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ÎN LOCUL JUSTIFICĂRILOR:

O viziune realistă, 
o atitudine fermă de angajare

Vom fi, sau nu, scuzați pen
tru o introducere mai „gene
rală", o facem totuși pentru 
motivul că și nouă ne sînt o- 
ferite, din cînd în cînd sufici
ente generalități, și atunci fe
nomenul nu trebuie trecut cu 
vederea. Una din aceste ge
neralități, frecvent întilnită, 
poartă numele de JUSTIFICA
RE - mai mult sau puțin plau
zibilă, mai mult sau mai puțin 
invocată, dar tot mai mult com
bătută, la această oră, de, în
săși membrii brigăzilor care 
recurgeau la ea, de oamenii 
pe care practica subteranului 
i-a îmbogățit cu un plus de 
înțelegere, experiență, cunoaș
tere. Măsura experienței acu
mulate de mineri o găsim toc
mai în atitudinea celor care, 
de la clasica formulă „n-avem 
condiții", au trecut la o lucidă 
analiză a cauzelor, rămînînd 
cu viziunea realistă asupra iz
vorului lor, cu înțelegerea fap
tului că de ei depinde asigu. 
rarea celor mai multe condiții, 
in colectivul lor - brigadă, 
sector, mină - se află cheia 
eliminării celor mai multe ne
ajunsuri.

lată drept exemplu, mina 
Lonea. In repetate rînduri, aici 
s-a recurs la justificări (sufici
ent de generale) pentru a ex
plica rămînerile în urmă față 
de planul producției de cărbu
ne. Astăzi, cauzele sint privite 
mai realist. „N-avem transpor
toare !“ - s-a încercat o jus
tificare de către brigăzi. „Ba 
avem - se recunoaște astăzi, 
cu . tot simțul autocritic - dar 
50 la sută din cite există in 
inventar, nu funcționează !" 
„N-avem reductoare" - suna 
o altă încercare, o altă justi
ficare. „Ba avem - vine astăzi, 
invariabil, răspunsul — căci 
fiecare transportor e prevăzut 
cu unul de rezervă. Dar dacă

J

Șeful echipei de lăcătuși loan Fănică, lăcătușii Avram Hoca și Aurel Valea, muncitori de 
nădejde ai secției reparații generale a I. U. M. Petroșani, sînt surprinși de obiectivul aparatu
lui nostru în timpul reparației unei locomotive de mină de 200 C.P.

în unele unități ale C. L. F. —
o meteahnă a servirii „aproximative"

Dt iiffll (iii ni st viii marfa în samă ?
'Am primit la redacție o re- 

clamație. la adresa unității 
C.L'.F. nr; 46 din Vulcan. Erau 
semnalate acolo o suită în
treagă ,de deficiențe, unele 
credibile, verosimile, altele 
mai puțin. Se impunea nece
sitatea unei investigări aten
te a stării de lucruri. Gestio
narul Gheorghe Floroiu, sal
vat de aparențe favorabile (u- 
nitatea e mereu bine pusă la 
punct, din punct de vedere... 
estetic, aprovizionarea nu... 
scîrțîie absolut deloc, nu ac
ceptă nici una din învinuiri 
(„Oamenii sînt întotdeauna 
nemulțumiți, se leagă de orice, 
nu știu unde să reclame mai 
întîi, orice li se pare că nu-i 
bine...“). Ieșim. Nu poți smul
ge cu cleștele o vorbă unui 
om, atunci cînd acesta se o- 
pune s-o afirme, mai ales cînd 
trebuie să recunoscă că... se 
mai și greșește. Sîntem însă 
reperați în stradă și... cele a- 
flate dinainte încep să se con
tureze în forma așteptată. 
Gospodina Elena Matei (locu
iește în Bulevardul Victoriei 
nr. 3, bloc D 5, scara I, ap. 7) 

transportoarele...". „N.avem 
piese de schimb pentru aba
tajele mecanizate". „Dar, res
tanțele față de plan se înre
gistrează la abatajele cameră, 
nu la cele mecanizate". „N-a
vem locuri pentru depozitarea 
materialelor". „Dar avem une
le spații (garaje, nișe) neîntre
buințate, părăsite, pe lingă 
care trecem fără să le găsim 
o folosință", și așa mai de
parte.

Nu vom cădea in greșeala 
de a generaliza și noi, dar, 
justificările au continuat și pe

c/ccc/z'rv? RĂSPUNZĂTOR 
DE REALIZAREA PLANULUI 
EXTRACȚIEI DE CĂRBUNE

alte planurî (lemn, vagonete) 
apropiindu-se tot mai mult de 
o adevărată cauză : '
- Nu avem suficienți oameni 

la front. Maistrul nu ne poate 
asiaura plasarea optimă, la 
capacitatea abatajului...

- Ba avem I Dar nu 
ne ocupăm susținut de 
cei care lipsesc nemo
tivat, nu dovedim suficientă 
exigență pentru a asigura 
creșterea coeficientului de 
prezență pe mină.

Pe acest nou făgaș, „sacul cu 
justificări" începe tot mai mult 
să se golească. Locul lor este 
luat, așa cum spuneam, de o 
viziune realistă asupra lucruri, 
lor. Este convingerea cu care 
am părăsit, deunăzi, sediul co
mitetului de partid al minei. 
Lonea, unde am purtat discu

are harul narațiunii. 'Am 
ascultat-o cu atenție.

....Era în 4 septembrie, între 
orele 7 și 8, dimineața. Stă
team la rînd, în această uni
tate de aprozar. înaintea mea, 
vreo 8 gospodine. Intră un ce
tățean, vorbește ceva cu Flo
roiu, în șoaptă, intră amîndoi 
în magazie, rămîn acolo cîte- 
va minute, respectivul cetă
țean pleacă, Gheorghe Flo
roiu servește o clientă, apare 
altcineva, un tînăr cu soția, 
intră din nou toți trei in ma
gazie, se aud rîsete, glume, 
chiar și chiuituri sau chico
teli, tînărul pleacă, trimis 
undeva, zice că va reveni, 
gestionarul mai servește o 
clientă, se aude zbîrnîitul te
lefonului. șeful unității iar 
dispare anunțîndu-ne, cred că 
în glumă, că îl sună soacră-sa, 
din nou apare, iar mai serveș
te o clientă, iar e deranjat 
de un alt cetățean, se trag a- 
mîndoi mai la o parte, șușo
tesc..."

— timp ce rîndul se a- 
lungeâ ?

— Da. Noi stăteam și aștep

ții cu mai mulți mineri, șefi de 
brigadă, asupra citorva cauze 
ale nerealizării sarcinilor de 
plan.

in climatul bun. de muncă, 
de angajare în întrecerea so
cialistă la care participă ma
joritatea brigăzilor de mineri, 
colectivul E. M. Lonea a obți
nut, în cele mai multe luni din 
anul curent, succese peste care 
nu se poate trece cu vederea. 
Din luna august însă, graficul 
producției înregistrează o scă
dere bruscă. De la. un plus 
de peste 4 000 tone de cărbu

ne s-a ajuns, în scurt timp, Ia 
un minus de circa 10 000 de 
tone. Cauzele sînt de o mare 
diversitate, dar cele mai multe 
legate între ele printr-un nu
mitor comun : „stă în puterea 
colectivului să le înlăture

- Nu aș vrea să mă refer 
Ia brigăzile noastre consacra
te, și.a început relatarea, la 
comitetul de partid al minei, 
muncitorul Nicolae Popovici, 
locțiitorul secretarului1 ele partid. 
Tuturor le sînt cunoscutte nu
mele unor mineri ca Troian 
Molnar, Marin Ciubăr, loan 
Cojocaru, Costache Bîgu, Lu
dovic Repaș de care sînt le
gate aprecieri elogiative. Aș 
vrea să menționez că în foarte 
multe brigăzi se muncește cu 
răspundere, și mai ales, se face 
o cotitură în modul în care

tam. Iar copiii noștri ne aș
teaptă, închiși în casă.! Apare 
iar primul cetățean. Dispar 
în magazie. Reapar, de aceas
tă dată amîndoi în halate. Al 
cetățeanului era cu ..picățele". 
Revine și tînărul. Doar pro
misese ! Dispar din nou, rea
par, mă rog, un întreg mis
ter... Ne păstrăm calmul, fie
care cum putem. Depindeam 
de el, nu ?

— Nu ! Salariul lui depinde 
de dumneavoastră, de clienți...

— Așa o fi, pe hîrtie... In 
fine, mai era doar o clientă 
în fața mea. Mă bucur. Fe
meia cere varză și roșii, un 
kilogram. De 5 lei, spune dîn- 
sul. Femeia repetă : Un kilo
gram I De 4 lei, poate să fie, 
zice dînsul. Și nu mai așteap
tă răspunsul. De fapt nici nu 
prea suna a întrebare ceea ce 
afirmase, așa că, ce să mai 
aștepte ?...

V. TEODORESCU
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sînt înțelese cauzele rămînerii 
sub plan. Znt cauze ce țin 
de munca zoastră cu oamenii, 
de organizarea noastră inter
nă, de întărirea disciplinei.

Cu sprijinul primului nostru 
interlocutor am adîncit inves
tigația printr-un scurt sondaj 
de opinie realizat între mai 
mulți șefi de brigadă. Relată
rile lor sînt recomandate de 
acea experiență de care dis- 
pi . puțini practicieni, și anu
me, acei în ale căror cărți de 
muncă sînt înscrise vechimi ne
întrerupte, la mina Lonea, de 
5 pînă la 20 de ani.
- Abatajul nostru este de 

capacitate mai mică, și-a în
ceput relatarea minerul Gheor- 
ghe Kuzulov, d:n cadrul secto
rului V. Pînă de mult am 
lucrat în steril ni se luau oa
menii de la front, pentru cr fi 
folosiți la cărbune. In această 
lună vom realiza planul fără 
nici o îndoială. Dificultăți a- 
vem doar cu aprovizionarea.

— Cum le vedeți rezolvarea ?
- Oamenii de la regie tre

buie să se mobilizeze mai 
mult.
- într-adevăr, nu folosim Ia 

maximum timpul de lucru, 
completează minerul Ioan Da- 
mianovici, din același sector, 
din cauza aprovizionării defec
tuoase cu materiale. Sînt de 
aceeași părere cu ortacul meu: 
oamenii de la regie să fie mai 
activ mobilizați. Un singur 
maistru se pare că nu face 
față, nu poate supraveghea 
tot efectivul de la regie. Cit 
privește plasarea, ducem lipsă 
de oameni.
- Din ce cauză ?
- Li se aprobă cu prea mul

tă ușurință învoiri, ni s-a răs- 

lon MUSTAȚĂ
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Raționalizări 
în fluxul 

de transport
In ideea modernizării con

tinue a procesului de pro
ducție se înscrie și ultima 
lucrare terminată de colec
tivul șectorului de deschi
deri și pregătiri al minei 
Lonea, respectiv rolul colec
tor din blocul II, sectorul V, 
între orizonturile 400 și 500.

Un prim, avantaj care se 
obține prin execuția acestor 
lucrări constă în posibilita
tea încărcării cărbunelui re
zultat din cele patru abataje 
aferente într-un singur loc, 
adică o concentrare a pro
ducției. S-a creat, de ase
menea, posibilitatea utiliză
rii la nivelul orizontului 500 
a unui flux de transport 
continuu, cu transportoare 
TR.-3 pînă la rolul colec
tor, iar la nivelul orizontu
lui 400 încărcarea directă 
în vagonete de mare capa
citate, de 2 t'oție, care 
transportă cărbunele pînă 
la puțul principal de ex
tracție al minei echipat cu 
schip. a cărui capacitate 
nominală este, astfel, mai 
judicios utilizată.

fân aflat:..
Jurnal vorbit

La căminul cultural din 
Cîmpu lui Neag a fost orga
nizată, ieri după-amiază, o 
acțiune specifică acestor a- 
șezăminte — jurnalul vorbit. 
Tema discuțiilor a fost „Lo
cul și rolul tineretului în via
ta social-politică a României 
socialiste".

Sală de gimnastică
Din inițiativa comitetului e- 

xecutiv al Consiliului popu
lar din orașul Vulcan s-a a- 
menajat, în fostul local al 
școlii generale din Coraești, 
o modernă sală de gimnasti
că pentru tinerii din localita
te. Executată prin munca pa
triotică a cetățenilor, noua 
sală dispune de o suprafață 
de peste 230 mp oferind con-

0 săptămînă 
a valorilor spirituale 

hunedorene

„SMIS’73"
Cea de-a 4-a ediție a fes

tivalului cultural-artistic
„Sarmis", organizat sub egi
da Comitetului județean de 
cultură și educație socialis
tă, se înscrie drept una din
tre manifestările de presti
giu ale spiritualității hune
dorene, ale tradițiilor și obi
ceiurilor păstrate pe aceste 
meleaguri.

Concentrată pe parcursul 
unei săptămîni (23-30 sep
tembrie), actuala ediție a 
festivalului are, din indica
țiile Comitetului județean de 
partid, un foarte pregnant 
caracter folcloric. Precedată 
de alte numeroase manifes
tări cum au fost spectacole
le pentru fruntașii în mun
că din Valea Jiului, săp- 
tămîna „Sarmis ’73“ va de
buta duminică dimineața la 
Sarmizegetusa printr-o am
plă paradă a portului popu
lar în care, pe lingă buche
tul de formații specifice di
feritelor zone folclorice, ele
mentul inedit îl constituie 
prezentarea unui pitoresc obi

cei de nuntă de la Panc-Săliște. 
Deschiderea festivă, organi
zată in preajma amfiteatru
lui ,roman, va fi completată 
prin ample manifestări ar
tistice : un montaj de poezie 
și cîntece patriotice, un bo
gat spectacol folcloric — mo
ment de trecere în revistă 
a unora dintre cele mai a- 
preciate formații de artiști 
amatori.

Cu același prilej se va 
inaugura și un valoros punct 
muzeistic cu profil etnogra
fic la Școala generală din 
Sarmizegetusa și va fi pre
zentă și o originală expozi
ție însumînd obiecte de va
loare descoperite în acest loc 
istoric și păstrate în mare 
parte de către Muzeul ju
dețean Deva. In aceeași zi, 
la Deva își va deschide por
țile tradiționalul „Tîrg al 
meșterilor populari" iar la 
Hunedoara se va desfășura, 
în prezența unui prestigios 
juriu, un amplu festival co
ral. In comunele din județ 
vor avea loc serbări popu
lare și alte manifestări.

Fiecare zi a festivalului își 
conturează personalitatea, 
profilîndu-se pe deschideri 
de expoziții, dezbateri, la ca
re participă cercetători lo
cali și din țară.

Sute de artiști amatori din 
cele mai diferite localități 
își confruntă talentul în ca
drul festivalului și aduc cu 
ei frumusețea și bogăția re
pertoriului. măiestria inter
pretativă. Este și prilejul 
întîlnirii cu apreciați scri
itori din județ și din tară, 
al participării la manifestări 
de înaltă ținută artistică. 
Cele mai cunoscute formații 
hunedorene. premiate în 
țară și srăinătate, pentru au
tenticitate și originalitatea 
obiceiurilor aduse din stră
buni, vor da un plus de fru
musețe și diversitate actualei 
ediții a festivalului.

