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Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane : redactor șef — 1638; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71: 
social — interior 71; economii A — interior 
32; cultură-invățămint — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
Cărbunelui — 269. După ora 16. telefon 

de serviciu — 1663.
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IIIN VUIA ,11111111 im 

SPIIRESC ANGAJAMENTELE

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ

Plecarea din Pekin

Oamenii muncii din Valea Jiului, mineri, constructori, 
filatoriști, din transporturi și celelalte ramuri ale econo
mici din bazin, răspunzând cu entuziasm chemării Consi
liului Național al Frontului Unității Socialiste iși sporesc 
eforturile in muncă in scopul creșterii continue a produc
ției materiale in acest prim an al noului cincinal.

.\vîndu-se în vedere realizările deosebite obținute in 
cinstea gloriosului semicentenar al partidului și exami- 
nindu-se cu mult simț de răspundere posibilitățile de care 
dispune fiecare unitate economică, s-a ajuns la concluzia 
unanimă că angajamentele inițiale, luate in întrecere, pot 
fi mult îmbunătățite.

Astfel, față de angajamentul de a realiza peste pre
vederile de plan, in anul 1971. o producție globală în va
loare de 17 milioane lei, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din exploatările carbonifere și preparațiile Văii Jiului și-au 
majorat angajamentul la 35 milioane Ici.

In fruntea întrecerii stau, prin realizările lor merituoase, 
colectivele exploatărilor miniere Lupeni, Paroșeni, Vulcan, 
de la preparația Lupeni și colectivul Uzinei de utilaj mi
nier. Angajamente mobilizatoare și-au luat toate colecti
vele întreprinderilor industriale din bazin.

Așa, de exemplu, colectivul F.F.A. „Viscoza" Lupeni a 
luai hotărîrea ca. prin valorificarea de noi resurse interne 
ce există în întreprindere, să pună la dispoziția economiei 
naționale o producție marfă suplimentară in valoare de 
550 000 lei, iar colectivul întreprinderii de produse secun
dare și prestații Livezeni să realizeze o producție globală 
de 1 100 000 față de 650 000, la cît s-Ă angajat la înce
putul anului.

Găsind noi resurse de suplimentare a angajamentelor 
inițiale, privind producția marfă, I.I.L. Petroșani va realiza 
in acest an, peste prevederile de plan, o producție marfă 
in valoare de 250 000 lei. Industria de panificație și mo- 
rărit de 3 500 000 lei. Unitatea de exploatare a lemnului de 
200 000 lei.

Ecoul larg pe care l-a avut chemarea Frontului Uni
tății Socialiste demonstrează atașamentul celor ce mun
cesc din Valea Jiului față de politica partidului și statului 
nostru, hotărirea lor de a răspunde prin fapte la transpu
nerea ei în viață.

In atelierul de reparații electrice al „Viscozei" — Lupeni, 
au fost surprinși la lucru Viorel Pie.taru și Adalbert Sidek. 

Fotoi N. GHENA

Pentru perfecționarea stilului 
de muncă al sindicatelor

La .autoservirea" din Piața Victoriei — Petroșani solici
tudinea față de cumpărători se manifestă din plin...

Ieri .după-amiază, a avut 
loc o consfătuire organizată 
de biroul executiv al C.M.S. 
Petroșani care a dezbătut sti
lul și metodele de muncă a- 
le președinților și secretari
lor comitetelor sindicale în 
organizarea și mobilizarea 
membrilor organelor sindica
le, ai birourilor grupelor sin
dicale și ai comisiilor pe pro
bleme la realizarea sarcinilor 
reieșite din documentele ple

DEZBATERE
In sala Viscoza — Lupeni are 

loc astăzi, la ora 14,30, o dezba
tere a cărui temă este „îmbună
tățirea fluxului tehnologic* la 
care vor participa muncitori, in
gineri și maiștri ai întreprinde-

PE TEME DE
Clubul sindicatelor din Lonea 

organizează astăzi, la ora 13, în 
sala de apel a minei II o ex
punere pe o temă de producție

Excursie în circuit...
Un grup format din 29' de e- 

levi ai Grupului școlar minier 
Petroșani va pleca în ziua de 
28 iunie într-o excursie cu auto
buzul prin țară. Secția locală a

...și în nnrtLuL Moldovei
Cei mai merituoși elevi ai 

Școlii comerciale din Petroșani 
au părăsit de curînd localitatea 
îndrcptîndu-se înspre nordul 
Moldovei. Timp de 7 zile auto
buzul îi va purta pe viitorii lu
crători din comerț prin cele mai 

CÎND DIPLOMA DEVINE

narei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie a.c. și ale Congresu
lui U.G.S.R.

La consfătuire au participat 
președinții și secretarii comi
tetelor sindicale din unitățile 
economice, membrii biroului 
executiv și ai comisiei orga
nizatorice de pe lîngă C.M.S. 
A luat parte tovarășul Gheor- 
ghe Mihăilă, secretar al Con
siliului județean al sindica
telor.

rii. Această dezbatere, destinată 
căutării celor mai eficiente me
tode de ridicare a randamen
tului muncii, este organizată de 
clubul din Lupeni în colabora
re cu întreprinderea amintită.

PRODUCȚIE
actuală: „Căile de reducere a 
prețului de cost la mina Lo
nea", prezentată de ing. loan 
Bălănescu.

B.T.T. a stabilit un traseu foar
te interesant ce cuprinde vizita
rea orașelor Sibiu, Brașov, Con
stanța, București și Craiova.

frumoase localități din această 
parte a țării. Printre monumen
tele istorice vizitate, desigur se 
vor număra și celebrele mănăs
tiri de la Voroneț, Sucevița, 
Moldovița, Putna etc.

PEKIN 21. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite i Delegația de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a părăsit luni dimineața 
Pekinul, după o escală în ca
pitala* chineză și s-a îndreptai 
spre Ulan Bator, pentru o vizi
tă oficială de prietenie în Re
publica Populară Mongolă.

De la reședință, membrii de-

După Pekin, Phenian și Ha
noi, Ulan Ba torul — capitala 
Republicii Populare Mongole — 
cea de-a patra și ultima etapă 
a vizitei delegației de partid și 
guvernamentale române, condu
să de tovarășul Nico'ae 
Ceaușescu, în țările socialiste 
ale continentului asiatic — a 
întîmpinat pe solii poporului 
nostru cu sentimente de stimă, 
de caldă prietenie.

Luni, ora 10, ora loca’.ă. Pla
toul central al aeroportului, îm
podobit cu tricolorul românesc 
și drapelul roșu-albastru al 
Mongoliei, este dominat de un

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica Democrată Vietnam a delegației 

de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, o delegație a Parti
dului Comunist Român, și a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Democrată Vietnam, între 15 și 
19 iunie 1971.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de soția sa, to
varășa Elena Ceaușescu.

In timpul șederii în Repu
blica Democrată Vietnam, de
legația română a participat la 
mitingul organizat în cinstea sa 
de • populația capitalei, Hanoi, 
a vizitat orașul Hanoi și ora
șul portuar Haifong, precum și 
un număr de unități economice 
și instituții de cultură. Peste 
tot, delegația s-a bucurat de o 
primire solemnă, călduroasă din 
partea poporului vietnamez — 
expresie a relațiilor de trainică 
prietenie care leagă cele două 
popoare. Delegația română a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
ospitalitatea, primirea cordială 
cu care a fost întîmpinată pre
tutindeni în Republica Demo
crată Vietnam.

Intre delegația Partidului Co
munist Român și a guvernului 

legației au fost însoțiți de Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, și de alți conducă
tori de partid și de stat chinezi. 
Pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți membri ai delega
ției române iși iau rămas bun

Sosirea la Ulan Bator
mare panou pe care stă scris 
în limbile celor două popoare 1 
„Trăiască prietenia româno- 
mongolă", precum și de portre
tul tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. Pe aeroport se află 
numeroși locuitori ai Capitalei.

In întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au venit to
varășii Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole, 
cu soția, Anastasia Filatova

Republicii Socialiste România 
și delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam au avut loc convorbiri 
în legătură cu situația din Viet
nam și din Indochina, despre 
întărirea relațiilor dintre cele 
două țări și despre alte proble
me de interes comun. Convor
birile s-au desfășurat într-o at
mosferă caracterizată prin so
lidaritate, prietenie frățească și 
sinceritate.

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 române. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Ro
mân, primarul general al Ca

de la tovarășii Ciu En-lai, Huan 
Iun-șen, Iao Ven-iuan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Li Sien-nien, mem
bru al Birpului Politic al C.C. 
al P.C.C., vicepremier al Con
siliului' de Stat, Ciu Ui-tzo, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., adjunct al șefu
lui Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de E- 
liberare, Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C.C., șeful Secției 
pentru relații externe a C.C. 
al P.C.C., U De, membru al 
C.C. al P.C.C., al doilea se-

Țedenbal, Jamsaranghiin Sam- 
bu. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M., președin
tele prezidiului Marelui Hural 
Popular, Tsagaanlamin Dugner- 
suren, membru al Biroului Po
litic, secretar al C. C. al 
P.P.R.M., Njamin Jagvaral. 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., So- 
nomin Luvsan, membru al Bi
roului Politic al C. C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Damdindjavin Maidar, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Con- 

pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Constantin Băbea- 
nu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica 
Democrată Vietnam, Ștefan An
drei, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-adjunct 
de șef de secție la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Emilian Dobrescu și 
Constantin Mitea, membri su- 
pleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
consilieri la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român.

Din partea vietnameză, to
varășii 1 Le Duan, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam — conducătorul dele
gației Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Republicii Democrate Vietnam, 
Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 

cretar al Comitetului Municipal 
de Partid Pekin, Ci Pîn-fei, mi-* 
nistru ad-interim al afacerilor 
externe. Fan I, președintele Co
mitetului pentru relații econo
mice cu străinătatea, Li Cian, 
membru al C.C. al P.C.C., ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Lin Cia-mci, soția vi- 
cepremierului Li Sien-nien, 
Cian Hai-fun, ambasadorul chi
nez la București, și de la ce-» 
lelalte persoane oficiale chine-* 
ze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ciu En-lai își string cu căl
dură mîinile, se îmbrățișează.

siliului de Miniștri, Demchi- 
ghiin Molomjanț, merăbru al 
Biroului Politic, secretar al C.G. 
al P.P.R.M.

Sînt prezenți tovarășul Sandu 
loan, ambasadorul României la 
Ulan Bator, și alți membri ai 
ambasadei, specialiști și tehni
cieni români din domeniul con
strucțiilor care lucrează la Ulan 
Bator ; este de față Damdinne- 
renghiin Bataa, ambasadorul 
R.P. Mongole la București.

Din avion coboară tovarășul

(Continuare in pag. a 4-a)

Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului Republic 
cii Democrate Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen-* 
trai al Partidului celor ce Mun- 
cesc din Vietnam, viceprim-* 
ministru al guvernului Repu-« 
blicii Democrate Vietnam, mi-* 
nistru al afacerilor externe. Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen-» 
trai al Partidului celor ce Mun-» 
cesc din Vietnam, viceprim- 
ministru al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam. Ngp- 
yen Van Tran, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al orașului Hanoi, 
Hoang Van Tien, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Dang Hanh, ambasa-» 
dorul Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socia
listă România.

In cursul convorbirilor, s-a 
relevat că de mulți ani impe
rialiștii americani duc fără în-* 
cetare o politică de interven
ție și agresiune față de Viet-* 
nam; acum, ei desfășoară unul 
dintre cele mai pline de cru-* 
zime războaie de agresiune co-> 
lonială din istorie, pentru a 
transforma Vietnamul de sud 
într-o bază militară și o neoco-

(Continuare în pag. a l-a)

Pornind de la un fapt...
major

„Subsemnatul ...mă adresez 
pentru a treia oară (sau a pa
tra, a cincea oară etc.) între
prinderii de gospodărie locativă 
solicitînd a se executa de ur
gență reparațiile necesare la a- 
coperișul imobilului din ...Men
ționez că datorită degradării a- 
coperișului și a jgheaburilor 

’de scurgere, apa se infiltrează 
în interior provocînd atît de
gradarea mobilierului cit și a 
imobilului. In acest stadiu nu 
sînt necesare lucrări de am
ploare, ele puțind fi executate 
în cîteva ore, dar dacă se va 
tărăgăna va trebui deschis un 
adevărat șantier pentru repara
rea capitală a locuinței". Am 
recurs 19 această sinteză a nu
meroaselor scrisori (de ordinul 
sutelor) sosite în ultimii ani la 
redacție, pentru a reda, prin 
puterea exemplului, o stare de 
fapt din care se desprinde preg
nant, în proporții nebănuit de 
mari, atitudinea pozitivă a ce
tățeanului față de bunul obștesc 
expresie a unei cerințe morale 
esențiale actualei etape. Pe fon
dul acestei atitudini pozitive, ce
tățeanul care a solicitat aseme
nea lucrări nu a văzut nicioda

tă numai partea de interes pro
prie — degradarea mobilieru
lui, sau stagnarea pentru un 
timp a confortului pentru care 
plătește — ci a văzut de fie
care dată și 'partea de interes 
a colectivității, grija lui față de 
fondul locativ avînd o profundă 
semnificație etică.

Din aceeași sinteză mai re
zultă însă un alt aspect, situat din 
păcate în totală opoziție cu a- 
titudinea cetățeanului. Și anu
me, atitudinea întreprinderii în

Vă propunem
Cazul directorului ing. Gheorghe Galan
inventarul căreia se află res
pectivul fond locativ. Reamin
tim : majoritatea sesizărilor au 
cuprins în textul lor o referire 
din care rezulta faptul că cetă
țeanul se află la o a treia, a 
patra sau a cine ‘ știe cîta 
sesizare. Firesc, ne-am întrebat 
de ce defecțiunea sesizată încă 
din stadiul ei incipient a fost lă
sată să capete amploare, de ce 
meseriașii I.G.L. nu au inter
venit prompt pentru a o rezol
va in cîteva ceasuri, preferind 
să asiste mai mult sau mai pu
țin impasibili, la degradarea to
tală a imobilului ? Un răspuns 
la întrebările noastre trebuie 

căutat în atitudinea față de bu
nul obștesc promovată la I.G.L 
în comportamentul și normele 
etice promovate de conducerea 
întreprinderii. Grija față de a- 
vutul obștesc nu se poate dez
volta decît pe fondul fertil al 
unei activități sănătoase, pro
prie acelorași cerințe cărora — 
după cum am văzut — cetă
țeanul le răspunde cu multă 
onestitate. Dacă asupra anoni
mului cetățean, care s-a dorit 
un sprijin al întreprinderii, ges-

o dezbatere :

tul său de a sesiza s-a răsfrînt 
ca un certificat de înaltă civi- 
lilate, asupra întreprinderii, 
gestul de a nu rezolva sesizarea 
simptomele lipsei de grijă, ale 
nepăsării față de avutul obștesc 
s-au răsfrînt ca o notă contra
rie aceleia de civilitate. O no
tă a unor grave lipsuri funcțio
nale ale colectivului care țin, 
în primă și ultimă instanță de 
conducerea și organizarea în
tregii sale activități. Să vedem 
deci, aceste lipsuri, să vedem, 
cu alte cuvinte, care erau pre
ocupările conducerii întreprin
derii în timp ce, metaforic vor
bind, acoperișurile unor locu

ințe se degradau văzînd cu 0- 
chii, iar barometrul sesizărilor 
indica o activitate care atrăgea 
după sine atîtea și atîtea critici.

