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ACTIVULUI COMITETULUI 
HUNEDOARA AL PARTIDU

LUI COMUNIST ROMÂN

(omitctuiui Central 
al Partidului Comunist Roman
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Aomân, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCVKEȘTI

Exprimindu-șî cele mai înalte considera
ții și adeziunea totală față de măsurile a- 
probate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., față de expunerea dumneavoastră, cu 
privire la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice. de educare marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor muncii — 
rod al inițiativei creatoare, a vastei activi
tăți teoretice și practice profund științifice 
pe care o desfășurați mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. neobosit militant revo
luționar. trup din trupul eroicului popor ro
mân — plenara activului Comitetului jude
țean de partid Hunedoara a dezbătut cu ma
xima responsabilitate munca organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat și economice, 
a organizațiilor de masă și obștești pe tări- 
mul activității ideologice, politice și cultural- 
educative. desfășurată in lumina înaltelor 
sarcini pe care conducerea de partid, dum
neavoastră personal, ni le-ați trasat in a- 
cest domeniu.

Făcindu-se mesagerul comuniștilor, al 
oamenilor muncii din județ — români, ma
ghiari. germani și de alte naționalități — ple
nara vă informează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am pus in centrul în
tregii noastre activități politico-organizatori- 
ce promovarea largă în mase a ideologiei 
partidului nostru, a politicii sale marxist-le- 
niniste, că organizațiile de partid, au orientat 
activitatea educativă spre creșterea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, a combati
vității revoluționare, pentru formarea înalte
lor trăsături politico-morale, caracteristice 
omului nou, constructor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Programul inițiat de dumneavoastră, in
spirat dintr-un interes suprem față de viito
rul luminos al națiunii noastre socialiste, a 
găsit pe meleagurile hunedorene, ca pretu
tindeni pe cuprinsul țării, un teren fertil de 
desfășurare, și a determinat crearea unui cli
mat partinic, de hărnicie și dăruire pentru 
înfăptuirea amplelor sarcini ce ne revin din 
documentele elaborate de Congresul al X-lea 
al P.C.R

Emulația ie caracterizează colectivele 
noastre de muncă iși găsește expresia in re
zultatele obținute in îndeplinirea sarcinilor 
economice și a angajamentelor luate in în
trecerea dintre organizațiile județene de par
tid, consiliile populare și celelalte organizații 
de masă și obștești. Plenara iși face o plăcu
tă îndatorire raportindu-vă. că în primele 
8 luni ale anului, sarcinile de plan pe ansam
blul industriei județului, au fost depășite cu 
182 milioane lei la producția globală, 237 mi
lioane lei la producția marfă vîndută și în
casată ; s-au dat peste plan 67 800 tone căr
bune net, 14 800 tone fontă, 26 000 tone oțel. 
10 000 tone laminate: constructorii realizing 
in această perioadă, un volum de investiții 
de 67.3 ia sută din planul anual.

Examinind in spirit critic și autocritic 
întreaga activitate politico-educativă desfășu
rată, reliefind lipsurile care mai există in 
acest domeniu, plenara a adoptat măsuri ca
re vor conduce la mobilizarea pe mai departe 
a întregului potențial material și uman, pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor eco
nomice, promovind în viața organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, a colectivelor de 
muncă din mine, uzine, de pe șantiere, din

agricultură, și instituții tot ceea ce estc nou 
și înaintat, avind in centrul preocupărilor 
noastre — așa cum personal ne-ați indicat 
— omul făuritor al societății socialiste profund 
devotat Partidului Comunist Român, condu
cerii sale înțelepte.

Măsurile adoptate, vor contribui efectiv 
la lărgirea sferei de cuprindere a activității 
ideologice a organelor și organizațiilor de 
partid, la sporirea eficienței sale, la ridica
rea calitativă a invățămîntului de partid, la 
intensificarea educării comuniste a tinerei 
generații, Ia antrenarea tuturor cadrelor in 
activități majore pe frontul muncii politice 
și cultural-educative.

Organizația județeană de partid, toți oa
menii muncii hunedoreni dau o înaltă apre
ciere activității prodigioase desfășurate de 
conducerea partidului și statului nostru, de 
dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in domeniu] politicii externe. Ple
nara a reliefat acordul deplin al politicii ex
terne românești cu natura socialistă a siste
mului nostru. Ne stăpinesc puternice senti
mente de mîndrie patriotică reflectind la po
ziția pe care o ocupă România socialistă în 
concertul mondial al națiunilor, prestigiul 
dat de consecvența și clarviziunea acțiunilor 
politice inițiate de dumneavoastră pe linia 
adincirii prieteniei cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii. Recenta vizită fă
cută in țările socialiste din Asia, profunzi
mea și amplitudinea discuțiilor purtate cu 
delegațiile de partid și guvernamentale cu 
acest prilej ne dau imaginea înaltei princi
pialități internaționaliste cu care partidul 
nostru se solidarizează cu lupta acestor țări, 
aflate la loc de frunte în marele front anti- 
imperialist. cu dreptul inalienabil al Chinei 
populare de a-și ocupa locul firesc in O.N.U. 
și în organismele sale.

Sintem convinși că evoluția internațională 
va aduce noi și noi elemente de natură să 
pună in lumină marea însemnătate 
țională a acestei acțiuni a politicii 
românești.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolac 
Ceaușescu că. pentru comuniștii, pentru toți lo
cuitorii frumoaselor plaiuri hunedorene, nu e- 
xistă cauză mai scumpă, îndatorire patriotică 
și cetățenească mai înaltă, decit dăruirea cu 
tot ceea ce au mai bun, cu tenacitate munci
torească și nețărmurită încredere în viitor, 
pentru transpunerea în viață a istoricului 
program elaborat de Congresul al X-Iea al 
partidului, a măsurilor menite să asigure îm
bunătățirea întregii noastre activități ideolo
gice și politice.

