
I

/

ANUL XXX Nr. 7 441

EBUEE

k.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl-VA I

I
<

h>

xL'

Fi

SÎMBATA 6 OCTOMBRIE 1973» 4 PAGINI 30 BANI

fi

r-~

1

I
I
I

pentru Îndeplinirea
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ÎNTRECEREA COLECTIVELOR DE MUNCA

Vizita președintelui Indiei, 
dr. Varahagiri Venkata Giri
Convorbiri oficiale româno-indiene
Vineri dimineața, la Palatul 

Consiliului de Stat au conti
nuat convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con- * 
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și dr. Va
rahagiri Venkata Giri, pre
ședintele Republicii India.

La convorbirile dintre cei 
doi șef: de stat au participat :

Din partea română : Miron
Constantinescu, vicepreședin-

■ te al Consiliului de Stat, Mi
hai Dalea. președintele Consi- 

, liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consili
ului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea și Vasi
le Pung'an, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat,

în cartierul

Petre Tănăsie, ambasadorul 
României la Delhi.

Din partea indiană au parti
cipat : Surendra Pal Singh, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Shanker 
Giri, membru al Parlamentu- 
tului, Ashok Mitra, secretarul 
președintelui, V. C. Trivedi, 
secretar în Ministerul Aface
rilor Externe, Vishnu K. Ahu- 
ja, ambasadorul Indiei de Bu
curești, P. N. Krishna Mani, 
secretar asistent al președin
telui, și Abdul Hamid, secre
tarul de presă al președinte
lui.

In cadrul convorbirii au 
fost analizate stadiul actual al 
relațiilor bilaterale și perspec
tivele lor de dezvoltare și di
versificare în lumina înțele
gerilor realizate cu 
vizitei efectuate în India 
președintele Consiliului 
Stat, tovarășul 
Ceaușescu, în

prilejul 
de 
de 

Nicolae 
octombrie 1969,

precum și a acordurilor sem
nate în ultimii trei ani.

A fost apreciată cu satis
facție evoluția raporturilor 
dintre România și India și s-a 
exprimat dorința comună de 
a se acționa în continuare în 
direcția intensificării relați
ilor politice, economice, teh- 
nico-științifice și culturale, 
corespunzător intereselor ce
lor două popoare, cauzei pă
cii și destinderii în lume. In 
acest context au fost explora
te noi căi de aprofundare și 
extindere a colaborării și co
operării în industrie și în al
te domenii economice.

Au fost abordate totodată 
probleme de interes comun a- 
le vieții politice internaționa
le.

Convorbirile intre cei doi 
șefi de stat, s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească, de înțelegere reci
procă.

Titan și la marea uzină
bucureșteană „23 August“

AZI, 
obiective care 
condiționează 

dinamica 
producției la 

mina Bărbăteni

In timp ce executantul, lotul Vulcan al șan-
fierului T.C.M.M., a asigurat devansarea cu
două luni a predării obiectivului principal
stația de ventilatoare --beneficiarul, Centrala
cărbunelui (sectorul Bărbăteni al E.M. Lupeni)
tergiversează execuția lucrărilor aferente, fă-
ră de care predarea nu poate avea loc

I.U.M.P

Au mai rămas doar trei luni pină la punerea in funcțiune
a stației de ventilatoare Boncii

Acum este hotărîtor

aportul
Dinamica de creștere a pro

ducției de cărbune a sectoru
lui Bărbăteni al minei Lupeni 
a fost mai lentă, în ultimii ani 
decît se preconizase. Nereali- 
zarea, an de an, a lucrărilor 
de investiții subterane și de 
suprafață a favorizat această 
situație anormală, a împiedi
cat crearea liniei de front ac
tive care să asigure crește-

La E. M. Petrila

A început
adîncirea
viitorului

puț principal
de extracție

trecute a început a- 
puțului auxiliar din

Zilele 
dinei rea 
cadrul E.M. Petrila — impor
tant obiectiv de investiții me
nit să asigure capacitatea de 
extracție a producției minei 
în perspectiva anilor viitori.

In vederea transformării 
vechiului puț .al minei în puț 
principal, de extracție se va 
executa pe lingă adîncirea lui 

, pinâ la nivelul orizontului 
XVI și reprofilarea și dotarea 
cu o instalație de extracție 
multicablu. Lucrările comple
xe ce .se Vor executa în ve
derea modernizării puțului au 
fost încredințate unuia din ce
le mai bune colective de mi
neri din sectorul de investiții 
al minei — brigada condusă 
de Vasile Pavel.

r

Masă rotunda

Zilele trecute la clubul 
sindicatelor din Lupeni a a- 
vut loc o masă rotundă orga
nizată de către cinematogra
ful .Muncitoresc" din locali
tate (responsabilă Iuliana 
Zamfir), cu tema „Filmul — 
mijloc de educare a tinerei 
generații". La această mani
festare au fost invitați direc
torii școlilor și comandanții 
detașamentelor 
din orașul de la 
jei.

de pionieri 
poalele Stra-

O inițiativă valoroasă

Redresorul pentru alimen
tarea liniei de contact pentru 
locomotivele cu troleu tip 
RMNV-50, conform fabricați
ei, necesita pînă acum 6 ore 
— timp de pornire.

Maistrul energetic de sec
tor Cornel Borza, împreună

beneficiarului!
rea capacității de producție a 
viitoarei mine.

In subteran creșterea ca
pacității d-e producție este în
soțită de extinderea continuă 
a.traseelor de aeraj și, impli
cit, de majorarea volumului 
de gaze viciate ce trebuie e- 
vacuate prin instalațiile de 
ventilație. In acest scop pentru 
Bărbăteni este în construcție 
o nouă stație de ventilatoare la 
Boncii, în ekecuția lotului 
Vulcan al Șantierului T.C.M.M.

— Termenul de predare al 
stației este 30 decembrie, ne-a 
explicat inginerul Nicolae 
GheorghieȘ, șeful lotului. Dru
mul de acces accidentat, distan
ța mare pînă la punctul de 
lucru, ne-a determinat să a- 
tacăm din timp obiectivul

respectiv, să-i acordăm 
ția cuvenită pentru a 
cît mai util lunile de vară, în 
care am putut desfășura lu
crările într-un ritm foarte in
tens.

La fața locului, maistrul Mi
hail Haivas ne-a . făcut cunos
cut stadiul lucrărilor : cons
trucțiile — camera de acțio
nare și camera de amortizări 
—, pînă la această dată sînt 
ridicate „la roșu". Cele două 
ventilatoare sînt montate. „Aș
teptăm doar ca beneficiarul, 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
să ne asigure motoarele de 
acționare și vom putea în-

aten- 
folosi

Perioada care a trecut de Ia începutul anului, res
pectiv primele nouă luni, s-a încheiat cu un bilanț rod
nic pentru colectivul vrednicilor constructori de mașini 
ai întreprinderii de utilaj minier din Petroșani. Astfel, 
la indicatorul de bază — producția globală — s-a înre
gistrat o depășire față de cea planificată de peste 
8 000 000 lei, iar valoarea producției marfă suplimentară 
obținută este de peste patru milioane lei.

In perioada la care ne referim indicatorul sintetic 
al activității — productivitatea muncii, a crescut con
tinuu, dar colectivul s-a dovedit capabil să majoreze 
sarcinile, sporite planificate. Concret, numai în trimes
trul trei al anului în curs productivitatea muncii pla
nificată a fost depășită cu 1 548 lei/salariat.

Revizia de vagoane C. F. R. Petroșani
Cu sarcinile realizate 

exemplar
In marea competiție pen

tru realizarea cincinalului 
înainte de termen, colecti
vul Reviziei de vagoane 
C.F.R. Petroșani, a obținut 
rezultate semnificative.

De la începutul anului a- 
ceastă unitate a realizat sar
cinile de plan pe primele 9 
luni ale acestui ăn, cu de
pășiri la toți indicatorii : la 
revizii vagoane călători 2 la 
sută, la revizia vagoane mar
fă 9 la sută, reparația venti- 
leior ,de distribuție 20 la 
sută, reparația cu detașare a 
vagoanelor de clasă 50 la 
tă. iar la marfă 6 la sută, 
vizii intermediare frîne 
vagoanele de marfă 2 la 
tă, iar cele de clasă 3 la
tă, reușindu-se în acest fel 
obținerea unei depășiri 
producției globale cu 6

su- 
re- 
la 

su- 
su-

Vineri dimineața, la sfirși- 
tul unei noi runde de convor
biri fructuoase, menite să con
fere raporturilor româno-in
diene un conținut tot mai am
plu, mai rodnic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu președintele Re
publicii India, dr. Varahagiri 
Venkata Giri, au vizitat unul 
din cele mai mari și moderne 
cartiere ale Capitalei — car
tierul Titan — precum și 
cunoscutele Uzine „23 August“. 
Moment semnificativ în pro
gramul călătoriei pe care o

întreprinde în
această vizită prin Capitală a 
oferit înaltului oaspete prile
jul de a cunoaște direct as
pecte ale experienței Româ
niei Socialiste în edificarea u- 
nei economii moderne, de si
ne stătătoare, de a cunoaște 
și aprecia modul în care tră
iesc și muncesc cetățenii' Ca
pitalei patriei noastre.

De la Palatul Consiliului de 
Stat, coloana de mașini . stră
bate mari artere și bulevarde, 
îndreptîndu-se spre cartierul 
Titan. Mii de bucureșteni 
plaudă cu însuflețire pe cei 
doi șefi de stat, manifestîn-

țara noastră.

a-

dți-și dragostea și prețuirea 
deosebită față de conducăto
rul partidului și statului nos
tru, satisfacția lor pentru ac
tivitatea sa prodigioasă pe 
plan internațional, pusă în 
slujba intereselor poporului și 
patriei noastre socialiste. Ei 
au exprimat totodată senti
mentele de stimă față de 
înalții oaspeți, de prietenie 
față de poporul indian.

Titan, un adevărat 
înălțat în ultimii ani în 
de est a Capitalei, are în 
zent peste 220 000 de locuitori.

oraș 
zona 
pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Pentru salvarea vieții lui Luis Corvalan,
-i *

pe 
de- 

chi- 
al

salva- 
gene- 
Luis 

seamă 
chiliene,

care au relații de colabora
re și prietenie, prin care își 
exprimă îngrijorarea profun
dă în legătură cu pericolele 
care amenință viața lui Luis 
Corvalan, a celorlalți pa- 
trioți chilieni întemnițați, 
și cheamă aceste organiza
ții să intervină în spiritul 
respectării drepturilor omu
lui, pentru încetarea proce
selor, a campaniei de perse
cuții și represiuni, a execu
țiilor in masă.

In spiritul umanismului, 
al apărării drepturilor fun
damentale ale omului, Con
siliul Național al Femeilor a

Ia dispoziție pentru 
rea vieții secretarului 
ral al P.C. din Chile, 
Corvalan, militant de 
al vieții politice
a altor conducători și mili- 
tanți ai unității populare Jin 
Chile, luptători activi pentru 
progres și democrație, pace 
și colaborare intre popoare.

Mesaje asemănătoare au 
fost trimise de către Comi
tetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Con
siliul Național- al Uniunii A- 
sociației Studenților Comu
niști din România tuturor 
organizațiilor de tineret și 
studențești din străinătate cu

Exprimând sentimentele de 
solidaritate ale oamenilor 
muncii din uzine și de 
ogoare cu toate forțele 
mocratice, progresiste 
Iiene, Consiliul Central
Uniunii Generale a Sindica
telor din țara noastră a a- 
dresat mesaje Federației Sin
dicale Mondiale, Confedera
ției Internaționale a Sindi
catelor Libere, Confederației 
Mondiale a Muncii și unor 
organizații sindicale prietene 
din numeroase țări ale lu- 
mii, în care face apel să ac
ționeze energic prin toa
te mijloacele pe care le au

sută, iar 
muncii cu

Dintre harnici: 
ai acestei unități merită a se 
aminti lăcătușii de revizie 
Nicolae Coman, Constantin 
Codreș, Gavrilă Ravai, lăcă
tușii de reparații Petru Bu
za, Vasile Popescu, Ion Dă- 
ian, ungătorii Iacob Crăciu- 
nescu, 
Mihai 
Robert 
deanu, 
Vișan, 
Moraru.
colectivului reviziei 
goane sînt hotărîți să-și in
tensifice eforturile pentru 
obținerea unor noi și impor
tante succese în acest an ho
tărîtor pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen.
Ing. Rodica ARDEI,EANU

a productivității 
7 la sută.

feroviari

Cornel Crăgiunescu, 
Oprescu, tîmplarii 

Schwartz, Ion Go- 
șefii de tură Nicolae 
loan Bostan, Iulian

Cu toții, ceferiștii 
de va-

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Ing. Anton HOFFMAN

Echipa de buștenari de la gaterul Lonea condtisă de comunistul Ion Rusu și druj- 
bistul Constantin Ionesei în timpul secționării și sortării buștenilor de rășinoase pen
tru gater.

cu un grup de electricieni din 
cadrul sectorului de transport 
al E.M. Lupeni, au conceput 
o modificare ingenioasă a re
dresorului care permite por
nirea lui în numai 15 minute, 
fără a se folosi pentru aceas
ta energia electrică ci apa

mativ 80 de pionieri, însoțiți 
de cadre didactice de la Școa
la generală nr. 5 Petroșani 
vor iace o excursie pe itine- 
rariul Tg. Jiu — Peștera Mu
ierii. Bun prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor 1

I

o dimineață de basme pentru 
preșcolarii de la grădiniță. 
Vor fi proiectate o serie de 
filme adecvate vîrstei.

