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Orțpfl al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID SI DE STAT 

IN REGIUNEA OLTENIA
Oltenia a îmbrăcat duminică fru

moase veșminte sărbătorești. Locui
torii acestei regiuni au primit în 
mijlocul lor, cu brațele deschise, pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici Leontin 
Sfilăjan, Maxim Berghianu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu și Manea Mă- 
nescu , Care au venit în Oltenia 
pentru a se întîlni cu muncitorii, 
cu țăranii și intelectualii, pentru 
a discuta cu conducătorii organelor 
locale de partid și de stat asupra 
măsurilor ce trebuie luate pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condi
ții a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului, despre per
spectivele înfloririi multilaterale e- 
conomice și social-culturale a re
giunii

După trecerea Oltului, în dreptul 
pădurii Sarului, oaspeții sînt primiți 
cu dragoste și bucurie de un mare 
număr de locuitori de pe meleagurile 
regiunii. In întîmpinarea oaspeților 
an venit tovarășii Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.C.R., și Ion" Pre- 
descu, președintele Sfatului popu
lar regional. In drum spre Craiova, 
mii și mii de țărani i-au întîmpinat 
pretutindeni cu flori și urale. La 
cifflroVa, zeci de mil de locuitori 
aclamă îndelung pe conducătorii de 
partid Și de Stat

Un bogat program 
de dezvoltare 
®“ regiunii

După o scurtă convorbire la se
diul Comitetului regional de partid, 
conducătorii de partid și de stat au 
luat parte în piața centrală a orașu
lui la marea adunare populară a 
craiovenilor.

Tovarășul Ion Stănescu, prim-se
cretar al Comitetului regional Olte
nia al P.C.R., rostește un călduros 
șalut de „bun sosit".

Întîmpinat cu. aplauze și urale ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce a mulțumit cetățenilor 
pentru calda primire făcută, secre
tarul general al C.C. al P.C.R. a 
spus Dorim ca în cursul vizitei în 
Oltenia să ne consfătuim cu activul 
de partid, cu oamenii muncii din re
giune asupra măsurilor ce trebuie 
liiate pentru a asigura înfăptuirea 
în cît mai bune condiții a sarcinilor 
din planul cincinal care revin re
giunii.Oltenia.

Vorbitorul a trecut apoi în revistă 
succesele obținute în regiune în 
anii socialismului — rod al politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru 
— Si a prezentat un tablou al o- 
biectivelor economice și social-cul- 
turale stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului. In cadrul pro
gramului de viitor — a spus vorbi
torul —și regiunea Oltenia va cu
noaște o nouă dezvoltare. Vor fi 
construite noi obiective industriale, 
ya lua o puternică dezvoltare indus
tria carboniferă, in domeniul agri
culturii, tovarășul Ceaușescu a sub
liniat că Olteniei îi revine îndatori
rea de a realiza un amplu program 
de irigații.

în continuare, tovarășul Ceaușes
cu s-a ocupat în cuvîntarea sa de 
Unele aspecte ale ’ politicii externe 
• • terii noastre, de contribuția Ro
mâniei la cauza socialismului și 
păcii.

La Uzina „Electroputere1 — im
portantă citadelă a construcției de 
mașini — mii de muncitori au pri
mit cu deosebită căldură pe condu
cătorii de partid și de stat. In fața 
machetelor au fost discutate per
spectivele ce se deschid întreprinde
rii craiovene în noul cincinal, di
recțiile principale în care se va ex
tinde uzina. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de stadiul 
actual al construcției primei loco
motive electrice, de calitatea pro
duselor, de activitatea de cercetare 
tehnico-științifică a inginerilor din 
uzină, a recomandat generalizarea 
în industria constructoare de ma
șini a metodei autoutilării. La Fa
brica de locomotive Diesel-electrice 
a fost examinată cu atenție o lo
comotivă ce urmează a fi furnizată 
căilor ferate.

A avut loc apoi un miting, la 
care au participat mii de muncitori 
din toate fabricile uzinei. Au 
luat cuvîntul inginerul Nicolae Pă- 
dureanu, secretarul Comitetului de 
partid al uzinelor, și Marin Vișe- 
nescu, muncitor la Fabrica de tran
sformatoare, care au înfățișat preo
cupările actuale al'e muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor.

tuînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rezultatele ob
ținute de oamenii muncii de la 
„Electroputere", subliniind că cei 
8 000 de muncitori, ingineri și teh
nicieni au reușit să-și îndeplinească 
cu cinste sarcina încredințată de 
partid. Aveți dreptate să vă mîn- 
driți, a spus vorbitorul, cu ceea ce 
ați realizat pînă acum. Comuniștii 
însă nu se mulțumesc numai cu ce 
au realizat. Congresul al IX-lea al 
partidului a acordat o atenție deo
sebită industriei electrotehnice. Ul
terior a fost elaborat un program 
special pentru dezvoltarea acestei 
ramuri, care prevede sporirea pro
ducției peste indicii stabiliți de 
Congresul al IX-lea. Și uzina dv. se 
va dezvolta, veți însuși fabricarea 
unor noi produse, numărul munci
torilor va crește cu aproape 3 000. 
Aceasta va cere carturi din partea 
conducerii întreprinderii, a corpului 
de specialiști, a tuturor muncito
rilor. Avem convingerea fermă că 
dv. veți îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile care vă revin din 
planul cincinal.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat apoi cel mai tînăr for 
de cultură al țării — Universitatea 
craioveană, unde au fost primiți 
cu aplauze și ovații de mii de stu- 
denți, cadre didactice, intelectuali 
din oraș. In sala de consiliu, oaspe
ții au examinat macheta dezvol
tării orașului, locurile de amplasa
re a unor viitoare întreprinderi, in
stituții social-culturale și cartiere 
de locuințe.

La universitate a avut loc o în- 
tîlnire cu intelectualii din oraș, 
Marius Preda, rectorul universității, 
prof. dr. docent Nicolae Rădulescu, 
studenta Chiriachița Constantinescu 
au exprimat calda recunoștință față 
de conducerea de partid și de stat 
pentru hotărîrea de înființare a 
Universității craiovene. Prof. dr. 
C. S. Nicolăescu-Plopșor, membru 
corespondent al Academiei, a vor
bit despre activitatea și sarcinile 
oamenilor de știință, ale Centrului 
de cercetări științifice din Craiova 
al Academiei, recent creat.

In aclamațiile asistenței ia cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Vorbitorul a. relevat tradițiile cul
turale ale orașului Craiova, subli
niind că aceasta obligă pe cei de
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astăzi să se străduiască pentru a 
fi la înălțimea acestor tradiții, să 
ridice pe o treaptă superioară ac
tivitatea cultural-șțiințifică. După 
ce a arătat importanța creării Cen
trului de cercetări al Academiei și 
a Universității craiovene, vorbitorul 
a subliniat că în fața oamenilor de 
știință din Oltenia se deschide un 
cîmp larg pentru a-și pune în a- 
plicare cunoștințele și talentul.

Adresîndu-se cadrelor didactice, 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a arătat că acestea trebuie să a- 
corde o grijă deosebită educării ti
neretului în spiritul dragostei față 
de tradițiile revoluționare, patrio
tice, democratice ale poporului nos
tru, în spiritul dragostei față de 
partid, față de patria noastră socia
listă. Tineretul, a spus vorbitorul, 
trebuie să ducă mai departe ceea 
ce au înfăptuit înaintașii noștri, 
ceea ce făurim noi, generația de 
astăzi, construind socialismul, întă
rind continuu națiunea noastră so
cialistă, independența și suverani
tatea ei. Tineretul trebuie să ridi
ce mîine patria noastră pe , culmile 
tot mai înalte ale civilizației și 
progresului

★

Duminică, f2 iunie, in con
tinuarea vizitei în Craiova, oas
peții se opresc la Liceul teore
tic „N. Bălcescu", una din cele mai 
vechi instituții de învățămînt din 
țară fondată în urmă cu 140 de 
ani. Se vizitează sala de lucrări și 
laboratorul de științe naturale, mu
zeul permanent și biblioteca. Prin
tre cele 32 000 volume păstrate în 
școală se află exemplare rare.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
părăsesc Craiova, îndreptîndu-se 
spre comuna Goicea. Coloana de 
mașini poposește mai întîi la C.A.P. 
Goicea-Mică, unde conducătorii de 
partid și de stat vizitează sectorul 
zootehnic al acestei unități bogate. 
Președintele cooperativei. Ion Foji- 
că, a înfățișat oaspeților realizările 
cooperativei în acest sector care 
constituie un puternic izvor de ve
nituri.