Ne angajăm să muncim cu abnegație și 
înalt simț de răspundere pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne sînt încredin
țate, că vom depune toate eforturile, price
perea, energia și pasiunea de care sintem a- 
nimați, pentru a ne aduce o și mai mare con
tribuție la educarea marxist-leninistă a oa
menilor muncii în spiritul concepțiilor re
voluționare, patriotice, ale clasei noastre mun
citoare, la înfăptuirea cu deplin succes a 
programului de făurire a societății socialiste 
multilateral

RACHETA CUTEZĂTORILOR
a aterizat 
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duminică 
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Peste cîteva zile vom păși in 
ultimul pătrar din 1971 — etapă 
de muncă de o însemnătate 
deosebită, hotărîtoare pentru 
realizarea integrală a sarcini
lor de plan revenite unităților 
economice, colectivelor de 
muncă din municipiu in pri
mul an al actualului cincinal, 
pentru onorarea deplină a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Ce premise e- 
xistă, ce certitudini se contu
rează pentru un bilanț întru- 
totul pozitiv la încheierea anu
lui ?

Căutînd răspuns la 
întrebare capitală la 
zile: — ce suscită 
general —, Biroul Comitetului 
municipal de partid a analizat 
recent preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid 
tru îndeplinirea sarcinilor 
plan și a angajamentelor, 
șurile ce se impun luate 
toate unitățile economice 
tru crearea condițiilor 
de realizare a planului 
mestru] I. 1972.

Rezultatele activității 
mice desfășurate la ’ 
Centralei cărbunelui, pe șantie
rele de construcții, in parche
tele forestiere. în întreprinde
rile de transporturi și în alte 
sectoare ale producției materi
ale și de deservire din Valea 
Jiului, întrunesc în buna măsu
ră condiția materială de a pu
tea da un răspuns afirmativ în
trebării de mai sus. Așa cum 
au relevat de altfel și dezba
terile recentei adunări a acti
vului Comitetului municipal de 
partid, colectivele de muncă
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duminică a fost o 
sărbătoare pentru 

pionierii și școlarii din jude
țul Hunedoara, a) cărei cen
tru de greutate l-a constituit 
orașul Petroșani. Sala mare a 
Casei de cultură din locali
tate a devenit neîncăpătoare 
pentru masa numeroasă de 
pionieri și școlari, dc părinți 
și cadre didactice care au ți
nut să fie martorii celui mai 
important eveniment pionie-' 
resc al anului : decernarea 
marelui trofeu .Racheta Cu
tezătorilor* a concursului ..Mi
nitehnicus ’71” pionierilor și 
școlarilor din județul Hune
doara. De ce a fost ales toc
mai Petroșaniul pentru orga
nizarea acestei festivități ? 
Pentru că municipiu] Valea 
Jiului a fost reprezentat la 
concursul „Minitehnicus ’71“ 
de peste 300 de pionieri și 
școlari ale căror lucrări s-au 
bucurat de o înaltă aprecie
re, pentru că în Valea Jiu
lui activitatea pionierească 
atinge o apreciabilă cotă de 
interes, preocupare și pasiune, 
pentru că pionierii din acest 
bazin carbonifer sînt, mai 
mult decît alții, pasionați de 
știință și tehnică, de munca 
fizică și aplicativă, pentru că 
de pregătirea lor se ocupă 
cadre didactice bine pregă
tite profesional, cu spirit po-

litic și revoluționar dezvol
tat, cu dragoste pentru copii 
și pentru viitorul lor. Festi
vitatea de decernare a 
relui trofeu „Racheta 
zătorilor” pionierilor și 
larilor din județul Hunedoa
ra s-a bucurat de prezența 
tovarășului Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petro
șani. pe care pionierii și șco
larii medaliați cu aur l-au 
primit ca membru onorific 
a! clubului lor „Minitehnicus", 
acordîndu-i „medalia de aur“ 
și diploma ..Minitehnicus ’71". 
26 d? pionieri și școlari — 
dintre care 12 din Valea Jiu
lui — au primit, pentru lu
crările lor remarcabile, .me
dalia de aur", diploma 
nitehnicus ’71", 
și carnetul 
clubului 
număr de 
recompensați 
obiecte, iar 
trat în posesia 
pentru lucrările prezentate în 
concurs. Intre medaliați s-au 
aflat : Stejerel Giurgiu, elev 
în clasa a V-a la Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani (cu 
lucrarea ..Amplificator"), Ioan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit luni 
delegația Partidului Comunist 
din Belgia ,care face o vizită 
în țara noastră, la invitația Co
mitetului Ccniral al Partidului 
C munist Român.

Delegația este formată din 
tovarășii Robert Dussart și Jan 
Dcbrouwere, membri ai Birou
lui Politic al P.C.B., 
Dekimpc. Gerard Calsijn, Mărie 
Guisse, Rene Lonnoy, membri 
ai C.C. al P.C.B., și Antoine 
Laurent, șeful Secției Relațiilor 
Internaționale a C.C. al P.C.B.

La primire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
ron Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Stana 
Drăgoi și Alexandru Ionescu, 
membri ai C.C. al P.C.R.. Iosif 
Szasz, șef dc Secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de Secție al C.C.

al P.C.R , Nicolac Matei, secre
tar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R.

Cu acest prilej, partea româ
nă a reafirmat simpatia și 
solidaritatea internationalists a 
comuniștilor, oamenilor muncii 
români, cu munca și activitatea 
P.C.B. consacrată apărării in
tereselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, ale 
largi populare, unirii 
democratice și progresiste bel
giene. Ea a urat comuniștilor 
belgieni succese în lupta lor 
consacrată cauzei democrației, 
socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

Reprezentanții P.C.B. au con
statat și apreciat dezvoltarea 
impresionantă a economiei, de
mocrației și a forței ideologice 
a Partidului Comunist Român 
în activitatea sa de edificare 
a socialismului.

