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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

de șantiere al T.C.H. mai are depredat un număr de apartamentrimestre!

cele
de lucru - „cheie", acolo unde stadiul actual al lucrărilor în execuție pro- 
o oarecare nesiguranță privind posibilitățile

te egal cu cît a predat în trei

respectării termenului final de

Planul fizic din acest oh, la construcțiile de locuințe, in Valea Jiului este bogat. 
Vor trebui predate pînă la sfîrșit peste 1 000 de apartamente. Pînă la finele celui de-al 
treilea trimestru al anului au mai rămas doar citeva zile. Este, deci, un prilej de a 
face un succint bilanț al activității desfășurate, de la începutul anului, de către colectivul 
Grupului de șantiere din Valea Jiului ale T.C.H. și de a răspunde la o întrebare de 
mare interes : CIND, SI CUM VOR FI PREDATE BLOCURILE CUPRINSE IN PLANUL FI
ZIC ANUAL ?

L-am invitat pe tovarășul IOAN SITESCU, inginerul șef al Grupului de șantiere să ne 
relateze situația prezentă la obiectivele principale, după care, împreună, ne-am deplasat 
la punctele 
voacă încă 
predare.

FATA IN FA ȚA ^TERMENUL

AZI 
construe 
țlile de 
locuințe:

AIntr-un singur trimestru, Grupul

CONSECINȚA DEFICIENȚELOR 
NE „TRATATE11 LA TIMP

Iată, pentru început, ’declarate de invitatul nostru :— Sarcinile de plan pe acest an sînt foarte mobilizatoare, 
corespunzînd posibilităților 
noastre reale. Prin urmare, încă de Ia începutul anului, s-au depus eforturi susținute pentru atingerea unor stadii de execuție avansate. Dar cum am avut prea puțin front de lucru atacat la începutul anului fel o : să mul re explică de ce în momentul de față am reușit să asigurăm recepția abia la jumătate din numărul total de apartamente ce urmează a fi puse Ia dispoziția locuitorilor. Pe parcurs au apărut piedici in plus, în general din vina beneficiarilor, ceea ce a provocat în- tîrzieri, greu recuperabile, la atacarea' unor obiective, cu termen de predare pînă la 31

eșalonat ast- încît doar din blocuri în pri- ca-
ampredărilemică partefie terminate i semestru, fapt

cembrie. Este cazul celor 60 de apartamente din Uricani unde și în momentul de față se poartă discuții pentru finanțare. și ă blocului A 1. cu 66 apartamente de lâ Lupeni, unde lucrările au fost întrerupte pentru că nu este asigurată, deocamdată, instalația ascensorului. Un aspect deosebit apare la Vulcan unde s-a precizat cu întîrziere soluția tehnologică pentru construcția unui grup de blocuri

turn, fiecare cu 65 apartamente, reușindu-se abia în luna august atacarea propriu-zi- să a lucrărilor.Cu toate acestea, conform ultimelor grafice de. execuție elaborate, din diagramele întocmite pentru fiecare formație de lucru de care dispunem în parte, ca și din hotărîrea celor care muncesc pe șantiere, avem certitudinea că ne vom onora integral sarcinile fizice ale planului anual.

Trenuri

maximă in-
Șantierul Vulcan

Trebule asigurată functionarea Ireproșabilă 
a utilajelor noii tehnologii de construcțieIalucru fost zona

NICOLAE CEAUSESCU
in Maroc

SOSIREA LA RABATIn drum spre țară, după vizita întreprinsă în mai multe țări de pe continentul latino- american, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al- Republicii Socialiste România, a sosit, vineri la amiază, la Rabat, unde, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o vizită neoficială de prietenie la invitația regelui Marocului, Hassan al II-lea.Avionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional „Rabat Sale". Aerogara era împodobită cu drapelele de stat ale României și Marocului, ce încadrau portretele președintelui Ceaușescu și regelui al II-lea. Pe terasa aerogării, numeroși cetățeni salută sosirea oaspeților. Un mare grup de specialiști români aflați în Maroc, în cadrul acordurilor de cooperare dintre cele două țări, aplaudă îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i urări de bun venit.La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu deosebită căldură de regele Hassan al II-lea. Șeful statului român prezintă regelui Marocului pe tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Macovescu, Bujor Al- mășan, precum și pe celelalte persoane oficiale care l-au însoțit în vizita pe continentul latino-american.Sînt prezentate apoi președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România personalitățile marocane venite în întîmpinare :

NicolaeHassan

primul ministru. Ahmed Osman, ministrul afacerilor externe, Ahmed Taibi Benhima, ministrul comerțului, industriei minelor și marinei comerciale, Benslimanc Abdelka- der, ministrul cooperării și formării cadrelor, Mohamed Benhima, ministrul Casei regale și șef al Cancelariei și Protocolului regal, generalul Moulay Hafid Alaoui, ceilalți membri ai guvernului marocan, generali și ofițeri superiori, înalți funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.Sînt de României Mircea, și cului Jcrio, 'ceilalți șefi de misiuni diplomatice acreditați ir. capitala marocană.In continuarea ceremoniei sosirii, președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea trec în revistă garda regală aliniată pe aeroport, care prezintă onorul președintelui Consiliului de Stat al României.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea, ceilalți oaspeți, însoțiți de gazde, iau loc apoi în mașini escortate de motocicliști, îndreptîndu-se spre reședința rezervată șefului statului român — Palatul Dar es Salaam. Pe traseul unor mari bulevarde străjuite de coloanele svelte ale palmierilor ce duc în frumoasa capitală marocană, cetățeni aflați la acea o- ră pe stradă salută coloana 0- ficială.Rabatul oferă imaginea u- nui oraș în plină dezvoltare, în care tradiționalul și moder-

la
față ambasadorul la Rabat, Vasile ambasadorul Maro- București, Maati preponde- națională unei in-

nul se completează și se îmbină armonios. Edificii impozante din beton și sticlă au fost construite alături de casele albe, în stil arab, așezate, într-o simetrie perfectă, în perimetrul unor străduțe înguste.Dar Rabatul oferă numai parțial importantele înnoiri a- le Marocului în anii de după proclamarea independenței țării. Pretutindeni în țară în- tîlnești astăzi realizări importante pe plan economic și social care au schimbat înfățișarea multor regiuni ale tînă- rului stat african dintre O- ceanul Atlantic și Munții Atlas. Alătur» de. dezvoltarea a- griculturii, sector rent în economia marocană, creareadustrii proprii, bazată pe valorificarea marilor bogății naționale de care dispune țara, este una dintre preocupările majore ale guvernului maiestății sale regale în dorința de a asigura prosperitatea poporului marocan.Această nouă vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Maroc constituie o mărturie a interesului cu care România urmărește eforturile tinerelor state africane în lupta lor pentru consolidarea independenței și suveranității naționale. Continuarea discuțiilor la cel mai înalt nivel dintre cele două țări va contribui, fără îndoială, la dezvoltarea relațiilor româno-marocane pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

avionul o. scurtă aeropor- capita- venit

Primul punct de care am descins a blocurilor Al și A 2 din Vulcan.. Unul dintre blocuri, Al, este „ridicat" pînă la nivelul 5, în timp ce' la parter sînt pe
cale a se încheia tencuielile interioare, iar în exterior, la

Ing. Anton HOFFMAN

Ultimele lucrări de i- 
zolare la terasa unui 
nou bloc.

(Continuare in pag. a 3-a)

Solicitarea cu tensitate, din timpul verii, a capacității de transport pe calea ferată a mobilizat întregul colectiv al stației Petroșani la îndeplinirea sarcinilor sporite ce i-au revenit. In primele două decade ale lunii septembrie, ceferiștii stației, au obținut noi și importante succese în satisfacerea cu promptitudine a cerințelor de transport ale beneficiarilor.Dînd dovadă de un înalt simț de răspundere, disciplină și pregătire . profesională, salariații stației au reușit formeze și îndrume, în mele 20 de zile ale.lunii curs, un număr de 31 trenuri cu sUpratonaje, expediind în acest pestecare toateDe tățit indicatorii de sporire

sarcinii statice pe osie/vagon și redus staționarea vagoanelor la încărcare/descărcare și acelora, în t'ranzit cu manevră, tot atîtea garanții că trimestrul III al anului se va încheia cu în bogat bilanț de realizări în sectorul de transport, feroviar.

Vineri dimineața, prezidențial a făcut escală lâ Dakar. T tul internațional lei senegaleze în întîmpinarea Nicolae Ceaușescu rășei Elena Ceaușescu, președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar- Senghor, primul ministru, Abdou Diouf, ministrul forțelor armate, Ma- gatte Lo, secretarul de stat al Ministerului de externe Ada- ma N’ Diaye, ministrul informațiilor, Daouda Sow, și alte persoane oficiale senegaleze.Pe aeroport, împodobit cu drapelele celor două, țări, cei doi șefi de stat au trecut în revistă o companie de onoare.După ' această ceremonie.

Pealautovarășului i și a tova-
tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a avut, în salonul de onoare al aeroportului din Dakar, o întîlnire cu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.Au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. ăl P.C.R., și Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat.A luat parte Abdoul Diouf, primul ministru al Republicii Senegal.Au fost examinate, cu a- cest prilej, probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale dintre cele două state, s-a căzut de acord cu privire la identificarea unor noi posibilități de dez-

voltare a relațiilor economice, la conlucrarea celor două țări în cadrul țiuhilor organe folosul mân și zei păcii s semenea, probleme legăturilor bune, de prietenie și colaborare existente intre Partidul Comunist Român și Uniunea Senegaleză.După încheierea lor, președintele Ceaușescu a răspuns Ia între-* bările puse de Ahmed Tidia- ne, reprezentant al postului de radio Senegal.

I Organizației Na- Unite și a altor internaționale în popoarelor ro- senegalez. al cau- și colaborării. De a- au fost abordate privind dezvoltarea
Progresistăconvorbiri- Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a) J

ZZZZZZZ//ZZ///Z//ZZZZ/ZZ/ZZ//ZZ//ZZZ//////ZZ/Z///Z/ZZZ/Z/ZZ////Z/ZZZZZZZ/AZ/Z/ZZZZZZZZZZZZAZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZ/ZZZ/ZZ/ZZZ. r

să pri-în
fel 17 900 tone mărfuri prevederi, activitate la au contribuit din plin turele de serviciu, asemenea, s-au îmbună- a

Ritm înalt de lucru, depă
șiri pe șantierele T.C.M.M

Din realizările de pînă acum obținute de colec
tivele de constructori și montori ale Șantierului „Va
lea Jiului" al T.C.M.M., in perioada trecută din lună, 
se poate aprecia cu certitudine că septembrie va fi 
cea mai rodnică lună de la începutul anului, 
ma decadă producția valorică realizată a fost 
rioară celei planificate cu 47,8 la sută, iar în 
următoare, a doua, înregistrîndu-se o depășire 
consistentă a planului valoric — cu 79,1 la sută.

In ritm intens se desfășoară lucrările de construc
ție pe șantierul de extindere și modernizare a Prepa- 
rației Lupeni unde, în cursul lunii viitoare urmează 
a se atinge cota finală a obiectivului — 40,5 m. Tot 
aici, în ritm mereu mai accelerat, pe măsură ce be
neficiarul asigură utilajul necesar, sînt efectuate lu
crările de montaj, atît de către formații specializate 
ale executantului cît și cu echipe de montori repar
tizate expres la acest obiectiv din partea beneficiaru-

In pri- 
supe- 

decada 
și mai

omi de cuvine și de wjiune
9 Bilanțul brigăzii fruntașe: 6 200 tone cărbune extrase 

peste plan de la începutul anului.
de cărbu-

ortacii
ILIE 

secto-
Ani- 

numi

Sfîrșitul decadei a 
doua a lunii sep
tembrie confirmă în
că o dată că 
brigadierului 
NICOLAE, din 
rul I al minei 
noasa se potoameni de cuvînt și de acțiune. Produc
ția de cărbune ex
trasă de ei, în abata
jul frontal nr. 3 din 
stratul III, în perioa
da scursă de la înce
putul lunii este de 
peste 700 tone, plu
sul de cărbune adău- 
gîndu-se unei depă
șiri substanțiale do- 
bîndită în primele 
opt luni din an — de

5 500 tone
ne.