Se vizitează apoi C.A.P. Goicea 
Mare. Salutîndu-i pe oaspeți, pre
ședintele acestei unități, Dumitru

La Porfile de Fier ale Dunării, 
la izvorul de lumină și energie

In cea de-a doua zi a vizitei, pe 
care o întreprind în regiunea Olte
nia, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica. Alexandru Drăghici 
Leontin Sălăjan, Maxim Berghianu. 
Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu și Manea 
Mănescu, însoțiți de tovarășii Ion 
Stănescu, prim-secretar al Comite
tului regional de partid, și Ion Pre- 
descu, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Oltenia, au fost oaspeții oamenilor 
muncii din raioanele Turnu-Severin, 
Strehaia și Gorj.

Drumul spre fosta așezare ro
mană „Drobeta" străbate pămîn- 
turi rodnice cu holde ce vestesc 
recolte îmbelșugate, sate ale căror 
case oglindesc hărnicia gospodari
lor. Mii, zeci de mii de locuitori 
ai localităților de pe aceste me
leaguri întîmpină pe oaspeți.

...Un scurt popas la porțile ora
șului Turnu Severin. Conducătorii 
de partid și de stat sînt salutați de 
tovarășii Teodor Popovici, prim-se
cretar al comitetului raional' de
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Dinișor, îi invită apoi să viziteze 
sectorul legumicol, o vastă grădină 
de 70 ha care aduce gospodăriei ve
nituri de circa 4 milioane lei anual.

In cadrul unui miting, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează un 
scurt cuvînt miilor de țărani coo
peratori din Goicea și din comu
nele vecine.

Subliniind rezultatele bune obți
nute în dezvoltarea agriculturii, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. a 
spus: Ceea ce ați obținut dv. în 
Goicea Mare și în celelalte coope
rative din raionul Băilești și în 
general din regiunea Oltenia, ca și 
în cooperativele din întrea
ga tară constituie o expre
sie a justeței politicii partidu
lui nostru care a îndrumat țără
nimea pe calea muncii unite. Vor
bitorul a înfățișat apoi obiectivele 
stabilite de Congresul al IX-lea pen
tru dezvoltarea agriculturii și măsu
rile luate pentru înfăptuirea lor, 
insistînd în special asupra impor
tanței înființării uniunilor regionale 
și raionale și a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Aș dori încă o dată, tovarăși, să 
subliniez în fața dv., a cooperatori
lor din. raionul. Băilești, că pers
pectivele luminoase deschise pentru 
agricultura noastră depind acum de 
munca noastră a tuturor, începînd 
de la Comitetul Central și guvern 
pînă la ultimul cooperator. Noi sîn- 
tem convinși că țărănimea din Băi
lești, din Oltenia, nu voi precupeți 
nici un efort pentru a realiza pre
vederile Congresului al IX-lea.

★
De la Goicea, drumul se deschide 

spre sudul cîmpiei. E duminică, sa
tele sînt în sărbătoare.

La hotarul comunei Bîrza, oaspeții 
se opresc, din nou pentru a se în
tîlni cu cooperatorii din această 
Comună.

Seara, în prezența conducătorilor 
de partid și de stat, a avut loc pe 
stadionul din Craiova un spectacol 
festiv, în care cîteva mii de inter
pret! au țesut într-o desfășurare su
gestivă pagini din istoria Olteniei, 
pagini din lupta îndelungată a po
porului român pentru dreptate so
cială și neatîrnare.

partid, și Constantin Barbu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Tr. Severin.

Gazdele invită pe oaspeți să vi
ziteze mai întîi marele șantier al 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, unul 
dintre cele mai importante obiecti
ve ale cincinalului. Mii de oameni 
aclamă îndelung pe conducători

Oaspeții trec de-a lungul șantie
rului ce se întinde de la Gura Văii 
și pînă la Vîrciorova.

Tov. Constantin Marinescu, di
rectorul general al complexului hi
droenergetic, înfățișează conducăto
rilor de partid și de stat stadiul 
actual al lucrărilor. Sînt prezentate 
machete, schițele tehnice ale unor 
puncte de lucru ale șantierului, se 
examinează modul de folosire a 
modernelor și puternicelor utilaje 
care lucrează pe șantier. Studiul 
machetelor și schițelor este com
pletat de exemplificări pe șantier

(Continuare in pag. 2-a)

LA ETAJUL VI
începută în ziua-de 26 mal gli

sarea blocului D 4 de la LupenL 
cu 10 etaje plus parter, continuă 
cu succes. Platforma de glisare se 
află în prezent la înălțimea etaju
lui VI. Constructorii din Lupeni a- 
plică aici o tehnologie de lucru 
complexă, după care au executat 
toate blocurile de acest tip : o dată 
cu glisarea execută planșeele, bal
coanele și rampele de scări, pre
cum și placarea cu cărămidă a fa
țadei. Cu această tehnologie com
plexă, care are avantajul de a crea 
Ia etajele inferioare un front larg, 
de lucru chiar în timpul glisării, 
constructorii realizează viteze de 
glisare de 1,50 m în 24 de ore.

Brigăzile de zidari — betoniști și 
fațadiști — conduse de Pîrvu Pe
tre, Jigoreanu Pavel, Sandu Tudor, 
cea de dulgheri a lui Matei Lajos 
și cea de fierari pe care o conduce 
Alexandru Constantin își etalează 
aici vrednicia și priceperea în me
serie.

CONFRUNTARE 

fA MĂIESTRIEI 

ARTISTICE
Duminică după-amiază stadionul 

Minerul din Lupeni a fost gazda, 
formațiilor artistice ale cluburilor, 
muncitorești din Hunedoara și din 
localitate, venite să-și confrunte- 
aici talentul și măiestria artistică 
într-un concurs cultural-ajtistic.

Spectacolul prezentat de forma-; 
țiile .celor două cluburi s-a bucu
rat de o bine meritată apreciere 
din partea publicului. El a ustil 
cat întrutotul speranțele organiza
torilor săi — de a contribui la în
frumusețarea vieții celor ce .mun
cesc, la realizarea unui schimb de 
experiență între artiștii amatori din 
cele două localități. Măiestria ar
tiștilor a fost răsplătită de aplauzele 
celor peste 3 500 spectatori cît și 
de juriu, care a acordat locul în
tîi, cu diferență de un singur punct, 
formațiilor clubului muncitoresc al. 
sindicatelor din Hunedoara.

Mulți dintre cei mai bine de 300 
de artiști amatori care au evoluat 
pe estrada improvizată cu dorința 
fierbinte de a contribui la prezen
tarea unui spectacol de înaltă ți
nută, au dovedit talent și măiestrie 
artistică în interpretare.

Examenele la I.M.P. continuă, la 
amfiteatre ca și fn sălile bibliote
cii aceeași preocupare pentru studia.
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Sa dâacutu participă ministrul ew 
«iactrice. Etnii Drăgănescu, Qc- 

festav Groza, adjunct al ministru- 
laî Nicolae Mănescu, director ge- 
U«1 al șantierului, precum și alti

raporlaaxă că un avans
da ac<* șăptărnîni încununează e- 
Șartarile constructorilor. Ei aii izo
lai o mare porțiune din albia Du- 
brt. A» terenul acesta eliberat 
da «pata Dunării se vor săpa fu»da- 
IBle nseasore viitoarei hidrocentrale 
« ectezei de navigație din partea 
roațnâ a hidrocentralei.

— Putem să începem betonarea 
■ciulelor Ineă din luna august 
laMtea datei stabilite initial, orc- 
aaețiă directorul general al șantie
rului.

— Este un lucru foarte bun 7— 
apreciază secretarul general al C.C. 
al P.C.R. care recomandă să se stu
dieze suplimentarea investițiilor în 
vederea grăbirii ritmului de lucru-

Are loc «poi o discuție amănUB- 
țită cu privire la etapele lucrărilor 
pe șantierul hidrocentralei Și pe 
șantierele de amenajare din Întrea
ga zonă a viitoarei hidrocentrale. 
Conducătorii de partid șl da Stat 
vizitează apoi cîteva puncte de lu
cru pe șantier.

In timp ee are Ine vizita, s-au 
•donat mii do constructori. Ei jn- 
UmpinS cu urato pe conducătorii de 
partid și de staț, în a egrer vizită 
văd o cinstire a eforturilor lor, 
• ceea ee durează alei prin 
pricep*™ și abnegația, în lupta 
cu timpul și natura, in timp 
țț oamenii muncii, diti sec
toral românesc al șantierului iși ex- 
primau entuziasmul prilejuit de vi- 
•ft*. constructorii de pe malul iu- 
goriav, prin semne prietenești șj să- 
taluri de simpatie, participă și ei la 
bucuria tovarășilor jgr^dș^mHneă. 
Prin închiderea batarda ului de pe 
matul românesc și prin executarea 
unor m asemănătoare pe malul 
faogetav, Dunărea a lost obligată 
ai-si poarte apele printr-o albie 
W«f aici, aire acum numai 274 m 
lățime.