In cadrul convorbirilor, s-au 
relevai cu satisfacție relațiile 
de prietenie și colaborare to
vărășească statornicite între 
Partidul Comunist Român și

Partidul Comunist din Belgia 
exprimat deopotrivă do- 

ca aceste legături să se 
dezvolte pe mai departe, în in
teresul comun al celor două 
partide și popoare, al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, al cauzei generale a 
socialismului.

Totodată, au fost evidențiate 
bunele raporturi de colaborare 
ce se dezvoltă pe planuri multi
ple între România și Belgia, 
dorința P.C.R. și P.C.B. de a 
acționa și în viitor pentru ex
tinderea relațiilor politice, eco
nomice. tehnico-științifice 
culturale româno-bclgiene, 
spiritul prieteniei dintre ___
două țări. înțelegerii și colabo
rării între popoarele Europei și 
din întreaga lume.

Ambele partide au 
importanța deosebită 
nicirii pe continentul 
a unui sistem de securitate, re
licfind necesitatea trecerii la

întregii activități economice 
amplificată la cote maxime!
și-au reafirmat o dată in plus 
voința de a îndeplini sarcinile 
planului de stat și angajamen
tele asumate, prin rezultatele 
economice bune obținute 
ansamblul municipiului,
dindu-se ca un rezultat firesc 
al muncii desfășurate de orga
nizațiile de partid pentru pre
gătirea mai temeinică a condi
țiilor de realizare a sarcinilor 
economice și pentru mobiliza
rea tuturor colectivelor la o ac
tivitate rodnică, producția glo
bală a fost realizată în prime
le opt luni în proporție de 
102,3 la sută — cu un spor de 
35,8 milioane lei. față de 40,60 
milioane lei angajamentul 
iar la producția marfă vîndu- 
tă și încasată depășirea de 
plan realizată se cifrează la 
23,6 milioane lei. Un rezultat 
important este și faptul că din 
sporul producției globale. 80 la 

’ " - - seama
mun- 

procen- 
acestui

sută s-au obținut pe 
creșterii productivității 
cii (1,8 la sută 
tul de depășire a 
indicator); că economia națio
nală a primit din Valea Jiului, 
peste prevederi. 85 992 tone 
cărbune net — cu aproape 
16 000 tone peste angajamentu’ 
anual —, 300 kg fire de mătase 
artificială, 1081 mc lemn celu
loză, 707 mc cherestea rășinoa- 
se, 108 mc lemn construcții ru
rale și alte produse ; că planul 
de recoltare și prelucrare a 
fructelor de pădure pentru ex
port a fost realizat și depășit 
încă de la data de 10 septem
brie.

,Mi- 
', insigna M.T. 

de membru al 
„Minitehnicus", un 

au fost 
premii în 

au in- 
diplomeior

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit luni 
delegația " ............ ~
din Guadelupa, formată 
tovarășii " 
Charles 
membri ai Biroului Politic, 
Georges Donvez, membru 
C.C. al P.C. din Guadelupa.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Lina Ciobanu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a 
niat evoluția pozitivă a relați
ilor de prietenie frățească, soli
daritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C. din Guadelupa, 
exprimîndu-se năzuința comu
nă de a le extinde, în continu- 

interesul celor

Partidului Comunist 
din 

Gerty Archimede, 
Emmanuel Edwige, 

Și 
al

partide și popoare, al unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

In cursul vizitei, părțile s-au 
informat reciproc, au făcut un 
schimb de experiență asupra u- 
nui cerc de probleme care pri
vesc activitatea și preocupările 
actuale ale celor două partide. 
Totodată, s-a efectuat un schimb 
de vederi în legătură cu unele 
aspecte de interes reciproc ale 
situației internaționale actuale.

Reprezentanții celor două 
partide au relevat însemnăta
tea întăririi solidarității tuturor 
forțelor revoluționare, democra
tice și progresiste, antiimperia- 
liste, în lupta împotriva poli
ticii imperialismului de domi
nație economică și politică, de 
forță și dictat. împotriva colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, a discriminărilor 
pentru progres social, 
ție și pace.

Ambele partide au 
solidaritatea lor internaționalis- 
tă cu lupta mișcărilor de eli-

bcrarc națională, a tinerelor 
state recent eliberate, pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru 
emanciparea lor economică și 
socială, pentru un viitor mai 
bun. P.C.R. și P.C.G. se pro
nunță cu hotărîre pentru res
pectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, calea dezvoltării 
sale, fără ingerințe din exte
rior .

Cele două partide sprijină pe 
deplin lupta eroică a popoare
lor din Indochina pentru liber
tatea patriei și cer ca S.U.A. să 
pună capăt agresiunii, să-și re
tragă trupele din Vietnam și 
din întreaga peninsulă indochi- 
neză ; popoarele vietnamez, lao
țian și cambodgian să fie lă
sate să-și hotărască ele însele 
soarta, fără nici un amestec 
din afară.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Guade-

și Educației 
Socialiste

' T6’-'

Noi surse de cărbune 
vor fi desferecate

In bilanțul rezultatelor pozi
tive din cele opt luni trecute 
se înscriu, de asemenea : rea
lizarea planului la lucrările de 
investiții în proporție de 103,5 
la sută (reprezentînd 67,8 la 
sută din planul pe întregul an) 
și darea în folosință a unor im
portante obiective industriale 
și social-culturale ca, lucrări

miniere subterane 
de 18,78 milioane 
industriale de suprafață în 
loare de 76,2 milioane lei, iar 
la montaj-utilaje în valoare de 
141,4 milioane ; un număr de

FOTBAL DIVIZIA A : 
zultatele etapei a 
Clasamentul ; Etapa viitoa
re ; Simetrii ; Dumitru Sto- 
ian comentează partida de 
fotbal dintre Jiul și U.T.A. 
Handbalistele de la Jiul 
au învins ușor pe Construc
torul Baia Mare.
Rugbiștii petroșâneni - din 
nou învingători in Capitală. 
Agenda campionatului ju
dețean.