Cheia
pe care le 
de lună de

anului minerii ce- 
patru schimburi 
brigăzii 
de

succeselor 
obțin lună 
Ia începu-

condu-
PETRE ELI- 

GHEORGHE 
NICOLAE 

și NICOLAE

tul 
lor 
ale 
se
SEU, 
MATEI, 
DAN 
NENU constă în o- 
mogenitatea pregăti
rii profesionale a 
membrilor formației, 
în conștiinciozitatea 
cu care ei muncesc, 
în disciplina fermă de 
producție pe care o 
dovedește la frontul 
de lucru fiecare com
ponent al brigăzii. 
Podirea completă și

minuțioasă la cope- 
riș și culcuș, execu
ția susținerii fără nici 
o abatere de la mo
nografia de armare, 
schimbarea la fața lo
cului a muncitorilor 
între schimburi ca și 
folosirea judicioasă 
Și integrală a fondu
lui de timp disponibil 
sînt doar clțiva din
tre factorii care au 
asigurat, permanent, 
în . abatajul brigăzii 
depășirea producti
vității muncii și, în 
felul acesta, realiza
rea unor înălte cîști- 
guri. Calculul efectu
at pentru perioada 
celor două 
trecute din 
lună exprimă, și de

decade 
aceăstă

data aceasta, că pro
ductivitatea muncii 
realizată a fost mai 
mare față de cea pla
nificată cu o tonă pe 
fiecare post, iar 
tigul estimativ obți
nut se ridică la 
lei pe pbst de miner 
(137 lei pe post de a- 
jutor miner și 119 lei 
pe post de vagone
tar).

De remarcat este 
' faptul că toate aces
te rezultate înseamnă 
depășirea, cu mult 
înainte de sfîrșitul a- 
nului, a angajamen
tului asumat de acest 
vrednic colectiv mi
neresc.
Constantin DăNILA, 

corespondent

cîș-

161

Mai presus de orice

GRIJA PENTRU OM
Minerii de la Lonea cer „punct sanitar44 în incinta exploatării. Spi
talul unificat Petroșani îl poate asigura cu cadre. Cine se opune ?

muncitorii de Ia E.M. 
vă rugăm să ne aju- 
să avem din nou in 
minei un punct sani- 

prim ajutor, pentru că

„Noi 
Lonea, 
tați ca 
incinta 
tar de
a trecut mult timp de cînd a 
fost mutat dispensarul și o- 
dată cu el punctul de prim a- 
jutor. Acum pentru o tăietură 
la deget, pentru un pansa
ment, trebuie să mergem pînă 
la căminul muncitoresc".Pentru a înțelege mai bine cele citeva rînduri desprinse dintr-o scrisoare sosită la redacție, iată despre.ee este vorba. Ca în oricare întreprindere sau exploatare minieră, și la Lonea a existat un dispensar și un punct de prim ajutor. In luna mai a acestui an, dispensarul a fost mutat, datorită spațiului necorespunzător, în > clădirea căminului pentru nefamiliști clin Lonea, la aproximativ 1 kilometru distanță dc mină. Odată cu dispensarul a fost mutat și punctul sanitar de prim ajutor unde, trei surori medicale lucrau în trei ! schimburi.

(facațjtat..
*. !•,

Instruiri pionerești
feri a avut loc instruirea 

comandanților-instructori de 
detașamente de la școlile 
din Vulcan și Uricani pre
cum și a învățătorilor cu 
predare simultană la ciclul 
I din școlile municipiului. 
Printre temele care au fost 
dezbătute s-au aflat și sarci
nile majore ce stau în fața 
școlii, în lumina documente
lor Plenarei din 18-19 iunie 
a.c., detașamentele pione
rești și educația ateist-știin- 
țifică.

Acest punct sanitar este cerut insistent și pe bună dreptate de mineri.Opinia și dorința oamenilor pentru care s-a înființat acest punct sanitar o cunoaștem. 
Gheorghe Burciu, supraveghetor la sectorul 7, E.M. Lonea. ne-a întărit acesta părere : 
„Lucrez de multă vreme la 
această mină. De cînd știu, 
aici a existat postul de prim 
ajutor. Și aici ar trebui să fie. 
Așa este logic... toți muncito
rii gîndesc ca mine".A comenta inoportunitatea deciziei de a muta și punctul de prim -ajutor- din incinta minei, credem că este de prisos.Să vedem în schimb, opinia celor care prin natura funcției, au datoria de a se îngr de condițiile sociale de muncă ale minerilor. Iată, pe cea a tovarășului Iosif Ledrer, șeful serviciului administrativ :— Conducerea a hotărît. Eu răspund de administrare și nu de plasare. Dar nu e departe, și Ia o adică avem și noi punct de salvare. (Dar nu cu cadre de specialitate — n.n).Președintele comitetului sindicatului, tovarășul Aurel Ne
gru nu era în cunoștință de cauză, dat fiind că numai de puțin timp ocupă această funcție.Cadrele medicale optează pentru situarea punctului sanitar în incinta minei. „Așa ar fi legal, deși Viorel

Marcu, de la dispensarul E.M. Lonea). Mai mult, dr. Gheor
ghe Drăghici, șeful secției externe Petrila a Spitalului u- nificat Petroșani, a discutat la; timpul potrivit cu conducerea exploatării problema, dar s-a refuzat lăsarea în incintă a punctului sanitar. S-a trimis apoi și o adresă de către spitalul Petrila (nr. 905/30 mai 1973) din .care cităm „To
varășe nea — 
ția că 
nitar
lui Ministerului Sănătății nr. 
654/1971. In consecință, vă 
rugăm să luați măsuri UR
GENTE de conformare, dispu- 
nînd readucerea punctului 
sanitar în incinta minei. Aș
teptăm să ne comunicați mă
surile luate".Am așteptat patru luni răspunsul. Conducerea atării, fel mul mulți localnici dinafară, punctul sanitar în al doilea rînd nu sînt suficiente surori. Primul argument nu are nevoie de comentarii. Referitor la al doilea, șeful ției Petrila a spitalului troșani, dr. Gheorghe ghici, ne-a asigurat că

director (al E.M. Lo- 
n.n.) vă atragem aten- 
mutarea punctului sa- 

contravine Ordinu-

argumentează problema : înrînd prea explo- ast- pri- veneau la

ExcursieAstăzi, un grup de 28 neri de la E.M. Lupeni plecat pentru două zile tr-o excursie pe itinerarul Deva — Arad — Timișoara — Caransebeș și retur. Cu acest prilej tinerii vor, face cunoștință cu realizările e- conomico-sociale și frumusețile „țării" Banatului.

tî- 
au 
în

Se trece la autoservire
La magazinul de încălță

minte (unitatea nr. 29) din 
Lupeni se fac pregătiri In 
vederea adoptării, în curlnd, 
a formulei specializate de 
desfacere prin autoservire. 
Este cel de al treilea maga
zin, din rețeaua comercială 
a l.C.L.S.P.I. Petroșani care 
trece la acest sistem al 
servirii moderne, eficiente a 
populației.

■ '.W.'AS'.W.

• CONFERINȚA DE PRESACULTURA-ARTA
ll-a a festivalu

® Situația din Chile.
Sorescu

(in pagina a 2-a) (în pagina a 4-a)

® Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa de la Geneva

® Lucrările sesiunii Adună
rii Generale a O.N.U.

Ionica FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)

• Astăzi începe la Petroșani ediția a 
lui-concurs „Flori alese de pe Jiu"

Note de lectură „La Lilieci" de Marin

Pe agenda căminelor culturale

Căutînd o carte...

despre.ee
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Astăzi începe la Petroșani
ediția a 11-a a festivalului-concurs

n
Ion BOTA

structura

Vreau azi să scriu un imn nemuritor, 
Mai scumpă mi-e acum străbuna glie, 
Pămîntul apărat cu mii de jertfe, 
A mea, iubită țară — Românie.

Imnul meu spre soare va urca 
Precum se-nalță azi al tău popor ; 
Va contempla măreața strălucire 
Cîntîndu-ți luminosul viitor.

sfîntă —
un nou soare.

structura 
e mai 
rînd este

Spun Patrie și ochii-mi se îmbată 
De-atîtea frumuseți nepieritoare 
Ivite peste tot, din glia 
Tărîm al noii vieți sub

PAWN

Prin diversitatea și perfecțiunea realizării artistice, creația 
' i populară reprezintă o sursă primordială de revitalizare a artei.
,' Descoperirea și valorificarea bogățiilor umane și artistice ale fol-
1' clorului este o atitudine mai veche și mereu actuală datorită a do-
] i uă considerente : creația populară este in permanentă mișcare
i' de unde și pericolul ștergerii din memorie a unor piese inestimabile.
'' Dar valorificarea folclorului este pindită de pericole: cine, ce și cum
' i selectează, prin ce mijloace trebuie să intervenim. Se pare că cel

1 mai indicat mijloc in privința muzicii populare și a dansurilor este
i scena. In acest cadru relațional sensul și contribuția festivalurilor
i și concursurilor folclorice apare de o netăgăduită importanță. Anul
i' trecut in Valea Jiului se organiza pentru prima oară in această re-
1, giune cu poziție specifică intre zonele folcloric-etnografice, festr-
! i valul-concurs de muzică populară „Flori alese de pe Jiu". A doua
i' ediție are loc astăzi și miine la Casa de cultură din Petroșani. Des-
' i pre această manifestare cultural-artistică de mare interes ne-a o-
' i ferit amănunte tovarășul VASILE CHIRCULESCU, activist ai Con-
i' siliului municipal al sindicatelor.

— O primă noutate a festivalu- 
lui-concurs „Flori alese de pe 
Jiu" este faptul că această a 
doua ediție este încadrată în- 
tr-o manifestare cultural-educa- 
tivă și artistică de mai largă 
audiență — festivalul județean 
„Sarmis" ediția IV-a.

- „Flori alese de pe Jiu" 
înțelegem că este o acțiu
ne de valorificare a folcloru
lui pornită din dorința unei 
confruntări artistice exigente. 
Ce ne puteți spune despre 
scopul propus și modul cum 
va fi îndeplinit ?

— Mai întîi trebuie sâ măr
turisesc că ideea festivalului a 
pornit în felul următor : Jiul este 
rîul care trecînd prin patru ju
dețe (Hunedoara, Gorj, Mehe
dinți, Dolj) și-a creat, de-a lun
gul timpului, și unele trăsături 
comune în privința obiceiurilor 
a datinilor, a folclorului literar 
și muzical. Și prima ediție or
ganizată în vara anului trecut 
ne-a confirmat gîndurile iniția
le, motiv suficient de temeinic 
să continuăm inițiativa. Scopul 
nostru este să promovăm și să 
stimulăm valorificarea frumoasei 
noastre creații populare.

- Ce ne puteți spune des
pre participarea și 
concursului ?

— De această dată 
festivalului-concurs 
complexă. In primul
concursul propriu-zis la care vor 
participa județele Gorj, Mehe
dinți, Dolj și Valea Jiului cu or
chestre de muzică populară, e- 
chipe de dansuri, grupuri vocal- 
folclorice, soliști vocali, creatori 
și interpreți umoristici. Al doilea 
moment - simpozionul /Valori
ficarea scenică a folclorului în 
mișcarea artistică de masă" la 
care vor prezenta comunicări 
toate centrele de îndrumare 
a creației populare- și a mișcă
rii artistice de masă, instructori 
ai formațiilor folclorice. Prin a- 
ceastă acțiune teoretică sperăm 
să realizăm un util schimb de 
experiență cu invitații noștri asu
pra formelor celor mai adecvate 
și metodologia aplicată încă 
din faza culegerii pieselor fol
clorice. Al treilea moment este 
o expoziție a portului și țesătu
rilor populare din Valea Jiului, 
iar al patrulea — o paradă a ar
tiștilor amatori din Petroșani.

FestivaluLconcurs premiază 
acei care păstrează autentici
tatea folclorică, prospețimea 
nealterată a creațiilor folclorice, 
aprecierile în această privință 
vor fi făcute de un juriu compus 
din specialiști în folclor și etno
grafie.