Apoi ore lac un miting la care 
n luat cuvîntul ing, tancu Pante», 
secret arul comitetului de partid «1 
grupului de șantiere, șoferul Dumi
tru Știr și inginerul șef, al șantie
rului — baraj-uzină, Zaharia Gheer- 
ghe, care au raportat conducători
lor realizările obținute și au exprî- 
mat hoțărîrea de a turna pînă la 
s/îrșitul anului 15 000 m c de beton 
pește prevederile de plan, de a 
nunei astfel înclț cel mai mare 
obiectiv hidroenergetic ai patriei 
noastre să intre în funcțiune îna
intea termenului stabilit.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care i-a salutat 
pe constructorii hidrocentralei de 
<• Porțile de Fler — unul din cele 
met meri șantiere ale cincinalului, 
ta numele Comitetului Central al 
Perfidului. înfăptuirea acestui o- 
btoctiv — a apus vorbitorul — este 
va deziderat vechi a) tehnicienilor 
roaiini și iugoslavi care, în urmă 
cu 20-30 ani, era de nerealizat. Lu
crurile desfășurate demonstrează de 
ee forțe uriașe dispune poporul ro
ata, stăpln pe soarta sa.

Hidrocentrala de la Porțile de 
Ptar pe cere o construim împreună 
<• tovarășii iugoslavi are o impor
tași* deosebită pentru țările noastre 
ia asigurarea energiei electrice ne- 
QWtae industrializării si la general, 
eraoomiei celor două țări, țn același 
Mta^ ee asigură îmbunătățirea eir- 
caietiei pe Dunăre, în avantajul tu- 
twror țărilor car* folosesc aceasta 
c«Je de transport, Această lucrare 
■tatafaaa* capacitatea inginerilor 
■oaW și a inginerilor iugoslavi și 
demonstrează gt> roade minunate pot 
da rotațiile de colaborare frățească 
Intre doua popoare prlotene.

tarbllniied succesul constructorilor 
cere au rausil •* tanșlne cu două 
tata șl juaUUoio mi devreme ac
iuia luerore, vorbitorul a spus: 
pata» aceste nsultato minunate ca
re cm » condtaii iu vederea attn- 
wfi unui rlm mai rapid In exe
cutarea locrasilor taîtaMn din toa

tă inima pe inginerii, tehnicienii și 
muncitorii șantierului.

Tovarășul Ceaușescu a înfățișat 
apoi ritmul intens în care se des
fășoară munca pentru îndeplinirea 
prevederilor cincinalului în întreaga 
țară, succesele obțiițute în primele 
cinci luni ale anului. Și lucrările de 
la Porțile de Fier — a spus vorbi
torul — sînt de fapt abia la început. 
Sarcina pe care o aveți nu e deloc 
ușoară. Dar mijloacele materiale a- 
sigurate și capacitatea tehnicienilor, 
inginerilor și a mungltorilgf noștri 
garantează că ea va fi îndeplinită 
cu succes. Vor mai apărea fără 
îndoială și greutăți. Dar noi avem 
convingerea că veți ști să faceți față 
tuturor problemelor este se vor ivi, 
veți găsi rezolvarea lor, veți duce 
la bun aflrșit construirea acestui 
mura obiectiv al electrificării Româ
niei socjaițgte. Prin munca dumnea- 
veastră adueeti o eoatributie în
semnată ta electrificarea tării, le 
mersul Înainte el României pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
liste- Vă urăm din toată inima 
succes I

La sfîrșitul mitingului, la invita
ția directorului general ol sistemu
lui hidroenergetic, secretarul ge
neral ol C-C- ai P.C.R., în aclama
țiile entuziaste ale mulțimii, de
clanșează do ia un sistem automat de 
comandă prima explozie care mar
chează începerea excavațiilor pentru 
construirea clădirii centralei hidro
electrice ș> a ecluzei. «Aceasta în
seamnă — spune surtatad tovară
șul Ceaușescu — că începjpd dip 
momentul acesta ne-am putea nu
măra șj aoi printre constructori’ 
hidrgcerțțral®l“.

Noul obiectiv al vizitei t Uzinele 
nftcanlce din Țr Seyerin, vgche 
întreprindere care va cuneașle în 
anii cincinalului remarcabile pro- 
gresg, corespunzător cerințelor e- 
■AggBffi ySaRfaeflL Direcțprul u- 
zfneftif, tag, Teodor Jercgrj, arată 
că îg acești ani producția dg va
goane vș JgregțsUa un spor sub
stantial, jar cea de nave fluviale 
și' maritime, de mic tonaj, se ya 
tripla.

Umvazg apoi o vizită prin uzlnj. 
^Alături de halele vechi, dar gplid 

construite, au fost ridicate fn ul
timii ani cîteva hale neț, moderne, 
care asigură ’audiții pentru extin
derea sectoarele» de producție,

După vizitarea halelor șj fn urma 
dlseuțllor avuțe eu muncitorii și 
specialiștii uzinei cu privire la 
sarcinile de dezvoltare a uzinei în 
cadrul noului cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat eă 
nu sînt justificate propunerile mi
nisterului tutelar care preconiza 
demolarea vechilor hale ale uzinei 
și construirea altora noi. Halele 
vechi sînt destul de bune șl pot 
fi folosite încă mulți ani. Este cu 
mult maj raționai ca investițiile 
prevăzute pentru construirea unor 
hale noi șă fie folosite jjj vederea 
înzestrării uzinei cu utilaje dintre 
cele mai moderne.

Sutele de muncitori prezenți au 
asigurat pe conducătorii de partid și 
de stat că recomandările prețioase 
făcute cu ocazia vizitei îi vor ajuta 
și îi vor însufleți și mai mult spre a 
fi la înălțimea sarcinilor ee le revin 
în anii cincinalului.

Ultimele momente ale șederii jn 
orașul Țr. Severin, conducătorii de 
partid și de stat Je-au rezervat vi
zitării nepieritoarelor vestigii ale 
unui glorios trecut, aflate in cadrul 
Muzeului zonei Porțile de Fier,

Pașppțji ge opresc în fata pilo
nilor marelui pod al luj Traian, con
struit dg Apoiodor a® Damage în 
intervalul dintre cgfe două războaie 
dacice, ca §i îg fata ruinejor fostu
lui caslru roman de ajcj,

Directorul muzeului, prof, Milfei 
Davi<jeșcu, prezintă oaspeților dife
ritele piese care evoc* emoționant 
vechimea neamului nostru, naște
rea și închegare» im, îndeletnicirile 
strămoșilor.

Părăsim Tr. Severin cu imaginea 
încă vie a celor două coMtrucțli 
monumentale — marea bidrocan- 
trală de la Porții* de Hw ri varii- 
gille Podului lui Trata» — vtanate 
acte istorie* pe casa se reaptoac 
doua milenii.

La Strehaia, în dreptul mănăstirii- 
eetate eu aeelași nume, colea na de 
mașini se oprește. Istoria mă- 
năstirii-cetăți g lggată de BUiUple 
Basarabiloj, #ț lui Mihil Vifeirul, 
ale lui Brțncgveanu Și Tudor Via* 
dimirescu..

In aclamațiile mulțimii, primul 
secretar al Comitetului raional da 
partid Strehaia, tpv. Octavian So- 
col, urează oaspeților bun veniț. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește pentru calda primire fă
cută șl urejBg miilor de țărani co
nger aton prafteQțL precum șj tutu
ror oamenilor muncii din raion suc
cese tot mai însemnate în dezvol
tarea economică a raionului, multă 
sănătate șj fericire

în cel mal Hnăr 
oraș al firii
-După un scurt popas 1» Cor- 

cova, unde lucratorii gospodăriei 
de șțat au organizat o expoziție vi
ticolă prezentîRd medaliile de aur și 
de argint obttauie ta concursurile 
internaționale, călătoria continuă pe 
Valea Motruiuj spre bazinul minier 
creat în Mii planului sesenal pen
tru a pune în valoare bogatele re
surse de lignit dta această parte a 
Qlteflipj.

Metru orașul minier, ce] mai 
tînăr oraș al țării, iși întlmpiuă oas
peții cu alinierea elegantă a noilor 
blocuri — cu salutul binecunoscut 
al minerilor; «Noroc bun l".

