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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT 

Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

Minerii, preparatorii, constructorii Văii Jiului 
au consacrat încă o zi de repaus

NICOLAE CEAUSESCU,
ÎN FRANȚA

Trimișii speciali Agerpres 
transmit:

poporul francez, care a în
sorii in istoria civilizației uma
ne file nepieritoare, la in- 
[tiuipinat pe președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Caatfsescu, nu numai cu cele mai 
Înalte onoruri cuvenite șefilor 
de stale, dar -și cu căldura și 
plinătatea sentimentelor de a- 
icasă stimă față do conducăto
rul României socialiste, a cărei 
puternică personalitate este 
prețuită de cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice fran
ceze. de oamenii politici.

Am fost martori. în zilele 
premergătoare vizitei in Franța 
a tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, la un șir de manifestări 
ale tradiționalei prietenii din
tre cele doua popoare, priete
nie care cunoaște in acești ul
timi ani o continuă dezvoltare, 
în interesul reciproc : „Săptămî- 
na culturii românești" — orga
nizată de radiodifuziunea 
franceză. Expoziția „Comori de 
arta veche românească" deschi
să la „Petit Palais", precum șl 
o sugestivă prezentare a căr
ții românești de către mari li
brării pariziene ca Hachette, 
Larousse, Garnier. Eyrolles și 
Dunod.

Am văzut marile bulevarde 
ale capitalei Franței, pe trasee
le cărora au fost înălțate stea
guri tricolore romanești. am 
văzut, nu numai în vitrinele

feeric luminate de pe Champs 
Elysee, dar și la ferestrele mul
tor case portretul președintelui 
României.

In atitudinea cetățenilor Pa
risului, aflați la aeroportul 
Orly, la Esplanade des Invali
des. din cuvintele „Vive Ceauses
cu, vive la Roumanie", înso
țite de gestul fluturării buche
telor de flori, am deslușit ex
presii vii ale cordialității cu 
care poporul acestei țări în- 
tîmpină pe șeful statului român.

Oamenii politici din tara gaz
dă cu care am stat de vorbă in 
aceste zile, printre care Jean 
de Lipkowski, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne. Andre Bettencourt, minis
trul planului și amenajării teri
toriului, Herve Alphand, secre
tar general la Ministerul Aface
rilor Externe, ministrul dezvol
tării industriale și științifice, 
Francois Xavier Ortoli, și-au 
exprimat, o dată cu satisfacția 
pentru evoluția favorabilă a 
raporturilor dintre cele două 
țări, și bucuria de a-1 putea 
saluta pe pămîntul Franței pe 
președintele Ceaușescu.

Opinia publică franceză a 
luat cunoștință în aceste zile, 
prin intermediul presei care a 
publicat interviuri cu președin
tele Ceaușescu, despre simpa
tia cu care poporul român ur
mărește munca și realizările re
marcabile ale poporului -fran-
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Domnule Președinte,
Fiți bjne-venit!

Intimpinînd în persoana dv. 
România. Franța este fericită 
să salute o națiune cu care în
treține. de multă vreme, legă
turi dintre cele mai strînse. 
Chiar in acest moment, o stră
lucită expoziție permite pari
zienilor să admire mărturiile 
unei culturi seculare, care, prin 
atîtea aspecte, se apropie de a 
noastră. Și, cu riscul de a da 
o notă de tristețe unui moment 
care ar trebui să fie consacrat 
bucuriei, pot' să vă asigur că 
Franța nutrește cea mai profun
dă simpatie pentru poporul ro
mân in teribila catastrofă care 
a lovit recent țara dv. Călăto
ria dv.. Domnule Președinte, vă 
va permite să vizitați nu nu
mai capitala noastră, ci și pro
vinciile. să cunoașteți atit bo
gățiile artistice, cit și marile 
noastre întreprinderi moderne. 
Astfel, veți putea face cunoștin
ță cu Franța tradițională și cu 
Franța vie și veți putea consta
ta fidelitatea sentimentelor nu
trite de poporul francez față de 
România, sentimente care se ba
zează pe atîtea amintiri și în-

Președintelui 
PUMPIDOU

cercări prin care am trecut îm
preună.

Convorbirile noastre. Domnu
le Președinte, ne vor permite 
să examinăm sub toate aspec
tele relațiile noastre bilaterale, 
pe care dorim împreună să le 
extindem și să le adîncim.

Vom avea, de asemenea, să 
ne spunem multe în domeniul 
problemelor internaționale și» 
mai ales, în ceea ce privește 
problemele continentului nos
tru. Mă bucur cu atit mai mult 
că voi avea prilejul să mă în
trețin cu dv. in aceste proble
me. cu cit Franța și România 
sînt direct interesate în rezol
varea lor și au adoptat în mul
te privințe poziții asemănătoa
re, care ne invită să ne unim 
eforturile.

Domnule Președinte,

Soția mea mi se alătură pen
tru a vă ura dv., precum și 
doamnei Ceaușescu bun-venit la 
noi și o ședere plăcută în 
Franța.

Trăiască România !
Trăiască prietenia franco-ro- 

mână !

Cuvîntarea Președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte. 
Stimată doamnă Pompidou,

Doresc să aduc dumneavoas
tră și întregului popor francez 
un ->alut și un mesaj de prie
tenie din partea poporului ro
mân.

Intr-adevăr, între poporul ro
man Și poporul francez există 
veclij legături de prietenie. Ele 
au rezistat de-a lungul multor 
ani și nu o dată cetățenii Fran
ței și cetățenii României, in 
împrejurări grele, s-au intilnit. 
au luptat împreună și s-au aju
tat, contribuind prin aceasta 
atit la prietenia popoarelor 
noastre, cit și la dezvoltarea 
civilizației și progresului.

In cursul vizitei Pe care o 
facem in Franța, la amabila 
dumneavoastră invitație, pentru 
care doresc să vă mulțumesc 
atit eu cit și soția mea, cola
boratorii mei. vom avea prile
jul să trecem in revistă rela
țiile dintre țările noastre. Do
resc să menționez cu satisfac
ție că in ultimul timp, și în
deosebi după vizita istorică a 
generalului de Gaulle in Roma

nia, ele au cunoscut o dezvol
tare puternică. Sînt convins că 
împreună vom găsi noi posibi
lități pentru a promova relațiile 
de colaborare și cooperare in
tre România și Franța.

Este adevărat că în lume sînt 
multe probleme spinoase care 
își cer rezolvarea. Față de a- 
ceste probleme, România și 
Franța au multe puncte de ve
dere comune sau asemănătoare. 
Sintem animați de dorința de 
a se ajunge la lichidarea foca
relor de război și încordare, de 
a asigura pe continentul nostru 
o colaborare rodnică între toa
te națiunile, colaborare care să 
permită fiecărei națiuni o dez
voltare liberă. independentă, 
corespunzător dorinței și aspi
rațiilor ei.

Doresc încă o dată să exprim 
mulțumiri pentru primirea pe 
care ne-o faceți și să-mi exprim 
satisfacția, șj totodată încrede
rea, că vizita și convorbirile 
noastre vor fi încununate de 
succes.

Vive 1‘amitie entre le peuple 
romain et le peuple francais!

PE FRONTUL MUNCII,
AL REFACERII

Colectivele de muncă din Valea Jiului 
sînt intregrate plenar în eforturile întregului 
popor pentru recuperarea pierderilor provo
cate de calamitățile naturale, pentru asigu
rarea condițiilor de realizarei cu succes o 
planului pe acest an. Reporterii noștri au fost

prezenți, duminică în mijlocul minerilor, pre
paratorilor și constructorilor consemnind fap
tele de muncă, de dăruire și abnegație cu 
care aceștia au răspuns chemării patriotice de 
suplimentare a producției, de redresare a 
economiei naționale.

I Depunerile | 
în contul î

I CE.C.-2000!
I •
j Luni, depunerile din j
1 întreaga țară în contul | 
. C.E.C. 2 000 au ajuns a 
" la suma de 6.5 563 000 • 
| lei.

(Agerpres) I

Pentru ziua cina cerni ia ii senin...

In prima zi a vizitei șefului 
statului român in Franța, la 
palatul Elysee a avut loc o 
convorbire între președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Fran
ței, Georges Pompidou. Convor
birea. care a durat aproximativ 
o oră, s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială.

La încheierea convorbirii, 
președintele Georges Pompidou 
și soția i-au condus pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția 
pină la peronul de onoare al 
palatului Elysee. Cei doi șefi de 
stat și-au luat călduros rămas 
bun.

A fost duminică. O zi cu 
soare, cu cer senin, cum nu am 
mai văzut de multe săptămîni. 
Razele ce inundau orașul și 
împrejurimile, seînteierile ar
gintii alo frunzelor proaspete, 
toate îmbiau la plimbare, la 
relaxare. Și. totuși oamenii nu 
s-au relaxat I

Mă aflam printre minerii din 
Pelrila la ora schimbului, prin
tre oamenii aceștia în haine de 
șut care, mai multe duminici la 
rind pornesc spre adincuri, ca 
în oricare zi de lucru, spre a 
da, suplimentar sute și mii de 
tone de cărbune.

l-am avut interlocutori înain
te de a coborî in subteran pe 
doi mineri — șefi de schimb 
din zona a Ill-a. fruntașă pe 
mină : Marin Mitrache și Au
rel Brebu. Fac parte din brigă-

&•••••

zile minerilor Titu Vlad și Cons
tantin Mîtrea. In luna mai, 
brigăzile lor și-au majorat an
gajamentele anuale de la 500 
Ia 800 tone cărbune. De atunci 
realizarea angajamentelor su
plimentare a devenit o cauză a 
fiecărui miner din cele două 
brigăzi.

In discuția purtata cu ei ve
nise vorba și despre timpul fru
mos, care îmbie la plimbare.

— Și ce dacă ? Cum să te 
plimbi cînd atîția oameni, cînd 
țara trece prin mari încercări, 
spunea Aurel Brebu. Tot popo
rul face eforturi pentru a recu
pera pierderile, pentru a șterge 
rănile ce le-a avut de suferit 
pămîntul țării în urma inunda
țiilor. In asemenea momente 
nici noi, minerii, nu ne putem 
lăsa mai prejos. Toți avem o

• •••••

datorie. Și daca toți ne-o vom 
face — va fi timp frumos pen
tru toți, pentru întreaga țară.

Da, pentru a veni „timpul 
frumos", pentru ca soarele îm
plinirii și satisfacției depășirii 
momentelor grele să lumineze 
cit mai curînd pămînturile țării 
răvășite do ape, fețele tuturor 
oamenilor loviți de nenorociri, 
bărbății aceștia cu trăsături dir- 
ze. îmbracă salopetele lor ne
gre și se afundă în întunecimi
le lumii subterane — renun- 
țind la ziua de repaus, fie ce
rul ei cît de senin ! Și totul în 
contul zilei cînd va fi ;cnin 
pentru toți! Această zi va veni

I DL’BEK

(Continuare în pag a 2-a)
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EXPOZIȚIE 
de artă 
plastică 
Ieri, în sala de pictura a 

Școlii populare de artă din 
Petroșani, s-a deschis Expozi
ția de artă plastică, cu lu
crări de pictură, desen, artă 
aplicată. Expoziția este o sin
teză concludentă și oferă o 
imagine asupra muncii pic
torilor amatori într-un an de 
studiu și muncă.

j în pagina

Primirea de către președintele
Nicolae Ceaușescu

a membrilor corpului diplomatic
In cursul după-amiezii, pre

ședintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, cu soția au 
primit, în ..Salon de la Rotonde" 
din reședința lor oficială de la 
Quai d’Orsay, pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
capitala Franței.

La primire au participat Hie 
Vcrdeț, Corneliu Mănescu, Cor
nel Burtică, Ion Avram. Ghcor- 
ghe Cioară și ambasadorul 
Constantin Flitan.

După ceremonia prezentării, 
președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu am
basadorii acreditați la Paris.

Întîlnirea președintelui 
Consiliului de Stat cu birourile

grupurilor parlamentare 
de prietenie franco-române

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
persoanele oficiale române, a 
primit la Quai d’Orsay pe mem
brii birourilor grupurilor de 
prietenie Franța — România din 
Adunarea Națională și din Se
natul Franței, cu care a avut 
o convorbire.

Delegațiile parlamentarilor 
francezi au fost conduse de 
Lucien Neuwirth, președintele 
grupului de prietenie Franța— 
România din Adunarea Națio
nală. și do Jean-Louis Vigicr, 
președintele grupului de prie
tenie din Senat. Vorbind in 
numele acestora, deputatul Lu
cien Neuwirth a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia urări de bun-sosit pe 
pămîntul Franței, exprimindu-și 
convingerea că vizita va con
tribui la dezvoltarea pe mai 
departe a legăturilor de prie
tenie dintre cele două popoare. 
El a adresat, totodată, mesajul 
de compasiune a populației 
franceze pentru încercarea prin 
care a trecut România în urma 
calamităților naturale, exprî- 
mind simpatia Franței și con
vingerea că greutățile provoca
te de inundații vor fi depășite.