A conduce presupune 
un complex de însușiri
Investit cu o mare încredere 

pentru anumite calități între
zărite, sau chiar dovedite, ingi
nerul Gheorghe Galan a fost 
promovat cu puțin timp în ur
mă, în funcția de director al 
întreprinderii de gospodărie lo
cativă. Normal, învestitura nu 
trebuia privită ca un drept fi
resc, ca pe un „cadou" ce i se 
cuvenea acordat de societate. 
Era mai degrabă o solicitare de 
mare importanță pentru rezol
varea anumitor probleme gos
podărești ale municipiului că
reia trebuia să i se răspundă 
prin fapte de aceeași măsură 
și valoare. Era, nu o simplă a- 
vansare pe scara meritului per
sonal ci, o avansare pe scara 
responsabilității sociale, unde 
fiecare pas înseamnă, sau tre
buie să însemne, dăruire totală 
a capacităților profesionale,

Logbin POPA 
Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)
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RITMURI CONTEMPORANE IN BĂRĂGAN
Nea Sachelarie — un slo- 

bozinean pasionat in ale is
toriei — mi-a furnizat cu 
cițiva ani in urmă anumite 
date cu valoare de mono
grafie despre aceste părnîn- 
turi din Bărăgan, scăldate 
de unda Ialomiței și încinse 
din două părți de apele bă
trânului Danubiu și ale Bra
țului Borcea. Slobozia, capi
tala județului Ialomifa, pul
sează pe ruinele străvechii 
așezări geto-dace Sucidava; 
nu departe de aici, la Piua 
Petrii s-a născut gloriosul 
voievod Mihai Viteazul; fla
căra marii răscoale țărănești 
din 1907 a cuprins ca o vi
jelie și plaiurile ialomițene; 
in zilele insurecției armate 

din august 1944, slobozinenii, 
alături de ostași, au luptat 
pe baricade împotriva hitle- 
riștilor, săvirșind minunate 
fapte eroice cum a fost, ca 
să dăm un exemplu, acțiu
nea prin care s-a distins 
tînăra Elena Ionescu, telefo
nistă la centrala din oraș; 
deși grav rănită de mai multe 
gloanțe, ea a rămas la post, 
transmitind comandamentului 
român informații prețioase 
despre inamic. Există adine 
înrădăcinat la ialomițeni un 
adevărat cult al istoriei, preg
nant vizibil, poate in primul 
rind in denumirile a nume
roase localități: Dragoș Vo
dă, Radu Negru, Ștefan Vodă, 
Vlad Țepeș, Radu Vodă, U

nirea, Cuza Vodă, Mihail Ko- 
gălniceanu, Independența, 
Plevna, Grivița, Dragalina 
etc.

Știm, firește, de la geogra
fie că încă de mult Bără
ganul și-a cucerit faima de 
mare grinar al țării. Pămin- 
tul era rodnic, dar trudito
rii ogoarelor, apăsați de cnu
tul moșierilor și arendașilor 
se zbăteau in neagră sără
cie. Ce era Slobozia ? O așe
zare anonimă — îngrămădi
re de cocioabe, cu ulițe des
fundate, doar în „centru" erau 
niște clădiri mai răsărite, Li
nele cu etaj. De industrie 
nici nu putea fi vorba, iar 
agricultura, practicată mai 
ales după metode tradiționale, 
era in mulți ani la cheremul 

secetelor cumplite, deoarece, 
în ciuda faptului că apa în
cingea, ca și acum, briul Bă
răganului, irigațiile lipseau cu 
desăvirșire.

Azi, in schimb, asemenea 
tuturor zonelor țării, județul 
Ialomița cunoaște o meta
morfoză spectaculoasă, ritmu
rile înnoirilor socialiste. Pe 
harta economică a județului 
au apărut in perioada cin
cinalului 1966—1970 puternice 
sisteme de irigații, mari o- 
biective industriale și com
plexe moderne de creștere a 
animalelor. Alături de obiec
tivele industriale înălțate in 
celelalte cincinale, s-au con- 

N. P.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Primul gol : Peroneseu, din interiorul careului mic, nu iartă. 1—0.
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AI doilea gol : Libardi exultă. Balonul se odihnește în plasă. 2—0.

SERIILE JIULUI
De prftru etape, Jiul n-a cu

noscut infringerea, realizind 7 
puncte d’r» 8 posibile, in urma 
unor evoluții foarte bune. De 
remarcat că ultimele trei parti
de susținute pe teren propriu
1- au revenit cu același scor,
2— 0, dovedind corn porta rea me
ritorie a întregii formații, forța 
de percuție a înaintașilor.

După ce Dinamo și Petrolul 
au înclinat fără drept de apel 
steagul, a fost riadul Farului 
să plece cu 0—2 de la Petroșani. 
Seriile de 2—0 ale Jiului au res
tabilit echilibrul valoric în a 
doua jumătate a clasamentului, 
formația din Petroșani ocupînd 
poziția pe care o merita.

In întîlnirea de duminică, cu 
Farul, Jiul a jucat din nou bine, 
obținînd o victorie clară — dar 
de vacanță pentru suporterii 
săi. Întreaga echipă a evoluat 
clar, cursiv, lucid. Deși terenul

Atletism

Comportare 
excelentă

Timpul nefavorabil nu a 
constituit un obstacol pentru 
atleții juniori de categoria a 
11-a Și a IlI-a din județul 
nostru, care s-au întîlnit sîm- 
bătă și duminică pe stadio
nul Jiul, la etapa județeană 
a campionatului național. Din 
cele 32 de titluri de cam
pioni județeni disputate, 28 
au revenit tinerilor atleți de 
la Școala sportivă și Jiu] Pe
troșani, iar 4 celor de la Me
talul Hunedoara. Comporta
rea foarte bună a atleților 
la această fază județeană le-a 
permis să doboare 13 recor
duri județene (8 Școala spor
tivă. 4 Jiul și 1 Metalul Hu
nedoara), in ciuda faptului 
câ pista a fost foarte moale. 

Tată cîteva din cele mai 
bune rezultate înregistrate 
de atleții pelroșăneni, cam
pioni județeni pe anul 1971 : 
Juniori IU : 80 m și 300 m fete : 
Maria Lăzărescu (nou record 
județean la 300 m): 80 m bă
ieți : Atila Bojochi (nou re
cord județean): 600 m fete: 
Viorica Chist lungime fele: 
Elena Lăcătuș; ștafeta 4x80 
ni : Școala sportivă (locul I), 
Jiul (Jocul II). Juniori II : 
400 m fete: Codruța Șiclo- 
van; 300 m fete: Georgeta 
Stoian; 600 m și 1 000 m fete : 
Elena Gîtan (nou record ju
dețean la 1 000 m); ștafeta 
4X200 m : Școala sportivă 
(nou record județean); șta
feta 4X100 m : Jiul (nou re- , 
cord județean).

Rezultatele bune obținute 
de majoritatea concurenților, 
dintre care mulți abia au 
împlinit 13—14 ani, și care 
se pregătesc în secțiile Școlii 
sportive și C. S. Jiul Petro
șani, ne îndreptățesc să cre
dem că din aceste pepiniere 
se vor ridica atleți de valoa
re pentru loturile republica
ne, cum s-au ridicat Sabin 
Văsoiu, Petru Elizeu și Mo
nica lacob. Talentul și sîr- 
guința cu care se pregătesc 
tinerii atleți, competența și 
pasiunea profesorilor și in
structorilor care le îndrumă 
pașii sînt atuurî în obține
rea unor /rezultate și mai 
bune în viitor.

Campionii județeni desem
nați duminică La Petroșani 
vor participa la faza finală 
a campionatului republican 
de juniori II și III pe anul 
1971 care se va disputa în 
zilele de 9—11 iulie, la Con
stanța (juniori III) și 8—10 
iulie, la Bacău (juniori II).

a fost greu, jiuliștii au reuș:t 
acțiuni spectaculoase, pase pre
cise, schimbări derutante în cir
culația balonului, au atacat de 
multe ori și cu fundașii laterali, 
constituind un permanent peri
col pentru poarta talentatului 
Popa.

Primul gol a venit destul de 
repede, dînd impresia falsă că 
vor urma în scurtă vreme alte
le. Sandu a prelungit o minge 
pînă la Naidin, acesta a cen
trat și Peroneseu, aflat pe fază, 
a marcat din apropiere. Era 
minutul 3. Peste numai două 
minute, Ion Constantin a trimis 
balonul în bară, Cotormani a 
expediat două puternice lovi
turi de cap, blocate cu dificul
tate de portarul Popa, iar Ton
ca i-a dat emoții portarului con- 
stănțean, trimițînd de la dis
tanță mingea în bara de fier 
rotundă a porții adverse. Oas
peții se apără organizat și con
traatacă rareori prin Tufan și 
Ologu. In minutul 17, Oprea 
trimite balonul periculos cu 
capul și Stan acordă corner. Un 
nou corner pentru Farul și o 
ocazie rarisimă ratată de Oprea 
de la numai 5 metri de poarta 
Jiului. A fost, poate, cea mai 
mare ocazie de gol a meciului. 
Jiul continuă să atace, dar și 
Tufan și Oprea fac același lu
cru. Constănțcnii beneficiază de 
un alt corner în minutul 26, 
iar peste două minute Tufan 
șutează puternic, direct în por
tarul Stan. Acuzînd o întindere, 
Tănase cedează locul lui Kallo 
care-și reia postul lui de extre
mă stîngă. Pînă în finalul pri
mei reprize mai notăm cîteva 
incursiuni debordante ale lui 
Peroneseu (cel mai bun de pe 
teren), o lovitură liberă execu
tată de Libardi puțin pe lingă 
poartă, două cornere în favoa
rea Jiului și unu] în favoarea 
Farului și... 1—0 pentru gazde 
după 45 minute de joc.

In repriza secundă jocul este 
mai îndîrjit, Farul evoluează 
mai bine, periclitează mai des 
poarta lui Stan, însă acostă este 
la- post, atunci cînd apărătorii 
sînt înșelați. Inițiativa aparține 
totuși localnicilor. Cotormani 
și Sandu colaborează laborios 
la mijlocul terenului, Libardi

muncește enorm și distribuie 
mingi utile pe aripi, unde Pe- 
ronescu și Naidin aleargă debor
dant, fiind sprijiniți permanent 
de Tonca și Caramalis, Ton Con
stantin le cam înnoadă picioa
rele apărătorilor adverși, dar 
caută prea mult poziția ideală 
de șut, în timp ce Georgevici, 
Dodu și Stan stau de veghe la 
șireții Kallo și Oprea. In minu
tul 49 ratează Ion Constantin o 
bună ocazie, apoi tot el pune o 
minge pe capul lui Naidin și 
acesta o trimite cu forță peste 
poarta lui Popa, un corner exe
cutat de Tonca pînă la Pcro- 
nescu, centrare și... faza se re
petă în minutul 58. Tonca îl 
deschide perfect pe Peron eseu, 
veteranul echipei Jiul centrează 
în stilul său caracteristic, Naidin 
trimite spre poartă, cu capul, 
din plonjon, Mareș respinge și 
Libardi reia în gol : 2—0 pentru 
Jiul.

A fost o partidă frumoasă, 
dinamică, de un ridicat nivel 
tehnic și spectacular, merite re
venind ambelor echipe. S-a ju
cat cursiv, fără nervi, cu des
tule faze de fotbal autentic. 
Jiul a fost însă mai bun. mai 
hotărât în acțiuni, mai periculos 
în fazele de poartă. Toți cei 12 
jucători folosiți au corespuns, 
au dat tot ceea ce au putut 
pentru victorie. Cu un plus de 
superioritate mi s-au părul to
tuși, Peroneseu, Libardi, Naidin, 
Sandu, Georgevici, Dodu. Farul 
nu a jucat rău, însă acțiunile 
sale s-au lovit de apărarea so
bră a Jiului, de Stan în ultimă 
instanță. Sublinieri pentru Popa, 
Antonescu, Oprea și Ologu. Tn- 
tîlnirea a fost condusă cu com
petență de o brigadă de arbitri 
din București, avîndu-1 la cen
tru pe Marin Bică.

Au jucat formațiile ■ JIUL : 
Stan — Tonca, Georgevici, Do
du, Caramalis — Cotormani, 
Sandu (Urmeș min. 75) — Pe
roncscu, Ion Constantin, Libardi. 
Naidin. FARUL: Popa — Mus
tafa, N. Constantinescu, Mareș. 
Pleșa — Tănase (Kallo min. 30), 
Antonescu — Ologu, Tufan 
(Turcu min. 60), Oprea, Badea.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Farul 3—1.

Dumitru GIIEONEA

Stiinta Petroșani

C. IOAN

Duminică dimineața, suporte
rii cei mai înflăcărați ai cinci- 
sprezeceului condus • de antre
norul T. RăduJescu s-au pre
zentat la stadionul Jiul în do
rința de a urmări, la lucru, 
pentru ultima oară în acest se
zon, echipa favorită în compa
nia medaliatei cu bronz a e- 
diției. Dinamo București. Dar, 
spre surprinderea lor, meciul 
se juca la... Lonea (schimba
rea locului de disputare fiind 
bine motivată dar neanunțată 
decît sîmbătă seara într-un cerc 
restrins).