Schimb de experiență

Spectacol de „Ziua recoltei"
Pentru artiștii amatori din ValeaJiuIui, „Ziua re

coltei" — sărbătoare a muncii și belșugului de pe ogoa
re — reprezintă un prilej de participare entuziastă și de 
a genera veselia cîntecul și jocul, elmente specifice a- 
cestor momente. Mîine, începind de Ia ora 9, in piețele 
din Petrila, Petroșani, Lupeni și Vulcan orchestrele de 
muzică populară și soliștii, formațiile de dansuri popu
lare și fanfarele cluburilor și caselor de cultură vor 
susține spectacole dedicate acestui eveniment.

caldă. Avantajele: s-a redus 
substanțial timpul de pornire 
și totodată consumul de ener
gie electrică.

Dimineață de basme

Azi, un grup de 42 salariati 
ai E.M. Lupeni — printre ca
re, secretari ai organizațiilor 
de partid, șefi de brigăzi, mi
neri fruntași — se deplasează 
la Motru și Rovinari, pentru 
un schimb de experiență. 
Timp de două zile, se vor stu
dia stilul și metodele de mun
că ale organizațiilor de partid, 
probleme curente ale mineri
tului, vor fi vizitate orașul 
Tg. Jiu, complexul sculptural 
al lui Constantin Brâncuși, 
Tismana,

Excursie

Duminică dimineața, în zo
rii zilei, un grup de aproxi-

pentru copii
La cinematograful „Cultu

ral" din Lupeni (responsabil 
Iuliana Zamfir) se organizea
ză, azi 6 octombrie (oh 11),

Astăzi, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 9,00, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct, de la Aeroportul Otopeni, 
ceremonia plecării președintelui Republicii India, Varahagiri 
Venkata Giri, impreună cu soția Sarasvathi Giri, care, la 
invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială in țara noastră.

Pentru asigurarea unei bune aprovizionări de iarnă a populației

Roadele toamnei să intre cît mai
grabnic și în cantități îndestulătoare 
în „cămările" unităților de desfacere

Desigur, este bine știut faptul că acum, toamna, ne aflăm în perioadă aprovizio
nărilor de tot felul, a asigurării celor necesare pentru sezonul friguros care se a- 
propie, cu pași repezi. Umplerea cămărilor cu diferite conserve de legume și fruc
te constituie o preocupare la ordinea zilei pentru orice bun gospodar Unitățile 
C.L.F.-ului și cele ale Agrocoop-ului sînt in bună măsură furnizorii cei mai impor
tanți ai produselor specifice toamnei, mult căutate în perioada aceasta Am e- 
fectuat zilele trecute împreună cu o echipă a controlului obștesc de la EM Dîlja 

NIC LAE ȘERBAN, NICOLAE TRULCULES- 
unități ce desfac către populație 
_..i constatat, ce ani văzut cu acest

CU și DUMITRU IĂNCU), o vizită prin cîteva 
mărfuri, agroalimentare
Prilej — în cele

La unitatea C.L.F. 
Ie, vînzătoarea era 
Unde ? Nu se știe. Vînzătorul 
•de alături, de la standul Gos
tatului ne confirmă... că e 
plecată. S-a edificat rapid a- 
supra acestei constatări, du
pă talerul de la cîntar care e- 
ra pus într-o rină. Cică acest 
„cod", în accepția lucrătorilor 
de la unitățile C.L.F. din ha
le, are semnificația mai sus 
arătată : ..lipsesc, nu se mai 
vinde nimic". O fi, nu zicem, 
nu. Dar oare e bine ? — ne 
întrebăm totuși.

La unitatea hr. 1 Agrocoop- 
hale ne însoțește prin maga
zin și pe la standurile de afa
ră, noul responsabil, loan Bor- 
nemisa. Ceea ce oferea la ora

nr. 1 ha- 
plecată.

legume și fructe. Ce am 
ce urmează.

raidului nostru această unita
te, nici pe departe nu întrunea 
cele mai puțin pretențioase 
cerințe ale cumpărătorilor. In

Cu o echipă a controlului 
obștesc prin unele 

aprozare ale orașului

zini de... mături. Cartofii. a- 
tît de mult solicitați în zilele 
acestea lipseau cu d'esă-vîrși- 
re. După cum aveam să con
statăm, notele de comenzi rtici 
nu mai erau reînnoite (ultima 
trimisă către C.A.P. Lăpușnic 
era datată 5 septembrie), 
motiv că „și așa nu ne sînt 
norate" (? !).

— Avem mari greutăți in
provizionare, datorită faptului 
că I.R.T.A. nu ne dă mașini 
suficiente — intervine în dis- 

"cuție tovarășul Alexandru

r -
o-

a-

ZILE
EEERVES

CENEE
in viața

studenților

mineri
de 

îm-

afară de roșii, mere și ceapă 
în rafturi nu se găsea abso
lut nimic. In schimb, în maga
zie (care zăcea intr-o beznă 
do catacombă, din lipsa unui 
banal bec) se găseau din a- 
bundență cîteva zeci de du-

Ionel ȚABREA
I

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
h h Fi A A '‘1* A «Dezbaterile Adunării Ge-

1 Unrvrut 1A nera,e a onu-
_ - . . , , ... ® Lucrările Conferinței pen-« O stagiune jubiliara, a dialogului dintre actor și specta-

*or tru securitate și cooperare
« Expoziția interjudețeană de artă plastică ;n Europa.
« Mi-e dor de poezie
« Mișcarea artistică de amatori ® CHILE: \ aiul de violen-
« Note de lector ; „Sfîrșitul bahic" de P. Popescu te ?« represiuni continuă.
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Traiectoria a 25 
ani de existență și 
plinire a Institutului de 
mine din Petroșani este 
completată în aceste zi
le de concludente acți
uni ale studenților mi
neri.

La construcția noului 
teren pentru sport de 
pe Dealul institutului 
s-a conturat un adevă
rat șantier al muncii 
voluntar-patriotice. In 
numai 11 zile au fost e- 
xecutați aici 4 050 ml de 
zidărie uscată din pia
tră de riu, s-au trans
portat 1 350 mc de rocă. 
In cele aproape 6 000 o- 
re de muncă patriotică 
prestate de 1 100 stu- 
denți au fost efectuați 
6500 mc de săpături pen
tru drenaj secundar, sau 
montat tuburi de azbo
ciment, de asemenea, 
s-au executat amenajări 
auxiliare. Viitorul com
plex sportiv, situat la o 
altitudine de 700 metri, 
va constitui un obiec
tiv modern al Petroșa- 
niului aflat în expansi
une, va satisface nevoi
le stringente de practi
care a sportului în rin- 
dul studenților. In aces
te zile C.U.A.S.C. din 
institut este un adevă
rat comandament : se 
iau decizii, se alcătuiesc 
planuri concrete de 
muncă, se urmărește u- 
tilizarea eficientă a do
tării tehnice (unelte, 
mașini basculante etc.). 
Ritmul intens care se 
poate constata la lucră
rile de amenajare a vi
itorului complex spor
tiv al studenților petro- 
șăneni lasă să se între
vadă apropiata inaugu
rare a acestui important 
obiectiv social.
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f

minerilor
dintre actor și spectator bucur

inter

de artă
ce ur-

plastică

H/n carnetul de însemnări

loc 
Și

o țigară 
treacăt

Ioan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

E clipa cînd o palmă aspră și grea 
Cuprinzînd alteia zborul, neliniștea 
Se. face cuib de rîndUnea 
I-ar da și nu i-ar mai da drumul 
I-ar da drumul și nu i-ar da...

noastre 
urmează

ma- 
cuin

E clipa cînd oamenii se gîndesc unul la altul 
Mai frumos ca de obicei, aproape surprinși 
De cîtă lumină mai sînt în stare.
Mă strigă mulțimile de glasuri 
Seara, aici, în orașul minerilor !...

ani-
un

n orasu>

județeană

0 stagiune jubiliară, a dialogului

Doar cîteva zile ne mai despart de noua stagiune care 
pentru Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani are o im
portanță particulară - sărbătorirea unui sfert de secol de 
la înființarea sa. Acest eveniment jubiliar echivalează cu 
un cuprinzător proces de analiză a activității acestei insti
tuții, a felului cum și-a îndeplinit imperativele cultural-artis- 
tice, educative și ideologice.

In viața colectivului artistic și tehnic al teatrului pregă
tirile pentru jubileu se poate spune că au inceput mult mai 
devreme, chiar în stagiunea trecută cînd au fost realizate 
spectacole de foarte bună ținută artistică. Evident, aceste 
pregătiri sint intensificate in aceste zile. In cele 
meazâ despre cele ce se întreprind la Teatru.

— Stagiunea în care vom 
păși este jubiliară în între
gul ei, ea trebuie să fie de 
maximă calitate artistică și 
ideologică, de cea mai auten
tică profesionalitate, ne spu
nea tovarășul Ironim Mun- 
teanu, director al teatrului, 
întreaga activitate a tea
trului în această a 25-a sta
giune, ce se va deschide în 
a doua jumătate a lunii oc
tombrie, se subordonează 
cîtorva idei directoare : tea
trul este un focar de cultura 
in viața spirituală a Văii 
Jiului, o tribună de educa
ție desprinsă din programul 
partidului.

— Care este structura pro
iectului de repertoriu a a- 
cestei stagiuni, jubiliare în 
ansamblul ei cum afirmați ?

— Proiectul repertoriului 
cuprinde piese din drama
turgia română și universa
lă, contemporană și clasică. 
Ne-am propus piesele „Ca
sa de mode" de Teodor 
Măinescu, „Cornada" de Al
fonso Sastre, „Siciliana", de 
Aurel Baranga., „Soțul pă
călit" („Georg.es Dandin") de 
Molliere, „Femeia mării" de 
H. Ibsen, „Maidanul cu dra
goste" dramatizare de Ion 
Simionesctr după romanul 
lui G. M. Zamfirescu, „Re
gele luminărilor" de drama
turgul brazilian Oswald de 
Andrade și o piesă inspira
tă din actualitate și dedica
tă aniversării a 30 de ani deV

la eliberarea „ țării 
piesă asupra căreia 
să ne decidem.

— Cînd vor avea 
infestările jubiliare 
sînt concepute ?

— Momentul festiv 
versării va reprezenta

Teatrul de stat 
„Valea Jiului 

în preajma 
sărbătoririi 
a 25 de ani

ii

fragment al programului ar
tistic al stagiunii. Am conce
put-o pe parcursul unei săp- 
tămîni.
tombrie, 
mentăm spectacular, ' prin 
ceea ce facem, că teatrul es
te un 
ritual, 
promovare

începînd din 27 oc- 
căutînd să argu-

real focar spi- 
o tribună de 

a înaltelor 
comandamente ideologice 
și artistice ale contempora
neității în mediul pe care-1 
deservim. Aici vor fi pre
zentate spectacolele ieșite 
în premieră și reluările („Jo
cul de-a vacanța", „Acul cu
metre! Gurton"). Ne-am gîn
dit că acest eveniment va 
câștiga în valoare și interes 
dacă vom invita colective 
artistice din țară — cum 
sînt teatrele din Arad,

șița, Turda, Bacău — 
să prezinte spectacole, 
mînd ca și noi să procedăm 
în aceeași manieră deoarece 
își sărbătoresc jubileul tot 
în această stagiune. Vom 
invita personalități cu pres
tigiu în teatrul românesc — 
Radu Beligan sau Valeria 
Seciu în „Jocul de-a vacan
ța", Toma Caragiu, Octa
vian Cotescu, Ștefan Băni
că în „Casa de mode". Un 
simpozion, o expoziție de 
scenografie și un program 
completează acest șir de ma
nifestări care, fără îndoială, 
vor avea rezonanța cores
punzătoare în Valea Jiului.

— Colectivul artistic al 
teatrului s-a completat cu 
un grup de tineri actori, ab
solvenți ai I.A.T.C. Bucu
rești. Se are în vedere, în 
această stagiune, reluarea 
sau înființarea unui studiou 
experimental ?

— Sîntem frămîntați 
diversificarea 
spectaculare, de posibilități 
ale sondării și dinamismului 
dialogului cu spectatorii, al 
dezbaterilor cu grupuri so- 
cio-profesionale sau de vîr- 
ste diferite. In acest 
studioul experimental 
se va organiza își va orien
ta activitatea in așa fel în- 
cît, odată cu începerea noii 
stagiuni, să ofere publicului 
și primele formule spectacu
lare care își au valoarea lor 
atît pentru actor, cît și pen
tru educarea gustului spec
tatorilor.