Președintele grupului de prie
tenie Franța — România a in- 
minat apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu o medalie de aur ju
biliară și un album memorial 
consacrat activității Adunării 
Naționale a Franței. Deputatul

francez a subliniat, cu acest 
prilej, că darurile oferite con
stituie un simbol al prieteniei 
ce unește pe parlamentarii 
francezi și români.
. Răspunzind, președintele Ni- 
.colae Ceaușescu a mulțumit 
pentru cuvintele ce i-au fost 
adresate, amintind că ‘poporul 
român nutrește sentimente de 
prețuire și stimă față de po
porul prieten al Franței. Ex- 
primind mulțumiri pentru aju
torul primit de România din 
partea Franței, pentru ajutora
rea victimelor calamităților na
turale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat, de aseme
nea. sprijinul primit din partea 
multor altor țări ale lumii, 
subliniind că aceasta reprezintă 
o mărturie a solidarității po
poarelor lumii cu poporul ro
mân și, în același timp, a a- 
precierii de care se bucură po
litica României socialiste, a 
principiilor pe care țara noas
tră le promovează în viața in
ternațională. In încheierea alo
cuțiunii sale, președintele Con
siliului de Stat a subliniat con
tribuția pe care grupurile par
lamentare de prietenie, parla
mentele, pot să o aducă la dez
voltarea colaborării și înțelege
rii intre popoare, pe baza prin
cipiilor suveranității, indepen
denței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate.

Deschiderea celui de-al doilea 
festival al filmului balcanic

MAMAIA. — Corespondentul 
Agerpres Nicolae Simion trans
mite : Mamaia, frumoasa sta
țiune de pe litoralul românesc, 
găzduiește, începind de dumini
că, o nouă și prestigioasă ma
nifestare artistică internaționa
lă : al doilea festival al filmu
lui balcanic, organizat sub aus

piciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și Comi
siei naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O.

Deschiderea oficială a Festi
valului a avut loc duminică 
seara la teatrul de vară din 
stațiune. Au participat Pompi- 
liu Macovei. președintele Comi

tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. acad. Andrei Oțetea, 
președintele Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O., 
Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al Institutului român 
pentru relații Culturale cu

(Continuare în pag. a 3-a)
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In numele guvernului român, 
salutindu-i pe participanții la 
cea de-a Il-a ediție a Festiva
lului Filmului Balcanic, doresc 
să îi asigur de faptul că Ro
mânia găzduiește cu plăcere a- 
ceastă acțiune importantă pe 
planul relațiilor culturale dintre 
țările noastre.

Pentru noi, satisfacția do a 
ne aduce contribuția la mani
festări rodnice în întăriitea 
prieteniei dintre popoarele bal
canice, sau de a le iniția, a de
venit tradițională. Iată de ce 
atribuim acestui festival sem
nificația unui eveniment de sea
mă în suita de întilniri dintre 
reprezentanți ai vieții social- 
politice, economice, științifice

sau culturale din Balcani. A- 
ceasta este o expresie a poli
ticii generale a guvernului ro
mân în ceea ce privește rela
țiile de bună vecinătate dintre 
țările noastre. Decisă să adu
că contribuția sa la eforturile 
depuse de omenire pentru des
tindere și pace. România este 
conștientă că un climat de în
țelegere și colaborare în Bal
cani constituie o condiție de 
seamă la înfăptuirea dezidera
tului major ai securității, atit 
in Europa cit și în lume.

Nu putem ignora faptul că 
unul dintre factorii de mare 
importanță pentru apropierea 
popoarelor, pentru o mai bună

cunoaștere a aspirațiilor lor și 
deci de înțelegere, este cultura. 
In acest context, cinematogra
fia, arta care poate da viață 
cu atîta expresivitate realită
ților umane, are de adus o 
contribuție de seamă.

Aceasta mi se pare că este 
și rațiunea pentru care, la re
comandarea comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O., întrunite la Bu
curești, cinematografiile din ță
rile balcanice au hotărît să or
ganizeze festivaluri periodice 
ale filmului artistic și docu
mentar.

Sperăm că ediția a Il-a a 
Festivalului Filmului Balcanic

(Continuare în pag. a 3-a)

Coordonate 
hunedorene

Deva - capitala județului 
Hunedoara - a împlinit re
cent venerabila vîrstă de 700 
de ani. Retrospectiva celor 
șapte secole de viată a aces
tei așezări este bogată in e- 
venimente istorice, cu rezo
nantă în întreaga Transilva
nie. De la primul document 
datat 1269 - un act de danie 
in care se amintește cetatea

Orașul de la poalele cetății
Devei - anii, deceniile, vea
curile s-au scurs tumultuos, 
înscriind cu majuscule nume
le acestei localități in cartea 
istoriei de milenii a poporu
lui român. De cetatea Devei, 
de orașul care s-a născut la 
poalele dealului cu același 
nume, se leagă strîns frămîn- 
tările si aspirațiile românilor 
transilvăneni, lupta lor teme
rară si dreaptă pentru scutu
rarea asupririi naționale și 
sociale.

In anul marelui seism so
cial de la 1784, condus de 
Horia, Cloșca și Crișan, ceta
tea Devei devine adăpostul 
nobilimii si al autorităților hab-. 
sburaice care, speriate de 
amploarea răscoalei. se as 
cund în soațele meterezelor 
redutei. Ultimatumul lui Ho
ria, in care, printre altele, se 
spune „nobilime să nu mai 
fie” si „pămînturile nobililor 
să fie împărțite poporului să

rac". cuprinde în el ura de 
veacuri împotriva asupritorilor, 
dorința categorică a iobagilor 
români de a se elibera. Cu 
aiutorul armatei imperiale, in
să. nobilimea reușește să înlă
ture asediul si să se răzbune 
crunt, ucigînd 86 de răsculati 
căzuti în miinile lor.

Cetatea î$i trăiește ultimele 
zile in timpul revoluției de la 
1848-1349. cînd este aruncată

(Continuare in pag. a 3-a)

Deva — Centrul orașului
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GESTUL EROIC

Jiecuperarea pierderilor pricinuite de calamitățile nat 
e. solicitii efortul unit, energic și generos al clasei noas- 
muncitoarc. al întregului popor — și minerii știu asta, 

ițele lor ue-o dovedesc din plin. In adincuri, sub bolțile 
cărbune, umăr lingă umăr, ei fncheaaă in fiecare clipa 
exemplu de t oinfă. tenacitate și dăruire...
Duminică minerii Vulcanului, sub imboldul înălțător 

intra mlorării tovarăș'ști. și-au îmbrăcat hainele de șut și 
cobori! la fronturi .. Fiecare, cu dorința in inimă de a fi 
mai util, de a trimite h ziua șuvoi bogat de „diamante

Pină duminică, brigada Ini Ion lurdache. de la zona a 
. definea un spor de la începutul lunii de 49!) de tone, 
ni arc SHii. Minerii brigăzii sini inindri și niulfumifi. 
iu de cc Șlifi ce randament mediu a realizat vrednica 
a<t.i pi luna mai. luna o grelelor încercări ? Peste 10 

■ pe post ' E o cifru care vorbește cuprinzător prin ea 
și și n-are rost să-i adăugăm comentarii de prisos...
la bunele rezultate obfinute in schimburile de lucru 
ibiminicii trecute au contribuit substanțial și brigăzile 

și llie Sima care au dat peste plan 
’’... De remarcat 
colective, a ex-

ale 
conduse de loan Șinct 
cite <W tone de cărbune Să nu fie ..ceartă' 
că zona a 11-a. din care fac parte și aceste 
tras 870 de tone, adică peste 35 la sută din întreaga pro
ducție otqinulă pe miiui.

Ău cu nndt mai puțin au obținut și minerii din zona 
l-a ■ 72o tone. J^au cvidenliat aici. îndeosebi brigăzile de la 
abatajele frontale din stratul 13. blocul 0, îndrumate și co
ordonate cu iscusință de experimentat ii mineri Nicolae 
Enoche și loan Popa.

..J'.iua de duminică a fost o zi plină de fapte minerești. 
Ele poartă pecetea gestului eroic și solidar al omului care 
caută comori si învață, spre a le smulge, să biruie mereu 
strafele îndărătnice din adine,

Traian MULLER

Pentru ziua cînd cerul
(Urmare din pag. 1)

neqiesil 1 O apropie dăruirea 
întregului nostru popor pe fron
tul 
de
Io
1

refacerii, o apropie tonele 
.lumină concentrată" trimise 
iuă de pe frontul cărbune-

In schimbul 1. ne informa 
șeJuî zonei, ing. Cornel Bosa, 
pr hminarul a fost depășit. Tot 
c’ livnl a fost prezent'si a lu
crat cu dăruire. După suplimen
tarea angajamentelor, am reu
și să nc rotunjim ..plusul* pe 
zonă la 10 000 tone cărbune. \- 
ptoape un sfert din aceaslă de
pășire a fost realizai in luna 
mai. Oamenii lucrează cu indii- 
jire. cu dăruire. Au înțeles că 
ver reuși să realizeze tot ce 
și-au propus in scopul supli
mentării producției doar prin- 
lr-. plasare maximă a fronturi
lor. De aceea răspund cu bu- 
nă\«>inlă la toate chemările. In 
plus pentru a ajuta brigăzile de

REFACERII
O duminică frumoasă și a- 

demenitoare. Fiecare om se 
simte tentat să profite de o 
asemenea zj care, spre deo
sebire de altele, n-a fost mar
cata de precipitații pluvioa- 
se. Totuși, minerii de la Ex
ploatarea minieră Paroșcni 
au coborît in abataje tumul
tul cotidian al muncii.

Cu citva timp 
E. M. Paro.șeni 
fruntea celorlalte
bazin în privința producției 
extrase. Dificultățile ivite in 
ultimul timp au făcut ca 
mina să piardă ritmul nor
mal $i chiar să înregistreze 
minusuri față de planul sta
bilit. Și acest fapt, determi- 
minat de frămintărilp tecto
nice ale stratelor de căr-

bune, a fost 
vârâtele lui 
către toți minerii. înțelegerea 
situației speciale în care se 
află exploatarea, la care se 
adaugă solidaritatea cu între
gul efort al țării pentru ani
hilarea pierderilor pricinuite 
de calamitățile naturale, ale 
căror consecință le simte și 
Valea Jiului, i-a îndemnat 
pe minerii de la Paroșcni să 
lucreze in mod normal. Con
stantin Peloiu — a cărui bri
gadă a realizat in luna mai 
128 ml înaintări, loan Catar- 
giu, Gheorghe Cozina, bri
gada lui Dumitru Pî.șleag și 
mulți alți mineri, care for
mează un colectiv de mun
că harnic și devotat presti
giului exploatării, clădit prin-

tr-un efort general, au mun
cit pătrunși de sentimentul 
datoriei in momentele difi
cile.

Rezultatele acestei duminici 
.laborioase sint indicate de 
cifre in aparență seci : 839 
de vagonete. Cifrele sint doar 
aparent seci, ele exprimă, in 
fapt, sutele de tone extrase, 
au semnificația restabilirii e- 
chilibrului necesar unei în
treprinderi. In acest fel. mina 
Paroșeni își va relua locul 
printre cele mai bune mine. 
Rezultatele unei zile în care 
atașamentul oamenilor capătă 
semnificații deosebite, au fost 
stimulatoare, pe măsura mun
cii lor de zi cu zi...

va fi senin...
pregătiri, minerii din abatajele 
zonei participă efectiv și in mod 
volunlar la recuperarea armă
turilor T.H., la transportarea lor 
din galerii.

La zona Il-a facem cunoștin
ță cu un alt miner destoinic 
șeful de schimb Eugen Voicu, 
din brigada fruntașă a lui Ca
rol Szabo. întrebat cu ce hotă- 
rire coboara duminică după-a
miază, ne-a răspuns cu prompti
tudine :

— Să facem treabă bună, 
abatajul nostru dimineață 
răpit. Cărbunele nu prea a 
șit... ne așteaptă pe noL

Colectivul zonei a Il-a a adău
gat luna trecută peste 600 tone 
la „plusul* de 2 000 realizat de 
la începutul anului. Pe luna a- 
ceasta plusul va crește și mai 
mult.