Tinăra asociație a folclo
riștilor hunedoreni „Ovid 
Densușianu" va prezenta tot 
acum rodul unor interesante

I. LASCU
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diții bune pentru practicarea 
jocurilor de gimnastică, mini- 
tenis, baschet, handbal și vo
lei.

Pentru cunoașterea 
legilor

Continuînd să transpună in 
viață prevederile Decretului 
468/1971, Consiliul popular al 
orașului Vulcan desfășoară o 
intensă activitate pentru cu
noașterea noii legislații de 
către populație. Recent, în 
noile cartiere ale orașului au 
avut loc numeroase întîlniri 
cu cetățenii în care s-au dez
bătut legile nr. 4, 5 și 20.

Și-au adus 6 contribuție 
însemnată la organizarea și 
desfășurarea acestor acțiuni 
tovarășii Ion Bicoi, Petru 
Verdeș, Ion Olteanu ș.a.

Miercuri după-amiază. au 
avut loc la Lima ceremoniile 
decernării unor înalte titluri 
universitare președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La Universitatea Naționa
lă San Marcos, oaspeții ro
mâni sînt întîmpinați, la so
sire, în ovațiile studenților, 
de prof. dr. Juan de Dios 
Guevara, rectorul universită
ții. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați în sa
la marelui Consiliu universi-- 
tar, unde iau loc la o masă a- 
coperită cu tricolorul româ
nesc.

In sală se află personalități 
marcante ale vieții științi
fice și culturale din capitala 
peruană, rectori ai altor uni
versități, membrii Consiliu
lui profesoral al universi
tății. personalități politice,

Cuvîntarea rectorului 
Universității San Marcos 

din Lima,
Juan de Dios Guevara
In cuvîntarea sa, rectorul Juan de Dios 

Guevara a subliniat că Universitatea na
țională Mayor de San Marcos, veche de 
secole, pe care peruanii o califică drept 
cea mai înaltă instituție de învățămînt, 
reunind în cadrul său 24 000 de studenți 
și 3 000 de cadre didactice și cercetători, 
îl primește pe președintele Ceaușescu cu 
un adevărat și sincer entuziasm, atît pen
tru faptul că este șeful de stat al unei țări 
prietene și frățești, pe care a condus-o că
tre o spectaculoasă dezvoltare culturală Și 
tehnologică, cit și pentru faptul că el re
prezintă un nume care a împlinit istoria 
României în ultima decadă.

EI a personificat, la un moment dat, 
spiritul de revoltă, cînd revolta însemna 
eroism și rezistență, față de pericolul do
minației naziste. De asemenea, el a fost 
unul din promotorii luptei de eliberare a 
patriei sale, care a reușit să schimbe în
frângerea în triumf, atunci cînd țara era 
în impas.

(Continuare în pag. a 4-a)

Semnarea Declarației comune româno-peruane
Joi dimineața, la Palatul 

Guvernamental din Lima 
s-au . încheiat convorbirile 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Velasco 
Alvarado.

In continuare, a avut loc 
ceremonia semnării declara
ției comune româno-peruane.

După ceremonia semnării, 
cei doi președinți se întrețin 
cordial. Președintele Nicolae 
Ceaușescu exprimă convinge

COMUNICAT OFICIAL
cu privire la vizita oficială în Republica Peru a președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu

(pag. a 2-a)

Oaspeți ai Consiliului Municipal
Intr-un cadru solemn, pre

ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, a fost 
declarat, miercuri seara, 
„oaspete . ilustru al capitalei 
peruane".

Ia sala de festivități a Con
siliului municipal, unde erau 
prezenți membrii Consiliului, 
personalități marcante ale 
vieții politice din capitala pe
ruană, șefii unor misiuni di
plomatice, s-a dat citire hotă-

Joi la prînz. pe aeroportul 
„Jorge Chavez", din Lima, 
s-a desfășurat ceremonia ple
cării președintelui Nicolae 
Ceaușescu care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în Pe
ru. Oaspeții români ’au fost 
salutați, pe aeroport, în nu
mele președintelui Republi
cii, Juan Velasco Alvarado, 
de către șeful Casei militare 
a președintelui republicii, 
Enrique Ibanez Burga. Se a- 

Președintele Consiliului 
de Stat ai Republicii 

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

va efectua o vizită neoficială 
în Regatul Maroc

Președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu 
vor efectua o vizită neoficială în Regatul 
Maroc, la invitația regelui Hassan al 
Il-lea, între 21 și 22 septembrie.. 1973.

In ziarul nostru de aii:
Pe urmele semnalelor critice ale ziarului. 

Dialog cu corespondenții.

0 Caleidoscop.
(in pag. a 2-o)

Rubrica „STOP I".

0 In atenția absolvenților școlilor generale. 

Programul TV pentru săptămina viitoare.

(în pag. a 3-a)

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.

+ Situația din Chile.
(in pag. a 4-a)

șefii unor misiuni diplomatice, 
studenți.

In mod solemn, secretarul 
general al universității, .Lose 
Tarazona Camacho, dă citire 
hotărîrii Consiliului profeso
ral în baza căreia președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, i se confe
ră titlul dș doctor honoris 
causa al acestei universități.

Ia apoi cuvîntul rectorul, 
prof. dr. Juan de Dios Guevara.

In aplauzele puternice ale a- 
sistenței, rectorul marii uni
versități peruane înmînează 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu diploma și medalia 
înaltei distincții universitare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu rostește apoi o 
cuvintare, subliniată în re
petate rînduri cu vii și înde
lungate aplauze.

Asistența a’făcut oaspeților 

rea că relațiile româno-pe
ruane. se vor dezvolta în con
tinuare că între cele două 
țări și popoare se va Stator
nici și adinei o bună colabo
rare.

La rîndul său, președintele 
Juan Velasco Alvarado de
clară că împărtășește aceste 
convingeri, arătînd că acest 
prim și important pas care a 
fost făcut în raporturile re
ciproce va fi urmat, cu sigu

rîri Consiliului municipal, 
prin care președintele Nicolae 
Ceaușescu este declarat „oaspe
te ilustru al capitalei perua
ne" și i se decernează cheia 
orașului.

Totodată, tovarășului Nicolae • 
Ceaușescu i se conferă „Ma
rea Cruce a Ordinulgi Meritu
lui Municipal", iar tovarășei 
Elena Ceaușescu i se decer
nează un dar simbolic cu ste
ma orașului.

Plecarea din Lima
flau, de asemenea, pe aero
port, pentru a-și lua rămas 
bun. primul ministru. Ed- 
gardo Mercado J.arrin, minis
trul de externe, Miguel Angel 
de la Flor Valle, ceilalți mem
bri ai guvernului, alte oficia
lități peruane.

Se intonează imnurile de 
Stat ale României și Repu
blicii Peru.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu își ia un călduros

români o caldă și impresio
nantă manifestație- de prie
tenie. 11 „
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați ‘ în 
continuare, să viziteze o ex
poziție de artă populară ' ro
mânească, organizată îh in
cinta universității. Oaspeții 
români se întrețin cordial cu 
reprezentanți de frunte ai 
artei și culturii peruane a- 
flați de față.

Tovarășul Nicolae Cșaușescu, 
primește în dar un splendid 
album,, cuprinzînd imagini 
din folclorul populației in
diene din regiunea Cuzco, 
fosta capitală a străvechiului 
imperiu incaș.

Mulțumind, șeful statului

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntarea 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Domnule Rector,
Domnilor membri ai Comitetului Execu

tiv al Universității Mayor de San Marcos,
Domnilor ambasadori, reprezentanți ai 

altor țări, care sînteți acreditați în Peru,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o deosebită cinste de a 

primi astăzi titlul de doctor honoris causa 
al celei mai vechi universități din Peru și 
din America Latină. Văd în decernarea 
acestui titlu o prețuire a poporului meu, a 
luptei sale pentru progres social, pentru 
pace și colaborare intre toate popoarele 
lumii.

Intr-adevăr, poporul român, care a su
ferit vreme îndelungată asuprirea străină, 
a pășit cu aproape 30 de ani în urmă pe 
un drum nou. A lichidat pen
tru totdeauna atît dominația im
perialistă cit și asuprirea claselor 
explotatoare naționale, și-a luat soarta 
în propriile mîini și a trecut pe calea fău
ririi orînduirii noi, orînduirea socialistă. 
(APLAUZE).

Dumneavoastră știți ce înseamnă în is
toria unui popor 30 de ani. In această 
perioadă scurtă poporul român a parcurs 
de fapt trei etape istorice : a lichidat ve-

(Continuare în pag. a 4-a)

ranță, de alți. pași. Președin
tele peruan exprimă, ăpoi, re
gretul că datorită stării să
nătății sale nu va putea fi 
prezent la ceremonia plecării 
înalților oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresează președintelui pe
ruan urări de sănătate.

In încheiere cei doi. preșe
dinți își iau un călduros ră
mas bun și se îmbrățișează.

In cadrul ceremoniei, pri
marul general locțiitor Gonza
lo Raffo și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări.

In alocuțiunea sa, primarul 
general locțiitor a spus prin
tre altele :

Vizita dumneavoastră, dom
nule președinte, este cea mai

(Continuare în pag. a 4-a)

rămas bun de la primul mi
nistru, de la celelalte persoa
ne oficiale aflate pe aeroport..

In aplauzele celor prezenți, 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, urcă scara avionu
lui.

La ora 13,00, ora Limei 
(ora 20,00 Ora Bucureștiului) 
aeronava prezidențială de
colează, îndreptîndu-se spre 
Rabat.
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cu privire la vizita oficială în Republica Peru a președintelui Filatelice

de Stat al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu

de

Medalie de aur
părți au

primei 
mixte

se- 
ro- 

dez-

și de 
doi

Enrique Veldes An- 
ministrul economiei și

căzut 
în vi- 

schimb 
regle- 

vizelor

între gu-
Socialiste

Repu-

Helsinki". „Te- 
la Pietroasa", 
românească", 

de artă", 
ro-

feâ invitația președintelui 
Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvara
do. în numele guvernului re
voluționar al forțelor armate, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Republica Peru, 
între 15 și 20 septembrie 1973.

In timpul șederii în Repu
blica Peru, înalții oaspeți ro
mâni au vizitat, în orașele 
Lima Și Trujillo : Serviciul 
industrial al marinei, Muzeul 
AMANO, Universitatea Națio
nală San Marcos, Universita
tea Națională de Inginerie, 
Cooperativa agroindustrială 
„Casa Grande", au depus o co
roană de flori la Panteonul 
Eroilor, au avut întîlniri cu 
primul ministru și ministru al 
apărării, Edgardo Mercado 
Jarrin, precum și cu miniștrii 
de stat ai agriculturii, ener
giei și minelor, industriei și 
comerțului, transporturilor și 
telecomunicațiilor și cu șeful 
Comitetului Consultativ al 
Președinției.

ilnalților oaspeți români li 
s-a rezervat o primire căldu
roasă, expresie a relațiilor de 
prietenie existente între Ro
mânia și Peru, a sentimentelor 
de prețuire reciprocă de ea-- 
re sînt animate cele două po
poare, legate prin afinități de 
limbă și cultură.

Cu prilejul vizitei, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Peru, ge
neral de divizie Juan Ve
lasco Alvarado, au avut con
vorbiri oficiale, cu privire la 
diferite aspecte ale relațiilor 
bilaterale și asupra diverse
lor probleme internaționale.

De asemenea, au avut loc 
discuții între membri ai suitei 
oficiale române și membri ai 
guvernului peruan, șefi ai 
unor instituții de stat. La 
aceste întrevederi au partici
pat, din partea română : Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, George 
Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului, 
și geologiei, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, și Mircea Ni- 
colaescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
Republica Peru.

Din partea peruană au par
ticipat : ministrul relațiilor 
externe, Miguel Angel de la 
Flor Valle, ministrul agrieul-

turii, 
gulo, _____
finanțelor, Francisco Morales 
Bermudes Cerutti, ministrul 
energiei și minelor, Jorge 
Fernandez Maldonado, mi
nistrul industriei și comerțu
lui, Alberto Jimenez de Lu
cio, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Raul Me
neses Arata, și șeful Comite
tului Consultativ al Preșe
dinției, Jose Graham Hurta
do.

In cadrul convorbirilor 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească 
înțelegere reciprocă, cei 
șefi de stat s-au informat re
ciproc asupra procesului 
dezvoltare economică și socia
lă din cele două țări, au a- 
nalizat stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au fă
cut un schimb de păreri cu 
privire la problemele inter
naționale de interes comun.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat apre
cierile sale pentru măsurile 
întreprinse de guvernul 
voluționar al forțelor 
mate și pentru rezultatele ob
ținute în transformările po
litice, economice și culturale, 
destinate să creeze o nouă so
cietate națională umanistă, li
beră, bazată pe dreptate so
cială, precum și pentru suc
cesele obținute în apărarea 
resurselor naturale. De ase
menea, a luat cunoștință de 
aspecte din viața și activita
tea poporului peruan.

Președintele Republicii 
Peru, Juan Velasco Alvarado, 
a exprimat aprecierea sa 
față de realizările obținute de 
România în crearea unei in- - 
dustrii moderne, în devolta- 
rea continuă a agriculturii, în 
înflorirea științei și culturii 
în ridicarea nivelului de trai 
al poporului român, în înde
plinirea vastului program de 
construire a societății socia
liste multilateral 
te.

Avînd în vedere 
pace și înțelegere 
tă de popoarele 
peruan, dezvoltarea 
nentă a relațiilor stabilite în 
decursul timpului între cele 
două țări, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii 
Și colaborării internaționale, 
pentru a lărgi și adînci în 
continuare raporturile , .exis
tente îtltre cele d'Otlă state, 
președintele Consiliului de 
Stat' al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Peru, general de divizie Juan

re- 
ar-

po-

dezvolta-

dorința de 
manifesta- 
român și 

perma-

Velasco Alvarado, au sem
nat o Declarație comună.

Cei doi președinți au evi
dențiat posibilitățile existen
te pentru dezvoltarea legătu
rilor economice bilaterale și 
au exprimat hotărîrea lor 
comună de a examina și co
ordona proiecte specifice pen
tru aplicarea deplină a Acor
dului de cooperare economi
că și a Acordului comercial 
și de plăți, semnate la 9 no
iembrie 1968, în vederea in
tensificării schimburilor co
merciale prin diversificarea 
structurii acestora și lărgi
rea cooperării economice.

Și-au exprimat satisfacție 
în legătură cu constituirea 
Comisiei mixte româno-peru- 
ane, menite să intensifice re
lațiile economice, de coope
rare tehnică între cele două 
țări.

