprimat fi tra- binelePalatul

încheierea convorbirilor
Național încheiat din Quito, convorbirile președintele

Vineri după-amiază, la Palatul s-auoficiale dintre Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste varășul Nicolae și președintele Ecuador, general de brigadă Guillermo Rodriguez Lara.

România, to- Ceaușescu, Republicii
SOSIREA LA LIMA ConcertPeru a primit mod festiv, pe Consiliului de Republicii Socialiste Nicolae Ceaușescu,

Republica sîmbătă, în președintele Stat al ~ România, și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu aceleași înalte onoruri, cu aceeași prețuire cu peții români căldură care au fost conjurați de-a lungul întregii călătorii în America Latină.Avînd ca primă etapă Cuba, în imediata apropiere a Tropicului. Cancerului, conținu-' înd cu Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador, itinerariul vizitei trecind linia Ecuatorului a atins acum Peru, împărăția Anzilor, care se întinde ca o fîșie de-a lungul Pacificului pînă dincolo de Tropicul Capricornului....Ne aflăm pe aeroportul ..Jorge Chavez" din Lima, împodobit astăzi cu steaguri românești și peruane. După un zbor de două ore și jumătate, aeronava prezidențială ■ aterizează pe aeroport.Au venit aici primul ministru, generalul Edgardo Mercado Jarrin. care. împreună cu șeful Casei militare a

Și oas- în-

președintelui republicii, Enrique Ibanez Burga, îl reprezintă pe președintele Alvarado care nu s-a putut deplasa la aeroport datorită unei recente intervenții chirurgicale.Generalul Edgardo Mercado Jarrin salută cu căldură, în numele președintelui Juan Velasco Alvarado, pe președintele Nicolae Ceaușescu ; soția sa, doamna de Mercado, oferă tovarășei Elena Ceaușescu o splendidă orhidee.Sînt prezentate persoanele oficiale care însoțesc pe președintele Consiliului de Stat al României.După intonarea imnurilor de stat român și peruan și trecerea în revistă a gărzii de onoare, oaspeților români le sînt prezentate oficialitățile peruane venite în întîmpinare. Oaspeți și gazde se îndreaptă apoi spre reședința rezervată președintelui Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei sale în Peru. De-a lungul drumului străbătut de coloana de mașini sînt arborate steagurile celor două țări. Lima, u- na din marile metropole ale

Americii Latine, cu două milioane și jumătate de locuitori, oraș în care monumentele trecutului se îngemănează cu edificiile pe verticală ale epocii moderne, cunoaște astăzi atmosfera specifică evenimentelor politice deosebite.Sub semnul unor sentimente de durabilă prietenie, de stimă și respect reciproc, a început vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Republica Peru.La sosirea la reședința o- ficială din stațiunea Chaclacayo, la solicitarea ziariștilor peruani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat: „Adresez poporului peruan un călduros salut din partea poporului român, a mea personal, și cele mai bune urări de prosperitate și fericire".La puțin timp după sosirea la Chaclacayo, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită protocolară președintelui Juan Velasco Alvarado și soției sale, Consuelo Gonzales de Velasco, la reședința președintelui peruan din aceeași localitate.

Orizonturi
larg deschise

școlii din 
Valea Jiului
Primele semne de in

trare în toamnă aduc 
și freamătul specific în
ceputului de an școlar. 
Mîine se deschide noul 
an de învățămînt, eve
niment cu vibrații în 
fiecare dintre noi. In a- 
ceastă zi, cînd la clin
chetul simbolicului clo
poțel se adună zeci de 
mii de copii și tineri din 
Valea Jiului, revedem 
cu ochii minții imagi
nea similară în care ne 
găsim pe noi. Și emoția 
școlarilor nu numai că 
o înțelegem, ci o retră
im cu aceeași intensita
te — este emoția întîl- 
nirii cu școala, după o 
vacanță frumoasă și pli« 
nă de amintiri, a re
luării drumului pre
sărat de eforturi în tim
pul căruia se formează 
și se desăvîrșește omul. 
Este un drum ale cărui 
unități de măsură sînt 
anii.

Noul an școlar începe 
în condițiile restructu
rării de profunzime a 
învățămîntului româ
nesc, determinată de a- 
naliza complexă efec
tuată de Plenara C. C. 
al P. C. R. din 18-19 iu
nie. Valea Jiului este 
cel mai important bazin 
carbonifer al țării în 
care și concentrația și 
diversitatea formelor 
de învățămînt este la 
fel de importantă — de 
la grădinițe, școli gene
rale și profesionale, li
cee teoretice, și de în
vățămînt superior teh
nic.

„însușirea științei ce
lei mai 
spunea
Nicolae Ceaușescu — 
este necesară pentru a 
sporii bogăția materială 
a societății care nu se 
poate realiza în afara 
producției. Acest lucru 
tineretul îl înțelege.

Vineri Ia amiază, ședințele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au asistat, într-unul din saloanele Ministerului Relațiilor Externe,' la un concert de muzică de cameră, oferit de o formație condusă de Edgar director al de pe lingă Loja, care și-a la București.La încheierea în semn de omagiu înalții oaspeți, pentru în car.e s-a zician, conducătorul ției orchestrale a rugat să se îngăduie fetiței sale, care a învățat de la tatăl său limba română, să interpreteze două cîntece românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au avut cuvinte de apreciere asupra gingășiei cu care micuța artistă a cunoscutul Dunării", < nu fi de și asupra a recitat suri dinAdresînd felicitări cătorului orchestrei, ședințele Consiliului de Stat l-a invitat, împreună cu întreaga sa formație orchestrală, în România.

orchestrală Palacios, Conservatorului Universitatea făcut studiileconcertului, pentru țara format ca mu- forma-

interpretat„Valurile „Inimă precum cu care

Un învățămînt superior modern
/

în contact nemijlocit
cu problematica producției modernefie un proces unitar, orientat spre un scop unic, acela arătat de tovarășul Nicolae Ceaușescu care să asigure 

„pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, educarea lui 
în spiritul idealurilor de 
muncă". Hotărîrea plenarei depășește grănițele învățămîri- tului, are o importanță deosebită atît pentru progresul școlii românești cît și pentru întreaga dezvoltare economică, socială și culturală a patriei, însuflețiți, de această hotărîre cu semnificație deosebită, comitetul de partid, conducerea institutului de mine, întregul corp didactic au pornit cu fermitate să caute noi metode și fprme pedagogice adecvate cerințelor actuale in care ponderea principală să o aibă lu-

crările practice de laborator, seminariile sau dezbaterile prin care să realizăm o legătură nemijlocită cu studentul. In acest spirit vom pune un accent mai mare pe formarea gîndirii, a7 judecății și vom îmbunătăți cursurile ca formă de realizare eficientă a procesului instructiv-educativ. Conținutul și obiectivele practicii productive vor fi mai clar adaptate profilului și modului de pregătire a studenților, punîndu-se accentul în

Procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a civilizației socialiste, presupune ca fiind unul din elementele sale fundamentale,- dezvoltarea armo-, nioasă a persoanei umane, ridicarea permanentă a-instrucției și educației, însușirea științei și tehnicii, a culturii înaintate de către un număr tot mai. mare de cetățeni de către .întregul .popor. Analiza profund științifică a problemelor complexe privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului la Plenara C.C. al P.C.R. din .18-19 iunie 1973 constituie dovada elocventă a grijii și preocupării permanente a partidului' pentru a- ceastă importantă latură a vieții.In spiritul acestor concepții, învățămîntul trebuie să

vals și cîntecul piatră", vioiciunii în continuare ver- Mihai Eminescu.condu- pre-

obiectiv prioritar
de virf!

înaintate- — 
tovarășul

Prof. dr. ing.
Iile CONSTANTINESCU, 

prorector 
al Institutului de mine 

Petroșani

Conferința de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu(pagina a 4-a)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Ecua
dor a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.(pagina a 4-a)

Creșterea rapidă a producției de cărbune a bazinului Văii Jiului este determinată de necesitatea satisfacerii în tot mai mare, măsură a cererii de cărbune cocsificabil și a participării cu o pondere tot mai mare la balanța energetică națională. Creșterea producției de cărbune presupune însă, ca o condiție prealabilă, realizarea într-un ritm corespunzător a lucrărilor miniere de investiții în vederea valorificării unor noi zone de ză- cămint, a creșterii capacității de producție a minelor.Semnificația deosebită a realizării unor lucrări de investiții de bună calitate și la termenele prevăzute, necesitate subliniată de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în che-

de investiții subterane a

IM INVESTIȚIILE VĂII JIULUI

(cont. în pag. a 3-a)

activitatea
con-

execuție>* 
in

marea lansată către toți structorii din țară de a transforma lunile august și septembrie în lunii de virf in ceea ce privește ritmul de execuție, a constituit un îndemn de mobilizare și pentru „constructorii subterani" ai Văii Jiului, care au încheiat primele opt luni ale anului cu un bilanț de ansamblu pozitiv. Notăm în acest sens realizarea sarcinilor de plan ce reveneau pe primele opt luni ale anului sectoarelor de investiții ale Văii Jiului în proporție de 101,1 la .sută, precum și faptul că ritmul de execuție înregistrat în ultimele luni este superior acestui nivel (în august, de exemplu, planul de investiții de la minele Văii Jiului a

Văii Jiuluifost realizat în proporție 104.5 la sută).In ansamblul acestor rezultate bune continuă să existe, insă, o corelație necorespunzătoare între nivelul realizărilor fizice și valorice. Analizele efectuate in repetate rinduri de către conducerea de partid și de stat în legătură cu stadiul de realizare a lucrărilor de investiții au arătat că trebuie acordată toată atenția realizării stadiilor fizice ale construcțiilor și nu realizărilor valorice care nu au acoperire necesară în obiective de investiții concrete. Numai așa investițiile pot cunoaște în
Ing. Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Noi obiective
puse în funcțiune
Sfîrșitul acestei săptămîni a marcat pe harta eco

nomică a municipiului nostru punerea în funcțiune a 
noi obiective de investiții, executate de către șantierul 
T.C.M.M. Astfel, în cadrul lotului Livezeni, au primit 
calificativul de „bine" din partea comisiei de recepție 
remiza de locomotive, rețeaua de alimentare cu apă po
tabilă, atelierul de fasonat lemn și casa-poartă, toate 
situate în incinta principală a minei Livezeni.

Finalizarea acestor lucrări este rodul eforturilor 
depuse, în vederea respectării termenelor de punere în 
funcțiune și a calității prescrise, de către echipele 
conduse de IOAN ENESCU (instalatori). PETRE VOICU 
(pavatori), CONSTANTIN LAL (electricieni) și DEZI- 
DERIU NĂGY (zidari).
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Un nou mijloc de popularizare a legilor

CABINETELI TIIIXICE DE ClINVIUÎIilILI MIDIILEEste Îndeobște cunoscută importanța legii ca instrument principal de organizare a relațiilor sociale, ca și faptul că nici o altă orîndu- ire socială nu acordă atîta importanță statornicirii unui regim bazat pe legalitate și disciplină socială, ca orindu- irea socialistă.
Respectul legii' — necesitate izvorîtă din caracterul conștient al acestei orînduiri — implică însă, înainte de toate, cunoașterea legii, astfel ca întreaga masă a cetățenilor să poată înțelege sensul politic și juridic al măsurilor legislative adoptate.Ca urmare a Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al P.C.R., din 3—5 noiembrie 1971, s-a adoptat Decretul 468/71 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de aplicare și de populariza

re a legislației. In acest act normativ sînt arătate limpede sarcinile ce revin organelor de stat și organizațiilor obștești de a face cunoscute legile țării — ca una din pârghiile hotărîtoare ale consolidării legalității socialiste.La vremea sa, Balzac constata cu amărăciune că „Nimic nu e mai puțin cunoscut, decît tocmai ce ar trebui să cunoască toată lumea : legea". Dacă în acele timpuri putea exista o justificare pentru aceasta, astăzi — în condițiile societății noastre socialiste — necunoașterea legii apare de neîngăduit. Pe această linie, mai avem însă multe de făcut. Un procent încă ridicat (peste 40 la sută din masa cetățenilor, așa cum rezultă dintr-o recentă anchetă socială), nu cunoaș
Acțiune patriotică 

la Merișor
Din inițiativa comitetului e- 

xecutiv al consiliului popular 
Banița, astăzi, duminică 16 
septembrie, se desfășoară la 
Merișor o importantă acțiune 
patriotică pentru repararea 
drumului județean pe o dis
tanță de 2 km în direcția Me
rișor — Dealul Bobii.