— Cum va fi reprezentată 
Valea Jiului în această ma
nifestare care posedă atribu
te ale complexității ?
- Muzica populară și dansu

rile formează laturi de activita
te permanentă a cluburilor, ca
selor de cultură și căminelor 
culturale din municipiul nostru. 
Rezultatele selecției noastre 
următoarea configurație : 
chestra populară unificată 
Consiliului municipal al sindica
telor, dirijată de prof. Gheorghe 
Popa ; grupul vocal-folcloric de 
la Cîmpu lui Neag ; formațiile 
de dansuri populare de la 
de cultură din Uricani și 
nul cultural Cimpa ; doi 
vocali, băiat și fată iar la 
tul de creație și interpretare u- 
moristică Gheorghe Negraru, 
Gheorghe Sereș, Ion Velica, cu- 
noscuți mai ales pentru activi
tatea în brigada artistică de a- 
gitație și teatrul de amatori.

- O ultimă întrebare : cum 
este structurat în timp festi- 
valul-concurs ?
- Astăzi, la ora 

spectacol-concurs 
județe (nu știm care deoarece 
va avea loc o tragere la sorți). 
Mîine 9-11 parada portului 
popular ; de la ora 11 al doi
lea spectacol-concurs, la ora 14 
simpozionul iar de la ora 17, 
spectacolul formațiilor laureate.

Casa 
cămi- 
soliști 
punc-

18, primul 
pentru doua

T. SPĂTARU

Urcă înalt din piatră printre schele 
Profilul dur al creșterilor mele 
Cu armonii în fulgerări de linii 
Tu ești acel ce dai sevă luminii 
Și-i cîntec de împlinire, ca în vară, 
Intr-o risipă peste mîndra țară. 
Partid, dai vieți-mi strălucitul înțeles 
Și pentru fiii tăi eu am ales 
Un dar ce-n inimă are izvorul — 
De-a fi mereu ai tăi cu fapta și cu zborul...

din adîncuriSalonul de toatnnă“ al artiștilor plastici amatori
Luni, 24 septembrie, la 

clubul muncitoresc din Lu
peni se va deschide „Salonul 
de toamnă" al artiștilor plas
tici amatori din județul Hu
nedoara. Organizatorii acestei 
expoziții de pictură, grafică 
și sculptură ne anunță că ar
tiștii plastici amatori care 
doresc să participe la salon 
își pot aduce lucrările la se
diul clubului din Lupeni pină 
luni.

„Jocul de-a vacanța 
pe scenele din Valea Jiului
In săptămîna următoare Teatrul de stat din Petroșani va orga

niza în Valea Jiului spectacole cu comedia lirică „Jocul de-a va
canța" de Mihail Sebastian într-o distribuție în care au intervenit 
modificări : Corina - Lavinia Jemna ; Jef - Vlad Florin Vasiliu J 
mecanicul - Cristian Drăgulănescu. In celelalte roluri ale specta
colului, montat de regizorul Ipn Simionescu, actorii Dumitru Dra- 
cea, Mircea Pînișoară, Mihai Clita, Aurora Novăcescu și Mircea 
Zabalon. , .. ,.

„Jocul de-a vacanța" va fi prezentat pe scenele cluburilor am 
Lonea (24 septembrie, ora 18), Petrila (25 septembrie, ora 18), Lu
peni (29 septembrie, ora 18), și la Casa de cultură din Petro
șani (30 septembrie, orele 10 și 19,30).

In treceri spre adîncuri dinspre soare — 
Că par prea simplu doar să nu te miri — 
Din tîmplă-n tîmplă podul de sudoare 
Vibrează singure și mate străluciri...

Cu freamătul pichamerului port 
Prin codri arși de veacuri în cărbune 
Lămina gindului, intr-un efort 
De zbatere și-ntelepciune.
De umerii lor calzi, piei roși și umezi
Mi-1 simt ortacii alipit pe-al meu
Ce mare-i bucuria, cum să nu vezi ?
Firesc învingem. Crede-mă, nu-i greu I...

loan CHIRAȘ

notă Care film?
„In ziarul dv. nr. 7 422 din 

14 septembrie a.c., pagina a 
4-a, la rubrica „filme", se 
scria : Lupeni — Muncitoresc: 
Domnului profesor cu dragos-

jocurile 
și-n im- 
amintin- 
acel tu-

înalturi, crescînd în

(Agerpres)

căminelor culturale

L i 1 i eCu volumul L a
de MARIN SORESCU

ne
NOTE DE LECTURĂ

de un

ci“
de dati- ironie, a-

Largă colaborare internațională 
a bibliotecilor centrale universitareBibliotecile centrale universitare desfășoară o rodnică activitate în direcția colaborării cu numeroase instituții culturale din țară și de peste hotare. Astfel, Biblioteca centrală universitară din București întreține relații de schimb cu 1 061 foruri similare din 75 de țări. Pe această cale, anul trecut patrimoniul său s-a îmbogățit cu peste 5 000 de peri- adfee și cărți cu caracter di- iactic și științific.în aceeași perioadă, biblioteca ieșeană „Mihai Eminescu" a făcut schimbul i de publicații cu 1 200 parteneri din străinătate. Expediindu-le tra-

tate românești de fizică, matematică, geologie, geografie, cele 12 serii ale Analelor Universității „Alexandru loan Cuza", Biblioteca centrală universitară din Iași a intrat, totodată, în posesia a peste 3 000 de reviste și alte tipărituri străine din diferite domenii ale științei și culturii contemporane. La rîndul său, Biblioteca centrală universitară din Cluj colaborează cu 1 090 instituții de învățămînt superior, biblioteci naționale, unități de cercetare din lume, iar cea din Timișoara, cu aproape 500 de parteneri.

Lupeni,, 14 septembrie, ora 
16,30 : localul filmului, închis. 
Pe ușa de la intrare un bilet 
anunța pe o tovarășă să ridi
ce de la gară filmul pentru 
ziua respectivă.

Ora 17. Ușa localului se 
deschide și un cetățean care 
se afla acolo pentru vînzarea 
biletelor ne răspunde morocă
nos : azi nu rulează nici un 
film".Și scrisoarea primită de noi continuă, dezvăluind aceeași situație, prezentă chiar și în 15 septembrie : „...cetă
țenii citesc al doilea bilețel

lipit pe ușă și prin care tova
rășa operatoare este invitată 
să ridice de la gară filmul 
pentru „Muncitoresc". Oare 
tovarășa operatoare a citit bi
letul ? Dar responsabila cine
matografului ?“Pentru deplina lămurire a grupului de cetățeni din Lu- peni, semnatari ai scrisorii primite la redacție, precizăm că rubrica orientativă asupra filmelor care rulează în Valea Jiului se redactează în strictă conformitate cu programul lunar ce-1 primim din partea întreprinderii cinematografice județene Hunedoara — Deva. iar orice modificare , de program intră în responsabilitatea acesteia, for tutelar al cinematografelor care nu bine-

voiesc să ne anunțe schimbările intervenite.Ceea ce se petrece la Lupeni nu este o întîmplare izolată și fără precedente. Și la cele două cinematografe din Petroșani s-a întîmplat adesea ca programul să indice un a- nume film care era schimbat peste noapte cu un altul. Și de aici nedumeriri, nemulțumiri etc. Rațiunea acestor schimbări este destul de confuză și bine ar fi dacă am fi anunțați, prin orice mijloc, de ele pentru a face rectificările de rigoare în ziar. Deși nu este specificat, ziarul nostru publică filmele care rulează zilnic doar cu rezer
va : orice modificare a pro
gramului intră în responsabi
litatea întreprinderii cinema
tografice Hunedoara — Deva.
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Nu am ales o zi a- 
nume... Am căl
cat pragul clubu

lui sindicatelor din 'Vul
can minat de dorința de 
a căuta neapărat o car
te și I-am găsit așa cum 
îl știam dintotdeauna: 
de o curățenie ce impu
ne respect și mulți, 
foarte mulți oameni ca- 
re-și folosesc timpul li
ber într-un mod plăcut, 
instructiv. Și e firesc să 
fie așa.

Apoi mai există mi
neri, profesori, munci
tori constructori la ca
re relaxarea intră în 
sfera unei preocupări 
adinei, a unei pasiuni a- 
nume : cineclub, muzi
că ușoară, jocurile,... ci
titul.

Bibliotecara clubului, 
tovarășa MARIA BÎL- 
DEA, mi-a ascul- 

atentă și răb-
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Săptămîna cultural-artistică 
a orașului Lupeni

Ste/ai'i fi twazi
I 
I
I
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*
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Oare ce vers ar ii în stare 
să le clnte freamătul lăuntric, 
adine, tulburător, să clnte în 
așa fel balada acestor arbori 
incit simbolul lor să-și pre
lungească vibrațiile pină in 
sufletul nostru ?

O, brazi ce cutezați veșnic

scoarța și în frunza voastră 
numele voevodului Ștefan, 
cel purces de Ia Borzești ? 
Poate din tăria voastră, pe 
care scurgerea veacurilor nu 
o seacă ci o face mai graniti
că, și-a adăpat marele voe- vod și ne adăpăm toți fiii

CREIONARE
LIRICĂ

spre
pieptul muntelui drepți și semeți și sărutînd cu fruntea 
voastră totdeauna scăldată în 
apele clorofilei azurul și ste
lele I Nu sînteți voi, oare, 
trunchiuri de viori din care 
țîșnesc doinele străbune, 
frunțile ce primele dau bine
țe luceafărului de dimineață 
amintindu-ni-1 pe Eminescu ?

Iar voi, stejari ce vă îm
preunați brațele ori de cite 
ori simțiți apropierea furtu- 

nu purtați gravat în

cestui pămînt românesc 
terea, demnitatea, măreția 1

Stejari și brazi — arbori ai 
tinereții fără bătrînețe 1 Su
fletul vostru îl simțim în po
eziile și-n chilimurile noastre, 
în cîntecele și-n 
noastre, in domurile 
plinirile noastre, 
du-ne totdeauna de 
ceafăr al poeziei care a fost 
Eminescu și de acel voevod 
care a fost marele Ștefan I

Nicolae POP

„La Lilieci Marin Sorescu ne propune o formulă nouă de poezie. Simțul parodiei, îndrăzneala metaforică și stilistică, .viziunea deloc tradiționalistă asupra lumii satului sînt cîteva din caracteristicile a- cestui nou volum. Autorul depoetizează lumea copilăriei sale prin niște parabole uimitor de simple și singulare, străbătute de disimulat dor liric.Poemele noului volum relevă o simbolistică a obiceiurilor de sărbătoare, a portului, a cîntecelor și jocurilor de copii, autorul reușind să creeze o poezie rafinată, opusă clișeelor, iro- nizînd cu un spirit ușor nostalgic dar și malițios lumea mitică a satului atît de iubit de Creangă, Sadoveanu, Go- ga.Universul poetic nu e deloc închis în niște legi imuabile, ci dimpotrivă, poezia lui Marin Sorescu din acest ultim volum, susținută de un limbaj ingenios, ironic, pe alocuri discursiv-declara- tiv, reușește să ne dea o i- magine inedită, deloc contrafăcută a lumii satului din- totdeauna. O viziune remarcabilă prin noutatea ei. S-ar crede că Sorescu nu simpati-

zează deloc poezia tradiționalistă, de aici tenta lui de scriere nouă demistificînd felul în care s-a scris sau poate se mai scrie poezia satului. Spiritul său critic, detașarea în fața oricăror formule poetice, mobilitatea a- titudinilor, vizionarismul

său liric, folosirea ironiei ca formă aparte a ceremonialului poetic, afinitatea poetului cu aspecte ale existenței dintre cele mai misterioase și totuși comune, („Micul lord", „Copăceanca") sînt cî- teva note de adîncă radica- litate a demersului poetic din acest volum de poezii.Pe rînd, în perspectiva u- nui descîntec e ridiculizată (printr-o notă de amuzament, printr-un limbaj pitoresc) toată ordinea eternă a mentalității satului. E ridiculizat anecdotismul fapte-

• Ieri după-amiază, căminul cultural 
din Iscroni a organizat, în cartierul Dă- 
nuțoni, jurnalul vorbit „Avantajele ofe
rite de stat pentru încheierea contracte
lor animaliere".