Conducătorii de partid și de stat 
sg opresc la Direcția exploatării 
miniere Metru, unde sînt întimpinaii 
de toy. Bujor Almăsan, ministrul 
minelor, de cadre de conducere ata 
Trustului minier Oltenia și ale ex
ploatării, de sute și sute dd tnineri, 
de cetățeni ai noului oraș.

In fața unor grafice are loc o 
discuția între conducătorii de partid 
si de stat si directorul Trustului mi
nier Oltenia, inginer Dprej Carnș- 
liu Bătăcui, cu privire la dezvol
tarea industriei miniere în regiunea 
Oltenia = regiune unde se afj| a- 
prpape 90 1a sută din rezervele da 
lignit cunoscuțe pînă în prezent îr 
tară-

i» raport cu marile perspective 
de dezvoltare a exploatărilor din 
Valea Motruipj, unda în anij cinci- 
natalui se vor jac® însemnate in
vestiții, conducătorii de partid si de 
stat se interesează de felul în eare 
va fi asigurată forța de muncă ne
cesară, Bi discută cu reprezentanții 
organelor Iscata de partid, eu cadre
le de cpnducere ale trustului despre 
cele mai economice soluții ce tra- 
buie adoptate pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de plan.

Intîlnirea cu oaspeții dragi, eu 
conducătorii de partid și de stat, a 
dat pritaj celor ce muncesc în Va
lea Motrutaj să-si exprime holări- 
rea de a lupta neabătut pentru în
făptuirea mărețului program de în
florire a patriei trasat de Congre
sul al 1-X-taa al partidului. Această 
hotărîre a fost exprimată în cadrul 
mitingului de ta Metru de Octavian 
Socol, secretarul Comitetului raio
nal de partid Strehaia, de maistru] 
miner Dumitru ParpalS.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Saluți nd pe mi
nerii tînărului bazin carbonifer, 
vorbitorul a spus :

Minele dv sînt noi, majoritatea 
dintre dv. sfnteti mineri tineri — 
tineri și în ce privește meseria de 
miner, și ca vîrstă. Putem spune că 
aceste mine, acest bnzta carbonifer 
sînt realmente o creație a 
planului nostru șesenal. Noi a- 
cordăm, a spus vorbitorul, ? 
ateutip deosebită dezvoltării mi
nelor din Oltenia, de la producția de 
asțări a bazinului Metru, de 1 150000 
lene, se va ridica ia 3 milioane și 
jumătate în 1970 »i la peste 7 mili
oane în 1073, îneît numai acest ba
zin v« ajunge rirtr-o perioadă 
relativ scurtă să depășească produc
ție de Gtantoo din 1038 a țării. Se 

deschid noi perspective pentru ra
ionul Strehaia, finind seama eă în 
aceste mine vor lucra peste 7 000 de 
muncitori.

Reieyind amploarea acestor obiec
tive, a eforturilor statului pentru 
desveitarea industriei carbonifere în 
Oltenia, secretarul general al C.C. 
al p.c.R. a subliniat că var trobui 
luate toate măsurile pentru ea fon* 
durile investite să fie cît mm Ripe 
gospodărite, pentru ca mijloacele 
materiale să fie folosite cu chib- 
riJiPță,

Ir continuare, tovarășa1 Nicalae 
Ceaușescu a aratat vor trebui 
depuse eforturi mari pentru a se a- 
sigura pregătirea miilor de noi mi
neri,

s-a ridicat următoarea problemă, 
asupra căreia am vrea să vă gîn- 
diți; deoarece o bună pari© din 
dv, locuiți ța raion trebuie văsuț 
pe esțe mai bim» să construim 
eîci pentru toată lumea blocuri de 
locuințe sau minerii din împreju
rimi eă continue să locuiască în sa
tele lor ? Satele noastre se dezvoltă, 
în raion aveți gospodării bune- Fe- 
miliita, în generai, rămîn în raion, 
unde au, pe lîngă casa din sat, și o 
bucățică de pămînt, o grădină. Do 
aceea pp gîndim ca în viitor să 
sprijinim pe minerii din comunele 
din împrejurimi sMi construiască

La Padaș — în mijlocul urmașilor 
lui Tudor din Vhdimlrl
■Coloana de mașini urcă spre 

spectaculoasei© chei ale Metrului, 
fierăstruite în munți, Plaiurile Me
hedinților Sînt d© o rară frumusețe

Conducătorii de partid și de stat 
se opresc în Cîmpia Pade- 
șuhji întimpinaii de uratata 
celor prezenți. Aduce salutai lo
cuitorilor toy. Nîcotae Popescu, 
prim-secretoc al Comitetului raio
nal p.c,R,, care relatează despre 
realizările raionului în industrie, 
agricultură, în cultură.

Oaspeții sînt primiți, după dati
nă, de unul dintre bătrtaii din co
mună .-

«Iubite țoyarășe Ceaușescu, iubiți 
oaspeți, spune el, sînt fericit 
că oamenii acestor meleaguri, 
de unde a pornit Tudor vtadlmireș- 
cu în fruntea poporului pentru iz
băvirea neamului, m-au ales pe mi
ne să vă urez bun vețliț. Mă chea
mă Tudor Vladimirescu și sint 
strănepotul șlugerului din Vtadi- 
miri. Vă întîmpinăm cu plinea din 
holdele noastre, cu sare din mun
ții noștri". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat string mîna vajni
cului strănepot al marelui pandur. 
Oaspeții se îndreaptă apoi spre o- 
belhseul lui Tudor, Fanfara into
nează acordurile solemne din ora
toriul ,,Tudor Vtadimireseu".

Sulul de pergament pe eare sînt 
scrisa, cu slova veche, cuvintele 
înălțătoarei Proclamații de la Pa- 
daș este Merit în dar secretarulu. 
generat al partidului, ca un mesaj 
al trecutului nostru eroic de luptă.

De alei, de lîngă obeliscul lui 
Tudor, tovarășul NICOLAE C1AU- 
ȘESCL! • a adresat mehedtnțenilor, 
urmași ai marelui viteaz, o înflă
cărată cuvînțare,

Adresîndu-sp cetățenilor dd pe 
meleagurile de unde acum 145 de 
ani Tudor Vladimirescu a ridicat 
steaguj răscoalei populare pentru 
neathnaiea Tării Românești, pentru 
dreptate națională și șțjcială, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus

Tudor Vladimirescu a înțeles 
numai mobilizînd poporul 1a luptă 
se putea obține eliberarea patriei 
noastre de jugul străin, șcăps țara 
de asuprirea moșierilor si asigura 
un viitor fericit pentru cat multi 
Sub conducerea șa, țăranii au dus 
lupte grele și au reușit, pentru un 
moment, să pbttaă succese. împre
jurările, deznodtaîntuj stat cunos
cute, nu aș vrea să mă refer ta de 
Dar lupta lui Twtor VtadPBtacKii 

case In comuna lor, să organizăm 
tranapertul eareapuHZătaF de aeaa* 
la mină și înapoi.

Bazinul acesta are o perspectivă 
îndelungată și trebuie Șă ne așezăm 
gospodărite, mj pentru 2-3 ani, ci 
pentru zeci SUU PhlM SUt* dC ani.

Industrializarea țării, amplasarea 
întreprinderilor în toate rataaneie 
patriej noastre, a spu» vorbitorul, 
va contribui ta apropiere# ##ieior 
da nivelul orașelor, tn așa fel ca 
în perspectiva desăvîrșirii construc
ției sogtaMste și trecerii spre co
munism gă dispară complet deose
birile îtttcg saț Și oraș.

Dv., celor din Valea Motrului, vă 
reyin sarcini mari în cincinalul a- 
cesta.

La dv, se investesc 2§g de 
milioane, aproape două procen
te din totalul inveșțjțijtar pe 
țară- înțelegînd importanța pe care 
o acordă partidul dezvoltării mine
lor din Oltenia, trgbuie totodată să 
înțelegeți răspunderea pe care p 
aveți pentru realizarea în termenele 
stabilite a sarcinilor ce yă revin din 
programul elaborat de Congresul al 
IX-lea, a spus în încheiere tovară
șul Ntapjae Ceaușescu.