—Imboldul comuniștilor — 
ne-a explicat tehnicianul 
Bodenlosz, secretarul comitetu-

i. In 
s-a

i ie-

lon

Integrați în efortul unanim
lului de partid pe zonă, a găsit 
un ecou, profund in inimile mi
nerilor. Mă refer nu atit la una
nimitatea cu care au hotărit să-șj 
mărească angajamentele, 
consacre cite o duminică 
luna sinistralilor, cit și mai 
Ies Ia prezența și faptele 
de pe fronturile de cărbune.

La zona I-a l-am întilnit prin
tre minerii care ieșiseră din 
schimbul T și pe maistrul Cons
tantin Sloicescu.

De la el am aflat că și mine
rii acestui colectiv — mai ales 

de 
A-

și 
pe 
a- 

lor

cei din brigăzile conduse 
Marin Ghizdăvescu, Vasile 
varvarei, Constantin Lupu, 
Constantin Stan, au încheiat 
primul schimb cu depășiri sub
stanțiale.

Din fiecare abataj au pornit 
spre „ziuă* zeci de tone peste 
preliminarul acestei duminici, 
dăruite muncii de refacere, de 
redresare a economiei naționa
le.

O dată adus .,1a ziuă* din 
măruntaiele pămintului, cărbu
nele este supus procesului de 
preparare pe filiera căruia u- 
tilajele și instalațiile întâlnite 
ne vorbesc despre complexita
tea muncii preparatorilor, des
pre inventivitatea omului care 
a descoperit în decursul ani
lor, și continuă să descopere 
și astăzi, cu aceeași ingeniozi
tate, noi și noi elemente me
nite să îmbunătățească procesul 
de producție. Alături de aceas
tă ingeniozitate — argumentată 
prin numărul impresionant dej 
mare al inovațiilor propage de 
către preparatori — alte, si alte 
calități ale acestor oamen-’ stau 
mărturie răspunderii sporite cu 
care ei privesc prepararea căr
bunelui. Intre aceste calități la 
Preparația cărbunelui Lupeni 
am întilnit, duminică 14 iunie, 
un atribut al muncii omului 
despre care s-a scris mult, des
pre care se va mai scrie pen
tru că de fiecare dată impre
sionează prin simplitatea în ca
re se prezintă : conștiinciozita
tea.

Atunci cind minorii lucrează, 
lucrează și preparatorii. Atunci 
cind minerii se odihnesc pre
paratorii abia prind un scurt 
răgaz pentru revizia utilajelor 
și instalațiilor, pentru repara
țiile ce se impun pe alocuri. 
Duminică, în schimbul I, mi
nerii au lucrat din plin. La

posturile lor au fost prezenți 
și muncitorii de la preparație 
asigurind întregul flux de pro
ducție al uzinei. In secția se
parare șeful de echipă Teodor 
Pavel ne-a vorbit despre lucră
rile efectuate încă din primele 
ore ale schimbului. Cind au 
avut oare timp să le execute, 
intrucit producția din schimbul 
IU, de simbătă. a intrat in 
fluxul obișnuit de preparare ? 
Și totuși pentru reparațiile ne
cesare a fost găsit timpul util, 
preparatorii croind impresia că 
lucrează după bunul obicei al 
gospodarilor care încep munca, 
întotdeauna, cu un ceas înain
tea altora.

Recepția cărbunelui funcțio
nează normal — nc relatează 
inginerul Traian Miclea. Echi
pele conduse de Gheorghe Pa
nă și loan Rădulescu au și ter
minat lucrările electro-mecani- 
ce la pompa de circulație nr. 
3. unde a fost înlocuit din 
mers un ax cu rotor și la ele
vatorul intermediar nr. 1. Nu
meroși alți preparatori, con- 
știenți de datoria ce o au de a 
contribui la sporirea continuă 
a producției de cărbune s-au 
prezentat la locurile lor de 
muncă, intogrîndu-sc unanim în 
eforturile depuse de întreaga 
țară, de întregul popor pentru 
recuperarea pierderilor cauzate 
de inundații.

Heei /... 
dialog" de

JLI puternic, l-am auzii 
' tainică pe șantierul 

rajului de la Valea de 
rostogolindu-se tumultuos, 
sloiuri de glasuri bărbătești, 
pesie cerul de liniște și necu
noscut al malurilor abrupte și 
Împădurite ce străjuiau valea 
capricioasă. Era soare mult, zi
ua era bună de lucru — toc
mai ce le trebuia constructori
lor. Cil va line insă oare i te
mea bună ? Nimeni nu știa 
Trebuia săi se grăbească, să re
facă și balardoul (un mic ..baraj" 
pe vechea albie a apelor, 
adăpostul căruia se află 
conslrucjie viitorul baraj), ba- 
tardou care a tost măturat de 
„torpila" devastatoare a undei 
de viitură de acum șase zile ; 
să scoată din lalveg excavato
rul răsturnat cu șenilele in 
sus(l), să execute un drum de 
acces spre balardou in vederea 
reconstruirii acestuia din ur
mă. să evacueze cei peste -10 01)0 
mc de mii și bolovani aduși de 
ape (care ar încăpea numai bi
ne intr-un șir de autobasculan
te „Talre" mai lung decîl se 
Întinde Petroșaniul), să... O. dar 
cile nu mai trebuie să Iacă! 
Pagubele evaluate se ridică la 
2 540 000 lei! Mult! „Cind am 
văzu! a doua zi dezastrul, 
nu-mi puteam crede ochilor !“ 
zicea ing. Ștefan Nicolau. șe
ful șantierului. „Parcă nici nu
mi mai venea să pășesc, să 
văd. Ce frumos mergea lucrul...! 
Cind am reușit să punem totul 
la punct, cind mai aveam puțin 
pentru a termina vatra baraju
lui a venit apa. a distrus ce-am 
făurit cu otita trudă ne măr
turisea inginerul Mihai Nefeiu, 
șeful lotului „Valea de Pești". 
Prime impresii; vorbele care Ic 
relevau se stingeau parcă ..la 
doi pași", Învăluite și acoperite 
de acel cor de zeci și zeci de 
voci, hotă rite: „Un, 
Hee; ' Heei! Heei '.

doi. trei...

r,cercăm să-l 
in convingeri 
șantierului, 

Nicolau.:
— Gura galeriei de deviere 

ați „rezolvat-o" rapid. Dar 
cred că reușili să 
conducta de priză I

Șeful șantierului 
rapid spre mine iulgerindu-mă 
cu o privire și răspunzindu-mi 
aproape strigi nd:

— N-am voie d-le să cred 
ori să mă gîndesc așa I

/ „corupem' 
pe 

fzig.

nțelegi,
Acest hotâril 

ușim l-am perceput 
duminică, in aceu 
.și cu auzul și l-at 
sul telul. Ca 

biifc ce 
de ordfr

un i 
care | 

în 
palme (

trebuie sa
,trebuie să re

al linei.
i zi. cu' ochii 
im înțeles cu 

să vă puteți ima- 
inseamnă acest cu

ine, trebuie să 
șir de 18 
fineau strins 
cele 18 

ale lor o 
căreia, cufunda! in

gina 
vînl 
deți 
tași. 
cordat 
de 
ac capătul 
apă. era legal unul din zecile, 
ori poate sutele de bușteni ca
re înfundau așezați mai sirius 
ca „sardelele înlr-o cutie" (cx-

Reportaj de la 
Valea de Pești

presie luată de pe șantier) gura 
conductei de priză. „Gala!“ 
strigau cei doi ostași de pe 
plută, care leguseră lunia de 
buștean. „Gata!" transmitea in
ginerul Mihai Neleru care coor
dona această activitate migă
loasă. stînd in picioare pe un 
zid înalt de beton. „Un, doi, 
trei!" dădea semnalul unul din 
cei 18 ostași aliniați la funia 
întinsă de iorla mușchilor lor 
tineri. „Hei! Heei. Heei!" răs
pundeau 18 glasuri. 18 perechi 
de mîini zdravene. De cele mai 
multe ori cile o buturugă, cite 
o bucată de lemn era astfel 
scoasă la suprafajq. Nu întot
deauna insă. Procedeul se relua 
atunci de la începui.

„Trebuie să reușim!" era cu- 
\ intui de ordine și pcnlru oșla- 
șii llie Surilă și Gh. Vlad care 
munceau pe pluta improvizată ;

maistrul Nicolaie Buși pentru .... ..
cică care n-a ezitat să intre in 
apa rece pină la briu, 
mal cu o cange în mîini. ca să 
urgenteze lucrările. „Cit tre
buie atit muncim! z\vem dato
ria șT sarcina. Vrem să nu se 
mai cunoască în scurt timp că 
pe aici au trecut apele!“ ne-a 
spus linărul caporal, in vîrslă 
de 20 de ani, Petrică Sandu, 
omul care n-a pregetat să se 
afunde complet in apa rece, în 
care abia se putea sta 
de minute. împreună cu 
iui Vasile Pop și Ion 
pentru a descongestiona 
conductei de priză.

„Trebuie să reușim este in 
aceste zile cuvîntul de ordine 
pe șantierul de la Valea de

inar-

Peșli. II" ariji in împlinirea Iul 
munceau și mecanicii Gh. Popa, 
Petru Sloiculescu, excavatoriș- 
lii Vasile Arsanache și Ale
xandru Ciobdnu, buldozeristul 
Gh. Stâncii, sub conducerea 
maiștrilor Aurel Ciobanu și llie 
Pelrișor pentru ca in cel mai 
scurt timp excavatorul D-163 
de 0,8 mc să nu mal stea cit 
șenilele in sus, pentru ca ce
lelalte utilaje peste care trecu
seră apele să fie puse în scurl 
timp în funcțiune. Cu răbdare 
și răspundere, cu sîrg, mun
ceau și la „Casa vanelor" — 
aici pagubele fnsumind ci.yza 
140 000 lei — ostașii conduși de 
sergentul Almaș Szocs.

înă la 30 septembrie, ce 
g au distrus apele va 

refăcut. De la 1 octom- 
gralicele 

s-a spus la 
conducerea lotului de la Valea 
de Pești și la cea a șantierului, 
Pînă atunci celelalte lucrări, 
neafectate de inundații — um
plutura de anrocamente din 
carpul barajului, galeria încli
nată, vatra (pintenul) de beton 
din amonte, stafia de tratare și 
filtrare a apei, centrala termi
că. grupul de vile ș.a. — con
tinuă înlr-un ritm mai intens. 
Sa simții ,și alaltăieri această , 
intensitate a lucrului. „Talrele" 
care transportă calcarul din ca
riera Pribeagu pe un drum pe 
care il intuim sus, dăltuit în 
stincă la vreo 50 de metri de
asupra noastră — deșertau con- ■ 
tinuu tonele de anrocamente în 1 
corpul barajului, iar un buldo
zer le nivela. La vatra amonte, 
toarnă din plin beton ostașii 
caporalului Ion Clement și 
Ștefan Dinu, sub directa îndru
mare a experimentalului mai
stru Paul Geac. Asta pe malul 
drept. Pe malul sting, deasupra 
viiturilor și a cotei maxime a 
inundației recente, execută să
paturi ostașii din grupa capora
lului Gheorghe Cupșa.

Pretutindeni pe șantierul 
I.L.H.S. de la Valea de Peșli 
lucrul e in toi. Nimeni nu-ți va 
spune, de la sine, că a lucrai 
continuu zi și noapte ori că a 
făcut cutare sau cutare faptă de 
sacrificiu, de curaj și eroism. 
Li se pare firesc să respecte ul
timele grafice întocmite lâ in
dicația și cu concursul direct 
al organelor locale și județene 
de partid in scopul refacerii 
lucrărilor distruse. recuperării 
rămrnerilor în urmă și îndepli
nirii cu succes a planului pe 
acest an.

Ion MĂRG1NEANU

la 1 
brie rein’tă la zi in 
de execuție ni

■ICAMPIONATUL

nu 
deslundali 75—20

colegii 
Iancu 
gura

se-ntoarse

IN

R. S. Rf»RE
Șuiul Iui Peron eseu face

DINAMO BUCUREȘTI 1-2
a

de

C.F.R.,

for-

FI-

des- 
ase- 
des- 
cen-

intervenția portarului dinamovist Andrei

OI? CI)

CUPA
in campionatul 

municipal de fotbal

Pe cochetul stadion -Metalul' 
din Sibiu, in fața a peste 5 000 
dc spectatori s-a disputat sim- 
fcâlâ după-amiază meciul de 
/otbal dintre echipele Jiul Pe
troșani — Dinamo București.

M-ciul s-a anunțat interesant 
iiiir ;.;ii se intîlneau două ochi
re fruntașe in fotbalul româ- 
nes<- Jiul pleca in acest meci 
cu un atu — avea formația 
completă — pe cind de la Di
namo București lipseau din 
mațic «tricolorii*.