@ La căminul cultural din Jieț are loc 
astăzi, la ora 18, simpozionul „Cultură și 
religie".

@ Brigada științifică de la căminul cul
tural din Cimpa a fost, joi, printre lu
crătorii forestieri de la punctul Gîrbovi- 
na, răspunzînd întrebărilor adresate.

• z„Să păstrăm și să îndrăgim cîtecul, 
jocul, balada și snoava bătrînească" este 
ideea principală a serii folclorice care în
cepe astăzi, la ora 20, în sala căminului 
cultural de la Cîmpu lui Neag.

Pentru ziua de duminică, căminul și-a 
programat o întîlnire a locuitorilor cu 
brigada științifică.

• Mîine, la ora 19, la căminul cultural 
din Bănița are Ioc expunerea „Internațio
nala I și România".

lor ridicate la rang nă. Iată accente de dintre cele mai fine, la dresa venirii unui nou musafir în sat : „Pe la ulmii noștri, înota în fîn o femeie înaltă / Pe cap avea o văs- călie de floarea-soarelui, mare, o ducea ca / Pe-o ba-

niță. / Și-n mînă ținea de coadă un dovleac alb, / Ce-o fi adus-o pe femeia asta peste dealuri, cu floarea soarelui / In cap, și cu dovleacul în mînă ? / Parcă-mi era și milă / Cînd treceai dintr-un sat într-altul era ca și cînd te duceai / In străinătate / Puțini rămîneau să se căpă- tuiască / prin alte sate, că nu le / Pria clima / Mă uitam la musafirul nostru ca la cineva dintr-o altă lume" (Copăceanca).Cu multă subtilitate So- rescu ironizează obiceiul din

In cadrul festivalului județean „Sarmis ’73", comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă și clubul muncitoresc din Lupeni organizează pe plan local în perioada 21 — 30 septembrie o săptămînă cultural- artistică.Deschiderea săp- tămînii cultural-ar- tistice din Lupeni va avea loc mîine, la ora 10, la Monumentul eroilor, fiind îmbogățită cu un recital de poezie patriotică, programe de muzică corală și de fanfară.Alte manifestări programate : „Salonul de toamnă" al artiștilor plastici a- matori din județul Hunedoara, cu lucrări de sculptură, pictură și grafică, al

noaptea de lăsata secului, scoțînd efecte tari prin evaluarea acestei datini la scar ra celei mai hilare magii: „Cei înfofoliți în mintene și cojoace de pe dealuri / Care toarnă vorbele prin pîlnie de gîlgîie tot satul de rîs Spun de sute de ani cam / a-

le/celeași glume, numai că pun pe / Socoteala altora Focurile se mută în pisc, tot mai spre nord, / Se merge cu strigatul de la vale la 
deal] spre / Capul celălalt al satului, / Și cînd răgușesc ăia, după miezul nopții / Dau drumul unor roți de car, cu / spițele împănate cu fîn / Aprind fînul cu șomo- iagul și-odată te pomenești / Cu roți d© foc rostogolin- du-se din cer, dintre stele / Vîjîie, sar peste gropi, e ceva grandios, / Parcă cineva din cer a venit cu carul de

o cartecărui vernisaj va fi luni la ora 18 ; întîl- nirea membrilor cenaclului literar „Lira" cu scriitori din județ și din țară, concerte de muzică simfonică și de fanfară. La cinematograful „Cultural" va fi organizată joi o gală de filme folclorice („Nedeea", „O nuntă cum n-a mai fost", „Festivalul rilor" etc.), zatorii și-au să realizeze curs de muzică ușoară și, paralel, al brigăzilor artistice de a- gitație. Săptămîna cultural-artistică se va încheia în 30 septembrie cu un spectacol festiv și un concurs de montaje muzical-literare.

Izvoare", căjușa- Organi- propus un con-
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Ifoc să lumineze situația, să vadă cum lăsăm noi post / Și cam ce se mai vorbește în comuna Bulzești/".Lumea rurală este văzută mai ales prin ceremoniile ei de ziua morților, la arat, la semănat; deseîntecele („zicea țața Anica, amețind un cărbune"), magiile, rugăciunile pe cîmp, etc., toate fac parte dintr-un cosmos al trăirilor de veacuri ale țăranului român. Poetul revitali- zează printr-o nouă oglindă imaginea satului etern, dînd forță magică acelor întîm- plări sublime dar conferin- du-le autenticitate prin palpabilitatea Poezia se naște din poantei umoristice dar deasupra ei plutește cea mai purificată metaforă. In ce constă nota acestei noi atitudini poetice soresciene ? Deși poetul apasă cu degetul tocmai pe rana elogiată de tradiționaliști, bizareriile, sarcasmul la adresa mentalității de la țară nu sînt evaluate la modul rece, academic, moralizator, ci sînt îmbrățișate în comuniunea cea mai fericită și mai șocantă: poezia și umorul, născînd fascinante simboluri, creînd i- ronia poetică.

numai ironiei.gestul

Prof. Ana Pop SÎRBU

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

dătoare solicitarea 
mi-a dat imediat spre 
studiu materialul căutat 
deși lucra la listele bi
bliografice pentru noul 
an de învățămînt de 
partid. Și, în timp ce 
îmi luam notițe s-au 
perindat cetățeni de di
ferite vîrste și profesi
uni care au fost serviți 
cu aceeași nobilă răb
dare. După ce am ter
minat studiul, am în
trebat :

— Am venit cumva 
într-o zi în care de o- 
bicei biblioteca este 
foarte aglomerată ?

— Nu. Este o zi obiș
nuită. Se pare că citito
rii noștri, aproape 1 500, 
doresc să citească în- 
tr-un timp record cele 
27 000 de volume. Și cu 
toate acestea nu 
chiar toți aici.

Astfel am aflat 
mai sînt șapte biblioteci 
volante fiind repartizate 
la căminul E.M. Vulcan, 
E.M. Paroșeni, la carti
ere, respectiv bloc A 
61, E.G.L. și E.G.C. Co- 
roești, toate din Vulcan. 
In total 229 cărți la bi
bliotecile volante, îngri
jite conștiincios de to
varăși cu experiență ca 
Hortensia Iovi, admi
nistrator la căminul 
E.M. Vulcan sau munci
torul Alexandru Stroe, 
de la căminul E.M. Pa
roșeni.

Desigur, nici aici nu 
lipsesc cititorii fruntași 
printre care lăcătușul 
Dumitru Gegiu, ingine
rul Jan Hăraciu (din 
păcate singurul 
ner!), eleva de 
Lidia Jivcu, sora medi
cală Elena Antonie, 
muncitoarea Ana Csil- 
lic... De remarcat că nu
mărul mare al cititori
lor fruntași îl formează 
cei din învățămînt, mai 
ales cei de la 
nerală nr. 5. 
sens amintim 
rele Elena 
Floarea Pardos, 
Ionescu, 
Maria Osvath, Maria 
Dascăr, Laura Barbu și 
Lucreția Moldovan.

Iuliu POPA

vin

că I 
I

ingi- 
liceu

școala ge- 
In acest 
profesoa- 

Nicolae, 
Florea 

învățătoarele 
Osvath,

I
I

I 
I
I
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Consiliile populare
in acțiune

Rezultate pe măsura 
preocupării i

Consecința deficiențelor
(Urmare din pag. 1)

Orașul Vulcan se prezintă 
și in acest an cu rezultate 
deosebite în întrecerea pa
triotică dintre localitățile 
municipiului. Cele 39 000 000 
lei cît reprezintă valoarea 
lucrărilor executate prin 
munca patriotică a cetățeni
lor dovedesc din plin efor
turile depuse pentru conti
nua înfrumusețare și înzes
trare a orașului cu obiective 
de interes 
tre acestea 
stadionul 
coloana 
a apei potabile 
microraionul 3 
școală Ia liceu 
nerale nr. 2 și 
rea grădiniței de copii nr. 1, 
pista de cartinguri la casa 
pionierilor, modernizarea 
străzii de acces și terminarea 
bazinului de înot la locul de 
agrement, dotarea microra- 
ioanelor 1, 2 și 3 cu zece jo
curi pentru copii, amenaja
rea a două terenuri pentru 
tenis de cîmp la preparația 
Coroești și microraionul 1 
(în spatele magazinului ali
mentar nr. 44).

La înfăptuirea acestor lu
crări și-au adus contribuția

se 
din 

de

obștesc. Prin- 
numără : 
Coroești, 

aducțiune 
300 ml în 
atelierele 

și școlile ge- 
5, termofica-

de 
A,

Muzeul
Din inițiativa comitetului 

orășenesc de partid și a con
siliului popular Vulcan a 
luat ființă o nouă unitate de 
cultură și educație: „MU
ZEUL ORAȘULUI VUL
CAN". Amenajat pe str. De- 
cebal, în fostul sediu al co
mitetului orășenesc de partid 
unde s-au executat lucrări 
de sistematizare a localului, 
muzeul este în curs de or
ganizare. Prin grija colecti
vului de coordonare, în pre
zent se desfășoară o amplă 
acțiune de depistare și achi-

și deputați 
evidențiază

mii de cetățeni 
printre care se 
LAURA GAVRILIU, TUDOR 
MUCUTA, DUMITRU AL- 
BESCU, FLOAREA DROB, 
ALEXANDRU PLIC, MA
RIA MIHUT, ALEXANDRU 
TODOR, VILMA BUCURICA, 
VASILE BETERINGHE, 
AURORA DOMȘA și alții.

In același timp, au spri
jinit Consiliul popular la 
realizarea acestor acțiuni 
sectoarele 1, 3, 4 și 5 de la 
mina Vulcan, personalul ad
ministrativ de la sectorul 1 
și 2 ale minei Paroșeni, sa- 
lariații termocentralei Pa
roșeni, care, după orele de 
program, au prestat muncă 
patriotică la obiectivele a- 
mintite. Totodată conduceri
le școlilor și organizațiile de 
tineret au participat efectiv 
la acțiunile patriotice orga
nizate pe șantierele acestor 
lucrări.

Subliniem faptul că valoa
rea muncilor prestate pe cap 
de locuitor este de 1 400 lei, 
ceea ce conferă orașului Vul
can aprecieri deosebite pen
tru rezultatele obținute în 
întrecerea patriotică dintre 
localități.

fațadă, în paralel cu operația principală, se execută zidirea cu spumogen a pereților și a stratului suplimentar termoi- zolant.— Nu reușim să respectăm ritmul programat de execuție din cauza deselor defecțiuni la cofrajele metalice, ne spune maistrul punctului de lucru 
Petre Cosma. S-a întîrziat, față de ultimul grafic întocmit, cu un nivel. Este primul lot de c’ofraje de acest tip e- xecutat de I.P.S.P. Livezeni și folosit pentru întîia dată aici, ca atare sînt necesare dese remedieri care ne opresc din acțiuni. Prezența unui su
dor, în permanență, aici ar fi 
foarte utilă. In momentul de față, înainte de a trece la be- tonarea pereților nivelului superior, o revizuire a tuturor cortinelor metalice este absolut necesară pentru a obține un ritm de lucru în continuare cît mai accelerat, pentru a ne putea îndeplini pînă sfîrșitul anului sarcinile ne revin.Tovarășul inginer șef comunicat că au fost făcute, încă din aceea zi, demersurile cuvenite pentru ca în ziua imediat următoare o echipă a I.P.S.P. să rea pieselor

Lotul

la carene-a
efectueze revizui- în cauză.
Urîcani:

Se așteaptă efective

se va preda blo-ficu, la Lupeni cui D 11. Efectivele vor reeșalonate astfel incit o parte vor fi repartizate aici, îndeosebi zidari, care vor avea creat pînă atunci front de lucru. Cum vă spuneam, mai sînt probleme cu finanțarea dar, odată atacate, lucrările, de darie vor cunoaște un ritm re să garanteze finalizarea pînă la sfîrșitul anului.
Lotul Lupeni:

Vor lipsi și pe 
mai departe 

prefabricatele ?

zi-, ca- lor

orașului
ziționare a materialelor mu
zeistice legate de istoria și 
viața orașului Vulcan, activi
tate sprijinită cu multă în
suflețire de toate școlile din 
localitate.