Deputății Ion Vladislav, 
Ion Vreja, Maria Solari, Ion 
D. Marcu, Gheorghe Ișfan, 
Ion Luncan, Gheorghe Rusu și 
alții au mobilizat un număr 
mare de cetățeni care iau 
parte la această acțiune de 
interes obștesc.

Desfășurarea importantelor 
lucrări este sprijinită de un 
excavator și patru autobascu
lante care transportă mate
rialul pietros pe traseul amin
tit.

te dispoziții legale importante. De aceea, cu ocazia ultimei ședințe a consiliului municipal al F.U.S., s-a luat hotărîrea înființării — ca formă nouă de cunoaștere a legilor — cabinetele tehni
ce de convorbiri .juridice.Organizate în fiecare localitate — în unele localități, chiar pe cartiere — aceste cabinete realizează un contact apropiat și mai strîns cu masele de cetățeni, 11 scutește pe cetățean de deplasări costisitoare și de pierdere de timp. In ultima analiză, ele contribuie la reducerea volumului de audiențe la diferite organe de partid și de stat și, totodată, a plin- gerilor, reclamațiilor și sesizărilor oamenilor muncii — multe din acestea, izvorîte din necunoașterea legii.Ce este convorbirea juridică și prin ce se caractei-i- zează activitatea acestor cabinete ?Convorbirea juridică este 
dialogul purtat între juris- tul-lector și cetățeanul din sală, pe o temă juridică dată, avînd la bază anumite dispoziții legale. De pildă, regimul pensiilor, relațiile dintre chiriași și proprietari, contravențiile la regulile de conviețuire socialistă, reglementarea problemelor de muncă, a întreruperii cursului sarcinii, a înstrăinărilor de imobile, a alocației de stat pentru copii etc.Convorbirea juridică se deosebește de consultația juridică, prin aceea că ea nu are caracter de speță, nu se referă la o anumită pricină, ci la conținutul în general al legii, care stă la baza temei juridice discutate. Aceas
UNITATE MODELCu prilejul unei acțiuni a echipei de control obștesc nr. 37 de la I. F. A. Viscoza Lu- peni, ai căror membri sînt tovarășii. Gheorghe Mesaroș, 

Ion Bojlncă și Marin Blendea, unitatea C. L. F. nr. 49 din Lupeni (gestionar Marin Do- garu) s-a evidențiat prin aprovizionarea promptă și servirea civilizată a populației. La acesată unitate există în permanență o expoziție cu vînza- re: marfa, aranjată frumos și de calitate superioară a- trage și satisface pe toți cumpărătorii. Același lucru se poate spune și despre cele trei anexe ale unității nr. 49, toate, situate în piața orașului Lupeni.Aceasta • fiind activitatea magazinului, echipa de control obștesc i-a dat pe merit, un calificativ bun. 

ta nu înseamnă că discutarea acestui conținut nu este, la rîndul ei, concretă — prin explicațiile și exemplele care se dau atît de juristul-lector cît și de interlocutorul său din sală.Convorbirea juridică se deosebește și de conferința obișnuită de popularizare a legii, întrucit ea folosește, în principal, dialogul cu cetățeanul, expunerea inițială a cadrului legii de către jurist avînd doar rolul de a creea baza discuției și de a o stimula. In felul acesta, apreciem că mesajul legii capătă mai multă comunicativitate, interesul cetățeanului este mai viu, iar cunoașterea legii mai temeinică și mai cuprinzătoare prin partici
parea largă la discuții.Desigur, în cadrul dialogului purtat, cetățeanul poate aduce în discuție și unele chestiuni personale ținînd de tema convorbirii. Nu vor fi aduse însă litigii aflate spre soluționare la organele jurisdicționale (judecătorie, tribunal, comisii de judecată, etc.), sau de urmărire penală (miliție, procuratură) întrucit, în felul acesta, s-ar ajunge fie la anticipări de soluții fie la soluții contradictorii de natură să slăbească încrederea în organul chemat să rezolve pricina respectivă. Cetățenii pot face (chiar se recomandă) propuneri pentru îmbogățirea și diversificarea tematicii cabinetelor de convorbiri juridice, atît lectorilor cît și prin ziarul local.De asemenea, pentru buna reușită a activității cabinetelor tehnice de convorbiri juridice. se simte nevoia unui 

• Multe mai vreți și dumneavoastră, lo
catari ai imobilelor din str. Dr. Petru Groza. Aveți „muzică" gratuită ? Aveți! Că a- telierul de tinichigerie de la parter nu dă „concerte simfonice" ci doar ciocănituri brutale în tablă ! N-o luați în seamă. Pe măsură ce trec anii, o să vă „obișnuiți" să vă treziți cu ti-ca-ta-ca-ta, cu bufnituri de tablă, să prînziți cu zdruncinături de fierărie și să vă culcați în sunet „cristalin" de ciocan care bate tabla pe nicovală...A, da : întrebați de ce există un asemenea atelier la parterul unor locuințe ? Poate ne răspund cei care i-au dat autorizația de funcționare !• Tudorel chiuia cît îl încăpea glasul. „Calul" (Nicușor) era neastîmpărat, nu vroia să asculte de „hățuri", și deci... vizitiului lui, Tudorel, trebuia să-I îndemne din... băierile micilor lui plămîni. In urma lor, droaia de prichindei, toți țipînd, chiuind. chemîndu-se, de răsuna holul blocului Bl a (lîngă fostul club Constructorul) iar noi, locatarii — de pînă la ultimele e- taje — nu avem odihnă... Timpul noros,

rece, cu tendințe spre ploaie, nu îndemna copiii afară. Și mă gîndeam atunci — ne scrie locatara I. Cristea : oare în sala părăsită de alături, a fostului club Constructorul, nu s-ar putea amenaja un fel de săli de joacă pentru copiii blocurilor apropiate, ai grădiniței din apropiere ?Aveți dreptate, tov. I. Cristea. Dar, sălile respective după ce jumătate din club a fost demolat cu ocazia construcției blocului alăturat, acum sînt folosite drept depozit de materiale — ciment. Așâ că...

sprijin permanent din partea organelor și organizațiilor de partid și sindicat, comitetelor de cultură și educație socialistă, comitetelor de femei, organizațiilor U.T.C., conducerilor cluburilor și ale căminelor culturale, care să asigure o participare cît mai largă la aceste convorbiri — atît ca prezență cit și ca angajare în discuții. La rîndul lor, juriștii — lectori, membri ai organizației locale a Asociației Juriștilor din R.S.R., trebuie să pregătească minuțios tema respectivă și să o prezinte (înainte de începerea dialogului), de o manieră clară, într-un limbaj pe înțelesul tuturor (cu explicarea anumitor termeni tehnici), subliniind îndeosebi oportunitatea și rațiunea legii — privită ca măsură politică și juridică — precum si aspectele mai caracteristice, mai des întîlnite în practica aplicării legiiAlături de celelalte forme și metode propagandistice de educare a maselor, cabinetele tehnice de convorbiri juridice vor contribui la realizarea programului de măsuri elaborat de partid, menit să ducă la restrîngerea ariei de influențare a rămășițelor conștiinței vecni,. la afirmarea și promovarea u- nor noi deprinderi și comportamente — expresie vie a schimbărilor profunde care au loc în condițiile de viață și muncă ale membrilor societății noastre socialiste.
David MANIU, 

procuror șef 
al Procuraturii locale 

Petroșani

încă astăzi...
De rnîine începe școala...

■ ■

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Se va respecta 
termenul fixat?In urma publicării în ziarul „Steagul roșu“ nr. 7 388 din 4 august 1973, a articolului 
„împreună cu inginerul șef 
al E.G.L.. în vizită la cei că
rora le... plouă în casă“ la redacție, a sosit răspunsul întreprinderii județene de gospodări® comunală și locativă Deva. Iată cîteva spicuiri din acest răspuns: „Aspectele re
latate în articol sînt reale, 
drept pentru care s-a dispus 
E. G. L. Petroșani, executarea 
pe bază de grafic a tuturor 
reparațiilor la hidroizolația 
teraselor atît Ia blocurile vi

zate în articol cît și la alte 
imobile proprietate de stat, 
ce prezintă deteriorări. Lucră
rile se vor executa pînă la 
data de 15 noiembrie 1973“.

Vinovății au 
fost... „spălați"I. C. L. S. pentru alimentație publică Petroșani) ne-a trimis următorul răspuns referitor la articolul „Condica ? E la... spălat", publicat în ziarul „Steagul roșu" nr. 7 382 din 28 iulie a.c.: „Aspectele 

relatate sînt reale, fapt pen
tru care conducerea întreprin
derii a sancționat pe tovară
șul Alexandru Șaucă, cu mus
trare, iar pe tovarășa Maria 
Tănase, cu avertisment". Se vede că după condică, au urmat dumnealor la... „spălat" 1
S-ar părea că 
acum liftul e 
la... cheremul 

locatarilorCa urmare a apariției articolului „La cheremul liftieru
lui", publicat în ziarul „Stea
gul roșu", E. G. L. Petroșani a răspuns următoarele: „In
conformitate cu normativele 
în vigoare, lunar fiecare lift 
trebuie supus unei revizii teh
nice curente. In plus, dacă 
cabina și puțul nu sînt ilumi
nate, liftul se oprește. In pe
rioada reclamată, liftul se afla 
în revizie între orele 7—15. In 
ce privește depanatorul Marin 
Bocai, pentru comportament 
necuviincios, a fost mutat Ia 
alt loc le muncă.

Vestimentația sezonului 
de toamnă-iarnă

la înălțimea pretențiilor 
populației

Interlocutor: DUMITRU POENARU, 
directorul întreprinderii comerciale locale 

de stat pentru produse industriale

...Sezonul rece se află undeva, în apropiere. Nu ne mai 
despart, in orice caz, multe zile de adevărata toamnă (cu 
ploile ei intermitente). Ne pregătim deja s-o primim. Cum ? 
Cum... se cuvine I Printre altele, și din punct de vedere al 
‘vestimentației ne pregătim. Altfel nu se poate...

In scopul informării cititorilor ziarului nostru, a întregii 
populații din municipiu asupra aceea ce vor oferi nou ma
gazinele de specialitate în privința garderobei sezonului de 
toamnâ-iarnâ, am solicitat un interviu directorului întreprin
derii comerciale locale de stat pentru produse industriale, 
DUMITRU POENARU. Răspunsurile le consemnăm în cele 
ce urmează :— Neîndoios, sezonul rece aduce, ca în fiecare an, noutăți și în privința îmbrăcămintei. Asta-i moda I Se schimbă de la anotimp la anotimp. „Surprizele" vor a- pare, îndeosebi în ce privește coloristica și croitul ’ vestimentației. Pe scurt, vor predomina culorile aproximativ 

deschise. Linia- pardesielor va fi amplă, tip raglan, chi- mono, cu cordon, gulere și revere mari ; jachetele — in stil clasic dar și în altă li-' nie, cu platcă rotundă. Revine în i,vogă" taiorul fără guler și robele — mantouri... Mai sînt și alte noutăți privind auxiliarele, poșetele, încălțămintea feminină dar nu ne vom opri asupra acestora. Cumpărătoarele care țin pasul cu moda le vor afla urgent și vor găsi și locul unde pot fi cumpărate...
— Noutăți, într-adevăr, 

sîi»t multe. Nici nu e ne
cesar să prezentăm în 
ziar tot ce va apare sau 
reapare în moda îmbră
cămintei sezonului. O în
trebare : unde, în ce ma
gazine vom găsi toate a- 
ceste noutăți ?— Au apărut deja, sau vor apare, în curînd, în magazinele de confecții specializate din toate localitățile' Văii Viului întreaga gamă a noutăților expuse mai înainte. Adică : lachete pentru femei, pardesie, rochii din jerse, stofe din China etc., în cele mai variate culori, desene și contexturi de țesături...

