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O acțiune de amploare
AUTOUTILARE A 
ȘI AUTODOTAREA 

UNITĂȚILOR MINIERE
Promovarea autodotării și au- 

toutilării este determinată de 
nevoia de dotare a industriei, 
aflată în condițiile ritmului 
înalt de dezvoltare din țara 
noastră, de cerințele progresu
lui rapid al economiei, care 
solicită un efort susținut din 
partea industriei constructoare 
de mașini și utilaje.

Obținerea unei eficiențe e- 
conomice cît mai ridicate, creș
terea exportului de mașini și 
utilaje, impun concentrarea e- 
forturilor industriei construc
toare de mașini asupra unor 
■domenii prioritare și, în ca- 
‘drul acestora, asupra unor o- 
biective judicios alese. Sînt 
numeroase tipurile de mașini 
și instalații tehnologice pe ca
re industria de specialitate nu 
le realizează și nici nu le va 
fabrica în următorii ani. Expe
riența mondială demonstrează, 
Insă, că autoutilarea reprezintă 
un mijloc foarte rapid pentru 
rezolvarea unor probleme teh
nologice noi, mult mai rapid 
decît o poate face industria de 
specialitate, deoarece contactul 
dintre cei care se ocupă de fa
bricație și cei puși să realize
ze utilajul este, în cazul auto- 
utilării. cel mai direct posibil, 
ta aceasta, se adaugă contribu
ția pe care o are, în procesul 
de autoutilare, inițiativa cre
atoare a inovatorilor.

Ținîndu-se seama de necesi
tățile specifice, consiliul de 
administrație al Centralei căr
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un succes 
cie prestigiu
Deși e cea mai tinâră artă, 

filmul și-a ciștigat o mulțime 
impresionantă de adepți, o 
parte dintre ei depășind sta
diul de spectatori, pornind in
tr-o temerară activitate de 
creatori, înarmați cu destul de 
modeste mijloace materiale 3 
(aparate de filmat și de mon- B 
taj. soluții etc.). Sint cineaștii 0 
amatori existență in Valea fi 
Jiului și grupați în jurul ciu- | 
burilor sindicatelor din Lu- i 
peni, Vulcan și Casa de cui- | 
tură din Petroșani. Creația i 
Zor, care pendulează între | 
observația vieții și filmarea | 
ei pînă la ficțiune, a luat 
amploare, calitatea filmelor a 
atras atenția cineaștilor pro
fesioniști, s-a ajuns la un 
concurs național al cineama- 
torilor. i

Al doilea Festival național 
al cineaștilor amatori, orga
nizat în cinstea gloriosului 
semicentenar al Partidului 
Comunist Român, a avut ca 
obiective orientarea activității 
spre temele majore ale socie
tății noastre socialiste, stimu
larea cinecluburilor și desco
perirea de noi cineaști talen- 
tați, consolidarea și dezvol
tarea cinecluburilor existente. 

La faza finală a festiva
lului, desfășurată la Pitești, 
cele trei cinecluburi din Va
lea Jiului au prezentat mai 
multe filme, fiind distinse 
„Sens unic'1 (premiul II — 
film de animație, color, rea- i 
Uzat de Oscar Simonis și I 
lou Băloi — decupaj) și re- . 
portajul „E. M. Lupeni" (men- I 
țiune — realizat de un grup i 
printre care amintim pe Io- I 
sif Tellmann, Oscar Simo- ■ 
nis, Traian Moraru, Vasile I 
lovu). In zilele de G, 7, 8 iu- I

/n ziarul 
nostru 

de mîine, citiți 
PAGINA

Individ — 
colectivitate 

bunelui Petroșani, sub îndruma
rea biroului Comitetului muni
cipal de partid, a analizat po
sibilitățile existente în acest 
sens, sesizînd și preluînd influ
ențele pozitive ale procesului 
de autodotare și autoutilare. 
Acțiunile au fost îndreptate 
spre executarea acelor utilaje 
și instalații care nu se pot 
procura de la unitățile de spe
cialitate ale M.I.M.G. sau din 
import, ca și către preluarea 
execuției a unui volum apre
ciabil din piesele de schimb 
necesare exploatării în condiții 
corespunzătoare a utilajului 
tehnologic din import.

Acțiunea de autodotare a 
unităților C.C.P. se desfășoară 
în mod organizat, prin pro
gramele de investiții ale căror 
studii tehnico-economice și 
proiecte de execuție, realizate 
în exclusivitate în cadrul gru
pului propriu de proiectare al 
centralei, I.C.P.M.H., sau al 
celor două grupuri specializate 
din cadrul M. I. M. G.. 
I.P.R.O.M.I.N. și I.C.E.M.I.N., 
avizate prin consilii tehnico-ști- 
ințifice, acceptîndu-se soluții 
care iau în considerare reali
zarea în proporție de 90% din 
valoarea utilajelor și instalații
lor cu montaj în cadrul centra
lei. Se apelează la uzinele spe
cializate sau la import numai 
în cazul unor situații extreme, 
cînd posibilitățile noastre actu
ale sau în perspectivă nu pot 
rezolva realizarea internă a a-

Muncitorii Vasile Păcală și Petru Jilip de la Uzina electrică Vulcan surprinși pe pe
liculă în timp ce executau o reparație la sita rezervorului de ulei pentru turbine.

Fotoi I. LICIU

Dări 
de seamă 

ale 
deputaților
In toate localitățile muni

cipiului au început adunările 
de dări de seamă ale depu
taților în fața alegătorilor. 
Cu acest prilej, deputății con
siliilor populare județean, 
municipal, orășenești și co
munale informează alegătorii 
despre realizările obținute în 
circumscripțiile lor și stabi
lesc împreună noile obiecti
ve pe linia gospodăririi și 
înfrumusețării cartierelor și 
străzilor, obiective ce urmea
ză să fie realizate cu con
tribuția directă a maselor de 
cetățeni.

' An de an, tot mai mulți 
excursioniști se îndreaptă
spre locurile de rară frumu
sețe din nordul Moldovei,
pentru a vizita una sau mai 
multe localități de pe itine- 
rariul Suceava, Fălticeni,
Piatra Neamț, Bicaz, Boto
șani, Voroneț, Tg. Neamț, 
Gura Humorului, Rădăuți, 
Putna, Arbore etc. Pitorescul<________ _ 

ccstora. Autodotarea cuprinde 
în marc parte utilaje și insta
lații realizate în cadrul Uzinei 
de utilaj minier Petroșani ca 
instalații de împins vagonete, 
frîne. culbutoare, lanțuri com- 
presoare, colivii, molete, schi- 
puri, utilaj de preparare etc.

Experiența a arătat că, prin 
orientarea judicioasă a consi
liului de administrație al C.C.P, 
a programului de autodotare 
și autoutilare, s-a realizat trep
tat pentru U.U.M.P. o anumită 
specializare, capabilă să preia 
întreg necesarul de utilaje și 
instalații pentru activitatea de 
investiții și un volum aprecia
bil din necesarul de utilaj teh
nologic — utilaje independente 
— al activității de producție 
a unităților din bazin.

Aplicarea S.T.E.-ului de am
plificare a uzinei — efectuat 
de către I.C.P.M.H. — va reflec
ta legătura dintre proiectant 
și specialiștii însărcinați cu e- 
xecuția utilajelor, cu influențe 
reciproce și consecințe pozitive, 
în primul rînd prin scurtarea 
duratei de obținere a utilajului 
necesar dotării, obiective strict 
legate de nevoile prezente și 
de perspectivă ale producției 
de cărbune.

Ponderea acestei acțiuni, 
pentru Centrală o constituie 
realizarea, în cadrul U.U.M.P. 
a 23 la sută din utilajul teh
nologic exprimat fizic, necesar 
activității de producție concre
tizat, în esență, prin prelucra

Ce profesie ne alegem
Pornind de la ideea că în 

această perioadă o mare par
te dintre elevi sînt frămîn- 
tați de alegerea unei profe- 
suni pentru care să se pre
gătească, clubul sindicatelor 
din Lupeni și-a propus să or
ganizeze astăzi un colocviu cu 

aiilocai'ul în nordul Moldovei
de un inegalabil farmec al 
locurilor, îmbogățit cu auten
tice valori ale culturii po
porului român, îi atrage deo
potrivă pe drumeții ce caută 
să se recreeze pe meleagu
rile străjuite de înălțimile 
Panagl iiei, ca și pe pasiona- 
ții doi nici să cunoască noi 
file di.i trecutul patriei.

Const icventă obligației asu
mate, dea oferi tinerilor pri

rea stîlpilor de abataj, a grin
zilor metalice, a transportoarelor 
cu raclete etc. In cincinalul 
actual, uzina are prevăzute 
producții de peste 50 000 de 
stîlpi de abataj cu pompă cen
trală, cca, 350 agregate hidra
ulice de înaltă presiune, (>0 000 
de grinzi metalice și 900 de 
transportoare cu raclete. Sem
nificativ este faptul că de 
exemplu, prețul transportorului 
cu raclete realizat la noi se 
situează cu mult sub prețul 
industriei de specialitate, fiind 
de cca. trei ori mai mic decît 
cel al unui transportor TR-3 
fabricat în cadrul uzinei „U- 
nio" Satu Mare.

Realizarea în cadrul C.C.P. a 
stîlpilor de abataj cu pompă 
centrală, a agregatelor hidrau
lice de înaltă presiune și a 
grinzilor metalice, produse din 
import, în condițiile unor re
surse valutare limitate, au jus
tificat orientarea ca aceste 
fonduri să fie destinate exclu
siv pentru cumpărarea unor u- 
tilaje și echipamente care din 
punct de vedere tehnic nu pot 
fi realizate cu forțele de cate 
dispunem atît în cadrul cen
tralei, cît și în țară, referindu- 
ne în mod special la utilajul

Ing. D. POPESCU 
inginer șef electromecanic 

Ing. C. COVLEA 
șef serviciu mecanic

(Continuare în pag. a 3-a)

tema „Ce profesie ne alegem11. 
Prin invitarea unor reprezen
tanți ai diferitelor profesiuni, 
care pot oferi tinerilor in
formații necunoscute, coloc
viul, se dorește o activitate 
educativă de un real folos 
tinerilor pentru a cunoaște 
nomenclatorul profesional.

Întîlnire 
cu tineretul
Astăzi, la ora 17, clubul 

sindicatelor din Vulcan or
ganizează pentru tinerii din 
localitate o seară instructiv- 
distractivă. Cu acest prilej 
ei pot audia și expunerea 
„Contribuția României la 
lupta popoarelor pentru zdro
birea fascismului11.

lejul să-și cunoască patria, 
comisia de turism pentru ti
neret din cadrul Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C. 
organizează și pe aceste me
leaguri, o frumoasă excursie 
de 5 zile. Costul aproxima
tiv al excursiei este de 377 
lei. înscrierile se primesc la 
comitetul municipal al U.T.C., 
de unde pot fi obținute și 
alte informații.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ

COREEANĂ
SOSIREA LA PHENIAN

Capitala Republicii Populare 
Democrate Coreene a întîmpi- 
nat sărbătorește, cu sentimente 
de caldă prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

Vizita oficială de prietenie a 
delegației țării noastre este a- 
preciată aici, la Phenian, ca 
un eveniment memorabil în e- 
voluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și solidaritate mi
litantă dintre cele două partide 
și state frățești, ca o înaltă 
expresie a legăturilor profunde 
care unesc popoarele român și 
coreean. Ca o reflectare a a-

Cuvintarea de salut 
a tovarășului 
Kim Ir Sen

Cuvintarea de răspuns 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

români.

Stimate
Ceaușescu,

tovarășe Nicolae

Stimată
Ceaușescu,

tovarășă Elena

Stimate tovarășe Ion 
ghe Maurer,

Gheor-

Stimați și distinși oaspeți

Dragi tovarăși și prieteni,

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, al guvernului Republi
cii Democrate Coreene și al în
tregului popor coreean, salut 
fierbinte vizita in țara noastră 
a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Poporul nostru vă întimpină 
astăzi cu nespusă bucurie pe 
dumneavoastră, solii priteniei 
poporului frate român.

Actuala vizită în țara noas
tră a delegației de partid și 
guvernamentale române este o 
expresie elocventă a prieteniei 
și coeziunii dintre popoarele 
țărilor noastre, care se dezvol
tă pe zi ce trece în mod feri
cit.

Poporul coreean și poporul 
român sînt unite prin legături 
puternice, de nezdruncinat, de 
prietenie încă din trecut.

Poporul nostru dă întotdea
una o înaltă prețuire relațiilor 
de prietenie și colaborare cu 
poporul român, statornicite in 
lupta pentru realizarea țeluri
lor și idealurilor comune, se 
bucură în mod sincer de rea
lizările strălucite dobindite de

Pleura din Pekin a ttpliei de partid ii guvernamenlale mie,
PEKIN 9. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația de partid și 
guvernamentală română, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și-a încheiat miercuri vi
zita oficială de prietenie în Re
publica Populară Chineză, e- 
fectuată la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și a guvernului 
Republicii Populare Chineze. 
Delegația a părăsit Pekinul, 
plecînd spre Phenian.