In prezent, activitatea co
lectivului sectorului III al 
minei Uricani se caracteri
zează printr-o preocupare a- 
tentă în ceea ce privește 
perspectiva extracției de căr
bune. In scopul punerii in 
funcțiune a unor viitoare a- 
bataje frontale, se execută 
pregătiri in stratul 15 din 
est pilier. Fronturile de lu-

cru care se pregătesc a 
prevăzute a fi dotate cu e- 
chipament modern de susți
nere. O dată cu perioada de 
început a anului care vine, 
noile surse de „diamante ne
gre" desferecate în blocul 
V/3 vor putea produce o 
medie zilnică de cca. 1000 
de tone.

In sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc luni prima 
ședință a Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Pe ordinea de zi a ședinței 
au figurat probleme de imedia
tă actualitate ale vieții cultu- 
ral-artistice din țara noastră i 
definitivarea repertoriului tea
trelor dramatice și instituțiilor 
muzicale de concerte și specta
cole pentru stagiunea 1971—1972, 
planul traducerilor din litera
tura universală, care urmează 
să apară pînă la sfîrșitul anului 
1971 și planul importului de 
filme artistice pe perioada sep
tembrie — decembrie 1971.

Consiliul a analizat programe
le prezentate în lumina sarcini
lor ce reies din programul a- 
doptat de conducerea partidului 
pentru intensificarea activității 
ideologice și cultural-educative 
din țara noastră.

Aprobînd repertoriile institu
țiilor teatrale și muzicale, pla
nul de traduceri din literatu
ra universală și cel privind im
portul de filme, supuse dezba
terii, Consiliul a subliniat, to
todată, sarcinile deosebit de 
importante ce revin instituțiilor 
culturale și artistice din țara 
noastră astfel ca întreaga Tor 
activitate să aducă o contribu
ție de seamă la opera de edu-

Pog. a 2-a
(Continuare in pag. a 3-a)

I. bălan

loan GÎF-DEAC 
corespondent

Peste 600 de tineri, elevi, 
mineri, preparatori și lucră
tori din celelalte întreprin
deri din Lupeni, au avut zi
lele trecute o intilnire emo
ționantă cu tov. Wiliam Szu- 

general-maior in rezer- 
,-echi militant al mișcă- 
inuncitorcști minerul

șef de brigadă Nicolae Aeftin- 
căi de la E. M. Lupeni.

Acțiunea se înscrie în preo
cupările comitetului orășenesc 
U.T.C. Lupeni pentru educa
rea socialistă a tineretului, 
pentru formarea lui în spiri
tul tradițiilor de luptă re
voluționară a clasei munci
toare.

Oaspeții tinerilor fiind re
prezentanți ai două genera
ții diferite, întilnirea a con
stituit o vie confruntare cu 
ceea ce a însemnat munca 
pentru tineri in regimul tre
cut și ceea ce semnifică ea 
astăzi pentru tinerii patriei 
noastre.

iefiuni ale angajatelor E.M. Dîlja 
producțieiîn sprijinul

In dorința de a veni în spri
jinul recuperării rămânerilor in 
urmă în realizarea sarcinilor de 
plan, in repetate rînduri, fe
meile de la Exploatarea minie
ră Dîlja au întreprins acțiuni 
voluntare în folosul producției. 
Duminică, 26 septembrie a. c„ 
majoritatea angajatelor de la 
mina Dîlja au răspuns la apelul 
comitetului de partid și al con
ducerii exploatării și au lucrat 
timp de cinci ore la curățirea

incintei exploatării, depozitului 
de lemne și la stivuirea de 
seînduri.

S-au evidențiat tovarășele Lu
cia Fultuțiu, Mitrea Buldur, E- 
caterina Diaconu, Silvia Drăgă- 
nescu, Elisabeta Bădulescu, E- 
lena Nagy, Irina Heincz și An
gela Oaină.

Ilina DRAGOIU 
membră în biroul comitetului 

de partid E. M. Dîlja

/modernizarea magazinului 
,,Conîectii-bărbați“ diu Petroșani

Continuînd acțiunea de mo
dernizare a rețelei sale comer
ciale, O.C.L. produse industria
le a hotărît executarea, în tri
mestrul IV/1971, a lucrărilor de 
transformare și modernizare a 
unității „Confecții-bărbați” din 
Petroșani.

Ținîndu-se seama de cerin
țele asigurării spațiului necesar 
pentru desfacerea în condiții 
optime a unui volum sporit de 
mărfuri, lucrările de transfor
mare, în valoare de 300 000 lei, 
vor avea ca rezultat sporirea 
suprafeței de vînzare a loca
lului cu 25 la sută. Dotarea cu 
mobilier nou a unității, pre
vederile privind mai buna uti-

lizare a spațiului și introdu
cerea în condițiile magazinului 
modernizat a unor noi forme 
de prezentare a confecțiilor, vor 
permite desfășurarea în cadrul 
acestuia a unui comerț modern, 
civilizat, corespunzător exigen
țelor mereu crescînde ale cum
părătorilor.

Lucrările de modernizare, în 
executarea întreprinderii de 
gospodărie locativă și a O.C.L. 
produse-industriale, au început, 
după mutarea unității de con- 
fecții-bărbați la halele din Pe
troșani, ou pregătirea frontului 
de lucru și asigurarea a tot 
ce este necesar pentru ca lu
crarea să fie terminată pînâ 
la 31 decembrie a. c.
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Dinamo

DUMITRU
Streiu Baru 2-0surpriză pentru duminică,

aveținu-l

Brașov.
Tudor MUCUȚAgre-a-

Celelalteîn

ratat-o. 
foarte

de a 
face

să 
de

Nu știu dacă-i chiar așa. 
este că eu insist și apără- 
nu prea iartă. Primesc 

meci...

la Brașov"