— Referitor Ia moda 
masculină, la cea a copi
ilor, adolescenților, ce ne 
puteți spune ?— Costume din stofă de lînă și tergal, cu revere la

te, pantaloni largi, cu sau fără manșete — pentru bărbați. Adolescenții vor găsi multe Ș> felurite sacouri, pardesie, raglane etc. Și copiii vor beneficia de noutăți. La fel ca și adolescenții. Să amintesc doar cîteva : cos- tumașe, rochii pentru fetițe, jachete matlasate din relon, 

artieole din poliester textu- rat.
— Alte noutăți, in ce 

privește promptitudinea 
desfacerii, în favoarea... 
timpului cumpărătorilor ?— Baza materială de care dispunem, în genere permite o desfacere operativă, modernă. Expunerea, la fel. Au fost „din mers" reprofilate unele unități, în sensul specializării lor. Azi, marea majoritate a acestor magazine prezintă la loc deschis o gamă mult mai mure ca altădată de produse, sortimente și articole. Cumpărătorii pot alege cu ușurință modelul, culoarea, mărimea preferată. Acest sistem al vînzării (care aproape că exclude rafturile și tejgheaua) va fi în continuare mult extins...

— Să conchidem : can
titativ și calitativ, deci, 
garderoba sezonului de 
toamnă-iarnă nu va cu
noaște... scăderi ?— Avem convingerea că ceea ce vor găsi în magazinele noastre cumpărătorii, în lunile care urmează, îi va satisface integral. Pasul cu moda este „interceptat" azi de cît mai mulți oameni și nu le putem neglija exigen- ț?le, așteptările. Ne străduim și sperăm să fim la înălțimea tuturor pretențiilor cumpărătorilor.

V. TEODORESCU

făgărașii de la est la vest (III)

RAPSODII DE TOAMNA
A venit, așa, o boare
Ce-a-ntrecut măsurile...
S-au schimbat chiar, la culoare,

c
In Paring, pădurile. 
Școlile sînt pregătite 
Să-și deschidă porțile...

R 
O

Zilele sînt... mai „răcite" 
Dar mai reci sînt nopțile. 
Pe trotuar, alături, saltă

N 
I

Farmec dînd vîrtejuiui, 
Frunzele, ce fac o „haltă" 
înspre... apa „Jiului".

C Lumea, parcă-i mai grăbită...
Ă Rare sînt... plimbările 

Atmosfera-i răcorită... 
Altele sînt... stările.

R 
I

Gospodinele-n piață
Schimbă... animația
Și stirnesc, de dimineță,

M Toată... admirația.

A Doar bărbații, spre amiază
Ca să-și dreagă... gusturile

T Coută și ei o... oază
Ă Să deguste... musturile.

Și-uite-așa, sosit-a Toamna
Zîna doleanțelor
De-a rămine-n ,,A“ și doamna 
Tuturor speranțelor.

Ion LICIU

— Ionele, te implor termină odată cu trim* bița aia, că-nebunesc.— Dar bine, draga mea, de o juma’ de oră am terminat.
¥Doi scoțieni discută despre bugetul familiar.— Cum te hrănești ca să poți realiza ceva economii, întreabă primul.— Știi, nevastă-mea este foarte ingenioasă. 

t De exemplu, de fiecare dată cînd schimbă apa din acvariu, timp de trei Zile ne hrănește cu ciorbă de pește.
ANECDOTEO tînără femeie, după operația de apendicită 'discută cu chirurgul :— Doctore, după vindecare, cicatricea va fi vizibilă ?— Doamnă, aceasta depinde numai de dumneavoastră.

★Doctorul către pacient:v' _ Cel mai bine v.ar face o ședere mai îndelungată pe mare. V-ați putea permite o astfel de călătorie ?— De ce nu ? Sînt marinar.
★NL Doctorul discută cu pacientul său:Doctorul: No și cum e ? Mi-ați promis un purcel dacă vă vindec.Pacientul: Eu n-am uitat de această promisiune, dar știți, între timp și purcelul s-a vindecat.

încheiam prezentarea 
precedentă a serialului, 
de față cu promisiunea, 
că, in cel de-al treilea 
și ultimul episod, să vă 
descriem etapele de 
creastă finală ale Făgă- 
rașilor, mai exact cele 
cuprinse Intre cabanele 
Bilea Lac — Negoiu și 
Negoiu — Suru, respec- 
tînd, bineînțeles, același 
sens de Înaintare accep
tat Încă din prima eta
pă : est-vest.

Continuăm așadar ex
cursia Începută, Indrep- 
tlndu-ne spre următorul 
capăt de etapă : cabana 
Negoiu După cum ne 
sugerează și denumirea, 
în traseul nostru vom 
lntllnl al doilea vlrf al 
masivului și in același 
timp al Întregului lanț 
carpatin, Vi. Negoiu' 
— 2535 m. Pentru a-1 
escalada, este necesar 
mai Intli să trecem prin 
curmătura BUH — 2 202 m. șeaua Paltlnei — 
2 330 m. Vi. Lăi/elul — 
2 395 m. și pe lingă fer
mecătorul lac alpin Căi- 
fun — 2 135 m. Ultima 
parte plnă la vlrf, este 
și cea mai interesantă 
prin porțiunea plastic

denumită Strunga Dra
cului, un iei de jghiab 
Intre stinci, cu o Încli
nare foarte mare și pe 
care putem urca numai 
cu ajutorul cablurilor an
corate 1n pereții late
rali.

Panorama de pe vlrf 
este magnifică. Țara Fă
gărașului domină partea

Itinerarii 
turistice

nordică, dindu-fi impre
sia că ie afli 1ntr-un a- 
vion ce numai In cîteva 
Clipe va ajunge deasupra 
așezărilor de pe cele do
uă maluri ale Oltului. 
Spre sud și sud-est, ba
rajul de la Vidraru și 
coamele Împădurite ale 
masivului Iezer — Pă
pușa, contrastează pu
ternic cu pantele repezi 
dinspre Olt, in timp ce 
estul și vestul sînt do
minate de sălbăticia atlt 
de fascinantă totuși, a 
crestei Făgărașului, Ia 
rlndu-i dominată de ce
lălalt gigant al masivu

lui : Vi. Moldoveanu 
2 544 m.

Intr-o ultimă porfiune 
de coborîș vertiginos, 
ajungem, după 7-8 o- 
re de la înce
putul acestei etape, 
la capătul final al ei.
Cabana — hotel Negoiu 
— 1 546 m. ne răsplăteș
te prin confortul ei, de 
eforturile acestei zile, 
deși cele aproximativ 240 
locuri ale ei sint adesea 
insuficiente față de e- 
xodul drumeților in tim
pul verii.

Mal pufin atractivă 
decît cele precedente, e- 
tapa dintre cabanele 
Negoiu. și Suru, se re
marcă totuși prin prezen
ta pe parcursul ei a la
cului glacial Avrig — 
2 011 m„ unui dintre ce
le mai încîntătoare la
curi alpine din Munții 
Făgărașului, situat pe 
versantul nordic, la o- 
blrșia Rîului Mare al A- 
vrlgului. La cabana Suru 
— 1 450 m. — 80 locuri, 
ajungem după 8-9 ore de 
mers, parcurglnd, în
prealabil, căldarea $er- 
botel, Șeaua Scării —
2 146 m„ șeaua Girbovei

Francisc MORARU

Rebus s Rebus a Rebus
rf) 'ui nou la ^eoală!ORIZONTAL : 1) Vin laeureuri... — ...la pere I... ; 2) ...elevi... — ...din nou, 3) In laboratorul de chimie ; 4)

Prepoziție... — ...peste ceilalți... ; 5) ...sînt cei mai buni... — ...în mijlocul curții ; 6) E clară... — -în' accent! ; 7)
î 
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Transmite emisiuni de tele- școală — Trebuie, oricum, dat societății ca o consecință a învățăturii» 8) Cu altițe șifloricele... — ...transmitere de cunoștințe; 9) Dă culori slovelor (fem.)... — ...din snobism ; 10) Nume (exemplupentru oiștea-n gard) — Studio.VERTICAL: 1) Elevii superiori... ; 2) ...țin cursuri pemargini!... — ...cele de la liceu... î 3) ...iau trei din sonerie I — Trei cincimi din litru !... — ...deasupra ! 4) Fe- meie-n poezia populară — In- tîlnit la botanică...; 5) ...mai ales pentru competiții — O notă proastă...; 6) Poate fiîmbrățișată... — ...dar circulă pe tablă ; 7) A face lumină... ; 8) A te interesa...; 9) ...neizbutit — Una mare și una mică, la astronomie ; 10) Valoare— numai ochi și urechi în clasă.
Ion LEONARD

O solutte 
pentru salvarea 

ArnoteiCititorii vor fi aflat, desigur, că Arnota, frumoasa ctitorie a domnitorului Matei Basarab est® în pericol. In apropierea renumitului complex de artă feudală se află o carieră care alimentează platforma chimică de la Rm. Vîl- cea. Exploziile de aici provoacă vibrații puternice, e- chivalente cu o seismicitate de gradul cinci sau șase.Propunerile formulate pînă acum pentru salvarea Arnotei vizînd fie sistarea exploatării în cariera de la Pietreni, fie mutarea monumentului s-au dovedit practic inaplicabile, este de părere dr. ing. Dinu Moraru. Prima s-ar fi soldat cu mari pagube economice, iar cea de-a doua ar fi echivalat, din cauza particularităților arhitecturale și

constructive, cu... desființarea Arnotei. Cunoscutul inventator român, expert UNESCO, autor al unui proiect de salvare a Veneției și a nu mai puțin de 15 invenții brevetate — trei dintre ele premiate cu medalii de aur la Expoziția de la Viena — propune o soluție simplă, constînd în consolidarea fundației clădirilor. Șocurile provocate de explozii vor fi amortizate de aceste fundații masive. Lucrările de salvare vor putea să înceapă în primăvara viitoare.

— 2 134 m., căldarea A- 
vrigului și curmătura 
Surului.

Iată-ne, deci, in fa(a 
ultimei etape, a aceleia 
prin care efectuăm, de 
fapt, coborlrea din ma
siv. îndeplinind forma
litatea, să precizăm că 
în cea. 3-4 ore, marcajul 
triunghi — roșu ne va 
conduce pe piciorul de 
munte al Moașei pînă In

Sebeșul de Sus și apoi 
în Sebeș-Olt, localitate 
în care mica gară ne a- 
duce aminte că excursia 
noastră este ca și termi
nată.

încercăm, împreună 
cu dumneavoastră, ace
lași regret care ne înso
țește Întotdeauna la în
cheierea unei excursii. 
Regretul este cu atît mai 
mare, cu cît am parcurs

împreună un traseu de 
„elită", dar el este însoțit 
de satisfaefia de a fi cu
noscut unul dintre ma
sivele cele mai reprezen
tative ale Întreg lanțului 
carpatin, un șirag de \ 
perle turistice, un poem 
al peisajelor Incintă- 
toare ale frumoasei 
noastre Românii.

Aurel DU LA

Periscop subteran
Botanistul canadi

an J. Woodington a 
inventat un periscop 
pentru studierea
creșterii sistemului 
radicular al plante
lor. Cu ajutorul u- 
nui sistem op

tic din fibre 
de sticlă a devenit 
posibilă studierea, 
fără pericol de de
teriorare, a rădăci
nilor în procesul de 
creștere și executa
rea de fotografii.