De la reședința oficială, de
legația a fost însoțită de pre
mierul Ciu En-lai, Huan Iun- 
sen și alte persoane oficiale 
chineze.

Aeroportul din Pekin este 
pavoazat sărbătorește. Sînt ar
borate drapelele de stat român 
și chinez. Pe platoul central 
se află adunată o mulțime de 
locuitori ai capitalei, veniți 
să-și ia rămas bun de la înal
ții oaspeți români. Se află, de 
asemenea, prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 

cestor sentimente, cuvintele 
„prietenie", „coeziune11 sînt în
scrise sub imaginea a două mîini 
strînse viguros pe fondul dra
pelelor îngemănate coreean și 
român. Asemenea panouri do
mină traseul pe care înalții 
oaspeți urmează să-l parcurgă 
și de-a lungul căruia s-au în
șiruit sute de mii de oameni, 
încă din primele ore ale di
mineții.

Aceeași atmosferă festivă 
domnește la aeroportul Sun An, 
unde au fost arborate pretu
tindeni drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Demo
crate Coreene. Numeroși oa
meni ai muncii au venit cu 
portrete ale tovarășilor Nicolae 

harnicul și talentatul popor 
român în construirea societă
ții noi, sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Roman, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

România, Republică Socialis
tă suverană, pășește astăzi vi
guros pe drumul spre noi pro
grese și civilizație, pe drumul 
luptei împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea păcii.

Delegația de partid și guver
namentală română a sosit în 
țara noastră aducînd cu ea 
simbolul avintului creator al 
poporului român și dorința no
bilă de a întări solidaritatea 
frățească cu poporul coreean.

Aceasta reprezintă un puter
nic imbold pentru poporul 
nostru, care, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, 
luptă pentru consolidarea și 
dezvoltarea pe mai departe 
a orânduirii socialiste în țara 
noastră, pentru izgonirea im
perialiștilor americani din Co
reea de sud și realizarea uni
tății independente a patriei.

Stimați oaspeți.
Pretutindeni în țara noastră, 

dumneavoastră vă veți bucu
ra de o primire ospitalieră, 
caldă și veți constata in mod 
nemijlocit sentimentul profund 
de prietenie nutrit de poporul 
nostru față de poporul frate 
român.

Noi dorim ca, in timpul șe
derii în țara noastră, dumnea
voastră, scumpii noștri oaspeți, 
să petreceți zile plăcute și utile 
pentru ca vizita dumneavoas
tră să fie încununată de rezul
tate minunate.

Trăiască prietenia și coezi
unea de luptă nezdruncinată 
dintre poporul coreean și po
porul român 1 

ita do M Inii Cm
în capitala R. P. Chineze. Se 
intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu premierul Ciu 
En-lai trec în revistă unitățile 
reprezentative ale trupelor te
restre, marinei și aviației, mi
liției populare și gărzilor ro
șii aliniate pe aeroport. Miile 
de locuitori prezenți izbucnesc 
în unale, scandează pentru prie
tenia dintre popoarele român și 
chinez. Pe mari pancarte se 
află scrise în limbile română 
și chineză cuvintele : „Călduroa
se urări de drum bun dele
gației de partid și guvernamen
tale române11. Grupuri de ti
neri și tinere îmbrăcați în cos
tume pitorești interpretează dan
suri populare chinezești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai delega
ției române își iau rămas bun 

Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu pa
nouri pe care sînt înscrise urări 
de bun venit, cuvinte de salut 
închinate prieteniei dintre po
poarele român și coreean ) 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român", „Bun venit delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu11. Baloane uriașe au 
ridicat deasupra aeroportului 
steaguri ale României și Co
reei, precum și lungi eșarfe de 
mătase cu urările : „Intîmpinăm 
cu căldură solia de prietenie a 
României11, „Trăiască prietenia 
și coeziunea frățească statorni
cite între poporul coreean și 
poporul român11.

Orele 11,30. Avionul oficial

Stimate tovarășe Kim Ir Sen,

Stimată tovarășă Kîm Săng E,

Dragi tovarăși și prieteni,

Sosit pe pămîntul Republicii 
Populare Democrate Coreene 
prietene, doresc să adresez Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, prezidiului 
Adunării Populare Supreme și 
guvernului țării dumneavoas
tră, întregului popor coreean, 
un călduros salut tovărășesc 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a întregului popor 
român.

Doresc să exprim vii mul
țumiri Comitetului Central al 
Partidului Muncii și Cabinetu
lui de Miniștri, personal tova
rășului Kim Ir Sen, pentru in
vitația ca o delegație de par
tid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România să 
facă o vizită oficială de priete
nie în Coreea frățească. Sîntem 
bucuroși, dragi tovarăși, că 
avem astfel posibilitatea de a 
lua contact nemijlocit cu mun
ca și preocupările entuziastu
lui și dinamicului popor coreean, 
ale cărui strălucite realizări 
dobîndite sub conducerea glo
riosului său partid, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, sînt 
urmărite cu sinceră satisfacție 
și întrunesc o înaltă prețuire 
din partea întregului nostru 
popor.

Vizita noastră este urmarea 
firească a bunelor relații de 
prietenie ce se dezvoltă con

cu căldură de la premierul Ciu 
En-lai. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ciu En-lai își 
string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează.

Apoi, secretarul general al 
Partidului Comunist Român și 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și ceilalți membri ai de
legației române își iau rămas 
bun de la Huan Iun-sen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Cian 
Ciun-ciao, membru al Biroului 
Politic, prim-secretar al Comi
tetului de partid al orașului 
Șanhai, Iao Ven-iuan, membru 
a! Biroului Politic, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Ie Cien-in, membru 
al Biroului Politic, vicepreșe
dinte al Comisiei militare din 
cadrul G.G. al P.C. Chinez, Ie 
Ciun, membru al Biroului Po
litic, soția vicepreședintelui Lin 

românesc își face apariția pe 
cerul Phenianului, însoțit de 
reactoare ale forțelor aeriene 
militare coreene, care au alcă- 
tuit o escortă de onoare de la 
frontiera țării.

Salutați cu puternice aplauze, 
cu ovații și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
române coboară scara avionu
lui. Ei sînt întîmpinați cordial 
de secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, tovarășul Kim Ir Sen, îm- 
preună cu soția sa, Kim Săng 
E. Conducătorii de partid și da

(Continuare în pag. a 4-a) 

tinuu între partidele și țările 
noastre, pe baza principiilor de 
nezdruncinat ale marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
socialist, pe stimă și încredere 
reciprocă, constituie o expre
sie a solidarității poporului ro
mân cu lupta poporului coreean 
pentru realizarea sarcinilor sale 
legitime de reunificare pașnică 
a patriei.

Exprimăm convingerea, dragi 
tovarăși, că vizita pe care o 
începem astăzi, într-o atît de 
plăcută ambianță tovărășească, 
convorbirile pe care le vom a- 
vea, întîlnirile cu populația vor 
adinei și mai mult cunoașterea 
reciprocă, vor contribui la con
solidarea și dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și colabo
rării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, intre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
spre binele celor două popoare 
și in interesul unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru progres social și pace în 
lume.

Vă mulțumesc din inimă, sti
mați tovarăși, pentru primirea 
plină de cordialitate ce ne-o 
faceți, pentru cuvintele calda 
cu care ne-ați salutat pe pă
mîntul patriei dumneavoastră.

„Să trăiască și să se întăreas
că continuu prietenia și cola
borarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populara Democrată Coreeană, 
dintre popoarele român și co- 
reean“.

Biao. U Fa-sien, Li Tso-pen. 
Ciu Ui-tso, membri ai Biroului 
Politic, adjuncți ai șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. 
Ciu Den-kuei, Li Te-sîn, mem
bri supieanți ai Biroului Poli
tic, Go Mo-jo, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților popu
lari din întreagă Chină, Ken 
Biao, membru al C.C., șeful Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, U De, membru al 
Comitetului Central, al doilea 
secretar al Comitetului Muni
cipal Pekin al P.C. Chinez, Ci 
Pîn-fei. ministru ad-interim al 
afacerilor externe, Lim Cia-mei, 
soția vicepremierului Li Sien- 
nien, și alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasado
rul României la Pekin, Aurel 
Duma, și membrii Ambasadei.

Delegația română a fost sa
lutată cu aceleași sentimente 
de caldă prietenie manifestate 
de poporul chinez în tot tim
pul vizitei făcute de delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână în R. P, Chineză.
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ORIZONTURI LICEELE INDUSTRIALE
în fafa absolvenților

învățămîntului de cultură generală

ȘCOLILE 
PROFESIONALE

In fiecare an, sute de ab
solvenți ai școlilor profesio
nale miniere, calificați ca mi
neri, mecanizatori, lăcătuși, 
electricieni, preparatori, su
dori etc., sînt angajați în în
treprinderile miniere, aducin- 
du-și alături de muncitorii 
mai vîrstnici, un prețios a- 
port la realizarea sarcinilor 
de producție.

Tinerilor care se califică 
prin școlile profesionale sta
tul le asigură ondiții dintre 
cele mai bune pentru însu
șirea meseriei alese.

In școlile profesionale mi
niere învățămîntul teoretic se 
desfășoară în săli de clasă 
spațioase, cabinete tehnice și 
laboratoare dotate în mod 
corespunzător cu materiale și 
aparatură didactică. Tnstrui-

rea practică se organizează 
fie în atelierele școlilor fie 
în întreprindere.

Pe timpul școlarizării, ele
vii școlilor profesionale mi
niere, primesc gratuit îmbră
căminte. haine de protecție 
și de uzură, asigurîndu-li-se 
totodată o hrană consistentă 
la cantină. De asemenea, în 
fiecare an, elevii primesc în 
mod gratuit rechizite și ma
nuale școlare. Elevilor care 
provin din alte localități, li 
se oferă gratuit cazare în 
căminele școlilor, în condiții 
corespunzătoare de confort și 
igienă.

Pe toată perioada cit se 
găsesc în școală, elevii se 
bucură de supravegherea u- 
nui personal didactic calificat, 
capabil să le asigure o bună

educație cetățenească 
dezvoltare armonioasă 
și spirituală. Pentru aceasta 
elevii au Ia dispoziție cluburi, 
biblioteci, cercuri foto, săli 
și terenuri de sport, televi
zor, săli de meditație etc. în 
care pot să-și dezvolte în- 
tr-un mod organizat anumite 
aptitudini literare, artistice 
sau sportive.

In vacanță, elevii sînt tri
miși în tabere de odihnă, ex
cursii școlare și drumeții, o- 
ferindu-li-se toate condițiile 
pentru o plăcută petrecere a 
timpului.

După terminarea școlii, ti
nerii absolvenți sînt imediat 
încadrați în producție con
form contractului încheiat la 
intrarea în școală, puțind rea
liza încă din

CONCURSUL
DE ADMITERE

fxi concursul de admitere pentru școlile pro
fesionale (cursuri de zi) se pot prezenta tineri 
care au promovat clasa a VIII-a și absolvenții 
școlii generale de 10 ani care nu au depășit 
virsta de 18 ani pînă la 31 decembrie 1971.

Înscrierile la concursul de admitere se fac 
fn perioada 1 IUNIE — 5 IULIE la sediul fie
cărei întreprinderi 
mătoarele acte :

4* cerere
< certificat de
4 certificai de
(in original) sau adeverință de promovare 
a clasei a VIII-a

fișa medicală completată, < 
școala generală sau certificat 
liberat de circumscripția medico-sanitară 
care candidatul este luat în evidență.

buletin de analiză a sîngelui și rezultatul 
examenului radiologie pulmonar (radiosco- 
pie, radiografie sau 
fectuate cu cel mult 
concurs.

în cerere se va preciza meseria la care candi
datul dorește să se înscrie pentru concurs, în 
funcție de planul de școlarizare al întreprin
derii sau școlii.

Candidații care pînă în ultima zi de înscriere 
nu au prezentat toate actele prevăzute mai 
tuș, nu sînt primiți Ia concurs.

Concursul de admitere va fi precedat de 
examinarea medicală, care se va face cu 1—3 
iile înainte de începerea probelor scrise.

Candidații respinși la examinarea medicală nu 
tint primiți la probele de concurs, care se or
ganizează după cum urmează i

— probele scrise 7—8 iulie
— probele orale 9—14
Concursul de admitere

rele probe i
a) matematică —
b) fizică — scris 
Candidații vor îi

programele claselor 
clasei a VIII-a) și 
nerale de 10 ani 
școli).

sau școli, depunîndu-se ur-

naștere in original și copie 
absolvire a școlii generale

eliberată 
medica]

de 
e- 
la

microradiografie), e- 
trei luni înainte de

iulie
constă din urmăloa-

și oralacris '
și ora]
examinați diferențiat după 
V—VIII (pentru promovații 
după programele școlii ge- 
(pentru absolvenții acestei

Rețeaua și profilul 
din județul

Școala profesională Deva, 
str. Minerului nr. 24. Telefon 
1.28.13. (Pe lîngă l.E.C. — 
Deva a Ministerului Energiei 
Electrice).

— Electrician pentru cen
trale, stații și rețele electrice; 
lăcătuș mecanic pentru caza
ne șj turbine cu abur.