In acest scop, cu prilejul 
vizitei, cele două 
semnat:

1. Act final al 
siuni a Comisiei 
mâno-peruane pentru 
voltarea relațiilor economice 
bilaterale.

2. Acord de credit.
3. Acord de colaborare 

conomică și tehnică 
meniul energiei 
între Ministerul 
Electrice 
Socialistă 
nisterul 
nelor din

4. Acord 
domeniul 
Ministerul 
lui și 
Republica 
mânia 
nergiei și 
publica Peru.

5. Acord de colaborare în 
domeniul mineriei, între Mi
nisterul Minelor, 
și Geologiei din 
Socialistă România și 
nisterul .Energiei 
lor din Republica

6. Memorandum 
relațiile comerciale 
tenta tehnică în

I

e- 
în do- 

electrice, 
Energiei 

Republica 
și Mi- 

Și

din
România

Energiei
Republica Peru, 

de colaborare în 
petrolului, între 
Minelor, Petrolu-

Geologiei 
Socialistă 

și Ministerul 
Minelor din Re-

Mi-

din
Ro-

E-

Petrolului 
Republica 

Mi- 
și Mine- 
Peru.

privind 
și asis- 

sectorul 
agrar, între Republica Socia
listă România și 
Peru.

7. Contract de
a întreprinderii miniere spe
ciale „Antamina" între Geo- 
min și Mineroperu.

8. Contract de constitu
ire a societății mixte pen
tru fabricarea de mașini- 
unelte, între Uzinexportim- 
poțț jși Induperu.

9. Contract pentru expor
tul de vagoane, semnat între 
Mecanoexportimport și 
fer.

Ținînd seama de 
tanța schimburilor de 
spirituale, pentru mai

na cunoaștere și apropiere 
între cele două țări și po
poare, în timpul vizitei a 
fost semnat Acordul de cola
borare culturală 
vernul Republicii
România și guvernul 
blicii Peru.

In același timp s-a 
de acord să se facă, 
itorul apropiat, un 
de note în vederea 
mentării regimului
diplomatice și de serviciu.

Cei doi șefi de stat și-au 
manifestat satisfacție pentru 
prietenia care unește popoa
rele român și peruan, pen
tru înțelegerea deplină in 
care s-au desfășurat convor
birile oficiale.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Re
publicii Peru au exprimat 
dorința de a lărgi și dezvol
ta și mai mult în viitor con
tactele reciproce la diferite 
niveluri, precum și coopera
rea și colaborarea între cele 
două națiuni,. în toate dome
niile de interes reciproc.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat sincere 
mulțumiri președintelui Juan 
Velasco Alvarado și doamnei 
Consuelo Gonzales de Velas
co, guvernului și poporului 
peruan pentru prietenia 
ospitalitatea ce le-au fost 
zervate în timpul vizitei 
Republica Peru.

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a adresat președintelui Re
publicii Peru, general de di
vizie Juan Velasco Alvara
do, invitația ca, împreună cu 
soția sa, doamna Consuelo 
Gonzales de Velasco, să facă 
o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd 
să se stabilească ulterior, pe 
cale diplomatică.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, ’ Direc
ția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor a pus în 
circulație 12 emisiuni fila
telice. Tematica lor oglin
dește cele mai importante 
evenimente politice, eco
nomice și social-istorice 
care au avut loc in acest’ 
an. Astfel, printre cele mai 
recente mărci poștale fi
gurează ; „Colaborarea cul- 
tural-economică intereu- 
ropeană", „Centrul Orga
nizației meteorologica in
ternaționale", precum și 
alte aniversări culturale, 
printre care cele consacra
te aniversării lui Dimi- 
trie Cantemir, Nicolas Co- 
pernjic, Dimitrie Paciu- 
rea, Ion Slavici și Gheor- 
ghe Lazăr.

Sînt așteptate 
ră: „Conferința

să rpa- 
pentru 

pace și securitate europea
nă de la "............ —
zaurul de 
„Ceramică 
„Reproduceri 
„Ziua mărcii poștale 
mânești" s. a.

Republica

constituire

Ena-

impor- 
valori

Și 
re
in

de

(Urmare din pag. 1)

Dialog cu corespondenții

A

In așteptarea recepției
De la Centrala cărbunelui 

din Petroșani am primit 
răspunsul la articolul „UN 
IMPERATIV LA URICANI : 
INTIRZIERILE IN EXE
CUTAREA CONSTRUCȚI
EI DE LOCUINȚE — GRA
BNIC RECUPERATE!" — 
publicat în ziarul nr. 7390 
din 7 august a. c. „Critica 
făcută în articolul amintit 
privind întîrzierea exagera
tă în executarea și darea în 
exploatare a celor două ba
răci pentru familiști este 
justă" — se spunea în cu
prinsul răspunsului, In con
tinuare, sînt aduse unele ex
plicații ale acestei stări de 
fapt : „întîrzierea execu
ției a fost generată în prin
cipal din lipsa forței de 
muncă, în special de zidari, 
fapt care a determinat chiar 
întreruperea lucrărilor la 
faza de tencuieli interioa
re. Nu s-a reușit pînă în 
prezent a se asigura o echi
pă de zidari întrucît aceas
tă meserie este deficitară 
chiar la unitățile de con
strucții din Valea Jiului. Au 
fost date indicații minei U- 
ricani de a angaja zidari 
pensionari și, în același

timp, cu sprijinul organelor 
locale să execute o parte din 
lucrările specifice de zidă
rie prin E. G. L. — sectorul 
Uricani. Considerăm că prin 
măsurile luate sînt create 
condiții ca punerea în func-

■ • ’ ■*

Pe urmele
semnalelor

.V •< '"-'■'■.‘ffî*

critice
ale ziarului

&

ție a acestor barăci să se 
facă pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie a. c.“.

Deci, motivul principal — 
zidarii și zidăria. Amintin- 
du-ne că cele două barăci 
sînt construite din lemn, ne 
exprimăm nedumerirea 
pentru, „conținutul" justifi
cărilor. Dar, importante ni 
se par alte aspecte :

Zidari pensionari au fost 
și în urmă cu cîteva luni,

sau în urmă cu un an. 
ce nu s-a apelat din capul 
locului la ajutorul lor ? A 
fost necesară într-adevăr o 
„experiență" de aproape doi 
ani pentru a constata penu
ria de zidari ? In devizul 
lucrării, la capitolul mano
peră erau destul de clar pre- 
văzutp lucrările de zidărie. 
Cum a înțeles executantul, 
care s-a angajat cu mult a- 
plomb că va desăvîrși lu
crarea, să. realizeze construc
țiile fără meseriași ? Ce 
concluzie să tragem despre 
faptul că acum, în al 12-lea 
ceas, pasează lucrarea unui 
alt executant ?

Ar fi și alte lucrări de a- 
mintit pe tema executării 
celor două barăci (în valoa
rea totală de circa 900 mii 
lei!), a termenului de pre- 
dare întîrziat, ca și pe tema 
destinației barăcilor : aces
tea sînt destinate familiști
lor ?

Oricum, așteptăm sfîr- 
șitul luniii noiembrie pen
tru a asista, la recepția lu
crărilor !

comunicări privind folclorul 
și etnografia județului.

O săptămînă densă, care 
atrage prin bogăție și vari
etate, prin valoarea intrin
secă a manifestărilor, o ve
ritabilă săptămînă a culturii 
și educației socialiste, în care 
fiecare acțiune își găsește o 
motivație generoasă, în ideea 
cunoașterii și valorificării 
depline a tradițiilor folclo
rului nostru, a valorosului 
potențial al artiștilor ama
tori, al iubitorilor de 
folclor și al căutătorilor 
de comori păstrate prin ge
nerații, ca o zestre de preț 
a spiritualității românești.

Este îmbucurător că faptele 
de muncă, exemplele de com
petență și dăruirea cu care to
varăși de-ai lor răspund unor 
cerințe ale producției, se află, 
tot mai mult, în atenția co- 

. respondenților noștri voluntari, 
că acestea, înaintea altor su
biecte, sînt temele multor co
respondențe trimise redacției 
în ultima perioadă.

0 Iată-i la datorie pe fi
latorii Mihai Ferenf, Carol 
Szitko, Ioan Szabo, Constan
tin Mitroi, Dumitru Roșoiu, 
Iosif Goșa și pe mulți alții. 
Deși e o zi cind alții sărbăto
resc, se relaxează, ori își văd 
de preocupări personale — re
lata corespondentul nostru A- 
RON FENCEA, de la I. F. A. 
.Vîscoza“ Lupeni — ei sînt în 
întreprindere, supraveghează 
mersul mașinilor ori creează 
condifii optime pentru a se ob
ține un fir de mătase de cali
tate superioară. La sfîrșitul a- 
cestei zile în care alții s-au 
destins, s-au odihnit, ei au ra
portat că parametrii de fabri
cație au fost respectați la în
treaga produc/ie filată, obți- 
nîndu-se fire de cea mai bună 
calitate, fără rebut.

0 Un alt corespondent, to
varășul ” -
mașinist la preparafia 
la. ne-a relatat, de asemenea, 
în ultima sa corespondentă 
tot un exemplu de înaltă con
știinciozitate, de înfelegere și 
onorare ireproșabilă a cerin
țelor producției de către co
legi de muncă.

Omul despre care vă scriu 
— releva corespondentul —, a 
venit la preparafia Petrila în 
urmă cu 27 
electrician, 
stru. Pentru 
căci despre 
na este a doua familie. Intr-u-

PETRE TĂRĂȘILĂ,
Petri-

de ani. Atunci era 
acum este mai- 
Ștefan Cziraki — 
el vorbesc — uzi-

na din zilele lunii trecute, deși 
se aila în concediu de odihnă, 
a fost chemat de urgentă Ia 
preparare. La benzile nr. 2 și 
nr. 3 care transportau In silo
zuri producția sosită la prepa- 
rafie de Ia minele Lonea, Dîl- 
ja și Livezeni' intervenise o a- 
varie. Orice minut de stagna
re valora foarte mult, repre
zenta pierderi apreciabile de 
produefie. Sosit în (uzină, mai
strul Ștefan Cziraki și-a dat 
seama repede despre ce este 
vorba și, în consecință, a ho- 
tărît ce trebuie făcut. împreu
nă cu electricienii de serviciu 
Augustin Crișan și Gheorghe 
Gherebeanu a lucrat fără pre
get de la ora 20 și pînă la 24 
restabilind, împreună cu lă
cătușii, funcționarea normală 
a utilajelor, adică a celor do
uă benzi.

Evident este vorba de o re
dare prescurtată, în esență, a 
faptului descris de corespon
dent pe 
mai larg, 
mântuite 
nificative. 
exemplu menționat, luat 
multe alte scrisori trimise de 
corespondenții noștri, a cu
prins deci, spre deosebire de 
primul, unele faze la care co
respondentul putea renunța 
f$ră teamă că, într-un fel, co
respondența va pierde ceva 
din valoare. Considerăm, deci 
necesar să reamintim cores
pondenților cîteva sfaturi: 
după ce terminați de compus 
corespondenețele într-o pri
mă formă, recitiți-le cu cre
ionul în mînă, ștergeți fără 
reținere cuvintele, frazele în 
plus, care încarcă fără rost 
textul înlocuiți expresiile 
imprecise cu altele adecvate, 
fiți atenți la toate amănunte
le care țin de normele orto
grafice ; scrieți numele per
soanelor cu majuscule. După 
ce ați făcut toate corecturile, 
transcrieți corespondența, a- 
poi recitiți-o din nou. Prin 
această trudă, repetată, veți 
dobîndi experiență, vă veți 
apropia de precizia și concizia 
absolut necesare în gîndire 
și în scris în întreaga activi-

un 
cu 

mai 
Acest

spațiu mult 
multe a- 
puțin sem- 

al doilea 
din

tate de corespondent voluntar. 
Tovarășul I. CIOCHINA, 

din Uricani, își intitulează 
una din corespondențele re
cente „D-ale comerțului". Ne 
așteptam, firește, la cîteva în
semnări. Dar nu, corespon
dența se refera la un singur 
aspect și acela, să-i spunem 
pe nume, minor — faptul că 
literele de pe unele etichete 
cu prețurile mărfurilor ex
puse în vitrina magazinului 
din Uricani I.C.L.S. — produ
se industriale erau, atunci, în 
bună parte „șterse" de soare. 
Nu am putut valorifica, prin 
publicare, nici coresponden
ța aceluiași corespondent 
referitoare la ședința organi
zației U.T.C. nr. 6 care de
monstra doar ineficienta mă
surilor discutate în ședință.

De la FRANCISC COROI, 
din Lupeni, am aflat „nouta
tea" că saiariații Ocolului silvic 
Lupeni nu s-au mutat în noul 
local pe care l-au primit (fos
tul dispensar T.B.C.) pînă nu 
l-au zugrăvit. La fel au pro
cedat și gospodinele de la 
cantina de ajutor popular, a- 
flată la capătul celălalt 
celeiași clădiri.

Cîteva „compuneri" a 
semnificație ne-a fost 
s-o stabilim ne-a trimis
aionarul ION CIUR. Așa a fost, 
spre exemplu „reportajul" 
intitulat „Pîrîul Ursului".

Invităm, pe toți corespon
denții ziarului să ne scrie în 
continuare și cît mai opera
tiv. Le recomandăm însă să 
aleagă cu. mai mult discer- 
nămînt faptele, să le rețină 
în primul rînd pe cele poziti
ve, cu mare încărcătură de 
fapte inedite, de experiență 
valoroasă, de 
de urmat, de 
cu seamă pe 
și pe alții, îi
bordeze informația, cores
pondența scurtă, instantane
ul viu, nota, însemnarea și 
numai după ce vor dobîndi 
suficientă experiență, să 
dopte alte genuri.

Speologilor români Tra
ian Orghidan și Dan Co- 
man le-a fost conferită 
Medalia de aur a celui 
de-al șaselea 1 
ternațional de 
care a avut Ioc recent 
Olomouc în 
Socialistă Cehoslovacă. Cei 
doi oameni de știință 
s-au făcut cunoscuți prin 
descoperiri speologice și 
st’udii teoretice de o deo
sebită importanță asupra' 
carstului românesc, adu- 
cînd prețioase contribuții, 
Ia dezvoltarea cercetări
lor științifice în acest do
meniu. Același for științi
fic a acordat filmului do
cumentar „Lumini în întu
neric" realizat' de studioul 
„Alexandru Sahia" pri
mul premiu de onoare. 
Filmul, semnat de ’ Paul 
Cojocaru, Dan Coman și 
Laurențiu Mărculescu a 
fost turnat în adîncurile 
Peșterii Pojarul Poliței.

fost
aur a

Congres in- 
: speologie

la 
Republica

Rezervații 
naturale

al a-

căror 
greu 
pen-

Rezervațiile naturale 
din județul Suceava sînt 
mult apreciate de turiști. 
Pînă în anul 1971, aici e- 
xistau circa 1500 ha de 
rezervații care cuprind fî- 
nețele seculare de la Ponoa
re, Frumoasa și Plaiul To- 
direscu, Pietrele Doamnei 
și altele. Printr-o decizie a 
Consiliului popular jude
țean au fost trecute la adă
postul legii noi suprafețe, 
ajungîndu-se la peste 3 500 
ha.