\i* Vremuri grele pentru 
pletoșii din Malayezia

Poliția din Mala
yezia a trecut de la 
vorbe la fapte atunci 
cind s-a constatat că 
pletoșilor aborigeni 
nu le prea pasă de 
ordonanțele prin ca
re bărbaților li se in
terzice. să poarte păr 
peste măsură de 
lung.

Pentru cîteva ore 
sediul poliției de la 
Kotakinnabalu s-a 
transformat într-o u- 
riașă frizerie. La un

semnal cei cîțiva zeci 
de bărbieri aflați 
aici au intrat cu 
foarfecele și mașinile 
de tuns în claiele de 
păr a trei sute cinci
zeci de tineri kdta- 
kinabalezi aduși la 
poliție, mai mult îm
potrivă decît în con
formitate cu voința 
lor, și cît ai clipi din 
ochi podoabele lor 
capilare hipertrofia
te au fost readuse Ia 
dimensiuni normale

FABULĂ CU...
PROCES

Mașinile-și dădură toate ghes ' <
Să urmărească ăl faimos proces
Unde se judeca foarte sever 
Un camion ajuns morman de fier.
Rosti, deci, acuzarea indignată ;
- Propun pedeapsă aspră de îndată 
Atît pentru volanul ce-a scăpat din mină 
Cît și pentru netrebnica de frînă
Căci de-ar fi fost atente la viteze 
N-ar fi ajuns mașina în proteze I 
Dreptatea deci reclamă, șl onoarea, 
Să fie pedepsită nepăsarea !
Se auzi atunci un glas sonor 
Ce răsună de-asupra tuturor, ,
Era a apărării, care zise : •
- Colega acuzare, pare-mi-se
Prea s-a pripit și în zadar s-a fiert
Căci adevărul este clar și cert:
Nici frîna, nici volanul nu-s dă vină 
Pentru dezastrul ăsta la mașină,
Nici șanțul n-are-amestec și nici pomul, 
E vinovatul unul singur : OMUL.

N. PALTIN

I
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150 de ani de la moartea lui Gheorghe Lazăr,

ÎNTEMEIETORUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
NAȚIONAL ROMÂNESC

Puține nume din trecutul 
nostru sint atit de populare ca 
acele ale lui Matei Basarab și 
Vasile Lupu, ca acel al lui 
Gheorghe Lazăr. Cei dinții au 
scos iar la onoare limba româ
nă în stat și in biserică. Gheor
ghe Lazăr a făcut ca limba 
strămoșească să răsune din 
nou în școală, de unde fusese 
izgonită. Primii erau domnitori 
pe cînd cel din urmă un sim
plu fiu de țăran.

Născut la Avrig în anul 1779, 
Gheorghe Lazăr s-a stins din 
viață tot aici, la 17 septembrie 
1823, dată de la care, pînă 
astăzi numărăm 150 de ani. 
Copilăria și-a petrecut-o în 
satul natal ca fiu al unor ță
rani liberi, unde a cunoscut 
lupta iobagilor și unde semnul 
răscoalei lui Horea a imprimat 
caracterului său în formare ur
me adinei, cu toate că furtuna 
ei nu a cuprins Avrigul. Școala 
primară a terminat-o în sat, 
dar destul de tîrziu, pentru că 
abia în 1799, cînd avea 20 de 
ani se înscrie în clasa înțîi o 
liceului piariștilor din Cluj. In 
1801 părăsește Clujul făcind o 
clasă la liceul catolic din Si
biu, unde învață retorica și 
poetica, revenind in anul ur
mător din nou la Cluj, unde 
timp de doi ani urmează așa- 
zisa „clasă de filozofie" în ca
drul căreia studiază istoria, lo
gica, algebra, fizica, 
mineralogia, geodezia 
tectura. In întreagă 
perioadă obține note 
te la toate materiile,
ales la chimie și mineralogie. 
Este o perioadă cu rol hotărî
tor in formarea viitorului ingi
ner, care, mai firziu, la 
rești, va uimi pe boierii 
cu cunoștințele sale din 
niul științelor pozitive.

După încheierea cu 
a „clasei 
înscrie la 
unde nu 
semestre,
anului 1806 Episcopiei 
doxe din Sibiu acordarea unei 
burse pentru a urma teologia 
la Viena. Intenția de a se în
drepta spre studiul dreptului 
nu a fost intimplătoare, ci a-V

chimia, 
și arhi- 
această 
excelen- 
dar mai

Bucu- 
valahi 
dome-

succes 
filozofice", Lazăr se 
Academia de drept, 
rămine decit două 
cerind la începutul 

orto-

leasă după modelul lui Vasile 
Aaron, Ion Barac și alții care 
au devenit vașnici apărători ai 
poporului lipsit de orice drep
turi. Urmărind să atragă in 
rîndurile ei oameni bine pre
gătiți, biserica neutră s-a gră
bit să acorde o bursă studen
tului avrîgean care reușise in
tr-un liceu catolic să se clase- 
ze printre primii elevi, fără 
să-și părăsească religia. Sosit 
în Viena ocupată de trupele 
lui Napoleon, Gheorghe Lazăr 
n-a rămas străin de frămîntă- 
rile aduse odată cu marșul ar
matelor franceze în Europa. Ne- 
limitîndu-se la studierea dog
melor și a catehismelor, a trăit 
puternic evenimentele anilor 
1806, 1807, 1808, a căutat să 
înțeleagă sensul vremurilor noi. 
Alături de studiile teologice el 
urmează cursurile de științe fi- 
zico-matematice, mintea lui vie 
îl face să se dedice unei munci 
intense cu scopul de a acumu
la o cultură cit mai cuprinză
toare.

După trei ani de teologie, 
Lazăr pleacă la Carlovitz, dar 
anumite neînțelegeri îl fac să 
se reîntoarcă din nou la Vie
na, unde nu s-a mai înscris la 
Academie, îndeletnicindu-se cu 
traducerea unor lucrări în lim
ba română. Tînărul care la 
douăzeci de ani a plecat să 
cunoască lumea, să învețe, se 
întoarce în primăvara anului 
1811 acasă, cu un orizont larg, 
preocupat de problemele fră- 
mîntatului secol al nouăspre
zecelea. Omul nou, luptătorul 
dîrz nu s-a putut înțelege cu 
reprezentanții oficiali ai statu
lui habsburgic și ai bisericii, 
incercind să respingă regulile 
impuse de vechea orînduire 
feudală și să transforme școala 
și biserica in răspinditoare ale 
noilor idei. împotriva piedici
lor puse de Curtea din Viena, 
de Cancelaria Aulică din Tran
silvania, de cenzori etc,, lup- 
tindu-se cu indiferența contem
poranilor, el reușea să scrie 
și să tipărească în limba ro
mână cărți destinate culturali
zării poporului.

Acestea și alte motive,

determină pe Gheorghe Lazăr, 
după ce pleacă la Brașov, să 
treacă munții și să se stabileas
că la București unde începe o 
nouă perioadă de muncă, cea 
mai frămintată, dar și cea mai 
roditoare din viața lui pentru 
că piedicile ivite in calea unui 
om ca el n-au constituit decit 
.poarta de la care s-a deschis

mai larg și mai luminos dru
mul spre idealul visat de el. 
Ajuns intr-un mediu unde șco
lile și cultura erau in mînă stră
ină, Gheorghe Lazăr a avut 
nemaiintilnita îndrăzneală de 
a afirma, și mai ales de a 
convinge, că și in românește 
se poate vorbi limba științei și 
a culturii. Apariția lui se face 
tocmai cînd începe, datorită 
împrejurărilor istorice, să-și 
facă loc tot mai mult disprețul 
pentru limba și trecutul nostru 
strămoșesc, cînd limba româ
nească începe să fie alungată 
din casele boierilor, auzindu-se 
doar fără întrerupere in gura 
iobagului și în cintecele 
durere, în doinele

După ce susține 
de mai multe ori 
deschiderii unei
nești, față de banul Constantin 
Bălăceanu, unul dintre boierii 
cu influență și membru al e-

de 
poporului, 

fără succes 
necesitatea 
școli româ-

Divanu- 
discuție 
această 
chemați

Venianim

foriei școlilor, Gheorghe Lazăr 
se adresează personal acestei 
administrații școlare. Dar aici 
se lovește de neîncrederea 
membrilor administrației, de 
opunerea profesorilor de la 
Academia grecească, ceea ce 
a P.cut ca lucrurile să meargă 
anevoios. în cele din urmă se 
convoacă o adunare a 
lui unde se pune in 
propunerea eforilor. La 
adunare au fost 
Gheorghe Lazăr și
din Lesbos, directorul Acade
miei grecești. îmbrățișând argu
mentele acestuia, majoritatea 
boierilor care făceau parte din 
Divan au respins susținerea în
focată a lui Lazăr care era de 
părere că și in limba 
se pot preda științele superi
oare și filozofia. Cu 
boierului Bălăceanu, 
ghe Lazăr a știut insă 
impună punctul de vedere 
să-l convingă pe Caragea că 
este necesară o nouă școală 
pentru a pregăti ingineri ho
tărnici, funcționari 
concelarii, precum

românâ

ajutorul 
Gheor- 

să-și 
P

întărește această 
15 decembrie 1817. 

anumite motive, 
s-a putut deschide

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

o întărit anafora din 6 martie, 
luind astfel naștere prima școa
lă superioară in limba română, 
școala de la Sfintu Sava „so
cotită pe drept cuvint drept 
izvorul dezvoltării invățămîntu- 
lui din țara noastră". Cursurile 
s-au deschis in d doua parte 
a lunii august 1818 dind lui 
Lazăr răgazul să scrie și să 
răspindească o „înștiințare" 
către „de toată cinstea vred
nică tinerime". Pe lingă că a- 
ceasta constituia un călduros 
apel pentru înscrierea la noua 
școală, ea cuprinde concepția 
lui Lazăr despre necesitatea 
educației poporului și a pregă
tirii generațiilor tinere în lim
ba „maicii sale". Paralel cu 
funcția de director al noii școli, 
Gheorghe Lazăr îndeplinea și 
pe cea de profesor predind 
matematicile și filozofia, iar 
preocuparea de a da genera
țiilor cărți de știință nu i-a pă
răsit niciodată. El a lucrat in
tens pentru pregătirea unui 
curs de filozofie, de logică și 
metafizică, un curs de „Arit
metică matematicească" de 
„Trigonometria cea dreaptă", 
de geografie și istorie 
sală.

Astăzi, cind poporul 
și-a dezlănțuit energia 
toare, cind cu propriile lui 
miini, cu propria lui voință iși 
făurește o viață nouă, nu pu
tem să nu ne gindim că prin 
școala întemeiată de Gheor
ghe Lazăr, acum 145 de ani, 
au trecut mari figuri progresis
te ale trecutului nostru ; N. 
Bălcescu, I. Ghica, Grigore 
Alexandrescu, Cezar Bolliac, 
Dimitrie Bolintineanu, Al. Odo- 
bescu, Barbu-Ștefănescu Dela- 
vrancea, Gala Galaction, Teo
dor Aman, Ștefan Luchian, 
Constantin Nottara, Alexandru 
Sahia și mulți alții. Ideile aces
tei școli, care a răspindit vir
tutea, patriotismul, iubirea ști
inței și devotamentul pină la 
sacrificiu pentru binele public, 
a însuflețit pe Dinicu Golescu, 
pe Cimpineni, a ținut trează 
îmbărbătarea românilor prin 
T. Vladimirescu, prin Magheru. 
Sâmința aruncată de el a rupt 
zăgazurile seculare ale opresi
unii și ignoranței, a desființat 
hotarele nedrepte și a înteme
iat o conștiință de neam mai 
intii, și un stat unitar național 
apoi.

După 150 de ani de 
moartea sa, se cuvine să-i 
ducem omagiul admirației 
recunoștinței. Astăzi chiliile

(Urmare din pag. 1)

univer-

nostru 
crea-

ul, facultatea — să asigure absolvenților cu
noștințe teoretice și practice care să le per
mită prestarea unei munci utile societății.