Lovitura de începere o 
jiuliștii care atacă cu toată 
ța -buturile- apărate de 
drei. Ion Constantin. Peronescu 
și Cotormani produc panică in 
apărarea dinamovistă care pare 
nesigură. Minutul 6- aduce pri
nt.i lovitură de colț acordată 
de Cheran. Peronescu execută, 
iar Cotormani reia cu puțin pe 
lingă poarta lui Andrei. In mi
nutul 7 la o acțiune Sandu-Co- 
tormani, Nunweiller IV, inter
vine cu mina. Arbitrul Cornel 
Nițescu. acordă henț. De la 18 
metri Sandu trage plasat peste 
zidul dinamoviștilor făcind inu-

au 
for- 
An-

tilă intervenția lui Andrei și... 
gol. dar neacordat de arbitru 
care semnalizează poziția de 
ofsaid, discutabilă, a lui Nai- 
din.

Atacurile se succed apoi de 
la o poartă ]a alta, dar Stan 
.și, respectiv. Andrei intervin 
cu siguranță, astfel că prima 
parte a jocului ia sfîrșit cu 
rezultatul de 0—0.

In repriza secundă Jiul intră 
in teren cu Marinescu care l-a 
înlocuit pe Sandu. La un atac 
dinamovist Georgevicj intervine 
cu multă siguranță, degajează 
puternic. Ion Constantin urmă
rește mingea, obligindu-1 pe 
Andrei, ieșit la 16 mc-trt să 
acorde aut. Mingea este repusă 
de Peronescu care i-o trimite 
ușor lui Ion Constantin. Aces- 
ta-1 femează scurt pe Ștefan 
trimițind din nou mingea lui 
Peronescu care, din colțul ca
reului de 16 metri, trage pla
sat in colțul drept al porții fă
cind inulilă intervenția lui An
drei. Deci. 1—0 pentru Jiul, in 
minutul 48.

După seria de atacuri la

poarta lui Andrei, dinamoviștii 
caută să tempereze jocul cu 
mingi la mijlocul terenului, de 
unde, prin pase lungi, se 
chid extremele. La o fază 
mănătoare, Moldovan este 
chis ix* extrema stingă, 
trează in careu, Georgescu e- 
zită. iar Doru Popescu, reia cu 
capul, și, 1—1 in min. 57.

Jocul se întețește, ambele e- 
chipe urmărind .victoria. Jiul 
atacă, dar acțiunile ofensive sint 
lămurite cu succes de apăra
rea dinamovistă bine condusă 
de Nunweiler IV.

In min. 63 Libardi ratează 
o ocazie rară. Ajungind la ca
reul de 16 metri, trage puter
nic. dar mingea zguduie bara 
transversală. Surprinși de ata
curile jiuliștilor. dinamoviștii 
încearcă din nou să tempori
zeze jocul cu pase la mijlocul 
terenului și deschideri pe ex
treme. De altfel ei reușesc să 
înscrie al doilea gol prin ace
lași Doru Popescu care profită 
de ezitarea lui Popescu și Geor
gescu. Așadar, in min. 74 ta
bela de marcaj indică scorul

de 2—1 în favoarea dinamoviș
tilor. Jiul nu se poate împăca 
cu această situație, jucînd ul
tima șansă. Cotormani. Perones
cu și Ion Constantin ratează 
ocazii favorabile. Cu ochii la 
cronomelrul stadionului, dina
moviștii încep să tragă de timp 
trimițind mingi in aut și astfel 
meciul se termină cu 2—1 in 
favoarea lor. fapt ce le-a asi
gurat calificarea in semifinalele 
«Cupei RS.R.*.

La fluierul arbitrului Cornel 
Nițescu (Sibiu), ajutat la tușă 
de Calugherovici I. (Brașov) și 
Tudor Andrei (Sibiu) s-au ali
niat Următoarele formații*! 
JIUL: Stan — Mihăilescu, 
Georgevici, Georgescui Popescu 
— Cotormani, Sandu (min. 46 
Marinescu) — Peroqescu (Co
tormani) — Cotormani (min. 78 
Popa Remus). Libarâi, Naidin 
(Peronescu). DINAMO BUCU
REȘTI : Andrei — Petre Gheor
ghe, Nunweiller IV, Cheran, 
Ștefan — Petrică, Maîxlu — Pir- 
eălab. Sălceanu. Doru Popescu, 
Moldovan.
„ Foto-text: Simion POP

Cu etapele de simbătă. 6 
iunie și marți, 9 iunie (me
ciul restant Constructorul mi
nier Petroșani — Preparato
rul Lupeni) campionatul mu
nicipal de fotbal, ediția 
1969/1970, a luat sfîrșit.

Campioană municipală pe 
1970 a devenit echipa Pre
paratorul Lupeni antrenată 
de instructorul losif Doțpsar 
care a obținut dreptul de a 
participa la jocurile de ba
raj pentru promovarea în 
campionatul județean.

O comportare demnă 
laudă au dovedit și jucăto
rii de la Constructorul mi
nier Petroșani care au ocu
pat locul secund la numai un 
punct diferență față de cam
pioni. Seriozitate in respec
tarea campionatului au ma
nifestat și echipele ~ ~ 
și I.G.L. Petroșani și, sperăm, 
ca in ediția viitoare toate 
echipele să obțină rezultate 
cit mai bune.

IATA CLASAMENTUL 
NAL ;
1. Preparatorul Lupeni

10 8 1 1 28— 8
2. Constructorul minier

7 2 1 21— 9
3. C.F.K. Petroșani

10 5 3 2 î
4. LG.L. Petroșani 

10 3 2 5 15—17
5. Autobuzul Lupeni

10 2 1 7 13—21
6. Parîngul Petroșani

10 0 v 1 9 4—32

10 16

-11 13

S. BĂLOI

CIUDAD DE MEXICO 15 (A- 
gerpres). — Finala celui de-al 
9-lea campionat mondial de fot
bal va prilejui întocmai ca în 
1958 și 1962 un-meci Europa — 
America "de Sud. intrucit cele 
patru semifinaliste. Italia și 
R. F. a Germaniei, pe de o par
te. la Ciudad de Mexico, Bra
zilia și Uruguay, pe de altă 
parte, la Guadalajara, se vor 
întîlni in semifinalele progra
mate miercuri 17 iunie. Faptul 
dominant al „sferturilor11 de fi
nală îl constituie eliminarea 
echipei Angliei, marca favorită 
a competiției. Fără îndoială, 
remarcă unii comentatori. An
glia a pierdut o șansă reală de 
a se impune încă o dată în 
fața selecționatei R. F. a Ger
maniei. Echipa lui Ramsey 
condus cu 2—0 pină în minutul 
68, lăsind impresia netă că va 
termina învingătoare, dar fot
baliștii vest-germani au dovedit 
o pregătire fizică mai bună, au 
fost capabili să imprime un 
ritm puternic în repriza a doua, 
să inscrie două goluri, iar in 
prelungiri să smulgă o victo
rie poate nesperată la început.

Echipa Italiei a ciștigat con
fortabil un meci dificil cu for
mația țării gazdă. Astfel, pentru 
prima oară de la dublul său 
succes (1934 și 1938). echipa 
Italiei ajunge in semifinalele 
..Cupe; Mondiale*. Selecționata 
Braziliei a confirmat pronosti
curile, impitnindu-se in fața 
Perului, eclrpă ce rămîne insă 
printre revelațiile actualului 
campionat. Echipa Braziliei 
continuă să rămină port-dra- 
pelul fotbalului sud-am rican, 
secondată de data aceasta și de 
formația Uruguayului, care a 
obținut un rezultat oarecum 
nescontat și norocos in fața se
lecționatei U.R.S.S. Meciurile

& DE FOTBAL

,.sferturilor1* de finală s-au ca
racterizat printr-o atmosferă 
destul de liniștită, dacă ne a- 
mintim că in urmă cu 4 ani, 
in Anglia, in această etapă un 
jucător argentinian Și doi u- 
ruguayeni au fost eliminați de 
pe teren. Dintre cele patru se- 
mifinaliste, echipa R. F. a Ger
maniei are atacul cel mai e-

ficace, cu 13 goluri înscrise, ta- 
lonată de Brazilia cu 12 goluri, 
în timp ce Italia și Uruguay au 
înscris pină in prezent 5 și res
pectiv 3 goluri.

In clasamentul golgeterzlor 
continuă să conducă \est-ger- 
manul Gerd Muller cu 8 goluri 
marcate, urmat de brazilianul 
Jairzinho cu 5 goluri.

Ședința comisiei de organizare
CIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — Comisia de 

organizare a campionatului mondial de fotbal s-a întrunii 
în prezența președintelui F.I.F.A^ Stanley Rous. S-au dis
cutat două probleme importante : omologarea rezultatelor 
din „sferturile" de finală și desemnarea orașelor gazdă ale 
semifinalelor. In ceea ce privește rezultatele, comisia a 
examinat un protest al echipei U.R.S.S. privind nevalabi- 
litatea golului înscris <le echipa Uruguay ului. S-a precizat 
că, potrivit regulamentului, orice reclamație trebuie să fie 
înaintată cel mai tîrziu cu o oră după sfirșitul meciului, 
ori delegatul F.I.F.A. a primit nota deabia seara, la cinci 
orc după terminarea partidei. In afară de aceasta, purtă 
lorul de cuvint al F.I.F.A., Rene Courte, a reamintit că 
hotăririle luate de arbitru pe teren sint definitive și ele 
nu pot face obiectul unui apel. Rezultatul meciului Uru
guay — U.R.S.S. a fost omologat cu scorul de 1—0 in fa
voarea echipei uruguayene. Cu privire la terenurile unde 
se vor juca semifinalele, Stanley Rous a propus ca meciul 
Italia — K. F. a Germaniei să se joace la Ciudad de Me
xico, iar partida Brazilia — Uruguay să se dispute la Gua 
dalajara.
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<p?, despre bunele raporturi 
existente intre cele două |<tri 
si perspectivele unei colaborări 
și mai fructuoase in viitor.

..Orele 14,!tO — Orly — pri
ma poartă aeriană a Franței. 
Traficul aerian al acestui imens 
«ciopor! international, unde la 
fiecare două minute aterizează 
c ccronavă. a incelal în mo
mentul apariției pe corul Pari
sului a avion,ului prezidențial 
românesc, escortat, de la qranl- 
fi» Franței, de reactoare ale for
țelor militare francezo. In în- 
Hmpinarea înaltului easpe-te se 
afla președintele Consiliului de 
Miniștri al Franței. Jacques 
Chaban-Delmas, ministrul afa
cerilor externe. Maurice Schu
mann, cu solia. ambasadorul 
Franței în România. Pierre 
Polen, i u soția. Jacques Senard. 
șeful protocolului francez, pre- 
mm și reprezentanți ai munici
piului Paris.

In această zi însorită de iu
nie, flutură pretutindeni trico
lorul românesc și drapelul fran
cez.

Avionul prezidențial aterizea
ză pe una din cele patru mari 
piste, in fața salonului de o- 
nnare. In acest moment, răsu
nă prima din cele 21 salve de 
tun trase in onoarea șefului 
statului român.

La coborirca din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu. sînt întimpi- 
nați de premierul Jacques Clia- 
ban-Delmas, însoțit de ministrul 
«facerilor externe, Maurice 
Schumann, care le adresează 
■cuvinte de bun sosit pe pămin- 
lul Franței.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu răspunde cordial.

Șeful protocolului francez 
piezintă apoi personalitățile 
franceze aflate pe aeroport.

Șeful statului român prezintă 
primului ministru al Franței 
personalitățile române care il 
însoțesc in vizita sa.

După ceremonia prezentărilor 
protocolare, președintele Nicolae 
Ceaușescu cu soția, precum și 
premierul Jacques Chaban-Del- 
mas se urcă intr-un elicopter 
al forțelor militare aeriene 
■francezo, indreptindu-se spre 
Paris.

Elicopterul zboară lin pe 
cursul Senei și aterizează pe 
esplanada din fața Domului In
valizilor Aici. în acest punct 

■ dn maro atracție al capitalei 
francezo. numeroși parizi ni 
care. a\ind încă de mult cu
noștință de sosirea în Franța 
o președintelui Consiliului do 
Stat al României, au ținut să-l 
întimnin- să-l salute călduros 
?> să-i ureze bun sosit pe pă- 
n’întul țării lor.

Toate marile edificii și insti
tuții ce se înscriu pe itinerarul 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt pavoazate încă 
de acum două zile cu drapelele 
tricolore ale celor două țări. 
Acest mare edificiu, construit 
4o secolul al XVH-lea. este pen
tru prima oară martorul unui 
eveniment ca cel de astăzi. Pen
tru că pentru prima oară in 
istoria Franței un conducător 
de stat, invitat al Franței, des
cinde dintr-un elicopter în plin 
centrul Parisului.