STOIAN :

forțele noastre, 
că nu-i ișoară, că 

mai cîștigase la Petro- 
și tocmai de aceea eram 

să-i dăm e replică

Campionatul iliririci A de fotbal și-a consumat 5 etape, 
i parte, Lupta e strinsă. golurile puține, echi

librul sensibil intre combatante. Clasamentul ne o/eră cî- 
Lto rifv de reflecție deosebit de interesante. Primele patru 
echipe din iată au același număr de puncte — 7. Le ur
mează un convoi de „6—6“, adică șase echipe cu șase 
pvnrte care-și impar; locurile — c.i și primele patru — 
după golaveraj și numărul de victorii Diferența de puncte 
intre lumii 1 și locul X este numai de 1. ceea ee dovedește 
echilibrul de forje, -eca ce anunță in continuare confrun- 
tarj pasionante. Și după etapa a V-a. trei echipe nu au 
gustat din cupa amară a înfrîngerii. iar trei nu cunosc încă 
gustul victoriei. Simetric perjeetă. Primele se num-'sc U.T.A., 
Steaua și Jiul, ultimele — Politehnica, C.F.R. și Crișul. O 
particularitate aparte o prezintă echipa Jiul. Deși nu a 
înscris cLHt două poluri și a obținut o singură victorie, ea 
acumulează 6 puncte, cu unul mai puțin decît liderul — 
Dinamo — rare a marcat 10 goluri și a ciștigat trei intil- 
niri. Tot formația Jiul este, deocamdată, campioana me
ciurilor egale — 4 —, unica ei victorie datorindu-se auto
golurilor adversarilor in partida cu C.F.R. Cluj. Cel mai 
mare număr de goluri — 12 — l-a înscris S. C. Bacău, iar 
cel mai mic — l — l-a realizat Crișul — ocupanta ulti
mului In. in clasament. Citeva simetrii ne-a oferit și etapa 
a V-a. Astfel, gazdele au obținut trei victorii — Dinamo. 
S. C. Bacău și Steaua, in ordine la 3, 2 și I gol diferență 
iar oaspeții — de asemenea, trei — Rapid, Petrolul și A.S.A.. 
toate cu 1—0. De remarcat că trei din echipele care ne 
reprezintă in cupele europene au avut comportări bune și 
au repurtat victorii, singură U.T.A. realizind meci egal, la 
Petroșani, li dorim rezultat similar și pentru miine, la 
Salzburg. Iar pentru ai n rezultat bun dumi
nică, la Brașov (d. g.).

Steaua
S. C. Bacău 
„U* Cluj 
Steagul 
Jiu] 
Petrolul
A.S.A. 
,U“ Craiova
Farul
F. C.
Politehnica
C.F.R. Cluj

Din noul „val“ al 
Dumitru Stoian începe 
Impună tot mai mult, 
meci la meci, căutîndu-și cu
insistență locul in atacul petro- 
șănc-nilor, în care au activat cu 
succes mulți jucători talentați. 
Fină acum. Stoian a îmbrăcat 
tricoul de titular al Jiului in 
trei din cele 5 partide oficiale 
susținute, avind comportări 
meritorii și fiind apreciat cu 
note de peste 7 in ziarul nos
tru central de specialitate. 
L-am „interceptat' duminică 
dimineața, in calitate de spec
tator la meciul Știința — Pro
gresul Strehaia pentru a-și spu
ne părerea despre partida de 
sîmbătă Jiul — U.T.A.

— După Steaua, venea la 
Petroșani altă echipă valoroasă 
a fotbalului nostru — U.T.A. 
Cum ați pregătit această par
tidă?

— Am pregălit-o cu multă 
grijă și o așteptam optimiști, 
facrezâtori in 
Știam 
U.T.A.
țani 
ho-tări ți 
dîrză.

— E adevărat, replica voastră 
e fost dîrză. ați evoluat, după 

decît 
și cu 

dar n-ați reușit victo- 
că-s cauzele 

semi eșec

părerea mea. mai bine 
in meciurile cu A.S.A. 
Steaua, 
ria. Care crezi 
cestui al treilea 
casă ?

— Aceleași cauze ca și 
meciurile de care aminteați. 
Adică : nu dăm gol. Cel puțin, 
sîmbătă, arădanilor le puteam 
da pe puțin trei goluri, dar...

— Dar ce ?
— Am ratat, nu sînlem încă 

prea bine sincronizați la înain
tare, ne pripim, nu gîndim su
ficient și ratăm.

RUGBI

Gloria București — 
Știința Petroșani 0-15

FOTBAl

A

ln cea de a V-a etapă a cam
pionatului diviziei A de rugbi, 
formația Știința Petroșani a ju
cat în Capitală, în compania 
echipei Gloria — nou promo
vată in primul eșalon de rugbi 
al țării. Cu toate că rugbiștii 
petroșăneni nu evoluează, in 
acest începui de campionat, la 
nivelul posibilităților de care 
dispun, era de așteptat, totuși, 
să cîșlige partida cu Gloria. Și 
au cîștigat-o la o diferență a- 
preciabilă ; 15—0. Este cea mai 
consistentă victorie a Științei 
din cele cinci partide consuma
te pînă acum. Alte două victo
rii le-a obținui în dauna Spor
tului studențesc, cu 8—7, tot 
în Capitală, și în fața C. S. M. 
Sibiu, cu 3—0, pe terenul din 
Lonea. După cum se știe, în 
prima etapă. Știința a realizat 
meci egal (0—0) la Rulmentul 
Bîrlad, apoi a cedat cu 0—4 
acasă, în favoarea Politehnicii 
lași.

Cu victoria de duminică, in 
partida cu Gloria București, 
Știința Petroșani acumulează 
12 puncte, urcfnd pe locul IV 
în clasament — același loc pe 
care a încheiat campionatul 
1970—1971. In meciul de dumi
nică, punctele studenților pelro- 
șâneni au fost realizate de 
lalcușanu, Lonwtă și Orteiecan 
(cîte o încercare) și de Mari
nescu (o lovitură de picior c â- 
zută).

Așteptăm continua ascensiune 
a acestei echipe puternice, cn 
multe valori individuale în rîn- 
dul ei, care pînă acum nu a 
dat încă tot ceea ce poate și ce 
știe. Să sperăm că o va face 
în partidele care urmează — 
cu Farul, Steaua și ..U“ Timi
șoara (acasă), cu Agronomia 
Cluj, Dinamo și Grivița Roșie 
(în deplasare).