Facem un apel călduros în 
acest sens tuturor cetățeni
lor posesori de documente 
scrise și obiecte cu valoare 
de document istoric privind 
trecutul Vulcanului să le do
neze muzeului pentru a-și 
putea îmbogăți fondul mu
zeistic.

sporite

Prin contribuția în
cetățenilormuncă a

Executarea unor lucrări de 
interes general pentru popu
lația orașului constituie pro
blema numărul 1 pe a- 
genda de lucru a comitetului 
executiv al consiliului popu
lar municipal.

In acest scop au fost mo
bilizați cetățenii din circums
cripții și cartiere pentru e- 
fectuarea contribuției în 
muncă și a muncilor patrio
tice la numeroase puncte de 
lucru organizate în confor
mitate cu planul acțiunilor 
aprobate pe 1973. Astfel, lo
cuitorii din Dîlja Mare, mo
bilizați de deputatul Adal
bert Kalath, au lucrat la a- 
menajarea drumului comu
nal, iar în prezent sînt în

de terminare două po-curs 
duri.

In
port, 
roase întreprinderi (E.G.C., 
I.C.L.S. alimentara și 
I.C.L.S. produse industriale, 
I.C.L.S.A.P., Banca de inves
tiții, C.C.P. — B.A.T. ș.a.) au 
prestat orele de muncă pa
triotică la săparea canalului 
pentru conducta de aducțiu- 
ne a apei potabile.

Tot cu sprijinul cetățeni
lor și al salariaților de la 
întreprinderile din oraș s-au 
creat și amenajat noi spații 
verzi pe str. Republicii și V. 
Roaită, au fost construite zi
duri de sprijin pe Maleia.

zona I.R.T.A. — Aero- 
salariații de la nume-

La Uricani, cele trei tronsoane, A, B și C ale blocului C 2 au fost atacate. Fundația tronsonului este în săpare, la tronsonul B se execută turnarea betonului la fundație, iar Ia tronsonul A se toarnă betonul în elevație. Este în săpare, de asemenea, fundația viitoarei centrale termice, care trebuia atacată în cursul trimestrului II.— Cu toată întîrzierea, încă nu se lucrează la intensitatea maximă, ne relatează maistrul constructor Marin Vulpe. Nu sînt suficiente panouri lemnoase pentru cofrajul necesar betonării, iar echipa de dulgheri care ar trebui să lucreze aici este la Lupeni. Stadiul lucrărilor e mult rămas în urmă și
servire exemplară a 
punct de lucru, izolat și 
mare distanță de sediul șan
tierului din Lupeni, de care 
aparținem, ar putea asigura 
terminarea tuturor obiective
lor pînă la 31 decembrie. Efectivele pe care le avem sînt folosite judicios, dar sînt puține, așa îneît grupul va 
trebui să hotărască ce-i de fă
cut.— Peste cîteva zile, ne asigură tovarășul inginer Sites-

doar o de- 
acestui 

la

La Lupeni toate forțele sînt concentrate pentru terminarea blocului D II. ' maluri, blocurile D 12 și B 5, au fundația încheiată. Se stagnează în așteptarea panourilor mari prefabricate. Blocul D 12 va cuprinde două tronsoane a 30 apartamente fiecare, iar B 5, trei tronsoane. „Aprovizionarea defectuoasă cu panouri prefabricate a fost primul factor care ne-a ținut în loc și de care ne temem și în continuare", ne spune trul punctului 
Gheorghe Vasile.— Este o practică veche a grupului, completează tovarășul Cornel Vasian, secretarul. organizației de bază a șantierului Lupeni și șeful lotului de aici, de a neglija a- cest șantier cu furnizarea panourilor mari prefabricate din beton. Anul trecut am reușit să predăm 119 apartamente denos- exa- sînt con-

mais- de lucru,

să predăm 119 peste plan prin puterea mobilizare a colectivului tru. De data aceasta s-a gerat puțin și restanțele neașteptat de mari. Sînt ___vins că vom învinge momentul dificil în care sîntem — 
respectiv Ia blocul A 1 aștep
tăm și în continuare ca bene
ficiarul să asigure instalația 
ascensorului, fără de care nu putem continua lucrările, iar pentru blocul B 5 nu s-a a- 
chiziționat încă macaraua 
pentru montajul prefabrica
telor. Vom lucra și noaptea, 
vom organiza astfel munca 
îneît să ne achităm de sarcini, 
dar fără sprijinul concret al 
conducerii grupului, mă re
fer la asigurarea condițiilor 
care nu depind direct de noi, 
eforturile s-ar putea dovedi 
nefructuoase. De aceea, îl rugăm pe tovarășul inginer șef, prezent acum aici, să precizeze: 
în ce măsură vom putea be
neficia de condiții propice u- 
nui ritm intens de muncă. Mă 
refer, bineînțeles, la aprovi
zionarea cu prefabricate.—' Este adevărat, spre Lupeni au fost trimise pînă a- cum, de la poligonul de prefabricate Livezeni, mai puține panouri. In continuare, însă, cum la Vulcan a mai rămas de executat din prefabricate un singur tronson cu

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

I n v i t a ț i e 1 aMai întîi — tot despre fotbal. După debutul — așa cum a fost el, mai mult sau mai puțin concludent — echipelor noastre în competițiile europene, iată că, duminică, înregistrăm prima absență a fotbalului de divizia A din calendarul zilei. E liniștea dinaintea furtunii ! „Preparativele naționalei", în vederea partidei decisive de la Leipzig (miercuri 26 septembrie) au intrat în... linie dreaptă. Antrenorul Valentin Stănescu a stabilit, în mare, formația care va fi opusă reprezentativei R D. Germane. A recurs, se vede, tot la vechea „gardă11. Sînt, de fapt, cei selecționați și cei mai buni fotbaliști ai noștri ! Avem încredere în ei și ne alăturăm marelui „cor" al tuturor iubitorilor sportului din România, urînd „tri-

colorilor11 mult succes mai dificilă ultimii ani ! partidă a în cea lor din
★începe campiona-Duminică,tul național, divizia A, de rug- bi. Sportul dîrzeniei și al bar

din con-
la nive- aceeași Grupului

22 de apartamente, iar la troșani un singur bloc, E și cîteva nivele la E 22, vom dirija întreaga producție a poligonului spre Lupeni. Ma
caraua de care se simte ne
voie, la blocul B 5, pentru 
efectuarea montajului în pa
ralel cu montajul la blocul 
D 12, va fi prezentă pe pistă 
cel tîrziu la 20 septembrie.

Ce constatări finale se pot enumera după aspectele întîl- nite ? In primul rînd, mai sînt pe șantierele de construcții din municipiu multe obiective la care abia urmează să înceapă de fapt, demararea lucrărilor. Această stare de lucruri nu poate fi explicată doar prin motive obiective din punctul de vedere al e- xecutantului. Ea denotă, în același timp, o sumă de deficiențe de organizare Iul șantierelor și în măsură, la nivelul de șantiere.Se desprinde clar ținutul faptelor surprinse în timpul intervenției noastre că se impune o concentrare de forțe, atît umane cît și tehnice, la punctele de lucru cu stadii de construcții întîrzia- te față de grafice, că aportul celor meniți a decide asupra activității pe șantiere trebuie să se facă mai simțit prin accelerarea ritmului la punctele de lucru cheie, să se concretizeze prin luarea de măsuri operative și permanente care să preîntîmpine stagnările în procesul de construcție, să elimine orice posibilitate de risipă a timpului rămas pînă la sfîrșitul anului. Fina
lizarea cît mai grabnică a tu
turor obiectivelor în execuție — iată imperativul suprem spre care trebuie îndreptate toate acțiunile desfășurate de colective pe șantierele de construcții din Valea Jiului.In lumina sarcinilor trasate la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din august a.c., beneficiarii vor trebui să dea un sprijin consistent constructorului în această perioadă de vîrf, să fie părtași activi la rezolvarea problemelor care se ivesc, con- lucrînd strîns întru același scop — recuperarea grabnică 
a rămînerilor în urmă. Același sprijin nemijlocit trebuie să se facă simțit și din partea consiliilor populare orășenești, din partea organizațiilor de tineret și a celorlalte organizații obștești în vederea mobilizării tuturor forțelor pentru predarea la timp, și acolo unde este posibil, în devans, a tuturor apartamentelor din planul fizic anual.

(Urmare din pag. 1)suficiente cadre pentru ca punctul sanitar să funcționeze în trei schimburi.. Credem că dumnealui este în măsură să știe exact, de ce cadre sanitare dispune.S-ar părea că, dacă binevoiește conducerea minei si dacă paza la intrarea în incinta exploatării va fi... întărită, nimic n-ar mai sta in calea readucerii punctului de prim ajutor aproape de locul de muncă, acolo unde este rațional să viețuiască. Pentru că, mai presus de orice trebuie să stea în atenția tuturor, problemele omului, grija nețărmurită pentru sănătatea lui.

De la Exploatarea de preparare a cărbunelui, secția Lupeni, am primit răspunsul la articolul „Nu întotdeauna 
somnul dulce mult «duce..." publicat în ziarul nostru nr. 7 415, din 6 septembrie ase.,

Un K.O. dar nu prea... O.K.!
Dominic Bocz, domiciliat în Petrila, în 11 februarie a.c., era împreună cu S. M. în restaurantul „Transilvania", unde au consumat băuturi alcoolice cu nemiluita. Apoi au plecat la Petroșani, la crama „Odobești", și în compania altor „amici" de pahar au tot chefuit pînă la ora închiderii. In drum spre casă, la o stație de autobuz, era și Cetățeanul D. F. — „în formă" și acesta. Dominic Bocz, probabil, jignit că D. F. se clatină mai puțin decît el, i-a aplicat o lovitură cu pumnul în față, fă- cîndu-și victima K.O.Dar, ceea ce a urmat nu a prea fost un... O.K. I nici pentru victimă, nici pentru ad-hocul „supercampion". In urma altei lovituri date cu piciorul, cel aflat la pă- mînt și-a pierdut ochiul stîng, faptă pentru care instanța l-a obligat pe D. Bocz să-și pună pentru 3 ani de zile... „mănușile" huliganice în cuiul... penitenței !A umblat după „suveniruri"Doar după cîteva zile de cînd s-a eliberat din penitenciar, unde a executat o detențiune de 3 ani, Ticula 

Rusalin, din Toplița județul Hunedoara fiind neîncadrat în cîmpul muncii a venit în Valea Jiului, să se angajeze.

Cel puțin așa a declarat el. Dar, de fapt intențiile lui a- devărate au fost dezvăluite de faptele sale ulterioare. In 7 iulie a.c., a intrat într-un vagon-dormitor al șantierului 71 C.C.F., aflat în stația Petroșani, rupînd lacătul de la ușă și a început să caute... „suveniruri". Fiind surprins de un muncitor, R. Ticula a spus că a venit să caute un prieten, dar cînd a coborît din vagon vigilentul muncitor a pus mîna pe el. Și nu l-a mai salvat pe recidivist, nici rugămințile sale, nici promisiunile făcute muncitorului, de a-i da un pulover și o sumă de bani.Pentru tentativă de furt, a fost condamnat din nou la un an și șase luni închisoare.Tras „pe dreapta"... 6 luni
Toader Tudoran, în vîrs- tă de 23 ani, era angajat ca mecanic la șantierul Valea Jiului al T.C.M.M. „încălzit" bine de cîteva „țoiuri", în luna mai a.c., pe strada Independenței din Petroșani a văzut un autoturism I.M.S. parcat în fața unui bloc. (Serviciul circulației nu credem că este de acord cu... parcarea la domiciliu. Apropo : ce ar zice de un raid nocturn prin cartiere pentru depistarea acestor cazuri ! ?).Venindu-i pofta de a face un voiaj de agrementație nocturnă, T. Tudoran, a forțat ușa autovehicolului și găsind cheia de contact la bord a pornit-o pe străzile orașului pînă cînd a fost o- prit de organele de ordine.Pentru furt și conducere fără permis infractorul a fost obligat să tragă „pe dreapta", timp de 6 luni de zile.