De notat că pe aceste 
meleaguri au fost identi
ficate specii de arbori exo
tici sau de dimensiuni neo
bișnuite, cum sînt; arbore
le lalea și arborele mamut 
de la Scheia, exemplare de 
ulm gigant și altele.

Ceramică

.n

• •

Sezonul rece își

exemple demne 
generalizat. Mai 
începători, dar 
sfătuim să a-

din vremuri

a-

Pentru remedierea 
operativă a defecțiunilor

Remedierea în termenul cel mai scurt a defecțiunilor 
ce intervin în subteran, la utilajele de transport, ridică în 
fața tehnicienilor cerința perfecționării sistemului informa
țional asupra funcționării principalelor utilaje. In acest sens, 
la mina Vulcan se are în vedere dotarea camerei de comandă 
a dispecerului cu un tablou optic care să asigure o perma
nentă supraveghere a funcționării circuitului de transport, 
a mașinii de extracție ca și a aerajului general al minei.

Dotarea camerei de comandă se face prin eforturile 
proprii ale unității, fiind o nouă preocupare a colectivului 
compartimentului de dezvoltare și a sectorului de transport 
menită să contribuie la îmbunătățirea supravegherii și con
ducerii întregului proces productiv.

face tot mai mult sîmțâtâ apropierea

Este lucru îndeobște cunos
cut că perioada de toamnă- 
iarnă favorizează izbucnirea 
incendiilor pe șantierele de 
construcții.

Statisticile incendiilor din 
anii trecuți relevă faptul că 
■ele mai multe sînt provocate 
de neglijență, ponderea lor 
fiind de peste 40 la sută. De
fectele de construcții și insta
lații generează cele mai mul
te incendii. Iată cîteva cauze 
care provoacă asemenea in
cendii l coșurile pentru eva
cuarea fumului care se ter
mină în poduri netencuite la 
exterior ; coșuri metalice fixa
te în apropiere de pereți șau 
de alte materiale inflamabile; 
burlane scoase sub strașină 
sau prin acoperiș fără a fi 
izolate ; coșuri necurățate ; 
sobe de metal așezate direct 
pe dușumele sau cu ușițele de 
alimentare defecte ;

ten loc important în cațego-

ria cauzelor generatoare de 
incendii îl deține și folosirea 
în mod necorespunzător a fo
cului deschis. Lăsarea focului 
aprins în sobe și nesuprave
gheat. introducerea în vatra 
sobei a unor bucăți de lemne 
lungi sau uscarea după sobă 
a hainelor sau a altor obiecte 
— sînt tot atîtea cauze ale 
incendiilor.

In 
iarnă, 
suri speciale 
gurării intervenției prompte 
și eficace în caz de incendiu. 
Astfel, este necesar ca în per
manență căile de acces să fie 
practicabile, hidranții de in
cendiu și sursele de apă să 
fie protejate împotriva inghe- 
țului, pregătirea materialelor 
de primă intervenție la incen
diu (stingătoare etc.) să fie 
încheiată și toate aparatele 
și materialele de intervenție 
menținute în stare de funcțio

perioada 
sînt

i toamnă- 
necesare mă- 

în scopul asi-

nare.
Este 

pună 
Pe

necesar 
accent 

cunoașterea

să se 
deosebit 

norme-

stabilite
Și

lor și regulilor 
pentru fiecare șantier, lot 
loc de muncă în parte.

Accent prioritar pe îmbunătățirea 
activității de

— Se vor verifica sistemele 
de încălzire, instalațiile elec
trice de iluminat și de forță, 
înlăturîndu-se toate deficien
țele de exploatare a acestora.

— Se vor dota toate puncte
le de lucru cu materiale 
p.c.i. de primă intervenție 
cum ar fi: stingătoare, lopeți, 
lăzi cu nisip etc. și se va re- 
instrui practic întreg persona
lul de pe șantiere.

— Se va trece de urgență la 
organizarea activității de pre
venire și stingere a incendi- 
iloF la .toate locurile de mun
că.

— Se va interzice cu desă-

prevenire!
vlrșire folosirea focului 
chis de orice natură în 
dițiile în care prezintă 
col de incendiu.

— Se va interzice executa
rea de construcții improviza
te pentru organizarea șantie
relor cum ar fi gherete, boxe 
pentru scule sau haine, șo- 
proane, magazii etc. Aces
tea vor fi amplasate în con
formitate cu actele normative 
în vigoare.

— După terminarea con
strucțiilor definitive, se va 
trece la demolarea construc
țiilor improvizate.

— Se-va da o atenție deo-

sebită respectării normative
lor pentru proiectarea și exe
cutarea construcțiilor din 
punct de vedere al prevenirii 
și stingerii incendiilor, la toa
te lucrările de construcții și 

' instalații noi precum și în ca
zul schimbării destinației

construcțiilor existente.
— Pentru perioada frigu

roasă să se treacă de urgență 
la protejarea împotriva înghe
țurilor a stingătoarelor, a hi- 
dranților de incendiu, a sur
selor de apă.

des- 
con- 

peri-

Șefi de șantiere, loturi, ateliere, depozite!
0 Aplicați în practică pre

vederile instrucțiunilor pri
vind prevenirea incendiilor pe 
ramură de producție.

0 Nu permiteți executarea 
lucrărilor de sudură în preaj
ma clădirilor, fără luarea mă
surilor corespunzătoare.

© Nu executați și nu per
miteți executarea de instala
ții electrice improvizate.

• Mențineți în permanen
tă stare 
terialele 
zuri de

® In
carburanți să fie 
o permanentă curățenie, 
scurgerile de lichide inflama
bile să fie îndepărtate.

A Permiteți fumatul numai 
în locuri special amenajate.

de funcționare ma
de intervenție în ca- 
incendiu.
jurul depozitelor de 

menținută 
iar

tuturor agregatelor electrice ;
O curățirea locului de mun

că și în special a motoarelor 
de acționare;

evacuarea deșeurilor e- 
xistente ;

0 stingerea focului.
Maistrul de sector, la ter

minarea lucrului, va contre 
Ia riguros dacă s-au luat mă
surile corespunzătoare pe li
nie de p.c.i.

REȚINEȚI I

NU UITAȚI !
La terminarea lucrului, sa- 

lariații vor părăsi locul de 
muncă mimai după efectuarea

următoarelor operațiuni:
# oprirea tuturor ijiașini- 

lor și utilajelor ;
0 deconectarea din prize a

Paza bună trece primejdia 
rea. Respectați regulile de 
prevenire a incendiilor. Obiș
nuința e a doua natură. Să 
ne obișnuim a respecta nor
mele de prevenire a incendi
ilor.

Prevenirea incendiilor in
teresează pe fiecare șef de 
șantiere, șef de lot, de atelie
re, de depozite, ca și pe toți 
saiariații.

apuse
Pînă de curînd, ctitoria 

voievodală de la Putna era 
cunoscută în istoria artei 
românești prin renumitele 
opere ale caligrafilor și mi- 
niaturiștilor de manuscrise, 
cît și prin splendidele bro
derii în fir de aur, argint și 
perle, pe mătăsuri și cati
fea, muzeul de aici fiind, 
pentru exemplarele din 
tezaur, unic în lume.

Recente săpături arheo
logice, efectuate pe locul 
vechilor chilii și al Palatu
lui domnesc, au scos la i- 
veală bogate urme de ce
ramică smălțuită de un stil 
necunoscut. Multe din frag
mente și vase sînt decorate 
policrom cu meșteșugul 
specific frescelor și mi
niaturilor. Aceste urme ale 
artei populare din vremuri 
apuse pot fi văzute acum în 
muzeul mînăstirii.

O nouă stați
une balneară
Localitatea Țicleni din 

județul Gorj a fost recent 
declarată stațiune balnea
ră. S-a 
termale 
ficiente 
fecțiuni

stabilit că apele 
sînt deosebit de e- 
în terapia unor a- 
reumatismale.

10 000 ore
de zbor

Pilotuț Gh. Pora, din ser
viciul Aviasan — Brașov, 
a înscris în palmaresul său 
10 000 de ore de zbor, to- 
talizînd 2 500 000 km. In 
zborurile efectuate pe orice 
vreme, el a transportat 1 200 
de bolnavi, o cantitate de 
800 kg de sînge și 500 kg 
medicamente.

(Agerpres)
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0 viziune realistă
(Urmare din pag. 1)

puns de către ambii șefi de 
brigadă. Unii, cărora li se 
desface contractul de muncă, 
sint reprimiți la mină deși se 
știe că mai mult ne încurca 
lucrurile. Nu se lucrează su
ficient pentru formarea ior ca 
mineri. La primele greutăți 
dau bir cu fugiții...

Venită din partea unor mi
neri cu o vechime de 17 și 20 
de ani de muncă la .același 
sector care în tot acest timp 
s-au lovit de nenumărate greu
tăți dar nu au dat bir cu fu
giții, remarca este demnă de 

luat în seamă de către ortacii 
mai tineri. Munca de miner cere 
tenacitate, perseverență, așa 
cum au dovedit Kuzulov, Damia- 
novici și atîția mineri destoinici.

Alți interlocutori, alte consta
tări :

— De multe ori ducem lipsă 
de oameni în timpul săptămînii, 
ne-a relatat șeful de brigadă 
Iosif Barth, din cadrul sectorului 
II, din cauza repausurilor acor
date pentru duminică.

— Dar de ce se lucrează du
minica ?
- A devenit clar pentru mulți 

dintre noi : pentru că personalul 
de regie nu-și face pe deplin 
datoria in timpul săptămînii, 
ne-a răspuns brigadierul Gheor- 
ghe Dobrogeanu, din același 
sector. Se pare că cei de la re
gie sint singurii, sau primii in
teresați să presteze posturi su
plimentare, plătite dublu.

Ne-am interesat în continuare 
și, din relatările minerilor, a re

ieșit un adevăr cu care, credem, 
nu aducem vreo noutate nici 
conducerii exploatării, nici Cen
tralei cărbunelui : în condițiile 
cînd lucrătorii de la regie sînt 
cointeresați să lucreze duminica 
(un mic paradox care decurge 
din înțelegerea greșită a elimi
nării unor neajunsuri) ei sînt, 
uneori, aproape tot atît de bine 
remunerați ca lucrătorii din a- 
cord. Atunci ?
- De la începutul anului bri

gada noastră și-a făcut planul, 
și-a început relatarea minerul 
Petru Bordeianu, șef de schimb 
în brigada lui Marin Ciubăr. 
(Sectorul I). Este o brigadă care 
nu cunoaște fluctuația. Sintem 
sprijiniți întotdeauna de con
ducerea sectorului.

Fără a înțelege prin acest 
sprijin o asistență tehnică prefe
rențială, iată un caz contrar, 
din același sector :
- Nu sîntem întotdeauna spri

jiniți — ne-a declarat brigadierul 
Vasile Marinciuc. in repetate 
rinduri ne sînt luați oamenii din 
brigadă, sau sîntem plasați la 
lucrări dificile, fără asistența 
necesară.

Repetăm, nu am înțeles că 
o brigadă este favorizată, în 
detrimentul alteia. Dar, desigur, 
pentru personalul mediu tehnic 
(ca și pentru cel superior) este 
mai la îndemînă să se preocupe 
de brigada „care merge", ne- 
glijînd faptul că trebuie întări
te, sprijinite cu asistență tehnică

tocmai celelalte brigăzi, care în- 
tîmpină greutăți, care „nu merg" 
ca ceasul.

Ne oprim aici cu relatările 
pentru a face loc cîtorva conclu
zii.

Deci, din „sacul cu justifi
cări", atît de plin la un mo
ment dat incit se părea că nu 
va mai avea loc vreuna, au în
ceput să fie golite justificările 
nefondate, neavenite. Cele mai 
autentice cauze sînt văzute as
tăzi cu luciditate, cu realism : 
nu lipsa de transportoare, ci 
întreținerea necorespunzătoare 
a acestora ; nici lipsa pieselor 
de schimb, atîta timp cit abata
jele mecanizate își realizează 
planul ; și nici lipsa de oameni. 
In schimb, apar drept cauze 
reale lipsa de preocupare pentru 
ca oamenii (îndeobște noii an
gajați) să devină atașați mese
riei de miner, lipsa de suprave
ghere pentru ca regia să-și facă 
mai deplin datoria, în timpul 
săptămînii de lucru, pentru a 
nu se apela la duminici, soldate 
cu randamente scăzute, cu "chel
tuieli materiale mari • (energie, 
salarii etc.), asistență tehnică cu 
oarecari lacune, acordată acolo 
unde treburile merg, dar nu și 
acolo unde nu merg cum tre
buie. Fără a face un inventar al 
tuturor acestor cauze, arătăm 
însă că ele au un numitor co
mun : sînt de competența con
ducerii sectoarelor și a minei, 
sînt rezolvabile la nivelul unită
ții. Cu alte cuvinte, „stă în pu
terea colectivului să le elimine".

Concluzia de mai sus ne este 
inspirată de rezultatele bune

In atentia-> ■
Așa după cum am mai a- 

nunțat în . ziarul nostru dc 
miercuri, publicăm astăzi 
lista liceelor unde va avea 
loc concurs de admitere în 
perioada 25-30 septembrie 
a. c., precum și a școlilor 
profesionale unde nu s-au 
completat locurile în . anul 
I.

Facem precizarea că la 
școlile profesionale la care 
numărul candidaților nu va 
depăși numărul locurilor- 
planificate, înscrierea se va 
face fără concurs.

Liceele și școlile profesio
nale care au locuri vacante 
sînt următoarele :

Liceul Decebal Deva — 
curs seral ;

Liceul nr. 1 Hunedoara — 
curs seral ;

Liceul nr. 2 Hunedoara 
curs seral ;

Liceul Petroșani (secția 
maghiară) — curs de zi și 
curs seral;

Liceul Petrila — curs se
ral ;

Liceul industrial de con
strucții Deva (curs seral, — 
instalații în construcții ;

Liceul industrial minier 
Criscior — exploatări mi
niere (curs de zi) ;

Liceul industrial minier 
Deva — exploatări miniere 
(curs de zi);

Liceul industrial minier 
Petroșani

curs de zi
— exploatări miniere
— electromecanică mi

nieră

i

absolvenților școlilor generale
curs seral

— exploatări miniere
— . electromecanică mi

nieră
Liceul industrial minier 

Lupeni 
curs de zi

— exploatări miniere
—: electromecanică minie

ră
curs seral

— electromecanică minie
ră

Liceul industrial meta
lurgic Hunedoara 

curs de zi
— utilaje în industria si

derurgică
curs seral

— termotehnica procese- • 
lor siderurgice

— utilaje în industria si
derurgică

— prelucrări prin așchie- 
re

Școala profesională me
canici agricoli Geoagiu

— mecanizatori agricoli
Școala profesională mi

nieră Deva
. — lăcătuși mecanici pen
tru industria constructoare 
de mașini ; .

