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APROBARE UNANIMĂ, BINJNIMĂ, 
PREȚUIRE DEOSEBITA 

activității delegației de partid și 
guvernamentale române, conduse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
a vizitat țările socialiste din Asia

Susținem politica partidului 
dind țării cărbune mai mult,

Întîlnire gospodărească, 

plină de afecțiune și entuziasm, 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu cetățeni din Capitală

0 DOVADĂ CLARĂ

A JUSTEȚII POZIȚIILOR 
PARTIDULUI NOSTRU
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, 
conduse de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Viet
nam și R. P. Mongolă, a 
avut un puternic ecou în 
rindurile tuturor cetățenilor 
hunedoreni, ca și ale între
gului nostru popor.

Activitatea deosebit de rod
nică a delegației constituie 
cea mai concretă expresie și 
totodată o convingătoare do
vadă a justeții politicii de 
dezvoltare continuă a priete
niei, alianței și colaborării 
cu toate țările socialiste, a e- 
forturilor depuse de către 
partidul și statul nostru în 
scopul refacerii și întăririi u- 
nității țărilor socialiste, al 
dezvoltării în continuare a 
relațiilor frățești dintre parti
dele comuniste și muncito
rești.

Sintem încredințați că ac
tivitatea delegației țării noas
tre, în fruntea căreia ați adus 
o remarcabilă contribuție 
pentru promovarea în rela
țiile dintre țări a nobilelor 
principii devenite act de cre
dință al poporului român — 
respectarea suveranității și 
independenței naționale, ega
lității în drepturi, neameste
cul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc — pentru 
cauza progresului și păcii, 
pentru soluționarea probleme
lor capitale ale lumii con
temporane. a ridicat și mai 
mult' prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe 
arena internațională.

In timpul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
în țările socialiste din Asia, 
oamenii muncii de pe melea
gurile hunedorene — români, 
maghiari, germani și de alte

Piese de schimb 
pentru mine

Producția U.U.M. Petroșani 
nu se rezumă numai la utilaje. 
Existența unui program de a- 
provizionare cu piese de schimb 
a unităților miniere, piese me
nite să asigure funcționarea 
normală a utilajelor, impune 
colectivului uzinei necesitatea 
de a produce o cantitate apre
ciabilă de asemenea piese. E- 
locvente în acest sens sînt cele 
cîteva „sortimente* care au fost 
expediate în cursul acestei luni 
pe adresa exploatărilor minie
re din bazin : peste 2 500 agrafe 
de furtun, aproape 700 sfredele 
de perforat, 400 cleme pentru 
aparatura de perforaj, 860 sa
boți pentru locomotive.
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naționalități — mobilizați de 
către organizația județeană 
de partid, au depus eforturi 
susținute pentru a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile 
ce le revin din mărețul pro
gram de dezvoltare multila
terală a patriei noastre socia
liste. Peste tot — în abataje, 
la oțelării și furnale, pe șan
tiere și Pe ogoare, în insti
tuții, Ia fiecare loc de muncă 
— domnea o atmosferă de lu
cru și de efervescență crea
toare, întreaga masă de oa
meni ai muncii fiind anga
jată plenar în lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor primu
lui an al noului cincinal.

Informăm conducerea de 
partid și de stat că munci
torii, inginerii și tehnicienii 
din unitățile industriale ale 
județului nostru s-au angajat 
să depășească planul produc- 
ției-marfă cu 185 milioane 
Iei, să realizeze 60 milioane 
lei beneficii și 27 milioane 
lei economii suplimentare.

In numele comuniștilor, al 
tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din județ, asigu
răm conducerea partidului și 
statului nostru, pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, de întregul 
devotament față de politica 
internă și externă a partidu
lui și statului nostru și vă 
încredințăm că vom munci 
cu tot elanul, pasiunea șl 
răspunderea pentru valorifi
carea tuturor resurselor ma
teriale și umane de care dis
punem, în scopul creșterii a- 
portului hunedorean Ia în
făptuirea programului măreț 
de edificare multilaterală a 
socialismului în patria noas
tră.

COMITETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

I
I 
I
I
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ZI NORMALA DE LUCRU
Marile „uzine" subterane 

ale Văii Jiului au pulsat du
minică fără contenire, la cea 
mai înaltă tensiune. Peste 
20 000 de oameni, în majori
tatea covîrșitoare mrneri, au 
intrat în adîncuri pentru a 
depune un efort suplimentar 
în vederea îndeplinirii exem
plare a planului pe luna în 
curs și pe primul semestru al 
actualului cincinal.

Unele dificultăți existente 
și semnalate în această Jună 
în organizarea producției, u- 
nele delăsări datorate mari
lor plusuri acumulate în 
cele cinci luni de întrecere, 
au determinat ca, la nivelul 
Centralei cărbunelui Petro
șani, al exploatărilor să se 
decidă • „Azi, duminică, 27 
iunie, zi normală de lucru !“ 
Organizațiile de partid ale 
minelor, la indicația Biroului 
Comitetului municipal de 
partid, au mobilizat comu
niștii pentru a aduce, în a-

mai bun și
Alături de întregul popor, oa

menii muncii din municipiul 
Petroșani au urmărit cu deose
bit interes, cu satisfacție de
plină și îndreptățită mîndrie 
patriotică desfășurarea vizitei 
delegației de partid și guver
namentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
țările socialiste din Asia. Pri
mirea entuziastă de care s-au 
bucurat pretutindeni solii po
porului român, întîlnirile căl
duroase cu oamenii muncii de 
toate categoriile, convorbirile 
prietenești, încheiate cu rezul
tate rodnice, dintre delegația 
noastră și conducătorii de par
tid și de stat din aceste țări, 
constituie o contribuție de ma
re preț la dezvoltarea pe mai 
departe a prieteniei frățești din
tre România și celelalte țări 
socialiste, la extinderea colabo
rării între partidele, guvernele 
și popoarele tuturor țărilor so
cialiste.

Unindu-și glasul cu al mili
oanelor de cetățeni ai patriei,, 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui — mineri, constructori, 
muncitori din toate sectoarele 
activității economice, intelec
tuali — aprobă unanim, din 
toată inima activitatea extrem 
de bogată desfășurată de de
legația partidului și statului 
nostru pe linia refacerii uni
tății țărilor socialiste, apărării 
intereselor păcii, libertății și 
progresului popoarelor.

Sentimentele de sinceră și 
totală aprobare față de presti
gioasa activitate desfășurată de 
către delegația noastră în frunte 
cu secretarul general al parti
dului, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobosit și ferm 
promotor al cauzei unității ță
rilor socialiste și partidelor co
muniste și muncitorești, își gă
sesc expresia și în declarațiile 
făcute ziarului nostru de nu
meroși reprezentanți ai opiniei 
publice din Valea Jiului.

— In toate aceste zile — ne-a 
declarat tovarășul Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, am ur
mărit cu emoție lunga călăto
rie a conducătorilor partidului 
și statului nostru în țările so
cialiste din îndepărtata Asie, 
întîlnirile de-a dreptul emoțio
nante pe care delegația româ
nă le-a avut cu populația, cu 
oamenii muncii, cu conducăto
rii de partid și de stat din Re
publica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată 
Vietnam și Republica Populară 
Mongolă.

Consider că această vizită 
constituie o dovadă în plus 
a consecvenței cu care con
ducerea partidului și sta
tului nostru aplică princi
piile politicii externe fundamen-

ceastă ultimă duminică de 
iunie, o contribuție substan
țială la încheierea bilanțu
lui ‘ ' ............
un 
ra 
lui 
lui 
conomiei hunedorene. Ecoul, 
după cifra citată, a fost mai 
mult decît rezonabil.

Dar nu numai ca prezenți 
ci și ca realizări, Lupcnii, 
care și-a îndeplinit zilele tre
cute planul semestrial, a 
făcut duminică, un nou „pas" 
peste plan de aproape 5 000 
tone, astfel că la finele se
mestrului va înscrie un plus 
față de prevederi mai bine 
de 30 000 tone de cărbune, 
ceea ce echivalează cu ju
mătate din angajamentul 
Văii Jiului pe anul în curs.

Paroșeniul, mina care n-a 
produs „nimic" a lucrat, to
tuși în perspectiva zilelor ur
mătoare. Adică, revizia și în-

semestrial cu realizări de 
înalt prestigiu, pe măsu- 
posibilităților și renume- 
pe care minele Văii Jiu- 
îl dețin în angrenajul c-

mai ieftin
tate de congresele al iX-lea și 
al X-lea ale P.C.R. în centrul 
cărora se află prietenia, alianța, 
unitatea cu toate țările socialis
te. Am simțit un sentiment de 
profundă mîndrie patriotică, vă- 
zînd dragostea, căldura, prie
tenia frățească cu care marele 
popor chinez de multe sute de 
milioane, popoarele frățești co
reean, vietnamez și mongol au 
primit în mijlocul lor pe solii 
poporului român. In aceste ma
nifestări călduroase am simțit 
înaltul prestigiu de care se 
bucură țara noastră, poporul 
nostru, partidul nostru și con
ducerea sa înțeleaptă pentru 
consecvența și fermitatea cu 
care militează pentru promova
rea principiilor marxist-leninis- 
te în relațiile dintre țările so
cialiste. Faptul că ne bucurăm 
de un asemenea mare presti
giu, de o asemenea apreciere, 
ne determină să depunem efor
turi mai susținute pentru a în
deplini exemplar toate sarcinile 
ce ne revin în înfăptuirea po
liticii partidului de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră.

— împreună cu majoritatea 
comuniștilor, a minerilor de la 
exploatarea noastră — ne spu
nea tov. Ion Cherecheș, secre
tarul comitetului de partid al 
minei Petrila — am urmărit, 
dacă se poate spune așa, a- 
proape pas cu pas, vizita de
legației noastre în țările socia
liste din Asia. M-a impresionat 
atmosfera caldă, tovărășească 
cu care au fost întîmpinați pre
tutindeni reprezentanții poporu
lui nostru. Aș vrea să-mi ex
prim părerea și în același timp 
convingerea că această atmos
feră caldă exprimă nu numai 
sentimentele frățești care ani
mă popoarele noastre, ci și sti
ma deosebită față de persona
litatea remarcabilă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, înalta 
apreciere a politicii partidului 
și statului nostru.

Comuniștii, întregul colectiv 
al minei noastre, înțeleg sen
sul politicii externe a parti
dului nostru, care este indestruc
tibil legată de politica inter
nă îndreptată spre edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și își dau seama că 
această vizită a slujit și slu
jește în cel mai înalt grad so
cialismului și păcii.

Arătînd toate acestea vreau 
6ă subliniez mîndria de a fi 
membru al unui partid care du
ce o asemenea politică înțe
leaptă, care are asemenea con
ducători minunați.

La rtadul său, tehnicianul 
miner Gheorghe Cenaru, secre
tarul organizației de bază din 
sectorul II de la aceeași mină 
ne-a declarat:

(Continuare în pag. a 3-a) 

treținerea efectuate la cele 
două complexe mecanizate, 
la sistemul de transport pe 
benzi și la celelalte instalații 
asigură ca numai în această 
lună să se extragă suplimen
tar peste 6 500 tone de căr
bune. Și poate mult mai 
mult dacă, așa cum spunea 
ing. Dan Surulescu, directo
rul E. M. Paroșeni, prepara- 
ția Coroești și-ar lichida de
fecțiunile și ar prelua intens 
cantitatea de cărbune pe care 
mina Paroșeni este capabilă 
să o furnizeze. Dar, din pă
cate, preparația nu este nici 
acum în stare să satisfacă 
pretențiile furnizorilor. Mina 
Aninoasa, de pildă, a stagnat 
în această lună din pricina 
Coroeștiului nu mai puțin de 
3 zile efective de lucru, ceea 
ce echivalează cu aproape

VASIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Duminică, 27 iunie, cetățenii 
din diferite zone ale Capitalei 
s-au întîlnit cu secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Nu într-un 
cadru festiv, nici la locurile de 
muncă — fabrici, uzine, birouri 
— ci acolo unde, în primele 
ore ale unei zile de repaus, se 
rezolvă problemele curente ale 
casei — piețele, acest cadru 
propice cunoașterii cerințelor 
populației, a modului în care 
comerțul, gospodarii municipiu
lui dau rezolvări acestor ce
rințe. Piețele în țara noastră, 
în București mai ales, au oferit 
dintotdeauna imaginea unor 
centre animate ale comerțului 
cu produse agroalimentare. Este 
știut că în modul cum se pre
zintă piața se reflectă roadele 
muncii din agricultură, gradul 
de civilizație în servirea cum
părătorului, puterea de cum
părare a cetățeanului, în ulti
mă analiză, nivelul de trai al 
maselor de cetățeni.