Ministerul Educației și învățămîntului, ce
lelalte ministere care au răspunderi în do
meniul învățămîntului sînt chemate să acți
oneze pentru soluționarea rapidă a tuturor 
acestor probleme în spiritul indicațiilor da
te de plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
asigurînd perfecționarea în continuare a pro
gramelor școlare și universitare, ridicarea 
nivelului lor științific, dezvoltarea activită
ții de cercetare științifică în școli și facultăți 
asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea 
instruirii practice a elevilor și studenților, 
dotarea corespunzătoare a atelierelor și la
boratoarelor școlare.

Insușindu-și cuceririle științei și tehnicii 
moderne dobîndind deprinderi practice cit mai 
temeinice în toate specialitățile și domeniile de 
activitate, tineretul nostru trebuie totodată 
să se formeze în spiritul celei mai înaintate 
concepții despre lume și viață — concepția 
materialist-dialectică, a principiilor funda
mentale ale socialismului științific. Numai 
astfel el va putea găsi răspuns multiplelor 
probleme pe care Ie ridică viața, va putea în
țelege în mod just fenomenele noi ale reali
tății, va putea milita activ pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Corpul didactic, catedrele de științe soci
ale, organizațiile de partid, de tineret și pio
nierești din școli și facultăți trebuie să culti
ve în rîndul tinerei generații pasiunea re
voluționară, dragostea față de patrie și partid,

devotamentul profund față de interesele Vi
tale ale poporului, voința de a-și însuși și 
promova în viață principiile eticii și echității 
socialiste, in școli și facultăți, tinerii tre
buie să fie educați în spiritul marilor răs
punderi ce le revin față de societate, pen
tru apărarea și dezvoltarea proprietății so
cialiste, a cuceririlor revoluționare ale popo
rului, pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pământul Români
ei.

Tineretul patriei noastre trebuie să milite
ze activ pentru înfăptuirea principiilor poli
ticii externe a partidului și statului nostru, 
pentru afirmarea în lume a înaltelor idealuri 
ale socialismului, ale progresului social și 
păcii, aducîndu-și contribuția la lupta pen
tru făurirea pe planeta noastră a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Am deplina convingere că profesorii și în
vățătorii, întregul corp profesoral, toți ele
vii și studenții, conducerile școlilor și facul
tăților, organizațiile de partid, de tineret și 
de pionieri nu vor precupeți nici un efort 
pentru a asigura înfăptuirea programului de 
dezvoltare a învățămîntului de toate gradele, 
pentru a face ca școala să răspundă în con
diții cit mai bune înaltelor exigențe pe care 
i le pun în față partidul și statul, întregul 
nostru popor, însăși dezvoltarea societății ro
mânești pe calea socialismului și comunis
mului.

Cu această convingere, doresc să urez ca
drelor didactice, studenților și elevilor spor 
Ia muncă și învățătură, un an școlar cit mai 
bogat in realizări, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Un învățămînt superior modern
în contact nemijlocit cu problematica

producției moderne
(Urmare din pag. 1) mai largă a studenților, a Asociației studenților comuniști din institut la întreaga viață universitară, fapt care ne va permite să cunoaștem mai bine preocupările și sfera de interese ale studenților, să-i îndrumăm către un studiu temeinic și aprofundat. Integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea științifică a fost în mare parte realizată în cadrul institutului, dar va trebui să activizăm participarea studenților la acțiunea direct productivă, la cea de cercetare și proiectare și la realizarea unor legături mai strînse între specialiștii din producție și institut. îmbunătățirea procesului instructiv- educativ presupune și creșterea rolului comitetului și organizațiilor de partid din institut pentru a deveni o forță conducătoare care să mobilizeze întreaga masă a comuniștilor, toate cadrele didactice și studenții la realizarea măsurilor stabilite, la perma-1 nentizarea unui climat de e- forturi perseverente care să ducă la sporirea calității în- vățămîntului superior minier.Plecînd de la realizările obținute, trebuie să ne facem un ideal suprem din sarcina de onoare pe care ne-a pus-o în față partidul: aceea ca în- vățămîntul să ocupe un loc vital în universul civilizației noastre socialiste. Și acest imperativ are semnificații deosebite pentru noi cei care sărbătorim un sfert de veac de existență și muncă a institutului, de pregătire a specialiștilor în minerit. ■

și o repartizare echilibrată a sarcinilor instructiv-educative f tuturor cadrelor didactice.Un rol hotărîtor în procesul de pregătire a unui specialist cu profil larg, așa cum cer astăzi economia și cultura țării noastre, îl au metodele și formele de predare a cunoștințelor științifice, sociale și politice. In acest sens, cadrele didactice de la Institutul de mine au sarcina să revadă cit mai urgent posibilitățile de modernizare, astfel ca pornin- du-se de la condițiile existente și folosind experiența pozitivă din țară și din străinătate, să punem un accent mai mare pe participarea individuală, cit mai amplă, a fiecărui student la realizarea procesului de cunoaștere. In acest scop vom face totul pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului integrarea mai ce este nou în nica mondială, rea unei legături mai strînse cu producția, cu viața. Trebuie să luăm măsuri pentru creșterea contribuției celorlalte discipline la instruirea și educarea studenților.înzestrarea mai bună a laboratoarelor și cabinetelor, sporirea eforturilor proprii ale catedrelor pentru ridicarea calității întregului proces de învățămînt, vor asigura formarea unor ingineri și subin- gineri cu profil larg, care să poată lucra îh orice sector al ramurii miniere. In acest scop vom lua măsuri pentru a determina o participare

egală măsură atît pe Însușirea deprinderilor și cunoștințelor practice, cit și pe participarea directă la procesul de producție.O importanță deosebită se acordă întăririi rolului educativ, prin îmbunătățirea continuă a conținutului ideologic al învățămîntului. In acest scop au fost stabilite și sînt în curs de definitivare măsuri concrete pentru îmbunătățirea sistemului unitar al științelor sociale, au fost aduse îmbunătățiri planurilor de învățămînt prin eliminarea unor paralelisme, eșalonarea mai judicioasă a științelor sociale pe a- nii de studii. Este necesar să căutăm în continuare metode noi pentru creșterea rolului formativ al tuturor disciplinelor în spiritul concepției despre lume și viață a partidului nostru și nentru cunoașterea mai aprofundată a celor mai actuale probleme ale societății românești.S-au mai întâlnit cazuri din care se constată o adevărată întrecere pentru a organiza cit mai multe acțiuni, unele lipsite de eficiență, dar care duc la supraîncărcarea studenților. Or, buna gospodărire a bugetului de timp, • atit al studenților cit și al cadrelor didactice, condiționează în mod nemijlocit calitatea studiului individual, a procesului de învățămînt. a profunzimii și seriozității cu care sînt gindite problemele. Aceste probleme cu implicații complexe ne-au determinat să facem o analiză 'riguroasă a numărului de acțiuni organizate. asigurarea unui conținut de idei bogat și instructiv, dar

pentru 
și pentru 

instanțele de judecată. Astfel 
eforii școlilor întocmesc o ana- 
foră prin care propuneau dom
nitorului „să se instituie o 
școală in București de invăță- 
mint românesc la sfinta mănăs
tire Sfintul Gheorghe, orindu- 
indu-se numărul trebuincios de 
odăi pentru clase și locuințe 
dascălilor".

Caragea 
anaforă la 
Insă, din 
școala nu
imediat, aceasta constituind o 
binefacere pentru Lazăr care 
dorea înființarea unei școli su
perioare, asemănătoare Aca
demiei grecești.

La stăruința energicului das
căl ardelean, care între timp 
ciștigase tot mai mulți adepți, 
la 6 martie 1818 eforii au în
tocmit o nouă anaforă în care 
arătau că au găsit de cuviință 
ca această școală „să se așe
ze la mănăstirea Sfintului 
Sava unde a mai fost înainte 
școala elinească". Hrisovul dat 
de Caragea, la 24 martie 1818,

la 
a- 
?' 

de
la Sfintul Sava nu mai există, 
dar numărul mare de școli, de 
universități și institute de în
vățămînt superior constituie a- 
devăratele lăcașuri 
pentru 
nostru.

de lumină 
poporului

loan CHIRAȘ

Realizarea stadiilor fizice
de execuție

(UnrM.e din oag. 1)

(Urmare din pag. n
bună, 
spune.I tuturor unităților (cu excepția după mai amintit, a minei unde se constată că realizărilor valorice

Ii vedem in unttorme- 
le lor pepit, cu fundițe 
albe sub bărbie, pu/in 
slioși, însă atît de te
merari totuși, de mină 
cu mămica, cu tăticu sau 
cu un frăfior mai mare 
—. în prima zi de școală. 
In ghiozdănașe — nelip
situl abecedar, această 
carte după care multi 
dintre vîrstnicii de azi 
tinjiseră zadarnic în 
vremurile de odinioară, 
abecedarul cel mai

in
Inceputul toamnei coincide îh 

fiecare an pentru elevi cu peri
oada emoțiilor. *

întruchipare a nerăbdării, 
bucuriilor și emoțiilor copiilor, 
librăriile cunosc in aceste zile 
o deosebită afluență.

Asaltați pur și simplu de către 
școlari mici și mari, lucrătorii 
librăriilor abia prididesc cu 
lucrul.
- Caiete de dictando aveți ?
- Dar blocuri de desen ?
- Penițe ?...

Hîrtia albastră pentru învelit 
cărțile și rechizitele se vinde în 
aceste zile cu iuțeala cu care 
se desfac primăvara pe piață 
trufandalele. La fel și cărțile de 
clasele X—XII.

întrebările curg necontenit în 
timp ce mîinile celor ce deser
vesc aduc din rafturi rechizitele 
solicitate și cu aceeași grabă 
trec la împachetarea lor.

bișnuit pe atuhei 
tăblița de ardezie 
ră cu linii pe-o parte și 
cu pătratele pe cealaltă 
parte, transmisă adesea 
ca o moștenire de pref 
celor de clasa întîi din 
anii următori. Copiii de 
azi, copiii noștri, n-au 
de unde să știe toate a- 
cestea, decit cel mult 
din poveștile părinților, 
și n-au cum să-și imagi
neze nici celelalte aus
tere condifii în care se 
învăța pe vremuri carte ; 
școlile pufine, cu unu- 
doi învățători, sărăcă
cioase ca dotare cu mo
bilier și material didac
tic, adeseori friguroase 
iarna.

Ii privim și, totuși, cu 
nostalgie, ne descoperim 
în ei pe noi înșine la 
vîrsta lor. Regretului a- 
mar pentru modestele 
posibilități de care am 
avut cîndva parte în- 
tr-ale învățăturii îi ia, 
firesc, locul sentimentul 
plin al bucuriei și deo
potrivă, al mîndriei că 
fiii și fiicele noastre por
nesc la drum, din prima 
clasă de școală, cu lu
mini In priviri și în i- 
nimi, cu aripile larg des
făcute, fiecare au abe
cedar în ghiozdănașul 
lui, ca un simbol al vii
toarelor asalturi la por
țile culturii, științei, 
ascensiunii în viată.