Școala profesională Hune
doara, str. 23 August nr. 17. 
Telefon 16.87 și 20.54. (Pe lîn
gă Combinatul siderurgic 
Hunedoara al Ministerului In
dustriei Metalurgice).

— Laminator profile și ta
blă; oțelar; furnalist; lăcătuș 
mecanic industria siderurgică; 
strungar; frezor-rabotor-mor- 
teaor; electromecanic de a- 
parate de măsură și automa
tizare; zidar-.șamotor.

Școala profesională sanita
ră, Hunedoara, sir N. Băl- 
cescu nr. 1. Telefon 19.43. 
Consiliul popular județean.

Școala profesională Barza, 
comuna Criscior. Telefon 592. 
(Pe lîngă întreprinderea mi
nieră Barza, Centrala mine
reurilor neferoase Deva).

— Mecanizator minier; lă-

și • 
fizică

primii ani de

aciivitate salarii corespunză
toare, după rețeaua tarifară 
de salarizare a ramurii mi
niere.

Absolvenții de școli profe
sionale care dovedesc aptitu
dini deosebite în producție, 
după efectuarea stagiului ne
cesar de minim 3—5 ani în 
meserie, pot fi înscriși, la 
propunerea întreprinderii In 
școlile de maiștri.

In centrele miniere la ca
re sînt repartizați să lucreze 
tinerii absolvenți pot de a- 
semenea să urmeze liceu] se
ral sau fără frecvență, pri
mind în acest sens tot spri
jinul din partea întreprinde
rilor și deschizîndu-li-se ast
fel calea spre institutele de 
învățămînt superior.

Intrucit după absolvirea cla
sei a VIII-a tinerii își vor 
continua studiile fie în învă- 
țămintul liceal, fie în clasele 
IX—X ale școlii generale s-a 
urmărit ca în clasele I—VIII 
să se asigure elevilor un 
fond comun de cunoștințe de 
cultură generală.

In clasele IX—X cultura 
generală se va lărgi și apro
funda prin studiul discipli
nelor fundamentale (limba și 
literatura română, matema
tică, fizica, chimia, biologia 
etc) formîndu-li-sc elevilor 
un sistem închegat de cunoș
tințe pe ansamblul celor 
ani de studii.

1. Dreptul de înscriere la 
concurs

Se pot prezenta la concursul 
dc admitere la învățămîntul de 
zi a) liceelor de specialitate 
promovații clasei a VTIT-a a 
școlii generale dacă nu au de
pășit vîrsta de 17 ani împliniți 
în anul respectiv (1 ianuarie 31 
decembrie).

2. Data concursului
Concursul de admitere se va 

desfășura între 22 iunie — 3 iu
lie pentru toate locurile plani
ficate.

Liceele la care vor rămîne 
locuri neocupate, în sesiunea 
iunie — iulie, vor ține un nou 
concurs de admitere în perioa
da 1 — 19 septembrie.

3. înscrierea candidaților
înscrierea candidaților se fa

ce pe specialități, la secreta
riatul liceelor, între 1—17 iunie 
(15—28 august) pe bază de 
rere însoțită de următoarele 
te i

a) certificatul dc naștere 
origina] și în copie (copia
certifică de liceu și se păstrea
ză anexată la cerere, iar origi
nalul se restituie);

b) adeverință de promovare 
a clasei a VIII-a a școlii gene
rale de 10 ani;

c) act medical conform in
strucțiunilor Ministerului Sănă
tății, din care să rezulte starea 
sănătății candidatului ;

d) buletin de analiza sîngelui 
și rezultatul examenului radio
logie pulmonar (radioscopie, ra
diografie sau microradiografie) 
efectuate cu cel mult trei luni 
înainte de concurs (aceste bu
letine sînt obligatorii numai în 
cazul în care nu sînt cuprinse 
în actul medical prevăzut la 
punctul c).

Liceele vor afișa numărul 
locurilor planificate pe speciali
tăți cu 10 zile înainte de con
curs și zilnic în perioada înscri
erilor, numărul candidaților în
scriși.

Probele se vor susține 
materia studiată, la 
respective, în clasele 
ale școlii generale.

Probele scrise 
și se desfășoară 
datei

a) 26 iunie 
limba și literatura română sau 
obiectul pentru 
candidatul,

b) 27 iunie 
matematică.

Probele scrise 
notorii.

Probele orale 
pauză de o zi de la terminarea 
ultimei probe scrise și se desfă
șoară pe bază de bilele întoc
mite de profesorii examinatori 
ți aprobate de președintele co
misiei.

din 
obiectele 
V—VIII

înccp
la următoarele

la ora 9

(1 septembrie)

care a optat

(2 septembrie)

încep după o

din județul 
Hunedoara

10

ce- 
ac-

în
se

r

Școala
generală

de 10 ani

Meseria
Admiterea în școală se face 

diilor obținute la concurs la 
tivă, în limita locurilor planificate.

La concursul de admitere nu există „reușiți 
fără loc“ și nu se aprobă reexaminări.

Elevii admiși vor încheia în termen de 
zile de la începerea cursurilor, contracte 
întreprinderile pentru care se pregătesc.

In timpul concursului de admitere școlile 
sigură, în limita posibilităților, cazarea și 

care nu sînt 
alocația sta-

în ordinea me- 
meseria respec-

15 
cu

a-

contra cost — hrana candidaților 
în localitate, nedepășindu-se însă 
bilită pentru școlile respective.

In mod excepțional, la meseria
TOR MINIER — candidații nu susțin examen 
de admitere.

Tinerii promovați ai clasei a VIII-a sau ab
solvenții școlii generale de 10 ani. sînt admiși 
DIRECT, pe bază de teste.

Testele constau din întrebări elementare sau 
exerciții simple pentru verificarea cunoștințe
lor de cultură generală și pentru orientarea 
profesională.

Rezultatul testării se notează cu puncte.
ADMITEREA IN ȘCOALA SE FACE ÎN OR

DINEA NUMĂRULUI DE PUNCTE OBȚINUTE 
DE CANDIDAȚI, în limita locurilor prevăzute 
prin planul de școlarizare.

Elevii din școlile profesionale au următoarele 
drepturi materiale în perioada de școlaritate i

— școlarizare gratuită;
— hrană în limita alocației de 10 lei/zi (res

pectiv dc 13 lei/zi în perioada de instruire 
practică în subteran);

— cazare gratuită în internat, pentru elevii 
ai căror susținători legali au domiciliul în altă 
localitate;

— articole de igienă corporală;
— manuale școlare, in folosință;
— costul integral al transportului dus-întors 

In vacanță;
— echipament (pufoaică, pantaloni vătuiți, 

bluză și pantaloni de doc, salopetă, căciulă, 
bocanci, sandale, cămăși etc.);

— 20—30 la sută din plata cuvenită pentru 
munca efectiv prestată pe timpul practicii în 
întreprinderi (în numerar și pe carnet C.E.G.).

MECANIZA-

școlilor profesionale
Hunedoara

metalice; 
industria 

mașini;

cătuș construcții 
lăcătuș mecanic în 
construcțiilor de 
strungar; electrician întreți
nere și reparații; lăcătuș de 
mină; electrician de mină; 
preparator de minereuri; 
frezor-rabotor-mortezor.

Școala profesională Călan, 
str. Crișana nr. 1. Telefon 
443. (Pe lingă Uzinele .Vic
toria" — Călan ale Ministe
rului Industriei Metalurgice).

— Modelier (pentru turnăto
rie); electrician de întreține
re și reparații; turnător-for- 
mator; strungar; lăcătuș me
canic industria siderurgică.

Școala profesională Sinie- 
ria, str. 23 August nr. 28. 
Telefon C.F.R. 21. (Pe lîngă 
Uzina mecanică de reparat 
material rulant — Simeria a 
Ministerului Transportului).

— Lăcătuș mecanic loco
motive; lăcătuș mecanic va
goane; cazangiu.

Școala profesională Deva, 
str. Alexandru Sahia nr. 3. 
Telefon 1.40.05. Consiliul 
popular județean.

— Zidari construcții; dul
gher; instalator de încălziri

centrale; instalator de insta
lații tehnico-sanitare și de 
gaze; lăcătuș pentru construc
ții metalice; mozaicar faian
ța r.

Școala profesională Lupeni, 
str. Viitorului nr. 27. Tele
fon 210. (Pe lingă Centrala 
cărbunelui Petroșani).

— Mecanizator minier, lă
cătuș de mină, electrician de 
mină.

Școala profesională Petro
șani, str. Republicii nr. 7. Te
lefon 15.75. (Pe lîngă Centra
la cărbunelui Petroșani). Se 
școlarizează prin : ucenicie la 
locul de muncă : forjor; fre- 
zor-rabotor-mortezor; lăcătuș 
construcții metalice; strungar; 
sudor.

Cursuri de zi : electrician 
de mină, lăcătuș de mină, 
montator 
tronicâ.

Școala 
șani, str.
Telefon 17.16 și 17.17. Minis
terul Comerțului Interior.

— Vînzător produse alimen
tare; vînzător produse textile 
și încălțăminte; vînzător pro
duse metalo-chimice; ospătar.

zi :

de aparatură elec-

profesională Petro-
23 August nr. 6.

de
mecanizator

minier
Meseria *le .mecanizator 

minier" se pregătește pentru 
prima . oară in țara noastră 
incepind din anul școlar 
1970—1971, cu o durată de 
școlaritate de trei ani. Mun
citorii calificați în această 
meserie urmează să fie în
cadrați după terminarea șco
lii în întreprinderi miniere, 
la procese mecanizate de ex
tracție a cărbunilor și mine
reurilor. Acești muncitori sînt 
destinați să deservească în 
special mașini și utilaje mi
niere de mare productivitate 
cum ar fi haveze, combine, 
pluguri, complexe mecanizate 
de abataj și altele.

Elevii care se pregătesc in 
meseria de „mecanizator mi
nier", pe lingă noțiunile de 
cultură generală (limbă ro
mână, matematică, fizică și 
chimie), primesc și cunoș
tințe de mecanică, electro
tehnică, studiul materialelor, 
organe de mașini, exploatări 
miniere, mașini miniere, pro
tecția muncii, organizare și 
planificare.

Pentru aceasta școlile sînt 
dotate cu laboratoare și ca
binete tehnice. Instruirea 
practică se desfășoară în a- 
telierele școlii, în atelierele 
întreprinderii, 
cu anul Ill, 
tru învățarea 
vii sînt dați 
lingă cei mai buni muncitori 
calificați, 
maiștri.

Potrivit 
salarizare 
tria minieră, absolvenții de 
școală profesională care lu
crează ca mineri mecaniza
tori în subteran, sînt înca
drați la angajare, la nivelul 
de bază, in funcție de cate
goria minei in care lucrează.

La exploatările miniere din 
Valea Jiului absolventul ob
ține 67 Ici pe post, iar după 
un stagiu de trei luni el pri
mește 76 lei pe post.

Majoritatea obiectelor de 
cultură generală sînt prevă
zute in planul de învățămînt 
cu același număr de orc ca 
in actualul plan de învăță
mînt al liceului pentru cla
sele IX—X.

Avînd in vedere că majo
ritatea meseriilor, in care se 
pregătesc elevii în școli pro
fesionale presupun cunoștin
țe de desen tehnic și de elec
trotehnică, in planul de in- 
vățămint al claselor IX—X 
s-a prevăzut studiul desenu
lui tehnic și al electrotehni
cii. Pentru fete se organizea
ză un curs facultativ de no
țiuni de menaj. Pentru pre
gătirea practică a elevilor 
din clasele IX—X se va efec
tua o zi pe săptămînă (6 ore) 
atit în școlile din mediul ur
ban cit și în școlile de la sa
te.

In mediul urban lucrările 
practice se vor efectua dife
rențiat pentru băieți și fete. 
Băieții vor efectua lucrări de 
lăcătușerie, strungărie, elec
trotehnică, mecanică auto, 
tîmplărie, practică în unități 
comerciale, librării etc., iar 
fetele lucrări de menaj, croi
torie, artizanat, stenodactilo
grafie, practică în unitățile 
comerciale, librării, unități 
sanitare, oficii poștale etc.

In mediul rural studiul a- 
griculturii va fi îmbinat cu 
activitatea practică.

•an

Liceul industria) metalur
gic — Hunedoara Str. 23 Au
gust nr. 1 Telefon 23 12.

— acționări și' automatizări 
în siderurgie — învățămînt 
de zi și seral

— Termotehnica proceselor 
siderurgice — învățămînt de 
zi

— Utilaje în industria side
rurgică — învățămînt de zi 
și seral.

Liceul industrial minier Pe
troșani. Sir. Mihai Eminescă 
nr. 17 Telefon 17 96.

— Exploatări miniere — 
învățămînt de zi

— Electromecanică minieră
— învățămînt de zi.

Liceu) industrial minier — 
Deva. Str. Minerului nr. 24 
Telefon 1 41 80, interior 99.

— Exploatări miniere — 
învățămînt de zi

— Electromecanică minieră
— învățămînt de zi

Liceul industria) de con
strucții — Deva. Str. Mineru
lui rir. 30 Telefon 1 33 75.