Duminică, piețele Capitalei, 
ca în toate celelalte zile ale 
săptămînii, dădeau satisfacție 
prin cantitatea îndestulătoare, 
prin calitate și prețuri acce
sibile ale produselor de sezon.

Ceea ce putem constata as
tăzi în piețe exprimă în bună 
măsură rezultatul aplicării de 
către oamenii muncii a politi
cii partidului de dezvoltare 
continuă a agriculturii, a sec

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI MONDIALE A ENERGIEI

Luni dimineața, în sala Pala
tului Republicii Socialiste Ro
mânia din Capitală, s-au des
chis lucrările celei de-a VUI-a 
Conferințe Mondiale a Ener
giei (C.M.E.), manifestare inter
națională de mare anvergură, 
la care participă aproape 2 000 
de delegați din peste 50 de țări 
ale lumii.

Reuniunea are ca temă „Pro
grese în valorificarea energiei, 
în special prin utilizarea com
plexă".

Lucrările conferinței se des
fășoară sub înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
al președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
fapt ce reflectă atenția deose
bită pe care România o acor

Cuvintarea de salut a președintelui 
Consiliului de Stat NICOLAE CEAUȘESCU

Onorată asistență, 
Stimați oaspeți, 
îmi face o deosebită plăcere 

să vă pot adresa dumneavoas
tră, participanților la cea de-a 
VIII-a Conferință mondială a 
energiei, un cald mesaj de 
salut din partea Consiliului de 
Stat și a guvernului Republi
cii Socialiste România, să vă 
salut personal, in modul ccl 
mai cordial. Vreau să vă încre
dințez de sentimentele de sa
tisfacție și de ospitalitate sin
ceră cu' care poporul român 
găzduiește această remarcabilă 
reuniune internațională ; inii 
exprim convingerea că șederea 
dumneavoastră în România vă 
va permite să cunoașteți po
porul nostru, vă va oferi o i- 
magine cit mai edificatoare 
despre uriașul efort constructiv 
in care este angrenat, despre 
preocupările și aspirațiile sale, 
despre realizările lui pe planul 
creației materiale și spirituale.

Consiliul de Stat și guvernul 
român, ca și întreaga opinie 
publică românească dau o 
înaltă apreciere reuniunii dum
neavoastră. Ea se impune ca 
un eveniment de seamă al vie
ții economice și științifice 
mondiale, in primul rind prin 
prezența unor personalități din
tre cele mai reprezentative pe 
care le are energetica din 50 
de țări. Valoarea intilnirii rezi
dă totodată in importanța ex
cepțională a domeniului de 
care se ocupă, a tematicii care 
face obiectul dezbaterilor. Esto 
unanim cunoscut că energetica 

u ocujiii un loc de avangardă și 

toarelor decisive pentru apro
vizionarea populației cu produ
se agroalimentare — legumicul
tura, zootehnia, creșterea păsă
rilor.

Prezența în piețe, printre ce
tățeni, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat care 
l-au însoțit în vizita de dumi
nică — tovarășii Gheorghe Pa
nă, Iosif Banc, Dumitru. Popa, 
primarul general al Capitalei, 
Nicolae Bozdog, ministrul co
merțului interior — a subliniat 
încă o dată preocuparea perma
nentă a conducerii partiduLui, 
a guvernului țării pentru im
portanta problemă care este 
producția pentru piață și apro
vizionarea populației.

Pretutindeni, în marele cen
tru de aprovizionare și desfa
cere Obor, în piețele din zona 
de est a Capitalei, la Unirii, 
Sf. Gheorghe, la „Matache* și 
în piața din cartierul 1 Mai, 
populația a întîmpinat cu deo
sebită căldură, cu vii manifes
tări de stimă și atașament pe 
seoretarul general al partidu
lui.

Spontane, pline de satisfacție 
și voie bună, întîlnirile de du
minică dinineața s-au aflat sub 
semnul emoției trăite de între
gul popor în legătură cu în
cheierea cu succes a vizitei de
legației de partid și guverna
mentale în Asia. Prin cuvinte 
pornite din inimă, cei prezenți, 
ca și întregul popor, își expri

dă dezvoltării energeticii, coo
perării internaționale în dome
niul cercetării și aplicațiilor 
practice ale energeticii.

Pe lingă delegațiile guverna
mentale și ale Comitetelor na
ționale membre ale organizați
ei, la lucrări iau parte repre
zentanți ai unor organizații in
ternaționale, printre care Co
misia economică pentru Europa 
■ a O.N.U., Agenția internațio
nală pentru energia atomică. 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, Banca internațională 
pentru reconstrucție și dezvolta- 
re, Comisia comunităților euro
pene, Comisia internațională a 
marilor baraje, Conferința inter
națională a marilor rețele elec
trice de înaltă tensiune, Con
gresul Mondial al Petrolului, 
Uniunea internațională a gazu

aduce o contribuție decisivă la 
dezvoltarea civilizației moder
ne, la realizarea marilor obiec
tive de progres ale popoarelor, 
la ameliorarea continuă a tra
iului oamenilor, Energetica re
prezintă un factor dinamizator 
de prim rang, de importanță 
vitală aș putea spune, al ver
tiginoasei revoluții tehnico-șii- 
ințifice care se desfășoară pe 
plan mondial. Căutarea de noi 
și noi resurse de energie, va
lorificarea cu eficiență maximă 
a celor existente, folosirea e- 
nergiei in domenii tot mai 
largi ale vieții economice Și 
sociale reprezintă astăzi preo
cupări primordiale pentru fie
care națiune care vrea să 
prospere, care dorește să parti
cipe la marea competiție a lu
mii contemporane.

Conștientă de importanța ex
cepțională a acestui sector pen
tru ritmul și amploarea dezvol
tării .economice, România a 
făcut și face eforturi conside
rabile pentru fructificarea tu
turor resurselor de care dispu
ne în vederea creșterii poten
țialului energetic național. Vă 
este desigur cunoscut că prin
tre ultimele lucrări de anver
gură realizate în acest sens este 
crearea, în colaborare cu Iu
goslavia, a sistemului hidroe
nergetic de la Porțile de Fier 
de pe Dunăre cu o putere in
stalată de peste 1 000 MW pen
tru fiecare din cele două țări. 
In planurile economice de vii
tor ale României, producția de 
energie electrică se prevede să 
crească într-un ritm superior 

mă sentimentele de recunoștin
ță pentru neobosita activitate 
pe care, în fruntea partidului 
și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o depune în elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a României 
socialiste. Timp de aproape pa
tru săptămîni, întregul nostru 
popor a urmărit cu cea mai 
vie atenție, cu un interes ma
jor desfășurarea vizitei oficiale 
de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țările socialiste 
ale Asiei.

Cu sentimente de satisfacție 
și profundă mîndrie patriotică, 
oamenii muncii de la orașe și 
sate, întregul nostru popor dau 
o înaltă prețuire laborioasei ac
tivități depuse de delegație, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
ceste sentimente și-au găsit o 
vie expresie și cu prilejul vi
zitei de duminică. In aplauzele 
spontane cu care a fost întîm
pinat pretutindeni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în gestul 
simplu dar semnificativ al dă
ruirii unui buchet de flori, în 
urările emoționante de viață 
lungă și noi succese, în cuvintele 
simple și calde de aprobare, de 
felicitare și recunoștință, cetă
țenii Capitalei — gospodine, 
bărbați, lucrători din comerț 
— au exprimat, într-un una
nim consens, dragostea și pre
țuirea pentru secretarul gene
ral al partidului. Mulți dintre 

lui, Uniunea Asociațiilor tehni
ce internaționale și a altor or
ganisme internaționale.

La ședința festivă de deschi
dere a Conferinței, în prezidiu 
au luat loc Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii. Socialiste 
România. Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Mihiștri, Emil Bodnaraș și Ma
nea Mănescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Popa, primarul general al Capi
talei, Iosif Banc și Mihai Mari
nescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, și alți mem
bri ai guvernului, precum și 
conducători ai delegațiilor gu
vernamentale și Comitetelor 
naționale, savanți și specialiști 
de reputație internațională din 

producției industriale de an
samblu, dublîndu-se la aproxi
mativ 5—6 ani, astfel incit in 
1980 vom produce circa 85 mi
liarde kilowat/ore. Realizarea 
acestui program justifică pe 
de-a-ntregul atenția deosebită 
pe care guvernul român, întrea
ga noastră societate o acordă 
activității energeticienilor, cer
cetării științifice, precum și cu
noașterii noilor descoperiri ob
ținute în acest domeniu pe plan 
mondial. Acționind pentru so
luționarea cerințelor naționale, 
energeticienii din țara noastră 
își aduc contribuția la dezvol
tarea cuceririlor energeticii in
ternaționale.

Intilnirea dumneavoastră are, 
desigur, drept țel principal 
dezbaterea și elucidarea unor 
probleme de specialitate și nu 
mă îndoiesc că ea va da un 
nou impuls dezvoltării acestei 
ramuri a producției moderne, 
în pas cu cerințele actuale 
ale societății umane. Totodată, 
opinia publică din țara noas
tră, ca și opinia publică inter
națională, vede in această ma
re consfătuire de la București 
semnificații care depășesc ca
drul strict al specialității. Lu
crările reuniunii dumneavoas
tră. stimați oaspeți, se înscriu 
ca un efort meritoriu în slujba 
cauzei progresului, ca o expre
sie a dorinței de a contribui la 
bunăstarea popoarelor, la fe
ricirea omului. A se dărui in 
întregime propășirii umanității, 
a contribui nemijlocit la pro
gresul societății — iată modali
tatea în care orice ramură a 

cetățeni, exprimîndu-și bucuria 
de a-1 avea în mijlocul lor, vin 
să-i strîngă mina, să-i ureze 
personal bun venit după călă
toria făcută în țările socialista 
ale Asiei, să-și arate satisfac
ția față de rezultatele rodnica 
ale acestei vizite.

Primul punct al itinerarului 
îl constituie Piața Obor. Halele, 
imensul platou sînt pline da 
lume. Magazinele, standurile da 
desfacere ale organizațiilor co
merciale de stat, ale întreprin
derilor agricole, asociațiilor in- 
tercooperatiste sau ale produ
cătorilor sînt pline cu leguma 
de sezon. Discuțiile cu gospo
dinele venite după tîrguiell sini 
concludente.

La întrebările pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le a- 
dresează, răspunsurile sînt in
variabil aceleași i

— „Se găsesc de toate", „Vă 
mulțumim pentru grija pe care 
ne-o arătați".

Bunele aprecieri generale a- 
supra aprovizionării pieței nu 
lasă însă să fie trecute cu ve
derea unele neajunsuri care mal 
dăinuie încă.

Secretarul general al parti
dului atrage atenția primarului 
general al Capitalei că se im
pun măsuri pentru mai buna, 
organizare a desfacerii. Călită-; 
tea necorespunzătoare a unoo 
produse puse în vînzare cum, 
de exemplu, o cantitate de fa-

(Continuare în pag. a 3-a) 

domeniul energiei din nume
roase țări.

Cuvîntul de deschidere a fosî 
rostit de președintele Comite
tului de organizare a celei de-a 
8-a Conferințe Mondiale a E- 
nergieî, ing. Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, 
care. în numele participanților, 
a salutat prezența la lucrări și 
a exprimat mulțumiri preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin-< 
teluî Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, pentru 
bunăvoința de a accepta ca lm 
crările Conferinței să se desfă-» 
șoare sub înaltul lor patronaj.

Din partea Comitetului Na-* 
țional Român, el a adresat un

(Continuare în pag. a 3-a) 

creației universale, și cu deose
bire domeniul de care vă ocu
pați dumneavoastră, își poate 
îndeplini in mod strălucit mn 
siunea. Este un obiectiv de o- 
noare al energeticienilor de 
pretutindeni de a face ca for
țele inepuizabile ale materiei, 
captate și dirijate de geniul 
uman, să-și extindă tot mai 
mult binefacerile asupra vieții 
popoarelor, să pătrundă tot 
mai mult in existența maselor 
populare, a fiecărui locuitor al 
planetei.

Energetica este unul din do
meniile ce pot beneficia din 
plin de marea descoperire a 
tainei atomului. A face ca a- 
ceastă epocală descoperire a erei 
noastre să sporească resursele 
de energie necesare progresului 
necontenit al societății — și nu 
pericolul unui război distrugă
tor, cu consecințe dezastruoase 
pentru civilizație — iată un 
țel cu adevărat nobil, cu ade
vărat măreț. Cu eforturi uni
te să facem ca atomul să fo
losească exclusiv păcii, trium
fului vieții, ca pe planeta noas
tră să fie înlăturat pentru tot
deauna războiul.