N. POP

termenele prestabilite finalitatea lor care se impne în mod logic : asigurarea dării în exploatare a unor noi capacități de producție.Analizînd situația existentă în cadrul sectoarelor de investiții ale Văii Jiului la finele primelor opt luni ale anului se constată că în condițiile în care planul valoric a fost realizat și chiar depășit, la realizările fizice se înregistrează d restanță de peste 2 400 metri .liniari față de prevederile de plan. In crearea acestui minus o vină au și unitățile miniere care au înregistrat rămîneri sub plan mai mari (cazul sectoarelor de investiții de la minele Uricani și Dîlja), dar și o serie de sectoare care au raportat realizări bune și foarte bune ale planului doar valoric. Cu excepția minei Vulcan, unde s-au înregistrat depășiri atît la planul fizic, cit și la cel valoric, toate celelalte sectoare de investiții realizează minu- ■ suri mai mari sau mai mici în ceea ce privește metrii liniari săpați și betonați.Să notăm în această privință două exemple : la mina Pa- roșeni, planul de investiții a fost realizat în primele opt luni în proporție de 125 la sută la indicatorul valoric și de numai 83 la sută la indicatorul fizic, iar la mina Ani- noasa (inclusiv sectorul Livezeni) cifrele similare sînt de 111,2 și, respectiv, 90,2 Ia sută. Situația este desigur anormală și nu întîmplător tocmai la aceste unități miniere se înregistrează rămîneri în urmă în executarea unor obiective de investiții de mare importanță pentru desfășurarea în continuare extracție.In sectorul nei Aninoasa ză un ritm cu totul nesatisfăcător Ia executarea galeriilor magistrale care vor lega puțul principal de puțurile de aeraj din aripa estică și a căror ter-

a activității deLivezeni al mise înregistrea-

minare este de o deosebită importanță în îmbunătățirea activității din subteran.Și Ia mina Paroșeni se constată o restanță de cca 300 de metri la executarea lucrărilor de deschideri a orizontului 425, unul din principalele o- biective de investiții aflate in lucru.. Aceasta este situația în două cazuri analizate în care disproporția între realizările fizice și valorice înregistrate în cadrul sectoarelor de investiții este mai evidentă. Situații similare se întîlnesc însă în cadrul miniere cum am i Vulcan), nivelul i depășește pe cel al realizărilor fizice (situat sub sarcini).Această stare de lucruri face să se nască întrebarea firească : facem din realizările valorice un scop în sine, cheltuim fondurile de investiții doar pentru a putea raporta îndeplinirea unor indicatori de plan ? Fondurile de investiții alocate minelor Văii Jiului în cadrul vastului program de dezvoltare a capacității de producție a bazinului au menirea să asigure efectiv deschiderea unor noi Cîmpuri miniere, blocuri tectonice sau orizonturi de lucru, să contribuie la modernizarea tehnologiilor de lucru prin adoptarea unor profile de galerii care să asigure desfășurarea în condiții optime a transportului și aerajului din subteran sau prin achiziționarea utilaje și instalații de productivitate. Toate aspecte pun în evidență faptul că domeniul prioritar în activitatea de investiții trebuie să-1 constituie realizarea stadiilor fizice a obiectivelor aflate în lucru, asigurarea pe această bază a respectării termenelor de punere în funcțiune și implicit a creerii noilor capacități de producție necesare îndeplinirii sarcinilor de o deosebită însemnătate care stau în fața industriei extractive a Văii Jiului.

unor mare aceste

FRAȚILA

El are o atitudine 
foarte bună aș putea 
Trebuie îmbunătățită însă 
oragnizarea- școlii pentru a 
asigura tineretului pregăti
rea practică corespunzătoare. 
Aceasta este una din obliga
țiile principale pe care le 
avem față de tînăra genera
ție, față de viitorul țării noastre". Această idee reprezintă acum, la început de an școlar, axa principală a efortului de instruire și e- ducație al celor aproape 24 000 elevi din municipiu și al studenților Institutului de mine.Pentru ca învățămîntul din Valea Jiului să corespundă sarcinii lui formative, în noul an școlar s-a mărit capacitatea de cuprindere a copiilor în unitățile preșcolare, au fost construite și date în folosință zeci de clase, laboratoare, ateliere. Trebuie remarcat efortul de modernizare a învățămîntului în formă și conținut — unele școli (Liceul Vulcan, Liceul industrial minier Petroșani și alte unități) aplică metoda de instruire în cabinete, laboratoare și ateliere,

stimulîndu-se gîndirea, inițiativa elevului. O atenție specială se acordă în acest învățării mijloc de tehnica și lă, și este ținem că din clasa a Il-a, ba chiar din grădiniță. Aceste măsuri creează un cadru adecvat pentru progresul și modernizarea în conținut a învățămîntului din Valea Jiului, ce se va reflecta într-o mai eficientă pregătire a elevilor pentru viață, pentru integrarea rapidă într-o activitate utilă societății. Generalizarea învățămîntului de 10'ani, gratuitatea lui și a manualelor, vacanțele petrecute plăcut și util șub aspect informativ și educativ sînt doar cîteva dintre cele mai evidente manifestări ale grijii consecvente pe care conducerea superioară de partid și de stat o acordă pregătirii tinerelor generații.Mîine și Institutul de mine se însuflețește prin reluarea unui nou an de pregătire a viitorilor specialiști. A- cest' nou an de învățămînt superior are pentru institut o semnificație aparte : este

.an limbilor străine, acces la știința și cultura universa- important să re- se aplică începînd

MICA 
PUBLICITATE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ristei 
Dorel, eliberată de E. G. C. 
Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Coman 
Nicolae, eliberată de E.G.C. 
Petroșani. O declar nulă.

4.....
£

minier prin rapidă a ceea știința și teh- prin realiza-

Liceul industrial 
minier Petroșani

al 25-lea an de existență. E- venimentul, care va fi întîm- pinat pe măsura importanței ce i se cuvine, impulsionează cadrele didactice, studenții în obținerea de rezultate superioare în rea studiului cu cu cercetarea.începutul anuluite și o zi încărcată de emoții, solemnă, de aici și gingașele emoții ale copiilor din clasa întîi, care pășesc pentru prima oară pragul clasei și se așează tăcuți și copleșiți în bănci. In ei și în cei care-și reiau învățătura într-o clasă mai mare, în studenții din anii superiori sau în cei care urcă pentru prima oară colina institutului, în pregătirea lor se a- flă cuprins însuși viitorul . patriei noastre. Iată pentru ce ziua de mîine, poate mai mult ca în alți ani, are un caracter deosebit, care ne îndeamnă să medităm la viitor.La începutul anului de învățămînt 1973-1974 le dorim miilor de elevi și studenți din Valea Jiului, cadrelor didactice, mult succes .în pregătirea lor pentru a fi viitori cetățeni de nădejde ai patriei socialiste.

împleti- producția,școlar es-

Meciuri de fotbal și handbalPe agenda sportivă a zilei de azi sînt înscrise — și rețin atenția iubitorilor sportului din întregul municipiu — două importante partide de fotbal, divizia C. Știința Petroșani va

Steagul roșu seriei), iar 
va juca în compania 
C. F. R. Craiova. Am-

Plenița 
Minerul

întîlni(liderul
Lupeni 
echipeibele partide vor începe la ora 11.

In cea de-a treia etapă a campionatului diviziei B de handbal masculin, Știința va juca, tot la ora 11, la Petroșani, pe terenul Școlii sportive, cu Nitramonia Făgăraș.

primește înscrieri pentru anul școlar 1973-1974 pentru CAND1DAȚII REUȘIȚI FĂRĂ LOC - LA ORICE TIP DE LICEU DIN ȚARĂ, în sesiunea septembrie 1973, în limita locurilordisponibile:
CURS DE ZI

Electromecanică minieră 
Exploatări miniere

CURS SERAL 
Electromecanică minieră 
Exploatări miniere

6 locuri
71 locuri

33 locuri
37 locuri

Mol tan It ie IW
Consiliul popular al orașului 

U R I C A N I 
organizează concurs 

pentru ocuparea 
POSTULUI DE CONTABIL 
Concursul va avea loc la data de 25 septem

brie 1973.
Condițiile de vechime și studii sînt cele prevă

zute în H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în țări din America Latină

Delegația Republicii 
Socialiste România 

la cea de a XXVHI-a 
sesiune a Adunării generaleBanchet oferit în onoarea 

președintelui Republicii EcuadorPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, vineri seara, în saloanele Hotelului Intercontinental Quito din Capitala Ecuadoriană, un banchet în onoarea președintelui Republicii, Ecuador, Generalul Guillermo Rodriguez tara.Ea banchet au participat membrii guvernului ecuado-
Toastul președintelui 

Nicolae Ceausescu
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Vizita noastră în țara dum

neavoastră se apropie de sfîr- 
șit. Deși scurtă, apreciez că a 
fost deosebit de rodnică. In 
cursul convorbirilor cu dum
neavoastră, am pus bazele u- 
nei colaborări multilaterale în 
multe domenii de activitate 
dintre țările noastre. In după- 
amiaza acestei zile am semnat 
Declarația Comună, dumnea
voastră și cu mine, care în
scrie principiile de bază ale 
relațiilor de colaborare dintre 
țările noastre, voința comună, 
a popoarelor noastre de a ac
ționa pentru o lume mai 
dreaptă, pentru colaborare și 
pace între toate popoarele lu
mii, fără deosebire de orîndu- 
ire socială.

Au fost, de asemenea, sem
nate o serie de acorduri și 
convenții cu privire Ia colabo
rarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală. S-au pus, 
astfel, aș putea spune, bazele 
juridice ale unei colaborări în
delungate. In ce ne privește, 
sîntem ferm hotărîți să facem 
totul pentru a da viață tutu
ror înțelegerilor și a extinde 
pe toate planurile colaborarea 
dintre țările noastre.

In cursul .acestor două zile, 
am putut cunoaște unele din 
preocupările poporului ecua- 
dorian, am simțit sentimente
le de prietenie pe care popo
rul dumneavoastră le nutrește 
față de poporul român, senti
mente care sînt împărtășite, 
de asemenea, de poporul ro
mân față de poporul dumnea
voastră.

Am constatat cu multă bu
curie eforturile pe care dum
neavoastră, domnule președin
te, guvernul revoluționar na
ționalist al dumneavoastră le 
faceți pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială, pentru întări
rea independenței și suverani
tatea țării.

încheiem vizita în țara 
dumneavoastră cu cele mai 
frumoase impresii despre 
marile posibilități de dezvol
tare a Republicii Ecuador. Ple
căm cu convingerea că popoa-

Toastul președintelui Lara
Mulțumind pentru pre

țioasele aprecieri pe care 
președintele Ceaușescu a bi
nevoit să le facă în legătu
ră cu patria sa, cu istoria și 
cultura ei, cu poporul și gu
vernul său, președintele 
Ecuadorului a spus, între 
altele :

In numele guvernului for
țelor armate pe care îl re
prezint și al poporului Ecu
adorului, primesc cu profun
dă gratitudine înalta deco
rație „Steaua Republicii So
cialiste România11, pe care 
Consiliul de Stat a hotărît 
să mi-o acorde și a cărei 
semnificație originală și actu
ală constă în obligația mo

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica Ecuador, între 13 și 15 septembrie 1973, la invitația președintelui Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo Rodriguez Lara.In timpul șederii în Republica Ecuador, înalții oaspeți români au avut o întrevedere cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri din industrie, comerț și agricultură, au vizitat Fabrica de textile „La. inter- nacional11, Muzeul „Banco Central11, Universitatea Centrală, orașul Quito, Laboratoarele chimico-farmaceutice „Life11, Muzeul „Compania de Jesus11 și au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor independenței.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a avut convorbiri cu președintele Republicii Ecuador generalul de brigadă Guillermo Rodriguez Lara, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.De asemenea, au avut loc discuții între membri ai suitei oficiale române și membri ai guvernului ecuadorian, șefi ai unor instituții de stat. La aceste întrevederi au participat, din partea română : Ion Pățan, vicepreședinte al Con

rian, precum și personalități ale vieții culturale și științifice, conducători ai unor mari firme economice, re- dactori-șefi ai principalelor ziare ecuadoriene.In timpul banchetului, desftișurat într-o atmosferă cordială, prietenească, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Rodriguez Lara au rostit toasturi,.

rele român și ecuadorian vor 
conlucra activ atît pe plan 
bilateral, cit și pe plan inter
național, aducindu-și contri
buția la triumful idealurilor 
de dreptate socială, la cola
borarea între popoare și la 
pacea în lume.

Doresc să vă mulțumesc 
încă o dată pentru primirea 
și ospitalitatea cu care am 
fost înconjurați în tot timpul 
șederii noastre în țara dum
neavoastră, ceea ce a făcut 
să ne simțim ca în patria 
noastră. Așteptăm, domnule 
președinte, ca, împreună cu 
doamna Aida Rodriguez, să 
dați curs invitației ce v-am 
adresat-o și să vizitați Ro
mânia. Vă asigur că veți fi 
primit cu aceeași ospitalita
te, cu aceeași prietenie.