Cuyînțgrșa secretarului general «1 
partldutaj a fost subiiniată/Un repe
tate rînduri o» aplauze șj efații cere 
ați durat minute ta sir,

nu a rămas fără urmări. c#«# «p 
a început Țudqr #u continuat re- 
voluțiorjarii democrati de ta 1848- 
a du# mai departe, într.Q lormă su
perioară, Partidul comunist cm- 
ttauatarul celor mai hune tradiții 

.«le lbPt5 ale poporului nostru, Po
porul român a dat multe jertfe îp 
lupta de eliberare națională șj so
cială, pentru a ajunge să fie stă- 
pîn pe soarta sa, făurind» ÎP (rUBfe 
cu partidul comunist, patria care 
este acum a norodului

Meleagurile de unde # porpit 
Tudor Vladimirescu cunosc astăzi 
o înflorire continuă. Se dezvoltă 
industria, agricultura, crește bună
starea urmașilor lui Tudor Vladi- 
mireacu, așa cum gfeșfe bunăBfărae 
întregului popor român.

Ce» mai bună cinstire a lui Țu- 
<iar Vladimirescu, a acelora care 
împreună cu el au luptat și s-au 
jertfit, a tuturor înaintașilor noștri 
care au contribuit la făurirea uni
tății naționale și la eliberarea pa
triei este să nu precupețim njei un 
efort pentru a înfăptui directivele 
trasate de Congresul a! IK-lea ol 
partidului, pentru a face să înflo
rească continuu patria noastră so
cialistă.

Vreau să transmit cu acest pri
lej. aici pe Cîmpia Padeșului, .ur
mașilor iui Țudor Viadimireșcu. 
oamenjter muncii din Gorj, salutări 
călduroase din partea Comițetulm 
Central al partidului nostru, urări 
de noi succese în îndeplinirea pro
gramului elaborat de partid,

.„De la Pfldeș, coiukicălorii dp 
partid și de stat pamesc spre riș. 
mana.

Aici, oaspeții sînt întîmpinati de 
Firmiltan, Mitropolitul Qltepfei, ca
re le urează bun venit și-i invită 
șă viziteze mănăstirea și muzeul.

La masa oferită, Mitropoli
tul Olteniei a foastat jp 
cinstea oaspeților : Ții} să mulțu
mesc profund pentru venirea dv. 
aicj, pentru înțelegerea mar©, lar
gă, pe ears conducătorii, cîrmufto- 
ni patriei noastre, dv. personal, ț» 
acordați culturii npașțre, artei noas
tre care constituie țestinumipi nos
tru național, românesc. Ea consti
tuie însoțirea cu care venim din 
vremurile vechi Ja așeaerea lumii 
noi de astăzi, lume care se plămă
deala în inimile, mintea și energia 
dvș., a întregului nostru popor.

(Sontintaue ia pag. i-gj
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fU tmare din pag. 2-a)

• Ta plecare, conducătorii de parțid 
și de stat scriu în cartea de onoa
re ; „Vizitînd mănăstirea Tismana, 
această podoabă a arhitecturii ro- 

■KâBe$ti dia seeolul XV, m avut

istoria vio, de astăzi, a plaiurilor 
oltenești

,,J8® pleacă apgi spre Tg. Jiu, la 
• cărui intrare se ridică monumen
tala arhitectură a Fabricii de ciment 
•i var, cea mai mare unitate de a 
ceșt fel din tară.

In înthnpinarea oaspeților a ve
nit și ministrul industriei construc
țiile». Dumitru Ntosora. In fata ma
chetei, inginerul Stoian Marin, di
rectorul fabricii, prezintă caraeteris- 
ttoile acestei unități și perspectivele 
dezvoltării ei în cincinal. To
varășii Nicolae Ceausescu și 
Chivu Stoica se interesează de 
valoarea investițiilor, de termenele 
amortizării lor și de rezervele care 
există îp acest domeniu pentru ob- 
ținereflde economii. Se dau reco
mandări practice pentru sporirea 
calității produselor, pentru felosi- 
«M la nMWua a tuturor rezer- 
V«tor de producție, pentru aplicarea 
cu îndrăzneală a celor mai moder
ne metoda și procedee de lucru, la 
nivelul tehnicii mondiale.

ta despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceausaacu, sațuțîndud pe muncito
rii Și tehnicienii întreprinderii le-a 
urat noi succese.

In vecinătatea fabricii de ci
ment șa află stațiunea expe
rimentală horțiviticolă B[rsești — 
Tg. Jiu. Directprul stațiunii. 
Constantin Magherescu, prezintă

Mesajul viu al operei lui Brîncuși
Intrăm în frumosul oraș de pe 

Jiu, vechi tîrg ale cărui rădăcini 
latoriee coboară piuă la LitovoL In 
oralele entuziaste ale mulțimii, 
despefli îndreaptă spre poarta 
dejșftă a acestui oraș —- o simplă 
poartă cioplită în Piatră de Gorj. 
dar o poartă a artei naționale și 
universale ™ dăltuită de mina lui 
Brincufi' Pe aleea străjuită de 
ecaupe țărănești tăiate în piatră 
de mina aceluiași creator, eașpețji 
poposesc la vestita „Masă a fami
liei". Alături curge Jiul. Pe podul 
lui, la 14 octombrie 1916, bătlînii, 
femeile, copiii din Tfl, Jiu s-au o- 
pus pu eroișm cotropitorilor, opă
rind orașul. ]n amintire^ acpfiter 
jertfe, pentru eternizarea îp țjjnp 
* tuturor ereiler poporului nostru. 
Constantin Brîncuși a conceput a- 
eest ansamblu de monumente, a 
Cărui originalitate s-a impus lumii. 
Oaspeții pornesc spre cea mai fru
moasă piesă a acestui ansamblu, 
Coloana Infinitului. In uitimul an 
S-au făcut importante lucrări de 
restaurare, printre care metalizarea 
Coloanei.

Coloana Infinitului pare, în a- 
ceste clipe, un pivot al mulțimilor 
care ș-au adunat aici să-i salute pe 
oaspeți. Tov. Ivan Dumitru, prim- 
secrețar al Comitetului orășenesc 
de partid, adresează mulțumiri con
ducătorilor de partid și de stat pen
tru aceșț popas la Tg. Jiu, oraș care 
f-a ridicat în anii socialismului la 
prestigiul unui centru economic di
namic, în perpetuă dezvoltare.

E aproape de asfințit. Coloana 
Infinitului, aurită de ultimele raze 
«ie soarelui, străjuiește tribuna de 
Ja care vorbește secretarul general 
al partidului.

In cuvîntul său tovarășul Ni- 
colae Ceaușeseu, a spus prin
tre altele t De Tg. Jiu ne lea
gă multe amintiri Am fost în Țg. 
Jiu în 1835, cînd eram secretarul 
U.T C. în Oltenia, și am stat și în 
Jaeâjrul de aici ÎU 1943—1944- Sînt 

prilejul să prețuim încă o dată ge
niul creator al poporului nostru, 
dragostea sa pepțru frumos. Apre
ciem grija cu pare s-a păstrat aceșt 
străvechi monument de artă spre 
a purta peste veacuri gloria BăȘă- 
rabilor".

oaspeților profilul acestei unități, 
sarcinile și perspectivele dezvoltă- 
rii ei. Intereșîndu-șe despre plan
tațiile noi de vii din cooperativele 
agricole de producție, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu face cîteva re
marci critjpe cu privire la rămîne- 
rea în urmă îp acest sector și re
comandă intensificarea eforturilor 
pentru valorificarea din plin a con
dițiilor de sol și climă existente în 
aceste Jacuri. ,,Intr-un raion eu a- 
semenea condiții și experiență — 
spune secretarul general aj C.C. al 
P.C.R. — ar trebui ea fiecare co
operativă agricolă să aibă nu cfteva 
hectare, cj șute de hectare do vii 
și livezi'1. Intereșîndu-se de planul 
de perspectivă al dezvoltării pomi- 
eulturii și viticulturii în raion, to
varășul Nicolae Ceaușeseu a reco
mandat ea acest plan să fie mai 
științific elaborat, dar în același 
timp cit mai repede tradus îp via
ță. „tuați exemplul cooperatorilor 
din regiunea Argeș, care au pornit 
de la început cu un plan vast, du- 
cîndu-1 la îndeplinire îptr-.un timp 
foarte, scurt. Ce vă împiedică să fa
ceți la fel î Mergeți acolo în schimb 
de experiență, învățați de la ei 1 
Cînd vom mai trece pe aici, toate 
dealurile Gorjului să fie acoperite 
de vii și livezi".

aici și tovarășii Chivu și Drăghicj, 
care, de asemenea, au stat în acest 
lagăr. Asa că avem, oarecum, si 
unele legături mai directe eu ora
șul dv. Tg, Jiu are tradiții vechi 
și glorioase de luptă; totodată el 
ne reamintește de lupta comuniști
lor, continuatorii tradițiilor color 
mai bune ale poporului nostru pen
tru eliberarea națională și socială. 
Am ținut șă aducem, de asemenea, 
un omagiu lui Brîncuși, acestui ma
re sculptor al poporului nostru, de 
valoare mondială, care prin opera 
lui a lăsat veacurilor o expresie a 
gîndirii și sensibilității poporului 
nostru, făeîndu-I cuposcuț jp în
treaga lume.