Conferința mondială de la 
București, larg forum de cola
borare a energeticienilor do 
pretutindeni, este o ilustrare 
grăitoare a posibilității ca oa
menii, indiferent de orînduirea 
socială in care trăiesc, de deo
sebirile de orientare politică șl 
filozofică, să acționeze împreu
nă pentru interesele majore aid

x (Continuare in pag. a 3-a)
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"A Turneul internațional de handbal feminin

VACANȚA
Lung și greu a fost campionatul diviziei A de fotbal, 

ediția 1970—1971. Lung și greu a fost pentru toate cele 16 
combatante. Dar acum e gata. S-a terminat. S-a terminat 
așa cum ne așteptam i cu cea mai bună echipă campioană 
(Dinamo) și cu cele mai slabe reîntoarse în divizia B 

și Progresul). Prevedeam că această ul- 
calmă. Și n-a fost calmă. /\ fost chiar

cum ne așteptam 
cu cele 

(C.F.R. Timișoara 
timă etapă va fi 
agitată.

Lupta pentru 
între Progresul și 
din partea 
Fu nea Laz; 
gresiști ca șutul 
însemnat trimiterea 
bucureștenii. 
Cluj Asta 
cat de la 1

supraviețuire în A. practic, a continuat 
C.F.R. Cluj, dar nu prevedeam bravuri 

bancarilor chiar în censul al 12-lea. Șutul lui 
r, anul ăsta, a fost la fel de amar pentru pro- 

șutul de acum doi ani al lui Badea. El a 
B a unei echipe regretate dc toți 

E drept. Progresul a învins cu 4—1 pe ..U“ 
n-a contat insă din moment ce U.T.A. n-a ple- 

C.F.R. Cluj decît cu un punct.
âhjdenților ieșeni le-a venit pofta să se răcorească. Și 

au dat de lin! Nici n-avean pe altcineva la îndemînă. 
Transpirați în amfiteatre, ei i-au administrat 6 goluri unei 
echipe ’lipsite de cîțiva jucători dc bază. Moldoveanu i-a 
dat trei boabe lui Guță Marincan dar tot n-a ajuns gol- 
geter de unul sinmir. ci la pas cu Dumitrache și Tătaru. 
Tot e bine.

Oltenii au deschis scorul la Bacău și sperau să aducă 
în Bănie două puncte. Pînâ la urmă n-au adus nici unul. 
Absolut previzibil.

.Arsă probabil prea tare de soarele litoralului, Farul 
s-a ars cam rău și în acest final de campionat, coborînd 
c. act pe locul 11 în clasament deși, cu cîtva timp în urmă, 
anunța pretenții la o medalie. Giuleștenii au trecut... Rapid 
prin Constanța, le-au administrat 4 goluri marinarilor, au 
luat și ei unu) și s-au întors pe linia a doua în Capitală 
și în clasament.

F. C. Argeș a încheiat mai devreme conturile, dispu- 
nînd miercuri cu 2—0 dc Petrolul Ploiești și plecînd cu 
voie bună în Iran. Probabil ca recompensă pentru că n-a 
căzut din divizie.

Dinamo a jucat, așa cum ne așteptam, lejer. Lejer a 
jucat și Steagul roșu Brașov. Tocmai de aceea, probabil, 
ei și-au împărțit punctele și numărul de goluri. Cite un 
punct și 4 goluri de fiecare echipă. Trebuiau să vadă și 
bucureștenii ceva de la campioană în această ultimă etapă.

Despre C.F.R. Cluj nu mai avem ce spune. ?\ scăpat 
prin urechile acului ca și anul trecut. U.T.A. a fost, cum 
o reclamă și numele, „Doamnă”.

Ceilalți ceferiști, timișorenii, s-au întîlnit pentru ul
tima oară în calitate de divizionari A cu publicul local. 
De fapt, ei erau de mult 
n-au reușit sâ ofere nici 
de flămind de fotbal.

In rest toate bune. A 
ncsc. încep racolările.

de

în B. Păcat că nici ei nici Steaua 
un gol publicului timișorean atît

venit vacanta. Fotbaliștii

Rezultate tehnice
Progresul — „L’“ Cluj
Politehnica — Jiul
S. C, Bacău — ,.L" Craiova 
Farul — Rapid
F. C. Argeș — Petrolul 
Dinamo — Steagul roșu 
C.F.R. Cluj — U.T.A.
C.F.R. Timișoara — Steaua

se odih-

In fotografii : luptă acerbă 
pentru rezultat, urmărită cu 
interes de spectatori.

Clasamentul f ina 1
1. Dinamo 30 13 10 7 49—31 36
2. Rapid 30 12 11 7 35—25 35
3. Steaua 30 11 11 8 46—31 33
4. U.T.A. 30 14 5 11 49—35 33
5. Steagul roșu 30 13 7 10 32—29 33
6. „U" Craiova 30 12 8 10 29—32 32
7. Petrolul 30 10 11 9 33—35 31
8. Politehnica 30 13 4 13 50—41 30
9. F. C. Argeș 39 11 8 11 41—44 30

10. S. C. Bacău 30 13 4 13 37—41 30
11. Farul 30 11 8 11 39—15 30
12. ,U“ Cluj 30 10 9 11 36—35 29
13- Jiul 30 12 4 14 28—35 28
14. C.F.R. Cluj 30 9 8 13 37—52 26
15. Progresul 30 8 9 13 34—39 25
16. C.F.R. Timișoara 30 7 5 18 21—46 19

de la Petroșani o reușită deplină
Reluăm informațiile anteri

oare. Timp de 4 zile (24—27 
iunie 1971), orașul Petroșani a 
găzduit o frumoasă sărbătoare 
handbalistică : cea de a X-a 
ediție a Școlii sportive din lo
calitate, prilejuită de împlini
rea o 10 ani de cînd orașul 
Petroșani și-a trimis pentru pri
ma dată in divizia A o echipă 
de handbal feminin. Poate că 
iubitorii „cu vechime" ai hand
balului din Valea Jiului iși 
mai aduc aminte de ecoul a- 
celui 7—6 pentru Școola spor
tivă Petroșani (după două pre
lungiri), în dubla infîlnire cu 
Faianța Sig/isoara, disputată 
la Craiova (în primul meci 
scorul fusese 8-8), cind o echi
pă feminină de handbal din 
orașul nostru, antrenată 
profesorul Eugen Bartha,
alinia celor mai bune forma
ții de handbal feminin din 
țară.

Această aniversare nu a scă
pat atenției directorului Școlii 
sportive Petroșani — profeso-

de 
se

Clasamentul
1. Jiul 5 4 1 0 79-44 9

2. Lokomotiv 5 4

3. Szilady

4. Textila

5. Șc., sp.

0 1

1 1

5 2 0 3

Petroșani
5 0 0 5

55-33

38-35

44-73

30-60

8

7

4

2

0

rul Eugen Bartha — care, spri
jinit de F.R.H., de colegiul mu
nicipal Petroșani al arbitrilor 
de handbal (prii 
său — ing. 
C.M.S. (prin

președintele 
Ion Crețu), de 
activistul sportiv 

Aurel Slăbii), de alți pasionați 
ai handbalului din Petroșani, a 
organizat un turneu internațio
nal deosebit de interesant. Să 
reamintim numele echipelor 
participante : Lokomotiv Gera 
(R.D.G.), Liceul Szilady Aron 
Kiskunhalas (R.P.U.), Textila 
Sebeș, Școala sportivă Tg. Jiu, 
Școala sportivă Petroșani, Jiul 
Petroșani.

De la inceput trebuie să 
spunem că a fost un turneu 
foarte reușit din toate p'ZVe
le de vedere : al organizării, al 
desfășurării parfdelor, al fair- 
ployului pe teren (mai puțin in 
tribune), al arbitrajelor, al fi
nalului său - cu plăcuta festi
vitate de premiere. Repetăm, 
meritul aparține, in primul rind, 
vrednicului și energicului profe
sor Eugen Baitha, activistului

spoitiv Aurel Slăbii, președin
telui colegiului municipal al 
arbitrilor de handbal - ing. Ion 
Crețu, profesorului Zsolt Fe- 
kete - președintele secției de 
handbal a C. S. Jiul Petroșani, 
arbitrojelor foarte bune, com
petente și autoritare, prestate 
de conducătorii de joc Vladi
mir Cojocaru (arbitru interna
țional), Otto Leikep (arbitru 
divizionar A), Ion Crețu, Ale
xandru Mileti, Anton Pohl și 
Gheorghe Crîsnic (arbitri tineri, 
bine pregătiți, cu posibilități de 
ofirmare pe plan republicat și 
internațional). Să amintim și 
faptul că intilnirile s-au d<spu- 
tat pe terenul de la stadionul 
Jiul - foarte bine pus la punct 
în fiecare ri de sirguinciosul și 
priceputul Feri-baci, care a pre
gătit terenul afîtor succese ale 
echipelor de handbal și de 
fotbal din Petroșani. Timpul 
foarte bun — exceptind ziua de 
simbătă cînd a plouat aproa
pe întreaga repriză iutii a me
ciului Jiul - Szilady Aron mi

mărul mare de spectatori pre- 
zenți Io toote intilnirile, stația 
de amplificare instalată in ul
tima zi a întrecerilor, strădania 
oamenilor de ordine coordonați 
de nelipsitul stadioanelor C. 
Popa, corectitudinea și obiecti
vitatea arbitrilor au lost 
alte atuuri ale reușitei acestui 
turneu internațional feminin de 
handbal.

El a fost reușit și prin aceea 
că a opus echipe cu stiluri și 
concepții de joc diferite - pri
lej al unor autentice lecții de 
handbal (Jiul, Lokomotiv, Szi
lady Aron), a lansat in între
ceri internaționale alte trei ti
nere echipe (Textila Sebeș, 
Școala sportivă Tg. Jiu, Școala 
sportivă Petroșani) cu reale 
perspective de ofirmare, a evi
dențiat o serie de jucătoare 
deosebit de talentate. Să notăm 
doar cîteva : Sanda Nemeș și 
Ana Maier (Jiul), Monica Ko
nig si Gerda Wijv/oda (Loko
motiv), Eva Batorfaluși și Aniko 
Riegler - Szilady Aron -, Elena

Ailoaie și Viorica Bono (Tex
tila), Rodica Vasiloiu și Moria 
Marcu (Școala sportivă Tg. Jiu), 
Angola Boldura și Ileana la- 
cob (Școala sportivă Petroșani).

Ca „pete in soare" notăm 
obsența unui medic pentru e- 
ventuolele intervenții in cazul 
accidentării unor jucătoare (și 
au fost cîteva — foarte puține, 
ce-i drept — situații ce recla
mau prezența unui medic), fri- 
vialitățile adresate unor arbi
tri — deși conduceau exigent și 
obiectiv - din partea unor ti
neri certați cu disciplina spor
tivă și cu... frizerul, unele gre
șeli strecurate în scurtele trans
misii la stația de amplificare, 
indicațiile exagerate - uneori 
dure - acordate jucătoarelor 
de unii antrenori, in timpul 
meciurilor.

Cu toate acestea, turneul a 
fost o reușită pe care am do
ri-o doar un inceput ol unor 
asemenea manifestări sportive 
in orașul nostru.

CELE 15 MECIURI
Deși am publicat în ziarul 

nostru rezultatele primelor trei] 
zile de întreceri, vom reda din; 
nou — integral — rezultatele 
turneului, autoarele golurilor,, 
arbitrii și clasamentul celor1 
șase combatante :

ZIUA 1 : Școala sportivă Pe
troșani — Jiul 7—17 (3—4). Au 
înscris I Angela Boldur a 4, Mar
gareta Reck, Viorica Mirea, 
Ileana Iacob și Sanda Nemeș 5, 
Estera Ferenczi 5, Ana Maier 
3, Maria Ghiță 2, Sevasțița Ta
mazi, Georgeta Nicolescu. Ar-

Ion Crețu — .Alexandrubilri :
Mileti. Textila Sebeș — Loko
motiv Gcra 11 —14 (3—8). Au 
înscris: Viorica Bona 4, Elena 
Ailoaie 4, Ana Drașovean, Doi
na Szacacs, Valeria Muntean 
și Monica Konig 3, Ingrid Geit
huer 2, Gerda Wijwoda, Mar- 
git Scheibe, Gertrud Walter, 
Edith Lienert. Abitri : Anton 
Pohl și Gheorghe Crîsnic. Szi
lady Aron — Școala sportivă 
Tg. Jiu 20—6 (9—3). Au înscris l 
Aniko Riegler 7, Gyulane Pac
zolay 6, Eva Batorfaluși 5, Ag-

...eficace jucătoare — Sanda 
Nemeș, Jiul Petroșani, 29 go
luri înscrise.