Aurel COMȘA, 
Nicolae GHERGHIN, 

Judecătoria Petroșani

S-au luat măsuri
la rubrica „O ilustrată pe a- dresa"...In răspuns ne sînt comunicate măsurile luate de conducerea secției in vederea preîn- tîmpinării în viitor a abaterilor semnalate. Este vorba de sancționarea salariatului Muntean Rusalin cu retragerea u- nei categorii de salarizare, pe timp de o lună, conform prevederilor Legii nr. 1/1970, și prelucrarea cazului cu întregul personal al secției de către maiștrii și șefii formațiilor de lucru. Cele semnalate de

ziar se refereau la atitudinea de chiul a salariatului respectiv, care dormea la soare în timpul serviciului, în văzul multor tovarăși de muncă.
„Considerăm că prin publi

carea materialului, se spune în încheierea răspunsului, 
ne-ați fost de un real folos, 
fapt pentru care vă mulțu
mim".Măsurile, ca și răspunsul secției din Lupeni sînt operative, fapt ce dovedește interesul conducerii pentru întronarea unei discipline ferme în procesul de producție.

parte. Aici, la cluburi, se pun acum bazele pregătirii individuale zenta acest campionatcare-1 urmărim (și-am dori să-1 perînd mereu), în luptă de pe gazon, se

V. T.

a celor ce în curînd ne vor repre- țara. Aici, în autohton, pe an de an vedem pros- încleștata „coc11
Avancronică sportivăbăției își va readuna din nou oaspeții pe stadioane. O nouă „Stagiune11, deci, își deschide porțile. Un sezon, care se dorește fructuos ! După o... lungă vară fierbinte (îmbibată cu multe turnee peste hotare), rugbiul românesc se reîntoarce în vatra-i proprie, spre a- firmarea unor valențe noi, îmbogățite. Cîteva examene ale valorii internaționale se trezăresc, la orizont, nu în- de-

valorile, certitudinile, speranțele... Mîine, deci, rugbiștii Științei își invită vajnicii susținători (dar nu numai pe a- ceștia — „am dori, ne spuneau cîțiva dintre tinerii elevi ai antrenorului Băltărețu, să vedem în tribune lume multă, multă ; altfel joci cînd simți că ești urmărit de mii și mii de ochi atenți, joci bine, e spectacol și noi sîntem în scenă, nu avem voie să-i de-

zamagim... ) la meci. La ciul inaugural cu Gloria curești. Am primit asigurări că spectatorii vor avea... ce vedea. Rugbiștii Științei — de la Martin, Ștefan, Fălcușanu și pînă la Moroe sau Ortele- can — ne promit, în acest an sportiv, o evoluție peste nivelul celei etalate în campionatul trecut. Echipa nu se mai află în perioadă „restaurato- rie“ ; s-a sudat, are deja pretenții. Antrenorul Băltărețu s-a decis. Anul acesta, echipa sa dorește să facă un salt calitativ în joc, să redevină „teamul" redutabil, viguros de acum doi ani, unul din principalii animatori ai competiției. Să fim alături de ei, de rugbiștii Științei, să-i încurajăm cu prezența noastră, să-i „lansăm" înspre victorii, în marele circuit al valorilor !
«■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■«bbbbbbs ■■■«■■bsbbbbbbbbbbbbbbbbbbb■■■■■■■■■■■ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhhbbbb

Programul campionatului de rugbi, divizia J (turul)

Liceul industrial 
minier Petroșani
primește înscrieri pentru 

anul școlar 1973-1974 pentru 
CANDIDAȚIl REUȘIȚI

FĂRĂ LOC-LA ORICE 
ALTE LICEE DIN ȚARĂ, 
în sesiunea septembrie 1973, 

în limita locurilor 
disponibile

și organizează o nouă sesiune 
de examene in perioada 

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

urmează:

ETAPA I, 23 SEPTEMBRIEGrivița Roșie — Chimia Năvodari Vulcan București — Politehnica Iași Farul Constanța — Steaua BucureștiUniv. Timișoara — C.S.M. Sibiu Rulmentul Bîrlad — Agronomia ClujSportul studențesc — Dinamo București 
Știința Petroșani — Gloria București

ETAPA A II-A, 30 SEPTEMBRIE

Agronomia Cluj — Știința PetroșaniSteaua — Grivița RoșieC.S.M. Sibiu — VulcanDinamo — Rulmentul BîrladGloria — Sportul studențesc Chimia Năvodari — Farul Constanța Politehnica Iași — Univ. Timișoara
ETAPA A III-A, 7 OCTOMBRIEPolitehnica Iași — Dinamo

Farul Constanța — Știința PetroșaniGrivița Roșie — Univ. TimișoaraChimia Năvodari — C.S.M. Sibiu Vulcan — SteauaRulmentul Bîrlad — GloriaSportul studențesc — Agronomia Cluj
ETAPA A IV-A, 14 OCTOMBRIEUniv. Timișoara — Farul Constanța Agronomia Cluj — Chimia Năvodari Dinamo — Gloria

Steaua — Sportul studențesc
Știința Petroșani — Rulmentul Bîrlad Grivița Roșie — VulcanC.S.M. Sibiu — Politehnica Iași

ETAPA A V-A, 18 NOIEMBRIEGloria — C.S.M. SibiuRulmentul Bîrlad — Sportul studențesc 
Știința Petroșani — Politehnica Iași Farul Constanța — Grivița Roșie Dinamo — Agronomia ClujSteaua — Univ. TimișoaraChimia Năvodari — Vulcan

ETAPA A VI-A, 25 NOIEMBRIEVulcan — Farul ConstanțaUniv. Timișoara — DinamoSportul studențesc — C.S.M. Sibiu Agronomia Cluj — GloriaGrivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 
Chimia Năvodari — Știința Petroșani Politehnica Iași — Steaua

ETAPA A VIII-A, 2 DECEMBRIE

ETAPA A VII-A, 28 NOIEMBRIE

Știința Petroșani — Sportul studențescPolitehnica Iași — Rulmentul BîrladSteaua — Chimia NăvodariVulcan — DinamoUniv. Timișoara — Agronomia ClujC.S.M. Sibiu — Farul ConstanțaGloria — Grivița Roșie

Agronomia Cluj — SteauaGloria — Chimia NăvodariC.S.M. Sibiu — Grivița RoșieFarul Constanța — Politehnica Iași Sportul studențesc — Vulcan Rulmentul Bîrlad — Univ. Timișoara
Dinamo — Știința Petroșani

ETAPA A IX-A, 5 DECEMBRIE

Știința Petroșani — C.S.M. SibiuGrivița Roșie — Sportul studențesc Politehnica Iași — Agronomia ClujVulcan — Univ. TimișoaraSteaua — GloriaChimia Năvodari — Dinamo Rulmentul Bîrlad — Farul Constanța
ETAPA A X-A, 9 DECEMBRIEGrivița Roșie — DinamoFarul Constanța — Agronomia Cluj Univ. Timișoara — Sportul studențesc Politehnica Iași — Chimia Năvodari C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad Vulcan — Gloria

Steaua — Știința Petroșani

ETAPA A XI-A, 16 DECEMBRIERulmentul Bîrlad — VulcanChimia Năvodari — Univ. Timișoara Gloria — Politehnica Iași

Știința Petroșani — Grivița RoșieSportul studențesc — Farul Constanța Dinamo — SteauaAgronomia Cluj — C.S.M. Sibiu
ETAPA A XII-AC.S.M. Sibiu — SteauaFarul Constanța — DinamoGrivița Roșie — Agronomia Cluj Sportul studențesc — Politehnica Iași 

Vulcan — Știința PetroșaniRulmentul Bîrlad — Chimia Năvodari Univ. Timișoara — Gloria
ETAPA A XIII-A

Știința Petroșani — Univ. Timișoara Agronomia Cluj — Vulcan Steaua — Rulmentul Bîrlad Dinamo — C.S.M. SibiuGloria — Farul Constanța Politehnica Iași — Grivița Roșie Chimia Năvodari — Sportul studențesc
NOTA: Ultimele două etape ale turului campionatului se vor juca (dacă timpul va permite) în a doua parte a lunii decembrie sau — în caz contrar — în primăvara anului 1974.Intre 14 octombrie și 18 noiembrie campionatul se va întrerupe pentru a face loc pregătirilor în vederea partidelor cu R.F. Germania (Heidelberg, 27 X.) și Franța (Valence, 11 XI.).
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CURS de zi
Exploatări miniere 
Electromecanică minieră

CURS SERAL
Exploatări miniere
Electromecanică minieră

71 locuri 
6 locuri

37 locuri
33 locuri

EXPLOATAREA
DE GOSPODĂRIE LOCATIVA 

PETROȘANI
prin sectoarele din localitățile Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petroșani, Petrila și Aninoasa, anunță 
populația municipiului că execută următoarele 
lucrări contracost:

• montări sobe de teracotă

® montări cazane baie

® zugrăveli și vopsitorii

• montări parchet — stejar și fag

Informații suplimentare se pot obține de la Exploatarea de 
gospodărire locativă Petroșani str. Cuza Vodă, nr. 23, telefon 1144 
și 1444, precum și la sectoarele din localitățile municipiului.
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CONFERINȚA DE PRESA
După cum s-a mai anunțat, joi 20 septembrie, Ia încheierea vizitei 

sale în America Latină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a avut o întîlnire cu ziariști peruani și 
corespondenți ai presei străine acreditați la Lima.

Au asistat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășan, ministrul mitelor, petrolului și geologiei.Conferința de presă a fost deschisă de Ion Cârje, director general adjunct al „Ager- pres“, șeful grupului de ziariști români care l-au însoțit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizita sa în A- merica Latină.Președintele Nicolae Ceaușescu a răspuns apoi la întrebările ziariștilor.

Alfonso Huirse (ziarul „Espresso") : Aș dori să-l întreb pe domnul președinte, ce impresie i-a făcut procesul revoluționar pe care îl trăiește Peru ?
Tovarășul Nicolae Ceaușescu:In cele cîteva zile pe care le-am petrecut în Republica Peru, am putut cunoaște u- nele transformări în viața țării și unele preocupări ale președintelui Velasco, ale guvernului și poporului peruan. Din toate acestea, considerăm că măsurile adoptate în vederea unor transformări revoluționare și sociale — cum sînt, de exemplu, reforma agrară, procesul de întărire și dezvoltare a economiei naționale, de consolidare a independenței și suveranității statului — corespund intereselor întregului popor peruan și deschid perspective minunate pentru dezvoltarea sa economică-socială, pentru a realiza o societate mai dreaptă, care să asigure poporului peruan creșterea bunăstării, ridicarea nivelului de cultură, consolidarea independenței și suveranitatea țării.Roger Mercado (revista ..Cuadernos politicos") : Sînt directorul unei reviste de stînga, revistă care încearcă să devină -o tribună a țării.După ce am ascultat strălucitul dumneavoastră discurs în salonul Universității San Marcos, nu-mi rămîne decit să pun o. întrebare care ne interesează în mod profund după evenimentele din Chile: Este posibilă lupta pentru socialism prin alte mijloace de- cît preluarea puterii pe calea armelor ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Problema transformării revoluționare a societății este foarte complexă. Căile de înfăptuire a a'cestor transformări sînt, de asemenea, foarte variate. Ele trebuie să aibă în vedere condițiile etapei respective — istorice, naționale și sociale — din fiecare țară. Nu se pot stabili o dată pentru totdeauna anumite căi și forme de transformare revoluționară a societății. E- sențial este de a se înfăptui măsurile de transformare a societății în care, desigur, problema proprietății asupra mijloacelor de producție, problema repartiției venitului național joacă un rol esențial. Pentru a se ajunge însă la o societate socialistă trebuie parcurs un anumit drum, trebuie luate o serie de măsuri, eum sînt cele care se realizează acum în Peru, măsuri pe care, la timpul respectiv, le-a cunoscut și România. Transformările revoluționare trebuie să țină seama și să se desfășoare în strînsă concordanță cu gradul de înțelegere al maselor populare, să asigure participarea efectivă a maselor populare la a- ceste transformări.In orice caz, nu trebuie să se tragă, din evenimentele din Chile, concluzia că nu este posibilă o dezvoltare democratică spre socialism. Esențialul, însă, care trebuie înțeles, este că forțele populare care se află la putere trebuie să acționeze cu toată fermitatea împotriva forțelor reacționare interne și externe, să nu-și facă iluzii că reacțiu- nea va renunța de bună voie la poziția sa. Aceasta presupune și fermitate și unitatea tuturor forțelor patriotice, democratice care se1 pronunță pentru . dezvoltarea nouă a fiecărei țări în lupta antiim- perialistă.
Aurelio Davila (revista „Callao") : Fiind primul șef de stat al unei țări socialiste care a vizitat toate aceste țări din America Latină, aș dori să cunosc cu ce impresii plecați in România ?Care este părerea dumneavoastră. după vizitarea complexului agroindustrial „Casa Grande" ?In România s-a stabilit sistemul proprietății sociale ?
Tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
Impresiile pe care le am