Manifestările prilejuite 
de jubileul teatrului, cît și 
stagiunea în ansamblul ei, 
exprimă, încă din această 
etapă a pregătirilor, o nouă 
etapă în evoluția acestei in
stituții de cultură și artă 
spre un specific original, bi
ne definit, pentru a răspun
de exigențelor și spectatori
lor din Valea Jiului.

E clipa cînd ortacul a ieșit din schimb 
După orele aspre din mină.
Nu-1 cunosc dar mă 
De surîsul său plin, 
Cînd aprinde grăbit 
De la un prieten în 
Sau de la stelele mari de pe cer.

Expoziția

MIHAI CLITA

L-am cunoscut pe actorul Mi
hai Clita în anul debutului său 
pe scena petroșăneană i 
a venit după absolvirea 
tutului de teatru. De atunci 
trecut opt ani, timp în 
fișa sa artistică a înregistrat 
peste treizeci de roluri în piese 
românești și universale, pre
zențe numeroase în spectacole 
festive, evoluții pe scene de 
pe întreg cuprinsul țării. Pro- 
digioasa-i carieră, susținută de 
o dezinvoltură scenică, și o 
continuă sete de autodepășire 
artistică i-au prilejuit o ascen
dență permanentă fiind acum, 
la 32 de ani, un ațtor de va
loare al teatrului minerilor.

In aceste zile am avut prile
jul de a-i răscoli lui Mihai Cli
ta amintirile, de a-i da 
gîndurilor într-un dialog 
tenesc.

- Spune-mi, Mihai, îți 
aminte de Sorias ?
- Da, a fost 

ca profesionist 
în 
de Figueiredo și 
mierele pe țară 
mina rampei la 
gului.

- Dar ultimul rol ?
- Ștefan Valeriu din „Jocul 

de-a vacanța", spectacol pre
zentat aici, în București și pe 
litoral în timpul turneului sus
ținut la sfîrșitul acestei veri.

- In pregătire ?
- Jose Alba din „Cornada" 

piesa dramaturgului Alfonso 
Sastre.

spectacolul

de 
formelor

sens 
care

Ședință de lucru cu directorii 
caselor de cultură și cluburilor

Ieri dimineață, la Casa de 
cultură din Petroșani a avut 
loc o ședință de lucru cu di
rectorii caselor de cultură și 
cluburilor muncitorești, or
ganizată de Consiliul muni
cipal al 
participat 
Cernăianu, activist al Co
mitetului județean de partid,

sindicatelor, 
tovarășii

Au
Ion

unde 
Insti- 

i au 
care

glas 
prie-

aduci

primul meu rol 
la Petroșani, 

„Amphitrion" 
una ^intre pre- 
ce-au văzut lu- 
poalele Parîn-

- Dintre numeroasele roluri 
interpretate, pe care l-ai în
drăgit mai mult ?

— De fapt, țin foarte mult la 
două : Michel din „Părinți te
ribili" și Frank din „Profesiu
nea doamnei Warren". Deocam
dată !

- Spectatorii te știu și pen
tru reușitele obținute în foarte 
multe evoluții in cupluri. To
tuși, care ți-au fost colabora
toarele, să le zicem, ideale ?
- Regretata Ana Colda, Pau

lina Codreanu, Violeta Berbiuc, 
Ruxandra Petru și, acum, La- 
vinia Jemna.

- Ai avut numeroase întîl- 
niri cu dramaturgi mari, dar pe 
lingă mulți ai trecut iar pe al
ții nu i-ai epuizat. In operele 
cărora ai vrea să apari ?

— Doresc să joc în 
Blaga, să mă reîntîlnesc 
Shakespeare și Baranga.

- Cu cîțiva ani în urmă 
animatorul spectacolelor 
poezie și experimente teatrale

de mier
la o... re-

in cadrul „Teatrului 
curi". Nu te-ai gîndit 
cidivă artistică ?
- Da, colectivul nostru ac

toricesc s-a primenit, mai ales 
în această stagiune, cu forțe 
proaspete și vom 
cern ceva pentru 
că mi-e sete de 
Blaga, 
nescu, 
poezia

— Nemulțumiri ? Alte dorin
țe t

— Aș vrea ca publicul să ne în
drăgească, să vină ca să ne

Expozifia de artă . plastică 
este un bun prilej pentru a 
observa procesul de creație 
al artiștilor grupați în cîteva 
filiale și cenacluri (Craiova, 
Deva, Hunedoara, Petroșani). 
Analizînd și comparînd stiluri, 
modalități expresive, tematici 
și influențe ajungem la con
cluzia că actuala expoziție 
este un eveniment în cel mai 
bun înfeieș . al cuvîntului, cu 
inevitabile inegalități și im
perfecțiuni.

Dacă sculptura, grafica și 
tapiseria ocupă un spațiu res- 
trîns, pictura, în schimb, este 

.bogat reprezentată, impunînd 
și suficiente elemente de indi
vidualizare a grupărilor artis
tice. Alături de portrete și 
peisaje se expun multe tablo
uri de compoziție, din toate 
degajîndu-se gîndirea și sen
sibilitatea artistului, capacita
tea de emoționare. Deși des
chisă în cadrul festivalului 
culturii și educației socialiste 
„Sarmis 73", la această edi
ție avînd ca temă dominantă 
folclorul în multiplele sale 
ipostaze, deci și în arta plas
tică, expoziția are o tematică 
eterogenă, lăsînd impresia că 
fiecare expune ceea ce crede, 
fără a se fi procedat la o se
lectare prealabilă pentru a se 
impune, într-un fel oarecare, 
o ordine, o grupare, fie de
terminate . de criterii extra-ar- 
tistice (filialele în care 
cuprinși expozanții), fie 
ticc-

Fenomenul artistic 
vean, apreciat după
rile expuse, are b mediocri
tate ce iese în evidență și mai 
mult prin contrast cu celelalte

tablouri. „Soare rotund, pă- 
mînt străvechi" de Grigore 
Lungu, este o tapiserie lucra
tă neglijent și cu o substanță 
comunicată într-un fnod 
plist. Mai interesante 
blourile 
(„Pod peste Jiu"), cu 
de interiorizare rezolvate prin 
nuanțe de gri, Nicolae Predes- 
cu („Dansul horelor", „Călușa
rii"), Emil Csatai, Paraschiva 
Mitrică („Noapte subterană").

Artiștii plastici din Deva și 
Hunedoara sînt mai calzi, cu 
o paletă cromatică mai boga
tă. Tiron Budiu expune 
tablouri („Pe gînduri" 
grădină"), care-1 
drept un colorist cu o 
litate de tip romantic, 
mec dezinvolt, dar și 
de gravitate. Iosif Maty aș este 
același pictor grav pe 
știm, cu trimiteri ia 
contemporani („Omagiu 
nii", „Victoria", „Icar", 
goste de viață"), creînd 
moșieră ambiguă, de un 
reținut. Tablouri angajate în
tr-un efort de echilibru și ritm 
expun Ion Tengheru („Con
cert", „Portret") 
Bîtcă (compoziția 
Avram Iancu“)

Este interesant de remarcat 
că artiștii plastici din Petro
șani, deosebiți între ei ca vi
ziune, mijloace expresive, sînt 
totuși o grupare unitară, cu 
elemente comune. Și nu numai 
prin tematică locală („Epilog 
1929“ — Ion Cîrjoi; „Funicu
lar vechi" — Victor Sylvester) 
și cromatică șpfyrăfci prin pro
funzimea concepției și univer
sul spiritual complex. Horia 
Popp exprimă, cu anumite reu-

sim- 
sînt ta- 

lui Grigore Lungu 
accente

două 
și „La 

definesc 
sensibi- 
cu iar- 
nuanțe

șite, o gîndire frămîntată de 
întrebări (compozițiile „Carna
valul" sau „Vis"). De altă na
tură este intelectualitatea lui 
Ion Cîrjoi, al cărui albastru 
tace parte dintr-un limbaj mai 
complicat („Două mese", „Ciu
lini"). Deși figurative, tablou
rile acestor pictori tineri trans
mit, cu oarecare dificultăți 
pentru privitor, meditații asu
pra prezenței 
Telimann 
torcînd") 
plificarea 
tatea de
Victor Sylvester („Chemare") 
și Aurel Florea („Fluierașul") 
comunică într-un mod mai di
rect, atît prin teme cit și prin 
rezolvarea plastică.

Doar trei sculptori se află 
în expoziție — loan Berindei 
(„Mineri", „Tulnicărese" și im
perfecta, brîncușiana „Recule
gere") e neconvingător. Mult 
mai multă forță, dar și gingă
șie, au Ernest Kovacs („Cap" 
sau „Pădureancă") și loan Seu 
(„Simion Bărnuțiu" sau „Stri
găt").

Actuala expoziție reprezintă 
un eveniment și sub un alt as
pect, nu numai 
acela al rarității acestor 
nifeștări. Nu ne putem 
o întrebare — de ce 
ganizează expoziții 
sau de grup și din 
filialei U.A.P. din 
nu numai de două ori pe 
In acest fel, cu siguranță 
ația plastică va1 ii urmărită cu 
mai mult interes, cu mai mult 
profit artistic și educativ.

umane. Iosif 
(„Nuntă", „Țărancă 

a evoluat spre sim- 
formală și complexi- 
conținut a culorii.

care îl 
maeștri 

mași- 
„Dra- 
o at- 
lirism

Ion Badea, activist al Comi
tetului municipal de partid, 
Ion Poporogu, președintele 
Comitetului municipal de. 
cultură și educație socialistă. 
Au fost analizate necesitatea 
și posibilitățile de desfășu- 
rare a activității cultural- 
educative chiar la locul de 
muncă al oamenilor, contribu
ția eficientă la realizarea 
sarcinilor de producție ce tre
buie să o aibă einecluburile 
și brigăzile artistice de agi
tație, stimulare* și concen
trarea convergentă a efortu
lui tuturor factorilor. cu res
ponsabilități. în această ac
țiune. In încheierea ședin
ței au fost rezolvate proble
me curente și de perspectivă 
de natură organizatorică î 
domeniul culturii de masă.

și Mircea
Bălcescif și

se afla 
artis-

craio- 
lucră-

T. SPĂTARU

Mișcarea artistică de amatori

sprijin în munca lor. explică acest 
determină și 
populară, a- 
contemporan,

ba
la 

amerai 
de

Fol- 
viu, 
in-

scenică a 
trebuie In- 

două punc-

Brecht,
cu

cunoască mai bine și nu-i vom 
înșela așteptările. Aș vrea mai 
mulți tineri, studenți, elevi, 
muncitori. Publicul trebuie 
să-și formeze o părere despre 
teatru nu din auzite, ci din sala 
de spectacole. Anii au trecut, am 
dobîndit experiență, punem te
melia unui colectiv nou, și în 
compoziție și în concepție.

- Iți doresc împliniri și săli 
pline.

Ne-am despărțit căci timpul 
înaintat îl chema la o nouă re
petiție.

Modest și conștiincios, Mi
hai Clita este un prieten sincer, 
și cu responsabilități familia
le, reclamate mai ales de cei 
doi băieți ai săi, obișnuiți de 
pe acum cu atmosfera teatrului, 
cu replicile rolurilor repetate 
acasă.

cel mai potrivit mijloc pentru păstrarea vie 
a creației populare

Festivalul cîntecului, jocului și portului popular de pe Jiu — „Flori alese de pe 
Jiu", organizat în cadrul zilelor culturii și educației socialiste „Sarmis‘73“, a fost 
însoțit și de o dezbatere avînd ca temă „Valorificarea scenică a folclorului in 
mișcarea artistică de masă". Discuțiile, cum era și firesc, au depășit limitele temei 
pentru a elucida atît de necesarele principii de metodologie a apropierii de folclor, 
a culegerii și conservării lui, dar au fost și un veritabil schimb de experiență. Au 
participat compozitorul și folcloristul Ludovic Paceag și maestrul-coregraf Tita 
Sever, activiști culturali și instructori ai formațiilor artistice. Opiniile exprim' e 
cu acest prilej sînt importante atît pentru atitudinea ce trebuie să o avem față de 
folclor, cît și pentru instructorii și artiștii amatori din Valea Jiului care pot găsi, 
în ideile de mai jos, un sprijin în munca lor.

căuta să fa- 
poezie pentru 
versurile
Nichita

Păunescu,
Bacovia,
Adrian
greacă și indiană.

lui
Stă- 

de

Mircea MUNTEANU

Ludovic Paceag:
Valorificarea 

folclorului 
țeleasă din 
te de vedere corelative — ca 
fiind conservare vie a comori
lor artei populare, dar și o 
transmitere către tinerele ge
nerații. Se pun cîteva proble
me, însă: aceea a autentici
tății și în ce măsură o poate 
prelua scena ; valorificarea 
unor instrumente vechi, re
pertoriul soliștilor vocali, pe
ricolul șablonizării, al unifor
mizării (de pildă, în Oaș am 
auzit cum soliștii cîntă reper
toriul lui Ion Dolănescu

răsindu-și cîntecele lor), 
clorul nu e muzeu, ci e 
dinamic, actualitatea îl 
fluențează, iată de ce vedem 
fluiere și cavale din tub Ber
man sau ii din nylon.