G. D.

Crișul — A.S.A. 
Politehnica — Petrolul 
Steaua — F. C. Argeș 
Steagul roșu —
Jiul — U.T.A.
S. C. Bacău — Farul 
C.F.R. — Rapid
Dinamo — -U“ Craiova

Steagul roșu — Jiul
Farul — Crișul
„Uu Cluj — „U‘ Craiova 
Rapid — S. C. Bacău 
A.S.A. — Dinamo
Petrolul — Steaua

C. Argeș — Politehnica

— Tc gîndești, poate și Ia 
ocazia aceea enormă pe care 
ai avut-o și nu ai fructificat-o ?

— Și la aceea mă gîndcsc. 
Cred că am lucrat-o bine, dar 
m-am grăbit, mi-a venit min
gea pe dreptul (cam nesigur — 
n.n.) și... ați văzut. La 2—1 
pentru noi. U.T.A. nu ne mai 
egala.

— Dar de ce vă grăbiți în
totdeauna ?

— Cred că numai și numai

Comentariul 
jucătorilor

din dorința de a da gol, 
mulțumi publicul, de a 
puncte.

— l’arcă nici tirul 
prea bine reglat.

— Nu prea, insă 
observă — din cite 
previa — o coeziune 
intre compartimente, 
tă înțelegere

acum se 
pot eu a- 
mai mare 
mai mul- 

între jucători, o 
mai consistentă dăruire pe te
ren. Dacă ne vom sincroniza 
mai bine și la înaintare, vom 
înscrie și goluri. Veți vedea.

— Vorbeai de înțelegere in
tre jucători. Nu vă deranjează 
tind Peronescu vă apostrofează 
Pe teren, chiar dacă ați 
șit voi sau el ?

— Nu, pentru că rneu 
rin* nu ne zice nimic din 
tate. ci numai din dorința de 
a juca mai bine, de a ne ajuta 
reciproc, de a ne depăși adver
sarii. Dacă am munci noi toți 
ca el Dacă ne-am dărui toți 
jocului cit el !...

— Unii spun câ ești cam 
fragil, că te doboară prea re
pede contactul cu adversarii. 
Oare e adevărat ?

Cert 
lorii 
atîtea lovituri intr-un
In întîlnirea cu U.T.A. nu prea 
m-am angajat cu Birău și Po- 
joni pentru că am mai jucat 
împotriva lor și-i știu necruță
tori.

— E primul gol pe care l-ai 
înscris in divizia A, la Jiul—

— ...și căruia îi vor urma 
multe altele, promit. A fost o 
mare bucurie pentru mine că 
acest gol a însemnat un punct, 
că l-am înscris unui portar fa 
mare formă, unei echipe foar
te bine cotată în fotbalul nos
tru.

— Bucuria a fost și a cole
gilor tăi, dovadă că spiritul de 
echipă este foarte pronunțat la 
Jiul.

— Păi nu vă spuneam...
— U.T.A. cum crezi că a ju

cat ?
— Bine. Și s-a întrebuințat 

foarte mult, să știți, dar apăra
rea noastră a fost la înălțime, 
la propriu și Ia figurat. Ocazii 
de gol însă n-au prea avut 
arădanii : una în prima repri
ză, cînd au și înscris, și una 
în repriza a doua, foarte pe
riculoasă, pe care au 
Este, totuși, o echipă 
bună, sobră, serioasă.

— Și duminică — la 
Ce întrevezi ?

— Ne place postura de neîn
vinși și dorim să o păstrăm cit 
mai mult. Iubitorilor de fotbal 
din Valea Jiului, tuturor ace
lora care ne iubesc, le promi
tem o surpriză în meciul de 
duminică, cu Steagul roșu Bra
șov.

Așteptăm. Surprizele sînt de 
mai multe feluri...

Dumitru GHEONEA

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
Minerul Uricani

După 90 de minute de joc 
dintre echipele Minerul Uri
cani și Streiu Baru, victoria 
a surîs localnicilor cu rezul
tatul meritat de 2 
ciștigat, jucătorii 
nerul 
mult 
reale, 
jucat

-0. Deși au 
de la Mi

au evoluat foarte slab, 
sub posibilitățile lor 
In prima repriză ei au 
șters, dezorientat, pu- 
ocazii de gol pe care 

au creat fiind ratate 
rește. In acest timp, oas

peții joacă mai economicos, 
mai atent și reușesc să ami
ne deschiderea scorului care 
putea surveni foarte ușor în 
minutele 18. 22, 28, dar ata- 
canții echipei gazdă nu s-au 
concentrat suficient și au iro
sit de fiecare dată ocaziile 
avute. Indicațiile date la pau
ză de antrenorul Czimbal- 
moș, le-au fost utile local
nicilor și în minutul 52 ei 
deschid scorul prin golul în
scris dc Udrescu. După gol, 
gazdele încep să domine cu 
autoritate, își creează foarte 
multe ocazii de -a majora sco
rul, dar în minutele 57, 58, 
59 și 61 ei șutează pe lîngă 
poartă sau în brațele porta
rului advers. Oaspeții au o. 
bună ocazie de egal are în' 
min. 63 cînd Rahotă șutează 
puternic în bară. Peste nu
mai două minute uricănenii 
își majorează scorul la 2—0, 
rezultat cu care avea să ia 
sfîrșit partida. Este a patra 
victorie consecutivă a echi
pei Minerul Uricani care-și 
menține astfel poziția de li
der în clasament. S-au re
marcat Jianu, Udrescu. Cris- 
lea, Damian, Haas de la în
vingători, Rahotă și Danciu 
de la învinși.