Școala, profesională mi
nieră Criscior

— preparator mecanic de 
minereuri

Școala profesională mi
nieră Lupeni .

— mecanizatori minieri
— mecanizatorii construc

ții și terasamente ;

Școala profesională Pe
troșani

— turnători — formatori
Școala profesională me

talurgică Hunedoara
— construcții cuptoare in

dustriale
—furnaliști

— laminatori
— oțelari
— operatori prefabricate 

cocs
— turnători
— dulgheri
Școala profesională me

talurgică Călan
— construcții cuptoare in

dustriale
— turnători — formatori
Școala profesională cons

trucții Deva
— zidari
— dulgheri
Școala profesională ma

teriale de construcții Deva
— sudori
— lăcătuși industria ma

teriale construcții
— operatori cimentiști
— instalatori electrici în 

construcții
— prelucrători marmură
— pădurari
— operatori industria 

prefabricate beton
Școala profesională Si- 

meria
— lăcătuși mecanici va

goane
— sculeri — matrițeri
— sudori
înscrierile la concurs se 

fac pînă în ziua de 24 sep
tembrie 1973 inclusiv.

A vrut să-și 
„completeze'* 

garderoba
Emil Pruteanu, în 

vîrstă de 24 de ani, a 
venit în Valea Jiului cu 
gîndul să se angajeze 
la mină. A fost cazat 
la căminul E. M. Live- 
zeni, unde avea condiții 
propice de a locui ală
turi de alți tineri ne- 
familiști, care au venit 
la mină să-și facă un 
rost în viață, să se ca
lifice. Dar, E. Prutea
nu, avea și alte gîn- 
iuri. Profitînd de fap
tul ca la 26 februarie 
1972 patru locatari ai 
unei camere erau ple
cați din cămin, cu o 
cheie potrivită a pă
truns înăuntru, de un
de a furat mai multe o- 
biecte de îmbrăcămin
te, în valoare de 1000 
lei.

După comiterea fur
tului. s-a îmbrăcat cu o 
parte din hainele furate 
și s-a dus în gară, cu 
gîndul să plece în vo
iaj. Dar a fost identi
ficat de cei păgubiți. A- 
juns în fața instanței a 
fost condamnat la un 
an închisoare.

De dragul cui
(Urmare din pag. 1)

...După aproximativ 45 de 
minute — ale cui sînt, oare, 
aceste minute ? — îmi vine 
și mie rîndul, II rog să-mi dea 
1 kilogram de morcovi. Dînsul 
spune că „de 2 lei". Reafirm 
solicitarea : „Doar un kilo
gram, că mai iau și altceva și 
se completează mărunțișul". 
Nu înțelege. îmi pune marfă 
de 2 lei, adică 1 kilogram și 
[jumătate. Trebuia să-mi mai 
dea 20 de bani înapoi, un ki
logram costînd 1,20 lei. A ui
tat. Ii cer apoi un kilogram de 
ardei?» (3,30 lei). îmi pune 
de 4 lei, zicîndu-mi că 
altfel nu se poate. Poate!

; Mai cer 2 kilograme de 
I mere (2,75 lei kilogra- 
> mul) și îmi dă... de 6 lei. A 
j mai aruncat un măr pricăjit 
j acolo, peste cele două kilogra- 
i tne și gata ! Vă întreb : sînt 
I obligată să cumpăr cit vrea 
dînsul sau cît cred cu că-mi 
trebuie și-mi ajung banii ? De 

■la aprozar aveam de gînd să 
merg la pîine, mărunțișul pe 
care trebuia să-1 adaug la 4 
lei ca să cumpăr -o jumătate 
de pîine albă, însă, mi l-a 
„completat" „aprozaristul". De 
ce ?

...Elena Matei avea perfectă 
dreptate. N-am contrazis-o. 
Și nici n-am mai așteptat con
firmarea lui Gheorghe Floroiu. 
Ne-am așezat la rînd, într-o 
altă zi, în unitatea de care 
răspunde și am verificat. Si
militudinea constatărilor noas
tre cu afirmațiile Elenei Ma
tei e perfectă. Zilnic, aceeași 
manieră de vînzare. Gheorghe 

. Floroiu nu „umblă" cu mă
runțiș, iei marfa pe care ți-o 
oferă, nu ai voie să-ți exprimi 
preferințele, totul e de vînza
re. Și vînzarea o face el, așa 
cum vrea, așa cum s-a obiș
nuit. Pentru el, prețurile sînt 
doar aproximative. Cantitatea 
el o estimează. El hotărăște 
cîți bani să lași în unitate, 
fără a-1 mai interesa dacă... 
socoteala de acasă se potriveș
te cu Cea „din iîrg". De ce? 
Pentru că i se permite. Pentru 
că nu-1 obligă nimeni să pro
cedeze altfel, așa cum îi Pre
tind legile comerțului, servi
rea într-o societate civi
lizată. Pentru că, sîntem

ni se vîră marfa în sacoșă ?
convinși, controalele de 
orice gen ar fi acestea, nu 
au avut niciodată darul de a-1 
readuce cu picioarele pe pă- 
mînt, de a-i discipliniza „sti
lul" de a servi oamenii, dove- 
dindu-se nu numai... aproxi
mative, dar și ineficiente. Nu 
e pentru prima oară cind des
pre acest magazin al C.L.F. 
s-a scris, în cuvinte deloc elo
gioase, în ziarul nostru. Și nici 
nu e unica unitate în care 
se „apreciază" prețurile și 
cantitățile așa cum se proce
dează la „aprozarul" nr. 46. 
Nu înseamnă însă că situația 
e generală. Există unități ale 
C.L.F. (si ne vom rezuma să 
le amintim doar pe cele con
duse de Victor Călinoiu 
sau Solomon Sicoe, de exem
plu) despre care, în privința 
servirii la „obiect", prompte 
și precise, cumpărătorii nu-și 
drămuiesc aprecierile. Dar, 
aidoma Iui Gheorghe Floroiu, 
procedează și alți gestionari 
sau vînzători ai C.L.F.-ului. 
Grăbiți să-și termine marfa, 
sfidează fățiș pe cei pentru 
servirea cărora sînt plătiți, pe 
cumpărători, oferindu-le mar
fă în cantități pe Care aceștia 
nici nu s-au gîndit s-o cum
pere. Cind produsele C.L.F. 
sînt (se mai întîmplă uneori) 
cumva depreciate, gestionari- 
vînzători ca Gheorghe Flo
roiu nu îndrăznesc să „vîre 
pe gît" clienților „surplusul" 
lor de marfă, aducător de ve
nituri (oricine înțelege acest 
lucru) de teama eventualelor 
obiecții. Cînd marfa însă e 
bună (și în general e bună), 
insolența tinde să nu mai cu
noască margini și indiferent 
cine ai fi (dacă el nu te cu
noaște !) trebuie să cumperi 
atît cît crede dumnealui, res
ponsabilul, de cuviință. Nu 
mai contezi, tu, cumpărător, 
în vederile celui de dincolo dc 
tejghea ai fost redus la pro
porțiile unui... buzunar din 
care acesta extrage atîția 
bani cît consideră necesar.
De ce ?

Supunem dezbaterii publi
ce (pentru că și în unele uni
tăți alimentare se mai întîm
plă asemenea cazuri) proce
deul acesta al smulgerii a- 
proape cu forța (da, cu forța)

a banilor din buzunarul cum
părătorilor. Pînă atunci, însă, 
pînă cînd cei ce procedează 
ca Gheorghe Floroiu vor fi 
puși la punct (e absolut nece
sar I), să fim., deciși și hotă- 
rîți: nu de dragul nostru, al 
clienților. ni se oferă un plus 
de marfă (acolo, ca să fie !) și 
nici pentru că noi sau ei, vîn- 
zătorii, nu am dispune sau nu 
ar dispune de „mărunțiș". Să 
fim siguri,’ aici, în acel „plus- 
produs" se ascunde, nu prea 
dibace, o... sursă de venituri. 
Firește, ilicite ! Fără să te pri
cepi la aceasta, îți dai seama 
— altfel, de ce ar insista vîn- 
zătorul să iei cît îți oferă el...:

— De doi lei se poate ?
— Nu, tovarășe vînzător, 

nu se poate sub nici un mo
tiv. Sînt banii mei și știu ce 
am de gînd să fac cu ei! Am 
cerut un kilogram, mie îmi 
dați un kilogram, fac rost de 
mărunțiș, la urma urmei, dacă 
dumneata nu ai — deși ești 
obligat — și ți-1 aduc. Reține, 
sînt banii noștri, ai dumnea
voastră sînt cei pe care-i luați 
atunci cînd semnați statul de 
plată. Dacă vreți să-l mai... 
semnați!

obținute în prima jumătate a 
anului, de plusul înregistrat care 
reflectă adevăratul potențial al 
unei unități unde, în majorita
tea abatajelor, se depun efor
turi tot mai susținute pentru re
cuperarea restanței din luna 
august, realizarea exemplară a 
planului pe acest an.

in ziua de 19 septembrie, în 
orașul Lupeni, iluminatul pu
blic „strălucea" în plină zi.
- Așa că, să știi de la mine. 

Toate becurile de pe arterele 
din Lupeni merg numai cu... 
energie de la soare. Deci, nu 
se consumă energie electrică. 
Chestie de economie ! I...

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziarul

Steagul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei 

lunar, 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac ia chioșcurile și 

difuzorii de presă din întreprinderi.
ASIGURATI.VA DIN TIMP ZIARUL DUM

NEAVOASTRĂ PREFERAT I

Liceul industrial 
minier Petroșani' 

primește înscrieri pentru 
anul școlar 1973-1974 pentru 

CAND1DAȚII REUȘIȚI 
FĂRĂ LOC-LA ORICE 

ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene în perioada 

25-30 IX 1973, pentru locurile 
rămase neocupate, după cum 

urmează:
CURS de zi

Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

71 locuri
6 locuri

37 locuri
33 locuri

Mica publicitate
CAUT îngrijitoare doi copii. Ciobanu — conducător 

auto — poștă Petroșani.
GĂSIT poșetă damă — Stan Vasile cond. auto — pe 

autobuzul 31. HD. 755.
VINd casă cu două camere, bucătărie, baie, teren 700 

mp. Aurel Vlaicu nr. 28 Petroșani.
PIERDUT legitimație de de serviciu pe numele Carp 

Virgil, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.

Se aseamănă 
cu... cucul

Oprescu Ciobanu, din 
Petroșani, s-a sustras de 
la obligația de a achita 
plata unei pensii de în
treținere de 150 lei în 
favoarea fiicei sale, Do
rina. Pentru a i se 
„șterge" urma, s-a mu
tat cu serviciul dintr-o 
unitate în alta. Ca un... 
cuc, care și-a abandona! 
puiul, zburînd din crean
gă în creangă. O. Cioba
nu, însă, nu este pasăre, 
dar nici om nu poate fi 
considerat... Pentru lip
sa lui de omenie și ab
dicare repetată de la 
obligațiile pe care le a- 
vea în calitate de părin
te, a fost condamnat la 
un an închisoare, timp 
suficient pentru a me
dita la consecințele in
calificabilului gest al 
abandonului de familie.

A. COMȘA, 
N. GHERGHIN, 

Judecătoria Petroșani

Scandaluri repe
tate, in plină 

stradă
Nu de puțina ori, in 

plin centrul orașului 
Lupeni, pot fi văzute 
scene care, prin natura 
lor reprobabilă, indig
nează trecătorii. Au
torul acestor acte 
este Arpad Ilieș, munci
tor la sectorul XIII al 
minei Lupe-i, Acesta, a- 
tunci cînd mintea îi este 
întunecată de aburii al
coolului, se năpustește 
asupra soției lui, Irma, 
angajată la chioșcul de 
„Loz în plic" din centrul 
orașului, care l-a pă
răsit de 4 luni de zile, 
și începe un adevărat 
scandal ce se soldează 
cu bătăi și țipete. Oare 
problemele lor familia
re nu le pot rezolva 
altfel, decît în plină 
stradă și sub acest in
dignant procedeu ? Or
ganele de ordine, vor 
găsi neîndoielnic o mo
dalitate de a-1 tempera 
pe năbădăiosul soț, pen
tru ca strada să fie lip
sită de asemenea „spec
tacole" nedorite.

D. DEXTRIANU

DUMINICĂ, 23 SEPTEMBRIE

8,00 Bună dimineața I Gim
nastica pentru toți. 
Pentru sănătatea dv.: 
A dona singe — un act 
profund umanitar. De 
vorbă cu gospodinele.

8.30 Cravatele roșii — Șap
te contra șapte — emi- 
siune-concurs pentru 
pionieri și școlari. Se 
vor întrece echipajele, 
pionierilor din județe
le Dolj și Vaslui.

9,25 Film serial. Daktari. 
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba 
maghiară.

12.30 De strajă patriei.
13,00 — 16,09 Album dumi

nical.
16,10 Film serial — Arthur 

— Episodul X.
16,35 Magazin sportiv : Atle

tism — România — 
R.F.G. — Polonia (fe
minin) și ■ România — 
Belgia — Norvegia 
(masculin), Transmisi
uni de la Varșovia și 
București.«Fotbal : Cru
saders Belfast — Dina
mo București, Fener
bahce Istanbul — F. C. 
Argeș. TSKA Sofia — 
Wacker Innsbruck, Va- 
sas Budapesta — Sun
derland. Selecțiuni în
registrate de la Belfast, 
Istanbul, Sofia și Bu
dapesta.

18,40 Drumuri în istorie. Pia
tra Neamț — vestigii 
istorice.

18,55 Vetre folclorice — Cîn- 
tec pe Nera — Depre
siunea Almăjului. Film 
realizat cu participarea 
artiștilor amatori Ilie 
Chera-Jucu din Lăpuș- 
nicul Mare, Versavia 
Dragotă și Zăria Sîrbu 
din Rudăria, Florița

Perian din Moceriș.
19,1.5 Publicitate.

• 19,20 1 001 de seri — Istețul 
Motor-Mouse (VII).

19.30 Telejurnal — Săptămî- 
na politică internă și 
internațională în ima
gini.

20,3Q Film artistic : Texasul 
de peste gîrlă. In dis
tribuție : Alain Delon 
și Dean Martin. Regia 
Michael Gordon — 
premieră pe țară.

22,10 Telejunal. Sport.

LUNI, 24 SEPTEMBRIE

17.30 Curs de limbă fran
ceză. Recapitulare (10).

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi 

județul Harghita.
18.20 Căminul... în județul

Neamț.
18.40 Emisiune de știință.

Consecințe ale avortu
lui.

19,00 Ecranul.
19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — Moby 

Dick (I).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973. an hotărîtor.

20,00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Americii Lati
ne (I).

21,00 Revista literar-artistică 
TV. Poezia sentimentu
lui civic.

21.40 Roman foileton. ■ „Vinul 
roșu", episodul V.

22.20 24 de ore.