In opera de construcție a socia
lismului — a spus în continuare 
vorbitorul — noi ne ocupăm zilnic 
de probleme ceva mai prozaice — 
de industrie, de agricultură, de în- 
vățămînt — dar hotărîtoare pentru 
progresul poporului nostru. După 
ee s-a referit la eforturile depuse 
de poporul nostru pentru industria
lizarea țării, pentru înflorirea vie
ții sociale, tovarășul Ceaușeseu a 
spus; Este în firea poporului nos
tru ca permanent să caute șă se de
pășească pg sine, ceea ce este as
tăzi măreț, constituie p bază de 
pornire pentru noi succese, Ca în 
toate domeniile aceasta este vala
bil și jn artă. Și în acest domeniu 
vom avea opere și mai bune și 
mai mărețe care să înfățișeze eta- 
pa nonă a poporului nostru, de stră
lucire și înflorire, etapa socialis
mului, a desăvîrșirii socialismului, 
a înfloririi națiunii române.

Tovarășul Ceaușeseu a urat lo- 
suitorilor orașului fericire și noi 
succese în îndeplinirea dorințelor 
lor de mai bine.

ta ieșirea din Tfl- Jiu, popas «te 
reculegere pe locul unde sa afla, 
între anii 1043—1944, lagărul de- 
tinuților politiei antifasciști, al co
muniștilor. Cu emoție, tovarășii 
Nicola© Ceausescu, Chivu stoica, 
Alexandru Drăghici si ceilalți e©n-

(Crjntipuare în pag. 4-a)

Un meci de zile

O amintite plăcută după vie talie: echipa Jiul împreună cu arbitrii meciului, Kgnșțaniin Uiliav, KS’ 
loian Kostgv și Bacta Takov (R. P. Bulgaria).

E minutul 9Q, Din moment îp 
moment arbitrul Konstantin Dinov 
(R. P. Bulgaria) trebuie să fluiere 
șfjrșîtul meciului. Cei peste 12900 
de spectatori șe ridicaseră în pi
cioare. Mpiți dintre ej și-au aprins 
torțe. Pe acoperișul tribu
nei a doua, 4 entuziaști ridică 
pe brațe g lqșincă pe care se poate 
citi: ,,Hai băieții de Ja Jiul în A" 
Această atmosferă culminează cu 
momentul cînd, la șfîrșitul meciu
lui, spectatorii §e îmbrățișează în
tre ei, iar in miile de aplauze cei 
10 jucători de la Jiul, minus Sandu 
care plecat jp cabină își regreta 
gestul nesportiv, sînt purtat, pe 
brgțe la ieșirea de pe teren.

Au fost clipe emoționante, săr
bătorești. Băieții noștri au fost la 
înălțime. Ei le-au adus miilor de 
suporteri o dublă satisfacție: pu 
Obținut o prelipasă victorie îp fa
ța principalei candidate la primul 
loc în clasament și în același timp 
au practicat un joc de zile mari, 
cp numeroase faze spectaculoase.

Intr-adevăr, echipa gazdă s-a dă
ruit jocylui, a luptat pînă la epui
zare, cu o voință rar întîlniță așa 
cum de altfel am dori să-i vedem 
și în viitor.

Chiar de la îpeeput băieții noș
tri au impus meciului Pil rițm sus
ținut de joc pe care l-au menținut, 
spre lșuda lor, pe tet parcursul 
partidei. In plus ei nu au dat nici 
un moment posibilitate adversari
lor să răsufle, au fost cu regulari
tate primii la balon, au stăpînit cu 
autoritate tot terenul. Pe teren nu 
s-au văzut decît jucătorii cu tri
courile roșii (echipamentul fotba
liștilor de la Jiul).

Acest presing aj gagdglgr 3 ,ayut 
drept rezultat marcarea celor două 
goluri care au pecetluit victoria pe 
depijn meritată a Jiului-

Iată fazele din care s-au marcat 
acește goluri: minutul 1Q- Sandu 
execută o lovitură liberă de la a- 
preximațiv 16 m de poarta adver
să. Mingea ajunge ultima oară la 
Casapdra. care din apropiere p in
troduce cu capul în plasă. Minutul 
58. Marținovicj execută cu multă 
precizie un corner de pe partea 
dreaptă. Portarul respinge și ace
lași Casandr.i, afla) pe fa?®, înscrie 
cy capul gel Je-al doilea gol.

In fața unei înaintări în mare 
forma, cu p apărare fermă și cu o 
halfie care a șțăpînit mijlocul te
renului, echipa băimăreană nu pu
tea emite pretenții. Oaspeții au 

deziluzionat prin jocul lor lipsit de 
claritate, de efigacjtate. Singurul 
cate a corespuns a fpșt portarul 
Bay care a salvat, prjp intervențiile 
șale Sigure, echipa șa de la p jn- 
frîngere mai categorică.

Brigada de arbitri din R, P- Bul
garia, avînd la centru pe Kenstaptip 
Dinov a cpndus cu myită compe
tentă și autoritate următoarele for
mații : JIUL : Ipn Vasilg, Nieoară, 
Ivăneșcu, Pgp, Parkaș, Sandu, Sto

S-a inserts eel de-cțl doilea gol.

Cinci minute după meci
ha cinci minute după meci ne-am 

aflat în cabițioie jucătorilor noștri. 
Aici, entuziasmul do pe teren era 
parcă și maj mare : îmbrățișări, să
rutări- felicitări reciproce. Bucurie 
unanimă. Așa cum e șj fireșc, am 
dorit §ă cunoaștem părerea antre
norului și jucătorilor asupra meciu
lui. Lășînd la o parte oboseala și 
emoția,., victoriei, ei ne-au ritepiuw 
cu amabilitate;

BUQgN MLAPIN antrenorul 
echipei Jiul s Am realizat ce ne-am 
propus înaintea meciului > victorie 
asupra principalei pretendente. Mă 
bucură acest lueru. Consider eă 
prin această victorie am făcut un 
pas mare în categoria A- Dar nu e 
tgtul. pe aceea privesc eu toată 
seriozitatea cele două meciuri ee 

tăinutul 90 îo tiibUM,

ker, Martinovici, Libardi, Cașagdra, 
Peroneseu. MINERUL BAIA MARE 1 
Bay, Cromely, Colceriu, Denea, 
Vaida, Staicu, Sasu, Miculaș, 
beny. See, Czako.

N. R. Intr-unui din numerele vi
itoare ale ziarului nostru vom re
veni cu alte amănunte in legături 
eu intilnirea dintre Jiul — Mine
rul Baia Mare.

C. COTOȘPAN
C. MATEE8CU

Ie mai avem de susținut pînfi la 
șfîrșitul campionatului.

IVĂNEȘCU căpitanul echipei» 
Mppiul o fost așa cum am dorii, 
In țoate compartimentele șm fQSl 
mai buni. Adversarul nostru nu met 
are ee zice.

CASANDRA; Mă bucur că am 
înscris cele două goluri care eu 
consfințit victoria noastră. Prin i- 
ceasta mi-am împlinit prima dOîiB- 
ță : eîștigarea meciului cu Baia Ma
re, meci hotărîtor pentru promova
rea noastră în categoria A, 
de-a doua dorință a mea viză&iă 
terminarea institutului cu bine.

. Pop: Am dorit victoria și a» 
obținut-o. Ne pregătim ca să tre
cem cu bine și celelalte două ha
puri după care șă putem spune ți 
am intrat în plutonul color măi bu

ne echipe de fgț« 
bal din țara jjgaș- 
tră.

NICOARĂ : Sînt 
tare bucuros că 
am cîștigat aceșt 
mpei. Toți cole
gii mei au luptat 
pînă ia unul p®»* 
try victor^, Ne 
menținem deci pe 
locul I așa eu’m 
am dorjt-o atîț 
noi, jucătorii, țlt 
și spectatorii.