Pompiliu Caragea, preșe
dintele comitetului orășenesc

Se spune că Valea Jiului 
este o zonă de interferen
ță folclorică lipsită de e- 
lemente originale, vechi, 
considerație pe care nu am 
împărtășit-o nicicînd. 
este zonă necercetată, 
de acord și chiar de

Că 
sînt 

aceea

Opinii despre valorificarea folclorului, 
exprimate în cadrul festivalului „Flori 

alese de pe Jlu“

FÎRȘITUL BAHIC”

de PETRU POPESCU

cel artistic, 
ma- 

reține
nu se or- 
personale 
inițiativa 

Petroșani,
an ? m 
ere-

Ca și celelalte două 
(„Prins" și „Dulce ca mierea 
e glonțul patriei"), cel de-al 
treilea roman al lui Petre 
Popescu — ..Sfîrșitul bahic"
— este tot o „cronică a unui 
tînăr, privit însă, de data 
aceasta, dintr-un alt unghi, 
cel al experiențelor forma
tive, de modificare esenția
lă a unei realități care pînă 
atunci apăruse personajului 
principal altfel. Noul erou 
al lui Petre Popescu — Gigi
— este, înainte de toate, o 
victimă nu prea convingă
toare a unor erori, cari 
ajunge — fără să dorească 
și fără să înțeleagă acuzați
ile care i se aduc — 
ra organizației de 
Etalînd o ușurință 
jantă (neîntîlnită în 
te două romane 
Petru Popescu ne 
apoi... dorința mereu creseîn- 
dă a personajului său prin
cipal de a reintra în orga
nizație, plantîndu-1 într-o 
„aventură" de re-eunoaștere

în afa 
partid 
deran 

celelal- 
ale sale), 

propune

a propriei conștiințe, într- 
un fel unică și destul de de
cisivă, la capătul căreia 
descoperă realități ale ani
lor ’50 pe care inexperiența 
interioară (țintă a unor „a- 
icuri" din partea* autorului 
am neavenite, în fond

NOTE DE

morții, este desigur... unică, 
ciudată chiar, se observă 
acest lucru, dar în nici un 
caz nu e în măsură, nu con
ține suportul faptic necesar 
să-l determine pe un tînăr 
care, în primele pagini ale 
romanului nu pricepe nimic

LECTOR
mul nu se lovise cu frun

tea de pragul greutăților) i 
le ascunsese. Tocmai ceea 
ce dorește mai mult autorul 
;ă realizeze, ieșirea dintr-un 
mpas momentan a unui tî
năr care se vrea comunist 
clar nu încercat), nu reu- 
;ește integral și aceasta mai 
ales datorită ușurinței, ra
pidității (evidente I) cu care 
a fost scris romanul. Peri 
■iada pe care o traversează 
eroul (ca angajat la morga 
unui cimitir), chiar dacă, în 
intenție, are menirea să-l 
pună la punct cu fel de fel 
de probleme ale vieții și

din ceea ce î s-a întîmplat 
și i se întîmplă, să înțelea
gă în final și tot ceea ce se 
petrece cu alții, cu toți cei 
din jurul său. Și încă ceva : 
față de cultura și formația 
sa, declarată, eroul romanu
lui, de multe < 
prea... deștept, 
discuții opinii j 
firești. Romanul, 
e scris foarte alert, cu pre
cizie profesională, atrage ci
titorul, modul căutat în 
care a fost conceput e însă 
de succes asigurat dinainte 
(și nu doar unei infime ca
tegorii de cititori, care cau-

ori, e mult 
aruncă în 

prea puțin 
, categoric,

tă senzația — finalul „Sfîr- 
șitului..." fiind de-a dreptul 
polițist) și tocmai pentru 
acest motiv, neglijențele, cît 
ar fi ele de mici, supără, 
cînd e vorba despre un scri
itor de real talent. Pe o bu
nă porțiune de timp, autorul 
își uită, parcă, eroul, îl ne
glijează și-și revărsă întrea
ga simpatie asupra unui alt 
personaj, colonelul Vîscu, 
într-o măsură nu întrutotul 
justificată. Celelalte perso
naje ale cărții sînt doar 
schițate, se înfig . treptat 
într-o „masă" tare și se 
pierd, cad urgent și dispar 
din calea celui ce urmăreș
te (părintele său spiritual, 
de fapt, urmărește) să se 
transforme și să devină... un 
om adevărat. Indiferent de 
„păcatele" pe care le atestă, 
„Sfîrșitul bahic" rămîne un 
roman, în mare parte, bun, 
care se citește cu plăcere, 
atrage...

V. TEODORESCU

de cultură Uricani i
Sîntem într-o localitate pu

țin cercetată sub aspect fol
cloric, acțiune pe care o fa
cem noi, astfel se explică 
dansurile vechi și reconstitui
rea „Nunții de pe Jiu". Ac
tivității noastre i s-au alătu
rat bătrîni și tineri, mineri și 
cadre didactice, dar se sim
te nevoia unor instructori 
competenți.

Ludovic Paceag :
Am vrea să vedem nuntașii 

de la Uricani la ei acasă pen
tru că e o încercare destul de 
izbutită. Dar, trebuie să se 
știe că nu totul poate fi adus 
pe scenă unde legile specta
colului nu pot fi violate (ele
mentele de naturalism scad 
valoarea emoției artistice). 
Ca recobstituire e un lucru 
foarte bun iar ca spectacol e 
perfectibil (mai mult dina
mism, adică dans, cîntec). 
Prin autenticitate nu se În
țelege nici preluarea fenome
nului folcloric în mod natura
list, nicț intervențiile artifi
ciale (care pot duce numai la 
ceva hibrid, cum a fost cim- 
poierul din Dolj acompaniat 
de o chitară,, ceea ce nu s-a 
întîmplat nicicînd), ei păs
trarea nealterată a spiritului 
popular care e călăuzit 
simțul frumosului, 
bun gust. -

Gheorghe Popa, 
al Școlii populare 
din Petroșani:

de 
decență,

director 
de artă

am trecut la o acțiune organi
zată de culegere a folclorului 
Dar întâmpinăm greutăți în 
culegere (nu avem posibilități 
tehnice — magnetofon, a- 
parate de filmat etc), conser
varea și valorificarea, deci pu
nerea în circulație prin in
termediul scenei. Ne gîndim 
chiar și la o monografie fol
clorică a Văii Jiului, dar ide- 
ea nu știm de ce e privită cu 
rezerve. Sigur 
rea prealabilă, 
todologică sînt 
tru a reduce 
intervențiile 
și neselective.
tră organizează vara cursuri 
de inițiere folclorică, dar nu 
sînt frecventate de cei mai 
indicați. Necunoașterea spi
ritului popular duce la’ uni
formizare și la fenomenul de 
poluare, imitații de prost 
gust, lipsă de personalitate.

Paula Drăgănoiu, activist 
cu probleme muzicale la 
Centrul de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă Dolj :

Concursurile interjudețene, 
cum este „Flori alese de pe 
Jiu", sînt deosebit de utile 
și sub aspectul schimbului 
de experiență și opinii. Fol
clorul este o realitate si pen
tru a-1 descoperi e necesară 
multă pasiune, dublată de com
petență și bun gust. Noi în
drumăm pe înșiși soliștii 
să-și culeagă cîntecele și am

e că pregăti- 
inițierea me- 
necesare pen- 

cît mai mult 
întîmplătoare 
Școala noas-

I
obținut rezultate frumoase.

Ludovic Paceag :
Faptul că folclorul ^e pier

de e un proces real. Iată 
doar un exemplu : un bătrîn 
doljan știa peste 20 de 
Iade pentru ca revenind 
el după mai mulți ani 
constatat că își mai amintea 
vreo trei, în rest doar frag
mente. Cum se 
fenomen ? Viața 
inspiră creația 
pare un folclor 
dar în matca veche. Mijloa
cele moderne de comunicare 
accelerează circulația fol
clorului, dar sedimentarea, 
cristalizarea se face mai 
lent. Acum omul cîntă viața 
nouă, faptul că are fiul me
dic sau inginer etc., și e nor
mal să fie așa. E adevărat, 
aceste creații sînt perfectibi
le, dar trebuie 
tăm pentru că 
ce. Important e 
cum selectăm.

Tita Sever:
Autentic însemnează simț 

selectiv. Dansurile de Ia 
Cimpa, Uricani sau Săpata — 
Dolj nu sint autentice deoa
rece, în realitate, nu se joa
că în lanț, suită. Deci spec
taculosul nu e echivalent cu 
autenticul. Intre „Nunta din 
Valea Jiului" prezentată de 
Petroșani cu cîțiva ani în ur
mă și „Nunta" de la Uricani 
e o deosebire de grad al au
tenticității. Noi pe scenă 
creăm o convenție a auten
ticității : dansăm, de fapt, pen
tru spectator. Dar această 
convenție o realizăm prin 
respectarea unităților de timp, 
loc și acțiune. Cînd specta
torul e deranjat în receptare, 
însemnează că s-a deviat fie 
de la spectaculos fie de la au
tenticitate.

In cadrul 
mai analizat elemente 
tante ale valorificării 
a folclorului (grija 
costumație și mișcare, 
derea în capacitatea 
emoționa ș. a.), s-au exprimat 
cuvinte de apreciere pentru 
„Flori alese de pe Jiu" care 
se definește prin originalitate, 
fiind, în același timp, un im
portant mijloc în stimularea 
artiștilor amatori și în apro
pierea plină de înțelegere fa
ță de creațiile populare din 
diferite zone folcloric-etno- 
grafice.

să le accep- 
sînt autenti- 
să fim atenți

dezbaterii s-au 
impor- 
scenice 
pentru 
încre
de a

\
I
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-La Institutul de mine

Dezbaterea documentelor privind dezvoltarea 
și perfectionarea învățămintuiui 

— acțiune cu puternică rezonanță 
mobilizatoare in rindul studenților

Elaborate în momentul u- 
nor efervescente acțiuni de 
muncă și angajare politică în 
rîndurile întregului popor 
pentru dezvoltarea multila
terală a societății socialiste, 
documentele vizînd dezvol
tarea și perfecționarea în- 
vățămîntului în patria noas
tră sînt jaloane noi, de ma
re însemnătate pentru ac
tivitatea prezentă și viitoare

La Institutul de mine am 
regăsit o interpretare a aces
tor cerințe și o contribuție 
concludentă la cunoașterea 
și aplicarea documentelor 
partidului, în ședințele de 
dezbateri organizate la nive
lul anilor de studiu ai facul
tății de electromecanică mi
nieră. De altfel însuși de
canul acestei facultăți prof, 
dr. ing. TIBERIU ILIAȘ su
blinia preocuparea generală 
a colectivului de cadre di
dactice și a activului A.S.C. 
de a contribui în mai mare 
măsură la formarea unor 
specialiști și oameni cu 
înalte calități civice.

Anul II secția ingineri es
te constituit dintr-un co
lectiv care a obținut rezulta
te bune la nivelul institutu
lui. Am desprins din dez
baterea organizată de com
ponența acestui colectiv de 
studenți idei de o impor
tanță practică deosebită. Stu
denți ca LIVIU UNGUR. 
TUDOR MILOTIN, ELENA 
NICULESCU, MIHAI TRIP- 
ȘA și ANCA OLARIU au 
obținut rezultate bune și 
foarte bune atît pe linia pre
gătirii teoretice, cît și în do
meniul practic aplicativ. Dar 
studenții nu se mulțumesc și

Mere și pere 
neobișnuit de mari
Fructe neobișnuit de mari, 

cum nu s-au cules vreodată în 
țara noastră, au fost obținute 
grație tenacității și talentului 
specialiștilor Stațiunii pomi
cole Bistrița. Aici au fost 
create trei soiuri de măr Io- 
nathan, prin mutații provoca
te cu substanțe radioactive. 
Un singur măr, cîntărește pî- 
nă la 500 de grame ! La două 
dintre noile soiuri, culoarea 
fructelor se menține verde și 
la coacere. Ele au același gust 
ca al cunoscutelor ionathane, 
poate chiar mai dulci și, du
pă cum au, arătat determină
rile, cu un serios adaos de vi
tamină C. La cel de-al treilea 
soi, merele se mențin roșii, a- 
jung la dimensiuni tot atît de 
mari, sînt zemoase și gustoa
se, în plus sînt foarte rezis
tente la boli și dăunători. Tot 
cu ajutorul radioactivități’ 
s-au obținut și două elite ne 
de păr care dau fructe de pes
te 300 grame, uniforme și plă 
cute la gust. Noile soiuri sînt 
în prezent stabilizate complet 
d!n punct de vedere genetic 
și se va trece la extinderea 
lor în livezi.

(Agerpres) 

Pregătiri 

pentru iarnă
Salariații sectorului E.G.C. Lupeni au dezbătut, în 

cadrul unei recente analize, stadiul în care se află pre
gătirile de iarnă și măsurile luate pentru ca transportul 
în comun să se desfășoare în depline condiții de sigu
ranță.