— Construcții civile și in
dustriale — învățămînt de zi.

Licee agricole
Liceul agricol — Gcoagiu. 

Telefon 12.
— Horticultură — învăță

mînt de zi
— ZoeWhnie — învățămîntConținutul și

economiceconcursului
Concursul de admitere va 

consta din următoarele probe i
a) o probă scrisă și orală la 

alegere între limba și literatura 
română și un obiect din profi
lul specialității la care se în
scrie candidatul : fizică, chimie, 
științe biologice, geografie;

b) o probă scrisă și orală la 
matematică

Liceul economic — Orăștie.
Str. V. I. Lenin nr. 25 Tele
fon 319.

— Planificare — contabili
tate — învățămînt de zi.

— Merceologie — învăță- 
mînt de zi.

Nu se calculează media gene
rală a candidaților care nu ob
țin la fiecare obiect de concurs 
cel puțin media .5“. Acești 
candidați sînt respinși fără a

iar incepind 
n subteran. Pen- 

meseriei, ele- 
să lucreze pe

șefi <le echipă și

noului sistem de 
aplicat in indus-

y

li se calcula media generală.
Admiterea elevilor în liceu sa 

face în ordinea descrescindă a 
mediilor generale, obținute da 
candidați la concurs și în limita 
locurilor planificate pe speciali
tăți.

Pentru sesiunea de vară limh 
ta minimă de admitere este 
„6". Candidații care în această 
sesiune obțin medii sub „6* 
sînt declarați respinși.

Pentru sesiunea de toamnă li
mita minimă de admitere poate 
fi „5*. Candidații care obțin 
medii sub această limită sînt 
declarați respinși.

In cazul cînd pe ultimul lee 
sînt mai mulți candidați co s- 
ceeași medie, pe ace) loc va M 
admis candidatul care are me
dia cea mai mare la promova
rea clasei a VllI-a.

Afișarea rezultatelor la con
cursul de admitere se face în 
cel mult 24 de ore de la termi
narea examinărilor orale, tr«- 
cîndu-se numele candidațilo» 
reușiți și mediile obținute.

La concursul de admitere n» 
există reușiți fără loc și nu k 
aprobă reexaminări.

Eventualele contestații, referi
toare la concurs, se adrescazA 
în termen de cel mult 5 ziJ» 
ministerelor, organelor centrai» 
sau locale în a căror subordin» 
funcționează liceele respective, 
care cercetează, hotărăsc și co
munică rezultatul, celor intere
sați, în cel mult 20 de zile.

Admiterea

învățămîntul
seral si

Concursul de admitere în 5»» 
vățămîntul seral și fără freo* 
vență constă din aceleași prob» 
și se desfășoară după normei» 
stabilite pentru învățămîntul d» 
zi.

Data concursului
La învățămîntul seral și îă?3 

frecvență concursul de admite
re se desfășoară în perioade 
1—H) septembrie.

Probele scrise se desfășcaxf 
la următoarele date i

1 septembrie — limba și lite-* 
ratu ra română sau obiecte] 
pentru care a optat candidatul,

2 septembrie — matematice.
Admiterea candidaților
La concursul de admitere —« 

învățămînt seral și fără fre®* 
vență — admiterea se face fa 
ordinea descrescîndă a mediile» 
generale obținute. Media mini* 
mă de admitere poate fi „5“.

Informații suplimentare 
vind condițiile de admitere c* 
modul de desfășurare a con* 
cursului se pot obține de la se
cretariatele liceelor de specia
litate.

LICEELE
Admiterea elevilor în liceele 

de cultură generală se face pe 
bază de concurs. Concursul de 
admitere în licee — învățămînt 
de zi —se desfășoară în peri
oada 22 iunie — 3 iulie.

La liceele la care nu se ocu
pă toate locurile planificate se 
organizează un al doilea concurs 
în perioada 1—10 septembrie.

La concurs se pot înscrie ele
vii promovați ai clasei a VIII-a 
a școlilor generale care împli
nesc vîrsta de cel mult 17 ani 
în anul calendaristic în care se 
prezintă la concurs.

Elevii se pot înscrie la con
curs la liceele în care se predă 
limba modernă studiată in cla
sele V—VIII.

Liceele afișează cu 
înainte de concurs 
locurilor planificate, 
nîndu-se și limbile moderne ca
re se predau în liceul respec
tiv.

In perioada înscrierilor, 
mărul candidaților înscriși 
afișează zilnic.

înscrierea candidaților 
concurs se face pînă cel tirziu 
cu două zile înainte de începe
rea concursului pe baza unei 
cereri însoțită de următoarele 
acte:

— adeverință de promovare 
a clasei a VIII-a a școlii gene
rale ;

— carnetul de Sănătate sau 
o adeverință de sănătate elibe
rată de circumscripția sanitară 
la care este luat in evidență 
candidatul ;

— certificatul de naștere al 
candidatului in original și o co
pie.

10 zile 
numărul 
mențio

na
se

DE CULTURĂ GENERALĂ
desfășurării con- 

admitere candida-
In timpul 

cursului de 
ții sînt obligați să aibă asupra 
lor buletinul de identitate și 
fișa de examen.

Concursul de admitere este 
precedat de vizita medicală.

Concursul de admitere se 
susține la următoarele obiecte 
de învățămînt i

— limba și literatura română 
— scris și oral ;

scrisă se acordă trei ore. Intr-o 
zi se programează o singură 
probă.

Probele scrise constau din i
— la limba română și litera

tura maternă, o compunere pe 
o temă din lectura literară stu
diată și o analiză gramaticală 
(sintactică și morfologică);

— la matematică, o problemă 
și un exercițiu.

Probele orale încep după’ o

Concursul de admitere
— matematică — scris și o- 

ral;
— Istoria României — oral.
La liceele și secțiile cu pre

darea în limbile naționalităților 
conlocuitoare, candidații susțin 
probă scrisă și orală și la lim
ba și literatura maternă.

Promovații clasei a VIII-a a 
școlii generale, cu predare in 
limbi ale naționalităților c 
locuitoare, se pot prezenta 
concursul

de
de

pot

con-
i la
i li

eu
A-

de admitere și la 
cultură generală, 
predare română, 
susține în limba ma- 

probele de examen la

ceele 
limba 
ceștia 
ternă
obiectele studiate în limba ma
ternă.

Probele scrise se desfășoară 
la dalele stabilite de Ministe
rul învățămîntului și încep la 
ora 9. Pentru fiecare probă

pauză de o zi față de ultima 
lucrare scrisă.

Biletele cuprind pentru fie
care obiect cîte două subiecte 
din materia prevăzută in pro- 

la 
Și

grama concursului. Astfel, 
limba și literatura română 
limba și literatura maternă ■

— un subiect din lectura 
terară ;

— o analiză gramaticală (sin
taxa frazei și analiza sintacti
că și morfologică a unei pro
poziții).

La matematică ;
— un exercițiu de aritmetică 

sau de algebră;
— o problemă.
La Istoria României : două 

subiecte din capitole difei ite.
Media concursului de admi

tere se stabilește aritmetic din 
notele obținute la cele cinci

probe de concurs (pentru can- 
didații de la liceele cu limbi 
de predare ale naționalitățile» 
conlocuitoare, 7 probe).

Candidații care nu au obți
nut cel puțin media „5“ la fo
care obiect nu sînt admiși îs 
liceu.

La cel de-al doilea concur» 
care se organizează în Iun» 
septembrie pentru ocupare» 
locurilor rămase vacante la io
nele licee, media minimă 6» 
admitere este „5".

Admiterea candidaților se fa
ce în ordinea mediilor obținut» 
Incepind cu cea mai mare, te 
limita locurilor planificate.

In cazul cînd pe ultimul Ic® 
sînt mai mulți candidați c» 
aceeași medie, va fi adm:s can
didatul caro are cea mai mar» 
medie la promovarea clasei a 
VIII-a.

La concursul de admitere b» 
există candidați reușiți fură loc.

Liceul afișează listele cu can
didați i admiși în ordinea des
crescătoare a mediilor, u doua 
zi după terminarea probelor o* 
rale.

Contestațiile in legătură t» 
concursul de admitere se adre
sează în termen de 5 zile de *a 
aiișarea rezultatelor inspecto
ratului școlar județean «ar» 
cercetează, hotărăște și comuni
că celui in cauză rezultatul în 
cel mult 10 zile.

Candidații declarați admiși 
care nu se prezintă ia teu în 
cel mult 10 zile dc la începe
rea cursurilor sau în același 
termen nu înaintează acte pen
tru justificarea absenți sini 
considerați retrași.
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în spirîinl înaltelor răspunderi

Plenara Comitetului 
al U. T. Cmunicipal

Sentimentul pe care-1 încear
că fiecare tînăr conștient de 
rolul ce-1 deține în societatea 
noastră, atunci cind ia act des
pre valoarea eforturilor depu
ne pentru edificarea propriului 
său viitor, nu poale fi decît a- 
rcla al răspunderii depline — 
un sentiment plenar, capabil 
râ stimuleze energii gcncratoa- 
’ c, la rîndul lor, de autentice 
valori materiale și spirituale. 
'Această răspundere există fn 
conștiința tineretului, ea a fost 
dovedită de nenumărate ori 
«înd, pe frontul munci;, tinerii 
ți-au dăruit elanul propriu 
vîrstci. integrîndu-se în colec
tivele angajate în marea în
trecere pentru îndeplinirea și 
depășirea exemplară a 
nilor de plan.

-I*rin muncă pentru muncă” 
*— auzim, deseori, o deviză a 
utcciștilor înscrisă în activitatea 
organizațiilor de tinerel cu 
putere de principiu călăuzitor. 
Prin muncă, spre îndeplinirea 
unui țel comun, al bunăstării, 
-prin muncă și eforturi creatoa
re. spre îndeplinirea celor mai 
nobile aspirații de afirmare 
n personalității omului, de li
bertate și fericire. Din esența 
acestei devize converg zeci și 
sute de acțiuni educative, or
ganizate în spiritul răspunde
rii față de societate, față de 
Viitor. „Minutul felicită, 
Iul acuză", sună o altă deviză 
n uteciștilor, cărora nu le 
<c indiferent cu ce preț al tim
pului sînt obținute unele suc- 
cese. Timpul nu trebuie irosit, 
un minut pierdut astăzi poate 
aduce energice acuzații mîine, 
tot așa cum minutul cîștigat 
este un prețios pas pe scara 
tâmpului. Dornici dc afirmare, 
tinerii au înființat "" 
calității", au deschis un 
vărat „Proces rebuturilor", 
vedind prin toate aceste 
țiunj hotârîrea organizați.lor 
U.T.C. de a răspunde, prin fap
te de muncă, grijii cu care sînt 
iLncon jurați în societatea so-

Am asistat recent, cu satis
facție, la una din dezbaterile 
tinerilor, un prilej de trecere 
in revistă, în fața plenului co
mitetului municipal al U.T.C. 
n preocupărilor pentru mobili
zarea la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Din referatul prezen
tat în fața activului plenare», 
de către tovarășul Vasile Oros, 
prim-secretar al comitetului 
municipal al U.T.C., s-a des
prins ca o legitimă mîndrie 
faptul că, în bilanțul cu care 
colectivele de muncă din mu
nicipiu au încheiat primele cin
ci luni ale anului s-au încorpo
rat și eforturile, cunoștințele,

S3FCÎ-

nrinu-

es-

..Tribuna 
ide- 
ds- 
ac-

energia și dinamismul miilor 
de tineri din municipiul nostru, 
muncitori, ingineri și tehnici
eni. băieți și fete, tineri cres
cuți în spiritul înaltei respon
sabilități față de societate, al 
dăruirii a tot ce au mai bun 
pentru înfăptuirea idealurilor 
celor ce muncesc. ..Acționînd în 
sensul acestui deziderat — s-n 
arătat în referatul comitetului 
municipal — organele și orga
nizațiile U.T.C. și-au orientat 
și desfășurat activitatea spre 
o mobilizare intensă, o partici
pare conștientă a tinerilor in 
procesul muncii. In centrul în
tregii activități politice desfă
șurate s-a aflat preocuparea de 
a cultiva la tineri dragostea 
față de meserie, de a desă- 
vîrși educarea lor prin muncă 
și pentru muncă.

Numeroși tineri au luat 
vîntul pc marginea celor 
puse în referat, exprim în d 
lărîrea organizațiilor pe 
le-au reprezentat de a se stră
dui, și în continuare, pentru 
înlăturarea unor lipsuri din 
activitatea lor și obținerea în 
acest fel a unor realizări spori
te. Tntrc alți vorbitori. Mircca 
Zcnibcr și Vasile Răcani, prim- 
secretari ai comitetelor orășe
nești Petrîla și Vulcan ale 
U.T.C., Marin Cucu, Prim 
Pălivan, Nicolae Popescu, se
cretari ai comitetelor U.T.C. de 
la minele Vulcan. Lupeni și 
Uricani, Gbcorghe Biro. Zorițfl 
.Artcan, Aurel Urîțelu și alții, 
s-au referit la necesitatea men
ținerii unei colaborări perma
nente între organizațiile de ti
neret și conducerile tchnico- 
administrative ale unităților, 
a extinderii preocupărilor pen
tru ridicarea calificării tinerilor 
noi angajați, organizării unor 
acțiuni comune cu sindicatul 
pe tema educației, pentru în
tărirea disciplinei și reducerea 
fluctuației cadrelor.