STOKER: Slot 
obosit mort. E și 
explicabil. Aa; 
Ipgtat cu ambiție 
și... Jcubj ilaioa 
miadri.
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Vizita conducătorilor I
de partid și de stat 
ta regiunea Oltenia

(Urinare din pag. 3-a).

dacători de partid și de stat se o- 
presc. intr-o clipă de reculegere, 
In fata plăcii memoriale, 
că pilda de bărbăție și 
comuniștilor.

care evo- 
eroism a

Din nou
p« iiinerarii !

industriale
întîlnim 

noi 
La

Js drum spre Craiova, 
TCdn așezări trezite la viata, 
cadre ale industriei noastre. 
Bonuri — nume nou pe harta in-
dmtrială a Olteniei și a țarii, unde 
se află marea exploatare carboni- 
leră de extracție la zi — minerii din 
schimburile libere au venit cu fa- 
B&ile lor să-i salute pe oaspeți. 
La VTăduleni, Cioboti, Bilteni — im
portant centru al schelelor petroli
fere din Gorj — la Cilibii, Peștearia- 
Jta, Olari, Plopșor, Filiași, țăranii 
cooperatori în veșminte de sărbă
toare fac o nesfîrșită alee a entu- 
lzesmului, care ține pină la poarta 
Craiovei, la Combinatul chimic de 
Ia Ișainița, de unde pornesc spre 
ogoare mii de tone de îngrășăminte.

încă de departe se văd impună
toarele hale și turnuri, coșul gigan
tic ăl termocentralei, ghirlandele de 
lumini care înconjoară siluetele zvel
te ale instalațiilor combinatului chi
mic. Sute de muncitori, constructori 
Si chimisti, maiștri și ingineri, îi 
intîmpină la intrare pe oaspeți. 
Alanase Diaconescu, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, directo
rul general al combinatului, Gheor- 
ghe Pria, urează conducătorilor de 
partid și de stat bun sosit în această 
cetate a chimiei oltene. In fața ma
chetei combinatului, directorul gene
ral schițează harta dezvoltării aces
tui important obiectiv ăl chimiei, 
compus din 14 fabrici modern utila
te. O' serie din aceste fabrici, cuta 
sînt cele de oxigen și azot, amo
niac, acid azotic, azotat de amoniu, 
catalizatori, produc din plin, altele 
se află în ajunul intrării în func
țiune sau în etapa lucrărilor 
construcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
interesează de termenele la care
sesc proiectele tehnice pentru no'le 
unități ale combinatului, de valoa
rea investițiilor și' de modul în care 
sînt ele recuperate, dînd numeroase 
sfaturi și recomandări.

Are loc apoi vizitarea combina
tului. Prin fata mașinilor, care par
curg bulevardele interioare ce leagă 
fabricile și instalațiile acestui gi
gant întins pe mai multi kilometri, 
se perindă o neîntreruptă priveliște 
făurită din metal și sticlă intr-un 
timp record, expresie a forței in
dustriale a României socialiste. Rea
lizatorii acestor importante monu
mente ale industriei noastre socia
liste — constructori și proiectanți — 
precum și muncitorii, tehnicienii, in
ginerii și specialiștii de aici sînt fe
licitați cu toată căldura de condu
cătorii de partid

—Seara tîrziu,
partid și de stat 
activul de partid

de

se
so-

și de stal, 
conducătorii 
s-au intîlnit 
al regiunii <

de
t cu
Olte

★

—Este aproape de miezul 
cînd întîlnirea cu activul de 
ia sfîrșit. In uralele entuziaste ale 
mulțimii, aflate pe străzile princi
pale, conducătorii de partid și de 
stat își iau rămas bun de la locui
torii acestui străvechi oraș ro
mânesc, în mintea și inima cărora 
vizita din aceste două zile va ră- 
mine de neuitat.

nopții 
partid

Constantin MII EA 
Ion GÂLETEANU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Delegația P.C.R.
a părăsit Ulan Datorul

O declarație a lui Pearson

ULAN BATOR 13 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de Vasile Patilinet, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările Congresului al 
XV-lea al P.P.R.M., a fost primită de 
S. Luvsan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.P.R.M., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole.

La întrevedere au participat D. 
Gombojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, S. Bata, șef do 
secție la C.C. al P.P.R.M., și

T. Ghenden, ambasadorul R. P. Mon
gole in Republica Socialistă Româ
nia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

Ia 13 iunie, delegația P.C.R. a. 
plecat spre patrie. La aeroportul din 
Ulan Bator a fost condusă de 
Ț. Dughersuren, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M,. 
S. Bata, șef de secție la C.C. al 
P.P.R.M., și T. Ghenden, ambasa
dorul R. P.McngoIe în Republica So
cialistă România.

OTTAWA 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Canadei, Lester 
Pearson, a declarat duminică la 
Springfield (Illinois) că poziția „ex- 

a partenerilor 
Franței, privind 
se retrage din 
integrate ale

alianței. Primul ministru canadian 
s-a pronunțat, de asemenea, pentru 
necesitatea de a se aduce „reforme 
pozitive" actualei structuri a 
N.A.T.O.

SITUAȚIA DIN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 13 (Agerpres). — Cores

pondenții agențiilor occidentale de 
presă anunță că în zona plantațiilor 
Loc Ninh și Quoan Loi, la 100 km 
nord de Saigon, continuă luptele 
dintre patrioți și parașutiștii ame
ricani. Operațiunea, declanșată cu 
cîteva zile în urmă de trupele a- 
mericane, poartă denumirea de „El 
Paso". Trupele americane de la ae
rodromul situat pe una din plan
tații, transmite corespondentul a- 
gentiei France Presse, sînt hărțuite 
cu regularitate de mortierele pa- 
trioților. Tot luni, un detașament 
al diviziei I aeropurtate americane 
de la Lai Khe, la 40 km nord de 
Saigon, a fost supus tirului patrio 
ților. 
câni

In 
cum 
cunoscut luni 
vernamentale ale budiștilor. In stră
dania de a-și restabili controlul a- 
supra orașului, autoritățile 
Saigon au 
avioanelor 
polițienești, 
crimogene. 
de polițiști 
rect în oraș. După cum anunță

cesiv de critică" 
N.A.T.O. la adresa 
hctărîrea sa de a 
comandamentele
N.A.T.O., ar putea să îndepărteze și 
mai mult Franța de această organi
zație militară interoccidentală. El 
și-a exprimat nemulțumirea față de 
aceste critici „excesive" care înlo
cuiesc „eforturile susținute ce tre
buie depuse pentru a readuce Fran
ța în rîndurile aliafilor 
reexaminare serioasă a 
și organizării N.A.T.O. în 
venimentelor anului 1966 
cum pe baza condițiilor
în 1949, cînd a fost creat blocul 
militar N.A.T.O.". Franța, și nu nu
mai Franța, e spus el, consideră că 
Europa
pentru a i se acorda partea ce-i re
vine de drept în controlul politicii

Victoria minerilor 
din Chile

agenției Reu- 
în oraș s-au 
de focuri. O 

au înconjurat

luni dimineața, 
noi schimburi 

de budiști 
de 40 soldați saigonezi și
eliberat decît atunci cînd 
i-a amenințat că vor fi

printr-o 
scopurilor 
lumina ie
și nicide- 
existente

iste destul de puternică

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager, 
preș). — Tratativele dintre autori
tăți și cei 14 000 de muncitori din 
industria cărbunelui din Chile pri
vind limitarea timpului de lucru In 
subteran au luat sfîrșit cu victoria 
minerilor. Sindicatele minerilor de 
la exploatările de. cărbune din pro
vinciile Concepcion și Arauco și 
reprezentanți ai Ministerului Mun 
cii au semnat un contract care II 
xează acest timp la opt ore. Linii 
tarea timpului de muncă în minei» 
de cărbune constituie o revend&a 
re veche a minerilor chilieni.

ARGENTINA

Pierderile suferite de ameri- 
sînt considerate importante, 
același timp, orașul Hue, pre- 
și capitala tării, Saigonul, au 

noi acțiuni antigu-

de la 
trimis luni, pe bordul 
americane, noi întăriri 
înarmate cu gaze 

De la aeroport, cei 
au fost transportați

la-
120 
di- 

din

Hue corespondentul 
ter, 
auzit 
mulțime
un grup 
nu i-au 
primarul 
împrăștiați cu forța. Liderul budist
Tri Quang continuă greva foamei, 
declarată cu o sută de ore în ur
mă în semn de protest fată de re
gimul lui Ky și față de sprijinul 
acordat de Statele Unite acestuia. 
La chemarea lui, budiștii din Hue 
continuă să blocheze accesul tru
pelor pe strada principală a orașu
lui. Postul de radio clandestin bu
dist adresează în continuare ape
luri la acțiuni antiguvernamentale.

La Saigon, cîteva sute de budiști 
și budiste au ieșit pe străzi, depla- 
sîndu-se pînă în centrul orașului. 
Ei purtau pancarde pe care erau 
scrise lozinci antiguvernamentale și 
de sprijinire a liderului de la Hue, 
Tri Quang. Au fost mobilizate de 
urgență forțe polițienești care i-au 
împrăștiat pe demonstranți cu gaze 
lacrimogene. Au fost operate a- 
restări.