MARȚI, 25 SEPTEMBRIE

9,00 Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei : Colum
na lui Traian. Matema
tică (clasa a VII-a): 
probleme. Itinerar geo
grafic. Monumente ale

naturii:. Detunata ;
■ Floarea uitată.

10,00 Telex.
’ 10,05 Revista literar-artisti

că TV (reluare). — Po
ezia sentimentului ci
vic.

10.45 Publicitate.
10.50 Film artistic — Bum-

baraș. O producție
pentru televiziune re
alizată de Studioul
cinematografic „Ale- 
xandr Dvorjenko" după 
motivele unei povestiri 
de Arka'di Gaidar. Se
ria a Il-a.

12,00 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Lumea copi

ilor.
17.30 Curs de limbă ger

mană. Recapitulare 
(12).

18,00 Telex.
18,05 Arta plastică. Un pă- 

mînt al legendelor și 
artiștii lui : Vida Ghe- 
za și Vasile Kazar.

18.20 Univers beethovenian. 
Simfonistul Beethoven.

18.45 Avanpremieră.
18.50 Timp și anotimp în

agricultură.
19,10 Liberi azi trăim I —

program de cîntece pa
triotice.

19.20 1001 de seri. Moby 
Dick (II).

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotăritor.

20,00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Americii La ti- 
ne (II).

21,00 Gheorghe Zamfir și 
formația sa în Festiva- 

, iul „G. Enescu".
21,40 La cererea telespecta

torilor reluăm spec
tacolul : Vă rog să ne 
acordați... cu Stela Po
pescu și Șt. Bănică.

22,20 24 de ore.

MIERCURI, 26 SEPTEMBRIE

9,00 Teleșcoală.
10.00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspun

de bucureșteanului.
10,25 Publicitate.
10.30 Telecinemateca pentru 

copii. „Curajoșii".
12,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă rusă. 

Recapitulare (11).
18,00 Telex.

21,30 Telecinemateca : Ciclul
Regizori contemporani:
Fred Zinemann — 
Bărbații — cu Marlon 
Brando, Everett Slone, 
Tereza Wright.

22,55 Telejurnal.

JOI, 27 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (12).

9,30 Curs de limbă ger-

PROGRAMUL
pentru 

sâptămîna 
viitoare

18,05 Pe Dealul Vasluiului. 
Reportaj.

18,25 Fotbal. R.D.G. — Ro
mânia (preliminariile 
campionatului mondial) 
— Transmisiune di
rectă de la Leipzig. In 
pauză : Rezultatele tra
gerii Pronoexpres. 1 001 
de seri : Moby Dick 
(III).

20,15 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
— an hotărîtor.

20,30 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Americii Lati
ne (III).

mană — Recapitulare 
(13).

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Cărți și idei (relua

re).
10,30 Telecinemateca (re

luare) Ciclul „Regizori 
contemporani" Fred
Zinemann. Bărbații.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală — Fi

zică : Oscilații și unde 
în sistemele vii. Chi
mie : Cancerul meta
lelor. Literatură ro

mană : Pasiunea ade
vărului și a dreptății 
în eroii sadovenieni.

17.30 Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 întrebări și răspun

suri : Mecanismele
democrației economi
ce. Responsabilitate 
socială. Erele geologi
ce în istoria Terrei.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : Moby 

Dick (IV).
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen 1973
— an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Toate drumurile țapi.

20,05 Seară pentru tineret.
22.15 24 de ore.

VINERI, 28 SEPTEMBRIE

9,00 Curs de limbă france-' 
ză — Recapitulare 
(11).

9,30 Curs de limbă rusă 
Recapitulare (12).

10,25 Film artistic (reluare).
— „Texasul de peste 
gîrlă". cu Dean Mar
tin și Alain Delon.

12,05 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală. Pro

cedee noi în industrie : 
Tăiere cu plasmă. 
Transmisiune de la 
Institutul Politehnic 
din Timișoara. Anto
logie școlară : Drume- 
țind prin București.

17.30 Curs de limbă engle
ză. Recapitulare (12).

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la... neatenție. 

Jurnal de protecția 
muncii.

18,50 Revista economică 
TV.

19,20 1001 de seri. Moby 
Dick (V).

19.30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Toate drumurile țării.

20,05. Avanpremieră.
20,10 Efigiile naturii. Spec

tacol literar-muzical— 
coregrafic inspirat de 
versuri ale poeților ro
mâni, clasici și con-

■ temporani, închinate 
frumuseților peisaju
lui țării.

20.30 Prim-plan ing. Ale
xandru Milcescu. Șe
ful platformei montaj 
a termocentralei Ro- 
gojelu.

20,55 Publicitate.
21,00 Norbert Thiel și pașii 

lui de dans.

uss.
22,15 24 de ore.

21,30 Pagini de umor : A-
venturi în epoca de
piatră.

21,55 Pagini muzicale de
mare popularitate.
Concert Johann Stra-

SIMBATA, 29 SEPTEMBRIE

9,00 Lumea copiilor (re
luare).

9,30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru e- 
levi.

10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.

10.10 Bucureștiul necunos
cut (reluare). — Car
tierul regiei.

10.30 Emisiune de știință
’ (reluare). Consecințe

ale avortului.
10.50 Selecțiuni din Albu

mul duminical.
11.20 Biblioteca pentru toți 

reluare — V. Voicu- 
lescu.

12,00 Telejurnal.
15,00 Fotbal: C. F. R. Cluj 

— Steagul Roșu Bra
șov (divizia A) Trans
misiune de la Cluj. In 
pauză : Telex — Pu
blicitate.

16,45 Emisiune în limba 
germană.

18.30 Melodii îndrăgite in
terpretate de Ruxan- 
dra Ștcfănescu-Vlad.

18.50 Teleglob —Danemar
ca — Reportaj filmat,

19.10 Tragerea de amorti
zare Adas.

19.20 1001 de seri. Moby 
Dicks (VI).

19.30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Toate drumurile țării.

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni.

20,15 Teleenciclopedia. Sama- 
wa. Arta Egiptului 
antic. Zoorama.

20,55 Publicitate.
21,00 Film serial Mannix.
21.50 „La fereastra casei 

mele".
Intîlnire muziaal-dis- 
tractivă cu Ileana Să- 
răroiu, Amza Pellea, 
Ion Besoiu și Nicușor 
Predescu.

22.30 Telejurnal. — Sport.
22.50 Vedete internaționale.
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VINERI, 21 SEPTEMBRIE 1973

Încheierea vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica Peru

Cere
(Urmare din pag. 1)

român scoate în evidență po
sibilitățile largi de extinde
re a colaborării între cele do
uă țări și pe tărîmul artei 
și culturii.

In încheierea vizitei, asis
tăm la o vibrantă manifestare 
de simpatie pe care cadrele 
didactice și studenții acestui 
înalt for științific o fac so
lilor poporului român prie
ten.

In continuare, ■ președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu sînt oas
peții Universității Naționale

(Urmare din pag. 1)

chea orînduire, a înfăptuit 
transformările democratice re
voluționare, a trecut și a înfăp
tuit cu succes societatea so
cialistă, asigurînd astfel vic
toria noii orînduiri în țara 
noastră românească. (APLAU
ZE). Puține popoare în istorie 
au parcurs într-o perioadă așa 
de scurtă asemenea etape în 
dezvoltarea lor economico- 
socială. Cum a fost posibilă 
obținerea acestor succese re
marcabile ? Datorită, în pri
mul rînd, faptului ’că întreaga 
putere politică a aparținut po
porului, clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tutu
ror oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
care au acționat în strînsă uni
tate pentru a-și făuri viitorul 
liber, așa cum îl dorește po
porul nostru. (APLAUZE).

Din punct de vedere econo
mic, România era o țară slab 
dezvoltată. Industria era de 
abia la început; ponderea 
ei în producția totală naționa
lă nu depășea 20 la sută. A- 
gricultura era, de asemenea, 
în mîinile latifundiarilor, iar 
peste 75 Ia sută din populație 
se ocupa cu munca cîmpului.

Am înfăptuit reforma agra
ră, expropriind pe latifundi
ari, împărțind pămîntul țără
nimii, apoi am organizat co
operativizarea agriculturii, am 
naționalizat fabricile, băncile, 
toate bogățiile naționale care 
au trecut în mîna întregului 
popor. Am creat astfel baza 
economică pentru a putea tre
ce la făurirea orînduirii noi. 
(APLAUZE).

In acești ani, industria ro
mânească a crescut de peste 
25 de ori. Produceam 1,5 mi
liarde kWh energie electrică, 
anul acesta vom produce pes
te 48 miliarde kWh energie e- 
lectrică ; produceam 280 mii 
tone oțel, anul acesta vom 
produce 8 milioane, iar în 
1975 peste 11 milioane. In în
treaga țară se găseau 5 000 
tractoare vechi, astăzi în agri
cultura românească lucrează 
120 mii tractoare, iar industria 
produce anual 40 mii tractoa
re. Producem o serie de utilaje 
și mașini de înaltă tehnicitate. 
Am dezvoltat electronica, in
clusiv mașinile de calcul. Deci, 
industria românească a deve
nit o industrie modernă, nouă, 
care satisface pe deplin nece
sitățile țării în multe domenii 
de activitate si ne dă posibili
tatea de a participa activ la 
diviziunea internațională a 
muncii, exportînd în zeci de 
țări produsele industriei ro
mânești.

Am cooperativizat agricul
tura. Producția a crescut an 
de an. De Ia 700-800 kg grîu 
cit se obținea în unele din ju
dețele necooperativizate, de 
exemplu, în județul Constan
ța, unul din județele agricole

Cuvîntarea rectorului 
Universității San Marcos
(Urmare din pag. 1)

După victoria insurecției ar
mate de la 23 August 1944, în
făptuită de forțele patriotice, 
antifasciste, a luat parte la 
acțiunile politice de masă, 
pentru democratizarea țării, 
instaurarea guvernului popu
lar, reorganizarea aparatului 
statal, înfăptuirea reformei a- 
grare, refacerea economiei na
ționale, adică la un întreg pro
gram de proporții gigantice, 
menit să asigure un viitor lu
minos patriei și poporului său.

Acestea sînt marile trăsă
turi, calitatea umană ale ilus
trului bărbat care ne vizitează 
astăzi.

Ca rector al Universității 
San Marcos, și în numele co
munității universitare, vă fe
licit pentru dinamica pe care 
o imprimați, cu dragoste și 
devotament, României — țară 
pe care o admirăm pentru or
ganizarea sa socială, pentru 
trecutul său istoric, în care 
țelul predominant a fost lup
ta, pentru a ajunge Ia unitate, 
independență și autodetermi
nare, iar prin aceasta la con
ducerea propriilor sale desti
ne.

Noi cunoaștem spectaculosul 
progres al României, schim
bările sale economice și so
ciale, care presupun o dezvol
tare enormă din punct de ve
dere cultural și tehnologic. De 
aceea, noi privim cu mult in
teres vizita dumneavoastră.

In contextul relațiilor inter
naționale, noi cunoaștem po
ziția dumneavoastră, de pro
movare și stabilire a unor re
lații și legături de prietenie,

m o n i i I e
de Inginerie.

Intîmpinați cu căldură de 
rectorul acestei înalte institu
ții științifice, Cesar Sotillo 
Palomino, solii poporu
lui român primesc ex
plicații amănunțite a- 
supra modului ei de organi
zare, a disciplinelor predate 
și programelor de studii.

Rectorul invită, apoi, pe 
conducătorul statului român, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
în sala mare de consiliu, unde 
s-au reunit cadrele didactice 
ale universității, precum și 
numeroși studenți și studen
te, care își manifestă, prin

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
ale țării noastre, în acest an 
s-au obținut 3 500 kg Ia hec
tar. Astfel, agricultura asigu
ră pe deplin necesitățile de 
aprovizionare a populației și 
creează și posibilități de ex
port de produse agroalimen- 
tare.

Iată că din punct de vedere 
economic România a devenit 
un stat industrial-agrar, cu o 
industrie puternică în plină 
dezvoltare, organizată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Aceasta a în
semnat socialismul în Româ
nia din punct de vedere eco
nomic.

Am |reat o bază puternică 
și am trecut acum la o etapă 
nouă, de făurire a socieia 
socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Dar toate acestea nu ar fi 
fost posibile fără a rezolva 
una din marile probleme ale 
progresului economico-social, 
al progresului general al ori
cărei societăți și cu atît mai 
mult al unei societăți noi — 
societatea socialistă —, proble
ma ridicării nivelului de cu
noștințe,. dezvoltarea învăță
mîntului, științei, culturii, care 
constituie factori primordiali 
pentru progresul unei noi o- 
rînduri sociale, al civilizației 
omenești în general. (APLAU
ZE).

Ca să fiu bine înțeles ce am 
făcut în această direcție, sînt 
obligat să menționez că în 
1945 în România exista încă 
un număr destul de mare de 
analfabeți — circa 36 la sută 
din populație. Am lichidat de 
mult această moștenire tristă. 
Astăzi avem învățămintul o- 
bligatoriu de zece ani pentru 
întregul tineret. 50 Ia suta din 
tineret învață în licee gene
rale și de specialitate, iar nu
mărul studenților este de 
150 000, față de circa 26 000 în 
1938, în anii de dinainte de 
război. Practic, învățămintul 
nostru superior reușește să 
formeze toate cadrele de care 
avem nevoie pentru dezvolta
rea impetuoasă a economiei 
românești și putem să asigu
răm pentru țările prietene o 
serie de cadre de specialitate 
pe care acestea le solicită. 
Totodată, în învățămintul su
perior din România învață 
astăzi peste 2 500 de studenți 
din diferite țări. Iată, deci, dțn 
punct de vedere al învățămîn- 
tului ce a însemnat socialis
mul în România — crearea ri
nei culturi noi, a unui învăță- 
mînt nou, strîns legat de in
teresele poporului, care face 
totul pentru ridicarea nivelu
lui general de cultură a po
porului, pentru dezvoltarea 
generală a bunăstării și feri
cirii întregii noastre națiuni. 
(APLAUZE).

Am dezvoltat puternic ști
ința, institutele de cercetări, 
punînd fără îndoială accent, 

de colaborare și pace între toa
te, statele, pe baza respectării 
principiilor suveranității, in
dependenței, egalității în drep
turi și- neamestecului în trebu
rile interne, naționale ; cu
noaștem că, în cadrul acestei 
linii, relațiile politice, econo
mice și culturale dintre Ro
mânia și țările Americii Lati
ne ocupă un loc preferențial.

După ce s-a referit la rolul 
și reformele structurale ale 
învățămîntului peruan, pre
cum și la transformările so- 
cial-economice care s-au pro
dus în ultimii ani în Peru, 
rectorul Guevara a spus în 
încheiere :

Domnule președinte 
Ceaușescu,

Salutăm în persoana dum
neavoastră pe omul riiatur și 
chibzuit care, cu o viziune 
clară și o gîndire ponderată, 
conduce destinele poporului 
român, salutăm pe omul aus
ter, cu o voință de fier, care 
întruchipează călăuza ce duce 
către glorificarea patriei; sa
lutăm pe omul care cunoscînd 
lumea celor umili îi conduce 
pe calea sănătății și culturii, 
condiții generale fără de care 
nu există popor mare și nici 
democrație adevărată.