In încheierea lucrărilor ple
narei. tovarășul loan Ghinea. 
secretar al comitetului munici
pal de partid, luînd cuvîntul, 
s-a referit pe larg la răspun
derea sporită ce trebuie să o 
dovedească, și în continuare, 
organizațiile de tineret, pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan. Recomandările 
făcute tinerilor cu acest prilej 
s-au referit la necesitatea in
tensificării muncii politice în 
rîndul tineretului, cunoșoînd, 
așa după cum a arătat vorbi
torul, că 1 orice problemă eco
nomică este în primul rînd o 
problemă politică, de educație 
patriotică a tinerilor, în spi
ritul înaltelor răspundea ce 
le au în față.

au cu- 
ex- 
ho- 

care

I. M.

Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 

controlului obștesc, în 
dezbaterea oamenilor

muncii
Potrivit practicii democra

tice promovate în mod con
secvent de partidul nostru 
de a consulta masele în pro
blemele hotărîtoare ale vieții 
economice, politice și socia
le, în perioada 2—9 iunie a.c. 
Sn toate întreprinderile, insti
tuțiile. unitățile comerciale 
și de deservire din Valea 
Jiului au avut loc adunări ale

salariaților, organizate de 
consiliile municipal, orășenești 
și comunale ale Frontului 
Unității Socialiste pent) n 
dezbaterea proiectului de 
lege privind organizarea și 
funcționarea controlului ob
ștesc. In aceleași adunări s-a 
prelucrat și chemarea Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

De la Grupul de șantiere
Valea Jiului

FOTBAL., DIVIZIA A

JIUL REDIVIVUS...
Indicatori 
superiori

Dupn trecerea primelor 
cinci luni «lin acest an, colec
tivul «le muncă al Grupului 
«le șantiere Valea Jiului nl 
T.C.1I. _și-a realizat și depă
șit Olanul la apartamente, 
unde au fost recepționate 
două blocuri (II 3—1 și E 13 
din Petroșani) cu un avans 
de peste 50 de zile.

Toate apartamentele preda
te pînfi în prezent au primit 
calificativele dc „bine" și 
„foarte bine".

Remarcabil e faptul că — 
deși la finele trimestrului 
1 a.c. productivitatea nu ora 
realizată decît in proporție 
de 97,85 la sută —, datorită 
unei mai bune organizări a 
muncii, a unei folosiri mai 
judicioase a forțelor dc mun
că și utilajelor existente pe 
șantier, in aprilie și în mai 

v _____

s-a depășit productivitatea 
planificată. rccuperîndu se 
rămîncrea in urmă In acest 
indicator. Se poate remarca, 
in mod deosebit, aportul con
structorilor de pe șantierul 
1 Petroșani care — pe peri
oada scursă «Ic la începutul 
anului — au depășit produc
tivitatea muncii cu pești 
la sută.

9

Macara-furn 
de mare 

capacitate
cu couscb- 
zării opera- 

industrializării, 
în- 
cu 
de 
to-

Urmărindu-se < 
vențn linia mocani; 
(iilor și a 
grupul a fost dotat, la 
cepului lunii curente, 
încă o macara — turn 
marc capacitate (100 de 
ne/metri) destinată poligonu
lui de panouri prefabricate 
Livezeni. Respectivul util ij 
servește aiît procesului «le

turnare a betoanelor în pa
nouri, cit și manevrării și 
încărcării acestora «lin urină 
in mijloace de transport pen
tru a fi duse la locul mon
tării. In prezent, poFgoiuiI 
deține două utilaje de o n- 
semenca capacitate.

Pregătiri 
de recepfie
Se lucrează intens in ve

derea predării, pînă la sfir- 
șitul lunii iunie, a încă 40 
de apartamente în blocul 
II 3—1 Aeroport VI Petro
șani, a blocurilor 16 a și 16 
b «lin Vulcan și a blocului 
C 2, cu 60 «le apartamente, 
din Lupcni. De menționat că 
— prin iminenta recepție a 
celor 40 de apartamente a- 
mintite — se realizează o de
vansare apreciabilă a ter
menului înscris in grafic 
pcnlru obiectivul in cauză.

y

AUTOUTILAREA

AUTODOTAREA
(Urmare din pag. 1)

de tăiere, combinele de abataj 
și de înaintare.

Sub aspect economic, o dată 
cu realizarea integrală a stil- 
pului de abataj Sn cadrul fa
bricii de stîlpi Vulcan (se pre
cizează că din cele 4 tipuri, în 
momentul de față numai trei 
tipo-dimensiuni se obțin cu 
material integral din țară, pen
tru restul recurgîndu-se la im
portul țevii trase la rece) se 
obțin pentru utilajul tehnolo
gic realizat în cadrul U.U.M.P. 
importante reduceri valutare.

Pentru anul 1971 și perioada 
1972—1975, realizarea stîlpilor 
hidraulici și a agregatelor de 
înaltă presiune la capacitatea 
finală a fabricii respective, re
prezintă 1 340 lei reducere/1 000 
lei investiție.

Trebuie precizat că acțiunea 
de autodotare în cadrul C.C.P.- 
ului nu s-a limitat numai la 
utilajul tehnologic, ci s-a extins 
ți asupra altor utilaje din ac
tivitatea de producție obținute 
pînă în 1970 din import. Ne 
gîndim la instalația de semna
lizare cu controlul blocării în
chiderii ușilor din rampe, apa
ratură proiectată de către
T. C.P.M.II. si în curs de reali
zarea de către U.U.M.P.. prin 
care se renunță la achiziționa
rea instalației în cauză din im
port.

Reducerea valutară apreciabilă 
este completată prin preluarea 
unui 
vări 
rării 
mod 
menții) de susținere și tăiere, do
cumentații elaborate de către 
compartimentele electro-meca- 
nice ale unităților și care va fi 
extinsă prin amplificarea com
partimentului de proiectare al
U. U.M.P.

Pe lîngă volumul total va
loric al autodotării și autouti- 
iării realizat în cadru) C.C.P..

însemnat 
de piese 
utilajului 
deosebit

număr de rele- 
necesare repa- 
din import, în 
pentru echipa-

Foto I V. IORDACHESCUUn loc de atracție al orașului Petroșani : Piața Victoriei.

cel propus pentru anul în curs 
și perioada 1971—1975 prin 
planurile de investiții anuale, 
utilaj cu montaj și independen
te, acțiunea se desfășoară în 
condițiile realizărilor prin for
țe proprii unităților C.C.P. la 
nivelul atelierelor electromeca
nice de mină, a serviciilor e- 
iectromecanice, beneficiindu-se 
mai mult sau mai puțin de 
colaborări specializate și oo- 
larizînd în cadrul acestor obiec
tive cele mai dinamice forțe 
din cadrul exploatărilor mini
ere. Finanțarea acestor acțiuni 
prin fonduri de mică mecani
zare sau chiar producție în 
exclusivitate 'au condus ia efi
ciente economice, în majori
tatea cazurilor fiind rodul acti
vității de organizare științifică 
a procesului de producție Pro
priu.

Putem exemplifica prin rea
lizarea :

©• organizării atelierului de 
reparat stîlpi hidraulici, E.M. 
Lupeni, confecționarea atît a 
instrumentației pentru activi
tatea de reparații, cît și a stan
durilor de încercări necesare |

® circularului pentru jumă
tăți și a ferestrăului alternant 
în cadrul depozitului de lemn 
E.M. Lonea ;

@ presei hidraulice pentru 
îndreptat armături, la E.M. Pa- 
roșeni ;

g instalației pentru coaserea 
cablurilor plate de compensare 
a vaselor 
U.U.M.P. ;

organizării atelierelor 
pentru confecționarea garnitu
rilor din cauciuc și dotarea 
cu întreaga instrumentație ne
cesară în cadrul preparațiilor 
I’ctrila și Lupeni.

In perioada 1971—1975 acțiu
nile de autodotare și autouti- 
lare proprii Uzinei de utilaj 
minier Petroșani se vor desfă
șura după un plan stabilit în 
care se includ un număr de 
22 obiective, a căror finanțare 
din fondurile de mică mecani
zare se estimează la peste 2,7 
milioane lei.

Efectele economice ale aces
tor acțiuni vor fi concretizate 
prin i mărirea capacității de 
fabricație, reducerea cheltuieli
lor de producție (cu 1 530 mii 
Ici anual) și prin creșterea pro
ductivității muncii.

Se remarcă în acest sens i 
cuptorul pentru încălzirea 
bandajelor trenurilor de roți 
1- comotive ; executarea standu
rilor de probe-încercări pentru 
fabrica de stîlpi ; realizarea li
niilor tehnologice pentru exe
cuția grinzilor metalice și a 
transportoarelor cu raclete; or
ganizarea șl dotarea atelierului 
pentru confecționarea garnitu-

ri'or din cauciuc și mase plas
tice în cadrul fabricii de stîlpi 
Vulcan ; extinderea Și moderni
zarea atelierului pentru repa
rat utilaj electric antigrizutos ; 
organizarea și dotarea secției 
de elemente de automatizare 
și altele.

Orientarea Consiliului de ad
ministrație al C.C.P. în promo
varea activității de antoutiîare 
este îndreptată în mod priori
tar în acele domenii în care 
necesitățile de utilaje specifice 
sînt cele mai acute, examinîn- 
du-se toate posibilitățile reale 
de import, posibilitățile produc
ției centralizate în vederea a- 
sigurării necesarului de utilaje, 
întăririi capacităților de produc
ție în funcție de termenele sta
bilite și desfășurării activită
ții de producție în cele mai 
bune condiții.

Specialiștii noștri au contri
buit și contribuie prin capaci
tatea lor tehnică de creație și 
organizare la realizarea volu
mului necesar de autodotare și 
autoutilare, determinat- prin 
programele concrete, izvorîte 
din specificul activității Cen
tralei cărbunelui Petroșani și 
a căror materializare va fi -e- 
fleclată în aportul pe care-1 
aduce producției și securității 
muncii.

S-a consumat și clapa a 27-a. 
A fost grea, cu multe semne 
de întrebare. Dar Jiul i-a fă
cut față onorabil. In repriza a 
doua a meciului cu Petrolul, pe- 
troșăncnii și-au autocopiat com
portarea din partida cu Dina
mo și au învins cu același scor î 
2—0. Autor: Naidin: același 
Naidin din meciul cu Dinamo, 
căruia i-a revenit ; 
gol tocmai cînd 
drept că și pînă aci

Cum a fost ? In orice caz bi
ne. Neliniștiți încă de gînduri 
amare, elevii lui Viorel Tîlina- 
ciu au abordat și întîlnirea 
Petrolul la fel de rapid, 
calculat și de prudent ca și 
aceea de duminica trecută, 
Dinamo. Înaintarea a fost din 
nou în vervă, inclusiv Ion Con
stantin, s-a „duelat" permanent 
cu solida apărare ploieșteană 
— unde Mocanii și Bădin pă
zeau din răsputeri poarta lui 
Mihai Ionescu —, linia media
nă a acționat lucid și oportun, 
iar apărarea nu s-a lăsat nici 
măcar o dală înșelată de sub
tilitățile lui Grozca, Ciupilu sau 
Petruț.

Dacă ar fi să concretizăm 
în cîteva cifre superioritatea 
Jiului, ar trebui să spunem că : 
a beneficiat de 10 cornere față 
de numai 3 ale Petrolului; a 
șutat de 20 de ori spre poarta 
lui Mihai Ionescu, în timp ce 
ploieștenii au trimis mingea 
spre poarta lui Stan numai de 
10 ori; a înscris două goluri, 
iar oaspeții au trimis de două 
ori mingea în bara porții lui 
Stan; a comis mult mai puține 
faulturi decît adversarul său, 
care, din minutul 71 al parti
dei a fost lipsit de aportul lui 
Grozca, eliminat de pe teren 
pentru atitudine ireverențioasă 
față de arbitrul de centru Ni
colae Petriceanu.

In prima parte a întîlnirii,

apetitul de 
trebuia. E 

rum trebuia, 
orice

cu 
de 
pe 
cu

Jiul a dominat cu insistență, 
ș-a masat adversarul în ca
reu, și-a creat bune ocazii de 
a înscrie, dar fie că lc-a ra
tat (Ion Constantin, Cotorinani, 
Pcroncsru, Sandu, Libardi), fie 
că au fost rezolvate de apără
torii adverși și de portarul Mi
hai Ionescu (minutele 5, 7, 12, 
18, 28, 34, 36, 41, 45). In acest 
timp, ploieștenii s-au apărat 
caîltn și sigur, au contraatacat 
rareori prin Grozea, Ciupilu, 
Petruț și mai rar Dincuță, însă 
fundașii Jiului nu s-au lăsat 
depășiți, iar Stan a intervenit 
cu succes în minutele 17 (cu 
capul în afara careului), 33 și 
38 (la șuturile puternice, de la 
distanță, ale lui Crîngașu).