Întîlnire între președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Senegalului 

Leopold Sedar Senghor
(Urmare din pag. 1)— Ce sentimente încercați, domnule președinte, după în- tîlnirea cu președintele Senghor ?— Aș dori, în primul rînd, să menționez cu multă satisfacție că între țările noastre, România și Senegal, se dezvoltă relații de colaborare, și asupra a numeroase probleme internaționale există multă a- propiere sau. puncte de vedere comune.Doresc să mulțumesc domnului președinte pentru pri

despre țările vizitate sînt, în general, bune. Desigur, am început vizita în Cuba, prima țară socialistă din America Latină, și am impresii deosebit de bune despre realizările și munca poporului cubanez pentru făurirea orînduirii noi, socialiste. Am vizitat alte țări care fac, de asemenea, în- tr-un fel sau altul, eforturi pentru a asigura înfăptuirea unor reforme sociale, pentru preluarea în propriile mîini a bogățiilor naționale, asigu-. rarea dezvoltării de sine stătătoare și consolidarea independenței țărilor respective.Am deci impresia că pe continentul Americii Latine se desfășoară un vast proces revoluționar, democratic, național și antiimperialist, care corespunde pe deplin stadiului actual al dezvoltării acestor țări, care cere unitate a- tît pe plan național, cit și în dezvoltarea solidarității între toate țările Americii Latine, cu toate țările care luptă pentru independența lor națională, cu țările socialiste, cu toate forțele antiim- perialiste, pentru a asigura progresul acestora pe acest drum nou.Am convingerea că, în ciuda unor dificultăți care mai pot apare, popoarele Americii Latine vor merge tot mai ho- tărît înainte și vor obține victoria în lupta lor, pentru că este o luptă dreaptă, ireversibilă.In ce privește impresiile despre complexul agroindustrial de la „Casa- Grande", a- cesta constituie’ o experiență deosebit ’ de interesantă. Am apreciat și apreciez în mod deosebit realizările obținute în acești ani de această cooperativă agricolă de producție, de acest complex agro-in- dustrial, preocupările pentru soluționarea unor probleme sociale în cadrul acestui complex, ceea ce, după părerea mea, demonstrează că și in Peru calea cooperativizării a- griculturii deschide perspective minunate pentru un progres rapid al agriculturii și pentru dezvoltarea generală a țării.In ce privește problema proprietății în România de mult toate mijloacele de producție — sînt deja 25 de ani — se află în mîinile întregului popor. Industria este în întregime socialistă, în agricultură, de asemenea, există sector de stat și sector cooperatist — ambele socialiste —■ și, ca atare, cele două sectoare fundamentale sînt sectoare socialiste, ca urmare, și finanțele și toate celelalte sectoare economice, .inclusiv comerțul exterior și interior. Repartiția se realizează pe principii socialiste, în conformitate cu etica și dreptatea socială, asigurînd fiecăruia condiții de muncă și venituri în raport cu munca, cu contribuția pe care o aduce la crearea bunurilor materiale, la dezvoltarea științei, culturii la dezvoltarea generală a întregii societății.Abraham Lama (Agenția Inter Press Service) : In cadrul convorbirilor cu președintele Republicii Peru, Velasco Alvarado, v-ați referit la integrarea Perului în rîndul țărilor nealiniate. O primă întrebare : cum apreci- ați grupul țărilor nealiniate ? A doua întrebare : care este poziția României față de puterile care caută să impună practici hegemonice în viața internațională ?
Tovarășul Nicolae Ceaușescu:România apreciază grupul țărilor nealiniate în raport de poziția pe care acestea o a- doptă în lupta pentru dezvoltarea lor economică și socială', pentru consolidarea independenței lor naționale, de solidaritatea acestora cu popoarele care mai sînt încă sub dominația colonială, de sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, a luptei popoarelor pentru a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor. de participarea activă la lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a oricăror forme de colonialism, neocolonialism, pentru respectarea dreptului fiecărui popor la deplina independență și de a-și putea organiza viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară. Totodată, considerăm activitatea țărilor nealiniate ca o contribuție la înfăptuirea colaborării pe plan internațio

mirea făcută. Apreciez că a- ceastă primă întîlnire a noastră și convorbirile pe care le-am avut au fost deosebit de amicale și cred <.ă ele vor deschide calea spre o largă colaborare între țările și popoarele noastre.— Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, dacă România va participa la reuniunea de la Tunis a partidelor socialiste și democratice din țările africane ?— Sigur noi . salutăm reuniunea forțelor politice din 

nal, pentru afirmarea principiilor de relații noi între state, pentru cursul destinderii, pentru o lume mai dreaptă, a colaborării și păcii.In acest sens, apreciem că activitatea grupului țărilor nealiniate are o importanță deosebită în condițiile internaționale de astăzi.România s-a pronunțat și se pronunță cu hotărîre împotriva oricăror forme de dominație. Considerăm că în lumea de astăzi trebuie exclusă cu desăvîrșire dominația unei țări asupra alteia. Pornim întotdeauna de la faptul — cunoscut, de altfel .— că nici un popor nu poate fi cu adevărat liber, dacă admite asuprirea și exploatarea altui popor. Deci, ne pronunțăm pentru relații de deplină egalitate între toate statele, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne.
Alfonso Huirse (ziarul „Ex- presso"): Ce părere aveți în legătură cu sfîrșitul președintelui Allende ?Ce motive există pentru a- mînarea călătoriei dumneavoastră în Argentina 1
Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Am expus în cîteva nnduri pînă acum poziția noastră de dezaprobare a loviturii militare din Chile. Considerăm că guvernul Unității Populare și președintele Allende erau a- leși în mod democratic. Prin înlăturarea sa, în urma loviturii de stat, care a dus la moartea tragică a președintelui Allende,' transformările e- conomico-sociale din Chile au primit o grea lovitură. Avem convingerea că poporul chilian va ști să găsească, însă, căile pentru a restabili respectarea constituției, pentru a-și asigura dezvoltarea în continuare pe drumul făuririi unei noi orînduiri sociale, al consolidării independenței' și suveranității naționale.In ce privește vizita în Argentina, ea a fost amînată pentru o dată nu prea îndepărtată, dorind să realizăm a- ceastă vizită, de comun acord cu guvernul argentinian, după instalarea în fruntea statului a generalului Peron. Avînd în vedere că- urmărim să punem bazele unei largi colaborării, este și normal să realizăm a- ceastă cu guvernul care va rezulta în urma alegerilor care au loc peste cîteva zile.
Hubert Cam (Agenția United Press International): Domnule președinte, ați spus că pentru a se ajunge la socialism trebuie parcurs un a- numit drum, cel pe care îl realizează Peru și pe care l-a cunoscut și România anterior. Considerați, domnule președinte, că Peru merge pe calea socialismului ?
Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Este o problemă pe care trebuie să o hotărască guvernul și poporul peruan. Eu m-am referit în general că drumul spre făurirea socialismului presupune un șir de reforme, că nu se pot depăși e- tapele istorice și că orice țară — și în acest sens inclusiv și Peru — trebuie să soluționeze în prealabil un șir de alte probleme care, chiar dacă nu sînt de natură socialistă, sînt probleme care trebuie rezolvate în mod obligatoriu — cum este reforma agrară, pentru a asigura dezvoltarea țării, a crea condiții de participare mai largă a maselor populare la conducerea societății, mai multă dreptate și echitate socială, întărirea independenței și suveranității naționale.
Romulus Căplescu (ziarul „Scînteia") : Tovarășe președinte, anul trecut ați întreprins o vizită fructuoasă în- tr-un șir de țări africane. A- cum se încheie călătoria pe care ați făcut-o în America f Latină. Am dori să ne spuneți care sînt punctele de interferență, elementele comune ale acestor două mari acțiuni de anvergură ale politicii externe românești ?
Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Vizita în țările africane s-a înscris în cadrul general de extindere a colaborării în toate domeniile cu țările acestui continent, de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, ,cu lupta popoarelor din Africa de a-și consolida dezvoltarea economico-socială independentă.La fel, după cum am men

țările africane, care se pregătesc să discute problemele dezvoltării economico-sociale, ale întăririi independenței și suveranității naționale, ale creării unei societăți mai drepte pentru oamenii munciiPentru a spune dacă vom participa, ar trebui mai în- tîi să primim invitație. Credem că ar fi util să luăm parte Ia această reuniune și, fără îndoială, vom' participa, pornind de lâ relațiile bune pe care Ie avem cu țările prezente la reuniune, cu toa

ționat, în America Latină am vizitat un șir de țări care au, de asemenea, unele din aceste preocupări. Sigur avînd în vedere deosebirile în ce privește dezvoltarea lor, problemele care există pe un continent sau altul, într-o țară sau alta. Dar și vizita, în A- merica Latină, ca și cea în Africa, se înscrie in cadrul politicii generale a Republicii Socialiste România de a dezvolta mai larg colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu țările care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, pentru a-și consolida suveranitatea națională, încadrînd această colaborare pe un plan mai larg al luptei împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului. Considerăm că această solidaritate militantă constituie un factor esențial pentru dezvoltarea vieții internaționale, pentru ridicarea generală a acestor popoare, corespunzător voinței lor.
Roger Mercado (Revista „Cuadernos politicos"): Domnule președinte, aș vrea ca a- ceastă întrebare să fie cu un conținut absolut politic.In ce ne privește, mișcarea de stînga — și ne simțim foarte mîndri de a fi mili- tanții săi cei mai onești — considerăm revoluția ca un proces dinamic, creator, permanent. In această ambianță, noi cei care susținem mar- xism-leninismul, ne gîndim să nu avem nici un fel de rezerve față de transformările democratice burgheze, însă în cadrul procesului revoluționar. Ce s-ar putea spune a- tunci cînd se încearcă să se nege misiunea istorică a mișcării comuniste, renunțîndu- se la acțiuni concrete în vederea instaurării socialismului, susținîndu-se teza unei politici de conciliere între clase ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:Ca să vă răspund la a- ceastă întrebare mi-ar trebui mult timp. Vă invit în România ca să discutăm mai pe larg aceste probleme.Trebuie însă să menționez de la început că marxism-le- ninismul nu este o dogmă, ci este o concepție despre dezvoltarea societății omenești, care este împotriva oricăror forme de închistare în gîndi- rea și practica transformării societății umane. El dă posibilitatea, pe baza materialismului dialectic și istoric, să se analizeze condițiile concrete din fiecare țară, din fiecare etapă istorică și să se stabilească formele și căile de dezvoltare în raport cu acestea. Orice nesocotire a realităților, chiar dacă se face în numele unui revoluționarism extrem, nu poate fi de- cît dăunătoare. .Partidul revoluționar trebuie să țină seama de situația concretă în care își desfășoară activitatea, de a nu depăși etapele și de a acționa în strînsă unitate cu toate forțele democratice, patriotice, naționale, în care, fără nici-o îndoială, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea trebuie să o- cupe un loc important. însăși experiența României, care a înfăptuit socialismul a demonstrat că această colaborare este obligatorie.Pentru răsturnarea fascismului, noi am colaborat cu partidele burgheze vechi, cu regele chiar, cîțiva ani și am mers de la început în strînsă colaborare cu întreaga armată. Nu a fost reformă socială în care armata să nu fi participat alături de partidul nostru, de popor. în realizarea tuturor acestor reforme. Nici o revoluție nu se poate realiza fără a dispune și de forța necesară. Iar cele în- tîmplate în Chile constituie o dovadă în acest sens. Noi am unit întreaga armată în jurul nostru și am realizat a- ceste transformări.Problema unor concesii în lupta revoluționară nu înseamnă renunțarea la lupta revoluționară, ci ele sînt o necesitate în transformarea societății. Așa judecau și Marx și Engels și Lenin, o- rice marxist, orice revoluționar cafe vrea să servească țara sa, care își iubește poporul. care vrea să asigure dezvoltarea țării și progresul social al patriei sale, care vrea să contribuie la victoria unei lumi mai bune, mai drepte, la victoria socialismului.★In încheierea conferinței de presă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Aș dori să vă rog ca, prin intermediul ziarelor și revistelor dumneavoastră, să transmiteți din partea noastră un salut frățesc cititorilor dumneavoastră, poporului peruan și u- rările noastre de succese pe calea dezvoltării noi, a consolidării independenței și suveranității naționale. (Aplau
ze puternice).