... tânără jucătoare — Zoia 
Cirneală, Școala sportivă .Pe
troșani, născută în 1956.

Pagină realizată de

Dumitru GHEONEA
...bună portăriță — Aurora 

Marincaș, Școala sportivă Pe
troșani.

noi fi un mareCurind deștept

era
Pe

aș recoman-

eu tot

...frumoasă jucătoare
Batorfaluși, Szilady 
(R.P.V.).

ț 
t
1 
I
J

Omul cit trăiește 
învață. E o zicală pe 
care o trăiesc intens 
ori de cite ori invăț 
ceav nou, o zicală pc 
care o respect și pe 
care 
da-o... celor care 
invață 1 Că 
timpul invăț și mai 
ales de la... alții. Al
ții. in schimb, de la 
mine mai puțin. Pro
babil pentru că n-am 
învățat suficient. Sau. 
pentru că din ceea ce 
știu nu etalez nimic 
publicului așa cum 
„publicul* imi etalea
ză mie unele „lec
ții11... Cert e că voi 
deveni deștept, foarte 
deștept in cel mai 
scurt timp și asta da
torită faptului că nu 
prea lipsesc de la 
competițiile sportive 
— de orice fel. Sper 
că în curind, voi de
veni tot atit de deș
tept ca o parte din 
„publicul" spectator, 
suporter, sau nu știu 
cum să-i mai zic.

ternațională de hand
bal susținută pe te
renul stadionului din 
Petroșani — competi
ție pe care, eu cel 
puțin, multă vreme 
nu o voi uita, grație 
bagajului de cunoș
tințe noi cu care 
m-am ales datorită 
ei. Am mai plecat eu 
cu „bagaje" și de la

nei afecțiuni stoma
cale, o discordanță 
intre înălțime și su
plețea exagerată — 
cu toate acestea in
să, fiind un arbitru 
internațional, 
foarte corect),
urmă, un copil cam 
de 11—12 ani, cu o 
imaginație fascinantă 
interpelează :

Qla.-fo-ild&tL

meciurile de fotbal 
dar s-au dovedit e- 
femere, fiind mult 
prea decente față de 
cele actuale...

Să vedeți (pentru 
cu nu țin secret mo
dul de acumulare a 
acestor cunoștințe), 
cum, după începerea 
unei reprize la unul 
din meciuri, ce ați fi 
auzit 
colo.

dacă erați a-

★

Bine arbitru, 
băiatule... să

SCURT

Ultimele noutăți in 
materie de deșteptă- 
ciune le-am cules și 
„asimilat" de la re
centa competiție in-

huooo
ne dai la pauză un 
autograf și să ne spui 
de unde ți-ai cum
părat picioarele... (ar
bitrul intr-adevăr 
prezenta, datorită u-

— Mă arbitre, mă .’ 
Să vii pină la mine 
să-ți dau un șnițel... 
Piine nu-ți dau că ai 
grisine! De unde ai 
luat dom’le, grisinele 
că pe la noi nu sint ?

Un altul, extraordi
nar de metaforic stri
gă :

— Hei dom' arbi
tru ! (la care arbitrul 
nu reacționa arbi- 
trind totuși, cu a- 
ceeași corectitudine). 
Hei fosilă, n-auzi ? 
Cu cit dai kilogra
mul de oase .'...

Dacă nu eram ev. 
aparatul in mină im' 
făceam o cruce marc 
sa ajungă pentru tu

ce „asimilasem" pen
tru atit de bogata 
imaginație care se 
rostogolea spre'' teren 
ca o avalanșă. Ah, 
cită literatură adevă
rată poți înregistra 
în asemenea ocazii. 
In nici o carte ce
lebră nu vei găsi 
atita imaginație sub
tilă emanată de a- 
semenea minți erudi
te, sclipitoare. Cred 
că aceste minți la lo
cul lor de muncă fac 
minuni, dacă la un 
meci, unde ele sint 
de fapt in „relaș", 
au atit de mărețe iz
bucniri.

La pauză, in timp 
ce mă îndreptam spre

...mare număr de goluri în
scrise — Jiul Petroșani : 79.

Privind clasamentul, ne 
putem da seama de valoarea 
echipelor, de diferența din
tre ele. De remarcat că cele 
șase participante la turneu 
și-au departajat valoarea în 
trei. In prima grupă se situ
ează ocupantele locurilor 
1—3 (Jiul, Lokomotiv, Szi
lady Aron), echipe de forțe 
sensibil egale, fiecare dorind 
și încercând cu toate forțele 
să ocupe primul loc. Aceas
ta a făcut ca întîlnirîle di
recte dintre ele să fie foarte 
echilibrate. Astfel, Lokomo
tiv Gera — cu o ------- , -
tenace și tehnică, cu cîteva 
jucătoare de valoare — a de
pășit la limită (10—9) pe Szi
lady Aron și a pierdut greu 
(8—11) partida cu Jiul, fur- 
nizind cel mai bun meci al 
turneului ; Jiul — în forma 
sa cea mai bună, a demarat 
greu, dar și-a revenit pe par
curs 
egal (7—7) cu Szilady Aron, 
însă s-a impus în fața for
mației 
ce Szilady Aron — formație 
puternică, atletică, foarte in
sistentă — a trebuit să se 
mulțumească cu „bronzul”, 
constituind totuși un adver- 

r tenace și incomod pentru

formație

a realizat un meci

Lokomotiv ; în timp

...mulțumit antrenor — Eugen 
Bartha (evident) în final,

masa oficială cu gin- '
dul fericit ca cele în- ț
registrele să-mi per- j
siste, o galerie a in- .

...echilibrat meci : Jiul — 
Szilady Aron 7—7 (4—4).

...disputat meci : Jiul — Lo
tregit cadrul : komotiv Gera 11—8 (6—4).

— Pre-sa, ho, ho- 
j i i ...bun arbitru — Vladimirho! ) Cojocaru, Craiova.

M-am umflat in ț
pene ca un gestionar ( ...spiritual arbitru — Otto

1
și, la gindul că in ț Leikep, Sibiu.
curind voi fi un ma- ț ...sugestiv premiu — cheia
re deștept, m-am vă- < porții Aurorei Marincaș și
zut în ziua cind voi | poate, șarpele... Evei Batorfa
deveni un „specia- 1 luși.
tor"... 1

r~> , - ( ...populară jucătoare — Mar-Dar nun am de in- 1 git Scheibe, Lokomotiv, con
vățat mult... curentă și la premiul frumuse

Ion L1CIU | ții.

nes Kiss, Iudit Szabo și Rodica 
Vasiloiu 3, Maria Marcu 3. Ar
bitri : Vladimir Cojocaru și Otlo 
Leikep.

ZIUA A II-A : Szilady Aron
— Textila 15—10 (9—7). Au în
scris : G. Paczolay 4, A. Riegler
4, Katalin Kovacs 3, E. Batorfa
luși 3, Erzsebet Kiraly și V. 
Bona 6. Ailoaie 2, A. Drașo
vean, D. Szakacs. Arbitri : A. 
Pohl — G. Crîsnic. Lokomotiv
— Școala sportivă Petroșani 
12—7 (5—3). Au înscris .' M. 
Konig 3, I. Geithuer 3, C. Wij
woda 3, E. Lienert, M. Scheibe, 
G. Walter și I. Iacob 3, A. Bol
dura 2, Edith Konyekzki 2. Ar
bitri i I. Crețu — A. Mileti. 
Școala sportivă Tg. Jiu — Jiul 
14—24 (3—13). Au înscris: R. 
Vasiloiu 8, M. Marcu 5 și S.

©Nemeș 8, M. Ghiță 6, E. Fe
renczi 3, A. Maier 3, Viorica 
Suciu 3. G. Nicolescu. Arbitri : 
V. Cojocaru — O. Leikep.

ZIUA A III-A : Școala spor
tivă Petroșani — Textila 7—12 
(3—5). Au înscris* M. Reck 3, 
L Iacob 3, V. Mirea și V. Bona
5. A. Drașovean 3, Valeria Mun
tean 3. E. Ailoaie. Arbitri I V. 
Cojocaru — O. Leikep. Jiul — 
Szilady ' 
înscris: S. Nemeș 6, G. Nico- 
lescu și G. Paczolay 3, E. Ba
torfaluși 3, A. Kiss. Arbitri • 
I. Crețu — A. Mileti. Școala 
sportivă Tg. Jiu — Lokomotiv 
5—11 (2—4). Au înscris: R. Va
siloiu 4, Rodica Brebenel și E. 
Lienert 4. M. Konig 3, L Geit
huer, G. Wijwoda, Angelika 
Behnisch. Arbitri : A. Pohl — 
G. Crîsnic.

Aron 7—7 (4—4). Au

ZIUA A IV-A, DIMINEAȚA 1 
Textila — Jiul 8—20 (4—7). Au 
înscris : E.
tean 2, : 
me.ș 5, 
lescu 5, 
nescu 2. Arbitri : 
G. Crîsnic. Școala sportivă Tg. 
Jiu — Școala sportivă Petro
șani 12—7 (5—2). Au înscris : 
R. Vasiloiu 10, M. Marcu 2 și 
E. Konyekzki 3. Mariana Gor
gan 2, A. Bolduia 2. Arbitri i 
V. Cojocaru — O. Leikep. Lo
komotiv — Szilady Aron 10—9 
(5—4). Au înscris ; E. Lienert 
3, G. Wijwoda 3, M. Konig 2, 
I. Geithuer, G. Walter și I. 
Szabo 2. E. Batorfaluși 2. A. 
Riegler 2, G. Paczolay, K. Ko
vacs. E. Kiraly. Arbitri : I. 
Crețu — A. Mileti.

ZIUA A 1V-A, DUPA-AMTA- 
ZA : Textila — Școala sportivă 
Tg. Jiu 11—7 (8—1). Au înscris i 
V. Bona 5, E. Ailoaie 3. A. Dra
șovean 2, Maria Sînea și R. 
Vasiloiu 3, M. Marcu 2, Ga
briela Crișan, Ileana Bardan. 
Arbitri i A. Pohl — G. Crîsnic. 
Szilady Aron — Școala spor
tivă Petroșani 7—2 (3—1). Au 
înscris* E. Batorfaluși 2, G. 
Paczolay, K. Kovacs, T. Szabo. 
A. Riegler, Hajnalka Erdesz și 
M. Gorgan, T. Iacob. Arbitri :
1. Creții — A. Mileti. Jiul — 
Lokomotiv 11—8 (fi—4). Au în
scris : S. Nemeș 5, M. Ghiță
2. A. Maier 2. E. Ferenczi, V. 
Suciu și G. Wijwoda 3. E. Lie
nert 2, G. Walter 2, M. Scheibe. 
Arbitri : V. Cojocaru — O. 
Leikep.

Ailoaie 4, V. Mun- 
D. Szakacs 2 și S. Ne- 
M. Ghiță 5, G. Nico- 

, A. Maier 3, Eva lo-
A. Pohl —

toți partenerii de întrecere.
Grupa a treia le cuprinde 

pe tinerele formații ale șco
lilor sportive din Tg. Jiu și 
Petroșani, neexperimentate, 
nu suficient de pregătite, nici 
fizic nici tehnic, aflate 
primele lor confruntări

CÎTEVA

la 
de

APRECIERI
asemenea factură, motiv pen
tru care n-au putut face față 
cit de cit onorabil redutabi
lelor lor adversare. Mai bună 
— echipa din Tg. Jiu. Ea 
dispune de trei autentice va
lori — portăriță Viorica Du- 
mitriu, Rodica Vasiloiu și 
Maria Marcu și, mai ales, de 
multă energie și dorință de 
afirmare. Echipa școlii orga
nizatoare a evoluat slab, ne
reușind nici măcar un rezul
tat de egalitate, rămînind pe 
ultimul loc între cele 
echipe participante la 
neu. Se observă totuși
progres în comportarea aces
tei echipe față de evoluțiile

șase 
tur- 
un

ei în divizia școlară. De re
marcat forma foarte bună a 
portăriței Aurora Marincaș.

La mijloc am situat-o pe 
Textila Sebeș — o echipă 
tînâră, în formate, a cărei 
valoare va crește desigur pe 
măsură ce se va roda în me
ciurile din campionatul di
viziei B. Această formație a 
constituit o plăcută surpriză, 
dînd o replică dîrză fiecărui 
adversar, deși în fața Jiului 
a cedat categorie : 8—20.