Primiți, în numele Consiliu
lui Executiv al Universității 
Naționale Mayor de San Mar
cos, Diploma și Medalia prin 
care vi se conferă titlul de 
doctor honoris causa.

Vi le oferim cu cea mai 
mare plăcere. „Alma Mater“ 
este onorată cu prezența 
dumneavoastră și salută prin 
dumneavoastră națiunea și 
universitățile române.

decernări
puternice aplauze, bucuria de 
a avea în mijlocul lor pe re
prezentanții României so
cialiste.

Are loc solemnitatea decer
nării titlului de doctor ,ho- 
nd#s causa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în timp 
ce tovarășa Elena Ceaușescu 
este declarată profesor ono
rific al Universității Națio
nale de Inginerie.

Directorul programului de 
studii, profesorul Benjamin 
Jarufe Zedan, dă citire expu
nerii de motive, scoțînd în 
•evidență marile merite, ca 
patriot înflăcărat și om po- 

mai cu seamă în ultimii ani, 
pe cercetarea tehnică de spe
cialitate, pe care o conside
răm ca o necesitate pentru a 
ține pasul cu progresele uria
șe ale revoluției tehnico-știin- 
țifice, pentru a asigura parti
ciparea poporului român la 
progresul general al științei 
universale. (APLAUZE).

Preocupîndu-ne de toate a- 
ceste probleme, nu am uitat 
nici un moment că tot ceea ce 
facem trebuie să fie destinat 
omului, că in centrul întregii 
noastre politici, esența însăși 
a societății socialiste pe care 
o construim trebuie să fie o- 
mul cu multitudinea de preo
cupări pe care le are. De a- 
ceea o dată cu dezvoltarea 
generală a țării, ne-am preo
cupat de a crește continuu ni
velul de trai material și spi
ritual al poporului. Am dez
voltat puternic construcția de 
locuințe, de spitale, de așeză
minte de cultură și asistență 
socială. Practic, venitul națio
nal a crescut de aproape zece 
ori, salariile reale au crescut 
numai în ultimii 15 ani de 
peste trei ori. Am introdus re
gimul general de pensionare 
pentru toți oamenii muncii, 
iar de circa trei ani și pentru 
țăranii cooperatori, ajutorul 
pentru copii, pentru mame. 
Practic putem spune că nive
lul de trai al poporului s-a 
ridicat considerabil și tocmai 
de aceea tot ceea ce facem, 
întreaga noastră politică se 
bucură de sprijinul unanim al 
întregului popor, pentru că el 
vede că întreaga noastră po
litică este destinată a face via
ța sa mai îmbelșugată, mai în
destulată, mai liberă. (APLA- 
UfcfcJ.

Am pornit întotdeauna de 
la faptul că orice societate so
cialistă nu poate fi înfăptuită 
decit cu sprijinul poporului, 
care trebuie să-și făurească în 
mod conștient destinul său, 
istoria sa proprie. De aceea, 
am creat formele organizato
rice corespunzătoare partici
pării maselor populare la con
ducerea tuturor sectoarelor 
activității economico-sociale, 
începînd cu participarea la 
conducerea întreprinderilor 
unde funcționează consiliile 
muncitorești, ca organe deli
berative, care conduc întreaga 
activitate, cu instituționaliza- 
rea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, în fața că
rora Consiliile oamenilor mun
cii prezintă dări de seamă de 
două ori pe an și care hotă
răsc pînă la urmă asupra dez
voltării și a întregii activități. 
In Consiliile populare, comu
nale, orășenești, județene, în 
guvern, în Marea Adunare 
Națională — organul suprem 
a! națiunii noastre — sînt re
prezentate direct toate cate
goriile de oameni ai muncii, 
care își spun direct - părerea 
și hotărăsc asupra tuturor pro
blemelor dezvoltării societății 
noastre.

Democrația socialistă are la 
bază democrația economică, 
politică, faptul că tot ceea ce 
se produce este repartizat și 
aparține întregului popor, este 
repartizat în raport cu munca, 
cu contribuția pe care fiecare 
o aduce la dezvoltarea socie
tății. Deci, dreptatea și echi
tatea socială constituie o rea
litate pe care poporul nostru 
o trăjește astăzi. (APLAUZE).

Iată domnilor, iată dragi 
prieteni, într-o scurtă sinteză 
ce reprezintă astăzi societatea 
pe care noi am înfăptuit-o în 
România.

Poporul nostru a trebuit 
însă să ducă lupte grele. Am 
realizat aceasta nu fără greu
tăți și nu fără greșeli. Nu 
vreau să credeți că totul a 
mers ca Pe un drum asfaltat: 
dimpotrivă, am avut multe 
greutăți. A trebuit să luptăm 
și cu reacțiunea internă și cu 
reacțiunea internațională, a 
trebuit să învingem multe 
greutăți, datorită stării de

(Urmare din pag. 1)

bună ocazie pentru a fixa pie
trele de hotar ale unei sar
cini comune, pentru a proce
da la o informare reciprocă, 
în vederea obținerii unor re
zultate. în curs de desfășura
re, și pentru a cohcretiza idei
le de progres împărtășite de 
țările noastre, de capitalele 
noastre, de iluștrii lor repre
zentanți.

Coordonatele de bază ale 
dezvoltării generale ale Româ
niei — a continuat vorbitorul 
— au fost elaborate și reali
zate sub conducerea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Poli

i unor 
litic de talie mondială, ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

El subliniază, în continua
re, meritele științifice deose
bite ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, în calitatea sa de 
director general al Institutu
lui central de cercetări chi
mice din București.

Ia apoi cuvîntul rectorul 
Cesar SotillO Palomino, care 
arată că universitatea se 
simte mîndră de a putea a- 
duce un omagiu poporului 
prieten al României, în per
soana celui care îi conduce 
destinele. „Considerăm — a 

înapoiere de la care am por
nit. S-au făcut și multe gre
șeli ; unele poate inerente u- 
nei opere atît de mari, unele 
care puteau fi evitate. Dar în 
revoluție., în asemenea trans
formări uriașe pînă la urmă 
se judecă care sînt rezultatele 
și bilanțul, care, ca să spun 
așa într-un limbaj statistic, 
sînt foarte pozitive. Poporul 
român trăiește astăzi o viață 
liberă, independentă, suvera
nitatea și independența țării 
constituie o realitate astăzi 
în România. (APLAUZE).

Mai avem multe de făcut. 
Ne-am propus ca în următorii 
10—15 ani să ajungem din 
punct de vedere economic la 
nivelul țărilor dezvoltate din 
lume.

Anul acesta, pe 8 luni, de 
exemplu, industria româneas
că a crescut cu aproape 15 la 
sută, dar pentru a realiza a- 
ccastă înaintare impetuoasă 
alocăm din venitul național 
33 la sută pentru dezvoltarea 
generală a țării. Fără îndoială 
că aceste eforturi au rezultate 
nemijlocite asupra dezvoltării 
și creșterii nivelului general 
al țării și pînă la urmă sînt 
o contribuție esențială la a- 
devărata independență a țării. 
Nici o țară nu poate fi inde
pendentă cu adevărat dacă 
nu-și creează o economie pu
ternică, bazată pe o agricultu
ră și o industrie dezvoltate, pe 
o știință și cultură avansate, 
dacă în jurul acestui program 
nu este întregul popor pentru 
a învinge toate greutățile și a 
putea asigura mersul hotărît 
înainte, pentru a-și făuri o 
viață liberă, independentă. 
(APLAUZE).

Aceasta este experiența na
țională a României. Trebuie 
să spun că fiind comuniști 
am avut întotdeauna în vede
re de a ține seama de legită
țile generale, de legitățile dia
lectice ale dezvoltării socie
tății, dar întotdeauna am stu
diat bine condițiile concrete 
din țara noastră — economice, 
sociale, naționale, istorice —, 
inclusiv gradul de dezvolta
re al poporului și am căutat 
ca aceste legități generale să 
le aplicăm la condițiile din 
țara noastră, să găsim pentru 
problemele pe care le avem 
în față acele soluții care co
respund condițiilor din Româ
nia. Noi am pornit și pornim 
de Ia faptul că nu există un 
șablon obligatoriu pentru con
strucția socialismului, că fie
care popor va aduce întotdea
una ceva nou și va construi 
socialismul, potrivit condiți
ilor în care trăiește, a felului 
său de a judeca și de a gindi 
și numai un asemenea socia
lism va fi împărtășit de popor, 
va fi trainic și de neînvins. 
(APLAUZE).

Am avut, însă, întotdeau
na în vedere că este necesară 
o largă colaborare internațio
nală. Am dezvoltat larg cola
borarea cu toate țările socia
liste, chiar în ciuda divergen
țelor noi am acționat pentru 
depășirea lor și pentru a co
labora strîns cu toate țările 
care construiesc noua orîndu
ire, considerînd că aceasta 
este o necesitate pentru mer
sul înainte, pentru cauza 
generală a progresului și a 
păcii în lume. Am acționat și 
acționăm cu multă fermitate 
pentru a dezvolta relațiile de 
colaborare cu toate țările care 
au scuturat dominația impe
rialistă, care au pășit pe calea 
dezvoltării independente — 
țările în curs de dezvoltare, 
întreținem relații strînse cu 
toate aceste țări. Vedem în 
această colaborare un factor 
important — aș putea spune 
istoric — pentru progresul 
fiecărei țări, pentru desfășu
rarea cu succes a luptei îm
potriva politicii imperialiste, 
a colonialismului, neocolonia- 
lismului, pentru dreptul po
poarelor de a fi stăpîne pe 

Oaspeți ai Consiliului Municipal
tica guvernului român se ori
entează spre crearea unei e- 
conomii avansate, sprijinită pe 
o industrie modernă și pe o 
agricultură intensivă, bazate 
pe sisteme moderne de tehno
logie și administrație publi
că.

In încheiere, primarul ge
neral locțiitor al orașului Li
ma a spus : „Orașul Lima pri
mește cu o deosebită și adevă- . 
rată îneîntare vizita președin
telui României, iar Consiliul ' 
provincial al Limei vă urea
ză «bun venit», declarîndu-vă, 
în cadrul acestei ceremonii, 
«oaspete ilustru al orașului».

Pentru meritele dumnea
voastră personale, precum și

înalte ti
spus el printre altele — 
că acordarea titlului de 
doctor honoris causa ilus
trului președinte al Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
și de profesor onorific 
doamnei Elena Ceaușescu 
constituie un prilej minunat 
de a strînge legăturile care 
unesc popoarele peruan și 
român pe calea unor schim
buri tehnico—științifice ce 
vor apropia și mai mult aces
te două popoare care prezintă 
atîtea trăsături .similare.

In continuare, ia apoi cu
vîntul , tovarășul Nicolae 

destinele lor, de a-și făuri 
viața în mod independent, 
fără nici un amestec din afară. 
(APLAUZE).

Desigur că trebuie să ținem 
seama de situația din lume, 
că există țări cu orînduiri so
ciale diferite, de aceea Româ
nia a acționat și acționează 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială ; dezvol
tăm relațiile și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, conside
rînd că aceasta corespunde 
cauzei generale a păcii în lu
me. Desigur, punem un ac
cent deosebit ca in re
lațiile cu toate statele să
se respecte egalitatea în
drepturi, suveranitatea și
independența națională, să
se excludă amestecul în tre
burile interne, să se asigure 
avantajul reciproc, iar în re
lațiile cu țările prietene — și 
mă refer aici și la țările so
cialiste și la țările care luptă 
pentru dezvoltarea indepen
dentă — punem accentul și pe 
solidaritatea comună pentru 
progresul fiecăruia în parte, 
pentru progresul general eco
nomico-social. (APLAUZE).

Iată, doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni, în ce spirit a 
acționat și acționează Româ
nia, atît pe plan național, cît 
și pe plan internațional.

In acest spirit are loc și vi
zita noastră în America Lati
nă și în minunata dumnea
voastră țară — Peru. Sîntem 
deja de cîteva zile în patria 
dumneavoastră. Am putut cu
noaște cîte ceva din realizările 
pe calea dezvoltării economi
co-sociale, consolidarea inde
pendenței și suveranității.

Am discutat cu președinte
le dumneavoastră, cu primul 
ministru, cu miniștri ; am a- 
juns Ia multe înțelegeri cu 
privire la dezvoltarea colabo
rării economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale dintre po
poarele noastre. Fără îndoială 
că o anumită semnificație în 
dezvoltarea acestei colaborări 
o are originea latină a po
poarelor noastre. Dar, mai pre
sus de toate acestea, ea este 
legată de faptul că popoarele 
noastre sînt angajate pe calea 
dezvoltării economico-sociale, 
a apărării independenței și su
veranității, sînt hotărîte să 
acționeze cu fermitate pentru 
a contribui la triumful în via
ța internațională a unei poli
tici noi, a unor relații noi, în 
care fiecare națiune să fie pe 
deplin stăpînă pe destinele 
/sale. Tocmai de aceea, am pu
tut ajunge la aceste înțelegeri. 
Avem în vedere ca astăzi și 
mîine să semnăm o serie de 
convenții, inclusiv o declara
ție comună, căreia îi acordăm 
o mare însemnătate, care de 
fapt afirmă principiile funda
mentale atît ale relațiilor din
tre popoarele noastre, cît și 
ale relațiilor pe plan interna
țional. Trebuie să vă declar 
cu toată sinceritatea că sînt 
pe deplin mulțumit de felul 
în care a decurs vizita noas
tră în țara dumneavoastră, de 
rezultatele cu care vom în
cheia această vizită.

Dumneavoastră reprezentați 
un vechi centru de învățămînt 
și de cultură. Intre Universi
tatea „Mayor de San Marcos" 
și universitățile din România 
s-au stabilit relații de colabo
rare. Noi considerăm că aces
te relații pot aduce o mare 
contribuție atît la dezvoltarea 
generală a învățămîntului, 
culturii și științei, din fiecare 
țară, dar și la o mai bună 
cunoaștere a popoarelor noas
tre, la cauza colaborării in
ternaționale. Noi punem sar
cini deosebite în fața oame
nilor din învățămînt și cul
tură a studențimii noastre. 
Am considerat întotdeauna 
că locul universităților, locul 
studențimii, este în lupta pen
tru transformarea revoluțio
nară a societății. Avem satis
facția să spunem că întreaga 

pentru meritele dumneavoas
tră deosebite, ca om de stat, 
Consiliul pentru acordarea 
Ordinului Meritului Munici
pal a hotărît să confere pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, d-lui Nicolae Ceaușescu 
«Marea Cruce a Ordinului Me
ritului Municipal», pe care 
îmi este deosebit de plăcut să 
o înmînez, în cadrul acestei 
ceremonii.