In aceste condiții, după o 
veritabilă cursă contra crono
metru Petroșani — Lonea, am 
reușit să „prindem11 primele, 
din șirul nesfîrșit al baloane- 
lor aruncate în tușă de către 
coechipierii lui Marinescu și 
Dâiciulescu. Este adevărat că 
jocul debutează destul de pro
mițător, dar apropierea de bu
turi se face exclusiv prin. a- 
ceste lovituri lungi cu picio
rul. In minutul 3, după o ac
țiune ce nu prevedea nimic in
teresant. gazdele beneficiază de 
o lovitură de pedeapsă din po
ziție favorabilă. lacob execută 
cu precizie Și Știința 3 — Di
namo 0. Vom asista oare la o 
victorie comodă a studenților? 
Nu, pentru câ cei care con
trolează mai bine jocul în mi-

Steagul roșu
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pe județ
Tn ultima etapă a campiona

tului județean de tenis de ma
să pe echipe mixte, formația 
Școlii sportive Petroșani a dis
pus cu 9—3 de Aurul Brad. Ce
le mai frumoase meciuri le-au 
furnizat Victoria Chinceșan — 
Ion SziJagy și Ildiko Gyongybși 
— Ion Szilagy. In cadrul acele
iași etape, Viscoza Lupeni a 
învins tot cu 9—3 pe I.L.O.R. 
Orăștie.

De menționat că jucătorii 
Școlii sportive Petroșani nu au 
cunoscut înfrîngerea în acest 
campionat, ocupînd primul loc 
în clasamentul final.

■

+ Punct terminus in com
plicatul șj răscolitorul mara
ton pugilistic <lc la Madri«l. 
Gruiescu, Dumitrescu, Pomet- 
cu, Gyiirfi și Stump, încunu
nați fiind — absolut pc 
cinstite — cu bronz, nc-au 
încolțit in inimi mari speran
țe, ne-au făcut să visăm aur. 
aur. numai aur, izbinzi tota
le, necum promise. Și visul a 
fost writ... Se zice că pentru a 
preintîmpina răul trebuie să 
începi prin a admite că exis
tă. Oare, finaliștii noștri (nu 
mă refer și la Aurel Mihai) 
se vor fi gîndit că, pentru a 
urca pe înaltul podium, nu e 
suficient să învingi pe Szcze- 
panski, Beyer sau luoțiavi- 
cius, atunci cînd, în jurul rin
gului, mișună arbitri opaci și 
interesați ?

Nu, nu-i de loc indecent să 
plingi în public! Oricîtă o- 
roare ar avea durerea «Ic 
martori, cînd e mare, cînd 
e de dimensiunile celei pe 
care a simțit-o Vasile Anto- 
niu, învingător la „semiușoa- 
ră" pentru 15 000 de specta
tori, învins de patru arbitri, 
discreția e neavenită. Dar 
Cuțov ? Magnificul stilist
mân, cel mai tehnic boxer al 
«europenelor-4 madrilene, a 
fost forțat și el să se mulțu
mească cu „argint". Dar 
Năstac ? învins și el. Decla
rat, adică, învins, de-un ad-

versar deprimat și epuizat <!c 
lovituri, care abia își mai 
tira, la un moment dat, pi
cioarele. Să tăcem, că nu 
mai avem ce face. Taciturni 
nu sînt doar cei fără noroc : 
să tăcem in fața perplexi 
lății...

— ♦ —
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FOTBAL, DIVIZIA
Kezuliate tehnice

„U" CRAIOVA 
PETROLUL 
RAPID
STEAUA 
JIUL
„Uu CLUJ 
U.T.A.
STEAGUL ROȘU

PROGRESUL
C.F.R. TIMIȘOARA 
S. C. BACAU
C.F.R. CLUJ
FARUL
DINAMO
F. C. ARGEȘ ■ 
POLITEHNICA

Clasamentul
1. Dinamo
2. Rapid
3. Steaua
4- U.T.A.
5. Steagul roșu

6. „V- Craiova
7. Petrolul
8. Farul
9. „U" Cluj

10. Politehnica
11. Jiul
12. F. C. Argeș
13. S. C. Bacău
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

13
11
11
14
13
12
10
11
10
12
12
10
12

!)
7
7

Ultima etapă

A
3—3
1—1 
0—1
6—0
2—0
2—2 
6—1
2—0

45— 27
31—24
46— 31
47— 33
28—25
28—29
33— 33
38— 41
35—31
44—40
27—29
39— 44
34— 40
35— 50
30—38
21—46

35
33
32
32
32
32
31
30
29
28
28
28
28
25
23
18

Progresul — „Uu Cluj"; Politehnica — Jiul; S. 
Bacău — „U" Craiova; Farul — Rapid; F. C. Argeș — Pe
trolul: Dinamo — Steagul roșu; C.F.R. Cluj — U.T.A.; 
C.F.R. Timișoara — Steaua.

C.

E
CU

<► Dinu, Marinescu, Moro- 
mete, lacob și ceilalți au 
reușit un chinuit 12 — 12 cu 
,.Dinamo". Tînărul rugbist F. 
Constantin își etalează, de Ia 
zi la zi, calitățile. Duminică 
l-a pus în penumbră pe Țu- 
(uianu. E ceva I

$• Cu „egalul" de Ia Cluj, 
ajutați fiind și de echipa Iui

Dcmbrovschi, dinainoviștii 
bucurcșfcni intră deja în 
posesia titlului de campioni. 
Cu victoriile categorice obți
nute in dauna C.F.R.-uIui 
clujean și F. C. Argeșului. 
Steaua și U.T.A. nu numai 
că ne au făcut să „mirosim" 
două declarații programatice 
«le marc viilor dar ne-au de
terminat și păreri «le rău că .. 
totul se termină nu așa cum 
ar fi trebuit. Progresul, a- 
proape sigur, va juca, în toa
mnă, la... Cîmpina și Piatra 
Neamț, C.F.R. Timișoara la 
Cugir și Anina. Rezultatul ti
mișorenilor la Ploiești e tot in 
fel «le „aviz" la adresa eternei 
sale rivale de pe Hega, Politeh
nica. Brașovenii, ca și jiuliștii. 
au încetat de mult de a se mai 
comporta acasă ca diletanți 
amfitrioni. își servesc „mu
safirii" prompt și exact, cu 
aer de măreție și distincție, 
â la Virna Lisi. Și uite așa, a- 
jutați de Titus Ozon (la A- 
rad), trecurăm pe locul 11. 
De-acum, duminicile, cu zîm- 
bete pe chipuri, să ne înar
măm cu hanorace și sus, spre 
Mindra, că pe stadionul Jiul 
ia crește iarba mare...

V. TEODORESCL

cadrelor de educație fizică și sport

a
■

■

o

■■

■

Energia Paroșeni
pe primul loc

Profilul specialiștilor în do
meniul educației fizice și spor
tului este determinat de com
plexitatea sarcinilor pe care le 
au, de varietatea formelor de 
organizare și practicare a exer- 
cițiilor fizice. Ținînd seama Je 
hotărârea C.N.E.F.S. cu privire 
la sistemul de pregătire și per
fecționare a cadrelor in acest 
domeniu, Consiliu) municipal 
pentru educație fizică și sport 
Petroșani a stabilit măsuri con
crete pentru realizarea obiecti
velor prevăzute în planul de 
dezvoltare a activității sportive. 
Situația cadrelor care se ocupă 
nemijlocit de dezvoltarea acti
vității sportive în municipiul
nostru se prezintă astfel : 7! de 
antrenori, 182 de instructori
sportivi, 186 de arbitri și 44 de 
profesori cu pregătire superi
oară. Cu toate acestea, numărul 
celor care se ocupă de pregăti
rea echipelor reprezentative este 
încă mic, ceea ce face ca o bună 
parte din arbitrii, 
și chiar antrenorii 
să nu participe la 
competițională.

Preocuparea consiliului nostru 
în această perioadă a fost in
tensificarea muncii de organizare 
a cursurilor de arbitri și in
structori la ramurile de sport i 
tir, volei, box, handbal, fotbal 
și schi. Apreciem contribuția 
profesorului Eronim Ceacu, care 
a instruit 16 instructori și arbi- 

]a volei și antrenorului Fran- .... 6

instructorii 
formațiilor 
activitatea

A

a „Cupei RomânieiH

tl
cisc Edelyn care a pregătit 
arbitri la tir cu arcul.

De asemenea, comisiile muni
cipale, prin colegiile de arbitri 
de handbal, fotbal și gimnasti
că, au organizat cursuri săptă- 
mînale la care au participat 
peste 27 de cursanți. Predarea

cursurilor a fost asigurată prin 
contribuția tovarășilor Petru 
Mara, Nicolae Lazăr, loan Cre- 
țu, Ștefan Mareș, Petru Cuz- 
meac și alții, care’s-au strădui! 
cu lecțiile să fie însușite în con
diții bune de către cursanți.

Nu în suficientă măsură 
ne-am îndreptat atenția spre 
calificarea instructorilor la ra
murile de înot, patinaj și șah, 
unde activitatea competițională 
se desfășoară sub nivelul con
dițiilor existente la cluburi și 
asociații sportive. Dacă la cele 
3 ramuri de sport avem rezul
tate bune, nu putem fi mulțu
miți de contribuția comisiilor 
de atletică grea, popice, și tenis 
de cîmp, unde numărul arbitri
lor este mic, iar la rugbi și na- 
tație nu avem de loc.

O preocupare a consiliului 
nostru a fost selecționarea Și 
îndrumarea foștilor sportivi 
pentru a se prezenta la exame
nul de admitere Ia școala post- 
liceală de antrenori, fiind ad
miși trei cursanți la ramurile 
de haltere, judo și fotbal. Nu
mărul mic de cursanți nu satis
face însă cerințele sportului de 
performanță, mai ales că avem 
echipe de fotbal în campiona
tul județean fără antrenori ca
lificați cum sînt ■ Constructorul 
Lupeni, Preparatorul Lupeni, 
Energia Paroșeni, echipele de 
handbal Minerul Lupeni și Jiul 
Petrila etc.

Analizînd situația profesorilor 
de educație fizică, constatăm 
că pe lingă, unele aspecte pozi
tive. avem totuși școli generale 
și chiar licee, unde suplinirea 
este asigurată de absolvenți ai 
liceelor sau de studenți de la 
I.M.P. care predau educația fi
zică așa cum au învățat ei în

școli. Asemenea cazuri avem la 
școlile generale_ nr. 2, 3, 5 șj fl 
Petroșani, nr. 1, 2, 5, și liceul, 
Vulcan, nr. 2, 4, și 5 Lupeni,, 
liceul Uricani, școlile generalei 
Cimpa și Aninoasa, unde edțnl 
cația fizică și sportul sînt pr«-«’ 
dale sub nivelul cerințelor pro*' 
gramei școlare. Intrucît avem 
multe școli în care predarea e* 
ducației fizice este asigurată do 
suplinitori, recent am recrutai 
13 absolvenți ai liceelor pentru 
a se prezenta la examenul do 
admitere la facultățile de edu
cație fizică și la T.E.F.S. Bucu
rești.

Actualizarea și perfecționarea 
cunoștințelor de specialitate al® 
cadrelor au fost realizate cu a-* 
jutorul federațiilor de speciali* 
tale și al C.J.E.F.S. prin orga
nizarea cursurilor periodice 
prin studierea materialelor cn 
caracter tehnic și metodic. Ta 
ultima perioadă, am luat măsuri 
de prezentarea antrenorilor la 
examenele de promovare pentru 
obținerea categoriei a II-a de 

sportivă de către 
Tîlmaciu,

calificare 
antrenorii: Viorel ----
Marcel Golgoțiu, Ioan Ciofîcă 
și Emil Ciurdărcscu, care 
trecut cu bine examenul 
promovare.

Avînd în vedere sarcinile c® 
ne revin. împreună cu ceilalți 
factori din domeniul educației 
fizice și sportului, trebuie să 
trecem la realizarea obiective
lor din planul de dezvoltare Ș< 
să realizăm pînă la sfîrșitnl a-j 
nului un număr mai mare det 
cadre calificate, capabile s5 
conducă procesul de instruire 
Și

aa 
de

educație.
Prof. Dorel VLADISLAV 
președinte al C.M.E.F.S. 

Petroșani

Dinamo 12-12
nutele următoare sînt jucătorii 
in alb-roșu, adică cei de la 
Dinamo. Cu un Dâiciulescu ex
celent în linia de fund, oaspe
ții manifestă 
ranță, joac
1, - -

mai multă sigu-
... ă mai mult balonul 
mînă și în min. 6 Constan-

Rugbi
egalează, culcînd balo- 

terenul de țintă advers, 
scurg decît 8 minute

tinescu 
nul în 
Nu se 
și Dinamo își concretizează su
perioritatea prin transformarea 
unei lovituri de pedeapsă. Au
tor — Nica. Același jucător sta
bilește scorul reprizei, ~ 
3 — Dinamo 9, in penultimul 
minut de joc aJ primei repri
ze in condiții ’ '

După .pauză,
Moroe și Ionescu „trag 
ga echipă înspre buturile 
verse, din primul minut, 
z uita tul nu întîrzie. lacob exe- 

nouă lovitură de pe- 
de la aproximativ 30 

balonul lovește butul trans
it cade în spatele

Știința

i absolut identice, 
i, Moromete, Dinu, 

:u „trag-1 întrea- 
ad- 
Rc-

cută o 
dcapsă 
m, 
vcrsal 
acestuia : 6—9.

Spre deosebire de prima re
priză cînd Dinamo a dominat, 
impunîndu-și superioritatea, 
dinții sini mai insistenți, 
mărind în mod permanent

stu
ll r-

scrierea punctelor. Dar, fie e- 
voluția inspirată a defensivei 
dinamoviste, fie ratările copi
lărești ale gazdelor, amînă ega- 
larea pînă în min. 63 cînd, a- 
celași lacob transformă o lo
vitură de pedeapsă : Știința 9 
— Dinamo 9. Se părea că sco
rul nu se mai modifică, dar, 
o „venire" a lui Dăiciulcscu în 
dispozitivul de atac al bucu- 
reștenilor se soldează cu un 
drop-gol splendid (în min. 72). 
Gazdele își văd spulberate șan
sele de a ocupa un loc 4 în 
clasament pentru care au luptat 
atît de muLt. Se aruncă or
bește peste adversar, dar Di
namo se apără bine, respingînd 
atacurile furibunde ale petro- 
șănenilor. In ultimele secunde, 
insă, Ortelecan reușește, atunci 
cînd nimeni nu mai spera, să 
restabilească egalitatea : Știința 
12 — Dinamo 12. Bărgăunaș 
ratează transformarea.