Participanții la discuții, printre care Gheorghe Ta- 
rasof, Iancu Iatcovschi, Nicolae Badea, Constantin Mo
cofan, Angela Basarabâ, Aurel Varga, Constantin Mir- 
șav și alții, au arătat situația parcului auto și au cerut 
conducerii sectorului să ia toate măsurile pentru a a- 
sigura garajul cu piesele de schimb și materialele ne
cesare executării reparațiilor la autobuze.

Totodată, ei s-au angajat să depună eforturi și mai 
susținute pentru ca întregul parc auto să fie în bună 
stare de funcționare, asigurîndu-se transportului în 
comun o desfășurare normală în perioada lunilor de 
iarnă.

tind continuu spre autodepă- 
șire.

ODATA CU ELABORA
REA ACESTOR DOCUMEN
TE IMPORTANTE PRIVIND 
DEZVOLTAREA INVĂȚĂ- 
MINTULUI NE REVINE 
SARCINA DE A EXTINDE 
STUDIUL INDIVIDUAL, DE 
A CONTRIBUI LA RIDICA
REA IMPORTANTEI ORE
LOR DE SEMINAR ȘI LA
BORATOR, accentua în cu- 
vîntul său studentul MATEI 
CHIRIMBU, membru în bi
roul A.S.C. al anului II e- 
lectro.

Preponderența orelor prac
tice, descongestionarea pro
gramului teoretic sînt ele
mente care stau în atenția 
generală a studenților și ca
drelor didactice din institut. 
Bunăoară, orele afectate 
pentru o serie de discipline 
specifice facultății de elec
tromecanică minieră, ca teh
nologia materialelor, între
ținere și reparații miniere, 
tehnologia construcțiilor de 
mașini vor surprinde latura 
practică direct a unității in
dustriale de profil cum ar 
fi I.U.M. Petroșani. Studen
ții vor executa și o gamă 
variată de aparataje de do
tare a atelierelor-școală. Ca
tedra de electrotehnică are 
în atenție amenajarea îm
preună cu studenții a unui 
amfiteatru cu componente 
tchnicfjkmoderne de studiu al 
limbilor străine.

Sporirea rolului asociați- 
ilor studenților comuniști șj 
a organizațiilor de bază 
P.C.R. în cadrul anilor de 
studiu au fost relevate în 
cadrul dezbaterii, de preșe

dintele U.A.S.C. al facultă
ții de electromecanică, IU- 
LIU ALDEA.

Fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist ca
re lucrează în învățămînt — 
așa cum se afirmă în docu
mente, trebuie să militeze 
activ pentru înfăptuirea po
liticii partidului în acest do
meniu, pentru mobilizarea 
tuturor cadrelor didactice și 
studenților.

Printre studenții mineri 
își face tot mai mult loc i- 
deea de creștere a rolului e- 
ducativ al învățămintuiui, 
respectul față de muncă. 
Semnificative sînt în 
acest sens cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
prin care se afirmă în
că o dată plenar necesi
tatea legării studentului de 
concretul înconjurător : „IN- 
VATAMINTUL superior 
TREBUIE SĂ PREGĂTEAS
CĂ OAMENI PENTRU 
PRODUCȚIE... TREBUIE SA 
PUNEM CU FERMITATE 
ACEASTĂ SARCINA IN 
FATA INVATAMINTULUI 
NOSTRU SUPERIOR*.

Echivalentul acestei nece
sități indicată de partid se 
găsește în aceste zile și in 
rîndul studenților Institu
tului de mine din Petroșani, 
care, prin gîndurile și fap
tele lor, sintetizează profi
lul unui viitor specialist mi
nier la înălțimea încrederii 
și așteptării.

Ion Gîf DEAC, 
student I.M.P.

(Urmare din pag. 1)

Melinte, de la Agrocoop Deva, 
aflat pe teren în Valea Jiului, 
pentru a rezolva problemele 
aprovizionării unităților afla
te în coordonarea Agrocoop- 
ului județean. Aici tot se mai 
găsește cîte ceva, dar la Vul
can și Lupeni merg treburile 
cu mult mai slab.

Merg mai slab, dar de ce ' 
Pentru că urmărirea fermă a 
onorării comenzilor făcute că
tre diverși furnizori din raza 
județului și din alte părți nu 
stă pregnant în atenția celor 
de la Agrocoop. Mai cu seamă 
dacă și pe mai departe greul 
aprovizionării cu marfă ce 
tot pe umerii responsabililor 
de unități și vînzătorilor („noi 
sîntem și merceologi și încăr
cători — descărcători și vîn- 
zători și cine mai știe ce“... re
marca cu năduf responsabilul 
unității), atunci desigur tur
nura lucrurilor nu va cunoaș
te niciodată un reviriment, o 
îndreptare spre bine, care la 
urma-urmei nu vizează decît 
o desfacere abundentă de măr
furi agro-alimentare, o satis
facere deplină a cerințelor 
cumpărătorilor.

Aceeași penurie de mărfuri 
în rafturi am sesizat-o și în 
cele două standuri expuse în 
afara magazinului zărind

Cartea politică 
la cititor

Expoziția cărții social-poli- 
tice, deschisă în cadrul E.M. 
Lonea la 14 septembrie a.c., a 
fost vizitată de peste 800 sala- 
riați mineri, maiștri, tehnici
eni și ingineri.

După cum sîntem informați 
de tovarășul Sergiu Boiță, di
fuzorul yoluntar, în această 
perioadă s-au vîndut cărți în 
valoare de peste 3 000 lei. 
Principalele titluri solicitate 
de angajații exploatării sînt: 
Nicolae Ceaușescu — biogra
fie și texte selectate de Michel 
P. Hamelet, Omagiu, Confe
rința Națională a P.C.R. și se
ria de Documente ale Partidu
lui Comunist Român.

----->-----

Muncă patriotică 
pe stadionul din 

Vulcan
Intre acțiunile Comitetului, 

orășenesc U.T.C. Vulcan, orga
nizate în cinstea alegerilor ce 
se desfășoară în organizațiile 
de tineret din școli și între
prinderi, se numără și munci
le patriotice prestate la obiec
tivele social-culturale de inte
res cetățenesc.

Sute de elevi și tineri mun
citori au muncit în această 
săptămînă, în timpul lor liber, 
pe stadionul din localitate. 
Pentru zilele de sîmbătă și 
duminică sînt organizate noi 
acțiuni patriotice la care par
ticipă toți elevii din liceu și 
școlile generale.

In cartierul Aeroport.

Vin elevii de la școală.

Foto : Ion LICIU 

doar în plus fasole verde, 
morcovi și ardei capia.

Gospodinele, cumpărătorii 
vin la piață, trec în aceste zi
le pragul unităților C.L.F. și 
Agrocoop, căutînd în mod ex
pres cartofi, varză, gogoșari, 
ceapă, vinete, rădăcinoase, a- 
dică acele sortimente care nu 
pot lipsi din cămările nici u- 
nui bun gospodar, produse ab
solut indispensabile în prepa

ROADELE TOAMNEI

rarea conservelor pentru iar
nă. Și tocmai de aceste produ
se se duce mare lipsă, conti- 
nuînd să fie văzute prea pu
țin și în cantități mici, în raf
turile magazinelor !

Vizavi, la unitatea nr. 2 
hale-, aparținînd C.L.F.-ului în 
spatele tejghelelor se găseau 
doi salariați : Ion Călugăriță, 
muncitor necalificat, tatăl lui 
Costel Călugăriță — responsa
bilul unității și vînzătorul E- 
ugen Buza tu. Acesta din" urmă 
prin comportarea de-a drep
tul revoltătoare pe care a a- 
vut-o în momentul anunțării 
scopului vizitei noastre, ne-a 
făcut să rămînem perplecși, a- 
tît pe noi cît și pe unii cum-

Au mai rămas doar trei luni pînă la punerea în 
funcțiune a stației de ventilatoare Boncii

Acum este hotăritor aportul 
beneticiarului!

Au „pușcat“...
cîte un an

Tudorel Bucur și Pe
tru Cojocaru, din Lupeni 
în toamna anului trecut 
au sustras de la poligo
nul ,de tragere al gărzi
lor patriotice din Lu
peni, o cantitate de că
rămizi și blocuri din 
beton, ce se găseau în 
acel loc pe care apoi 
au început să le comer
cializeze pe la diferiți 
cetățeni din oraș.

Cum s-ar zice, s-au 
dus la poligon fără ar
me, dar au venit totuși 
cu intenția de... a „îm- 
pușca“ ceva. Și au 
„pușcat** fiecare, pentru 
paguba comisă prin 
furt (4323 lei), cîte un 
an închisoare. Se mai 
întîmplă uneori chiar 
și la „trăgătorii** de eli
tă, să greșească... ținta !

(Urmare din pag. 1)

cheia în curînd lucrările. îm
preună cu mina, efectivul de 
muncitori de aici, brigada lui 
Em.eric Fazecaș, am preluat 
lucrarea țn acord global. Am 
fost cointeresați prin urmare să 
obținem realizări bune, să de
vansăm termenul de exe
cuție prevăzut pentru fiecare 
obiectiv din cadrul lucrării, 
astfel îneît vom putea termi
na Întreaga lucrare la 31 oc
tombrie.

Deci, Șantierul T.C.M.M. va 
asigura predarea stației de 
ventilatoare înainte de ter
men. Dar intrarea în funcție 
a stației este condiționată de 
o seamă de alte lucrări, în
corporate într-un ansamblu 
care cuprinde, cu același ter
men de predare — 30 decem
brie, și lucrările miniere sub
terane (suitorul de aeraj și 
canalul aferent pînă la sta
ție) ca și alimentarea cu ener
gie a stației care trebuie să 
se realizeze, conform norme
lor departamentale de protec
ție a muncii, de la două sur
se distincte.

— Am executat pînă acum 
(25 septembrie — n.n.) de la 
începutul lunii, numai 7 me
tri de săpare și betonare în 
canal, ne-a declarat șeful de 
schimb Cezar Vieru din bri
gada condusă de Alexandru 
Marian. Au mai rămas. de 
efectuat încă șapte. Am lu
crat doar în două schimburi 
cît timp s-a betonat, acum 
lucrăm în trei. Roca înconju
rătoare e foarte slabă și am 
avut o surpare, pentru că nu 
sosesc armăturile la timp. Sui
torul, care are peste 200 de 
metri trebuie, de asemenea, 
betonat. Acum e încă înfun
dat și surpat în unele porțiuni. 
Se va lucra foarte greu. Nu 
cred să se poată termina pî
nă la sfîrșitul anului...

Ce dovedește această stare 
de lucruri ? Că tocmai 

părători întîrziați, care s-au 
strîns în jurul nostru.
— Puteți fi cine-ați fi ; să fiți 
sănătoți! Dar acu-e închis, 
„neică** (? !). Mîine dimineață 
să veniți ca să stăm de „tai- 
nă“ (! ?), dacă aveți poftă I

— Dar noi sîntem organ de 
control obștesc și vrem să...

— Nu discut dom’le ! La ora 
asta (19,30 — n.n.) nu spun
nici cine sînt; n-aveți decît 

să faceți ce vreți. Nu stau „de 
taină**, nici de frică (! ?).

Nu știm dacă de frica cuiva 
va sta totuși pînă la urmă „de 
taină**, cu cineva vînzătorul 
recalcitrant. Dar ceea ce știm 
cu certitudine este că Eugen 
Buzatu, vînzător II la această 
unitate, nu se găsește la pri
ma lui atitudine impertinentă 
de acest fel cu noi și cu nu
meroși clienți — care ne-au 
sesizat de nenumărate ori că 
are asemenea grosolănii în 
comportarea sa în serviciu. 
Poate totuși ne va da un răs
puns urgent conducerea 
C.L.F.-ului, de felul în care a 
stat „de taină** despre bună 
creștere și comportare civili- 

beneficiarul nemijlocit — 
sectorul Bărbăteni al mi
nei Lupeni — nu-și res
pectă îndatoririle care-i revin 
pentru intrarea în funcțiune 
a instalației de ventilatoare, 
că se plasează efective insufi
ciente la lucrările miniere din 
subteran aferente și că nu se 
asigură deservirea corespun
zătoare a celor plasate la 
lucru. Și asta tocmai într-un 
moment în care fiecare clipă 
de intîrziere pune în incerti
tudine respectarea unui ter
men de finalizare a investiției 
cuprins într-un plan departa
mental.

Linia de alimentare cu ener
gie electrică a stației de ven
tilatoare va fi' efectuată de 
secția din Valea Jiului a I.R.E. 
Deva. Așa cum ne-a declarat 
tovarășul Dumitru Florescu, 
șeful secției, într-o discuție 
purtată la 1 octomMie, din 
momentul contractării obiec
tivului, pregătirea materia
lelor și execuția liniei electri
ce de alimentare, date fiind 
distanța între stația Boncii și 
cea mai apropiată stație TRA- 
FO ca și natura terenului, va 
dura trei luni. Cum doar trei 
luni (hu mai rămas pînă la 
data recepției lucrării, iar 
Centrala cărbunelui mai are 
încă greutăți cu avizarea pro
iectului, înseamnă că și din 
acest punct de vedere situa
ția este necorespunzătoare.