Domnule președinte al 
României : primițj, împreună 
cu soția dumneavoastră și su
ita română, cel mai cordial 
salut al Limei și al consiliu
lui respectiv, rugindu-vă să-l 
acceptați ca mărturie a prie
teniei pe care v-o exprimăm cu

11 u r i
Ceaușescu.

Cuvîntarea șefului statului 
român a fost subliniată, în 
repetate rînduri, cu puternice 
aplauze.

Ceremoniile solemnității de 
la Universitatea Națională 
San Marcos și de la 
Universitatea Națională de 
Inginerie au constituit mo
mente importante, și im
presionante în același timp, 
ale vizitei în Peru, contri
buind la întărirea și dezvol
tarea în continuare, pe toate 
planurile, a prieteniei din
tre poporul român și poporul 
peruan.

intelectualitate din România, 
din primele zile ale revoluției, 
s-a alăturat cauzei dezvoltării 
pe un drum nou a poporului 
și și-a făcut pe deplin datoria, 
avem un tineret studențesc 
minunat, căruia îi cerem de 
a se pregăti, de a-și însuși 
cele mai noi cunoștințe din 
toate domeniile, pentru a se 
pregăti ca mîine să poată 
să-și îndeplinească rolul lor 
în toate domeniile de activita
te și, pînă la urmă, să poată 
să asigure conducerea țării, 
realizarea năzuințelor poporu
lui nostru de a obține o dez
voltare tot mai puternică. 
Așa vedem noi locul intelec
tualității, al studențimii și, 
fără îndoială că, în toată lu
mea profesorii, studențimea, 
joacă un rol tot mai impor
tant în progresul general, în 
lupta pentru transformarea 
revoluționară a societății. (A- 
pLaUZE).

Independent de anumite 
concepții, inclusiv filozofice 
— sînt și vor fi diferite con
cepții — dar, pe deasupra a- 
cestora, este necesar ca oame
nii de știință, de cultură să-și 
pună toate cunoștințele în 
slujba poporului, în slujba 
patriei, în slujba umanității, 
a progresului general. Numai 
așa, într-adevăr, titlul de in
telectual, de om de știință va 
fi respectat și apreciat de po
porul respectiv, de toate po
poarele lumii. Așa judecăm 
noi și trebuie, încă o dată, să 
menționez cu multă satisfacție 
că întreaga noastră intelectu
alitate, întreaga noastră stu- 
dențime urmează neabătut po
litica partidului nostru, a sta
tului nostru, și joacă un rol 
activ în tot ceea ce înfăptuim, 
în tot cea ce ne propunem să 
realizăm în viitor.

Dorim să realizăm o largă 
colaborare cu dumneavoastră. 
Dorim să extindem relațiile 
între profesorii, între oame
nii de știință, între studenții 
din țările noastre, aceasta co- 
respunzînd pe deplin interese
lor cunoașterii, apropierii, pro
gresului. Orice izolare înseam
nă rămînere în urmă. Noi sîn
tem pentru o largă colaborare 
și, mai cu seamă în domeniul 
științei, culturii, această cola
borare este esențială pentru 
progresul fiecărei națiuni, 
pentru progresul general al 
întregii omeniri.

Iată, doamnelor și domnilor, 
dragi prieteni, în ce spirit 
primesc această înaltă distinc
ție pe care mi-ați acordat-o 
astăzi. Cu angajamentul, ca 
să spun așa, în fața dumnea
voastră — că în întreaga mea 
activitate în țara mea, voi face 
totul pentru a realiza năzuin
țele poporului meu, de a-și 
făuri o viață tot mai bună, li
beră, independentă, de a ocu
pa un Ioc demn în marea fa
milie a națiunilor lumii. In 
relațiile cu dumneavoastră, 
cu poporul dumneavoastră voi 
face tot ceea ce depinde de 
mine pentru a dezvolta aceas
tă colaborare, pentru ca între 
universitățile noastre să se 
dezvolte această colaborare, 
pentru ca, în felul acesta, să 
întărim solidaritatea în lupta 
comună pentru progresul fie
căreia dintre țările noastre, 
pentru progresul general, pen
tru pace în întreaga lume. 
(APLAUZE.

Puteți fi siguri că veți avea 
întotdeauna un prieten în 
România, că „doctorul hono
ris causa" al universității 
..Mayor de San Marcos" va 
ști să cinstească acest titlu, 
militînd pentru progresul ge
neral, pentru victoria dreptă
ții sociale în întreaga lume. 
(APLAUZE).

Vă doresc din toată inima 
succese în activitatea dumnea
voastră de dezvoltare a învă
țămîntului, în slujba poporu
lui din patria dumneavoas
tră, multă fericire, multă să
nătate. (APLAUZE).

prilejul vizitei dumneavoas
tră în acest oraș".

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită de șeful 
statului român, urmărită cu 
deosebit interes, a fost în re
petate rînduri subliniată prin 
aplauze puternice.

La sfîrșitul ceremoniei, toți 
cei prezenți au felicitat căldu
ros pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. In saloanele muni
cipalității a fost oferit apoi un 
cocteil.

La plecare, un numeros pu
blic, aflat în fața clădirii mu
nicipalității, a salutat călduros 
pe solii poporului român.

Telegrame externe
Lucrările Adunării Generale 

a 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE — 

20 — Trimisul special Ager- 
pres, V. Martalogu, transmi
te : Punctul de pc ordinea 
de zi referitor la primirea 
de noi membri în Organiza
ția Națiunilor Unite a oferit, 
în continuare, numeroase
lor delegații prezente la lu
crările celei de-a 28-a se
siuni a Adunării Generale 
posibilitatea să salute intra
rea celor două state germa
ne și a Insulelor Bahamas 
în O.N.U., apreciind rolul 
pozitiv al acestui act pentru 
sporirea prestigiului și efi
cacității organizației și ex- 
primînd speranța că această 
inițiativă va avea menirea 
să contribuie la realizarea, 
cu mai multe șanse de iz- 
bîndă, a obiectivelor și prin
cipiilor Cartei.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat, între altele, că ad
miterea R.D.G. și R.F.G. în 
O.N.U. constituie un eveni
ment ce poate fi calificat'.ca 
o dată istorică în evoluția 
relațiilor internaționale în 
Europa postbelică. Faptul 
constituie, de asemenea, do
vada unor schimbări con
siderabile și ireversibile care 
s-au produs în lumea con
temporană. grație eforturilor 
susținute ale tuturor forțe
lor păcii și progresului și, 
înainte de toate, ale țărilor 
socialiste.

Salutînd apoi . intrarea în 
O.N.U. a statului Bahamas, 
ambasadorul sovietic a su
bliniat' sprijinul pe care 
Uniunea Sovietică va con
tinua să-l acorde popoarelor 
din Africa, Asia și America 
Latină în lupta lor pentru 
libertate, independență, de
mocrație și progres social.

Conferința pentru securitate 
și cooperare de la Geneva

GENEVA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Joi, și-au 
.continuat activitatea majo
ritatea organelor de lucru ale 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. In 
comisia întîi, care se ocupă de 
problemele securității pe con
tinent, au fost abordate pro
blemele privitoare la modul 
de organizare a lucrărilor în 
această fază a Conferinței. 
Au avut loc ședințe ale sub
comisiei care se ocupă de 
principiile ce trebuie să re
glementeze relațiile dintre 
state și ale subcomisiei pentru

Situația din Chile
• Starea de urgență

SANTIAGO DE CHILE 20 
(Agerpres). — Camioane și 
jeepuri ale armatei continuă 
să circule pe străzile capita
lei chiliene, în timp ce uni
tăți militare patrulează în 
punctele strategice ale ora
șului, la peste o săptămînă 
de la lovitura de stat împo
triva guvernului Unității 
Populare — transmite agen
ția U.P.I. Intr-un interviu 
acordat ziarului democrat- 
creștin „La Prensa", al trei
lea ziar autorizat să apară 
după recentele evenimente, 
șeful juntei militare, Au
gusto Pinochet, a declarat că 
„în mai multe puncte sînt 
în curs de constituire, în 
prezent, unități de luptă îm
potriva noului regim", ame- 
nințînd cu posibilitatea in
troducerii stării de „război 
intern" și cu grele pedepse. 
Un alt membru al juntei, 
generalul de aviație Gusta
vo Leigh, a declarat că cei 

noilor

unor noi

Unității 
24 de 

persoane au 
transportate 

național din

care opun rezistență 
autorități „vor fi executați".

Comunicate oficiale infor
mează despre continuarea 
raidurilor forțelor -armate și 
despre efectuarea 
arestări în rîndul susținăto
rilor Guvernului 
Populare. In ultimele 
ore, alte 53 de 
fost reținute și 
pe Stadionul 
Santiago de Chile, unde, po
trivit agenției Reuter. se 
află, în prezent, aproximativ 
4 400 de deținuți. Noile 
tOrit'ăți au recunoscut, 
asemenea, tentative de 
împotriva unor posturi 

au
de 

atac 
ale

poliției. Termenul „ultim" 
pentru „predarea voluntară 
a armelor" a fost stabilit' 
pentru duminică, 23 sep
tembrie, cei care nu se vor 
supune acestui ordin fiind 
amenințați cu adoptarea 
unor măsuri drastice împo
triva lor. Posturile de radio 
controlate de armată au 
avertizat, potrivit agenției 
A.N.S.A., că orice „provoca
re" împotriva noilor autori
tăți va fi pedepsită cu seve
ritate „conform legilor mili
tare".

Intre timp, starea de ur
gență introdusă după lovi
tura de stat rămine In vi
goare. iar frontierele și ae
roporturile internaționale chi
liene continuă să fie în
chise Un singur avion 
al liniilor aeriene argen- 
tiniene a primit autoriza
ția de a ateriza la Santiago 
de Chile : el a adus la bord 
un grup de aproximativ 70 
de ziariști străini. Autori
tățile militare au anunțat 
că, pînă la noi ordine, intra
rea ziariștilor străini pe te
ritoriul chilian nu se va pu
tea face decit pe calea aeru
lui. O strictă cenzură a pre
sei continuă să fie menținu
tă. Posturile de radio pro-

Reprezentantul Iugoslavi
ei, felicitînd cele trei state 
care au devenit' membre ale 
O.N.U., s-a referit, la rin- 
dul . său, la forța nouă pe 
care o vor insufla acestea 
organizației. „Organizația
noastră, a declarat ambasa
dorul iugoslav, se afirmă pe 
măsură ce crește universali
tatea sa. Faptul că toate 
țările doresc să intre în or
ganizație și nimeni nu o pă
răsește este o dovadă eloc
ventă a forței care o sus
ține și a potențialului său, 
care crește fără încetare". 
El și-a exprimat speranța că 
procesul complex pe care îl 
reprezintă Conferința pentru 
securitate și cooperare euro
peană se va dovedi un pro
gres notabil în direcția des
tinderii în lume.

In discursul său. amba
sadorul S.U.A. a arătat că 
intrarea celor două state 
germane în O.N.U. repre
zintă încoronarea eforturilor 
diplomatice depuse timp de 
o generație în interiorul și în 
afara O.N.U., proces în 
cursul căruia statele au 
ajuns să recunoască realită
țile lumii de azi. Acest pro
ces a făcut ca lumea să ad
mită. treptat, că nici dife
rențele de ideologie și nici 
ostilitățile generate de răz
boi nu trebuie să împiedice 
edificarea unui viitor mai 
bun. „Primind noi membri 
în O.N.U., a declarat repre
zentantul american, noi am 
parcurs doar o porțiune a 
drumului care 'duce spre o 
pace durabilă. însoțită de 
alte . progrese în direcția ar
moniei internaționale, aceas
tă evoluție trebuie să facă 
omenirea sâ resimtă încu
rajare și satisfacție".

aspectele militare ale securi
tății. In această a doua sub
comisie, delegațiile U.R.S.S. 
și Angliei au prezentat docu
mente cuprinzînd propuriefi 
de măsuri concrete privind 
notificarea prealabilă a ma
nevrelor militare de amploa
re. precum și schimbul de 
observatori la asemenea ac
țiuni, ca prime măsuri în a- 
ceastă direcție. S-a discutat 
totodată, problema notifică
rii marilor mișcări de trupe. 
O serie de delegații au anun
țat că vor înainta propuneri 
mai detaliate dg natură să 
lărgească sfera acestor preo
cupări.

rămîne în vigoare
gresiste au fost închise, iar 
ziarele și revistele de stingă 
desființate, după cum anun
ță agenția Prensa Latina, ca
re citează emisiunile vntou 
posturi de radio clandesti
ne captate în Argentina, în 
apropierea graniței cu Chile. 
Cursurile în diferite univer
sități au fost suspendate, ar
mata ocupînd, potrivit agen
ției France Presse, Univer
sitatea „Santa Maria" din 
Valparaiso și Universitatea 
tehnică din Santiago, unde 
au avut loc puternice acte 
de rezistență ale studenților 
împotriva juntei militare. De 
asemenea, junta a ordonat', 
după cum relevă agenția 
Taniug, reorganizarea învă
țămîntului universitar.

Din Buenos Aires, agenția 
Prensa Latina transmite că 
redacția din Santiago de Chi
le a agenției „Inter Press 
Service" (I.P.S.) a fost ocu
pată de militari, care au 
început' să percheziționeze 
arhivele pentru „a analiza" 
informațiile transmise din ca
pitala chiliană în ultimele 
trei luni. Redacției i s-a in
terzis să trasmită știri în ex„ 
terior pînă la noi ordine.

Un purtător de ctivînț ofi
cial al juntei militare, citat: 
de agenția Taniug, a decla
rat că majoritatea membri
lor guvernului Unități? 
Populare au fost arestați și 
sînt' reținuți la Academia 
militară din Santiago de 
Chile.

După cum relevă agențiile 
de presă, autoritățile mili
tare au declanșat o adevă
rată prigoană împotriva 
unor rezidenți din țări la- 
tino-americane aflați în 
Chile, acuzîndu-i de a fi 
amestecați în activități sub
versive. Două grupuri de re
zidenți bolivieni — de 70 și, 
respectiv. 117 persoane — au 
fost' expulzați în ultimele zi
le.

Pe plan economic, noile au
torități sînt- confruntate cu 
probleme. urgente privind 
aprovizionarea capitalei și a 
altor localități cu produse 
alimentare și a. diferitelor 
unități industriale cu materii 
prime. Birourile, magazine
le, diferitele întreprinderi șî' 
serviciile publice și-au reluat 
activitatea la Santiago, dar, 
potrivit agențiilor de presă, 
viața în capitală continuă 
să fie influențată de menți
nerea restricțiilor de circu
lație între orele 20,00 și 7.00 
dimineața și de celelalte 
măsuri de urgență adoptate 
de forțele armate.

La 19 septembrie, junta 
militară chiliană a anunțat 
ruperea relațiilor diplomati
ce cu R.P.D. Coreeană — 
transmit agențiile TASS, Fran
ce Presse și Associated 
Press.
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