Tn acest ultim joc pe teren 
propriu, gazdele au aliniat ur
mătoarea formație : Dinu, Orte
lecan, Stănculescu, Moroe, Io
nescu, Moromete, Florin Con
stantin, Lomotă, lacob, Bărgău
naș, Roșea, Rădulescu, Fălcu- 
șanu, Domnișan, Marinescu.

Slab arbitrajul prestat de 
Scrciu Dragomirescu (Bucu
rești).

Poligonul „Utilajul" din Pe
troșani a fost duminică gazda 
etapei județene a „Cupei Ro
mâniei" la tir cu arma — sport. 
S-au întrecut cei mai buni tră
gători de la Energia Paroșeni 
și Energia Deva. Lipsa de mu
niție a făcut ca celelalte secții 
de tir din Valea Jiului să nu 
poată lua parte la întreceri. Cu 
toate acestea, și în ciuda timpu
lui rece, concurenții s-au stră
duit și au obținut rezultate 
(un. te bune. Iată-le i

3X20 focuri, individual juni-

BIZARERIE

Fotbalistul A. Georgescu
și-a cerut dezlegarea. De ce?

Nicolae LOBON’Ț

oare: 1. Ileana Severineanu —
484 puncte ; 2. Adriana Rcif — 
446 puncte (ambele de la Ener
gia Paroșeni) ; juniori ; 1. Ma
rian Flurea, Energia Deva — 
415 puncte ; seniori: Constantin 
Racoveanu, Energia Deva — 517 
puncte.

S-au maj remarcat: Doru Pa- 
velonescu. Energia Paroșeni —
485 puncte și Gheorghe Simli- 
nică, Energia Deva — 431 punc
te.

Pe echipe, primul loc a re
venit Energiei Paroșeni — 1 932 
puncte, urmată de Energia De
va — 1 533 puncte.

Etapa finală se va desfășura 
în zilele' de 3—4 iulie, la Plo
iești. Ținînd seama de timpul 
scurt, se impune ca A.S. Ener
gia Paroșeni să creeze toate con
dițiile de pregătire (ne referim 
în primul rînd la muniție) re
prezentanților săi.

B. STA1CU

Dai peste multe lucruri și si
tuații, în viață, în fața ciudă
țeniei cărora rămîi pur și sim
plu stupefiat, încerci să le pă
trunzi esența, nu reușești și, 
recunoscîndu-ți neputința, le ad- 
miți ca atare, le... înghiți mai 
bine zis, râmînînd — în conti
nuare — să meditezi la cunos
cutul slogan coșbucian „nu cer
ceta aceste legi..." Intr-o ase
mănătoare situație am fost pus, 
zilele trecute, cînd, interpelin- 
du-1 pe fotbalistul Alexandru 
Georgescu cu o întrebare, nu 
lipsită de o oarecare inofensivă 
maliție — „Ce faci, Georgescule, 
în turul viitor prinzi prima e- 
cliipă ?" — am aflat j „Care e- 
chipă ? ! La „Jiul-- nu mi se mai 
dă voie să joc. Un loc într-o 
altă echipă, da. Mi-am cerut 
dezlegarea. Era firesc s-o fac. 
Mă simt apt. încă pentru cîțiva 
ani, de a activa într-o divizio
nară A. Nu crezi ? Vreau să 
joc fotbal, înțelegi, nu admit să 
mi se arunce în cîrcă neadevă
ruri, am o poftă de meciuri 
nemaipomenită, e anormal ca 
într-un întreg sezon să nu joo 
decît cîteva minute. Am fost 
accidentat, e adevărat. Mi-am 
revenit de multi sînt valid de

cel puțin o lună și jumătate... 
Sînt, oare, eu vinovat că nu mă 
„încearcă" la antrenamente, câ 
nu-mi sînt verificate puterile i 
Unde-i stimulentul moral ? Sînt 
sfîrșit, spune-mi, pot eu deja să 
spun adio fotbalului, la 29 de 
ani, după un tur în care lartă- 
mi lipsa de modestie, am fost 
printre primii echipieri ai Ji
ului ?..."

— Bine, dar... — am încercai 
să intervin — dacă nu-ți apQsa 
umerii nici o vină, dacă te simți 
în plenitudinea forțelor ca în 
toamna trecută, cine-i de vină ? 
Trebuie să existe un vinovat 1

Un zîmbet semisec și ; „Nu 
știu, dar am impresia câ ți--im 
spus totul. Ce-ai vrea să mai 
adaug ? Că cineva nu mă iubeș
te și nu mă vrea ? Se subîn
țelege !"

— Și, în continuare, ce ai do 
gînd, ce-ți dorești ?

— Acum vreo două, săptămini 
îmi doream un singur joc acasă, 
în echipa Jiul. Voiam să-mi 
iau „la revedere" de la publicul 
petroșăneun pe care l-am iubit 
mult. Voiam să-mi iau, priete
nește, rămas bun de la echipa 
care m-a relansat cu putere în 
fotbalul românesc și ale cărei

rezultate le voi urmări oricînd* 
trecînd peste acest divorț for
țat, cu multă atenție. Voiam— 
Acum nu mai vreau nimic. Nu 
mai este timp. Pentru viitorul 
apropiat nu-mi doresc decît să 
dovedesc cui este nevoie că s-a 
renunțat mult prea ușor la ser
viciile mele...

Adevărată bizarerie ! Fotba
listul cu o valoare constant 
bună pe parcursul întregului 
tur al actualului campionat, e\» 
cea mai mare medie a notelor, 
fotbalistul care, alături de Tal- 
pai, poate fi considerat cel mai 
bun fundaș constructiv — n- 
fensiv din cîți a avut Jiul în 
ultimii ani, este ținut pe tușă, 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică nejustificat, un întreg 
retur și acum, în ultima instan
ță. i se promite dezlegarea. Cu 
alte cuvinte : Du-te, Georgescu- 
le, ești bun, dar noi avem oa
menii noștri..."

Dacă există cineva care să 
ne poată determina în a înțele
ge mobilurile ce-au condus la 
„tulburarea apelor" în care în 
voie se „scălda11 cindva Geos! es
eu, ii așteptăm.

v. r,
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<INFORMAȚIA $1 GUSTUL CUMPĂRĂTORULUI
Cîți dintre noi putem spu

ne, fără posibilitatea de 
a fi contraziși, că slă- 
pînim arta dc a nc îmbră
ca ? Căci există, într-ade- 
văr, o astfel de artă. Cînd 
vorbim despre ca. nu ne gîn- 
dim, desigur, la aed 
ai eleganței", 
rea 
lăți, 
turi 
sezon a ținutei și altele sînt 
e’emente din care sc consti- 
iiiie aceea „artă dc a nc 
îmbrăca". Este, deci, nu nu
mai o problemă de gust, ci 
și una dc cunoaștere. -*?i dacă 
noi nu stăpînim această cu
noaștere. cine c primul che

ci
optimă a i

Potrivirea
cu vîrsta,

artiști 
i la implini- 
unei nccesl-

unei țC6ă- 
asortarca la

mat să nc ajute în formarea 
ei ? Oricine ar răspunde 
că ce) ce ne poate ajuta mai 
mult c lucrătorul din maga
zinul de textile, confecții, 
galanterie, croitorul sau mo
dista.

Nu-i pretindem pica mult 
vânzătorului din magazin cc- 
rîndu-i să se substituie nouă 
în cazul cumpărării ? Nu.

Viorica Svoboda, vânzătoa
re în magazinul dc mcrce- 
i ic-galantcric din Petroșani 
găsea necesară și obligatorie 
această participare a vânză
torului la educarea gustului 
cumpărătorului.

— Noi sîntem obligați prin 
natura profesiei sâ

curent cu cerințele modei. 
Dar, în afară de aceasta, tre
buie să știm ce i sc potri
vește și ce nu i se potriveș
te cumpărătorului care vine 
în magazin. El poate să va
dă ceva carc-i place ș> să 
«cară, dar dacă marfa res
pectivă nu sc potrivește vîrs- 
tci lui
tivă îi 
tura ?
îmi trebuie 
mare asupra clientului

i întrebări care
de regulă prea

sau croiala respee- 
dezavnntajează sta- 

Pentru aceasta mie 
o scurtă infor- 

. cîte- 
v.i întrebări care nu-mi ră
pesc de regulă prea mult 
timp. Uneori informarea n 
fac concomitent servirea
.•■Hui client.

contempo
Ritmuri

rane
ACUARELA

uvertura la opera ,A acanța . 
Cravate roșii, bluze albe, 
garoafe, trandafiri, transfor-

mă strada într-o paletă a 
unui pictor... O paletă care 
curge în valuri... valuri care 
curg spre școli. Și școlile 
cuprind aceste talazuri dc

struit in acești din urmă ani, 
printre altele: o filatură de 
bumbac, o fabrică dc ulei și 
una de produse lactate la Slo
bozia, o intrc])rindcre de pre
fabricate de beton la Călă
rași, o secție dc confecții și 
tricotaje la Lehliu, in timp 
ce la Combinatul dc celulo
ză și birlic din Călărași și 
la Fabrica dc cărămizi din 
Țăndărei s-au dezvoltat noi 
capacități de product ic și a 
continuat acțiunea de moder
nizare. Cel mai impunător 
obiectiv industrial al județu
lui, aflat in plină construc
ție, este insă Combinatul dc 
îngrășăminte azotoase din 
Slobozia, care va furniza a- 
nual agriculturii 600 mii tone 
de produse extrem de valo
roase (uree și azotat de a- 
moniu).

Aproape de intrarea in Slo
bozia. pe șoseaua asfaltată ce

vine dinspre Ciulntța, retor
tele și turlele acestei cetăți 
chimice își au deja definite 
contururile, schimbind cu dc- 
săvirșire tradiționalul peisaj 
ol locului. Conducta prin 
care se va face alimentarea 
cu apă a Combinatului a și 
fost instalată. Din fluviu vor 
Ji pompați aici zilnic zeci 
de mii de metri cubi de apă.

— Dacă numai cu trei-pa- 
tru ani in urmă — ne măr
turisește Ionele Haralambie, 
țăran cooperator din împre
jurimi — >ni s-ar fi spus că 
pe aici se vor produce ase
menea înnoiri, zău că n-aș 
li crezut Și uite, Bărăganul 
a început să fie înțesat de re
țeaua canalelor de irigație, 
eu apă adusă din Dunăre, 
iar in curind vom produce 
pentru ogoare și îngrășămin
te chimice.

Devenind din ce in ce mai 
o zonă industrială, 
in ansamblul său, 
insă principalul e- 

calea dezvoltării a- 
Dar a unei agri-

pentru care 
mai optime

Așa se și 
din volumul

mult și 
județul, 
continuă 
fort pe
grirulturii.
culturi modeme, intensive, de 
înalt randament, 
se creează cele 
condiții posibile, 
explică faptul că
total al investițiilor de peste 
opt miliarde lei. de care a 
beneficiat județul Ialomița 
in perioada 1966—1970, aproa
pe jumătate a fost destinată 
pentru modernizarea agricul
turii. In îceeași perioadă au 
fost construite in județ două 
muri complexe de creștere și 
ingrășare industrială a por
cilor. fiecare cu o capacitate 
de cite 130 mii de capete 
anual, iar două mari com
plexe intercooperatiste, fiecare 
cu cile o capacitate de 30 
mii de capete anual, se află 
in construcție. Cele peste 130 
mii hectare ale l.A.S.-urilor 
și C.A.P.-urilor irigate in pe
rioada cincinalului 
prezent î 
sută din 
arabilă a 
menajată

Tabloul 
cedent a 
mițene, u 
spirituale 
și muncesc aici ar putea fi 
completat cu un șir nesfirșit 
de alte date și cifre, dintre 
care mai amintim : în anii 
cincinalului s-a încheiat elec
trificarea satelor, la orașe 
s-au construit peste 3 000 de 
apartamente, fiecare al cin
cilea locuitor al județului în
vață carte, Slobozia 
formă văzînd cu 
Ir-un oraș modern 
cetate industrială.

Conectat la dinamismul în
tregii țări, județul Ialomița 
se dezvoltă zi de zi pe coor
donatele 
socialiste.
cunoaște 
perioare 
cincinal.

fac ca in 
de 36 la 
suprafață 
să fie a-

mai mult
întreaga

i jude(ului 
pentru irigații, 
înfloririi fără pre- 
meleagurilor ialo- 
vieții materiale și 
a celor ce trăiesc

se trans- 
ochii in
și intr-o

impliniri
iste ritmuri vor 
dimensiuni, su- 
anii actualului

și informare 
cumpărătoru- 
și Ilcdvviga

Despre accer 
sumară asupra 
lui ne vorbea 
Molnar dc la magazinul «le 
tricotaje din Petroșani.

— Informația pe care ur
măresc s-o obțin dc la cum
părător pentru a putea veni 
în sprijinul lui nu trebuie 
să se transforme în taifas. 
iPcrsonal nu consum în acest 
scop mai mult de un minut 
In un client, timp în care îi 
și prezint marfa eare-1 in
teresează.

Vînză-torul 
poale deveni 
sfătuitor al 
și de realizarea acestui ..ba
rem" nu sîntem chiar atît dc

magazin 
apropiat

O expoziție
Iubitorii dc frumos din ora- 

dc 
ia 

sc înscrie în 
îmbogă- 

spiriluale. 
din locali- 

plastici 
Simonel 

pozi-

șui Lupeni au avut, nu 
mult, prilejul să participe 
o acțiune care 
preocupările pentru 
țirca dimensiunilor 
In incinta liceului 
tale, doi tineri artiști 
— loan Ocroglici și 
Bucur — expun într-o exp 
ție organizată sub egida direc
țiunii liceului un 
peste 30 de lucrări (ulei, 
fică, metaloplastie). Despre 
sînt necesare doar cîteva 
vinte elocvente. Amîndoi sînt 
absolvenți ai liceului și 
acest an vor bate la porțile 
institutelor plastice pentru per
fecționarea calităților artistice 
care au înregistrat, deja, un 
palmares demn de apreciat. In 
1967 au fost participant! la 
salonul internațional de gra
fică de la Tokio; loan Ocro
glici cîștigă în 1969 faza fi
nală a concursului de 
plastice al elevilor din licee 
și școli profesionale 
menționat de Ministerul 
vățămîntului ; de asemenea, 
e finalist la bienalele 1967, 
1969 împreună cu Simonel Bu
cur. Iată, deci, cîteva date din 
trecutul de creație al acestor 
tineri artiști. Și poate ei 
aduc bine aminte cînd în 
mă cu 12 ani consacratul 
list plastic losif Tcllmann 
îndrumat spre mînuirea culo-

număr de 
gril

ei 
cu-

în

arte

fiind
In-

își
nr-
ar-
i-a

marilor
Ac

noi
in

deparle. Dar munca accas'a 
dc educare a gustului cum
părătorului nu se poale realiza 
pe o calc pasivă, ca s-o nu
mim așa, adică fără partici
parea vinzătoruhii. Elemente 
«le informare a cumpărăto
rului 
gaz in 
gulă, 
mente

a
pot fi afișate în ma
pe spații rare, dc i c- 
sînt ocupate cu cle
ric reclamă lipsită de 

gust. Credem că dintre cele 
două elemente — «el de re
clamă lipsită «le gust și de 
eficiență și ceJ de informare 
largă și competentă a cum
părătorului — întiictatc ire- 
buic să aibă cel dc-al doi
lea.