La juniori : Minerul — 
Streiu 1—1.

llie COANDRAȘ

ea nu a pulul învinge pe 
colega sa din Lonea, dimpo
trivă, a trebuit să-i cedeze 
acesteia ambele puncte puse 
în joc. Suporterii aninoseni 
aproape că s-au obișnuit cu 
aceste fluctuații de formă și 
de comportare ale echipei lor 
favorite, dar totuși așteptau 

Is-o vadă evoluînd mai bine 
șil nu așa cum s-a întîmplat 
duminică. Este adevărat că 

Iacum s-au luat unele măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor 
de joc și de antrenament pen
tru echipa locală, acum sînt 
vreo 5—6 conducători care 
se ocupă de fotbal, dau in
dicații, se pronunță asupra 
formulei de echipă, dar e- 
chipa nu merge. Jocul de du
minică a început în nota de 
dominare a oaspeților, care 
au deschis scorul în minu
tul 14 prin Rabulea. Local
nicii încearcă din toate pu
terile egalarea dar nici o 
acțiune nu le reușește. Ega
larea, se produce loȚuși, în 
minutul 28, prin Oltan, dar 
ea se datorează unei grave 
erori a apărătorilor din Lo
nea. Jocul continuă cu faze 
frumoase de o parte și de 
alta, gazdele ratează bune 
ocazii și cei care înscriu sînt 
oaspeții. Ei urcă scorul la 
2—1 în minutul 38, prin Cig- 
măian și portarul Gram este 
înlocuit din... funcție. In za
dar au urmărit anonisenii e- 
galarea. Aceasta nu s-a mai 
produs pînă în final. Jucă
torii de la Lonea au plecat 
cu două puncte deosebit de 
prețioase. Dintre jucători, mai 
bine au evoluat Dima, Mar
ton, Cigmăian, Lupu și Ra
bulea de la Parîngul Lonea, 
Tomuș, Broască. Herlea și 
Nicolcea de la Minerul Ani
noasa. A arbitrat bine Ște
fan Avon din Petroșani.

La juniori : Minerul — Pa
rîngul 2—1.

R. VALEDI

număr de spectatori dornici 
să-și revadă la lucru echipa 
favorită, care obținuse trei 
victorii consecutive. In aceas
tă a patra etapă, însă, Mi
nerul Vulcan nu a pu'ut tre
ce de Preparatorul Petrila, 
care a venit cu gîndul de a 
realiza un meci egal. Jocu) a 
fost, în general, plăcut, cu 
multe faze frumoase, cu nu
meroase ocazij de gol, dar, 
din păcate, mingea nu a fost 
trimisă decît de două ori în 
plasele porților. In prima re
priză, cei care atacă mai pe
riculos sînt oaspeții, însă por
tarul Vințefi apără foarte bi
ne, scoțând mingi deosebit de 
grele. Și gazdele au citeva 
ocazii de gol, cea mai mare 
fiind ratată de Ferenczj în 
minutul 29. O nouă ocazie o 
ratează localnicii în minutul 
32. prin Iepure, cînd porta
rul oaspeților scoate miracu
los un gol sigur. In minutul 
48 al partidei, gazdele bene
ficiază de o lovitură liberă 
de la 18 metri, Ferenczi șu- 
tează puternic prin zid și în
scrie ! 1—0 pentru Minerul 
Vulcan. Egalarea survine în 
minutul 65 cînd atacantul 
central Magda reia splendid 
cu capul o lovitură de colț. 
In continuare, ambele echipe 
forțează victoria, dar nici una 
nu mai reușește să înscrie. 
E drept că situații au avut 
pe rînd fiecare, dar fie că 
portarii s-au opus cu promp
titudine șuturilor atacanților, 
fie că aceștia au trimis min
gea pe lîngă și peste poar
tă. Meciul a fost foarte bine 
condus de arbitrul Ion Ciora 
din Hațeg.

La juniori : Minerul — Pre
paratorul 10—1.

! Minerul Aninoasa - 
j Parîngul Lonea 1-2 
i i
i

Cu toate eforturile făcute 
de echipa Minerul Aninoasa,

Minerul Vulcan
Preparatorul
Petrila 1-1

rezultate

Timpul frumos a atras 
terenul din Vulcan un mare

pe

Preparatorul Lupeni — 
Constructorul Lupeni 

Minerul Lupeni — 
Utilajul Petroșani 

Gloria Hațeg — 
Energia Paroșeni

1—4

0—0

5—0

ATLETISM

îl campioni județeni 
din Valea Jiului

La Hațeg s-a disputat dumi
nică clapa județeană a cam
pionatului republican la cros, 
în cadrul căreia s-au întrecut 
reprezentanți ai unor asociații 
sportive din Deva, Hunedoara, 
Brad, Hațeg, Orăștie și Petro
șani. Din cei 50 de concurenți 
din Valea Jiului, 11 au ciștigat 
titlul de campioni județeni, iar 
pe echipe au ocupat 10 locuri 
I. Iată clasamentul pe echipe 
și campionii județeni din Va
lea Jiului i

Fete 9—10 ani : 1. Școala
Sportivă Petroșani — campioa
nă județeană Emilia Fratoștitea- 
nu. Băieți 9—11 ani: Jiul Pe
troșani — campion județean 
Constantin Popa. Fete 11—12 
ani : Școala sportivă Petroșani 
— campioană județeană Adela 
Cobuz. Băieți 12—13 ani : Școala 
sportivă Petroșani — campion 
județean Vasilc Archip. Fete 
12—14 ani (junioare III): Școala 
sportivă Petroșani — campioa
nă județeană Maria Lăzăresc. 
Băieți 14—15 ani (juniori III) :

Jiul Petroșani — campion ju
dețean Alexandru Nicolescu. 
Fete 15—16 ani (junioare I»: 
Școala spo-’ivă Petroșani — 
campioană județeană Codruț» 
Șiclovan. Băieți 16—17 ani (ju
niori II): Școala sportivă Pe
troșani — campion județean 
Eugen Roiban. Junioare I i 
Școala sportivă Petroșani — 
campioană județeană Monka 
Iacob. Juniori 1 : Jiul Petro
șani — campion județean Fie
rea Voicu (Brad). Seniori : Cor
vi nul Hunedoara.