Discuții în Comisia de rezoluții 
a Conferinței generale O. I. Ma Conferinței

GENEVA 13. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
In Comisia de rezoluții a Conferin
ței generale a Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.) continuă 
discuțiile pe marginea proiectelor 
prezentate. Apreciindu-1 ca foarte 
important pentru dezvoltarea eco
nomică și avînd un caracter uma
nist, delegați din Ungaria, Franța, 
U.R.S.S., Australia, Marea Britanie, 
Polonia, Peru, Canada, Camerun, 
Yemen, Siria, Togo și Siera Leone 
au sprijinit proiectul de 
al României cu privire la 
carea resurselor umane.

Analizînd proiectul de 
asupra industrializării piezentat de 
R.A.15., India și Ungaria, delegatul 
român Valeriu Tudor a declarat că 
experiența tarii noastre și a altor 
țări demonstreză că absența unei 
tradiții nu poate constitui un obsta
col în calea dezvoltării industriei. 
.Această concluzie este deosebit de 
importantă pentru țările în curs de 
dezvoltare, care depun eforturi in
tense pentru a-și asigura indepen
denta economică în condițiile unei 
rămîneri în urmă față de țările in
dustrializate. Vorbitorul a declarat 
că eforturile țărilor în curs de dez-

voltare trebuie susținute pe plan in
ternațional prin eliminarea schim
burilor comerciale dezavantajoase 
lor, prin sporirea asistenței tehni
ce și încurajarea transferului de 
cunoștințe tehnico-științifice.

CAMBODGIA

//Plan de acțiune

rezoluție 
valorifi-

rezoluție

revoluționari
AIRES 13 (Agerpres). — 
Dia", care apare la La 

capitala provinciei Bue-

de acțiune revolu- 
căruia forțele ar- 

desemneze un pre 
care va fi instalat 

Jn

BUENOS
Ziarul „El 
Plata — 
nos Aireș — a publicat duminică
un așa-zis „plan 
ționară" potrivit 
mate ar urma să 
ședințe al tării
pentru o perioadă de zece ani. 
acest timp se preconizează desființa
rea tuturor partidelor politice și a 
oiganizatiilor sindicale, iar majori
tatea întreprinderilor de stat, inclu
siv întreprinderile petroliere, ar ur-

nia să fie transferate unor întreprin
deri private. Se vorbește, de ase
menea, despre o așa-zisă reformă 
constituțională. In cercurile politice 
oficiale din Argentina, publicarea a- 
cestui așa-zis „plan de acțiune re
voluționară” avînd ca autori șefi 
militari neidentificați a provocat o 
vie îngrijorare. Și aceasta cu atlt 
mai mult cu cit în ultima vreme 
în Argentina circulau zvonuri pri
vind o posibilă lovitură de stat din 
partea unor șefi militari.

ALEGERILE DIN KENYA
NAIROBI 13 (Agerpres). — Dumi

nică au luat sfîrșit în Kenya alege
rile pentru completarea locurilor în 
camera inferioară a parlamentului 
țării, urmînd ca în cursul acestei 
luni să fie completate, tot prin ale
geri, locurile vacante din Camera 
superioară. Potrivit agenției Reuter, 
în multe regiuni ale țării, peste 50 
la sută din alegători nu s-a prezen
tat la vot. In localitățile unde gru
parea de opoziție — Uniunea Popo
rului din Kenya 
de influență au

(K.P.U.) se bucură 
fost semnalate in-

cidente între adepții acestui partid șî 
politie. La Nyanza, locul de origine 
al lui Oginga Odinga; liderul parti
dului K.P.U., organele polițienești au 
operat arestări. In localitatea Mac
ii a os au avut loc ciocniri între mem
bri ai Uniunii naționale africanei din 
Kenya (K.A.N.U.), partidul de g^fjyer- 
nămînt, și elemente din partidul 
K.P.U.

Primele rezultate comunicate din 
Nairobi arată că Oginga Odinga șî-a 
păstrat locul său în Camera inferi
oară a parlamentului KenyeL

California

Acțiuni diversioniste sprijinite de
PNOM PENH 13 (Agerpres). — 

Postul de radio Pnom Penh anunță 
că duminică seara un tren a fost 
aruncat în aer de o mină pusă de 
diversioniști tailandezi pe teritoriul 
cambodgian, la circa 7 km de fron
tiera cu Tailanda. Mai multi pasa
geri au fost grav răniți.

Agenția cambodgiana de presă a 
dat publicității un comunicat în ca
re se arată că autoritățile Tailan- 
dei, sprijinite de americani, au tri
mis la frontieră un grup de 300 
de diversioniști pentru a ataca pos
turile de frontieră cambodgiene. In 
zilele de 2, 4 și 5 iunie, în pro
vinciile cambodgiene Koh Hong, 
Chhne Khsach și Phouminville au 
fost, de asemenea, înregistrate re
petate violări ale spațiului aerian 
de către avioane tailandeze. In di-

S. U. A
4 iunie detașamen- 

tailandezi au deschis 
Cambodgiei în pro- 
Khsach. In aceeași 
elicopter saigonez a

mineața zilei de 
te de soldați 
focul asupra 
vincia Chhne 
dimineață, un
pătruns în provincia cambodgiana 
Kratie, iar forțele armate america- 
no-saigoneze au deschis focul asu
pra țăranilor din provincia Svay 
Rieng.

prăbușirea unui moi
NEW YORK 13 (Agerpres). —Pră

bușirea unui avion în care se aflau 
patru persoane a: provocat un in
cendiu care s-a extins pe o supra
față de 20 000 de acri din pădurea 
Los Padres, situată în apropierea lo
calității Santa Barbara din Califor
nia. Două din persoanele aflate în 
avion și-au pierdut viața, iar două 
sint grav rănite.

Contestația Partidului Revoluționar 
Dominican a fost respinsă

Dezastru natural la Hong Kong
HONG KONG 13 (Agerpres). — 

Ploile torențiale care s-au abătut 
duminică asupra Hong Kong-ului au 
cuazat, potrivit ultimelor date, moar
tea a 34 de persoane și dispariția 
altor 24. Cartiere întregi ale orașu
lui au fost inundate, apele dislru- 
gînd un mare număr de case, ceea 
ce a făcut ca mii oe locuitori să ră- 
mînă fără adăpost. Ploile au provocat 
alunecări de teren, care au determi
nat distrugerea unei părți impor-

tante a rețelei electrice a orașului. 
Alunecările de teren au făcut im
practicabile mai multe zeci de străzi 
și căi de acces din oraș, ducînd la 
izolarea completă a unor cartiere. 
Potrivit unor aprecieri neoficiale, 
pagubele materiale se cifrează la 
aproximativ 30 milioane dolari.

Agenția A.P. menționează că ulti
mul dezastru natural de o asemenea 
amploare a fost înregistrat la Hong 
Kong în 1884.

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres). 
Comisia centrală electorală domini
cană a respins contestația făcută de 
Partidul Revoluționar Dominican și 
lideiul acestui partid, Juan Bosch, 
în legătură cu rezultatele alegeri
lor de la 1 iunie din Republica Do
minicană. Hotărîrea a fost anunțată 
de președintele comisiei, Licenciado 
Angel Liz, după e scurtă reuniune 
pe care a avut-o cu liderii mai 
multor partide politice dominicane. 
După cum se știe, imediat după a- 
nun tarea 
că, prin 
reformist 
guer era
gerile pentru funcția de președinte 
al țării. Partidul revoluționar domi
nican al fostului președinte Juan 
Bosch a contestat aceste alegeri

rezultatelor, neoficiale în- 
care candidatul Partidului 
dominican, Joaquin Bala- 
declarat cîștigător în ale-

menționînd numeroase iregularități 
comise la centrele de votare ca 
pierderea de urne și sustragerea de 
voturi acordate de alegători candi- 
daților acestui partid. Acest fapt a 
fost recunoscut și de președintele 
guvernului provizoriu dominican, 
Hector Garcia Godoy, xtare l-a cali
ficat însă drept „neglijență" a per
sonalului ocupat cu aducerea urne
lor la centrele respective de vo- 
tare, unde s-au înregistrat neregu
lile. In cercurile politice din capi
tala dominicană se menționează că, 
după respingerea oficială a cererii 
de 
de 
în 
ca
anunțe oficial victoria lui Joaquin 
Balaguer.

anchetare a cazurilor menționate 
Partidul revoluționar dominican 
contestația sa, nu rămîne decît 
comisia electorală centrală să
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