De altminteri, echipa Jiul 
a fost cea mai bună echipă 
a turneului, a prestat meciuri 
atractive, dinamice, depășind 
la scor unele partenere 
întrecere, dar nereușind 
treacă de Szilady Aron (7 
In această partidă Jiul a ju
cat foarte slab în comparație 
cu evoluția sa în compania 
echipei Lokomotiv, cînd s-a 
apropiat de adevărata ei va
loare. A fost un meci electri
zant. Toate cele ..șapte de 
bază' ale Jiului — Tudor, 
Ghiță. Ferenczi, Nemeș Maier. 
Nicolescu, Ionescu — s-au 
dăruit pentru victorie. Cele 
mai bune, totuși — Tudor. 
Ferenczi și Nemeș.

Acest ultim meci le-a adus 
locul I și trofeu).

Echipei Jiul Petroșani, c5ș- 
tigătoarca locului I, fără în- 
fi îngere, și a trofeului pus 
în joc, i s-a oferit o frumoa
să vază de cristal, purtată c» 
saiisfacție și mîndrie, în mîi- 
nile-i care au apărat atîtca 
mingi, de Alice Tudor.

Medaliata cu argint — Lo
komotiv Gera — a intrat în 
posesia unei ingenioase lămpi 
de miner și a unei frumoa
se mingi metalice nichelate 
pe un postament de lemn, iar 
formația Szilady Aron a fost 
răsplătită, pentru clasarea 
pe locul III, cu o cupă și u 
minge similară cu aceea ofe
rită colegei sale de la Lo
komotiv. Toate cele șase e- 
chipc. precum și toate jucă
toarele au primit cite o di
plomă — amintire de 'a Edi
ția a X-a a Școlii sportive 
Petroșani la handbal — tur
neu internațional feminin or
ganizat în zilele de 24—27 
iunie. 1971.

Comisia de organizare a 
mai acordat cîteva premii 
deosebit de frumoase și de 
sugestive : celei mai eficace 
jucătoare a turneului — gol- 
getera sa, cu 29 goluri în
scrise — i s-a atribuit o fru
moasă vază de semicrista). 
Aceasta a fost Sanda Ne
meș de 'a Jiu). Portăriță cea 
maj bună a celor patru zile 
de întreceri a fost desemna
tă, prin note, eleva Aurora 
Marincaș de la Școala spor
tivă Petroșani. Ea a primit 
ca răsplată, stimulent .și a- 
mintire o ingenioasă cheie 
din lemn lustruit, cu care 
să închidă orice poartă de 
handbal pe care o va apăra.

A fost aleasă și © „M>ss 
turneu44 — cea mai frumoa
să jucătoare din cele 70 fe- 
Icsite în cele 15 meciuri. Un 
frumos șarpe alb încolăcit 
pe un postament a luat dru
mul vitrinei frumoasei F.va 
Batorfaluși de la Szilady Aron. 
Proljabi] pentru că o chea
mă Eva, a tras șarpele spre 
ea.

Cu prilejul arbitrării celui 
de al 50-lea meci internațio
nal, la Petroșani (Jiul — 
Lokomotiv), simpaticului și 
valorosului arbitru Vladimir 
Cojocaru, din Craiova, I s-a 
oferit ca amintire o minge 
metalică pe postament de 
lemn și un fanion din partea 
Școlii sportive Petroșani. Iar 
din partea colegiului muni
cipal de arbitri de handbal, 
inginerul Ton Creta l-a feli
citat și i-a oferit flori, dorin- 
du-i succes în viitoarea sa 
activitate de -’«vaier al flu
ierului. Arbitrul divizionar 
A, Otto Leikep, din Sibiu, va 
păstra amintirea acestui tur
neu internațional de hand
bal feminin de la Petroșani 
printr-o minge metalică ni
chelată.

Schimburi de Insigne și 
fanionae, de îmbrățișări și 
felicitări, cuvinte de 
ciere, de 
vedere au 
lului unei 
agreabile.

apre-
rămas bun și re
dat culoare fina- 
sărbăturî sportive

de 
să 

■7).

In cele patru zile de în
treceri s-au consumat J5 
partide de-a lungul a 750 de 
minute de joc efectiv.

Cele șase echipe au în
scris 318 goluri ; învingătoa
rele 196, învinsele 108, e par
tidă terniinîndu-se la egali
tate (7—7).

mm

STATISTICIENI
...mic număr de goluri 

mite — Lokomotiv 
(R.D.G.).

Cei șase arbitri au fluierat
15 meciuri de aproape

1 300 de ori. I

vituri de la 7 metri. Au fost 
transformate 82, celelalte 49 
ncatingînd plasa porților.

Jiu) a beneficiat de ct’e 
mai multe lovituri de la 7 
metri : 31. I-au urmat Școa
la sportivă Tg. Jiu 29, Școa
la sportivă Petroșani 22, 
Textila 19, Lokomotiv 16. 
Sziladv Aron 14.

Sanda Nemeș (Jiul) a în
scris cele mai multe goluri 
(29) dintre care 23 din lovi
turi de la 7 metri. Intr-un 
clasament golgelerilor,

1
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Zonă verdeSieogulropi
Spre punctul terminus I. VE1IER

Critica a avat

ecou

AMENAJARI
DANCII

1. frunza

Zi normală
general al 

conducători

se 
de

la 
In 
Ia

Acum citeva luni
Casa de cultură cu 
nostru. Clădirea a
Ia roșu, iar în sala de spectacole nu erau încă
montate luminile de scenă. In prezent lucră
rile la lumini sînt terminate, iar tencuielile 
exterioare și zugrăvi tul se apropie cu pași 
repezi de punctul fina).

Corcspondenții 
și cititorii

ne scriu despre 
localitatea lor

se fost dată în folosință 
cinematograf din orașul 
rămas însă în exterior

lat cîteva mese dc tip 
fet expres, iar pe terasă

iță cu mul- 
ipuvități, nu trece neobser- 

^e cere retragerea ime- 
vînzare. Organelor sa
se atrage atenția că

intîlnire gospodărească

Șl
mie boabe amestci 
t€ in
XTtft 
diată din 
rulare li 
t?roduscîe nu sînt totdeauna des
făcute în condițiile cerute de 
m rlilc de igienă.

In Piața Pantclimon, aprovi- 
vlcnaren este, de asemenea, bu
nă. Sînt cantități îndestulătoa
re de zarzavaturi. La centrele 
de desfacere a cărnii, peștelui 
nu e aglomerație. Curățenia în
să nici aici nu este satisfăcă
toare. Sc recomandă ca în piață 
fcă sc facă o scrie de amena
jări, să fie mai bine organ i- 
v.-tc spațiile comerciale.

E vizitată apoi Piața ..23 \u- 
iust", situată în vechiul cartier 
muncitoresc din această zonă. 
In urmă cu un an. cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu a mai 
vizitat această piață, cetățenii 
cir care a discutat asupra pro- 
VTemelor gospidărești ale ear- 
♦ierirfui lor au propus să se 
construiască aici un complex 
comercial modern.

Acum, construcția complexu
lui e în curs și, în vara a- 
cca-sta. va fi terminată. Secre
tarul general îl partidului re
comandă să se aibă în vedere 
'crearea unor spații cuprinză
toare pentru desfacerea măr
furilor. precum și amenajarea 
«nor magazine în care, pe lîn- 
yă produse alimentare, cumpă
rătorii să poată găsi și dife
rite alte articole necesare gos
podăriei.

In fața Uzinelor „Republica1* 
'djumui se întretaie cu calea fe
rată. Aici este un centru foarte 
Aglomerat. Zilnic trec prin a- 
eest loc circa 10 000 dc munci
tori de la marea întreprindere 
‘■fim apropiere, de 'a Uzinele 
^,23 August". Oprindu-se in a- 
'cest punct, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu primarul 
venerai al Capitalei și cu alți 
reprezentanți ai consiliului 
popular municipal despre ne
cesitatea construirii unui pasaj 
subteran, care să faciliteze cir
culația. De asemenea, se reco
mandă extinderea lucrărilor de 
canalizare în 
nitor lucrări 
prin’re care

acest cartier și a 
de modernizare, 
și înlocuirea ac-

tualci amenajări comerciale, 
corespunzătoare, cu un mag; 
modern.

Principalul loc dc întîlnire a 
producătorilor cu cumpărătorul 
tn București, de cînd se cu
nosc Bucureștii, l-a constituit 
„Piața marc". Aici în discuția 
ce a urmat vizitei prin hala, 
secretarul general al partidului 
a sugerat modernizarea con
strucției și transformarea halei 
într-un complex comercial mo
dern pentru desfacerea mărfu
rilor alimentare și de uz cas- 
nico-gospodăresc. Cu alte cu
vinte, s-a precizat fosta ..Piață 
mare* să redevină „marc", un 
al doilea „Obor" a) comerțu
lui dc stal în exclusivitate.

Vechea piață „Matache* 
bucură de o mare afluență 
producători și cumpărători.

Luindu-se în discuție spațiul 
afectat pieței și posibilitățile de 
modernizare a acestui important 
centru comercial al Capitalei, 
se formulează concluzia con
struirii, în actualul perimetru 
descoperit, a unui magazin mo
dern, etajat, adecvat specifi
cului comerțului cu legume și 
fructe.

Intr-un ocol prin piață se ia 
contact cu sute și sute de ce
tățeni. Secretarul 
partidului, ceilalți 
de partid și de stat se între
țin cu cumpărători, cu vînză- 
tori, dialog care degajă mult 
optimism, multă apropiere u- 
nîană.

La piața .7 Noiembrie", ulti
mul obiectiv al vizitei prin pie
țele orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are o discuție cu pri
marul general al Capitalei, mi
nistrul comerțului interior, 
prim-viceprcședintele consiliului 
popular municipal la care iau 
parte și numeroși cetățeni. Este 
subliniată eficiența măsurilor 
stabilite de conducerea parti
dului și statului, faptul că or
ganele de resort au remediat 
în cea mai mare parte lipsu
rile semnalate cu prilejul al
tor vizite făcute prin centrele 
de aprovizionare și desfacere 
ale Capitalei, că sînt satisfă
cute în condiții tot mai bune 
cerințele de consum ale popu
lației. In același scop însă se 
impune urgentarea îndeplinirii 
tuturor măsurilor stabilite, pen

e asigura o bună deser
vire a oamenilor muncii.

Secretarul general al parti
dului a adresat critici munici
palității și celorlalte organe de 
resort pentru lipsurile ce sc 
mai manifestă în buna gospo
dărire a piețelor, pentru mi 
nifestările de neglijență in re 
peofarea normelor de igienă.

Tn lumina hotărîrilor luate dc 
partid, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
se acționeze cu perseverență și 
fermitate pentru a se asigura 
satisfacerea în cele mai bune 
condiții a nevoilor de consuni 
alo populației.

Preocupat de campania de re
coltare, de stadiul de vegetație 
al culturilor în general, secre
tarul general al partidului a 
consacrat ultima parte a pro
gramului de lucru de duminică 
cunoașterii în cîmp. fn lan, a 
situației de fapt. Un popas la 
marginea comunei Moara Vlă- 
siei, la jumătatea distanței din
tre Balotești și Snagov, pe dru
mul ce trece prin Căcîulați, a 
fost edificator pentru cunoaș
terea calității recoltei. Griul e 
bine dezvoltat, spicul este mare 
și bobul sănătos. Tn lanul de 
floarea-soarelui aveai senzația 
că te afli în pădure. Pe un 
lot bine îngrijii, porumbului 
i-a dat moțul. Tn grăd 
șiile fructifică.

O dată cu recoltarea 
start o altă campanie, 
ciclu de producție. Un schimb 
de opinii cu privire la viitor 
relevă necesitatea stringentă, 
pentru condițiile țării, a va
lorificării intensive a pămîntu- 
lui, a cultivării întregii supra
fețe. aptă să încorporeze să- 
mînță și să hrănească plante. 
Secretarul general al partidu
lui subliniază, de asemenea, în
tre altele, importanța elaboră
rii unui program național de 
întregire a patrimoniului pomi
col al țării.

Zi de duminică, o zi de 
cru plină, pentru secretarul 
neral a) partidului. O zi 
deosebită satisfacție pentru 
care l-au întîlnit, care i-au i 
tut exprima sentimentele 
de adîncă stimă și prețuire.

Un bloc 
in recepție, 

altul in 
construcție 

aicrările de la blocul F3, 
20 dc apartamente, s-au 

terminat. Înainte însă ca a- 
parlamcntele să fie date în 
folosința viitorilor locatari, a 
avut loc o recepție. Exame
nul exigenței a fost trecut 
cu bine. Deci, alte 20 de fa
milii din Uricani sînt b’i< u- 
roase de casă nouă, fiecare 
apartament avînd 2 sau 3 
camere, baie și bucătărie.

De curînd au fost atacate 
lucrările la blocul F2, tot cu 
20 de apartamente. La ova 
cînd aceste rînduri văd lu
mina tiparului echipa de zi
dari condusă de Ștefan Ban 
lucrează la înălțarea zidir i
lor de la etajul trei. Nu peste 
multă vreme alte 20 de fa
milii se vor muta în apar
tamente noi.