După pauză însă. Jiu) a reu
șit să și concretizeze. După 
două corncre consecutive, în 
minutele 5 și 6, galeria prinde 
aripi. Jiu) forțează golul și a- 
cesta cade în minutul 54. Tonca 
avansează cu o minge pe aripa 
dreaptă, îi pasează lui Libardi. 
acesta șutează puternic, mingea 
rovine din bară în teren și Nai
din, aflat pe fază, nu iartă : 
1—0 pentru Jiu). înainte cu trei 
minute (situație ca și în me
ciul cu Dinamo). Grozea tri
misese balonul în bara porții lui 
Stan. Peste alte două minute 
de la înscrierea golului, Ciu- 
pitu scapă de toți apărătorii 
Jiului, dar trimite de la nu
mai 8 metri mingea tot în 
bară.

Petrolul dă o replică mai vi
guroasă (la propriu și la figu
rat) adversarului. Mocanu este 
avertizat cu cartonașul galben, 
vrea să părăsească terenul, dar 
antrenorul său îl liniștește și 
jocul continuă. Grozea îi dă 

Stan în minutul 60, 
Tonescu îl pune la 
pe portarul jiulist, 
obțin două cornere

emoții lui 
apoi Nae 
încercare 
ploieștenii 
și „furia" Petrolului trece. Trecp

Rezultate tehnice Etapa viitoare
Politehnica — U.T.A. 4—1 Dinamo — „U“ Craiova
Dinamo — Rapid 1—1 C.F.R. Cluj — Steagul roșu
„U“ Craiova—C.F.R. Cluj 1—1 Petrolul — Steaua
Steagul roșu—S.C. Bacău (»—0 Farul — U.T.A.
Steaua — Progresul 2—2 Progresul — Jiul
„U" Cluj — Farul 3—2 C.F.R. Timișoara — „U“ Cluj
F.C. Argeș—C.F.R. Tim. 3—1 F. C. Argeș — Rapid
Jiul — Petrolul 2—0 S. C. Bacău — Politehnica

CLASAMENTUL
1. Dinamo 27 13 8 6 42—23 34
2. Rapid 27 11 11 5 31—21 33
3. Steagul roșu 27 12 6 9 24—22 30
4. Farul 27 11 8 8 38—37 30
5. Steaua 27 10 9 8 39—30 29
6. Petrolul 27 10 9 8 31—31 29
7. „U" Craiova 27 11 7 9 23—25 29
8. Politehnica 27 12 4 11 44—36 28
9. U.T.A. 27 12 4 11 39—32 28

10. ..U" Clu j 27 10 8 9 32—27 28
11. F. C. Argeș 27 9 8 10 36—38 26
12. Jiul 27 11 3 13 25—29 25
13. S. C. Bacău 27 10 4 13 31—40 24
14. C.F.R. Cluj 27 8 7 12 32—12 23
15. Progresul 27 7 7 13 27—35 21
16. C.F.R. Timișoara 27 6 3 18 18—14 15

de extracție

AMAF1LM
LUPENI
un succes 

de prestigiu
(Urmare din pag. 1)

Preocupări numismatice
Secția din Petroșani a „So

cietății Române de Numis
matică", care își desfășoară 
activitatea în cadrul Mu
zeului mineritului, numără 
fn prezent 20 de membri co
lecționari de monede, banc
note, medalii și insigne.

Dintre aceștia Petru Melha, 
pensionar, și Aurel Dula, in-

giner posedă cele mai boga
te colecții numismatice și 
miniaturistice apreciate pen
tru tematica și varietatea lor. 
Preocupîndu-se de dezvolta
rea activității secției, mem
brii titulari au discutat intr-o 
ședință de lucru recentă mă
surile necesare pentru atra
gerea unui număr mai mare

de colecționari și îmbogăți
rea colecțiilor prin noi achi
ziții și donații. Printre cei 
care au donat în ultimul 
timp monede străine se nu
mără Francisc Vetro care a 
pus la dispoziția muzeului 
cîteva monede din Cehoslo
vacia și U.R.S.S.

Nu mai merg la cramă
Știți care-i cea mai tejghea, 4—5 prietene 

strașnică barmană pe de-ale barmanei. 
care a avut-o T.A.P.L.
Petroșani de două de- terară. Uirfesc pe unul 
cenii încoace ? Sînt si- și pe altul. Ceri să fi 
gur că nu știți. Dar A
v-o spun eu. Se nu- INICrETK/
mește Vasilica Văcă- H
reanu. Profesia și-o e-
xercilă la vestita era- servit. JJarmana Vasi- 
mă „Odobcști". Și-O e- Hca insă n-are timp să 
xercită e un fel de a te ia in seamă. Pre- 
spune pentru că... n-ar zidează birfa. lndrăz- 
trebui s-o facă. Vrei tu nești din nou. De rin- 
muritor de rind sa ser- dul acesta, poți primi 
vești ceva... Intri la un răspuns care de o- 
cramă. In local, doar bicei sună cam așa : 
2—3 consumatori. Spu- — Nu servim la bar. 
ne ți asta ceva. După luați loc la masă.

T*«
șezătoare, dar nu li-

Asculți cuminte 
te îndrepți spre masă. 
Și în vreme ce te a- 
șezi, una din cele ce 
stau in jurul barma-

cuveni- 
invi- 
scu-

nu

mai ales după minutul 71 cînâ 
Grozea arc o dispută cu arbi-* 
Irul și este invitat să părăseas
că terenul.

De acum, Jiul atacă mai sus
ținut, dorind să-și sporească a- 
vantajul. Reușește acest lucru 
cu 9 minute înainte de final. 
Autor ; tot Naidin. Coautor : lot 
Libardi. Căpitanul echipei Jiul 
execută foarte puternic o lovi
tură liberă de la 25 de metri 
de poarta lui Mihai Ionescu, 
Naidin urmărește balonul și îl 
trimite în poarta adversă. Vic
toria Jiului este asigurată. Alto 
cîteva ocazii de partea Jiului, 
o schimbare (Crîngașu — Tuhaz) 
fără efect la Petrolul și arbi
trul Nicolae Pctriceanu, din Bu
curești. care a condus foarte bi
ne. a anunțat sfîrșitul întilniriL

Meci frumos, mai ales în rej 
priza secundă, victorie catego-» 
rică (putea fi mai substanțială) 
a Jiului, printr-un surplus de 
dăruire, de luciditate, de insis
tență, printr-o mai mare dorin
ță de victorie. Toți băieții an 
jucat din nou bine. Mă văd 
însă obligat să subliniez totuși 
evoluția superioară a lui Libardi, 
Pcronescu. Cotorinani, Gcor- 
gevici, Caramalis și mai ale» 
apetitul de gol al lui Naidin- 
Bravo băieți I Bravo Naidin t 
Așteptăm lucruri la fel de bune 
de la voi și în ultimele 
etape 
final, 
altul, 
în A

La ______
Petrolul 2—0.

Dumitru GHEONEA

<rei 
care au rămas pînă în 
Moralul Jiului e acum 
speranțele de rămînere 

sînt acum de 90 la sut& 
tineret-rezerve i Jiul —*

TV
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emisiunii, 
limba ma-

— emi- 
conducâlo-

18,50 a-

17.30 Deschiderea 
Emisiune în 
ghiarâ.

18.30 La volan 
siunc pentru 
rii auto.
Timp și anotimp în 
gricultură.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
15 minute despre sănă
tate.
Aveți cuvîntul : Dezba
tere lunară organizată 
de Redacția pentru ti
neret. ..Locul și rolul 
tineretului în procesul 
dezvoltării societății con
temporane".
Antologia umorului. 
Cadran internațional. 
Interpretul săptămînii : 
Gică Petrescu.
Telejurnalul de noapte.

19,20

19,30
20.05

20,20

21.05
21.35
22.20

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Printre colinele verzi 
(10—13 iunie); Republice: 
B. D. intră în acțiune (10— 
13 iunie); PETRILA : Amba
sador în U.R.S.S. (9—11 iu 
nie); LONEA 
brie ;
— 12

iî-
7 Noiem-

Un cuib de nobili (10 
iunie): Minerul : Cei 

1 000 de ochi ai dr. Mabuse 
(10—13 iunie): ANINOASA : 
King Kong evadează (10—TJ 
iunie): BARBAtENI : 
lexandru cel fericit 
iunie): VULCAN: _
buni, băieți răi (10—13 iunie); 
LUPENI — Cultural : Triplă 
verificare 
UR1CANI: 
dală (11 — 12 iunie).

A-
(10—11
Băieți

PRINTRE ^PESTE

(12—14 iunie) : 
Vară de altă-^IHlIilllllllllillUIIIIIIIIIUIIOIlUllBilillliiBIIIIILIUIIIIUIIIIIIIIIIIIUliyilDillllLiillllfflMIWullliliJilUIMUliilliyiliUU^^^

A. ACCIDENTE

JOI 10 IUNIE
PROGRAMUL I ■ 6,00—9.30 

Muzică și actualități; 9,30 
Odă limbii române: 10,00 Bu
letin de știri: 10,05 Muzică 
populară din Banat; 10,30 
Clubul călătorilor; 11,00 Bu
letin de știri: 11.05 Pe strune 
de chitară; 11,15 Din țările 
socialiste; 11,30 Cîntece; 12,00 
Cîntă Iva Zanicchi; 12,10 Arii 
celebre din opere; 12,30 In- 
tîlniie cu melodia populară ; 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13.27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,00 Compozi
torul săptămînii: 14,47 Mu
zică populară; 15.00 Buletin 
de știri; 15,05 Tribuna radio;

Pagini vocale și orches- 
din muzica de estradă; 
Radiojurnal: 16.15 Cîn- 
de Laurențiu Profeta; 
Soliști de muzică popu- 
17.00 Antena tineretu- 

17.30 Cavalcada ritmuri
lor — ediție specială: 18,00 
Orele serii; 20.00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii 
preferate: 20,40 Noi înregis
trări cu Maria Ciobanii; 20,55 
Știința la zi: 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră: 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri 
6,00 Estrada nocturnă.

nie a. c. filmele realizate la 
cineclubul .Amafilm" din 
Lupeni au participat la un 
spectacol de gală in 
reții.

Sintem in fața unui 
goric succes de prestigiu 
talentaților cineamatori din 
lupeni. Distincțiile primite 
sînt un stimulent pentru toa
te cinecluburile din Valea 
Jiului și reclamă o creație 
superioară. înțelegere și re
ceptivitate trebuie să manifes
te cluburile și comitetele sin
dicatelor față de cineamatori 
a căror muncă este cunoscută, 
deocamdată, doar în cercuri 
restrinse. Consiliul munici
pal al sindicatelor poate lua 
inițiativa organizării unor 
gale cu aceste filme (tehnico- 
științifice, documentare, an
chete, artistice, animație) ca
re merită a fi cunoscute de 
un public mai larg.

și ce observațiile 
te celei in cauză 
tînd-o să-și ceară 
ze.

— Eu scuze ? 
nu mă gindesc.

De fapt nici eu
aveam nevoie de scu
zele ci. Aveam nevoie 
doar să jiu servit cu
viincios. Pentru a se 
ajunge însă aici, se 
impune ca cei în drept 
să-i servească barma
nei in discuție, o lec
ție pe care să nu o 
mai uite niciodată.

nei comentează :
— L-ai luat cam 

re, Vasilico.
— Ei și ce-mi pasă ? 

Dacă se supără... (aici 
a spus ceva ce nu 
poate reproduce).

Dar iată că sosește 
și gestionarul. Află 
despre ce e vorba, fa-

ta-

se publicitate
<
§
s 
s

B i

ceva...

D. C.

de muncă 
certificat 

de naștove și certificat de 
studii pe numele Andreescu 
Alexandru. Deci nule.

I
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Comunicat comun româno-chinez
Ea imitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Chinez și n guvernului Repu
blicii Populare Chineze, între 
I și 9 iunie 1971, o delegație 
<c partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Rom.mia, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
a| Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială do 
prietenie in Republica Populară 
Chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o fost însoțit in această vizită 
do soția sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Tartidului Comunist Chinez, și 
tovarășul său de luptă apropiat, 
vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, tovarășul Lin Biao. au 
avut o întrevedere cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și soția sa. 
tovarășa Elena Ceaușescu. pre
cum și cu toți tovarășii din 
'delegația de partid și guverna
mentală română. întrevederea 
6-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, in 
6piritul solidarității militante 
dintre cele două partide, țări 
și popoare ale României și Chi
nei. In continuare, președin
tele Mao Tzedun, vicepreședin
tele Lin Biao și tovarășii Ciu 
En-lai, Kan Sen și alți tova
răși au avut convorbiri prie
tenești cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa. cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți tovarăși din delegația de 
partid și guvernamentală a Ro
mâniei.

In timpul șederii in Repu
blica Populară Chineză, dele
gația de partid și guvernamen
tală română a vizitat orașele 
Fekin, Nankin și Șanhai, uzine 
și fabrici, o comună populară 
și instituții de invățămint, s-a 
întiinit cu masele largi revo
luționare. Oaspeții români s-au 
bucurat pretutindeni de o pri
mire deosebit de caldă și o 
ospitalitate cordială — expre
sie a sentimentelor de priete
nie frățească dintre poporul ro
mân și poporul chinez. Dele
gația română a exprimat mul
țumiri sincere pentru ospitali
tatea prietenească, pentru sen
timentele cu care a fost întîm- 
pinată peste tot în Republica 
Populară Chineză.