In mașina prezidențială iau 
loc președintele Nicolae Ceau.șes- 
ru și primul ministru al Fran
ței. Jacques Chaban-Delmas. In 
alte mașini urcă oficialitățile 
române și franceze care înso
țesc sau care au venit în in- 
timpinarea șefului statului nos
tru Conform noului protocol 
prezidențial francez — coloana 
oficială este deschisă de fan
fara călare urmată de o gardă 
de onoare.

Se trece peste podul Alexan
dru al 111-lea, cel mai frumos 
dintre numeroasele poduri ale 
Parisului. Mulțimea aplaudă, se 
aud ovații — „Vive la Rouma- 
nic1*. ..Vive l’amîtie franco-ro- 
maine" !

Sentimentele calde și sincere 
de respect și prietenie la adresa 
țării noastre le citești pe chi
purile oamenilor care aplaudă 
trecerea mașinii în care se află 
președintele Consiliului de Stat 
;d României. Nicolae Ceaușescu. 
Am auzit fără număr afirmații 
ca acestea : ..In Franța. Româ- 
n a este foarte populară”, .cu
noaștem și prețuim realizările 
României, poziția ei dinamică 
și consecventă pe plan extern". 

„In Europa, România și Franța 
au aceeași vocație — asigura
rea securității, a independenței 
și suveranității tuturor state
lor". „Transmiteți președintelui 
Ceaușescu sentimentele noastre 
sincere de respect și conside
rație", Medicul parizian Derik- 
berg, d.n Avenue de Villars, 
roagă printr-o scrisoare adre
sată ambasadei țării noastre, in 
numele său și al altor medici 
francezi, sâ se transmită pre
ședintelui Ceaușescu admirația 
sinceră pentru inteligența, cu
rajul și realizările poporului ro
mân și urări de noi succese. Pe 
șantierul de construcții al par
cului de astăzi, dar și de inli
ne „La defense", muncitorul 
Raymond M-drier ne-a spus: 
..Primim vizita președintelui li
nei țări cu care Franța este in 
cele mai bune relații. No bu
curăm pentru că știm despre 
români că sînt un popor harnic, 
care iși construiește cu curaj 
\ iitorul. Noi sintem siguri că 
vizita președintelui Ceaușescu 
in Franța va duce in final la 
întărirea prieteniei dintre po
porul român și poporul fran
cez".

Fastuosul cortegiu ajunge pe 
Avenue Winston Churchill. Cele 
două palate ale artelor frumoa
se, — Palatul Mare .și Palatul 
Mic — situate față în față, sînt 
bogat drapate cu tricoloruri 
fianceze și române. Pe portalul 
micului palat se poate citi t 
„Trcsor d'art antien en Rou- 
nianie". Este afișul expoziției 
de artă veche românească, des
chisă sub înaltul v patronaj 
al președinților Pompidou și 
Ceaușescu. expoziția avînd ca 
emblemă un coif dacic. Vizitar 
torii întrerup citcva minute 
contemplarea exponatelor și ies 
pe scările edificiului să salute 
pe șeful statului român.

Pină la Arcul de Triumf, in 
stingă, și pină la Place de la 
Concorde, în dreapta, flutură 
din zece în zece metri mari 
drapele franceze și române. 
Mulțimea, acea lume în conti
nuă fierbere de la Champs 
Elysees. se oprește, aplaudă.

Coloana ajunge la Palatul 
Elysee.

Tn f ița coloanei de mașini 
se des hid porțile monumentale 
ale Palatului Elysee. reședința 
de aproape un secol a președin
ților Franței.

Pe peronul de onoare al pa

Primirea de către soția 
președintelui Franței a 

tovarășei Elena Ceaușescu
PARIS 15 (Agerpres).’ — După 

sosirea oficială la Palatul E- 
lysee, soția președintelui Repu
blicii Franceze, Claude Pompi
dou. s-a întreținut cu soția pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ

PLECAREA DIN BUCUREȘTI
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu* îm
preună cu soția, Elena Ceaușes
cu. au plecat luni in Franța, 
intr-o vizită oficială la invi
tația președintelui Georges 
Pompidou.

Șeful statului român este în
soțit de Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Corneliu Mănescu, mi
nistrul. afacerilor externe. Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Cioară, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
de consilieri și experți.

Axionul oficial, la bordul că
ruia se află președintele Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persona
lități române, a decolat de pe 
aeroportul Băneasa la ora 12.

Pe aeroport, pavoazat cu dra
pelele de stat ale României și 
Franței, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu. Virgil Trofin. Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan. Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu. Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonțe Răutu, Va
cile Vilcu. Ștefan Voitec, Miron 

latului se află președintele 
Georges Pompidou cd soția, 
Claude Porrțpidou. Șeful statu
lui francez coboară treptele >n 
intimpinarca președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Nicolae Ceaușescu și Georges 
Pompidou se salută cu cordia
litate, își string miinile.

Președintele Franței imită a- 
poi pe șeful statului român in
fața drapelului Republicii Fran-
'• Răsună acordurile I uimi
lui de Stat al României și ale
Marsiliezei.

Cei doi președinți trec 
\ istă garda de onoare.

în re-

Ceremonia oficială a primirii 
se desfășoară apoi în grandioa
sa ..Salle de fetes1*, intr-un de
cor dominat de lambriuri au
rite și tapiserii.

Aici, in prezența primului 
ministru. Jacques Chaban-Del
mas, a președintelui Senatului, 
Alain Poher, a președintelui A- 
dunării Naționale. Achille Pe
reții, a membrilor guvernului, 
Consiliului Constituțional. Con
siliului de Stat și Consiliului 
Economico-Social, cei doi șefi 
de state au rostit alocuțiuni.

★

Sint prezentate apoi președin
telui Ceaușescu persoanele ofi
ciale franceze, iar președintelui 
Pompidou persoanele oficiale 
române.

La sfirșitul ceremoniei primi
rii președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, înaltul oaspete este 
invitat de președintele Franței 
in cabinetul său de lucru.

★

După încheierea convorbirilor 
de la Elysee, președintele Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, se îndreap
tă spre Palatul Afacerilor Ex
terne — Quai d’Orsay — care 
le-a fost rezervat drept reșe
dință oficială pe timpul vizitei 
lor in Franța.

Ora 16,25. Cortegiul oficial 
ajunge la Palatul Quai d’Orsay 
după ce străbate un traseu 
străjuit de o parte și de alta 
de o mare mulțime de oameni. 
Un detașament al gărzii repu-, 
blicane franceze, aliniat în 
curtea palatului, prezintă o- 
norul.

Inâlții oaspeți români au fost 
întâmpinați de ministrul aface
rilor externe al Franței. Mau
rice Schumann.

nia, Elena Ceaușescu. în unul 
din saloanele reședinței soției 
.șefului statului francez.

La primire au asistat Lucie 
Schumann, Georgeta Flitan, Ro
semary Pelen, Marie Claire 
Ouvillier.

Constantinescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, precum și 
soțiile conducătorilor de partid 
și de stat; vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Se aflau, de asemenea, Ber
nard Dejean de la Batie, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, membri ai 
Ambasadei franceze, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
in România și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Mii și mii de locuitori ai Ca

pitalei. veniți la aeroport să 
conducă pe șeful statului ro
mân, i-au făcut o caldă mani
festare de stimă și prețuire. 
Urindu-i „drum bun", oamenii 
muncii au ovaționat îndelung 
pentru conducerea de partid și 
de stat, au scandat cu entu
ziasm — ..Ceaușescu — P.C.R.“. 
Un giup de pionieri români și 
copii ai membrilor ambasadei 
franceze au înconjurat cu dra
goste pe șeful statului român și 
pe soția sa. Elena Ceaușescu, 
-ofcrindu-le buchete de flori.

(Agerpres)

Dineul oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a soției sase
Președintele Consiliului de 

Stat, Nicolae Ceaușescu, cu so
ția au participat la un dineu 
oferit in onoarea lor, la palatul 
Marele Trianon de la Versailles, 
de președintele Republicii Fran
ceze. Georges Pompidou, șj so
ția sa.

Ora 19,25. Cortegiul oficial 
ajunge la Marele Trianon, prin 
curtea de onoare. La cobori rcâ 
din automobile, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu. sint intimpi- 
nați de președintele Georges 
Pompidou și doamna Pompidou.

Cei doi șefi de state. împre
ună cu soțiile, sint conduși in 
„Salon des Families", unde arf* 
loc prezentarea invitaților la 
dineu: după aceea, ei intră in 
..Galerie dos Cotclles*. unde are 
loc dineul dat de gazde în cin
stea distinșilor oaspeți români. 
Din partea română au fost pre
zenți Ilie Verdeț, Corneliu Mă
nescu, Cornel Burtică, Ion A-

Spectacolul de gală de la 
Teatrul Ludovic al XV-lea

După dineu) oficial, a avut 
loc un spectacol de gală la 
teatrul Ludovic al XV-lea. Con
struit intre 1748 și 1770. teatrul 
este considerat, pentru virtuțile 
sale acustice, „o adevărată 
vioară".

Oaspeții și gazdele iau loc 
în loje. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Fran
ței. Opera Mare din Paris pre
zintă apoi. în cinstea oaspeți
lor, un spectacol de balet. Du
pă spectacol, președintele Ni

O

Prima zj a vizitei oficiale in 
Franța a președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, marcată de 
primirea călduroasă pe care ca
pitala Franței a făcut-o pre-
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Orizont minier
Obiectivul cu numărul 

unu pe agenda 
de lucru...

>1

pre-

s

s

Obiectivul principal, 
văzut în planul de dezvol
tare al minei Dilja, se a- 
flă în plină execuție. Este 
vorba de amenajarea pu
țului principal care, pină 
Io 1 august a.c., va trebui 
să intre in probele de ro
daj. Complexul de lucrări 
se execută conform grafi
cului, dinainte stabilit de 
către echipele sectorului 
de investiții. Asta înseamnă 
că, începind cu trimestrul 
IV din anul în curs, toată 
producția minei, „frînată" la 
orizontul 440, se va evacua 
prin puțul principal proas
păt „gătit"...

S

I
I

I
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Abataje în pregătire
In blocul al ll-lea - pre

conizat a fi cel mai 
ductiv al E.M. Dîlja 
vor da 
viitoare, un 
abataje: 13, 12 și 11, 
limita vestică a rezervei. 
Prin intrarea in funcțiune a 
noilor capacități, se va asi
gura un spor de producție, 
pentru zona I, de 13 la su
tă față de nivelul actual. 
Conștiente pe deplin de 
importanța obiectivului, bri
găzile conduse de experi
mental mineri loan Bar- 
toș și Petru Molocea depun 
strădanii rodnice în princi- 

pro-
- se 

in exploatare, luna 
număr de trei 

la

vram, Gheorghe Cioară, amba
sadorul Constantin Flitan, con
silieri și experți care însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Stat.

Din partea franceză au luat 
parte Jacques Chaban-Delmas, 
Michel Debre, Roger Frey, 
Maurice Schumann. Raymond 
Marcellin, Valery Giscard d’Es- 
taing, Edmond Michelet, Olivier 
Guichard. Francois Ortoli. Al
bin Chaiandon, alți membri ai 
guvernului, președintele Adună
rii Naționale, Achille Peretti, 
președintele Senatului, Alain 
Poher, depulați, senatori, deca
ntai corpului diplomatic acredi
tat la Paris, generali, funcțio
nari superiori, oameni de a- 
faceri.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. președintele Republicii 
Franceze și președintele Con
siliului de Stat al României 
au rostit toasturi.

colae Ceaușescu și soția oferă 
artiștilor, în semn de omagiu, 
un imens coș cu flori.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și so
ția sa iși iau apoi rămas bun 
de la ospitalierele lor gazde, 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, și soția sa. Cortegiul 
prezidențial părăsește castelul 
de la Versailles, înajxrindu-se 
la reședința oficială de la 
Quai d’Orsay.

oO

ședintelui român, de începutul 
convorbirilor oficiale, a stat 
permanent sub semnul fertil al 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și francez. ' sub semnul 
stimei și prețuirii reciproce.

palele fronturi de lucru de 
aici. In luna mai, aceste 
Colective harnice și-au re
alizat sarcinile din progra
mul stabilit în proporție de 
108 la sută.