Inițiativa dc a se amenaja 
o zonă verde in fața cămi
nului cultural din Cîmpu lui 
Ncag aparține consiliului 
popular al orașului Uricani. 
Lucrările au fost executate 
de salariații sectorului 
I G.C. cu sprijinul cetățenilor. 
In pjezent, in fața căminului

se află o frumoasă zonă ver- 
de, jar pe alei s-au pus 0 
bănci. Cei ce vin să vizione
ze un film sau un spectacol 
au unde să aștepte începerea 
programului ori sa joace șah 
sau table în aer liber

Deschiderea lucrărilor
Conferinței Mondiale

(Urmare din pag. 1)

reprezentanților 
lumii și 
în țara

cordial salut
‘■Gin diversele țări ale 
le-a ural bun sosit 
noastră.

P imit cu puternice 
A luat cuvîntul f 
Consiliului de Stat 
blicii Socialiste 
Hicolae Ceaușescu.

Cuvîntul de salut 
ifiVntelui Consiliului de Slat a 
'Host urmărit cu viu interes și 
nplaudat îndelung de cei pre- 
ECnți.

In numele participanților, 
președintele Comitetului de or
ganizare a conferinței, Octavian 
Grozn, a mulțumit președinte
lui Consiliului de Stat al Ro
mâniei pentru cuvîntul de salut 
și urările de succes adresate 
conferinței.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele Conferinței Mondiale a

aplauze 
președintele 
t al Repu- 

România,

al preșe-

Energiei, P. S. Neporojnîi, mi
nistrul energiei și electrificării 
al U.R.S.S., care a mulțumit 
guvernului român și Comitetu
lui național român pentru or
ganizarea la București a aces
tei conferințe.

In a doua parte a ședinței, 
președintele Conferinței Mon
diale a Energiei, P. S. Nepo
rojnîi. a prezentat un raport 
care trece în revistă cele mai 
noi realizări obținute în do
meniul energiei de la preceden
ta conferință și a schițat pers
pectivele energeticii mondiale.

In continuarea lucrărilor, 
Conferința a fost salutată de 
președintele Consiliului Execu
tiv Internațional, Walker Cisler, 
care a transmis și un mesaj 
adresat de sir Harold Hartley, 
fost președinte al Conferinței 
Mondiale a Energiei și preșe
dinte de onoare al Consiliului 
Executiv Internațional.

lu- 
ge- 
de 
cei 
pu- 
lor

(Agerpres)

a Energiei
Participanții la Conferință au 

fost salutați apoi, din partea 
unor comitete naționale, de 
Roger Gaspard (Franța), Lasz- 
!o Heller (Ungaria), Gordon 
Mac Nabb (Canada), John Re- 
ginald-Cotrim (Brazilia) și 
Lombardi Vallauri Eduardo 
(Italia), precum și din partea 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, de Pierre Sevette, di
rector al Diviziei de energie 
a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, de Victor Con- 
stantincscu, reprezentantul ConJ 
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, și Kristian Laading, 
reprezentantul Organizației pen
tru cooperare economică 
dezvoltare.

Conferința își continuă 
crările în ședințe tehnice 
cinci diviziuni.

și

(Agerpres).

Paralel cu grandioa
sa construcție a baraju
lui de la Valea de Pești 
se execută lucrările 
noul hotel turistic, 
prezent se lucrează
instalațiile interioare, >J 
șarpantă, jar brigada de 
zidari condusă de Ale
xandru Nevezi execută 
tencuielile exterioare și 
placarea cu beton apa- 

, rent. Valoarea lucrări-

l«r se ridică la 5 mi’i- 
oane Ici.

Cînd barajul va trans
forma Valea de Pești 
Intr-o adevărată mare, 
fn oglinda de cleștar a 
apei se va privi alături 
de brazi și cochetul bo
tei turistic construit fn 
acest minunat colț al 
naturii.

In rubrica ..Steagul roșu" 
la Uricani, publicată în ziua 
de 3 aprilie, sub titlul ...es
tetică*’, se criticau aspectele 
negative constatate la bufe
tul aflat în plin centrul o- 
rașului. Critica a avut ecou. 
Bufetul are acum o firmă 
nonă, luminoasă, interiorul a 
fost vopsit în ulei, s-au m >n-

bu
rn e- 

se cu umbrele. S-a adus • 
vitrină-frigider pentru 
trarea gustărilor, iar la 
muri sau pus perdele și 
perii de catifea vișinie.

Gh. COJOCARU

Cuvîntarea 
Consiliului de

de salut a președintelui 
Stat NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

progresului umanității. Intilni- 
rca dumneavoastră asigură nu 
numai progresul internațional 
IntF-un domeniu de bază al 
activității umane, ci contri
buie, in același timp, la mai 
buna cunoaștere și apropiere 
Plinire oamenii de știință, din
tre popoare. Promovarea coo
perării între națiuni este o 
cerință esențială a lumji de 
astăzi. Civilizația nu mai poate 
evolua în epoca noastră decit 
prm aportul tuturor națiunilor, 
prin contopirea în patrimoniul 
unic de valori al lumii, a ge
niului tuturor popoarelor. A- 
reasta impune asigurarea con
dițiilor pentru afirmarea ple-

nară, liberă și nestingherită a 
fiecărei națiuni în concertul 
gindirij și creației universale, 
dezvoltarea unor raporturi de 
deplină egalitate între toate 
statele lumii, lichidarea discri
minărilor și impedimentelor de 
orice fel în relațiile dintre 
6tate. Idealul forțelor înaintate 
ale 
este instaurarea unei lumi ba
zate pe echitate, pe principiile 
dreptului internațional, pe a- 
părarea independenței și suve.- 
ranității națiunilor, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor 
de a decide singur asupra pro
priului său destin. Guvernul 
și poporul român consideră că 
numai intr-o lume a respectu
lui și stimei reciproce intre

societății contemporane

națiuni poate înflori o largă 
cooperare a statelor, fără deo
sebire de orînduire socială, în 
interesul progresului fiecărui 
popor, al civilizației mondiale, 
al păcii și securității generale, 

încheind, vă adresez, cele mai 
«incere urări de succes în des
fășurarea conferinței și îmi ex
prim convingerea că această 
manifestare se va înscrie ca 
un moment de seamă în dez
voltarea energeticii, pe drumul 
ascendent al progresului inter
național.

Vă doresc să vă simțiți cit 
mai bine pe părnintul patriei 
noastre și, intorcindu-vă în 
țările dumneavoastră, să duceți 
mesajul sincer de pace și prie
tenie al poporului român.

(Urmare din pag. 1)
10 OuO tone de cărbune. Dumi
nică, minerii de la Aninoasa au 
dat dovadă de o putere de 
mobilizare deosebită, extră- 
gînd peste plan 3 425 tone de 
cărbune. Colectivul este foar
te aproape de a recupera in
tegral restanța lunilor trecu
te și a se prezenta la semes
tru cu fruntea sus. Tovarășii 
Dumitru Her, secretarul co
mitetului de partid și 
Dumitraș, inginer șef ds 
Aninoasa au afirmat : .. 
lectivul nostru este ferm ho- 
tărît să încheie planul se
mestrial cu o depășire. De
pinde însă de preparație !".

Acest lucru l-am aflat luni 
dimineața de la tovarășul 
Ion Kbrmoczky, inginer sef 
la Centrala cărbunelui. După 
o lungă discuție cu ing. 
Gheorghe Mirică, directorul 
Preparației Corcești, despre 
dificultățile pe care respecti- 

a unitate le provoacă 
ploatărilor, i 
ne-a declarat: 
sînt hotărîtoare pentru 
Valeu Jiului să încheie 
mestrul cu realizări bune. 
Duminică, am acuiijjilat pe 
centrală 9 430 tone de căr
bune în plus și această ci
fră trebuie ..rotunjită' dar 
in nici un caz diminuată. 
Avem un respect deosebit 
pentru modul în care mine
rii s-au mobilizat la muncă 
în această zi de repaus și nă
dăjduim cu convingere că în 
acest fel se va lucra și în 
zilele următoare".

...Am reprodus din blocno
tes aceste sumare însemnări. 
Pozitive și negative, ca din- 
tr-o zj normală, absolut nor
mală, de lucru I

va
inginerul
: „Aceste

i
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10,00—11,00 Teleșcoală. Con
sultații pentru examenul 
dc admitere. Literatura 
română : Aspecte ale li
ricii contemporane. Chi
mic : Izomerie.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV.

18.30 „Toate pînzcle sus !“ — 
emisiune pentru pio
nieri.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 dc seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,05 România ’75. Temeliile 

de oțel ale cincinalului.
20.20 Momente din istoria 

teatrului universal. Tea
trul renașterii engleze. 
„Tragica istorie a doc
torului Faust" de Cris- 
topher Marlowe.

22.20 Breviar juridic.
22,35 Recital Connie Francis.
22,55 Telejurnalul de noapte.

MARȚI 29 11 NIE
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Susținem politica partidului
(Urmare din pag. I)

— Vizita delegației de partid 
ți guvernamentale române- in 
Jărilc socialiste din Asia a în
demnat un act de importanță 
deosebită in stringerea legătu
rilor frățești cu aceste țări. Ea 
a ridicat, în același timp, pe o 
treaptă mai înaltă prestigiul 
României in fața popoarelor din 
țările socialiste, din întreaga 
lume.

Iată de ce mă bucur nespus 
dc mult de rezultatele acestei 
vizite și îmi exprim totala a- 

‘deziun* la toate acțiunile între
prinse de conducerea partidului 
și statului in interesul nobilelor 
scopuri ale socialismului, progre

sului și Păcii. La acestea nu-mi

rămine decît să adaug grndu- 
rile mele, gîndurile tuturor mi
nerilor din Petrila și să urez 
conducătorilor noștri iubiți să 
aibă multă sănătate, să ducă și 
pe mai departe această poli
tică înțeleaptă. Noi minerii a- 
vcm o vorbă : înțelegem să sus
ținem politica partidului dind 
țării cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin. Așa am muncit în 
tot timpul vizitei. Așa vom 
munci și in viitor pentru a sus
ține politica partidului.

— Ca inginer minier și ca 
membru al partidului — arăta 
tovarășul Ion Bălănescu, ingine
rul șef al minei Lonea, îmi dau 
seama de fiecare acțiune me
nită să promoveze pacea și 
prietenia intre popoare. Pe a-

ceastă linie a întăririi păcii și 
prieteniei între popoare promo
vată cu consecvență de parti
dul și statul nostru se înscrie 
și recenta vizită a delegației de 
partid și guvernamentale a Ro
mâniei în țările socialiste din 
Asia. Unindu-mi glasul cu al 
Întregului nostru colectiv, cu al 
tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului și din toată țara, 
îmi exprim adeziunea deplină 
cu rezultatele acestei acțiuni 
de importanță excepțională. 
Consider că succesul activită
ții desfășurate de delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie o 
nouă dovadă a justeței politicii 
partidului și statului, iar pen-

un îndemn de a 
mai bine pen-Și

ne îndeplini exemplar 
ce ne revin în acest

tru noi toți 
munci 
tril a 
sarcinile 
an al noului cincinal.

Aprobare unanimă, sprijin de
plin și entuziasm — iată ideile 
esențiale desprinse din cuvin
tele interlocutorilor noștri în 
legătură cu vizita oficială în
treprinsă de delegaț 
și guvernamentală 
în țările socialiste din Asia — 
Idei și sentimente împărtășite 
do întregul nostru popor.

Politică izvorîtă din intere
sele - poporului, politică a în
tregului popor — politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru este susținută într-o u- 
nitate impresionantă de toți ce
tățenii Văii Jiului.