Solicitat să ne dea lămuriri 
în legătură cu aceste proble
me, tovarășul inginer. Gheor
ghe Davideseu, șeful compar-; 

.flnțgntului investiții.. al...Ceu?.i, 
tralei ne-a declarat:

— Deocamdată, pentru pro
iectul liniei de alimentare de 
la suprafață, s-a obținut a- 
cordul unor instituții urmînd 
a se prezenta documentația 
Consiliului popular județean. 
In cîteva zile vom putea con
tracta lucrarea. A doua ali
mentare va fi executată prin 
subteran, unde s-au tras 800 
metri de cablu, pînă la suitor.

zată cu acest înfumurat și 
plin de sine — dar vai, cît de 
ridicol uneori — diriguitor al 
leguminoaselor de după tej
ghea, pus acolo ca să-și facă 
datoria, ca orice alt om al 
muncii.

O unitate care, de la vizita 
noastră precedentă — cînd în 
coloanele ziarului am inserat 
unele deficiențe constatate în 
felul de deservire și aprovizio

nare — ne-a prilejuit consem
narea unei schimbări înspre 
bine a stării de lucruri exis
tente, este magazinul nr. 1 
C.L.F., aflat în Piața Victoriei 
.a orașului, unitate cu mare 
vad comercial, deci cu o soli
citare permanentă și masivă 
din partea cumpărătorilor. A- 
bun. ența de produse aflate în 
rafturi și în magazie era un 
semn bun, care certifica ne
îndoielnic că lucrătorii de a- 
ici — Gheorghe Stan și Du
mitru Stan — au înțeles ceea 
ce se cere de la ei, ceea ce le 
este impus să facă prin natu
ra meseriei lor. Se găseau a- 
ici cartofi, ardei, gogoșar*, cea
pă, roșii, fasole verde, castra

Suitorul e, de fapt, marea pro
blemă, pentru că mina Lupeni 
tergiversează lucrările, eu toa
te că în luna iulie centrala a 
cerut urgentarea acestora 
pentru corelarea cu stadiul a- 
vansat atins la stația de ven
tilatoare de către șantierul 
T.C.M.M. Ritmul cerut nu 
s-a respectat totuși ci dimpo
trivă s-a întîrziat mai mult 
lucrarea respectivă. Zilele a- 
cestea se va discuta prelimi
narul trimestrului, cu care pri
lej vom fixa minei Lupeni, 
precis, sarcinile ce-i revin 
pentru ca termenul să fie res
pectat. E necesar să se depu
nă eforturi susținute, de că
tre noi toți, pentru că nimic 
nu ne îngăduie să decalăm 
defavorabil un termen de
partamental. Trebuie să se 
știe că, nu se vor accepta nici 
un fel de justificări pentru 
rămîneri în urmă cu lucră
rile și în continuare.

Se impune, în acest, caz, 
mobilizarea efectivă a tuturor 
factorilor de răspundere și de 
decizie ai minei Lupeni și ai 
Centralei cărbunelui pentru 
îndeplinirea tuturor condiți
ilor c®re să permită ca terme
nul de finalizare al întregului 
ansamblu de lucrări de la 
Boncii să se încheie la timpul 
prevăzut. Trebuie adoptate și 
aplicate în acest scop grabnic 
toate măsurile ce se vor do
vedi . utile. Se cere atît în
cheierea la timp a tuturor 
lucrărilor cît și eliminarea cu 
desăvîrșire a provizoratelor 
care s-ar putea încerca în mo
mentul punerii’ îh ■ funcțiune 
"a stației de ventilatoare. Fâp- 
tele confirmă că nu es
te ușor a se recupera mari
le rămîneri în urmă cumula
te pînă acum. De aceea nici 
o zi, nici o oră din zi, nu tre
buie lăsate să treacă fără a 
se fi înregistrat o îmbunătăți
re vizibilă a tuturor acțiuni
lor care concurează la finali
zarea investiției, în termenul 
prevăzut și în cele mai bune 
condiții calitative.

„A umblat 
cu... ursu“

Gheorghe Ursu, din 
Vulcan în 29 mai a.c., 
conducea fericit pe șo
seaua Petroșani — Uri- 
cani autoturismul pro
prietate personală. Dar, 
la un moment dat i s-a 
făcut de către organele 
de ordine semnul 
„stop**. Și iată că pen
tru ceea ce avea să se 
constate ulterior a 
ajuns și la rubriaa 
„Stop** ! Gh. Ursu fiind 
prins că „umbla cu... 
ursul", adică aflîndu-se 
la volan fără a fi în po
sesia permisului de 
conducere, a fost amen
dat cu suma de 3000 de 
lei. O fi mulțumit că 
a sfcăpat doar cu’atîta ? 
Nu știm. Dar dacă se 
gîndește puțin că alții 
au pățit-o mai rău, fi
ind prinși că au umblat 
doar cu... cioara vop
sită, atunci...

A. COMȘA
N. GHERGHIN 

judecătoria Petroșani

l-a ajuns 
din urmă...

Victor OnofreJ^Î'Mi
hail Ghergheli, ambii 
tineri, au descins pe 
meleagurile Văii Jiului 
venind tocmai de prin 
părțile Sucevei. Veni
seră aici ca să se anga
jeze la mină. Ceea ce 
au și făcut la exploa
tarea minieră Vulcan. 
Nu învățaseră însă bi
ne nici abecedarul me
seriei, cînd i-a ajuns 
din urmă niște... urmă

veți, mere, pere, struguri, var
ză. Lipseau doar vinetele, din 
mărfurile mai des solicitate 
de cumpărători, dar comenzi 
s-au făcut și pentru acest sor
timent.

Ceea ce a reeșit, în conclu
zie, din faptele întîlnite în rai
dul comisiei de control obștesc 
rezultă că încă nu s-au între
prins niște măsuri mai con
crete, care să canalizeze stă
rile de lucruri pe făgașul po
zitiv în aprovizionarea tuturor 
unităților care desfac legume 
și fructe de sezon. Populația 
este pe departe de a fi mulțu
mită de felul cum unitățile 
C.L.F., Gostat, Agrocoop îi a- 
provizionează cu cele necesa
re pentru a umple cămările 
„cu de toate**, cum se spune, 
mai cu seamă cartofii și var
za constituind încă semne de 
întrebare. Trebuie ca în aces
te zile, cînd timpul mai per
mite, aprovizionarea unități
lor C.L.F.-ului și Agrocoop-u- 
lui să cunoască o cotă de vîrf 
în aprovizionare și desface
re. Așteptăm ca factorii direct 
răspunzători de acest lucru 
să-și spună cît mai repede cu- 
vîntul, pentru ca în „cămările** 
unităților respective și impli
cit ale cetățenilor, roadele 
toamnei să intre în cantități 
îndestulătoare, cît mai grab
nic 1

riri. Pentru 
au călătorit 
fraudulos cu 
adică fără

faptul că 
în mod 
trenul — 
bilet —

acum urmează să dea 
socoteală pentru proce
deul nelegal la care au 
recurs pentru a voiaja 
prin țară. Conform 
Decretului 329/1966, au 
primit amîndoi cîte 
un bilet gțatuit pentru 
o „călătorie** de 50 de 
zile într-un loc de un
de se vor întoarce în 
mod sigur cu mai mul
tă învățătură de minte 
în ceea ce privește 
transportul pe calea
ferată.

Cpt. Toma FALON

Mica 
publicitate
PIERDUT certificat de 

absolvire miner gradul Ii 
seria B nr. 142793 pe nume
le Manea Ludovic, eliberat 
de E.M. Dîlja. *

MINERI! Respectați modul de folosire a măștii de autosalvare!

Poziția nr. 7
fwabea clemei pe nas

Poziția nr. 1 Poziția nr. 2- Poziția nr. 3
POZIȚIA CORECTA DE SCOATEREA CUTIEI PORT- DESFACEREA BENZII DE
PURTARE A MĂȘTII MASCĂ DIN SACUL ETANȘARE A CUTIEI

DE PURTAT PORTMASCĂ

Poziția nr. 4 Poziția nr. 5 Poziția nr. 6
DESFACEREA CUTIEI PORT FIXAREA CORDONULUI FIXAREA MUȘTIUCULUI IN

MASCĂ PRIN LOVIRE MĂȘTI® DUPĂ GÎT GURĂ CU PARTEA DE CAU-
DE GENUNCHI e*UO ÎNTRE GINGIE Șî

BUZE
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Vizita președintelui Indiei, 
dr

Dineu
In onoarea președintelui 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii India, dr. Va
rahagiri Venkata Giri, a ofe
rit vineri, în s.aloanele Casei 
Centrale a Armatei, un dineu 
oficial.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, E- 
mil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Miron Con
stantinescu, Mihai Dalea, Ion 
loniță, Ion Pățan, Ștefan An-

În cartierul Titan și la

ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Varahagiri Venkata Giri
oîicial
drei, membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte Surendra Pal 
Singh, ministru de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Shanker Giri, membru al 
Parlamentului, alte persoane 
oficiale indiene care îl înso
țesc pe președintele Indiei în 
vizita sa în țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
India.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, cei doi șefi de stat 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

Soția președintelui 
cii India, Sarasvathi 
soțită de persoane oficiale ro
mâne și indiene, a vizitat vi
neri, dimineață Palatul pio
nierilor.

Oaspetele sînt intîmpinate 
la sosire de Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor. Are loc un scurt cere
monial pionieresc în timpul 
căruia o fetiță urează buți ve
nit doamnei Sarasvathi Giri 
și celorlalte vizitatoare, trans- 
mițînd copiilor din India sa-

Republi- . 
Giri, în-

lutul pionierilor români.
Mulțumind soția președin

telui Indiei urează copiilor 
multă sănătate și fericire, spre 
mflorirea continuă a patriei 
lor, într-o lume 
prosperității.

In continuare, 
Clubul prieteniei 
nale din cadrul palatului și o 
expoziție.

In cinstea oaspetelor, în 
sala de festivități, are loc un 
spectacol susținut de formații 
artistice ale Palatului Pionie
rilor.

a păcii și

se vizitează 
internațio-

(Agerpres)
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Dezbaterile Adunării

Generale

marea uzină bucureșteană

(Urmare din pag. 1)

invitați 
de pe 
vizitea-

Ea un popas, în fața unei 
machete ilustrative, arhitectul 
șef al Capitalei, Tiberiu Ricci, 
prezintă date privind cons
trucția de locuințe și obiective 
social-culturale in acest car
tier.

In continuare sînt vizitate 
magazine ale complexului co
mercial, aprovizionate cu o 
mare diversitate de produse 
alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se interesează de modul în 
care magazinele satisfac ne
cesitățile cetățenilor.

Președintele Indiei exprimă 
cuvinte de apreciere față de 
succesele constructorilor bu- 
cureșteni și exprimă dorința de 
a vedea locuințele unor ce
tățeni din cartier.

Inalții oaspeți sînt 
în unul din blocurile 
Leontin Sălăjan, unde

. ză cîteva apartamente.
In apropierea marelui car

tier de locuințe se află pu
ternica platformă industrială 
din zona de vest a municipiu
lui, cu o pondere deosebită 
în economia Capitalei. Dintre 
marile unități de aici, 
doi șefi de stat au 
zinele „23 August" 
prindere industrială 
toare de mașini, cu 
vers, care oferă un 
gestiv pentru stadiul actual al 
industriei românești.

Invitînd pe oaspeți să vizi
teze uzina, directorul general 
Alexandru Roșu informează 
pe șeful statului indian despre 
profilul producției acestei 
mari întreprinderi bucurește- 
ne. despre ritmul său de pro
ducție deosebit de înalt.

Sînt vizitate secțiile unde 
se produc echipament de frî- 
ne, motoare de diferite tipuri 
și li.niile de montaj a locomo
tivelor Diesel hidraulice. Pre
tutindeni se vădește preocu
parea pentru îndeplinirea e-

cei 
vizitat u- 
— între- 
construc- 
profil di- 
reper su-

xemplară a 
producție și 
lui cincinal 
men. Sînt 
altele preocupările colectivu
lui pentru satisfacerea în cît 
mai bune condiții a numeroa
se comenzi primite de peste 
hotare. Marca „Faur" — em
blema uzinei — este cunoscu
tă azi în multe țări, printre 
care unele cu vechi tradiții 
industriale. Aici au fost cons
truite, de altfel, și o serie de 
utilaje pentru rafinăria 
petrol de la Gauhati. De ase
menea, tot pentru India 
fost construite motoare pen
tru instalații de foraj. In fa
ța unui asemenea produs ga
ta de expediție, președintele 
Indiei se oprește, cere explica,^ 
ții asupra caracteristicilor sa
le tehnice.

Pretutindeni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salu
tat cu entuziasm, înconjurat 
cu fierbinte dragoste de mun
citori, din rîndul cărora mulți 
oferă garoafe roșii, adresează 
urări de sănătate și fericire 
conducătorului partidului și 
statului nostru.

Simbolic pentru sentimen
tele de prietenie pe care po
porul nostru le nutrește față 
de poporul indian, muncitorii 
oferă flori președintelui V. 
V. Giri, îi urează multă sănă
tate- și fericire, transmit me
sajul lor de prosperitate și 
succes poporului indian în 
eforturile sale de făurire a u- 
nei economii de-sine-stătătoa- 
re.