5 
S

Pentru îmbunătățirea 
tehnologiei de perforare

La aceeași exploatare 
minieră, în scopul sporirii 
vitezelor de avansare la lu
crările de deschideri și 
pregătiri, s-a întreprins îm
bunătățirea tehnologiei de 
perforare a găurilor de mi
nă, introducindu-se la une
le fronturi perforatoare gre
le de tip „Tampella". Utila
jele ca atare acționează 
pe coloane telescopice și 
se bucură de caracteristici 
superioare față de cele în 
uz. Astfel, dacă ne 
tănr la 
pină în 
gen de 
losirea 
va reduce durata netă 
perforare cu 60 la sută, 
exemplu concludent : 
gada condusă de minerul 
Vasile Moise a realizat la 
frontul galeriei transversa
le principale cu profil du
blu din blocul I, orizontul 
400, unde s-au introdus 
perforatoare grele, o re
centă avansare de 52 me
tri, în timp ce pină acum 
obținea, intr-o conjunctură 
asemănătoare, în jurul a 
40 metri.

I ș 
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Un 
bri-

timpul 
prezent la 

operațiuni, prin 
recentei dotări
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ORAȘUL DE LA
POALELE CETĂȚII

♦ Urmare din pag. 1 

în aer ca urmare a exploziei 
depozitelor de muniții. Orașul 
însă continuă să trăiască, să 
se dezvolte. Ca un ecou al 
marii ridicări a iobaqilor de 
la 1784, ca o continuare a 
tradițiilor de luptă, aici ia 
ființă, in ianuarie 1933, din 
initiative eminentului patriot 
si om de stat Dr. Petru Gro
za. oraanizatia Frontul Pluga
rilor. cea care, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân a mobilizat la luptă îm
potriva orînduirii burqhezo-mo- 
sîeresti. masele larqi țărănești.

Orașul Deva a cunoscut în
să adevărata sa înflorire în 
anii de după eliberarea pa
triei noastre de sub iuqul fas
cist. Centrul său nu mai poa
te fi recunoscut pentru că a 
fost construit din nou. în în- 
treaime. Blocuri cu multe eta- 
ie împlinesc arhitectura ora
șului atit în centru cit și la 
periferie. Mii de apartamente 
noi. numeroase instituții so
ciale, de învătămînt, cultură 
si artă, oferă locuitorilor con
fortul necesar, o viată spiri
tuală boqată.

Orașul disoune de peste 40 
hectare zone verzi, s-a imbo- 
aătit cu aproape 80 000 mp 
străzi si trotuare, cu 11000 
pomi ornamentali, cu multe 
alte obiective de interes e- 
dilhar-aosDodăresc.

Se poate spune că Deva 
este astăzi o localitate moder
nă în care? înnoirile sint pre
zente la tot pasul. Pentru bu
na servire a cetățenilor s-au

FIECARE MINUT 
FOLOSIT DIN PLIN
Schimbul întii efectuai in dimineața zilei de duminică 

de către vrednicii mineri; conduși de Ifie Nicolae _și Petru 
Roman, din zona I de la E. M. Aninoasa, a fost deosebit 
de rodnic. Neprecupețind nici un efort, folosind cu price
pere fiecare minut prețios din timpul de lucru, aceste bri
găzi capabile au extras de la fronturile abatajelor cameră 
nr. 14 și nr. 15, 100, respectiv, 60 de tone, cu o depășire de 
randament cuprinsă între 0,5 și 1 tonă pe post. Modul in 
care aceste colective minerești își organizează procesul de 
extracție pe tot parcursul lui, grija manifestată fără încetare 
pentru respectarea cu strictețe a normelor de securitate a 
muncii, sînt demne de urmat de către toate brigăzile minei.

mmiwiiim» .̂... i„ tg

MIERCURI 17 IUNIE

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții; 6,00—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților;
10,10 Curs de limba germană;
10,30 Vreau să știu: 11,05 Cîn- 
tecele Bucureștilor; 11,20 Meda
lion coral Tiinotei Popovici:
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Melodii pentru toate vîrstele; 

construit si dat în folosință 
numeroase maaazine, unități 
de alimentație publică in a 
căror amenajare fantezia s-a 
împletit cu bunul aust. cu uti
lul. Numai in ultimii 10 ani 
suprafața spatiilor comerciale 
a crescut cu 8 185 mp.

Tinerețea orașului a fost 
determinată de înflorirea vie
ții sale economice. Centrala 
minereurilor neferoase, Trus
tul de construcții, întreprinde
rea de transporturi auto. în
treprinderea centrale electri
ce, reaionala C. F. R., 
Combinatul de exploatare 
si industrializare a lemnului, 
întreprinderile de industrie a- 
limentară, de explorări geolo- 
aice, de construcții forestiere, 
de industrie locală, numeroa
se alte unitoti industriale și 
de deservire au sn~ pon
derea orașului in economia 
județului, a tării. In apropie
re. pe locul milenarei Micio, 
o puternică centrală termo
electrică si-a conturat profi
lul, aliniindu-se viquros în sis
temul enerqetîc national.

In contextul noilor dimen
siuni economice, sociale și 
culturale hotărîte tării de 
Conaresul al X-lea al partidu
lui. orașul Deva. asemenea 
tuturor localităților patriei 
noastre socialiste, va conti
nua să înflorească. Anii care 
urmează — ani de continue și 
ascendente transformări înno
itoare — vor ridica orașul 
Deva ne treptele înalte ale 
civilizației socialiste, îi vor da 
si mai mult s’^lucirea la caie 
aspiră de secole.

12.30 Inlilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal: 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,22 Muzi
că ușoară; 13,45 Cîntece popu
lare de dragoste: 14,00 Mari 
cîntăreți români de operă : E- 
lena Cernei; 14.25 Piese instru
mentale; 14,40 Publicitate-radio; 
14,50 Jocuri de fete; 15,00 Ra- 
dio-școală: 15.30 Compozitorul 
săptăminii; 16,00 Radiojurnal:
16,20 Ecouri ale Festivalului 
național de artă studențească:
16.30 Consultație juridică: 16,40 
Sclecțiuni clin opereta „Doamna 
Luna" de Paul Lineker 17,05 
Antena tineretului: 17.30 Piese 
alese din fonoteca noastră de

MARȚI 1G IUNIE

10.45 Vizita în Franța a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Transmisiune directă de la 
Paris

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’70“ — cmisiu- 
ne-concurs pentru tineret.

18.20 Sub semnul profesiunii 
— emisiune pentru tineret. 
Ce vreți să știți despre 
școlile de specializare 
postliccală ?

18.45 Sport.

19.20 1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20.10 Muzică populară româ
nească.

20.25 Prim plan. Acad. prof. 
Miltiade Filipescu.

20,50 Ridcți cu... Jerry Lewis.

21.30 Buletin de știri.

21,35 Muzicorama TV.

22.10 Telejurnalul de noapte.

------- ★--------

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Domnișoara doctor (18—21 iu
nie): Republica: Doi bărbați 
pentru o moarte (18—21 iunie); 
PETRTLA : Peretele vrăjitoare
lor (17—18 iunie); LONEA — 
7 Noiembrie: Blow-up (18—20 
iunie): Minerul: Aruncați ban
ca în aer; ANINOASA : Tata 
(18—19 iunie): VULCAN: Re
constituirea (18—21 iunie); 
BARBATENI : Bătălia pentru 
Șanhai (18—19 iunie); LUPENI 
— Cultural : Răzbunătorul (13 
—22 iunie): PAROȘENI : Ulti
ma tură (17—18 iunie): URI- 
C.ANI : Jocuri neschimbate (17 
—18 iunie).

muzică populară: 18,03 .Știință, 
tehnică, fantezie: 18,30 O melo
die pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio: 19.30 Săptămrna 
unui meloman; 20,05 Tableta 
de seară: 20,10 — 365 de cîn
tece: 20.20 Argheziană; 20.25 
Zece melodii preferate; 21.00 
Istoria ideilor: 21,20 Tanguuri;
21.30 Moment poetic: 21,35 So
lista serii — Margareta Pîs- 
laru; 22,00 Radiojurnal: 22.20 
Sport: 22,30 Pentru magneto
fonul dumneavoastră: 23.00 Con
cert de muzică ușoară; 23,50 
Campionatul Mondial de fotbal 
(din semifinale). Transmisiune 
djreetă; 1,45—5,00 Estrada noc
turnă.

Deschiderea celui de-al doilea 
festiva! a! filmului balcanic

(Uimure din pag 1) 

frtrăinătatea. Petre Ionescu, pre- 
țcdintele Consiliului popular al 
județului Constanța, membri ai 
delegațiilor bulgare, grecești, 
iugoslave, române și turce pâr
tiei pante la Festival, realizatori 
ți producători de filme, critici 
de artă, ziariști, numeroși in
vitați și spectatori.

Festivalul a fost deschis de 
Mircea Sîntimbreanu, director 
general al Centrului Național 
4il Cinematografiei, directorul 
Festivalului. In continuare a 
luat cuvintul președintele Co

MESAJUL TOVARĂȘULUI ION GHEUIIGHE MWH
(Urmare din pag. 1)

va constitui un bine venit pri
lej de cunoaștere și apropiere 
in eforturile de a realiza ope
re de artă, lucru care \a servi 

mitetului celui de-al doilea Fes
tival al filmului balcanic, Pom- 
piliu M a co vei.

Importanta manifestare a fost 
salutată, de asemenea, de acad. 
Andrei Oțetea, in numele Co
misiei naționale române pentru 
U.N.ES.C.O.

După intonarea imnului de 
star al României, festivalul a 
început prin proiecții ale ci
neaștilor români. Au fost pre
zentate filmele de scurt metraj 
„Ore tragice, ore eroice", do
cumentar dedicat încleștării oa
menilor cu stihiile dezlănțuite 
ale naturii in zilele dramatice 

întăririi cooperării și prieteniei 
dintre țările noastre.

Urez succes Festivalului, îmi 
exprim convingerea că el poate 
deveni un moment important 
Pe drumul cooperării și colabo

ale lunii mai. „Cintecele renaș
terii" și „Porțile luminii", fil
mul de animație „Sărutări" și 
filmul artistic „Castelul con- 
damnaților" in regia lui Mihai 
Iacob — un omagiu adus ar
matei române și eroicei sale 
contribuții la victoria asupra 
fascismului in ultima parte a 
celui de-al doilea război mon
dial.

Emblema cu drapelele de stat 
ale celor cinci țări participante 
la a doua ediție a Festivalului 
filmului balcanic va străjui 
încă cinci zile pe frontispiciul 
teatrului de vară din Mamaia.

rării prietenești a oamenilor 
de cultură — mesageri ai do
rinței de apropiere și cunoaș
tere dintre popoarele noastre, 
pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale. ___

Examenele de 
bacalaureat
Peste doua zile, absolvenții 

ultimului an ai liceului de cul
tură generală se vor prezenta 
în fața comisiilor examinatoare 
pentru a susține bacalaureatul.

Ca și in anul trecut, candida- 
ții vor da examen scris și oral 
— pentru secția reală — la li
teratura romană și matematică, 
iar oral numai la unul din obi
ectele : fizică, chimie biologie, 
după preferință. Cei care au 
urmat secția umanistică voi 
susține probe scrise și- orale la 
literatura română și la o limbă 
modernă, studiata in timpul 
școlarității, sau la limba latină. 
De asemenea, vor li examinați 
la alegere — numai oral — la 
una din disciplinele: Istoria
României, biologie, filozofie, Ab- 
solvcnții liceelor cu predare in 
limbile naționalităților conlo
cuitoare vor da în plus examen 
scris și oral la literatura maternă.

Răspunsurile candidafilor vor 
fi notate de cite doi profesori 
examinatori pentru fiecare din 
obiectele prevăzute in progra
ma de bacalaureat, iar media 
se va calcula aritmetic, atît la 
probele scrise, cit și la cele o- 
rale. Pentru obiectele la care 
se susțin doar examene orale, 
nota obținută devine medie.
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Ajutoare 
pentru sinistrații VIAȚA INTERNAȚIONALA

din România
a donat Firma „FDB“ din Danemar

60 000 șilingi (circa 8 5(10 dolari ca a acordat un ajutor in va
S.U A ), pentru fondul de aju- loare dc 25 000 coroane daneze,
tor. i re din România. constînd în semințe dc legume

și zarzavaturi.
Regina luliana a Oilandoi a

făcut o donație Cruc ii Roșii Un număr dc firme engleze
Olandicze pentru ajutorarca re- — „The Bentley Engineering
giunilc■»r inundate din țara noas- Group". ..The Glacier Mctar
tră Company*, „CJB Projects*,

Dire « torul general al1UNESCO ..Wilkinson*, „Prices". .11. Gold
a doriat materiale pentru fo- man". ..Guest Industrials* și
tograf iorca aeriană in valoare ..Leopold Charros and Com

00 dolari. pany* — au subscris la ajuto-

ALEGERILE DE

On 
Gcî 
1< dii

Frechon din R- F. a 
i a trimis sinistrați- 
ighișoara circa 12 tone 
inte. alimente Și mc-

ui pentru refacerea zonelor 
alamitate suma de 4 560 dolari.

au făcut donații 
talurgica Vicano"

Conducerea sindicatelor aus
triece a hotârit mărirea contri
buției pentru fondul dc ajutor 
din România dc la 52 000 șilingi 
la 250 000 șilingi.