In timpul vizitei, părțile ro
mână și chineză au purtat con
vorbiri intr-o atmosferă de prie
tenie cordială și înțelegere re
ciprocă. în legătură cu dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare, precum 
și asupra problemelor interna
ționale de interes comun.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii — 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat — conducătorul dele
gației de partid și guvernamen
tale, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central a] Partidului 
Comunist Român, prim-secretar 
al Comitetului municipal Bu
curești al Partidului Comunist 
Român, primarul general al Ca
pitalei. Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Aurel Duma, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Popu
lară Chineză, Ioan Florescu, 
membru supleant ai Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, șef de secție la 
Comitetul Central al Partidu

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pekin, 9 iunie 1971.

CIU EN-LAI
membru al Comitetului Permanent 

al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Semnarea comunicatului comun româno-chinez
Miercuri dimineața, la reșe

dința oficială a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne a avut loc ceremonia 
semnării comunicatului comun 
româno-chinez.

Comunicatul a fost semnat, 
din partea română, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
•Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, iar din par
tea chineză de tovarășul Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 

lui Comunist Român, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjunct 
de șef de secție la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Mitea și E- 
milian Dobrcscu, membri su- 
pleanți a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
consilieri la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 

Din partea chineză, tovarășii : 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului do Stat, 
lluan Iun-sen, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, șef al Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, lao Ven- 
iuan, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ciu Ui-tso, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Kcn Biao, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, șeful Secției re
lații externe a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe. 
Fan I, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, ministru al 
relațiilor economice cu străină
tatea, Li Cian, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, ministru ad
junct al comerțului exterior. 
Cian Hai-fun, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze în 
Republica Socialistă România. 
Li Lien-cin, Ilan Siu și Liu Ka
rnin, lucrători cu munci de răs
pundere in ministerele interesate. 
Partea română a informat par
tea chineză despre realizările 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în edificarea 
socialismului, despre activitatea 
creatoare pe care o desfășoară 
muncitorii, țăranii cooperatori, 
intelectualii pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal 
1971—1975 în vederea dezvoltă
rii continue a economiei, știin
ței și culturii, a perfecționării 
organizării și conducerii vieții 
sociale, a realizării obiectivului 
trasat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partea chineză a informat 
despre istoria luptei celor două 
linii în interiorul Partidului Co
munist Chinez, despre semnifi
cația și necesitatea marii re
voluții culturale proletare, ini
țiată și condusă personal do 
tovarășul Mao Tzedun, și des
pre marile victorii obținute în 
această revoluție. De asemenea, 
ea a informat despre construc
ția socialismului in Republica 
Populară Chineză și despre suc
cesele obținute de poporul chi
nez în înfăptuirea sarcinilor de 
luptă trasate de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Chinez pentru desfășurarea con
tinuă a procesului luptă-critică- 
transformare, pentru transpune
rea multilaterală în practică a 
liniei de a promova revoluția, 
de a stimula munca, producția 
și pregătirile împotriva războiu
lui.

Partea română a subliniat u- 
riașa însemnătate internațională 
a victoriei luptei revoluționare 
a poporului chinez, sub condu
cerea partidului comunist. Crea
rea Republicii Populare Chine
ze a determinat o cotitură ra
dicală în destinele poporului 
chinez și, totodată, a produs o 
schimbare istorică în raportul 
de forțe pe plan internațional, 
sporind considerabil potențialul 
socialismului in lume. Prin 
munca sa eroică și plină de 
abnegație, harnicul și talenta
tul popor chinez a înfăptuit, 
sub conducerea gloriosului 
partid comunist, în frunte cu 
tovarășul Mao Tzedun, profunde 
transformări revoluționare în 
toate domeniile vieții sociale, a 
obținut succese strălucite în 
opera de făurire a societății 
noi, socialiste. Poporul ro
mân se bucură din toată inima

Republicii Populare Chineze.
La semnare se aflau de față 

membrii delegației române — 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetuiui Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialista 
România, Manea Mănescu, 
membru al Comitețului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 

de morile realizări dobîndi- 
te de poporul frate chinez in 
sporirea continuă a potenția
lului economic, tehnic și știin
țific al țării, văzînd in acestea 
o contribuție de preț la creș
terea puterii și prestigiului so
cialismului in lume, la conso
lidarea forțelor caro luptă îm
potriva politicii agresive a im
perialismului, pentru libertate 
și independență, pentru salv
gardarea păcii. Poporul român 
adresează poporului chinez fe
licitări cordiale și îi urează noi 
succese în opera de construire 
a socialismului în Republica 
Populară Chineză.

Partea chineză a elogiat in 
mod călduros spiritul revolu
ționar de luptă al poporului 
român. Harnicul și curajosul po
por român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a ținut piept cu lio- 
tărîre presiunilor imperialiste, 
obținînd astfel victorii însem
nate în lupta pentru apărarea 
independenței naționale și a su
veranității țării. Poporul ro
mân, ducînd în mod consecvent 
o politică independentă de sine 
stătătoare, de valorificare a 
propriilor forțe și a resurselor 
țării, a dezvoltat, prin munca 
sa harnică, economia intr-un 
ritm accelerat și a dobîndit în 
felul acesta mari succese în o- 
pera de construire a socialis
mului. Partea chineză a reafir
mat că poporul chinez, călit 
prin marea revoluție culturală 
proletară, îndeplinindu-și înda
toririle internaționaliste, spriji
nă cu fermitate, ca și pînă a- 
cum, lupta dreaptă a poporului 
român pentru apărarea inde
pendenței naționale și suvera
nității de stat, sprijină cu fer
mitate poporul român, în ope
ra sa de construire a socialis
mului.

La convorbiri, cele două părți 
au subliniat că poporul român 
și poporul chinez și-au mani
festat întotdeauna simpatia unul 
față de altul, s-au sprijinit re
ciproc și au închegat o profun
dă prietenie militantă în lupta 
comună împotriva imperialis
mului și reacțiunii, împotriva 
politicii de forță, precum și 
în opera de construire a socia
lismului în ambele țări.

Cele două părți au relevat 
cu satisfacție că, în ultimii ani, 
s-au dezvoltat foarte puternic 
relațiile dintre cele două par
tide, țări șl popoare ale Ro
mâniei și Chinei, au sporit în- 
tilnirile dintre conducătorii ce
lor două țări, s-a adîncit cu
noașterea reciprocă, a cunoscut 
o întărire și lărgire însemnată 
colaborarea româno-chineză în 
domeniile politic, economic, 
cultural și în alte domenii.

Relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două par
tide, țări șî popoare ale Româ
niei și Chinei sînt bazate pe 
marxism-leninism și internațio
nalism proletar, pe respectarea 
cu strictețe a principiilor egali
tății depline în drepturi, in
dependenței, respectului reci
proc și neamestecului în tre
burile interne, relații care pot 
rezista Ia încercări. Dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
China este în folosul cauzei 
revoluționare a celor două po
poare și a popoarelor din lu
mea întreagă. Ambele părți au 
exprimat în unanimitate liotă- 
rîrea de a întări mai departe 
prietenia revoluționară și uni
tatea de luptă dintre cele două 
partide, țări și popoare, de a 
lărgi relațiile de colaborare în 
diferite domenii.

Partea română a exprimat și 
cu acest prilej Partidului Co
munist Chinez și Guvernului 
Republicii Populare Chineze vii 
mulțumiri din partea poporului 
român pentru solidaritatea to
vărășească și prietenească ma
nifestată prin ajutorul material 
prețios acordat, în mod gratu
it, în legătură cu calamitățile 
naturale din primăvara anului 
1970.

Partea chineză a exprimat 
mulțumiri cordiale pentru spri
jinul și ajutorul pe care Par
tidul Comunist Român, Repu
blica Socialistă România și 
poporul român le-au acordat 
poporului chinez în lupta sa 
revoluționară și în opera de 
construire a socialismului.

Ambele părți consideră că e- 
voluția situației internaționale 
actuale este tot mai favorabilă 
popoarelor lumii și tot mai de
favorabilă imperialismului a-

Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Parti
dului Comunist Român, pri
marul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Centrad al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Chineză, consilieri și experți. 

mcrican și tuturor reacționari
lor.

Cele două părți au arătat că 
Indochina constituie in prezent 
principalul cimp de bătălie in 
cadrul luptei duse de popoarele 
din întreaga lume impotrivn 
imperialismului american. In 
deplin acord, părțile au reafir
mat că sprijină cu hotărire e- 
roicele popoare vietnamez, cam
bodgian și laoțian in războiul 
lor de rezistență împotriva a- 
gresiunii americane și pentru 
apărarea ființei naționale. Ele 
au constatat cu bucurie că, du
pă conferința Ia nivel înalt a 
popoarelor din Indochina, unin- 
du-se strîns și coordonindu-și 
eforturile, popoarele din Viet
nam. Cambodgia și Laos au de
venit tot mai puternice pe mă
sură ce luptă, au creat o situ
ație excelentă pe cimpul de 
bătălie. Ambele părți felicită 
cu căldură cele trei popoare din 
Indochina pentru marile vic
torii dobîndite în războiul de 
rezistență împotriva agresiunii 
americane și pentru apărarea 
ființei naționale. Ele felicită cu 
căldură poporul cambodgian 
pentru marile victorii obținute 
sub conducerea șefului de stat, 
prințul Norodom Sianuk, și a 
Frontului Unit Național din 
Cambodgia, în lupta dreaptă 
împotriva imperialismului a- 
merican și a lacheilor lui de 
la Pnom Penii și Saigon ; ele 
salută cu căldură marea vic
torie obținută pe șoseaua nr. 9.

Ambele părți consideră că 
problema vietnameză trebuie 
să fie rezolvată pe baza so
luției globale în zece puncte 
și a inițiativei în opt puncte 
prezentate de Frontul națio
nal de eliberare din Vietna
mul de sud și Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud.

De asemenea, ele consideră 
că problema laoțiană trebuie 
soluționată de poporul laoțian 
însuși, în conformitate cu pro
punerile în cinci puncte pri
vind rezolvarea politică, pre
zentate de partidul Neo Lao 
Ilaksat, la 6 martie 1970.

Cele două părți sprijină cu 
fermitatea poziția solemnă, cu
prinsă in declarația în cinci 
puncte, făcută Ia 23 martie 
1970, de prințul Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia.

Trupele agresoare ale State
lor Unite ale Americii și ale 
sateliților lor trebuie să fie 
retrase complet din Indochina 
și să fie respectat dreptul po
poarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de a-și hotărî sin
gure destinele, fără nici un 
amestec din afară. 'Popoarele 
din Indochina vor învinge în 
mod sigur, iar imperialiștii a- 
mericani și lacheii lor vor eșua 
cu siguranță.

Ambele părți sprijină cu 
hotărire lupta popoarelor ja
ponez, coreean și din alte țări 
ale Asiei împotriva reînvierii 
militarismului japonez de către 
reacțiunea americano-japoneză.

Părțile sprijină cu fermitate 
lupta dreaptă a eroicului popor 
coreean contra agresiunii im
perialismului american și pen
tru unificarea pașnică a pa
triei.

Cele două părți și-au reafir
mat solidaritatea și sprijinul 
hotărît cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și ncocolonialis- 
mului, pentru eliberarea națio
nală și menținerea independen
ței naționale și a suveranității 
de stat.

Părțile sprijină în mod ferm 
lupta poporului cubanez îm
potriva agresiunii și amenin
țării din partea imperialismu
lui american, pentru apărarea 
independenței și suveranității 
naționale.

Expunîndu-și pozițiile în le
gătură cu soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat, 
cele două părți au reafirmat 
solidaritatea cu lupta dreaptă 
a popoarelor arabe împotriva 
imperialismului, pentru apăra
rea independenței naționale, 
pentru progres social. Ele se 
pronunță pentru rezolvarea 
problemei populației palestini
ene în conformitate cu intere
sele ei naționale.

Ambele părți sînt solidare cu 
lupta popoarelor din diferite 
țări pentru retragerea tuturor 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor state, pentru desființarea 
tuturor bazelor militare străi
ne, pentru desființarea tuturor 
blocurilor militare.

Erau prezenți, din partea 
chineză, Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, șef al Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
lao Ven-iuan, membru al Biro
ului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ciu Ui-tso, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, adjunct 
al șefului Marelui Stat’ Ma

Cele două părți au subliniat 
că imperialismul întreprinde 
agresiuni, promovează o poli
tică de dictat, dominație și sub
minare, se amestecă in trebu
rile interne ale altor stale. A- 
ccsta constituie sursa încor
dării situației internaționale. A- 
tita vreme cit mai există impe
rialismul. continuă să existe 
pericolul unui nou război mon
dial. De aceea, popoarele lumii 
trebuie să fie vigilente și pre
gătite. Cele două părți consi
deră că prin lupta popoarelor 
se pot obține cu siguranță noi 
victorii împotriva imperialis
mului, pentru pace.