Aclamînd pe cei doi șefi de 
stat, muncitorii uzinei își 
exprimă satisfacția pentru bu
nele raporturi româno-indie- 
ne, Încrederea că noua întîl
nire între președinții Nicolae 
Ceaușescu și V.V. Giri va fa
ce ca relațiile de conlucrare, 
colaborare și cooperare dintre 
cele două țări și popoare să 
devină tot mai ample, mai 
rodnice, în interesul comun,

sarcinilor 
realizarea planu- 
înainte de ter- 

înfățișate printre

de

au

al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

După vizitarea sectoarelor 
de producție, oaspeților le 
sînt înfățișate aspecte ale 
preocupărilor în direcția asi
gurării unor cît mai bune 
condiții de viață muncitorilor, 
fiind apoi invitat să facă un 
popas la cantina uzinei. Aici 
pot servi masa, într-o singură 
serie. 3 000 de persoane.

Președintele V.V. Giri a a- 
preciat în mod deosebit suc
cesele obținute în producție 
de acest colectiv, cît și reali
zările pentru asigurarea ne
voilor sociale. La încheierea 
vizitei, el a semnat în cartea 
de onoare a uzinei, a adresat 
calde mulțumiri colectivului 
uzinei pentru primirea făcu
tă, felicitări și urări de noi 
succese.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, , președinții Nicolae 
Ceaușescu și V.V. Giri sînt din 
nou aclamați îndelung. Mii 
de muncitori fac o vibrantă 
manifestare de atașament și 
dragoste conducătorului statu
lui nostru, de stimă și priete
nie față de președintele 
diei, de poporul indian.

In-

★ *
In cursul după-amiezii, pre

ședintele V.V. Giri a făcut o 
vizită la Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, uni
tate reprezentativă pentru i- 
lustrarea amplorii pe care a 
luat-o activitatea științifică și 
d-e cercetare într-un domeniu 
atit de important al econo
miei noastre naționale — ■ a- 
gricultura.

înaltul oaspete a fost înso
țit în această vizită de tova
rășii Miron Constantinescu, 
vicepreședinte af Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
de alte persoane oficiale ro
mâne și indiene.

După ce a adresat 
lor un călduros bun 
directorul .institutului, 
for Ceapoiu, a expus 
obiectivele și preocupările co
lectivului de cercetători da 
aici, rezultatele de mare in
teres științific și practic obți
nute pe terenurile experimen
tale în crearea unor hibrizi de 
mare randament. Semnifica
tiv pentru valoroasele rezulta
te obținute aici este și faptul 
că țări mari cultivatoare de 
cereale, floarea sorelui, cum 
sînt S.U.A. Franța, Spania, Ita
lia, precum și țări din zone 
climatice deosebite — Maroc, 
Tunisia, Iran, Siria, Irak — 
folosesc cu succes hibrizi rea
lizați la Fundulea.

Apreciind aceste rezultate, 
președintele V.V. Giri se inte
resează de posibilitățile de 
îmbunătățire a producției de 
orez și sorg, produse agricole 
specifice agriculturii indiene. 
In acest context se relevă po
sibilitatea folosirii unor hi
brizi de floarea soarelui în 
India, ameliorați în urma cer
cetărilor întreprinse aici.

In continuare se Vizitează 
unele cîmpuri de ameliorare 
a culturilor de sorg și po
rumb, oaspeții fiind infor
mați că la această ultimă cul
tură s-au obținut, în condiții 
neirigate, producții 
9 000 kg și chiar 
kg la hectar.

Este vizitată apoi 
ție care înfățișează principalii 
hibrizi obținuți în ultimii ani 
de cercetătorii institutului și 
semințe selecționate suscepti
bile de a fi extinse în culturi 
mari.

In încheierea vizitei, preșe
dintele V.V. Gifi a mulțumit 
gazdelor pentru primirea cor
dială ce i s-a făcut, exprimînd 
aprecieri pentru rezultatele 
obținute, de această instituție 
românească de cercetări.

oaspeți- 
venit, 
Nichi- 

pe larg

de 8 —
de 12 000

o expozi-

(Agerpres)

Pentru salvarea vieții lui Luis Corvalan, a celorlalți 
democrați și progresiști chilieni

(Urmare din pag. 1)
In- 

a 
organizații

adresat mesaje f ederației 
ternaționale Democrate 
Femeilor, altor 
internaționale de femei, pre
cum și organizațiilor na
ționale cu care C.N.F. co
operează în spiritul păcii și 
prieteniei, în care cheamă a- 
ceste organizații la acțiuni 
largi, unite pentru oprirea 
valului de represiuni ale 
juntei militare chiliene îm
potriva personalităților poli
tice din Chile întemnițate și 
salvarea vieții secretarului 
general al P.C. Chilian.

Uniunea Scriitorilor din 
Republica Socialistă Româ
nia s-a adresat tuturor u- 
niunilor similare din țările 
socialiste. Asociației scriito
rilor din Elveția, precum și 
P.E.N.-cIubuIui 
chemîndu-le să 
ze, în numele 
maniste, cu 
salvare a pătrioțiîor și 
mocraților chilieni, între ca
re Luis Corvalan, asupra că-

internațional, 
se șolidarize- 
idealurilor u- 
acțiunile de 

de-

rora planează pericolul de a 
fi exterminați și să ceară 
autorităților chiliene înceta
rea prigoanei, proceselor și 
execuțiilor.

In telegramele adresate 
Organizației Internaționale 
a Ziariștilor, uniunilor na
ționale ale ziariștilor din ță
rile socialiste, precum și din 
Republica Federală Germa
nia, Franța, Italia, Mexic, 
Algeria, Egipt și Iran, Uni
unea Ziariștilor din Româ
nia face 
ganizații 
cu toată 
pentru a 
victimelor represiunii 
tare din Chile, pentru a sal
va viața lui Luis Corvalan și 
a celorlalte personalități 
progresiste și democratice 
din această țară.

★
Conducătorii cultelor reli

gioase din România au tri 
mis, în legătură cu eveni
mentele din Chile, telegrame 
și mesaje organizațiilor re
ligioase internaționale ale

apel 
să-și 
forța 
veni

la aceste or- 
ridice glasul, 
și fermitatea 
în ajutorul 

mili-

cultului ortodox cu sediile Ia 
Geneva, Fraga și Istanbul, 
Consiliului ecumenic al bise
ricilor, Federației mondiale 
a bisericii Evanghelice, Fede
rației mondiale luterane, 
Conferinței bisericilor euro
pene, Consiliului mondial al 
bisericilor, Alianței mondiale 
a bisericilor reformate, șefi
lor bisericii unitariene din 
Anglia și S.U.A., Asociației 
internaționale pentru liber
tate religioasă, organizațiilor 
religioase internaționale mu
sulmane, baptiste, adventis
te, penticostale, unor orga
nizații ale comunităților e- 
vreiești mozaice, precum și 
cardinalului Râul Silva Hen
riquez din Chile.

In numele celor mai înalte
■ principii și comandamente 

ale solidarității și fraternită
ții umane, conducătorii cul
telor din țara noastră chea
mă aceste organizații să fa
că uz de întreaga lor in
fluență pentru a mobiliza 
toate energiile și conștiințele 
în scopul încetării imediate

a măsurilor și actelor inu
mane săvîrșite împotriva fi
ilor poporului chilian, pen
tru respectarea demnității 
libertății și inviolabilității 
personale a celor expuși 
direct represiunii.

★
Organizațiile de masă, pro

fesionale, obștești, reprezen
tanții cultelor religioase au 
trimis însărcinatului cu a- 
faceri al Republicii Chile la 
București, mesaje în care ex
primînd îngrijorarea față de 
gravele pericole care ame
nință viața secretarului ge
neral al Partidului Comu
nist din Chile, a altor mili- 
tanți de seamă ai vieții poli
tice chiliene, cer autorități
lor chiliene să înceteze ur
măririle, represiunile și pro
cesele intentate, să pună ca
păt oricăror acte care le-ar 
pune viața în pericol, în 
spiritul umanismului și al 
respectului pentru dreptu
rile fundamentale ale omu
lui, al principiilor Cartei 
O.N.U.

j

FILME
SIMBĂTA, 6 Octombrie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fluturii sînt liberi ; 
Republica : Lupul, mărilor ; 
LONEA — Minerul : Războ
iul lui Mufphy ; VULCAN : 
Cînd legendele mor 
PENI — Cultural:
Templar intervine; Munci
toresc : Alfred cel 
URICANI: Piciul va 
un frățior.

; LU-
Simon

Mare ; 
avea

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,20 

Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6,00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 Ea microfon me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Miorița ; 10,00 
Buletin de știri ; 10,05 Melo
dii populare din Dobrogea ; 
10,30 Din țările socialiste; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Turism; 11,35 „Aceasta e
patria mea"; 12,00 Discul
zilei ; 12,30 întîlnire cu me

lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ; 
13,30 Radiorecording ; 15,00 
Buletin de știri ; 16,00 Radio
jurnal ; 17,00 Știință, tehni
că, fantezie ; 17,25 „La cules 
de vii" — piese corale ; 18.00 

. Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 20,50 La ha
nul melodiilor ; 21,30 Revista 
șlagărelor ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Muzică de dans : 
24,00 Buletin de știri ; 0,03
— 6,00 Estrada nocturnă.

de Stat al 
Socialiste 

Nicolae 
și a tova-

V
IN JURUL OREI 9,00 —

Transmisiune directă 
de la aeroportul Oto- 
peni: Ceremonia ple
cării președintelui Re
publicii India, Varaha- 
giri Venkata Giri, îm
preună cu soția Saras- 
vathi Giri, care, la in
vitația președintelui

Consiliului 
Republicii 
România, 
Ceaușescu, 
rășei Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficia
lă în țara noastră.

O viață pentru o idee : 
Gheorghe Țițeica. 
Telex.
Publicitate. 
Microrecital Stela 
nache.
Prim plan. Ing. 
xandru Milcescu.

10,50 Muzică ușoară cu 
mația 
mentală 
U.R.S.S.

11,15 Biblioteca pentru toți 
(reluare).

12,00 Telejurnal.
Telex.
Caleidoscop cultural- 
artistic.
Avanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană.
Hora la Prislop. A VI-

9,30 18,40

10,00
10,05
10,10

10,20

16,25
16,30

18,15

ttarl/icția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

E-

Ale

for-
vocal-instru-
„ialla" din

19,00

19,20

a ediție a Festivalului 
folcloric al formațiilor 
de amatori din cele 
trei județe învecinate: 
Bistrița-Năsăud, Ma
ramureș și Suceava.
Teleglob. R.D.G. — De 
la Leipzig la Potsdam. 
Omul de lîngă tine. 
Flori pentru Bărăgan. 

1001 de seri. Premiul 
Iui Donald (VI).

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii 
„București, orașul 
meu".

20,05 52 de inițiative în 
de săptămîni.

20,15 Teleenciclopedia.
20,55
21,00
21,50

52 .

Publicitate.
Film serial : Mannix. 
întîlnire cu... Claudio 
Villa.

22,20 Telejurnal. Sport.
22,40 Romanțe.

Geneva Lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa

NEW YORK 5 — Trimisul 
special Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite: In cuvîn- 
tul rostit de la tribuna Adu
nării Generale a O.N.U., mi
nistrul mexican al afacerilor 
externe, Emilio Rabasa, a a- 
preciat că nu există nici o 

’ justificare pentru stagnarea 
lucrărilor Comitetului pentru 
dezarmare de la. Geneva. El 
a cerut Adunării să mențină 
ca un obiectiv final al acti
vității întregii comunități in
ternaționale realizarea unei 
dezarmări generale și comple
te și să decidă reorganizarea 
Comitetului de la Geneva. Ca 
și alți vorbitori, ministrul me
xican a condamnat lovitura de 
stat militară din Chile.

După ce ministrul de ex
terne al Israelului Abba Eban 
a expus poziția cunoscută a 
țării sale față de problema 
conflictului din Orientul Mij
lociu, a luat cuvîntul Didier 
Ratsiraka, ministrul de exter
ne al Madagascarului. El a a- 
preciat că o pace reală în In
dochina. Orientul Apropiat sau 
Africa de sud, nu poate să ai
bă la bază decît respectul su
veranității popoarelor, retra
gerea completă a tuturor forțe
lor străine implicate în con
flicte.

Ministrul de externe al Ar
gentinei, Alberto Juan Vignes, 
și-a exprimat regretul pentru 
faptul că dorința de profituri

nu a fost încă abandonată și 
că o serie de state, de guverne 
și de companii multinaționale 
au privirile ațintite în acest 
scop asupra regiunii Americii 
Latine. Se impune, a subliniat 
Vignes, ca statele din această 
zonă să acționeze ferm, ca un 
grup unitar și indisolubil, în 
apărarea intereselor lor.