■ noștri 
oficială 
ia de partid 
a României

PROGRAMUL I • 6,00 Mu
zică și actualități; 9,30 Atlas 
oultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Album muzical;
10.30 Știți ? răspundeți !; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Muzi
că ușoară; 11,15 Revista e- 
conomică; 11,40 Cîntece; 12,00 
Melodii interpretate de He
lena Vondrackova; 12,10 Re
cital de operă Nicolae Florei;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre-

ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,37 
Melodii lăutărești; 13,00 Bu
letin de știri; 15,05 Opereta 
„Plutașul de pe Bistrița" de 
Filaret Barbu (fragmente); 
16,00 Radiojurnal; 17,00 Ra
ri ioenciclopedie pentru tine
ret: 17.30 Concert de muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Cîntă Emil Gavriș; 20,55 Ști
ința la zi; 21.00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

în tabere
speciale

Vreau să știu

pio- 
șco- 
ple-

Zilele trecute un grup de 
nieri, redactori ai revistelor 
lare din Valea Jiului, au 
cat în tabăra specială de la 
Olteni — Covasna, unde se vor 
întîlni cu colegi de preocupări 
din toată țara. Peste puțin timp 
alte grupuri de pionieri care 
s-au remarcat în activitatea de 
cerc vor pleca în taberele de 
la Săliștea Sibiului (rezervată 
eleotroniștilor) Galați (pentru 
navomodeliști) și Chcia-Praho- 
va (pentru membrii echipelor 
de orientare turistică).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Trimis extraordinar 
(28—30 iunie); Republica : 
Ora scorpionului (28—30 iu
nie); PETRILA t Mihai Vitea
zul, seriile I și II (27—29 
iunie); LONEA — Minerul : 
Genoveva de Brabant (28—30 
iunie); BARBATENI i Cazul 
sergentului Grișa (29—30 iu
nie); VULCAN i Păsările (28— 
30 iunie); LUPENI — Mun
citoresc : Sezon mort, seriile 
1 și II (29—30 iunie).

Consfătuiri
didactice

Astâzi, în centrele Lupeni și 
Petroșani, se desfășoară consfă
tuiri ale cadrelor didactice, pe 
tema : „Caracterul aplicativ al 
învățămintului de cultură ge
nerală". Participă cadre didac
tice de la toate școlile din Va
lea Jiului,

publicitate
PIERDUT carnet de mun

că, scria P.C. 46 54 47 elibe
rat de S.M.T. Olari, jud. 
Dolj, pe numele Mogoșan 
Nicolae.

Declar nul.

ln ziua de 18 iunie a. c., 
la ora 8 dimineața, m-am dus 
la unitatea de desfacere a 
produselor de panificație nr. 
7 din Petroșani cu intenția 
să cumpăr o piine albă. N-am 
cumpărat fiindcă la ora res
pectivă nu se găsea. Cind 
m-am dus a doua oară, după 
ora 12, era piine berechet. 
Am cumpărat o piine albă 
care mi s-a părut mai coap
tă. Cind am pus-o pe cintar 
acea doar 1 800 grame in loc 
de 2 000 cit știam câ trebuie 
să fie. lntrebind-o pe respon

sabila magazinului, ea zicea 
că piinea scade din greutate 
in timp ce este adusă de la 
fabrică la unitățile de desfa
cere. Mai știi ? Mi-arn zis. O 
li slăbind săraca pe drum. 
Noi cumpărătorii vrem insă 
să cunoaștem cind va avea 
piinea de două kilograme e- 
xact două kilograme și nu 
mai puțin ? Și am mai dori 
să fie întotdeauna coaptă și 
nu doar semi.

Petru NEDOPACA
corespondent
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Sesiunea Comisiei mixte
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de colaborare economică

■

★

■

Comunicat

polono
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cubanez

■
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expoziției 
Gerhard

trece pe 
Mersey, 

acces,
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tea produselor 
mânești expuse și a urat suc
cese întreprinderilor româ
nești care participă la aceas
tă importantă expoziție.

încheierea 
completa

re fe-

româno-iugoslave

■ ■

■■■

■ ■

sublmiat important 
sebită a apariției lucrării in 
contextul relațiilor pozitive 
romăno-finlandeze, care vor 
înregistra un considerabil 
progres prin vizita președin
telui Consiliului de Stat al 
României in Finlanda.

Marcată in mod public de 
această conferință de presă, 
editarea lucrării „Nicolae 
Ceaușescu — România in 
lupta pentru progres, colabo
rare și pace" a stîrnit in
teres cu multe zile înaintea 
apariției sale. Numeroase or
ganizații cetățenești și bibli
oteci publice au solicitat di
nainte exemplare din aceas
tă lucrare, adresîndu-se Am
basadei române la Helsinki 
sau editurii „Otava".

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru onoarea de a oferi o- 
piniei publice finlandeze 
principalele luări de poziție, 
de largă audiență internațio
nală, ale șefului statului ro
mân, directorul general al 
editurii „Otava", Heikki Reen
paa, sublinia — într-o de-

HELSINKI 28 — Trimișii 
speciali Agerpres. Adrian lo- 
nescu și Constantin Țintea, 
transmit : In ajunul vizitei 
oficiale in Finlanda a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, la Helsinki a apă
rut luni, in editura „Otava 
volumul ..Nicolae Ceaușescu 
— România in lupta pentru 
progres, colaborare și pace”. 
Lucrarea înmănunchează de-a 
lungul a peste 200 de pagini, 
extrase din expuneri, cuvin- 
tări, articole, interviuri și 
alte luări de poziție ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
„O (lată cu publicarea aces
tei cărți — relevă prefața 
editurii ..Otava” — satisfa
cem așteptările unui public 
larg, care dorește să cunoas
că mai îndeaproape opini
ile președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre politica ex
ternă a Republicii Socialiste 
România, precum și rolul 
său in înfăptuirea acestei po
litici*.

Reamintind satisfacția cu . clarație făcută trimișilor A- 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat pozițiile 
celor două state și acțiunile 
lor in problemele dezvoltării 
colaborării și securității pe 
continentul nostru, ale or
ganizării conferinței europe
ne. editura inserează apreci
erea șefului statului român, 
exprimată cu prilejul vizi
tei in România a președin
telui Finlandei, Urho Kek
konen : „Sîntem gata ca, îm
preună cu dumneavoastră și 
cu toate statele europene, să 
întreprindem noi eforturi de 
natură să ajute la pregăti
rea conferinței, la promova
rea cooperării în Europa. In 
acest context, considerăm că 
activitatea pe care țările 
noastre o depun pentru asi
gurarea unor raporturi de 
bună vecinătate și înțelege
re în spațiul lor geografic —_ re iii suavul iui —

” în Balcani, ca și in nordul 
C continentului — deschide noi 
— perspective pentru conlucra-

gerpres: „Apariția acestui 
volum, intr-o aleasă tălmă
cire și ținută grafică, repre
zintă un semn de omagiu, 
de prețuire a politicii exter
ne românești, care și-a gă
sit o prestigioasă afirmare 
Prin glasul autorizat și res
pectat al celui mai inalt re
prezentant al țării dumnea
voastră — președintele 
Nicolae Ceaușescu, persona
litate eminentă a vieții in
ternaționale. Considerăm cu- 
vîntările sale ca foarte im
portante. Rolul domnului 
Nicolae Ceaușescu în poli
tica europeană, în viața in
ternațională, este unul cen
tral. Iată motivul apariției 
cărții, al necesității ca fin
landezii să-l cunoască 
bine. Rezonanța amplă 
profundă 
românești 
în lumea 
reflex al 
care șeful

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— 16 din cei 39 de președinți 
de colegiu din S.U.A., reuniți 
intr-o conferință la Key Bis- 
cayne (Florida) au cerut re
tragerea tuturor trupelor ame
ricane din Asia de sud-est pînă 
la sfîrșitul anului curent. Răs- 
punzînd unei scrisori adresate 
de președintele Nixon prin ca-

g rea mutuală, reprezentînd 
g un aport valoros la cauza 
g generală a securității și pă- 
■ cii“ 
g Apreciată ca un eveniment 
g rema-tabil, editarea culege- 
g rii de discursuri, articole și in- 
g terviuri ale șefului statului 
B român a polarizat atenția o-
■ pinici publice finlandeze, re
fl unind, luni după-amiază, în-
■ tr-o largă conferință de pre-
■ să, pe reprezentanții radiou- 
® lui și televiziunii, ai marilor 
® cotidiene și publicații, or- 
” gane ale principalelor parti

de politice, ale unor mari or
ganizații cetățenești, expo-

g nenfe ale punctelor de vede- 
g re ale celor mai diverse ca- 
g tegorii sociale, 
g Conferința de presă, care
■ a avut loc la sediul editurii 
B „Otava", a fost deschisă de
■ directorul general al editurii 
g Heikki Reenpaa, care a pre- 
fl zentat pe larg volumul tova-
■ rășului Nicolae Ceaușescu și

■

mai 
Ș» 

a politicii externe 
in Finlanda, ca și 
întreagă, este un 
consecvenței cu 

statului român, ța- ■ 
ra dumneavoastră, și-au con- ® 
sacrat permanent eforturile ® 
afirmării depline a principi- J 
ilor fundamentale ale drep- ■ 
tului internațional care tre- ■ 
buie să guverneze relațiile ■ 
dintre state, promovării — ■ 
pe această bază — a unui ® 
climat de înțelegere și res- ® 
pect reciproc, de pace între ® 
popoare, propice regiemen- ® 
tării, în spiritul echității și 5 
al interesului general al u- g 
manității, a principalelor g 
probleme care confruntă as- g 
tăzi lumea. Avem o înaltă g 
stimă față de România, față g 
de politica ei externă. Aceas- H 
ta cu atit mai mult cu cît ■ 
între România și Finlanda S 
există numeroase • - —
dini, numeroase -r--.___  —
care presupun aceeași atitu- ■ 
dine față de problemele in- ® 
ternaționale. De aceea, sosi
rea președintelui României 
in Finlanda constituie un 
moment important, așteptat 
cu un deosebit interes".

Pentru 
retragerea 

tuturor 
trupelor 

americane

de sud-est
♦

similitu- E 
apropieri E

re. acesta îi solicita să sprijine 
politica vietnameză a Adminis
trației, președinții de colegiu 
subliniază că „centrele univer
sitare americane împărtășesc 
preocuparea națională crucială 
în legătură cu războiul^ rasis
mul și sărăcia". „Una dintre 
problemele pe care Adminis
trația ar putea să le soluțio
neze în modul cel mai eficace 
și rapid constă în a pune ca
păt implicării în conflictul din 
Vietnam, întrucît sîntem con
vinși că încheierea acestui 
conflict este de o importanță 
primordială pentru soluționarea 
altor probleme presante1*, de
clară cei 16 președinți de co-

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — 
In comunicatul publicat la în
cheierea vizitei în Polonia a 
ministrului afacerilor externe 
al Cubei, Raul Roa Garcia, se 
arată că în cursul convorbiri
lor avute cu colegul său polo
nez, Ștefan Jedrychowski, au 
fost examinate principalele di
recții ale dezvoltării colabo
rării polono-cubaneze în dome
niile politic, economic, comer
cial, tehnico-științific, cultural, 
precum și în domeniul presei.

O atenție specială a fost acor
dată securități europene. Cei 
doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că reglementarea 
cu suces a problemelor europe
ne poate contribui la slăbirea 
încordării și în alte regiuni a- 
le lumii.

Ștefan Jedrychowski a accep
tat invitația de a vizita Cuba.

BELGRAD 28 — Corespon
dentul .Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : Intre 25 și 28 
iunie, la Belgrad au avut loc 
lucrările celei de-a Vl-a sesi
uni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare econo

mică.
Comisia a examinat îndepli- 

irea recomandărilor adoptate 
la înlîlnirile precedente ale ce
lor două părți în Comisia mix
tă (București — septembrie 
1970 și Kladovo — decembrie 
1970) și a constatat cu satisfac
ție că s-au înregistrat impor
tante rezultate în dezvoltarea 
și diversificarea colaborării și 
cooperării economice și tehnice 
dintre cele două țări, în dome
niile construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii, industriei meta
lurgice, industriei chimice, 
transporturilor și telecomunica
țiilor, în aprovizionarea reci
procă cu unele materii prime. 
S-a dezvoltat, de asemenea, co
laborarea în zona de frontieră, 
precum și în alte domenii.

In legătură cu lucrările pen
tru construirea sitemului hi
droenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", Comisia a 
constatat că acestea se desfă- 
șoară în bune condiții, potri
vit programului de lucru. Pînă 
în prezent, au intrat în funcți
une cîte patru hidroagregate în 
fiecare din cele două centrale 
ale sistemului.

In timpul lucrărilor sesiunii, 
au fost finalizate noi acțiuni de 
colaborare : cooperarea în pro
ducția de mașini de rectificat, 
încheierea unui acord de cola
borare în domeniul poștelor și

telecomunicațiilor, 
unui acord privind 
rea acordului în vigoare 
ritor la traficul de călători în 
zona de frontieră, schimbul de 
note privind deschiderea unui 
nou punct rutier de trecere a 
frontierei.

Comisia mixtă a subliniat cu 
satisfacție că dezvoltarea co
laborării și cooperării economi
ce se reflectă în creșterea în 
mod substanțial a schimburilor 
comerciale, al căror volum va 
fi, potrivit acordului comercial 
de lungă durată, pe perioada 
1971—1975, de 2,4 ori mai mare 
față de realizările din perioada 
1966—1970. In ceea ce privește 
volumul schimburilor comerci
ale convenit pentru anul 1971, 
acesta este de 1.9 ori mai ma
re decît realizările din anul 
1970.