Părțile au relevat că, in ul
timii ani. tot mai multe state 
mici și mijlocii se unesc și se 
împotrivesc politicii imperialis
te de forță, își apără intere
sele naționale, independența și 
suveranitatea. Aceasta constitu
ie o componentă importantă a 
luptei ce se desfășoară în pre
zent împotriva imperialismului 
și neocolonialismului.

Ambele părți consideră că 
relațiile dintre state, indiferent 
de regimul lor social, indife
rent dacă sînt mari sau mici, 
trebuie să se întemeieze pe res
pectul reciprocal principiilor su
veranității, independentei și in
tegrității teritoriale, al neagre
siunii reciproce, al neamestecu
lui reciproc în treburile in
terne, al egalității și avantaju
lui reciproc, al coexistenței 
pașnice.

Partea română a informat 
despre activitatea desfășurată 
de România în vederea reali
zării securității în Europa, pen
tru a se preveni orice agresi
une sau acte de folosire a for
ței, ori de amenințare cu for
ța. Partea chineză a exprimat 
sprijinul său față de această 
activitate a României și a a- 
firmat că, pentru menținerea 
păcii și securității, popoarele 
din Europa trebuie să se pro
nunțe cu hotărire împotriva 
imperialismului, a politicii de 
dominație și dictat; trebuie ca 
popoarele și țările europene, 
mari sau mici, să depună efor
turi comune, să întreprindă 
măsuri concrete și, în felul a- 
cesta, să obțină pacea și se
curitatea europeană.

Partea română declară că re
zolvarea durabilă a iharilor 
probleme ale vieții internațio
nale nu poate fi concepută as
tăzi fără participarea Republi
cii Populare Chineze. Tendințe
le tot mal pronunțate care se 
observă, în ultimul timp, din 
partea unor state capitaliste 
pentru normalizarea relațiilor 
cu Republica Populară Chineză 
corespund cauzei colaborării 
intre state cu orînduiri socia
le diferite, intereselor păcii și 
securității internaționale. Ro
mânia se pronunță cu hotărire 
pentru retragerea bazelor mi
litare ale S.U.A. din Taiwan 
— teritoriu inalienabil al Re
publicii Populare Chineze. Par
tea română reafirmă și cu a- 
cest prilej sprijinul său hotă
rît în favoarea restabilirii drep
tului legitim al Republicii 
Populare Chineze la Organ;za- 
ția Națiunilor Unite, în Con
siliul de Securitate și în alte 
organisme internaționale.

Cele două părți au constatat 
cu bucurie că relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidill Comunist Chinez au 
cunoscut o nouă dezvoltare în 
ultimii ani. Ambele părți au 
căzut de acord să întreprindă 
măsuri corespunzătoare pentru 
a dezvolta și mai mult relațiile 
bilaterale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Chinez.

Părțile au apreciat că vizi
ta de prietenie în Republica 
Populară Chineză a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România 
a adus o contribuție prețioasă 
la întărirea și mai puternică 
a prieteniei militante și a uni
tății revoluționare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez și guvernului Republicii 
Populare Chineze invitația ca o 
delegație de partid și guver
namentală să efectueze o vi
zită de prietenie în Republica 
Socialistă România. Partea chi
neză a acceptat cu plăcere a- 
ceastă invitație, data efectuării 
vizitei urmind a fi stabilită ul
terior.

jor al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ken Biao, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
șeful Secției relații externe a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, Ci Pîn-fei, 
ministru ad-interim al afacerilor 
externe, Cian Hai-fun, amba
sadorul Republicii Populare 
Chineze în Republica Socia
listă România.

Au fost prezente, de asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și tovarășa Lin Cia-mei, so
ția vicepreinierului Li Sien-nien.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai 
și-au strîns cu căldură mîinile.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN REPUBLICA POPULARĂ 
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stat ai celor două țări își 
string cu căldură mîinile.

Tovarășul Kim Ir Sen salu
tă, apoi, pe membrii delega
ției de partid și guvernamen
tale române — tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.G. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
București, primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Un grup de pionieri, îmbră- 
cați în costume naționale co
reene, înconjoară cu voioșie pe 
oaspeții români, le oferă bu
chete de flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa se foto
grafiază împreună cu pionierii.

Ceremonia oficială a sosirii 
delegației este marcată de mo
mentul solemn al intonării im
nurilor de stat ale României 
și Coreei. In timp ce sînt trase 
21 de salve de artilerie în cin
stea delegației române, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Kim Ir Sen 
și Ion Gheorghe Maurer trec 
în revistă unitățile de infan
terie, aviație și marină care al
cătuiesc garda de onoare ali
niată pe aeroport.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români sînt salutați de 
personalitățile coreene venite în 
întîmpinarea delegației româ
ne : Kim Ir, Pak Sen Cer, Kim 
Iang Giu, O Jin U, membri ai 
Comitetului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea. Ten Diun 
Theak, Yang Hyong Sop, Kim 
Man Ghen, membri supleanți ai 
Comitetului Politic. Kan Rian 
Uk, vicepreședinte al Prezidiu
lui Adunării Populare Supre

Vizita protocolară la tovarășul Kim Ir Sen
Miercuri dupâ-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat a! Republicii 
Socialiste România, cu soția, 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Ion Iliescu, George Ma
covescu, Aurel Mălnășan, am
basadorul țării noastre la Phe
nian, au făcut o vizită proto
colară tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de 
Miniștri, și soției sale, Kim 
Săng E.

Recepție oferită de tovarășul Kim Ir Sen
Miercuri seara, tovarășul 

Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E, au oferit, la Casa Con
greselor din Phenian, o recep
ție în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sa
le, Elena Ceaușescu, a delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Ion Ili
escu, George Macovescu, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Phenian.

Vizita delegației P.C.R. la Combinatul industrial 
de prelucrare a pieilor din Ulan Bator

ULAN BATOR 9. - Trimi
sul special Agerpres, Gheor
ghe Ciobanu, transmitei Mier
curi la prînz, delegația Parti
dului Comunist Român, condu
să de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., împreună cu alte de
legații participante la lucrările 
Congresului al XVI-lea al 
P.P.R.M., a fost invitată să facă 
o vizită la Combinatul indus
trial de prelucrare a pieilor 
din capitala Mongoliei.

Combinatul, una din cele mai 
importante întreprinderi alo 
orașului, dispune de utilaje de 
mare tehnicitate, peste 160 de 
ingineri și tehnicieni dirijează 

me, Pek Vam Un, președintele 
Adunării Populare Supreme, Hă 
Dam, ministru de externe, pre
cum și Kang Iăng Săp, amba
sadorul Republicii Democrate 
Populare Coreene la București, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor de stat și ob
ștești, generali.

Pe aeroport erau, de aseme
nea, prezenți Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României la Phe
nian, membru al delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne, și membrii ai ambasadei.

Sînt prezentați șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Phenian.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen primesc defila
rea gărzii de onoare.

In încheierea ceremoniei, 
conducătorii de partid și de 
Stat ai celor două țări rostesc 
scurte cuvîntări.

In urale puternice, se înalță 
spre văzduh, ritmate de mii de 
glasuri, urările în limbile co
reeană și română ..Huan Yang' 
— .bun venit". „Josan Romania 
cinsan manșe" — .Trăiască prie
tenia româno-coreeană".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, împreună cu 
soțiile, precum și membrii de
legației române și personalită
țile oficiale coreene, părăsesc 
aeroportul, îndreptîndu-se spre 
oraș.

Primul popas are loc la in
trarea în Phenian, în piața 
Ianmotdong, ..Piața nufărului", 
înconjurată de parcul cu ace
lași nume, dominată de portre
tele tovarășilor Nicolae Ceaușes
cu și Kim Ir Sen și de urarea 
.,Bine ați venit soli ai priete
niei ponorului român !“. Mul
țimea aflată aici înconjoară cu 
căldură pe oaspeții români. Ti
nere în costume naționale co
reene oferă trandafiri roșii to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen și soțiilor lor. 
membrilor delegației române.

Conducătorii de partid si de 
stat ai celor două țări străbat 
apoi orașul jntr-o mașină des
chisă. O grandioasă și impre
sionantă sărbătoare populară 
întîmpină pe înalții oaspeți

Au fost prezenți, din partea 
Cbreeană, Țoi En Ghen, mem
bru al Comitetului Politic al 
C.C., secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Prezidiului Adunări: 
Populare Supreme, Kim Ir, 
membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, prim-vicepreșe- 
dinte al Cabinetului de Miniștri, 
Pak Sen Cer, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Kim Iăng 
Giu, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, OJin

Din partea coreeană au par
ticipat tovarășii Țoi En Ghen, 
Kim Ir, Pak Sen Cer, Kim 
Iăng Giu, O Jin U, Zăng Zun 
Thek, Yang Hyong Sop, Kim 
Man Ghen, Kan Rian Uk, Pek 
Nam Un, Pak Yeung Sîn, Hă 
Dam, Kang Iăng Săp, ambasa
dorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, tovarășii 

complicatul proces industrial, 
iar 70 la sută din muncitori sînt 
sub limita de 30 ani. Pentru 
realizările obținute, colectivul 
combinatului a fost răsplătit) 
cu două din cele mai presti
gioase distincții mongole — „Or
dinul Suhe Bator" și „Steagul 
Roșu al Muncii".

La intrarea în combinat, 
oaspeții au fost salutați de 
Sonomin Luvsan, membru al 
Biroului Politic al C.G. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Damdin, ministrul industriei 
ușoare și alimentare, precum 
și de alte personalități oficia

români de-a lungul întregului 
drum străbătut. Mașinile par
curg arterele principale ale 
orașului în mijlocul uraleloo 
care nu mai contenesc. Sute do 
mii de locuitori flutură stegu-» 
lețe românești și coreene, a- 
gilă buchete de trandafiri ro
șii, eșarfe de mătase, lansea
ză în văzduh sute de baloane 
viu colorate. Din loc în loc( 
se află orchestre populare, co
ruri de bărbați și femei. Cînte- 
cele coreene alternează cu 
melodii românești. Grupuri 
folclorice interpretează frumoa
se dansuri populare.

La trecerea peste Canalul 
Botongang, în întîmpinarea 
oaspeților au venit purtătorii 
de drapel ai tuturor unităților 
de pionieri din oraș. Mașinile 
se opresc. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen pri
mesc raportul prezentat de un 
băiat și o fată, purtători al 
cravatelor roșii.

Sosirea coloanei oficiale în 
dreptul monumentului „Cion-Li- 
Ma" marchează un moment 
deosebit. Se aud sunete de 
trompetă. Membri al gărzilor 
de autoapărare prezintă onorul/ 
Pe terasele de gazon ale mo
numentului este compusă din 
trandafiri roșii urarea de „bun 
venit1'. în limba română.

Locuitorii Phenianului au re
zervat oaspeților. înainte de 
sosirea la reședința oficială 
Hîncbu, aflată într-o pito
rească regiune străbătută de 
fluviul Dedongan, și o al’ă 
surpriză : un numeros grup de 
tineri și tinere au înscris cu
vintele ..Bun venit' cu ajuto
rul unor plăcute diferit colo
rate care, printr-o ingenioasă 
manevrare, compun apoi alter
nativ steagurile naționale ale 
celor două țări.

Prin întreaga sa desfășurare, 
grandioasa primire făcută da 
capitala Republicii Populare 
Democrate Coreene oaspeților 
din România a constituit o 
vibrantă manifestare a senti
mentelor de trainică prietenie, 
de stimă și respect pe care le 
nutresc reciproc partidele, ță
rile și popoarele noastre.

U, membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șe
ful Statului Major al Armatei 
populare coreene, Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Yang Hyong Sop, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.G. ai 
Partidului Muncii din Coreea, 
Hă Dam, membru al C.C. al Par, 
tidului Muncii din Coreea, mi
nistrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială

Kim Ir Sen și Nicolae
Ceaușescu au rostit toasturi.

Participanților la recepți» 
le-a fost prezentat un specta
col, la care și-a dat concursul 
Ansamblu] vocal și instrumen
tal feminin care a interpretai 
cîntece populare și revoluțio
nare coreene. In semn de o- 
magiu pentru solii poporului 
român, Ansamblul a interpre
tat, de asemenea, în limba ro
mână, cu deosebită virtuozita
te, mai multe cîntece populare 
de pe meleagurile țării noastre.

Spectacolul a fost îndelung 
aplaudat de cei prezenți.

le. însoțit de directorul întie-» 
prinderii, oaspeții au vizitai 
unele secții ale combinatului 
și s-au întreținut prietenește 
cu muncitorii, dînd o înaltă 
apreciere măiestriei acestora 
și au primit explicații asupra 
procesului de fabricație.

In încheierea vizitei, lovară-4 
șui Mihai Gere, din partea de-» 
legației noastre, a mulțumiți 
gazdelor pentru amplele expli-» 
cații primite și cordialitatea cu 
care a fost întîmpinată dele
gația română, expresie a sen
timentelor reciproce de trainică1 
prietenie și frăție internațio- 
nalislă dintre comuniștii români 
și mongoli, dintre muncitorii 
celor două țări.
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