De la tribuna Adunării Ge
nerale a O.N.U. a rostit, de 
asemenea, un discurs preșe
dintele Republicii Zair, Mobu
tu Șese Seko. Evocînd efortu
rile depuse de poporul zairez 
pentru pace și integritate na
țională și pentru reconstrucția 
țării, vorbitorul a arătat că 
forțele colonialiste au între
prins sistematic acțiuni meni
te să distrugă realizările ma
teriale și culturale ale Afri
cii, dar nu au putut stinge 
flacăra libertății și demnită
ții popoarelor africane. Preșe
dintele Zairez a afirmat că 
această situație ar fi imposibil 
de menținut fără sprijinul a- 
cordat Portugaliei de 
de state ale NATO.

Lucrările Adunării 
Ie au fost temporar 
date, un număr de state con- 
testînd dreptul delegației 
R.S.A. de a reprezenta popoa
rele din sudul Africii. Delega
ții a aproximativ 100 de state 
au părăsit sala în momentul 
în care ministrul, de externe 
sud-african, Hilgard Muller, a 
urcat la tribună.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
Pe baza hotărîrii Comitetu
lui de coordonare, organele 
de lucru ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa și-au continuat, vineri, 
lucrările. In organul special 
de lucru privind aplicarea 
principiilor, șeful delegației 
române, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a făcut o prezen
tare detaliată a măsurilor de 
ordin politic cuprinse în pro
iectul român privind măsuri 
destinate să facă efectivă ne- 
folosirea forței și a amenință
rii cu forța, și anume concre
tizarea și precizarea în instru
mente bilaterale și multilate
rale a obligației de a nu re
curge la forță, examinarea 
problemelor încheierii unui 
tratat cu privire la nerecur- 
gerea la forță, consultări cu 
privire la orice acțiune care 
ar pune în pericol pacea și 
securitatea în Europa.

Reprezentantul român a in
sistat asupra necesității de a 
adopta asemenea măsuri în

toate domeniile relațiilor din
tre state, întrucît excluderea 
forței 
proce 
reală a securității pe conti
nent.

O serie de reprezentanți ai 
statelor care au luat cuvîntul 
au exprimat interesul pentru 
propunerile române,. sublini
ind importanța lor și necesi
tatea de a fi studiate cu aten
ție.

In subcomisia pentru coope
rare în domeniul comerțului, 
delegatul țării noastre, Dragoș 
Șerbănescu, abordînd proble
ma lărgirii schimburilor co
merciale între toate țările 
participante, a subliniat că es
te necesar să se țină imperios 
seama de cerințele epocii 
noastre, care fac ca relațiile 
între toate statele să se baze
ze pe respectul cel mai strict 
al principiilor independenței 
și suveranității naționale, al 
egalității în drepturi, al nea
mestecului în treburile inter
ne și avantajului reiiproc.

din raporturile lor. rec:- 
constituie singura bază

o serie

Genera- 
suspen-

BUENOS AIRES 5 (Ager
pres). — Generalul Juan Do
mingo Peron și soția sa, Isa
bel Martinez Peron, au fost 
proclamați oficial președinte 
și, respectiv, vicepreședinte ai 
Republicii de către Comanda
mentul general electoral, for-

Chile ț/a/u/ violențe și represiuni 
continuă

• O vînătoare masivă declanșată de junta militară Ia Santiago 
de Chile pentru găsirea și arestarea secretarului general al C.C.

------------ 1 socialist din Chile, Carlos Altamirano.al Partidului

mat în vederea alegerilor ca
re au avut loc în Argentina 
la 23 septembrie.

Preluarea funcțiilor de că
tre președintele ales, genera
lul Juan Domingo Peron, și 
de către vicepreședinte va a- 
vea loc, după cum s-a mai a- 
nunțat, la 12 octombrie. ,t

*
In cursul zilei de joi, gene

ralul Peron a avut prima în
trevedere postelectorală cu 
Ricardo Balbin, liderul U- 
niunii Civice Radicale —. pla
sat pe locul doi la recentele 
alegeri prezidențiale. După 
cum relevă agenția Prensa 
Latina, președintele sales și 
Ricardo Balbin au convenit, 
cu acest prilej, asupra „nece
sității unirii țării și a repudi
erii violenței".

Și
alte. nouă 

agenția 
de o pa- 
suburbie

France 
localita- 
executat

SANTIAGO DE CHILE 5 
(Agerpres). — jn Chile conti
nuă campania de arestări 
execuții sumare; 
persoane, relatează
Reuter, au fost ucise 
trulă militară într-o 
a capitalei chiliene.

Agențiile A.P. și 
Presse anunță că, în 
tea Valdivia, a fost
Jose Gregorio Liendo, cunos
cut sub numele de comandan
tul Pepe —f conducător al u- 
nor grupuri de rezistență îm
potriva regimului instituit de 
armată. Sentința împotriva sa 
a fost pronunțată, de tribuna
lul militar local, după o pro
cedură sumară, și aprobată 
de junta militară.

O vînătoare masivă, relatea
ză agenția Reuter, a fost ini
țiată la Santiago de Chile pen-

tru găsirea secretarului gene
ral al Partidului SoMJKist ,din 
Chile, Carlos Altamirano, a- 
flat, în prezent, în fruntea lis
tei personalifăților politice â- 
le Unității Populare căutate 
de junta militară. In capitală, 
forțele militare întreprind 
percheziții de la casă la casă, 
iar interdicțiile de circulație 
au fost prelungite cu încă do
uă ore.

O nouă 
militare 
centrarea 
le trei ramuri ale forțelor ar
mate, precum și din rîndul 
carabinierilor. Corespondenții 
de presă apreciază că această 
hotărîre reprezintă o nouă 
concretizare a faptului că ar
mata urmărește instituirea 
controlului său deplin și

măsură a juntei 
o reprezintă con- 
rezerviștilor din ce

de-

Proteste în întreaga lume 
împotriva odiosului proces 
intentat lui Luis Corvalan

BELGRAD. 5 (Agerpres). — 
La Belgrad a fost dată publi
cității o declarație a Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via în care se, arată că U.C.I. 
și toți oamenii muncii din Iu
goslavia protestează cu hotă- 
rîre împotriva arestării lui 
Luis Corvalan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
din Chile, eminent luptător 
pentru drepturile clasei mun
citoare și ale poporului chili
an. Declarația cere eliberarea 
lui Luis Corvalan și reafirmă 
solidaritatea U.C.I. și a popo
rului iugoslav cu lupta forțe
lor progresiste și democratice 
din Chile.

ROMA 5 
Agerpres, 
transmite : In întreaga Italie 
continuă să se extindă și să se 
intensifice mobilizarea forțe
lor democratice pentru salva
rea vieții secretarului general 
al P.C. din Chile, Luis Corva
lan, și a celorlalți patrioți chi
lieni. Peste 100 000 de cetățeni 
al Romei au participat, joi 
seara, la o impunătoare de
monstrație de protest, înche
ind cu un mare miting.

- Corespondentul 
Radu Bogdan,

ținerea posturilor-cheie în toa
te domeniile vieții chiliene.

Joi dimineața, delegația In
ternaționalei socialiste, — so
sită în Chile pentru a ancheta 
situația refugiaților și deținu- 
ților — a fost împiedicată, de 
o patrulă de carabinieri, să 
depună flori la raormîntul 
președintelui Salvador Allen
de. Abia intrați- în cimitir, 
membrii delegației au fost in
terceptați de carabinieri înar
mați cu mitraliere, care i-au 
condus în localul administra
ției, unde li s-au confiscat do
cumentele de identitate, pre
cum și aparatele de fotografi
at și camerele de televiziune 
ale ziariștilor care îi însoțeau. 
Timp de două ore, delegația 

. Internaționalei socialiste s-a 
aflat sub paza militarilor, pî
nă cînd, la fața locului, a so
sit o unitate de artilerie con
dusă de un ofițer care după 
un scurt interogatoriu, i-a e- 
liberat. „Este semnificativ îri 
mod deosebit — a declarat, în 
legătură cu aceasta, Antoinek 
Blanca, membru al Comitetu
lui Director al Partidului So
cialist Francez, membru al 
delegației — faptul că, în Chi
le, . nu ai nici măcar dreptul 
de a depune flori la mormîn- 
tul cuiva pe care îl respecți, 
și că unei atitudini cu totul 
pașnice i se opune forța bru
tală".

A

întîlnire 
Heinemann 
— Tanaka

>

BONN 5 (Agerpres). — Vi
neri, în cea de-a treia zi a vi
zitei sale în R.F. Germanii.'/, 
primul ministru al Japoniei, 
Kakuei Tanaka, a fost primit 
de președintele Gustav Hei
nemann. După vizită, șeful 
guvernului nipon a apreciat 
consultările politice pe care 
ie-a avut la Bonn ca fiind 
„foarte rodnice". Referindu-se 
ia convorbirile sale cu cance
larul Willy Brandt, Tanaka a 
declarat, că s-a ajuns la o de
plină înțelegere în problema 
cooperării, în perspectivă, a 
Japoniei cu R.F. Germania în 
scopul descoperirii de noi ma
terii prime și surse de ener
gie. O comisie comună a ce
lor două guverne, menite să 
studieze posibilitățile de ex
ploatare a resurselor încă ne
descoperite în diferite puncte 
ale globului, urmează a fi con
stituită.

LOTO
La tragerea Loto din 5 

octombrie 1973 au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re :

Extragerea I :
86, 54. 1, 33, 75. 4, 3, 50, 2 

Fond de premii : 391 367
lei.

Extragerea a Il-a :
90, 25, 6, 18, 57, 88, 78, 60, 67

Fond de premii : 489 467
lei.

HELSINKI 5 (Agerpres). — 
Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a adresat guvernu
lui militar chilian o telegramă 
în care face apel pentru sal
varea vieții lui Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Chile. In tele
gramă, președintele Kekkonen 
și-a exprimat speranța pro
fundă 'că adoptarea unei ast
fel de soluții în momentul 
prin care trece Chile, ar fi în 
concordanță cu libertățile 
fundamentale ale omului.

STOCKHOLM 5 (Agerpreș). 
— Grupul parlamentar al 
Partidului de stînga-comuniștii 
din Suedia a adresat juntei 
militare chiliene o telegramă 
prin care cere eliberarea ime
diată a secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

în
de

Petroșani
10 grade .

Petroșani 
1 grad.

lă

3

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
general frumoasă, dar ră
coroasă. Vînt slab pînă la 
potrivit, cu intensificări 
temporare din sectorul sudic.

© Jeno Fock, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, l-a primit, vi
neri, pe ambasadorul Româ
niei Ia Budapesta, loan Co- 
toț. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire, în cadrul 
căreia s-a subliniat evoluția 
pozitivă a relațiilor de prie
tenie și colaborare între ce
le două țări.

• La Teatrul ..Olimpia", din 
Paris, a avut loc decernarea 
Ordinului Educației Artisti
ce unor personalității din lu
mea teatrului și muzicii.. 
Printre cei distinși se nu
mără solistul român de mu
zică populară. Gheorghe 
Zamfir și Nicolae Dinescu, 
director al Teatrului de re
vistă „Constantin Tănase" 
din București.

LUXEMBURG 5 (Agerpres). 
— Parlamentul european aflat 
în sesiune la Luxemburg, a a- 
nunțat că sprijină intervenția 
secretarului general al O.N.U. 
pentru salvarea vieții secre
tarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan.

CARACAS 5 (Agerpres). — 
Președintele Venezuelei Rafa
el Caldera, a adresat juntei 
militare chiliene o telegramă 
în care face apel să nu fie a- 
plicată pedeapsa cu moartea 
deținuților politici arestați în 
cursul recentelor evenimente 
din Chile.

© La Geneva a avut loc, 
vineri, o nouă întîlnire a de
legațiilor sovietică și ameri
cană care participă Ia con
vorbirile privind limitarea 
armamentelor strategice 
(S.A.L.T.).

© Vineri dimineață, pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, a inaugurat a 
60-a ediție a Salonului in
ternațional al automobilului.

Autoturismele românești 
de teren M-461 și Aro-240 se 
bucură de mult interes din 
partea publicului și a speci
aliștilor. încă din prima zi. 
s-au înregistrat cereri de noi 
contracte de livrări.

© La 5 octombrie, la Tbi
lisi, în cadrul unei solemni
tăți, Republicii Socialiste 
Gruzine, i s-a conferit ordi
nul „Prietenia Popoarelor", 
cu care a fost decorată, îm
preună cu celelalte republici 
sovietice socialiste, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani 
de Ia constituirea U.R.S.S.

© Guvernele R.P. Albania 
și Argentinei au hotărit să 
stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă 
între cele două țări, în sco
pul promovării relațiilor de 
prietenie și colaborare — re
latează agenția A.T.A.

© Marea metropolă de pe 
malurile East River-uluv cu
noaște, în aceste zile, arșița 
specifică lunii lui cuptor. 
Miercuri și joi, termometre
le au indicat, la New York, 
27 de grade Celsius, la um
bră. Meteorologii americani 
arată că această căldură, pe 
care New-yorkezii nu au mai 
cunoscut-o în luna octom
brie, de 50 de ani, se dato
rează unui ciclon venit din 
Golful Mexic.

• Siria a hotărit să resta
bilească relațiile diplomati
ce cu Iordania, a anunțat 
postul de radio Damasc.
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