Din Italia au făcut donații 
firmele : „Metalurgica Vicano" 
și „Famir Rosetto* — cîtc 
500 000 lire Italiene, firmele 
.Jazbar". ..Falani dr. Enrico ed 
Enzo“. „Leonardo", precum și 
ziarul „Pacse Sera* — o dona
ție totală' dc 300 000 lire ita-

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Peste 150 milioane de alegători 
sovietici s-au prezentat dumini
că la urne pentru a desemna 
deputății organului suprem al 
puterii dc stat din U.R.S.S. — 
Sovietul Suprem. Alegerile au 
începui la ora 6 dimineața, ora 
locală, în toate republicile U- 
niunii Sovietice, al cărui teri
toriu so întinde pe șase fuse 
orare. Așa se explică faptul că 
votul a început în Ciukolka —

în Extremul Orient al U.R.S.S., 
atunci cînd la Moscova 
încă sîmbătă seara.

Pentru cele 1 517 locuri 
deputați în Sovietul Uniunii 
și Sovietul Naționalităților ale 
Sovietului Suprem au candidat 
reprezentanți ai oamenilor fliun- 
cii de cele mai diverse profesii 
și din rîndul tuturor popoare
lor și naționalităților Uniunii 
Sovietice. Printre candidați s-au

ere
numărat conducători 
și de slat sovietici, printre ca
re Leonid Brejnev, Alexei Ko- 
siqhin, Nikolai Podgornii.

Comisia centrală electorală a 
Uniunii Sovietice, întrunită du
minică seara în ședință de lu
cru, a constatat că, oînă la 
ora 18.00 — ora Moscovei. 98.99 
la sută din numărul cetățenilor 
înscriși pe listele electoralo i 
exprimaseră votul.

Socictatca „Caritas" din Aus- 
tr’; i a mai donat. în folosul si- 
nistraților. 12 260 kg îmbrăcă
minte. încălțăminte, pături și 
saltele.

Firma ..Mossclman" din Krui- 
vingen (Olanda) a mai donat 
4 830 kg îmbrăcăminte.

Societatea ..Caritas" din El
veția a făcut o nouă donație 
In valoare de 97 400 franci el
vețieni. constînd în 18 tone pro
duse lactate, supe concentrate 
și obiecte de îmbrăcăminte.

Karl Kohn, comerciant 
Viena. a donat în contul 
dului do ajutor suma do 
dolari.

din 
fon-
400

din 
în

Uniunea bisericilor protestan
te din Olanda a donat supli
mentar 10 000 florini.

Familiile Pio Signorin 
Italia au donat alimente 
valoare de 500 dolari S.U.A., 
iar diverși cetățeni italieni — 
470 OOO lire italiene.

Biserica adventistă din Iugo
slavia a donat 10 000 dinari noi.

Intr-o telegramă adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolac Ceau-șcscu. președintele 
Consiliului de administrație al 
Alianței constructorilor de ina- 
șini-unelte din Franța. M. Mas- 
sip, își exprimă simpatia față 
de poporul român care trece 
prin momente grele in urma 
dramaticelor inundații și se a- 
sociază generozității frățești din 
întreaga Franță in folosul Ro
mâniei. oferind, pentru opera 
de reconstrucție a regiunilor a- 
fectatc de inundații, o contri
buție de 500 dolari S.U.A.

Paul Seiler din Paris a donat
2 000 franci. Solly Karmitz și 
Joseph Karmitz. tot din Paris, 
au donat in total 2 000 franci, 
iar diverși cetățeni francezi —
3 075 franci.

Cetățeni din R. D. Germană 
au făcut o donație de 2 908 
mărci.

Firma ..Bally" din Zurich a 
oferit 200 perechi încălțăminte.

Pierre 
director 
„Parsons 
Paris șî 
același oraș, au donat in total 
3 000 franci.

Burkland, președinte, 
general la Societatea 
et Whittemore" din 
firma .Cri-Dan" din

Firma ..Rcxatos-Valsamakis" 
din Grecia a suplimentat dona
ția cu încă 1 200 de dolari. în 
aiutorul zonelor calamitate din 
România. Tot din Grecia, com
pania „Naviera S. A. Condaras", 
comercianții Aris. Voudoris și 
soția sa, Ch. Economou și Met- 
sopoulos au contribuit la fon
dul de ajutorare. în total cu 
6 000 dolari și 10 000 drahme.

Compania maritimă -Atlanti- 
ca-Austral* din Argentina s-a 
oferit să transporte gratuit, cu 
fiecare vapor, cite (30 tone de 
materiale destinate sinistrați- 
lor din România.

In același spop. firma ..Mau- 
thner“ din Austria a făcut o 
donație de 21 000 .șilingi.

Profesorul pensionar A:cxan- 
dru Cantacuzino “
fiul marelui 
C antacuzino, 
2 300 franci.

din Franța, 
savant român Ion 
a donat suma do

Dezbaterile 
din Adunarea 

Națională 
Franceză

PARIS 15. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal. trans
mite : La 15 iunie au început 
în Adunarea Națională Fran
ceză dezbaterile asupra orien
tărilor celui dc-al Vl-lea plan 
de dezvoltare economică a Fran
ței, pe perioada 1971—1975, 
Discuțiile, care vor dura patru 
zile, au fost deschise de premie
rul Jacques Chaban-Delmas. Au 
mai luat cuvintul Valery Gis- 
card d’Estaing. ministrul econo
miei și finanțelor, Joseph Fon
tanet. ministrul muncii, mîinii 
de lucru și al populației. Pen
tru perioada celui dc-al Vl-lea 
plan se prevede, printre al
tele, o creștere a producției in
terne cu 6 la sută pe an și o 
majorare anuală a investițiilor 
productive cu 6,5 pînă la 7,5 
la sută.

ex-

VIETNAMUL DE SUD
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Luptele din
My Tho și

HANOI 15 (Agerpres). — A- 
genția VNA anunță că aproxi
mativ 500 de ofițeri și soldați 
din armata americano-saigoncză 
au fost scoși din luptă în peri
oada 4—7 iunie în timpul atacu
rilor lansate de unitățile Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud în provincia My Tho. In 
această perioadă, forțele patrio
tice au distrus în provincia 
My Tho cinci mașini blindate,

o însemnată cantitate de tehni
că militară și armament și au 
scufundat trei ambarcațiuni. Po
trivit comunicatului, la 6 iunie, 
subunități ale F.N.E. au distrus 
sau avariat în provincia Binh 
Dinh 16 avioane inamice, iar in 
cursul unor alte operațiuni lan
sate in provincia Binh Thui 
au ucis sau rănit peste 200 de 
soldați ai trupelor americano- 
saigoneze.

Binh Dinh
provinciile

Orizont sudanez
Naționalizarea unor 

societăți străine

Grevă generală
la Saigon

Firma ..Placzer et Cou din 
'Austria a acordat un nou aju
tor in valoare de 100 000 șilingi; 
anterior mai acordase un a- 
jutor tot în valoare de 100 000 
șilingi.

Tot din Austria firmele 
„Wielfried Meinzel" și „Nach- 
richtentechnische Werke A. G.* 
au donat cite 10 000 șilingi, iar 
firmele „Porzellanfabrik Frau- 
entha ". ..Hildegard Weinhard- 
tiberg* și .Fritz Kamfer“ au 
donat. în total. 11 000 șilingi.

filialci din orașulPc adresa .......................
Sebeș a Băncii Naționale au 
sosit două cecuri totalizind 600 
dolari, trimise de Jon Tincu, 
născut în Sebeș, și de prietenul 
său McCormik, ambii din Chi
cago (S.U.A.).

Firma .Homburg11 din R. F. a 
Germaniei a anunțat că va tri
mite medicamente în valoare 
de circa 6100 mărci.

(Agcrpres)

ZBORUL NAVEI
„SOIUZ-9 ((

Expoziție 
a cărții 

românești Ia 
Lyon

PARIS 15 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: La Biblioteca mu
nicipiului Lyon s-a deschis 
luni, sub auspiciile Prefectu
rii departamentale și a Pri
măriei orașului, o Expoziție 
a căr[ii românești. Sint
puse citeva sute de \ olume 
de literatură beletristică și 
politică, știin{ă și artă, în 
limbile română și franceză. 
Expozifia va râmi ne deschisă 
în tot timpul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
Franța. La deschidere au par
ticipat oficialitățile locale, 
oameni de cultură și artă.

SAIGON 15 (Agerpres). — 
Confederația Muncii din Viet
namul de sud a lansat luni di
mineața apelul la o grevă gene
rală de 24 ore, la care au răs
puns, în proporție de sulă la 
sută, membrii celor 124 de sin
dicate din Saigon. Federația a 
autorizat angajații de la compa
nia de apă și electricitate, și pe 
cei ai spitalelor să se prezinte 
în mod normal la lucru „pen
tru a nu provoca suferințe inu
tile populației".’ Unul dintre 
liderii sindicali a precizat că, 
în cazul în care această acjlti
ne nu va fi încununată de^ suc
ces, toți membru sindicatelor, 
indiferent de locul lor de mun
că, vor fi chemați să participe 
la o grevă generală pe termen 
nelimitat.

Greva de 24 de ore declan-

KHARTUM 15 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției din Su
dan, generalul Gaafar El Nu
meiry, a anunțat duminică 
seară, la postul de radio Khar
tum, naționalizarea a 10 com
panii. in majoritate străi
ne și confiscarea bunurilor 
altor 15. Șeful stalului sudanez 
a precizat, potrivit relatărilor 
agenției Reuter, că societățile 
străine vizate de această mă
sură s-au făcut vinovate de e- 
vaziune fiscală și de aplicarea 
unei politici a prețurilor pro-

fund dăunătoare economiei su
daneze.

Numeiry a anunțat, de aseme
nea, că Consiliul Comandamen
tului Revoluției a hotârit tre
cerea sub controlul statului a 
comercializării bumbacului .și 
crearea în acest scop a unei 
instituții naționale. Toate aceste 
măsuri, a declarat el. vizează 
eliminarea influenței străine a- 
supra economiei Sudanului.

Va fi creată, de asemenea, o 
societate națională pentru im
portul și distribuirea pelicule
lor cinematografice.

de greviști sînt 
anunțat Federația 
de aproximativ

șată luni a fost hotârită Ia sfîr
șitul săptaminii trecute, in ca
drul unei reuniuni a reprezen
tanților sindicatelor, pentru 
sprijinirea grevei declarate la 
28 mai de 300 de muncitori de 
la antrepozitele de stat din por
tul Saigon.

Cei 60 000 
sprijiniți, . a 
Sindicatelor,
40 000 de muncitori nesindica- 
liști, Neprezentarea la lucru a 
paralizat complet traficul mari
tim al. capitalei sud-vietnameze.

Aceasta este cea de-a doua 
grevă generală declanșată în 
cursul anului 1970 în Vietnamul 
de sud. Prima grevă a avut loc 
la 7 februarie, în semn de soli
daritate cu muncitorii de la 
transporturile comunale din 
Saigon.

Rezoluția 
adoptată de 
conducerea 

P.C.N. Indian

© La Santo Domingo s-a a- 
nun lat că 1 persoane au Insl 
arestate ca urmare a unei ten
tative de atentat la viata preșe
dintelui Joaquin Balaguer.

Tentativa a avut loc simbălă 
In localitatea Moca, situat la 
142 km nord de capitala Repu
blicii Dominicane. Doi tineri ca
re plasaseră o bombă sub tribuna 
in care urma să ia loc Balaguer 
au fost răni}i de explozia pie- 
matură a acesteia.

Agențiile de presă reamintesa 
că in anul 1899, in localitatea 
Moca a fost asasinat președin
tele dominican, Ulise Hereaux.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Luni, la ora 13,00 (ora Mosco
vei). nava 
se afla in 
de 327 de 
de-a 220-a 
mîntului.

Cosmonauții au terminat, la 
ora 3 dimineața, cea de-a 14-a 
zi de lucru în Cosmos (ziua lor 
de lucru nu corespunde zilei ca— 
lendaristice și durează in me
die 16 ore). Potrivit programu
lui, cosmonauții au executat un 
complex de experiențe, au rea
lizat fotografii ale suprafeței 
Pămîntului, mai ales în zona

cosmică ^Soiuz-9" 
spațiul extraterestru 
ore, încheind cea 

rotație în jurul Pă-

continentului african, și au co
rectat traiectoria navei. Aceas
tă corecție a fost înfăptuită in 
cursul celei de-a 208-a rotații, 
in scopul verificării sistemelor 
de dirijare a navei. Orientarea 
lui „Soiuz-9“ a fost realizată 
înainte de pornirea motorului 
atit prin comenzi manuale, cît 
și cu ajutorul automatelor.