I. GRĂDINARI)

semnificativă
iilor și formelor i 
ajutorul penelului 
tului. Apoi, în 
buni prieteni nu 
ții maestrul : au 
cursul pe țara organizat 
revista „Cravata 
cei doi și-au format un stil per
sonal, chiar dacă mai există și 
unele influențe, absolut inerente 
în acest 
Simonel 
trecutul 
noastre 
vîntă cu 
în mituri (învingătorul Apoca
lipsului"), („A fost odată...').

Ion Ocroglici este un spirit 
mai receptiv la nou. Lucrărde 
sale elogiază munca aces
tor oameni minunați, minerii 
(„Încleștare”), natura în ceea 
ce poartă esența permanenței 
(„Pădurea") sau sensurile vieții 
(„Anotimpuri") subiecte domi
nate de îndrăzneala abordării 
temelor majore.

Ion Gif-DEAC
corespondent

cu 
șevale- 

cci doi 
dczmin-

expresive
i Și 

1965, 
și-au
câștigat Con- 

I de 
roșie". Astăzi

stadiu. In metaloplastie 
Bucur, relevă fapte din 
zbuciumat al istoriei 
(„Supliciu") sau se a- 

. imaginația luxuriantă

Biblioteca organizării și conducerii științifice"- 
instrument eficace pentru dobîndirea unei 

competențe sporite
lii condițiile contemporane, 

in care gradul de complexi
tate a problemelor re .sc cer 
rezol vale a cresiut vertiginos, 
adaptarea continuu u meto
delor de conducere n eco
nomici naționale in ansam
blul ei la noile fenomene ale 
i ieții social-economice, per- 
feeționavi a conducci ii >i or
ganizării la toate nivelele 
activității umane devine o 
condiție obiectn a penlru .spo
rirea generală a eficienței e- 
conomicc.

Ținind seama de implica
țiile pe care conducerea pe 
ba:e științifiie o me asupra 
folosirii raționale a potenția
lului economiei naționale, 
Con)) i ința Nafională a P.C.K. 
din decembrie 1967 a inițiat 
un amplu program de ridi
care pe o treaptă calitativ su
perioară a proceselor de con
ducere și organizare iar ple
nara C.C. al P.C.Il. din 10-11 
februarie 1971 a hotărit. crea
rea pe plan național a unui 
sistem de perfecționare a 
pregătirii tuturor salariați- 
lor.

Experiența acumulată in 
decursul ultimilor ani at it 
in țara noastră cil >i pe plan 
mondial demonstrează clar 
că penlru a obține rezultate 
pozitive de pe urma investi
țiilor făcute in cele mai mo
derne utilaje,
formarea unor cadre deose
bit de competente in organi
zarea conducerii producției 
și a muncii, in luarea deci
ziilor de conducere. Numai 
in condițiile unei conduceri 
și organizări competente a 
producției, printr-o pregătire 
intensă și o perfecționare

< are 
ntit 
i ru- 
va-

este necesară

permanentă a conducătorilor 
și organizatorilor. întreprin
derile dotate < u mijloace <'’li
nii c de înalt nivel pot rea
liza produi tivitatea muncii 
scont ala.

Pornind de la aceste con
siderente, Editura politii ă a 
inițiat publicarea colecției 
„Biblioteca organizării și con
ducerii științifice" in 
*ti-a propus să publice 
lucrări originale cit și 
duceri ale unor lucrări
loroase din Iii crai ura mon
diala de spei iulilale. Scopul 
colecției este așadar de a 
puni’ In indemina tuturor ce
lor interesați in perfecționa
rea acli' ilății economice o 
suită de lucrări menite să 
informeze asuprn complexelor 
probleme pe care le ridică 
organizarea și conducerea 
științifică, să inlesneasi ă cu
noașterea principiilor, norme
lor. tehnicilor, metodelor și 
sistemelor izvorite din gene
ralizarea experienței 
ducere și organizare 
prinderilor moderne, 
sibilixeze cadrele de 
cere din 
fele 
conducerea pe baze științifi
ce in condițiile actuale, să 
stimuleze gindirea, cercetarea 
și practica românească in do
meniul respectiv.

Căutind să răspundă nece
sităților de informare in do
meniul conducerii și organi
zării științifice, colecția a de
butat cu publicarea a trei 
lucrări originale: „Structuri 
organizatorice ale întreprin
derii moderne" de loniță Ol- 
teanu, „Marketing — pros
pectarea pieții" de Mihai C.

de eon
ii intre- 
să sen- 
condu-

cconomie la vălen
ii oi pe care le comportă

Demelrrscu și „Conducerea 
științifică a întreprinderii" 
.scrisă de un colectiv de au
tori cărora le-a urmai tra
ducerile : „33 de principii dc 
conducere a întreprinderii 
(mcmento-ul directorului)" de 
Karl Stefanic Allmayer (Aus
tria) și „Organizare — Con
ducere — Memorator" vol. I 
de Jean Gerbier și C. Aimard 
(Franța). Aceste lucrări s-au 
bucurai de aprecierea unani
ma a specialiștilor și a pu
blicațiilor de specialitate fapt 
<e a determinat epuizarea 
lor in numai 'ileva zile de 
la apariție și a constituit, tot
odată, un real succes de li
brărie. In cadrul aceleiași 
colecții se află sub tipar și 
vor apărea în scurt timp lu
cră) ile „Metode moderne de 
determinare, și analiză a pre
țului de cost" de C. lacobo- 
vici-Boldișor, „Elemente de 
ergonomie aplicată" de Vir
gil Anghel eseu, „Echipa dc 
conducere in unitățile eco
nomice" de Costin Murgescu, 
precum și următoarele tradu
ceri : „Formarea și perfec
ționarea cadrelor de condu
cere" (traducere din limbile 
engleză, franceză. italiană), 
„Organizare — Gestiune — 
Memorator" voi. 2 de Jean 
Gerbier și C. Aimard.

Succesul de librărie al pri
melor volume, aprecierile po
zitive ale criticii de specia
litate și ale cititorilor, ne în
dreptățesc speranțele că a- 
ceaslă colecție va putea să 
fie continuată și in următo
rii ani,
guram o apariție 
mică a

<

<

<
<

20 iunie. Dimineața cenu
șie, cu picuri rari, pcrsisten- 
ți... Soarele incă n-a reușit 
să străpungă bolta vătuită 
in gri... Castanii insă găzdu
iesc, ca-n diminețile senine, 
formalii ce concertează in tri
luri... Văzduhul se animă. Și 
nu numai văzduhul. Și stra
da, pe caldarîmul căreia s-a 
pornit un zumzet de culori. 
Da ! Culorile și-au început 
zumzetul, simfonic, cald — o

mlădițe pline dc primăvară...
La amiaz, flori, cravate 

roșii, bluze albe... mame cu 
flori, copii cu flori, învăță
toare. învățători, profesori 
cu flori — răspuns al mlă- 
dițclor la sfîrșit de an șco
lar... Mulțumire în suflete 
pretutindeni.

Și soarele, binefăcător, a 
început atunci să toarne lu
mină peste această zi.

Ion L1CIU

lucrărilor.

străduindu-ne să asi-
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10.00—11,00 Teleșcoală.
18,00

18.20
19,10
19,15
19.30

(Urmare din pag. 1)

transpunerea în practică a con
vingerilor izvorite dintr-o înal
tă conștiință politică. Căci, de
parte dc a fi un simplu salari
at care-și vede doar câștigul 
materia! sporit, directorul de 
astăzi (putem oferi nenumărate 
exemple) este acel salariat care 
întrunește un întreg complex 
de însușiri necesare înfăptuirii 
unor țeluri de mare însemnă
tate pentru societatea socialis
tă. In contrast cu aceste norme 
ale eticii conducătorului de u- 
nitate, inginerul Gheorghe Ga
lan s-a situat, la puțin timp 
după numirea sa în funcție, pe 
o poziție care nu a slujit colec
tivului, privind în jurul 
printr-o optică deformată 
mentalități ce le credem 
mult timp dispărute. Caracte
rizarea de mai sus nu nc apar
ține în exclusivitate, ea fiind 
desprinsă din numeroasele de
clarații ale unor comuniști și 
salariați din întreprindere ca
re au scos la iveală comportă
rile directorului, incompatibile 
cu funcția ce o deține, repeta
tele încălcări ale principiului 
muncii colective, abuzurile, ten
dințele de formalism — sau de 
intimidare — și numeroase alte 
abateri săvârșite dc inginerul 
G. G. Dar jjentru edificare, să 
dăm cuvântul salariaților 
pectivi.

Cu luminarea, 
după sancțiuni

său
de
de

res-

la
vo-

Deschiderea emisiunii. 
Nicolae lorga. Oameni 
care au fost.
Steaua Polară.
Publicitate.

de 
— declară Ernest Schlezin- 
șeful serviciului perso- 

Strădaniile colectivului au 
însă îngreunate de com-

—De la angajarea mea 
I.G.L. am constatat o mare 
ință manifestată de colectiv pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
plan 
ger. 
nai. 
fost
portarea directorului care, deși 
Ia început părea bine intențio
nat, a lucrat cu patimă, s-a lă
sat influențat de nlți salariați. 
Cînd vreun salariat „îndrăznea" 
să-i arate deschis, tovârășește, 
lipsurile, recurgea la măsuri ne
principiale, cu totul ieșite din 
comun. Intr-o zi, am primit o 
dispoziție să mă interesez dc 
viața particulară a salariatei 
.A. S. care I-a criticat. Nu am 
făcut nici o cercetare ințelegind 
că ca va fi inevitabil urmată 
de o sancțiune arbitrară, ceea 
ce de altfel s-a și intimplat : 
salariata a fost schimbată din 
funcția ce o deținea.

— L-am criticat pe directorul 
G. G.’ arătindu-i unele lipsuri 
în comportament — declară 
loan Ciornei, șeful sectorului 
I.G.L. I.upeni — iar o doua zi, 
drept răspuns a trimis câțiva 
salariați in control pe linie «le 
P.C.I. (O mai vc-che „speciali
tate" a directorului — n.n.) In 
cadrul direcției sînt de altfel 
prea mulți „inspectori" care vin 
Ia sectoare dar nu sînt capabili

cu 
cu-

1 
la- 
ex-

dc. Astfel, cînd actualul șef de 
sector loachim Arcan a recurs 
la o măsură extremă înlocuind 
un șofer pentru a asigura 
orice preț unele lucrări de 
lățire în preajma zilei de 
Mai, directorul nu a înțeles 
tura pozitivă a acestui gest,
primîndu-se că nu are nevoie 
de un asemenea șef de sector. 
Cînd contabilul șef al între
prinderii a refuzat să semneze 
un bon de materiale (din mo
tive lesne dc înțeles) directo
rul s-a dezlănțuit, acuzîndu-1 
ba că nu-și cunoaște meseria, 
ba, cu alt prilej, că e în stare

se deplasau la sectoare, direc
torul ocupa singui- Ioc în I.M.S., 
iar ceilalți călătoreau cu auto
buzul. înaintea ședințelor de 
lucru (supărător de numeroa
se, care au devenit de la un 
timp inutile, prin formalismul 
lor), directorul își permitea o 
pauză penti-u masă, șoferul îl 
aștepta, după care începea șe
dința. In aceste condiții, sătul 
fiind, G. G. nu se jena să-și 
țină salariații în ședință < 
4, 5 sau chiar 6 ore. Ar i 
fi dc amintit comportarea 
G. G. în fala muncitorilor. ( 
tr-o noapte, pe cînd G. G.

cîte 
mai 
lui 

(In- 
. se

ce a săvîrșit o 
fost transferată 
muncă mai con- 
toate corn por tă- 
comu n la adre-

mun- 
erau 
apă- 
acest 
sala-au făcut mai mulți

ca de exemplu maistrul 
Gogoți (sancționat cl în* 
fără temei), Ion Cîrstea

dirccto-

că are 
salaria-

să nc dea îndrumări. Ca să-și 
justifice deplasările caută cu lu
minarea motive de sancționare. 
Cit privește directorul, în com
portarea lui predomină trăsă
turi străine eticii de astăzi, în
tre care orgoliul nu ocupă ulti
mul Joc.

Se pare că înclinația de a 
desconsidera aproape cu desă
vârșire eforturile sau priceperea 
altora era dominantă în com
portamentul lui G. G. In depla
sările efectuate la sectoare nu 
se declara niciodată mulțumit, 
împărțea sancțiuni cu nemiluita 
și, de regulă, acestea erau în
soțite de injurii la adresa 
citorilor. Cei sancționați 
lipsiți de dreptul de a se 
ra. Relatări amănunțite în 
sens 
riați, 
Ioan 
suși
fost șef de sector, care a pără
sit întreprinderea nemaiputînd 
suporta atmosfera creată de 
G.G.). muncitorul Constantin Pc- 
Iria și alții. Numeroase episoa
de pe dc-a dreptul hilare, au 
ieșit acum la iveală. Astfel, 
cînd șeful de sector Ioan Cîr
stea, membru al comitetului de 
direcție și-a exprimat într-o șe
dință de lucru a comitetului un 
punct de vedere opus
rului, a fost poftit afară din sa
lă ; opunîndu-se, știind 
dreptatea de partea sa, 
tul refuză să părăsească ședin
ța. Directorul a hotărît muta
rea ședinței în altă sală. După 
acest incident în relațiile de 
serviciu directorul a încetat să 
colaboreze cu șeful de sector, 
tratând problemele direct cu al
ii salariați subordonați acestu
ia.