Domnule președinte,
In numele Consiliului de 

Stat al Republicii’ Socialiste 
România, al poporului ro
mân, vă înmînez cea mai 
înaltă decorație, „Steaua Re
publicii Socialiste România*1, 

distincție care simbolizează 
cuceririle revoluționare ale 
poporului român, întărirea 
suveranității sale, dorința sa 
de colaborare și pace cu toa
te popoarele lumii, pe care o 
acordăm șefilor de state ca 
semn al prețuirii și contri
buției aduse la prietenia din
tre popoarele noastre. în 
acest spirit vă înmînez și 
dumneavoastră această înaltă 
distincție care simbolizează, 
totodată, dorința de prietenie 
și colaborare dintre patria 
mea și patria dumneavoa
stră.

Vă rog să ridicați paharele, 
doamnelor și domnilor, pen
tru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării din
tre popoarele noastre, pentru 
prosperitatea, fericirea popo
rului prieten ecuadorian, în 
sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și, cu 
regretul că doamna Aida de 
Rodriguez Lara nu este pre
zentă, vă rog să-i transmite
ți omagiile noastre și cele 
mai bune urări de sănătate 
din partea noastră.

In sănătatea dumneavoas
tră, doamnelor și domnilor.

dernă de a uni popoarele 
lumii cu sentimentul priete
niei adevărate și sincere, ca
re se răsfrînge în colabora
rea concretă pentru realiza
rea dezvoltării spre care as
pirăm.

Spiritul colaborării în pro
cesul nostru de dezvoltare, 
așa cum bine ați spus, se 
ratifică în acordurile pe 
care le vom încheia și al 
căror conținut îl vom aduce 
Ia cunoștința poporului nos
tru.

Mulțumesc, domnule pre
ședinte, prea distinsă doam
nă Ceaușescu, pentru acest 
moment cordial și priete
nesc.

COMUNICAT (OVIIVcu privire la vizita oficială în Ecuador a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescusiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan. ministrul minelor, petrolului și geologiei, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Dumitru Moianu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Ecuador.Din partea ecuadoriană au participat : dr. Antonio Jose Lucio Paredes, ministrul relațiilor externe, dr. Francisco Rosales Ramos, ministrul industriei, comerțului exterior și integrării, Gustavo Jarrin Ampudia, ministrul resurselor naturale și energetic, Carlos Aguire Asanza, secretar general al Administrației.In cadrul convorbirilor, cei ’doi președinți s-au informat reciproc asupra procesului de dezvoltare economică și socială a țării lor, au purtat discuții asupra posibilităților de dezvoltare a relațiilor dintre România și Ecuador și au e- fectuat un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale actuale.Cele două părți au subliniat importanța și utilitatea pe care o au contactele personale între conducătorii celor două țări, la cel mai înalt nivel.Animați de dorința de a răspunde aspirațiilor de pace

CONFERINȚA DE PRESA A 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri seara, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a ținut o conferință de presă Ia Quito cu ziariștii ecuadorieni și 
corespondenți ai presei străine acreditați la Quito.

La conferința de presă au asistat tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central 
al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Du
mitru Moianu, ambasadorul României la Quito.Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârje, director general adjunct al Agerpres, șeful grupului de ziariști români care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa pe continentul latino-american. In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la întrebările puse de ziariști.

Jaime Bejaran (Agenția Reuter) :
Ați semnat de puțin 

timp Declarația comună cu 
președintele Republicii E- 
cuador, prin care am
bele țări își asumă răspun
derea să apere bogățiile na
ționale și în mod special drep
turile la resursele maritime 
în cadrul jurisdicției și drep
tului internațional. Aceasta ar 
însemna că guvernul dumnea
voastră simpatizează cu teza 
celor 200 de mile marine 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Intr-adevăr, am semnat cu puțin timp înainte împreună cu președintele Rodriguez Lara Declarația comună solemnă prin care se exprimă dorința noastră comună, a poporului român și a celui e- cuadQrian, de a dezvolta colaborarea și relațiile de prietenie, de a acționa pentru o largă colaborare economică și tehnico-științi- fică, corespunzătoare intereselor popoarelor noastre și de a ne aduce contribuția la o lume mai dreaptă, mai bună, care să asigure o pace trainică. Ne-am pronunțat întotdeauna pentru dreptul popoarelor de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale și de a le folosi corespunzător intereselor proprii și totodată pentru o colaborare între toate națiunile lumii. România consideră că în ceea ce privește apele teritoriale, ele sînt, de asemenea, o parte a integrității teritoriale și este deci dreptul fiecărui popor de a stabili cum să fie mai bine folosite în interesul dezvoltării sale.
Jose Felix Silva (director al Școlii de științe ale informării a Universității Centrale din Quito.) :
Domnule președinte, consi

derăm că in epoca noastră nu 
este posibil ca popoarele să

Tovarășa Elena Ceaușescu în mijlocul specialiștilor 
șl lucrătorilor din industria chimlco-farmaceuticăIn cursul zilei de vineri, tovarășa Elena. Ceaușescu a făcut o vizită la laboratoarele industriei farmaceutice ecuadoriene — „LIFE“, cea mai mare întreprindere -de produse chimico-farmaceutice din Quito.La sosire, cît și în tot timpul vizitei, tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost făcută o caldă și entuziastă primire. Pe frontispiciul clădirii, cu litere mari, erau înscrise în limba română cuvintele : ț.O- norați de vizită, salariații Laboratoarelor „LIFE*1 salută pe doamna Ceaușescu*1. Pe o mare pancartă, în incinta clădirii se putea citi, scrisă în limba spaniolă, urarea : „Un cald 

și colaborare internațională ale popoarelor român și ecuadorian, precum și de a lărgi și adînci în continuare raporturile prietenești existente între cele două țări, președintele Consiliuluț de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Ecuador, Guillermo Rodriguez Lara, au semnat o Declarație Solemnă Comună.In timpul vizitei, au fost, de asemenea, semnate :1. Acordul de cooperare e- conomică, industrială și tehnică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Ecuador.2. Acordul comercial între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Ecuador.3. Acordul de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Ecuador.4. Protocolul de colaborare și cooperare în domeniul petrolier.In cursul convorbirilor, s-a procedat la un larg și util schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale actuale de interes comun, constatîndu-se cu satisfacție existența a numeroase puncte de vedere apropiate și coincidente.Cele , două părți consideră că reducerea și lichidarea decalajelor care separă țările în curs de dezvoltare de cele e- 

trăiască izolate și ca țările în 
curs de dezvoltare să ajungă 
la un deplin progres numai 
prin resursele proprii. Aș dori 
să-l întreb pe domnul pre
ședinte care sînt posibilitățile 
concrete pentru Ecuador în 
legătură cu colaborarea direc
tă a României cu țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Intr-adevăr, în actuala epocă a avînt'ului impetuos al științei și tehnicii, progresul fiecărui popor presupune atît folosirea bogățiilor naționale în cît mai bune condițiuni, cît și o largă colaborare internațională, deoarece numai așa se pOate asigura un. progres rapid în toate domeniile. In ce privește relațiile de colaborare ale României cu Ecuadorul, avem în vedere colaborarea în domeniile petrolier, miner. în valorificarea superioară a resurselor . naturale, industrializarea lor care constituie un factor esențial pentru dezvoltarea e- conomico-socială independentă a oricărei țări, progresul a- griculturii, o colaborare în domeniul tehnico-științific, în formarea cadrelor, care, după cum cunoașteți, constituie pî- nă la urmă, factorul hotărîtor al oricărui progres.
Gonzale Perez (secretar național pentru informații) :
Domnule președinte, dum

neavoastră afirmați în cadrul 
întilnirii cu reprezentanții Ca
merei de Comerț că România 
a angajat în acest an 250 000 
de noi muncitori calificați. Ați 
putea să ne spuneți căror 
sectoare de producție li se a- 
cordă o importanță mai mare 
pentru calificarea muncitori
lor și care ar fi recomandarea 
dumneavoastră pentru ca țara 
noastră să atingă dezvoltarea 
dorită în sectorul industrial, 
pe baza calificării muncitori
lor ecuadorieni ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Intr-adevăr, în ultimii ani intră în producția industrială circa 250 000 de noi muncitori. Acest lucru este posibil datorită eforturilor pe care le face poporul român pentru dezvoltarea industriei, transporturilor și a celorlalte secțoare de activitate, inclusiv agricul

salut muncitoresc tovarășei Elena Ceaușescu11. In nul- meroase secții ale laboratoarelor era arborat tricolorul românesc.In sala de consiliu se face un scurt expozeu asupra activității întreprinderii, însoțit de proiecții.Sînt vizitate apoi laboratoarele, unde tovarășa Elena Ceaușescu se întreține îndeaproape cu specialiști și muncitori, interesîndu-se de procesul de fabricație, de modul de organizare a producției.înaintea plecării, președintele Consiliului de Administrație și președintele sindicatului rostesc scurte cuvîntări, elogiind politica țării noastre 

conomic avansate constituie o problemă1 de importanță majoră.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea pozitivă a procesului de adîncire a relațiilor dintre statele latino-americane și, îndeosebi, față de contribuția țărilor* Andine la acest proces.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo Rodriguez Lara au avut un schimb de vederi a- supra situației actuale din E- uropa. In legătură cu Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. cei doi președinți au evidențiat importanța pe care aceasta o are pentru dezvoltarea de-sine-stătătoare a fiecărui stat, precum și în căutarea de soluții adecvate pentru consolidarea păcii în Europa.Cei doi șefi de stat au convenit ca țările lor să coopereze în domeniul dezarmării pentru a .se lua măsuri menite să oprească cursa înarmărilor ; în special trebuie luate măsuri pentru înfăptuirea dezarmării nucleare. In același timp, au relevat importanța pe care o are Tratatul de la Tlatelolco, prin care America Latină este declarată zonă de- nuclearizată. Cei doi președinți consideră, în același timp, că ar fi de mare importanță transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bu

tura. Am menționat și astăzi că avem un sistem de școli profesionale, de licee tehnice care asigură calificarea în raport cu necesitățile economiei noastre. Folosim în același timp și formele de calificare direct în producție și de organizare a școlarizării prin cursuri serale. Mi-ar fi greu să enumăr ramurile spre care se îndreaptă acești muncitori. Ei sînt în industria constructoare de mașini, petrochimie, siderurgie și în toate ramurile care se dezvoltă proporțional. Oricare țară care trece la dezvoltarea industriei, agriculturii, trebuie să pună, așa cum am discutat de altfel și astăzi, pe primul plan pregătirea cadrelor necesare pentru acele domenii pe care le are în vedere să le dezvolte. Deci, necesitățile Ecuadorului pot fi stabilite numai de guvernul dumneavoastră, de cei care au răspunderea în domeniile industrial, agricol, economic, în raport cu procesul de dezvoltare a economiei dumneavoastră.
Enrique Proano (ziarul „El Comercio11) :
Aș vrea să vă întreb domnu

le președinte, dacă România’ 
ar servi drept punte pentru o 
destindere între Republica 
Populară Chineză și Uniunea 
Sovietică ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Uniunea Sovietică are relații diplomatice directe cu Chi- nh și problemele dezvoltării colaborării dintre cele două țări se tratează direct, așa cum procedează și România atît în raporturile ei cu țările socialiste, cît și cu celelalte țări ale lumii.
Nelson Villagomos (ziarul „Expresso") :
Domnule președinte, o în

trebare în legătură cu situația 
din Chile. Care este părerea 
dumneavoastră în legătură cu 
căderea guvernului lui Salva
dor Allende și dacă aceasta ar 
însemna că singura cale pen
tru a ajunge la o revoluție ar 
fi lupta armată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu: Am expus deja poziția Ro