In scopul dezvoltării și di
versificării în continuare a 
schimburilor comerciale, cu pri
lejul sesiunii Comisiei s-au sta
bilit măsuri corespunzătoare.

In vederea dezvoltării în 
continuare a colaborării și co
operării economice și tehnico- 
științifice româno-iugoslave. 
Comisia a convenit noi, măsuri 
îndeosebi pentru colaborarea și 
cooperarea în domeniile indus
triei construcțiilor de mașini, 
electrotehnicii, industriei chi
mice și petrochimice, energi
ei electrice, transporturilor și 
telecomunicaților, agriculturii, 
industriei ușoare și alimentare, 
turismului.

Comisia a acordat o atenție 
deosebită utilizării în continu
are a potențialului hidroener-

getic al Dunării, căzindu-se de 
acord în acest scop asupra u- 
nui program concret de lucru.

Comisia a căzut, de aseme
nea, dc acord asupra încheie
rii unei convenții privind în
ființarea Consorțiului bancar 
româno-iugoslav.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială de 
prietenie și deplină înțelegere.

Luni, a fost semnat la Bel
grad un Acord între guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, 
prin care au fost extinse pre
vederile din acordul româno- 
iugoslav privind micul trafic 
de călători în zona de fronUe- 
ră, încheiat la Belgrad, la 13 
ianuarie 1970. Prin noul acord, 
zona micului trafic de călători 
s-a extins de la 15 la 20 de ki
lometri, iar numărul călători
ilor la care dă dreptul acordul 
a fost majorat de la 4 la 12 pe 
an.

Acordul va intra în vigoare 
după ce va fi aprobat de gu
vernele celor două țări.

Prin schimb de note a fost 
încheiat, de asemenea, un acord 
între cele două guverne, cu 
privire la deschiderea unui 
punct internațional pentru tra
ficul de călători și mărfuri Nai- 
daș (România) — Kaludjerovo 
(Iugoslavia). Acest punct va fi 
dat în folosință oină la data de 
1 octombrie 1971.

Tot luni a fost semnat »n 
acord de colaborare în dome
niul poștelor și telecomunica
țiilor 
lavia.

Pavilionul românesc din ca
drul tirgului internațional de 
chimie „Incheba ’71", deschis 
la Bratislava a fost vizitat 
de Gustai; llusak, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 
Vasil Bilak, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.C.. și de alți conducă
tori de partid și de stal ce
hoslovaci.

Tovarășul Gustav Husak a 
apreciat varietatea și calila-

ES

Plenara C.C. al

I
Aviatoarea Sheila Scott 

a aterizat fortat în 
1 

Groenlanda
COPENHAGA 28 (Ager

pres). — Cunoscuta aviatoare 
sportivă britanică Sheila 
Scott care, așa cum s-a mai 
anunțat, întreprinde o tenta
tivă de zbor în jurul lumii, 
a fost nevoită, în timp ce se 
îndrepta spre Alaska, să ate
rizeze forțat în Groenlanda, 
în apropierea bazei „Stațiu
nea Nord**. Această abate
re fortuită de la progra-

mul de zbor se
fectării unor aparate de bord. 
Plasarea avionului pe sol a 
fost îngreunată, între altele, 
și de defectarea trenului de 
aterizare. Cu toate acestea, 
temerara aviatoare speră să-și 
poată continua tentativa du
pă remedierea, cu ajutorul 
personalului de la baza sta
țiunii, a defecțiunilor amin
tite.

datorește

SANTIAGO DE CHILE 28 
(Agerpres). — Agenția Prensa 
Latina anunță că la Santiago 
de Chile a avut loc o plenară 
a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Chile. Tn 
centrul atenției plenarei s-a a- 
flat bătălia pentru producție 
în toate sectoarele economiei 
naționale. De asemenea, au fost 
examinate unele probleme po
litice, ideologice și organizato
rice, precum și măsurile în ve
derea apropiatei aniversări a 
50 de ani de la crearea P.C. 
din Chile.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul Luis Corvalan, 
secretar general al P.C. din 
Chile. El a subliniat că bătălia 
pentru producție nu este numai 
o l-ătălie economică, ci o lup
tă pe toate fronturile, Ea este, 
în primul rînd, o bătălie poli
tică, pentru transformări în

Vizita în
Chineză a 

delegații a F.N.E 
din Vietnamul 

de sud

R.P
unei

DELHI 28 (Agerpres). — Gu
vernul de coaliție din Benga
lul de vest, prezidat de Ajoy 
Mukherjee, și-a prezentat luni 
demisia. Această hotărîre inter
vine după ce șeful guvernului 
acestui stat a recomandat gu- 
yernatorului, la sfîrșitul sâptă- 
minii trecute, dizolvarea Adu
nării lc-gislative de la Calcutta.

Ajoy Mukherjee a declarat

ziariștilor că decretul preziden
țial de preluare a conducerii 
Bengalului de vest urmează să 
fie dat publicității în următaa- 
rele cîteva zile. Membrii gu
vernului vor continua însă, pî
nă la această dată, să-și e- 
xercite prerogativele, a spus cl.

Coaliția condusă de Mukher
jee , precizează agenția Reuter, 
era formată din reprezentanți

a zece partide, fiind însă domi
nată de membrii Noului Con
gres (de guvernămînt).

De la alegerile generale din 
luna martie a.c., Bengalul de 
vest devine al patrulea din ce
le 18 
ene a 
luată 
rlî.

state ale federației indi- 
cărui conducere este pre- 
de către președintele țăj

PEKIN 28 (Agerpres). — O 
delegație a FrontuLui Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, condusă de Nguyen Van 
Hieu membru al Prezidiului 
Comitetului Central al F.N.E., 
6-a aflat, timp de mai multe 
zile, într-o vizită în R. P. Chi
neză. După cum anunță agen
ția „Eliberarea", _______ 1
delegației F.N.E. a fost primit 
de Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, primi
rea desfășurîndu-se „într-o at
mosferă de prietenie cordială 
și solidaritate militantă**. ,

In timpul vizitei sale la Pe
kin, Nguyen Van Hieu a con
ferit, de asemenea, cu șeful 
statului Cambodgia, Samdech 
Norodom Sianuk.
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și Iugos-

O ©© ® ®«

de-

★

★

noastră, să 
unor solu-

1

§ 

t

I

între România

două 
sub apele 
împreună 
el are o 
9 km.

forțele de re- 
din Cambod- 
puternic atac 
deținute do

benzi fiecare, 
estuarului 

cu căile de 
lungime de aproape

fost inau- 
leagă ©ra
mai mare

PREZENTE

OuUuu, latca tcUvadni Jidj

I
I
I

Pentru succesele obținute 
în îndeplinirea planului cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale, ținutului Altai din 
sudul Siberiei i-a fost conferit 
„Ordinul Lenin" — informează 
agenția TASS. înalta distincție 
a fost remisă, în cadrul unei 
ședințe festive de către Fiodor 
Kulakov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

i
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conștiința maselor, pentru lichi
darea mentalităților moștenite 
de la capitalism. Bătălia pen
tru producție, în special în in
dustria cuprului și în agricul
tură, va fi serioasă și de impor
tanță decisivă, a spus Luis 
Corvalan. Organizarea ei pre
supune un studiu complet al 
diverselor aspecte economice. 
Vorbitorul a subliniat necesi
tatea și importanța înființării 
unor comitete de producție și 
de vigilență, precum și a gă
sirii altor forme de a asigura 
o participare mai mare a mun
citorilor la producție. El a re
levat că aprobarea de către 
Parlament a reformei consti
tuționale ce va permite națio
nalizarea cuprului are o mare 
importanță istorică și va tre
bui însoțită de o mobilizare 
largă a maselor.

♦ In Irlanda de nord s-au 
produs duminică noi incidente. 
La un sediu al comisariatului 
de poliție din Belfast a explo
dat o bombă. Pe de altă parte, 
două persoane au fost rănite 
în împrejurări încă necunoscu
te, fiind spitalizate într-o stare 
gravă.

Scrisoarea
adresată 

de LI Thant
guvernului 
israelian

TEL AVIV 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat o scrisoa
re guvernului israelian, cerîn- 
du-i să precizeze ce măsuri în
treprinde în vederea aplicării 
rezoluției privind reîntoarcerea 
la căminele lor a locuitorilor 
arabi caro s-au refugiat în 
timpul evenimentelor din iu
nie 1967 în Iordania a anunțat 
duminică postul de radio Tel 
Aviv. U Thant a cerut, de a- 
semenea, explicații în legătu
ră cu deschiderea șantierelor 
de construcții de locuințe în 
partea arabă a Ierusalimului.

Guvernul israelian nu a răs
puns încă la scrisoarea secre
tarului general al O.N.U., a 
precizat comentatorul postului 
de radio Tel Aviv. ,

<$> După cum informează zia
rul „L’IIumanite**, de la înce
putul anului și pînă la data 
de 15 iunie, alte 30 000 de per
soane au devenit membre ale 
Partidului Comunist Francez. 
In aceeași perioadă, au fost 
create 510 noi celule de partid, 
dintre care aproape jumătate 
în întreprinderi industriale.

O Președintele Ciprului. Ma
karios, a declarat că guvernul 
său este hotărî t să reziste ori
căror presiuni din afară, me
nite să impună o reglementare 
a problemei cipriote. „Nori 
întunecoși se string la orizontul 
Ciprului — a spus Makarios 
— dar noi sîntem hotărîți să ne 
menținem poziția 
rezistăm impunerii 
ții inacceptabile**.

+ De curînd a 
gurat tunelul care 
șui Liverpool, cel 
port de export britanic, de lo
calitatea Wallasey. Tunelul, for
mat din două tuburi cu cite

Firma MARCONI din An
glia a realizat un radar ma
rin, primul în lume care rea
lizează trasarea complet au
tomată a traseelor. In plus 
el poate să prevadă automat 
și rapid orice efect al schim
bărilor în traseu sau viteză.

In foto: Radarul marin 
realizat de firma MARCONI.

In cursul nopții clc du
minică spre luni, 
zistență populară 
gia au lansat un 
asupra pozițiilor
trupele regimului Lon Noi la 
Sre Khlong, la 85 kilometri 
sud-vest de Pnom Penh. Cioc
niri violente între unități ale 
patrioților khmeri și efectivele 
militare inamice au fost sem
nalate în ultimele 24 de ore și 
în regiunea denumită „Ciocul 
de Papagal**.

♦ Luni, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat că 
noul guvern al Maltei a avi
zat Statele Unite că dorește re
vizuirea de ansamblu a acor
durilor sale cu pactul nord- 
atlantic. Purtătorul de cuvînt 
american a precizat că, in aș
teptarea acestei revizuiri, gu
vernul Maltei a informat că nu 
va mai permite ancorarea na
velor flotei a 6-a americane i 
porturile malteze.

lipar.ul. întreprinderea poligrafică Hunedwurp

La Wuppertal (R. F. a Ger
maniei), a avut loc inaugu
rarea expoziției „A 50-a ani
versare a Partidului Comu
nist Român", organizată de 
centrul de documentare 
„Friedrich Engels", in colabo
rare cu Partidul Comunist 
German.

Au luat parte membri ai 
conducerii Partidului Comu
nist German, membri ai cen
trului de documentare „Frie
drich Engels" din localitate, 
alți invitați, membri ai am
basadei române in R. F. a 
Germaniei.

La deschiderea 
au luat cuvîntul 
Deumlich, membru al Prezi
diului Partidului Comunist 
German, redactor-șef al zia
rului „Unsere Zeii", organ 
al P.C. German, Richard 
Kumpf, directorul centrului 
de documentare „Friedrich 
Engels", și Iuliu Dobroiu. în-

sarcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste 
România in R. F. a Germa
niei.

In localitatea Ossiach, din 
regiunea Carintia, s-a deschis 
„Forumul muzical interna
țional — Ossiachersee 197,1“ ■ 
Această manifestare, care 
reunește 230 de soli ai mu
zicii din 13 țări și care își 
propune „sa contribuie la o 
mai buna înțelegere și cu
noaștere între popoare", este 
patronată de Ministerul Cul
turii, Ministerul Afacerilor 
Externe al Austriei, precum 
și de o serie de personali
tăți din țară și de peste ho
tare.

Cinstea de a deschide festi
valul a revenit corului Ma
drigal din București, sub con
ducerea dirijorului Marin 
Constantin.

In sala teatrului popular 
.Ivan Vazov" din Sofia, co
lectivul Operei Române din 
Cluj a prezentat în cadrul 
festivalului „Săptămânile mu
zicale ale Sofiei'1, „Lacul le
bedelor".