— In privința rezolvării se
sizărilor locatarilor — declară 
același șef de sector I. Cîrstea 
— directorul Gheorghe Galan 
înscria pe cererile acestora de
cizii echivoce, «le tipul „sector 
Petroșani spre cele legale”, lă- 
sind speranțe fără temei cetă
țenilor. Se creiau nemulțumiri, 
dar se creia și impresia că din- 
sul a aprobat executarea lucră
rii, însă sectorul nu ar vrea să le 
execute. Situația de fapt era cu 
totul alia. Activitatea sectorului 
era îngreunată din lipsa de co
ordonare și sprijin din partea 
conducerii I.G.L., din cauza at
mosferei de veșnică nemulțu
mire a directorului care i-a de
terminat pe mulți salariați să-și 
piardă încrederea in propriile 
lor forțe. E adevărat că direc
torul sprijinea anumite lucrări, 
«Iar acestea erau executate 
cunoștințe «le-ale dînsului.

„Sînt director, 
ani studii superioare..

la

Continuînd șirul exemplelor, 
de comportare hilară (chiar și 
],<■ linie pioi. ioii.i’.ă) se cuvine 
su mai amintim și alte episod*

Cînd diploma devine
paravanul

incompet
a

Șl
al abuzului

de ebrietate ele. „Eu sînt direc
tor inginer, am studii superi
oare" — era sloganul obișnuit 
al iui G. G. cu care se dorea 
autoritar, pe care-1 enunța pas 
cu pas. E adevărat, deține ca
litatea de inginer minier, dar 
G. G. nu a înțeles că studiile 
obținute trebuie împrospătate 
printr-o practică continuă, stu
diile pretinse nu au un carac
ter universal, ci un caracter 
de valabilitate într-un dome
niu specific. Prin nepraelicarea 
lor, își diminuează bagajul de 
cunoștințe rămînîndu-i doar o 
simplă diplomă cu caracter ..de 
adeverință" valabilă pentru un 
anumit moment. Pe baza aces
tei diplome — neasigurată prin- 
tr-un solid suport al cunoaș
terii practicii — G. G. își pre- 

prea multe drepturi. 
l.M.S.-ul întreprinderii 
exclusivitate al direc- 
Cînd, mai mulți mem- 
coniitelului de direcție

tindea 
Astfel, 
era în 
torului, 
bri ai

afla în control, un paznic și-a 
permis să-i spună că nu-1 cu
noaște, și, ca atare, nu-i poate 
deschide poarta. Directorul a 
sărit gardul, a „sărit” și limi
tele bunei cuviințe așa îneît 
— declară unii — mu iui torul 
și-a făcut singur dreptate). Pro
cesele de judecată sînt edifi
catoare in acest sens :

— Ani ajuns in judecată cu 
directorul — declară Constantin 
I’etria. Citat în fața instanței 
ni-am prezentat de trei ori dar 
directorul nu s-a prezentat. A 
treia oară mai mulți colegi 
m-au sfătuit să mă împac cu 
directorul, să-i cer scuze deși 
«linsul ar fi trebuit să-mi cea
ră. Am acceptat, dar «lireitorul 
a bătut cu pumnul in masă 
spunîndu-mi că „nu-și poale 
călca orgoliul, că el are stu
dii superioare și nu se va îm
păca cu un muncitor".

Ca să încheiem șirul aces
tor nenumărate exemple mai

cer

fru-
crau 
ser- 
per- 

întreprin-

de trei tone, însoțită de 
oameni, este trimisă la 
de zmeură și afine pen- 
director. In sfîrșit, în u- 

referim, ca

amintim un rezumat al altor 
declarații i Ședințele erau pre
gătite dinainte, ineălcîndu-se 
cele mai elementare principii 
ale democrației socialiste; G. G. 
nu sc preocupa de completarea 
unor posturi dc mare utilitate 
în schema întreprinderii și a 
sectoarelor: în schimb se preo
cupa de menținerea unor sa
lariate cărora le făcea nume
roase favoruri. (Salariata Luca 
Aurica după 
delapidare, a 
la un loc de 
venabil). Cu 
rile ieșite din
sa muncitorilor, știa totuși ca 
unor salariate să le vorbească 
frumos, chiar exagerat de 
mos. Numeroși salariați 
trimiși să-i facă anumite 
vicii. Se fac transporturi 
sonale cu mașinile
derii (la Cluj, în Moldova, la 
Bucerdea !) iar într-o zi. o ma
șină 
șase 
cules 
tru...
ni Va tea la care ne 
urmare a unor astfel de com
portamente. s-a creat o at
mosferă apăsătoare, încordată, 
cu un aer greu de respirat, 
profund dăunătoare muncii și 
intereselor colective. Și ea, 
apare cu atit mai gravă cu eît 
era promovată de însuși fac
torul care era chemat să o stă
vilească. In ce privește atitu
dinea față de membrii biroului 
organizației de bază, aceasta era 
mai-cată dc o permanentă ten
dință de persecutare și de 
presiuni pentru aranjarea de 
diverse ..înțelegeri" meschine.

de drepți în fața lui. S-au des
chis, pe alocuri, precedente ale 
unor acte necinstite (bonuri fic
tive privind consumul de ma
teriale. sau vice-versa, consu
muri de materiale neeviden- 
țiate în situațiile de plată). In 
întreprindere nu există un ca
dru propice penlru afirmarea 
criticii și autocriticii, ca atri
buie ale dezvoltării. Salariații 
nu folosesc din plin cele 8 ore 
de muncă. Activitatea de or
ganizare în perspectivă a în
treprinderii este necorespunză
toare (în acest an nu a fost 
elaborat nici un studiu de pers
pectivă). Numeroși salariați ma
nifestă tendința dc a se trans
fera la alte unități deși, după 
cum am afirmat I.G.L. este o 
întreprindere de mare utilitate 
pentru municipiu. Directorul nu 
a știut să acorde acestei uti
lități ceea ce se cuvenea (în 
diferite ședințe de analiză, la 
foruri superioare, acuza între
gului colectiv lipsa de pricepe
re, dorind să se arate ca fiind 
singurul priceput din întreprin
dere, dar care chipurile, nu 
are cu cine să lucreze). In con
cluzie, activitatea întreprinderii 
nu a înregistrat o evoluție, 
schimbări calitative in ritm cu 
dezvoltarea altor obiective so
ciale din municipiu. Toate aces
te aspecte au fost viu discu
tate de comuniști care, cu spri
jinul organului municipal de 
partid au făcut propuneri u- 
tile, judicioase ccrînd schim
barea actualei structuri de con
ducere care limitează, anihi
lează eficiența 
trepi ânderii.

limitează, 
economică a în-

20,10
20,40

21,50

22,15

Abuzuri, indisciplină, 
ineficientă

de ziar), 
insistat mai 

unor aspecte 
dorința de a 

negative ca a- 
altora că, așa

Nu ne propunem să descriem 
cu lux de amănunte faptele 
și comportarea inginerului G. G. 
(departe de a le putea epuiza 
chiar intr-o pagină 
Dacă totuși am 
îndelung asupra 
am făcut-o din 
servi exemplele 
tare, arătînd și
cum la I.G.L. ele au fost Scoase 
la iveală datorită spiritului cri
tic promovat de mulți comu
niști, și prin alte părți, dacă 
se petrec, ele nu p«it avea dc- 

acecași soartă. Actele să- 
G. G. nu au fost 
ncsfîrșil. Devenind 

in activitatea colcc- 
frînă < ire a delcr- 

grave în lucră-
întreținere a fondului 
directorului ..inginer'1 

făcea atîta caz de pri- 
și calitatea dumnealui 
fost arătate deschis 

numeroaselor aba- 
disciplinară

cit 
vîrșite de 
tolerate la 
o piedică 
tivului, o 
minat lacune 
rile de 
locativ,
— care 
c< perea
— i-au 
consecințele 
teri. Starea disciplinară din 
întreprindere nu a cî.știgat, cu 
toate încercările directorului de 
a-i face pe toți să ia poziția

★

înseamnă a pre- 
presupune 

care 
largă 
poli- 

— în-

\ conduce, 
vedea. A conduce, 
un complex de însușiri 
tiebuie să cuprindă o 
claviatură de calități — 
lice, morale, profesionale,
dreptate cu asiduitate spre in
teresele colectivității și nicide
cum spre interese personale. 
Numeroși directori sini exemple 
demne de însușit privind răs
punderea majoră cu care au 
înțeles că învestitura făcută de 
societate în capacitățile lor. în
seamnă o solicitare carc-i obli
gă la maturizare continuă, la 
lărgirea orizontului lor politic 
și profesional, îmbogățirea cu
noștințelor practice, ordonarea, 
afirmarea și dezvoltarea trăsă
turilor proprii de 
punctualitate, cinste, 
socială, 
zbierate 
Ga lan, 
credere
pundore, 
lectiv din partea cărui , bene
ficiarii așteaptă întotdeauna 
promptitudine, onestitate, cali
tate ?

Rezultatele dovedesc că nu. 
Iar cerințele impun măsuri ca
re, socotim, nu vor în'.îi.ia!

disciplină, 
echitate 

A răspuns acestor dc- 
inginerul Gheorghe 

promovat cu atîta în- 
într-o funcție de răs- 

în fruntea unui co

1 001 de seri.
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România '75.
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în 
film

epoca tie 
de dese»

n a 
Zamfir, 

ori 
Marelui

i s t u 1 u i 
de 

laureat 
premiu

Concertul 
Gheorghe 
mai multe 
al
„Charles Cros**.
Telejurnalul de noapte.

MARȚI 22 IUNIE
PROGRAMUL I ’ 6,00 Mu

zică și actualități; 9,30 Atlas 
cultural; 10,00 Buletin a’e 
știri; 10,05 Muzică populară 
din Muntenia; 10,30 Știți? 
Răspundeți!; 11,00 Buletin de 
știri; 11.05 Formația Coral;
II, 15 Revista economică; 12.00 
Cîntă Isabela lanetti; 12,10 
Arii din opere; 12,30 IntîL 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14.00 Compozito
rul săptămînii: 14.40 Melodii 
populare; 
șViri 
15,40 
trale 
16,00 
tecul
că ușoară;
■ lopedie i^ntru tineret; 17,30 
Concert de muzică populară;
III, 00 Oi-ele scrii: 20,00 Ta
bleta de seară; 20.05 Zece me
lodii preferate: 20.40 Din în
registrările Măriei Tunase; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Bi
juterii muzicale; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sea
ră; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri: 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

15,00 Buletin de 
15,05 Arii din operele: 
Pagini vocale și orches- 
din muzica de estradă: 
Radiojurnal; 16.15 Cîn- 
săptămînii; 16,30 Muzi- 

17,00 Radioenci-

PETROȘANI Noiem
brie: Domiciliu) conjugal .21 
—23 iunie) ; Republica : Do
sarul XII (21 — 23 iunie); 
PETRILA ; Cinci pentru in
fern (20 — 22 iunie) ; LU
NEA ; — Minerul ; Clipă de 
libertate (21 — 23 
BĂRBATENI; Frații 
mazov seriile I și II 
23 imve); VULCAN:

iunie) ;
Kara- 
(22_
Frunza 

«le x ța (21 — 23 iunie) ; L.U- 
PEN1 — iMun< itoresc : Șuimii 
(22 — 23 iunie).
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica 

Democrată Vietnam
(Urmare din pag 1)

Ionic americană și pentru a 
perpetua divizarea Vietnamului. 
pun în pericol pacea în Asia 
și în întreaga lume. Imperia
liștii au suferit și suferă însă 
eșecuri zdrobitoare.

Actuala administrație a Sta
telor Unite realizează cu per
severentă planul de „vietnami- 

’iarc . care. în fond, urmărește 
prelungirea războiului de agre
siune și a ocupației americane 
In sudul Vietnamului; în ace
lași timp, sînt continuate ata
curile aeriene împotriva a nu- 
[meraase regiuni populate din 
LRepiiblica Democrată Vietnam. 
LStalelc Unite ale Americii au 
țîntcnsifiCert ..războiul special-* 
In 1 aos. au întreprins o agre
siune cinică împotriva Cambod- 
îgiei și au extins războiul în 
toată Indochina, provocînd noi 
brime odioase împotriva po
poarelor indochlneze.
v Popoarele vietnamez, laoțian 
'șl cambodgian, hotărîte să lupte 
Împreună și să învingă împre- 
$ină dușmanul comun, și-au co
ordonat operațiunile și. urmînd 
{țpiritul declarației istorice 
ra conferinței la nivel înalt a 
popoarelor din Indochina, au 
fcitărit și mai mult solidarita
tea lor și au dobîndit izbînzi 
Strălucite. Victoria de semnifi
cație strategică a poporului 
{vietnamez și a poporului lao
țian pe șoseaua nr. 9 și în su- 
fiul Laosului. celelalte mari vie- 
Sorii obținute in ultimo perioa- 
fiă pe cîmpurile de luptă din 
^Vietnamul de sud și din Cam- 
bod i.i constituie o lovitura pu
ternică dată planurilor de ,viet- 
namizare* a războiului și .Doc
trinei Nixon* privind Asia.
. in ciuda grelelor înfnngeri 
și a multiplelor greutăți pe 
fcare le are pe cîmpul de luptă, 
4n Statele Unite și în Iunie, im
perialismul american pregătește 
|hoi aventuri militare. îndepli
nind testamentul președintelui 
«o Și Min, poporul vietnamez 
'este hotărit ca, atît timp cit 
k’a dura agresiunea americană 
in Vietnam, să desfășoare cu 
tenacitate și vigoare lupta pe 
cele trei fronturi — militar, po
litic și diplomatic, pînă la vic
toria totală, pentru a elibera 
(sudul țării, pentru a apăra nor- 
Kul socialist și pentru a îna
lte ta spre reunificarea pașnică 
la patriei. El este hotărit să lup
te, umăr la umăr, cu popoa
rele laoțian și cambodgian pen
tru ca imperialiștii americani 
să părăsească Peninsula indo- 
^hineză.
! Cele două părți condamnă 
’cu severitate tentativele ame
ricane de a prelungi, intensi
fica și extinde războiul de a- 
feresiune în Indochina — acte 
Țn contradicție flagrantă cu ce e 
[in ai elementare norme ale 
nlreptului internațional. Ele cer 
cu fermitate Statelor Unite a.e 

jfcmericii să respecte cu stric
tețe acordurile de la Geneva 
'din 1954 cu privire la Indo
china și cele din 1962 asupra 
(Laosului.