și subliniind că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu constituie un eveniment care se bucură de o mare popularitate în Ecuador.Luînd cuvîntul, tovarășa Elena Ceaușescu a exprimat vii mulțumiri pentru primirea făcută, pentru cuvintele de caldă apreciere rostite la a- dresa României și a poporului ei. Totodată, a transmis conducerii întreprinderii, tuturor membrilor săi, salutul specialiștilor, al tuturor lucrătorilor din industria chimico-farma- ceutică a României, dorința statornicirii unei colaborări fructuoase .și pe acest tărîm între România și Ecuador.

nei înțelegeri, fără arme nucleare.Cei doi președinți au salutat cu satisfacție încheierea Acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, precum și semnarea Acordului privind restabilirea . păcii și realizarea înțelegerii naționale în Laos și au exprimat totodată speranța că aceste acorduri vor crea condițiile necesare instaurării unei păci durabile in această regiune.Examinînd situația din Orientul Apropiat, cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea față de starea de tensiune existentă în această zonă, subliniind totodată necesitatea găsirii unei soluții politice a conflictului, pe baza Rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Guillermo Rodriguez Lara au subliniat importanța pe care România și Ecuador o acordă întăririi rolului și creșterii e- ficienței Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor internaționale, în interesul popoarelor, apărarea principiilor dreptului internațional, crearea unui climat de securitate și colaborare în lume. Cei doi șefi de stat și-au manifestat hotărîrea de a continua și coordona eforturile lor cu cele ale altor state pentru atingerea acestui scop, în 

mâniei, sau mai bine zis poziția Partidului Comunist Român în legătură cu evenimentul din Chile, într-o declarație specială. Sigur că formele sau acțiunile de felul celor ce au* avut loc în Chile nu pot fi a- probate de nimeni și după cite cunosc aproape totalitatea guvernelor lumii au primit cu îngrijorare și dezaprobare ceea ce se întîmplă acolo. Noi sperăm că poporul chilian va reuși să restabilească respectarea constituției și să-și asigure dezvoltarea democratică, întărirea independenței și suveranității sale. Este greu de tras de aici concluzii cu privire la căile de desfășurare a luptei pentru independență, pentru progres social. Formele luptei corespund întotdeauna anumitor condiții, raportului de forțe și așa mai departe. Esențială este, după părerea mea, călăuzirea unității tuturor forțelor naționale — și pentru America Latină, problema unității tuturor forțelor naționale este problema numărul unu — pentru a asigura progresul economico-so- cial, întărirea independenței și suveranității naționale.
Ermel de la Cruz (ziarul „El Tclcgrafo11):
Domnule președinte, Româ

nia aparține Comunității E- 
conomice Europene. Nu ar 
putea avea relații cu Pactul 
Andin, cît și cu pactul marilor 
puteri economice ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Nu aparținem Pieței comune, dar avem relații de largă colaborare economică cu toate țările din Piața comună. Avem, de asemenea, relații de colaborare și dorim să le extindem cu țările din Pactul Andin. Poziția României este de a extinde colaborarea pe principiul egalității, echității și a- vantajului reciproc cu toate țările lumii fără deosebire de orînduire socială.
Edmundo Batallas (Televiziunea Ecuador):
Astăzi, în America Latină se 

ține seama de doctrina plura
lismului ideologic. Ce benefi
cii ar putea să aducă conti
nentului american și lumii în 
general ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Dezvoltarea colaborării internaționale dintre toate popoarele,fără deosebire de orînduire socială, așa cum am menționat deja, constituie o necesitate pentru progresul fiecărui popor. Deci și popoarele Americii Latine, care au de soluționat multe probleme pe calea dezvoltării lor eco- nomico-sociale, a dreptății sociale, a întăririi independenței și suveranității lor, trebuie să găsească calea pentru o colaborare activă între ele, fără a face o problemă din faptul că într-o țară există o orînduire socială sau alta.Problema orînduirii sociale aparține fiecărui popor și trebuie să pornim de la respectarea dreptului fiecăruia de a-și alege calea dezvoltării așa cum o dorește, fără nici un a- mestec din afară.Deci, peste deosebirile de o- rînduiri sociale, de concepții asupra unor probleme sau altora, inclusiv de concepțiile filozofice, popoarele trebuie să colaboreze între ele atît pentru dezvoltarea lor, cît și pentru a-și asigura independența, pentru cauza păcii în lume.

conformitate cu rezoluția propusă de România și adoptată de către cea de-ă XXVIl-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Subliniind semnificația deosebită pe care o are vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu — prima vizită a unui șef de stat român în Ecuador — cele două părți au apreciat în mod deosebit importanța contactelor personale și a schimbului de păreri dintre factorii de răspundere ai celor două țări pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, pentru întărirea încrederii. stimei și respectului reciproc dintre poporul român și poporul ecuadorian.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a transmis președintelui Republicii Ecuador, guvernului și poporului ecuadorian, călduroase mulțumiri pentru primirea deosebit de cordială ce i-a fost rezervată în timpul vizitei în Ecuador.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa -Elena Ceaușescu au invitat pe președintele Republicii Ecuador, generalul de brigadă Guillermo Rodriguez Lara, și pe doamna de Rodriguez să facă o vizită oficială în România.Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei urmează să fie stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

a 0.A fost numită delegația țării noastre la cea de-a XXVIII-a sesiune a Adunării generale a O.N.U., care-și va începe lucrările la 18 septembrie 1973.Delegația va fi condusă de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Din delegație fac parte Ion Datcu, reprezentant permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., locțiitor al șefului delegației, Constantin Ene, reprezentant permanent al României pe lingă Oficiul O.N.U. și instituțiile specializate din
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 15 (Agerpres). — Sîmbătă, în cea de-a cincea zi de la lovitura de stat prin care a fost înlăturat Guvernul constituțional al Unității Populare agențiile internaționale de presă au continuat să informeze despre rezistența populară împotriva ^eacțiunii. O adevărată „bătălie a unde- lor“ se duce, potrivit agenției France Presse, între posturile de radio clandestine de pe teritoriul țării și rețeaua oficială controlată de armată. In emisiuni captate în Argentina, în apropierea graniței cu Chile, posturile de radio ale sprijinitorilor Guvernului Unității Populare subliniază că organizații ale muncitorilor și grupuri de militari continuă să reziste împotriva puciștilor. Sîmbătă dimineața, un post de radio clandestin a reușit să emită, potrivit agenției France Pressse, pe aceeași lungime de undă cu postul de radio al juntei militare, cerînd populației, să-și procure arme. Pe de altă parte, agenția France Presse informează că sînt în curs de constituire importante rețele ale rezistenței populare în diferite regiuni din interiorul țării și la Santiago de Chile, sub conducerea unor lideri ai partidelor membre ale Frontului Unității Populare.în capitală, forțele militare continuă să atace cu violență punctele de rezistență organizate în diferite clădiri și edificii publice. în cursul

Proteste pe toate meridianele 
globului împotriva loviturii de stat 

reacționară din ChileLovitura de stat reacționară din Chile, care a dus la înlăturarea guvernului constituțional, democratic și progresist, la asasinarea mișelească a președintelui Salvador Allende, continuă să stîrnească noi valuri de protest pe toate meridianele globului.Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, într-o declarație dată publicității la Praga, arată că poporul cehoslovac a fost profund zguduit de actul reacționar al forțelor armate chiliene, să- vîrșit împotriva guvernului legal.de Unitate Populară.Comitetul Central al Parti
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DUMINICA, 16 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Rond de noapte; Re
publica : Războiul luiMurphy ; PETRILA : Eu nu văd, tu nu vorbești, el nu aude ; LONEA — Minerul: Tecumseh ; ANINOASA : Marea hoinăreală ; VUL
CAN : Ciprian Porumbes- cu ; LUPENI — Cultural: Cînd legendele mor ; Muncitoresc : Lupul mărilor ; 
URICANI : Domnului profesor cu dragoste.
LUNI, 17 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Osceola ; Republica : Colier pentru iubita mea ; PETRILA : Eu nu văd, tu nu vorbești, el nu aude; 
LONEA — Minerul: Tecumseh ; ANINOASA: Marea hoinăreală ; VULCAN :Homolka și portofelul; LU
PENI — Cultural : Nici un moment de plictiseală ; 
Muncitoresc : Lupul mărilor ; URICANI : Domnului profesor cu dragoste.

DUMINICA, 16 septembrie8,00 Bună dimineața.8,30 Cravatele roșii.9,25 Film serial : Daktari.9,50 Viața satului.

N. U.Geneva, Emilian Manciur, ambasadorul român în Republica Arabă Siria, Virginia Russ — de la Comisia Națională de demografie.Membrii supleanți ai delegației sînt Aurel Cristescu, director adjunct în M.A.E., Ion Duma, consilier la Misiunea permanentă română la O.N.U., Aurel Sanislav, consilier în M.A.E., Traian Chebeleu și Dumitru Ceaușu, prim-secretari la Misiunea permanentă română laO. N.U.Delegația va fi însoțită de consilieri și experți.(Agerpres)

nopții de 14 spre 15 septembrie schimburi intense de focuri au fost auzite în apropierea Palatului Prezidențial „La Moneda11 precum și în site puncte ale orașului. Luptele cele mai grele, relevă agențiile de presă, continuă să se desfășoare în jurul fabricilor din centura industrială a capitalei țării și în. șșa-numi- tele „poblaciones11 (aglomerări muncitorești din apropierea uzinelor). Sîmbătă dimineața, potrivit agenției Inter Press Service, forțele armate au lansat din nou un violent atac împotriva acestor zone, folosind artileria grea și aviația.Știri provenite din provincie informează, de asemena, că Ia Los Andes și Las Cuevas se desfășoară, în continuare, ciocniri între militari și susținătorii Guvernului Unității Populare. Un comunicat al junt'ei militare a recunoscut, sîmbătă, o tentativă de atac împotriva instalațiilor unui regiment din localitatea Valparaiso și o altă tentativă împotriva instalațiilor regimentului de la Puente Alto, localitate situată la 50 de kilometri sud-est de Santiago de Chile,Referitor la rezistența populară față de noul regim, agenția France Presse — citind surse ale Unității Populare — relevă că aceasta ar putea lua diferite forme, inclusiv lupta armată de guerilla și încetarea lucrului în uzine și în întreprinderi.

dului Muncitoresc Socialist Ungar și-a exprimat într-o declarație profunda consternare în legătură cu lovitura de stat contrarevoluționară din Chile.In Uniunea Sovietică continuă să aibă loc mari manifestații de protest împotriva loviturii de stat militare din Chile. La uzina de strunguri din Moscova, la uzinele /Kirov din Leningrad, în Alma-Ata, la Fabrica de textile, oamenii muncii sovietici și-au exprimat cu hotărîre protestul față de răsturnarea guvernului legal din Chile și față de asasinarea președintelui Allende.

11,00 Emisiune în limba maghiară.12.30 De strajă patriei.13,00 Album duminical.16,35 Film serial : Arthur. 17,00 Magazin sportiv.18.50 Imagini din Mexic.19,00 „Aniversarea focului" Reportaj realizat la Reșița.19,20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20.10 Al VI-lea Festival internațional „George Enescu11. Concert de muzică populară susținut de Gheorghe Zamfir și formația sa.21.50 Telejurnal. Sport.22.10 Film artistic : Urmăritorii.
LUNI, 17 septembrie17.30 Curs de limba franceză. Recapitulare (9).18,00 Telex.18,05 La ordinea zilei. Azi, județul Neamț.18.20 Căminul.18,40 Bine te-am găsit, școală !19,00 Scena.19.20 1 001 de seri.19.30 Telejurnal. Cincinalul înainte de termen. 1973 — an hotărîtor. Deschiderea noului an de. învățămînt.20.10 Al Vî-lea Festival internațional „George Enescu11. Partea I a concertului Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George E- nescu11. Dirijor Georges Pretre. Solist Valentin Gheorghiu.** 20,40 Revista literar-artis- tică TV.21.30 Roman-foileton Vinul roșu (IV).22.10 Orele mării.22,35 24 de ore.
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