te țările africane, de la solidaritatea cu aceste state și cu altele care luptă pentru o dezvoltare independentă.In final, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat :,.Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa poporului senegalez salutul meu, al poporului român, cele mai bune urări de nros- peritate și fericire.
De Ia trimisul special

Agerpres
Ion CÂRJE

Prima expoziție economică și industrială 
a României în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 21 - Trimisul special Agerpres, Mihai Fabian, iransmite : 
Aflat la deschiderea primei expoziții economice și industriale a României in Mexic, dom
nul Carlos Torres Manzo, ministrul industriei si comerțului al Mexicului, a avut amabili
tatea să expună cîtevaPrima expoziție a României organizată în Mexic, a spus domnia sa, constitu-' ie realmente un eveniment de o importanță foarte mare pentru dezvoltarea relațiilor noastre de prietenie și colaborare. Deși sîn- tem despărțiți de o distanță geografică imensă, cred că putem colabora și sînt convins că această primă expoziție românească va trezi interesul oamenilor de afaceri mexicani. Expoziția este reprezentativă, în sensul că ea oferă o imagine completă a ceea ce poate realiza țara dumneavoastră și, în același timp, a ceea ce putem a- chiziționa noi din România — a adăugat el.Solicitat să-și. spună păre-

lucrările sesiunii Adunării
GeneraleNEW YORK 21 — Trimisul special Agerpres, Victor Mar- talogu, transmite : Un important punct de pe agenda provizorie a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. a fost rezolvat o dată cu ultimele intervenții ale repezentanților unor delegații cu privire la admiterea de noi membri în O.N.U. și cu discursurile de răspuns rostite de ministrul de externe al Republicii Democrate Germane, Otto Win- zer, ministrul de externe al Republicii Federale Germania, Walter Scheel, și primul ministru al statului Bahamas, Lyndon Pindling.Ministrul afacerilor externe al Poloniei, Ștefan Olszow- ski a evidențiat climatul de pace, coexistență pașnică și intensă cooperare multilaterală ce caracterizează în prezent Europa. El a reamintit, de. asemenea, rolul și efectul pozitiv al Tratatului încheiat în 1970, între țara sa și R.F.G. pentru îmbunătățirea raporturilor dintre cele două state.Ceilalți vorbitori — inclu- zînd miniștrii de externe ai Ungariei, Bulgariei, Mongoliei, R.S.S. Ucrainiene și R.S.S. Bieloruse — au exprimat satisfacția față de inițiativa admiterii în O.N.U. a celor 3 state menționate, precum și speranța că Organizația Națiunilor Unite își va aduce o contribuție mai mare la menținerea păcii și securității internaționale.In discursul său de răspuns, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer, a afirmat ca primirea R.D.G. în O.N.U. este un eveniment istoric, fericit în viața poporului său. Acesta — a spus el — este

---- <-----

@ Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., va face, între 24 și 30 septembrie a.c., o vizită oficială de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la invitația președintelui Consiliului Executiv Federal al acestei țări, Gemal Biedici, — informează agenția Taniug.
@ Intr-un interviu acordat 

agenției France Presse, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, care se află la 
New York, unde participă Ia 
lucrările Adunării Generale a 
O.N.U., a declarat că „nu mai 
există motive pentru ca gu
vernul Statelor Unite să nu-și 
normalizeze relațiile cu 
R.D.G." și că țara sa este 
gata să stabilească relații di
plomatice normale cu S.U.A.• Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, a primit, joi, delegația guvernamentală a R.A. Egipt, condusă de Hussein El Shaffei, vicepreședinte al R.A.- Egipt, care se află în vizită în capitala coreeană. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, prietenească — menționează a- genția A.C.T.C.© In capitala Libanului a avut loc o reuniune a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. desfășurată sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele acestui organism. In cadrul reuniunii, au fost a- bordate diferite probleme privind evoluția, mișcării de rezistență, politica informațională a rezistenței, rezultatele convorbirilor egipteano-siria- no-iordaniene la nivel înalt de la Cairo, aspecte ale relațiilor dintre organizațiile palestiniene. 

considerații pe marginea acestui rea despre o eventuală colaborare româno-mexicană în domeniul agricol, domnul Carlos Torres Manzo a spus :Sînt convins că este posibilă o colaborare. Toate utilajele prezentate sînt interesante și pot fi achiziționate de diferitele sectoare ale economiei mexicane. Pe noi ne-au interesat însă, în gradul cel mai înalt, mașinile agricole expuse. Mexicul este încă a tară agricolă, mulți locuitori își cîșt'igă existența pe cîmp, iar porumbul și tortillas sînt „pîinea" mexicană. De aceea ne-au interesat mașinile dumneavoastră, care ar putea lucra pe ogoarele Mexicului.Apreciind elogios calitatea utilajelor petroliere

a OM.punctul culminant al procesului de participare egală a R.D.G. la viața internațională. Ministrul Winzer a estimat că intrarea celor două state germane suverane în O.N.U. — independente unul de altul și . avînd sisteme sociale diferite — reprezintă un pas important pe calea îmbunătățirii situației internaționale în Europa.Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Walter Scheel, a afirmat, la rîndul său, că cele două state germane și-au reglementat relațiile reciproce pe baza tratatului din 21 decembrie 1972, obiectivul guvernului vest-german find acela de a continua să acționeze pentru pace în Europa.Cu acest discurs punctul 27 de pe ordinea de zi a fost e- puizat.Dezbaterile generale în plenul Adunării, care vor începe luni, vor prilejui evidențierea sesiunii, precum și atitudinea adevăratului puls al lucrărilor celor 135 de state membre față de numeroasele probleme care confruntă omenirea.
Situația din Chile

♦ Represiunile, execuțiile, expulzările, brutalitățile fără de 
seamăn ale juntei continuă.

♦ Noi „focare de rezistență” împotriva autorităților militare.SANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — „Informațiile din provinciile chiliene — scrie ziarul „Washington Post" — vorbesc despre o vînătoare nemiloasă împotriva adepților lui Salvador Allende. Sînt a- restați nu numai chilieni, ci și străini. In capitala țării au loc descinderi pentru căutarea persoanelor suspecte". La 20 septembrie, autoritățile militare au publicat o nouă listă, cuprinzînd numele unor personalități de stînga, cărora li se cere să se prezinte la Ministerul Apărării, în conformitate cu hotărîrile anunțate anterior. Citind o declarație a ministerului peruan de externe, agențiile Reuter și France Presse informează că mai mulți membri ai Unității Populare, între care fostul ministru al pescuitului, Humberto Martone, și Jaime Suarez, fost ministru de interne, s-au refugiat la Ambasada Perului din Santiago de Chile. La rîndul său, ministrul mexican de externe și-a ex- 
nie
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eveniment.românești, Carlos Torres Manzo a precizat : Cred că este posibilă o colaborare și în acest' domeniu. Știți că la noi, potrivit legii, națiunea este stăpînă a tot ceea ce este în legătură cu resursele energetice, din care face parte și petrolul. Avem un organism de stat' — „Petroleos Mexicanos" — care se. ocupă de toate aspectele privind această bogăție. După părerea mea, este ușor ca dumneavoastră să in- trați în contact cu „Petroleos Mexicanos" în vederea realizării unei colaborări care, fără îndoială, va fi utilă, atît pentru România, cît și pentru Mexic.
GENEVAConferința pentru securitate și cooperare în EuropaGENEVA 21 — Corespon- tul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : Vineri au continuat activitățile în diverse organe de lucru ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.In subcomisia care se ocupă de aspectele militare ale securității s-au desfășurat, în continuare, dezbaterile asupra măsurilor care ar urma să fie adoptate pentru creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent. In cadrul discuțiilor, reprezentantul țării noastre, Romulus Neagu, a prezentat propunerea României, ca, în ansamblul măsurilor preconizate pe planul sporirii încrederii și consolidării stabilității în Europa, să fie incluse notificarea prealabilă a marilor manevre militare și a marilor mișcări de trupe, schimburile de observatori la manevrele militare și renunțarea la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state. Reprezentantul român a evidențiat faptul că dezangajarea militară și dezarmarea pe continent, eliminarea cauzelor care pot genera un nou război, consti-

primat îngrijorarea față de soarta celor peste 200 de re- fugiați care se mai află la ambasada țării sale din Santiago.Represiunea declanșată de dictatura militară împotriva ziariștilor și a intelectualilor chilieni a fost demascată de un post de radio clandestin, captat în Argentina, în apropierea graniței cu Chile. După cum relevă agenția Pren- sa Latina, postul de radio a anunțat moartea lui Alberto Gamboa, cunoscut ziarist, și director al ziarului „Clarin", menționînd că acesta a fost ucis în locuința sa de către forțele militare.Referitor la rezistența armată a poporului chilian, mai multe comunicate și declarații ale unor purtători de cuvint ai juntei, reluate de agențiile Reuter și France Presse, au recunoscut descoperirea unor noi „focare de rezistență" în comuna muncitorească San Miguel, de la periferia orașului Santiago, în localitatea Panguipulli, din provincia
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losip Broz Tito - 
Nguyen Huu Tho
BELGRAD 21 (Agerpres). — Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, și Nguyen Huu Tho, președintele Consiliului Consultativ de pe lîngă Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud,au avut, pe insulele Vanga și Brioni, convorbiri, în cadrul cărora au abordat relațiile și colaborarea dintre Iugoslavia și Republica Vietnamului de Sud, precum și probleme ale situației internaționale — informează agenția Taniug. Președintele Tito a arătat că Iugoslavia va acorda. în continuare. Republicii Vietnamului de Sud sprijin politic și diplomatic precum și ajutor material poporului vietnamez în vederea refacerii de pe urma războiului.

tuie o problemă fundamentală a edificării sistemului de securitate în Europa. Problemele militare fac parte integrantă din conceptul' de securitate pe care statele participante la conferință s-au angajat să-l traducă în viață. Desigur însă, a subliniat vorbitorul, realizarea dezangajării militare și dezarmării reprezintă un proces complex care reclamă eforturi susținute și îndelungate din parte* tuturor statelor. Pentru început se pot adopta și înfăptui o serie de măsuri parțiale, care, urmate apoi de alte acțiuni, pot conduce la realizarea obiectivului final de transformare a Europei într-o zonă a păcii, securității și cooperării, liberă de pericolul oricărei ingerințe din afară în treburile interne ale statelor, care să excludă folosirea forței sau a- menințarea cu forța. In acest sens, de o importanță deosebită ar fi oprirea cursei înarmărilor și, în special, a curseî înarmărilor nucleare, renunțarea de a amplasa arme nucleare pe teritoriul altor state.

Valvidia, precum și o tentativă de atac la baza aeriană „Cerro Moreno", din apropiere de Valparaiso. După cum au declarat mai mulți. cetățeni argentinieni expulzați din Chile, citați de agenția Prensa Latina, baza respectivă a fost, în zilele care au urmat loviturii de stat, „teatrul u- nui mare număr de execuții", aproximativ 90 de civili fiind mitraiiați într-o singură noapte, după ce au opus rezistență militarilor. Aceeași agenție informează despre atacurile lansate de patrioți împotriva patrulelor militare și despre actele de sabotaj împotriva noilor autorități.Referindu-se Ia o convorbire prin telefon cu consilierul ambasadei olandeze în capitala chiliană, cotidianul „Algemen en Dagblad", care apare la Rotterdam, relevă că focare de rezistență continuă să existe la Santiago și că aici sînt înregistrate schimburi de focuri în fiecare noapte.
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