Cosmonauții se simt bine, ca
pacitatea lor de muncă conti
nuă să se mențină la un nivel 
suficient de ridicat, iar starea 
lor de spirit este bună.

Zborul navei „Soiuz-9" con
tinuă.

DELHI 15 (Agerpres). — Co
mitetul pe întreaga Indie al 
Partidului Congresul Național 
Indian, întrunit in sesiune la 
Delhi, a adoptat o rezoluție in 
care subliniază necesitatea lup
tei hotărîte împotriva organi
zațiilor și partidelor politice 
care au la baza activității lor 
idei religioase și rasiste. Sesiu
nea a adoptat, de asemenea, o 
rezoluție cu privire la situa
ția politică internă, în care se 
relevă că măsurile adoptate de 
guvern in scopul creării în In
dia a unei societăți democra
tice întîmpină opoziția forțelor 
reacționare și îndeosebi a ma
relui capital monopolist. Parti
dul Congresul Național Indian, 
se arată în rezoluție, reafirmă 
că pentru aplicarea reformelor 
preconizate dc guvern este ne
cesară adoptarea unor măsuri 
concrete pentru lichidarea sără
ciei, șomajului și inegalității 
sociale, și cheamă toate forțele 
progresiste să participe la în
făptuirea sarcinii dc reconstruc
ție și reorganizare a societății 
indiene.

—

Ritmul 
de sporire 

a populației 
globului

începerea R. F, a Germaniei

convorbirilor
afgano
saudite

KABUL 15 (Agerpres). — La 
Kabul au început convorbirile 
oficiale afgano-saudite, prilejui
te d<- \ izita oficială pe care 
regele Feisal al Arabici Sau
dite o întreprinde in Afganis
tan. întrevederile dintre șefii 
celor două state sint consacrate 
examinării situației din Orien
tai Apropiat, hotăririlor adop
tate la conferința de la Djeddah 
a miniștrilor afacerilor extern-, 
din țările islamice și dezvoltă
ri. colaborării economice și co
merciale dintre Afganistan și 
Arabia Saudită.

După încheierea vizitei in Af
ganistan. regele Arabiei Saudi
te. care întreprinde un turneu 
prin mai multe țări, va pleca 
spre Alger, unde va avea con
vorbiri cu membri ai guvernu
lui și cu președintele Houari 
Boumediene.

Rezultatele alegerilor
de duminică

BONN 15 (Agerpres). — Du
minică, in landurile Rhenania 
de Nord-Westfalia, Saxonia in
ferioară și Saar, aproximativ 
18 milioane de cetățeni vest- 
germani au ales deputății par
lamentelor locale. Rezultatele 
scrutinului -in cele trei landuri 
sint următoarele: In Rhenania 
de Nord-Westfalia. Partidul 
U.C.D. a obținut 46,3 la sută, 
P.S.D. — 46,1 la sută, iar P.L.D. 
— 5,5 la sută. In landul Sa
xonia inferioară P.S.D.-ului i-au 
revenit 46,2 la sută. U.C.D.-ului 
45.7 la sută, iar in landul Saar, 
P.S.D. a obținut 40,8 la sută, 
U.C.D. — 47,9 la sută. In Saxo
nia inferioară și Saar, Parti
dul liber-demoferat a primit un 
număr de voturi sub limita de 
5 la sută, nemaiavind astfel 
dreptul, potrivit legislației elec
torale. să fie reprezentat in par
lamentele landurilor respective.

După cum se știe, P.S.D. îm
preună cu P.L.D. formează ac
tuala coaliție guvernamentală

de la Bonn. In acest sens, ob
servatorii politici își pun între
barea dacă votul de duminică 
va influența stabilitatea actua
lei coaliții.

Cancelarul Willy Brandt și-a 
exprimat convingerea că liderii 
liberali vor avea ..voința și for
ța" de a menține coaliția cu 
P-S.D. _De altfel, a remarcat el, 
P.L.D. s-a menținut numai acolo 
unde a împărțit responsabilități
le guvernamentale cu P.S.D., 
adică in Rhenania de Nord- 
Westfalia*. La rindul său. Wal
ter Scheel, președintele P.L.D., 
vice-cancelar și ministru de ex
terne in guvernul de la Bonn, 
a reafirmat hotărirea partidului 
său de a menține coaliția cu 
P.S.D., arătind că .verdictul de 
care noi vom ține seamă va fi 
cel al alegerilor legislative ge- 

1973". El a apreciat 
politică externă a 

trebuie să fie conti-

nerale din 
că actuala 
guvernului 
nuată.

un vast cwp 
de operațiuni

©Potrivit ultimelor date pu
blicate la Lima, numărul celor 
care și-au pierdut viața în ur
ma catastrofalului cutremur de 
la 31 mai se ridică la aproxi
mativ 60 000 de persoane. Alte 
30 000 de persoane au fost ră
nite, iar aproximativ 50 000 de 
peruvTeni au fost evacuați din 
zonele sinistrate.

militare

R.S.F. IUGOSLAVIA : Peste 100 km de pe linia ferată 
Ljubljana — Zagreb — Belgrad — Niș — Skoplje, a fost 
electrificată, urniînd ca pînă la sfîrșitul anului întregul 
traseu să fie terminat.

In foto : Un tren pornind din gara Zagreb spre Bel
grad, pe prima porțiune electrificată.

dintre starea
MONTREAL 15 (Agerpres). — 

Echilibrul biologic dintre starea 
de somn și cea de veghe este 
determinat de acțiunea a trei 
substanțe chimice — serotoni- 
na, noradrenalina și dopamina, 
care intră in componența neu
ronilor din zona centrală a 
creierului mare. Această desco
perire — rezultatul cercetări
lor prof. dr. Michel Jouvet, ca
re conduce Facultatea de medi
cină experimentală de la Uni
versitatea din Lyon — conside
rată a fi una dintre cele mai 
importante in neurologie.* a fost 
prezentată la simpozionul de 
neuropsihologie de la Montreal.

Jouvet a descoperit că in 
centrul creierului mare există 
un sistem de neuroni ale că
ror celule conține aceste sub
stanțe chimice. Prin lezarea a- 
cestei regiuni, echilibrul biolo-

gic între somn și veghe se de
teriorează, rezultatul ei fiind o 
stare permanentă de insomnie.

Experiențele au dovedit că 
serotonina joacă un rol foarte 
important in asigurarea echi
librului biologic intre starea de 
somn și cea de veghe. Nora
drenalina are un rol important 
în menținerea sistemului ner
vos în stare de veghe și la pro
vocarea emoțiilor. Visele și in 
goneral somnul agitat sint pro
vocate de prezența noradrenali- 
nei în cantitate mai mare. E- 
chilibrul intre starea de veghe 
și cea de somn este asigurat 
in special de’ interacțiunea din
tre serotonină și noradrcnalină. 
Se cunoaște faptul că chiar în’ 
cazul unei stări de somn pro
fund activitatea cerebrală nu

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Intr-un document al secretaria
tului O.N.U., publicat la sediul 
Națiunilor Unite, se arată că 
populația globului pămîntesc va 
fi la jumătatea secolului 21, de 
11 miliarde de locuitori. Aceas
ta reprezintă o creștere de peste 
trei ori a numărului actual al 
populației terestre, ce se cifrea
ză la 3,362 miliarde.

biologic
încetează. Deșteptarea propriu- 
zisă survine ca urmare a ac
țiunii acestei substanțe.

Cea de-a treia substanță chi
mică, dopamina, reglează la rîn- 
dul său și coordonează activi
tatea motorie a sistemului ner
vos. Prezența dopaminci a fost 
pusă recent in legătură cu boa
la lui Parkinson. Existența în 
cantități insuficiente a dopami- 
nei are drept urmare încetini
rea mișcărilor corpului sau o 
rigiditate caracteristice suferin
zilor provocate de boala lui 
Parkinson. In sprijinul acestei 
ipoteze este citat faptul că ad
ministrarea medicamentului L- 
Dopa, realizat de curind in Sta
tele Unite, pe bază de dopami- 
nă, la bolnavii de Parkinson, 
a dus la înlăturarea simpto- 
melor acestei maladii.

PNOM PENH 15 (Ager
pres).—In Cambodgia, al că
rei teritoriu a fost transfor
mat in întregime ântr-un 
vast cimp de operațiuni mi
litare, forțele populare de 
rezistentă își intensifică pre
siunea asupra trupelor ad
ministrației de la Pnom Penh 
și unităților americano-sai- 
cjoneze care au invadat țara. 

'Lupte deosebit de violente, 
relatează agenția Reuter se 
desfășoară in jurul localită
ții Kompong Speu unde for
țele populare de rezistență 
au respins atacurile combi
nate ale infanteriei, aviației 
și artileriei cambodgiano-sud- 
vietnameze în tentativa de 
a ocupa orașul aflat sub con
trolul unităților patriotice. 
Corespondentul agenției AP 
relatează că în cinci puncte 
din jurul orașului Pnom Penh 
se desfășoară lupte între for
țele de rezistentă populară 
și trupele administrației Lon 
Noi susținute de unități sai- 
qoneze. La Neak Leung, pa- 
irioții au atacat un post for
tificat. Toate principalele căi 
de comunicație cu orașul 
Pnom Penh au fost întrerupte 
luni dimineața, în urma atacu
rilor forțelor populare de re
zistență din Cambodgia, a de
clarat un purtător de cuvint 
al Administrației Lon Noi — 
Sirik Matak, citat de agenția 
Franco Presse. Este pentru 
prima oară cînd capitala 
Pnom Penh este izolată, fapt 
considerat de observatorii 
politici ca o deteriorare se
rioasă a situației din Cam
bodgia. Știrile transmise de 
agențiile de presă informează 
despre puternice concentrări 
dc unități ale forțelor popu
lare care avansează in di
recția orașului Pnom Penh. 
Ultima cale de comunicații 
cu capitala Cambodgiei a 
fost închisă luni dimineața, 
în urma unei ambuscade or- 
qanizate de forțele patrioti
ce la circa 60 km de Pnom 
Penh.

©La Kiel (R. F. a Germa
niei), un incendiu a distrus o 
întreprindere de asamblare a 
motoarelor navale, provocînd 
pagube evaluate la 10 milioane 
mărci vest-germane. Potrivit 
primelor constatări, incendiul 
pare să fi fost provocat de lin 
scurt-circuit în 
trică.

rețeaua elcc-

CI

© Cu numai 
înainte de data

o săptămînă 
.. expirării vala

bilității tratatului de securitate 
japono-american, în îr.ț 
Japonie au avut loc mari 
monslratii împotriva .. ..............
alianței militare cu Statele Uni
te. Aproximativ 60 000 de per
soane au participat duminică 
la mitinguri și demonstrații in 
116 localități ale țării, cerind 
guvernului să renunțe la reîn
noirea tratatului și să notifice 
abolirea sa la 22 iunie.

întreaqa 
u.uii de- 
mentineril

Secretarul general al 
U Thant, aflat intr-o 

scurtă vizită la Londra la in
vitația guvernului britanic, a 
avut luni o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart. 
Au fost discutate, cu această 
ocazie, problema legată de si
tuația din Orientul Apropiat și 
Indochina, precuțn și o serio 
do chestiuni legate de activita
tea O.N.U.

In continuarea turneului său 
european, U Thant va fi pre
zent marți la Haga. la cel 
dc-al Il-lea Congres Mondial al 
Alimentației.

© La Delhi a avut loc o 
plenară a Secretariatului Cen
tral al Partidului Comunist din 
India. Un comunicat dat publi
cității la încheierea plenarei a- 
nunță că participanții au exa
minat evenimentele po" 
desfășurate în țară de la 
ma sesiune a Consiliului 
țional al partidului.

Secretariatul Central al 
din India a chemat toate ... 
țele democratice și de stînga 
din țară să-și unească lupta 
împotriva pericolului pe care-l 
reprezintă organizațiile politice 
de dreapta.

Comunicat polono-mongol

P.C. 
for-

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat 
publicității comunicatul cu privire la vizita lui J. Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P.’ 
Mongole, in Polonia. In comunicat se arată că în cursul 
convorbirilor purtate cu reprezentanți ai conducerii de 
pu l id și de stat poloneze au fost dezbătute probleme pr i
vind dezvoltarea în continuare a relațiilor politice, econo
mice și culturale dintre cele două țări. Părțile și-au reafir
mat voința de a duce o politică activă, in favoarea destin
derii internaționale și a coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme social-politice diferite.
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