Cele două părți cer cu toata 
'fermitatea ca problema viet
nameză să fie rezolvată pe baza 
’soluției globale în zece puncte 
fși a precizărilor în opt puncte 
Prezentate de Frontul Național 
fee Eliberare și de Guvernul 
^Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de bud. 
•Guvernul Statelor Unite ale A- 
mericii trebuie sâ retrasă ur
gent. complet și necondiționat 
'din Vietnamul de sud trupele 
‘americane și Pe cele ale sate
liților lor. El trebuie să.Ințe- 
iteze să susțină clica-manonetă 
ffbieu-Ky-Khiem; trebuie sa res
pecte în mod real dreptul la 
^autodeterminare al P°P“'a'iai 
'din Vietnamul de sud. El tre
buie să înceteze definitiv orice 
acte de încălcare a suverani
tății și securității Republicii 
Democrate Vietnam.

Părțile cer cu hotărîre ca 
problema laoțiană să fie reg.c- 
mentală pe baza soluției poli
tice în cinci puncte din 6 mar
tie 1970 și a propunerilor pre- 
zentate la 27 aprilie 197 de 
'Neo Uao Haksat. prezidat de 
’orințul Sufanuvong.

Cele două părți susțin cu ho
tărâre poziția justă a poporu- 
lui cambodgian definită in Pro
clamația din 23 martie 1970 a 
șefului statului, prințul Noro- 
■dom Sianuk. șl in programul 
politic al F.U.N.K.

Cele două părți cer cu toată 
fermitatea ca Statele Unite să 
respecte dreptul inalienabil al 
popoarelor vietnamez, laoțian Ș> 
cambodgian de a decide sin
gure. fără nici un amestec din 
afară, in problemele proprn. >n 
conformitate cu aspirațiile șt 
Interesele lor naționale.

Părțile și-au exprimat protun- 
'da convingere în victoria lup
tei pline de eroism a popoa
relor vietnamez, laoțian și cam
bodgian. în triumful cauzei lor

Partea română salută cu căl
dură dă o înaltă prețuire ș; 
‘.felicită din toată inima poporul 
frate vietnamez pentru strălu
citele victorii obținute sub con
ducerea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam în războiul 
fie rezistență patriotică împotri- 
jva agresiunii americane și în con
strucția socialismului în Re
publica Democrată Vietnam. 
(Prin lupta sa contra imperia
liștilor americani, poporul viet
namez își apără drepturile na
ționale, dar, totodată, aduce o 
contribuție importantă la lupta 

‘țărilor sistemului socialist mon
dial, a tuturor popoarelor, pen

tru pace, independență, demo
crație și socialism.

Victoriile nepieritoare ale po
porului vietnamez demonstrează 
în mod convingător că. în zi
lele noastre, un popor care se 
ridică cu hotărîre pentru a- 
păiarca libertății și demnității 
naționale se bucură de solida
ritatea activă a tuturor forțe
lor progresiste din lume și este 
invincibil.

Exprjmind sentimentele de 
prietenie militantă și de solida
ritate ale Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporu
lui român cu lupta dreaptă a 
bravului popor vietnamez, par
tea română a reafirmat hotă- 
rîrca de a-și îndeplini în con
tinuare îndatorirea internațio- 
nalistă de a ajuta din toată 
inima și de a acorda întregul 
său sprijin politic, material și 
moral poporului frate vietna
mez în lupta contra agresiunii 
americane, pentru apărarea fi
inței naționale, pînă la victo
ria finală, ca și în construc
ția socialismului.

Partea vietnameză mulțumeș
te sincer Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporu
lui frate român pentru spri
jinul călduros și pentru aju
torul prețios pe care le-au a- 
cordat poporului vietnamez. 
Sprijinul politic, economic și 
militar, ajutorul în formarea 
de tehnicieni acordate poporu
lui vietnamez de partidul și 
guvernul român constituie vii 
manifestări ale solidarității și 
prieteniei frățești dintre po- 
poruî român și poporul viet
namez.

Partea vietnameză salută în 
mod călduros marile succese 
obținute de poporul român în 
lupta pentru eliberarea națio
nală și socială și în construc
ția socialismului. Tn cursul ul
timilor 27 de ani, Republica 
Socialistă România a realizat 
profunde transformări în eco
nomia națională, în structura 
socială Și în viața oamenilor 
muncii. Relațiile socialiste de 
producție au triumfat pe de
plin la orașe și la sate, a fost 
lichidată exploatarea omului de 
către om. S-au obținut rezul
tate importante în construcția 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului. A fost realizat cu 
succes planul de dezvoltare e- 
conomică și socială a României 
pe perioada 1966—1970. Produc
ția industrială și agricolă a 
crescut într-un ritm rapid. In- 
vățămîntul, știința, cultura, să
nătatea publică au făcut pro
grese de seamă. Ca rezultat 
al acestor realizări. România a 
devenit o țară socialistă înzes
trată cu o industrie dezvoltată, 
cu o agricultură în curs de 
modernizare, cu o știință și 
tehnică înaintate; nivelul de 
trai, material și spiritual, al 
poporului s-a îmbunătățit con
tinuu. Toate acestea constituie 
rezultate mărețe ale spiritului 
revoluționar și ale muncii stă
ruitoare și creatoare ale clasei 
muncitoare și ale poporului ro
mân. sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Poporul viet
namez se bucură în mod pro
fund de aceste strălucite rea
lizări și dorește din toată ini
ma ca poporul frate român să 
obține succese și mai mari în 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, al că
ror obiectiv principal îl repre
zintă construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
contribuind astfel la întărirea 
sistemului socialist și la apăra
rea păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

In cursul convorbirilor, cele 
două părți au relevat cu adîncă 
satisfacție că s-au întărit și 
dezvoltat neîntrerupt relațiile 
de prietenie frățească, colabo
rare și solidaritate internatio
nalist^, statornicite între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul celor ce Muncesc din Viet
nam, între Republica Socialistă 
România și Republica Demo- 
orată Vietnam.

Cele două părți au exprimat 
hotărîrea comună de a lărgi și 
aprofunda în continuare rela
țiile dintre cele două partide 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, de a întări și 
dezvolta relațiile de prietenie 
și colaborare pe multiple pla
nuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Vietnam, corespunzător inte
reselor celor două popoare, ale 
unității țărilor socialiste și miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. In acest scop, 
vor organiza schimburi de de
legații și experiență pe linie de 
partid și de stat, pe linia or
ganizațiilor de masă și obștești 
și vor întări sprijinirea și a- 
jutorarea reciprocă în lupta 
pentru construcția cu succes a 
socialismului în cele două țări, 
împotriva imperialismului.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au constatat cu sa
tisfacție ca situația internațio
nală actuală este favorabilă 
luptei revoluționare a popoa
relor. Ele au relevat cu bucu
rie avîntul impetuos și succe
sele tot mai mari ale mișcării

NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

Hanoi, 19 iunie 1971 

revoluționare mondiale. Siste
mul socialist își sporește pe zi 
ce trece rolul său pozitiv de 
factor hot&rîtor al dezvoltării 
societății umane. Popoarele a- 
suprite din Asia, Africa și A- 
merica Latină s-au ridicat cu 
forță pentru a-și redobîndi in
dependența și libertatea; au 
provocat prăbușirea unei mari 
părți a sistemului de aservire 
colonială și al imperialismului 
și continuă lupta împotriva nco- 
colonialismului și colonialismu
lui. De la o zi la alta se dez
voltă tot mai mult în amploa
re și adîncime lupta clasei 
muncitoare și a oamenilor mun
cii din țările capitaliste.

Forțele socialismului, inde
pendenței naționale, democra
ției și păcii sînt mai puternice 
decît forțele reacțiunii și ale 
războiului. Ele își multiplică 
fără încetare atacurile asupra 
pozițiilor imperialismului, în 
frunte cu imperialismul ame
rican. Au apus pentru totdea
una vremurile cînd imperialiș
tii acționau după bunul plac; 
toate manevrele contrarevoluțio
nare ale imperialismului sînt 
sortite eșecului, nu-1 pot salva 
de la prăbușirea inevitabilă.

In condițiile actuale, puter
nicele forțe antiimperialiste — 
țările socialiste, partidele co
muniste și muncitorești, mișca
rea de eliberare națională, for
țele democratice și progresiste, 
toate forțele păcii — întărin- 
du-și solidaritatea de luptă sînt 
capabile să zădărnicească pe 
deplin toate manevrele și toate 
actele de agresiune și de răz
boi ale imperialiștilor în lume.

Cele două părți declară că 
își vor continua eforturile pen
tru întărirea solidarității, prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste frățești și că 
sînt hotărîte să contribuie la 
restabilirea și consolidarea so
lidarității între țările socialiste, 
între partidele comuniste și 
muncitorești pe baza principi
ilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar. Cele 
două părți reafirmă că toate 
partidele marxist-leniniste sînt 
independente și egale în drep
turi: ele își elaborează politica 
plecînd de la condițiile concre
te din țara lor și inspirîndu-se 
din principiile marxism-leninis- 
mului; ele își acordă un spri
jin reciproc.

Părțile susțin cu hotărîre 
lupta popoarelor contra impe
rialismului, neocolonialismului 
și colonialismului, pentru pace, 
independență națională, demo
crație și socialism.

Cele două părți susțin cu ho
tărîre lupta poporului chinez 
pentru eliberarea Taiwanului, 
teritoriu inalienabil al Repu
blicii Populare Chineze, șl cer 
retragerea trupelor și desfiin
țarea bazelor militare america
ne din Taiwan. De asemenea, 
ele cer restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U. și în 
alte organisme internaționale.

Părțile au exprimat solidari
tatea deplină cu lupta poporu
lui coreean împotriva imperia
lismului american, militarismu
lui japonez și a clicii Pak Cijan 
Hi, pentru unificarea pașnică a 
țării.

Cele două părți sprijină ferm 
lupta poporului din Republica 
Democrată Germană pentru re
cunoașterea Republicii Demo
crate Germane din punctul de 
vedere al dreptului internațio
nal, pentru respectarea suvera
nității și integrității sale te
ritoriale.

Cele două părți susțin cu 
hotărîre lupta poporului cuba
nez împotriva actelor de agre
siune și amenințare ale impe
rialiștilor americani, pentru a- 
părarea independenței și suve
ranității naționale, pentru con
struirea socialismului.

Cele două părți apreciază că 
vizita în Republica Democrată 
Vietnam a delegației de partid 
și guvernamentale române, con
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, întrevederile și convorbi
rile avute cu conducerea de 
partid și dc stat a Republicii 
Democrate Vietnam constituie 
un eveniment remarcabil pe 
drumul întăririi și dezvoltării 
continue a legăturilor frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, a colaboră
rii multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam, în 
folosul prieteniei și solidari
tății profunde care unesc cele 
două popoare, în interesul cau
zei socialismului, democrației, 
independenței naționale și pă
cii în lume.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România a invitat o de
legație de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Vietnam să facă o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
efectuării vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior.

LE DUAN
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 

din Vietnam 
conducătorul delegației 

Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

în Republica Populară Mongolă
DEJUN OFICIAL

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu cu soția sa, 
Elena Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației. Tovarășii Juni- 
jaaghiin Țcdenbal și Jamsarun- 
ghiin Sambu string cu căldură 
mîinile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, salută cordial 
pe ceilalți membri ai delegației 
române : Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Du
mitru Popa, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, 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 a! 
ministrului afacerilor externe.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare 
Mongole. Comandantul gărzii 
de onoare aliniate pe aeroport 
prezintă raportul conducătorului 
delegației române. In semn de 
salut, sînt trase 21 de salve de 
tun. _

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu tovarășii Jumjaaghnn 
Țedenbal și Jamsaranghnn Sam
bu trec în revistă garda de o- 
noare. . . -

Grupuri de pionieri oferă 
oaspeților frumoase buchete de

Sînt prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalț’ 
membri ai delegației ț»m»ac_ 
persoanele oficiale moneole, p 
cum Și șefii misiunilor diplo
matice acreditat! la Ulan Bator

Tovarășii Nicolae Ceaușesc 
și Jumjaaghiin Țedenbal se în
dreaptă apoi spre oamenii mun
cii aflați pe aeroport, care, prin 
aclamații și urale, își exprimă 
bucuria de a fi martori la acest 
moment sărbătoresc al legătu- 
rilor de strinsă și trainică pri
etenie și colaborare din’re ce.e 
două partide, țări și popoare. 
Din mulțime se desprind tinere 
în frumoase costume tradițio
nale de mătase ,.deli“, care: Sn- 
minează oaspeților flori. Con- 
ducătorii de partid și de ț 
români și mongoli salută pri - 
tenește pe cei aflați pe aeropo.t 
spre’ a ura bun venit solilor 
României socialiste.

Pe podiumul drapat cu ca i- 
fea roșie urcă apoi tovărășii 
Nicolae Ceaușescu. Jumiaagh.n 
Țedenbal și Jamsaranghhn 
Sambu. Tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal rostește un cuvin! dc 
salut. Ia apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

*

De la înălțimea de peste 1 300 
de metri, de pe colinele stră- 
bătute de cortegiul oficial m drim spre capitală. Ulan Ba- 
torul oferă panorama unui oraș 
în plină dezvoltare.

Trecerea coloanei pe artere 
principale ale orașului este în
soțită de aclamații și ™al«; .

Pe arcurile unor porți, durate 
în stil tradițional mongol, ce 
jalonează traseul, sînt înscrise 
cuvinte de salut și urări de

Coloana de mașini ajunge la 
reședința oficială a delegație 
române. înainte dc a 
rile reședinței, tovarășul Țeden 
bal ii invită pe oaspeți Inti-o iSlă ridicată în chip simbolic 
unde, după obiceiul sțș'ț* 
al pămîntului, în cupe străvechi 
sucit lucrate cu motive popu
lare, li se oferă tradiționala 
băutură mongolă — cumisul.

Infîlnire protocolară
Luni la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, precum și 
tovarășii Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, Geor
ge Macovescu, membri ai de
legației de partid și guverna
mentale române, au făcut o 
vizită protocolară tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal, soției 
sale, Anastasia I-'ilatova Țe
denbal și tovarășului Samsaran- 
ghiin Sambu.

La întîlnirea care a avut Joc 
la sediul Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Prezidiului Ma
relui Hural Popular și Consi
liului de Miniștri al Republi

Luni la amiază, Comitetul 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezidiul 
Marelui Mura] Popular și Con
siliul de Miniștri ale Republicii 
Populare Mongole au oferit un 
dejun oficial în onoarea delega
ției de partid și guvernamen-

Toas^aiB <ovai*ășuha â
JiBsnsaaghâiii Țedenbal

Toasltil tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Maurer,

Stimați oaspeți români,

Dragi tovarăși,

Sintem bucuroși să salutăm 
încă o dată cordial delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a sosit în țara noas
tră într-o vizită de prietenie. 
In persoana înalților noștri 
oaspeți, noi salutăm poporul 
frate român și guvernul său, 
Partidul Comunist Român, care 
și-a sărbătorit recent semicen
tenarul.

Poporul mongol, credincios 
ideilor leniniste ale prieteniei 
și colaborării dintre popoare, 
nutrește sentimente sincere de 
simpatie și solidaritate cu oa
menii muncii din România so
cialistă, cu tovarășii noștri de 
luptă pentru construirea unei 
vieți noi, pentru cauza păcii și 
socialismului.

In ultimii 27 de ani, poporul 
român, sub conducerea Parti
dului său Comunist, a înfăptuit 
transformări social-economice 
radicale și a schimbat Româ
nia, (ară înapoiată în trecut, 
într-un stat socialist înfloritor. 
Poporul mongol se bucură sin
ter de realizările minunate ale 
României socialiste în con
strucția economică și culturală, 
care constituie un rezultat al 
muncii pline de abnegație a 
talentatului popor român și al 
colaborării sale cu țările fră
țești ale socialismului.

Intre Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialis
tă România, care sînt părți in
tegrante ale comunității mon
diale socialiste, se dezvoltă an 
de an relațiile de prietenie și 
colaborare. Diferite organiza
ții ale celor două țări au sta
bilit și mențin între ele con
tacte reciproc avantajoase. Dez
voltarea colaborării pe plan e- 
conomic, cultural și în alte do
menii dintre țările noastre, atit 
pe bază bilaterală, cit și multi
laterală în cadrul CAER, co
respunde intereselor popoare
lor ambelor țări și slujește 
cauzei comune a păcii și socia
lismului.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în Republi
ca Populară Mongolă are loc 
în ajunul unui eveniment "s- 
toric remarcabil în viața țării 
noastre și a întregului popor 
mongol, cea de-a 50-a aniver
sare a Revoluției populare. 
Comuniștii și oamenii muncii 
din Republica Populară Mon
golă se pregătesc să sărbăto
rească această dată minunată 
ca pe o sărbătoare a triumfu
lui ideilor marxism-leninismu- 
lui pe pămîntul mongol, ca o 
nouă etapă importantă în mun
ca lor constructivă și în luptă, 
ca o sărbătoare a prieteniei 
internaționaliste cu popoarele 
Uniunii Sovietice și ale altor 
țări socialiste.

In cei 50 de ani care au tre
cut, poporul mongol, sprijinin- 
du-se pe ajutorul și sprijinul 
multilateral al primei țări a 
socialismului — Uniunea Sovie
tică — precum și pe colabora- 

cii Populare Mongole au mai 
participat tovarășii Sonomin 
Luvsan, Demchighiin Molom- 
jaț, Tsagaanlamin Dughersu
ren, Njiamin Jagvaral, Dam- 
dinjavin Maidar, Badamin 
Lhamsuren, Tsevegjavin Pun- 
țagnorov, Tsedcndambin Gotov, 
secretarul Prezidiului Marelui 
Hural Popular. Au fost dc față 
Sandu loan, ambasadorul Ro
mâniei la Ulan Bator, și Dam- 
dinnorenghiin Bataa, ambasa
dorul Mongoliei la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, tova
rășul Jumjaaghiin Țedenbal a 
arătat că este un motiv de ma
re bucurie că, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 

tale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

La dejun au luat puric to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mâ- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, precum 
și Sandu loan, ambasadorul 

rea cu alte țări frățești, a re
ușit să depășească rămînerea 
in urmă multiseculară in do- 
meiuul economic și cultural a 
tarii sale și să construiască o 
nouă viață liberă, înfăptuind 
trecerea istorică de la feuda
lism spre socialism, depășind 
faza capitalistă.

Privind de pe culmea celor 
50 de ani la drumul străbătut 
de poporul mongol, putem să 
spunem pe deplin justificat că 
unitatea frățească, colaborarea 
multilaterală și ajutorul reci
proc al țărilor socialiste au o 
importanță vitajă pentru con
struirea societății noi, pentru 
apararea și consolidarea cuce
ririlor socialismului.

Alianța, prietenia și unitatea 
țărilor frățești reprezintă o 
uriașă cucerire istorică pe care 
trebuie să o apărăm și s-o în
tărim prin toate mijloacele in 
interesul unității tuturor for
țelor revoluționare ale lumii și 
al intensificării luptei antiim
perialiste. In politica și activi
tatea sa practică, partidul 
nostru pornește de la faptul că 
numai acțiunile active în spi
ritul internaționalismului pro
letar vor aduce lumii socialis
mului noi succese în lupta îm
potriva imperialismului.

Recent, s-au desfășurat lucră
rile celui de-al XVI-lea Con
gres al P.P.R.M., care au con
firmat din nou că partidul 
nostru va depune și în viitor 
neobosit eforturile sale pen
tru întărirea prin toate mijloa
cele a alianței, prieteniei și 
colaborării R. P. Mongole cu 
Uniunea Sovietică și cu alte 

socialiste, în numele asi
gurării victoriei depline a so
cialismului in (ara noastră, în 
numele consolidării unității ță
rilor comunității socialiste și 
desfășurării cu succes a luptei 
împotriva imperialismului in
ternațional. Am fost totdeauna 
credincioși acestei linii și, în 
continuare, o vom transpune 
in practică in mod consecvent. 

Ne exprimăm speranța că 
întîlnirile și convorbirile noas
tre cu conducătorii români vor 
fi folositoare pentru ambele 
Părți și vor sluji cauzei dezvol
tării relațiilor mongolo-române.

Permiteți-mi ca, în încheiere, 
să urez înalților noștri oaspeți 
români o vizită plăcută în ța
ra noastră. Prin intermediul 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, noi urăm po
porului frate român noi și mari 
succese în construcția socialis
mului în (ara sa.

Permiteți-mi să toastez,
Pentru prietenia frățească și 

colaborarea dintre popoarele 
mongol și români

Pentru poporul frate român !
Pentru înflorirea continuă a 

României socialiste!
Pentru partidul și guvernul 

României socialiste I
In sănătatea înaltului nostru 

oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu I

In sănătatea stimatului nos
tru oaspete, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer!

In sanătatea tuturor membri
lor delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România și a tovarăși
lor care o însoțesc!

Pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și mișcării co
muniste mondiale pe baza mar- 
xism-Ieninismului!

Pentru pacea și prietenia in- 
tre popoare!

Popular Revoluționar Mongol 
și a guvernului Republicii 
Populare Mongole, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână a sosit în Mongolia și 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află pentru a doua oară în 
această țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele de 
bun venit și a exprimat satis
facția pentru prilejul pe care 
îl are delegația de a vizita Re
publica Populară Mongolă.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cor
dială.

României la Ulan Bator.
Din partea mongolă au fost 

prezenți tovarășii Jumjaaghiin 
Țedenbal, cu soția sa. Anastasia 
Filatova Țedenbal, Jammsaran- 
ghiin Sambu, cu soția sa Tsa- 
gaanlamin Dughersuren, Njanr.n 
Jagvaral, Sonomin Luvsan, 
Damdindjavin Maidar, Demchi-

stimate tovarUțe Țedenbal, 

ri?»1?"0'11... ,ovară»n Anastasia 
I Hatova Țedenbal,

Stimate tovarășe Sambu.

Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc incă odată să vă adre
sez dumneavoastră. Comitetului 
Ecnira al Partidului Popular 
I cvolutmnar Mongol. Prezidiu
lui Marelui llural Popular si 
guvernului Itepublicii Populare 
Mongole, un salut tovărășesc 
n,l"pP7 ,l'a Comi,rtului Central 
al Part'duluț Comunist Român, 
a Consiliului de Stal și guver
nului Republicii Socialiste Ro- 
mania, a poporului român

De asemenea, doresc’ să 
,io„.?H,IUmeSC d“'nneavoastră. 
populalic' orașului Via,, Bator. 
Pentru primirea însuflețită ne 

mfeștările calde de prietenie si 
B».',,"i’1' C“ tar<’ fost
timpmati. In aceasta, vedem o 
expresie a sentimentelor de sti
mă Șl prețuire pe care și le 
Poartă in mod reciproc pop,,a- 
rele român și mongol.
Rpn!î!‘ P» Care ° facem în 
Republica Populară Mongolă are

?reaj,na Unei însemnate 
sărbători naționale a poporului mongol _ a 5o.a ani^re a 

Revoluției populare antiimpe- 
de pIhm Ia,^i^eu^a’c> condusă 
nL Parf"Jul Popular Revoluție- 

ar. In frunte cu neuitatii Iii 
ai poporului mongol. Suho Ba- 
tor și Cioibalsan. Cu ocazia a- 
îeseU's S1«°r'î cvenimmt. do- 
tră p/r.a?reSez tiumneavoas- 
mion^ l?1""1 Poputar Revo

luționar Mongol. întregului po. 
sTfeT» ■' 7" ™ai câld“"'a- 
nist»' Un d'-n par<eo com“- 
mrn-7 r”'" a tuturor oa- 
srsrtămunc,i

In țara noastră si„t CUnos- 
rutc Și apreciate realizările Re- 
Pub |c„ p„pu|ate Mongole in ediDcarea noii „rindui'i i" 

run“‘area industriei și agri- 
tărimnl’ • ,.!nvâtd>nintului. pe 
tănmu deții sociale, in im- 
al“"cel'rea COnditiil°r de trai 
alo celor ce muncesc. Cunoaș- 
tem că toate aceste succese sini 
surate d “ ac,ivil!1ti desfă- 
șurate de oamenii muncii Den- 'nUntuirea p„,iticii 'pa’r'i- 

Mongol PrU'ar «rvolutionar
■ongol forța conducătoare

Poporului mongol pe calea “nnt'Șnțumi. Rueurindmne dî" 

lizato i d c negresele rea- 
ură,n f prietenă, vă
nlf dra?' tovarăși, să „b(i- 
neț noi ȘI noi victorii in ac- 
‘■vtlatea dumneavoastră viitoa- 
ra' Murirea unei vie(i feri
cite pentru întregul popor mon-

Sintcm bucuroși să subliniem 
evoluția pozitivă a relațiilor 
nSe.PSte’i„ ZSn? 

u| ' <”[!nderea comerțu
lui exterior dintre cele două 
tari, m lărgirea colaborării teh-

Depunerea unei coroane 
de Hori la Mausoleul

și H. Cioibalsan
Luni după-amiazâ, delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Mausoleu! D. Suhe 
Bator și H. Cioibalsan.

Din partea mongolă, la so
lemnitate au participat Jum- 
flaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, Sonomin Luv
san, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.M., prini- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Demchighiin Moloin- 
janț, membru al Biroului Poli
tic al C.C., secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Tsevegjavin Punțag- 
norov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Țedendambin 
Gotov, secretarul Prezidiului 

ghiin Molomjanț, membri at 
C.C. al P.P.R.M., al Prezidiului 
Marelui llural Popular, ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor- 
didKi. prietenească. tovarășii 
Jumjaaghiin Țcdenbal și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

nico-științifice și culturale. Prie
tenia dintre popoarele român 
și mongol își are izvorul in 
comunitatea țelurilor construi
rii noii orinduiri sociale, în fap
tul că relațiile noastre se în
temeiază trainic pe principiile 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist.

Dragi tovarăși,
Și poporul român, sub con

ducerea Partidului său Comu
nist, a reușit să obțină succese 
istorice în făurirea socialismu
lui. în ridicarea bunăstării oa
menilor muncii dc la orașe ș> 
sate. In momentul dc față, în
tregul popor român a trecut 
la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al X-lea, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Acționind pentru construirea 
socialismului în țara noastră, 
noi dezvoltăm relațiile de co
laborare cu toate țările socia
liste — considerînd că întărirea 
colaborării și unității lor con
stituie chezășia victoriei socia
lismului în fiecare țară, a creș
terii prestigiului socialismului 
în lume.

Activitatea noastră de con
struire a noii orinduiri ca și 
a celorlalte state socialiste este 
o parte integrantă a luptei 
antiimperialiste, a luptei împo
triva politicii imperialiste de 
forță și dictat, de provocări și 
războaie. împotriva neocolonia
lismului, pentru libertate, in
dependență națională și pace.

Dragi tovarăși.
Vizita pe care o facem in 

(ara dumneavoastră, întîlnirile 
și discuțiile pe care le vom a- 
vea vor evidenția, după păre
rea noastră, noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării multi
laterale dintre partidele și țările 
noastre, dintre popoarele român 
și mongol. In același timp, 
dezvoltarea colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre 
constituie o contribuție la în
tărirea coeziunii și unității tu
turor țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

Cu convingerea că vizita și 
discuțiile noastre vor fi folo
sitoare ambelor părți, doresc 
să toastez.

Pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre partidele, țările și 
popoarele noastre!

Pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale !

In sănătatea tovarășului Țe
denbal, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. și a soției sale, tova
rășa Anastasia Filatova Țeden
bal !

In sănătatea președintelui 
Prezidiului Marelui llural Popu
lar, tovarășul Sambu, și a so
ției sale !

In sănătatea celorlalți con
ducători de partid și de stat 
mongoli !

In sănătatea tuturor celor pre
zenți aici!

Marelui Hural Popular, Lodon- 
ghiin Rinoin, ministrul aface
rilor externe, precum și alta 
persoane oficiale.

In fața Mausoleului este ali
niată o gardă de onoare. In 
acordurile solemne ale unul 
marș funebru, în interiorul 
Mausoleului este depusă o co
roană pe care stă scris: „Din 
partea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România*. Se păs
trează un moment de reculege
re în memoria celor doi mari 
fii ai poporului mongol, de al 
căror nume se leagă victoria 
Revoluției Populare, realizării© 
pe calea făuririi unei vieți noi.

Ceremonia se încheie prin in
tonarea imnurilor de stat alo 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Mongole^
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