Alte două titluri de campioni 
județeni au fost cîșligate de 
Sabin Văsoiu — la tineret și 
de Ion Magheru — la seniori, 
ambii de la Jiul Petroșani.

Rezultatele bune obținute de 
tinerii atleți petroșăneni ne în
dreptățesc să credem că ei vor 
obține frumoase succese și Ia 
etapa dc zonă care se va des
fășura în curînd într-un oraș 
nedesemnat încă.

C. ION

VOLEI

Parîngul Lonea a cucerit 

„Cupa municipală"
Terenul de volei al asociației 

sportive Parîngul Lonea, proas
păt reamenajat. a găzduit du
minică dimineața turneul final 
al celei de a 4-a competiții vo- 
Icibalislice dotate cu ..Cupa 
municipală-*, organizată de Con
siliul municipal al sindicatelor, 
în colaborare cu C.M.E.F.S. Pe
troșani. Competiția a atras la 
întreceri echipele Parîngul Lo
nea, Energia Paroșeni, Jiul și 
I.R.I.C. Petroșani. In finală s-au

întrecut Parîngul Lonea și Si
nergia Paroșeni. cîștigînd for
mația loneană cu scorul de 
2—0 și cîștigînd astfel „Cupa 
municipală* pe anul 1971. Alte 
rezultate i I.R.I.C. — Energia 
2—0; Jiu) — Energia 2—I; Pa
rîngul — I.R.I.C. 2—1; Jiul — 
I.R.I.C. 2—1. De la acest tur
neu au lipsit nejuslificat for
mațiile Minerul Lupeni și Mi
nerul Vulcan.

Aurel SLABII

ln cîteva rînduri
• VARȘOVIA. La Varșovia 

se desfășoară un concurs inter
național atletic la care parti
cipă sportivi din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, România și Po
lonia.

Un frumos succes a obținut 
sprinterul român Constantin 
Stan care a ciștigat proba de 
400 m plat cu timpul de 47 ’3/10.

• LIMA. Campionatele mon
diale de haitere au luat sfîrșit 
la Lima o dată cu desfășura
rea întrecerilor de la cat. su- 
pergrea. Titlul a revenit ma
relui favorit, sportivul sovie- 
tiv Vasilî Alekseev, care a to
talizat 635,500 kg (230 plus 170 
plus 235,500 kg). Celebrul hal
terofil a stabilit un nou record 
mondial la stilul împins cu 230 
kg De asemenea, el a corectat 
recordul lumii la aruncat cu 
235,500 kg. Pe locul doi s-a 
clasat americanul K. Patera cu

592,500 kg, urmat de bulgarul 
T. Atanasov — 532,500 kg.
• BELGRAD. După dispu

tarea a 5 runde, în turneu) in
ternațional masculin de șah de 
la Vîrșel (Iugoslavia) conduc 
Meking (Brazilia) și Filip (Ceho
slovacia) cu cîte 4 puncte, ur
mați de Ivkov, Pianinei (ambii 
Iugoslavia) și Bilek (Ungaria) 
cu cîte 3,5 puncte ele. Maestrul 
român Victor Ciocîltea ocupă 
locul 9 cu 2 puncte.

9 PRAGA. Tradiționalul cros 
internațional organizat de zia
rul .Rude Pravo" a fost mar
cat de numeroase surprize, ma
rii favoriți ocupînd locuri ne
satisfăcătoare. Victoria a reve
nit finlandezului Lasse Viren, 
care a parcurs traseul, în lun
gime de 7 200 m, în 20’22”6/10. 
Atleții romani Slelian Marcu și 
Nicolae Dumitru s-au clasat in 
ordine pe locurile 31 și respec
tiv 32.

A

in campionatul 
diviziei C, 
formațiile 

din Valea Jiului 
au obfinut 
următoarele 
rezultate :

Știința Petroșani — Progre
sul Strehaia 3—0 (prin nepre- 
zentarea legitimațiilor).

Numărul mare de specta
tori prezenți la stadionul 
J.ul au urmărit totuși întâl
nirea amicală dintre cele două 
formații care a dat cîștig de 
cauză studenților cu scorul 
de 8—1.

La Lupeni, echipa Minerul 
din localitate a dispus greu, 
cu 1—0, de Steagul roșu Ple- 
nița.

Handbal DE N-AR FI RATĂRILE...
Echipa feminină de handbal 

Jiul Petroșani a primit dumi
nică replica ultimei clasate în 
seria a Il-a a diviziei B — 
Constructorul Baia Mare. Dar 
băimărcncele au abordat me
ciul de pe o poziție mai ridi
cată decît cea din clasament, 
luptînd o repriză întreagă de 
la egal la egal cu partenerele 
de întrecere, punîndu-le chiar 
unele probleme in privința sco
rului final. Orosz, Făcăoanu 
și Szepeși au construit multe 
acțiuni periculoase la poarta 
gazdelor, au înscris 4 goluri, 
au ratat citeva situații deo
sebit de favorabile. In această 
primă parte a întâlnirii, ele
vele prjfesorului Eugen Bartha 
au evoluat sub posibilități, nu 
s-au concentrat suficient în fa
zele dc finalizare, au irosit go
luri sigure prin Maier și Ga
lan. Deși au combinat rapid și 

atent, gazdele s-au împotmolit 
pe semicercul advers, unde oas
petele acționau organizat, în 
forță, obstrucționînd de multe 
ori. Am notat, pe lingă golu
rile — destul de frumoase de 
altfel — realizat de Costea 3, 
Maier și Galan, și ocaziile ra
risime irosite de Galan 2, Maier 
2, Ionescu, astfel că la pauză 
scorul era de numai 5—4 în 
favoarea Jiului.

Repriza secundă are o cu lo
tul altă desfășurare. Jucătoarele 
din Petroșani înscriu două go
luri prin Costea și Maier, oas
petele marchează prin Szepeși, 
arbitru) Constantin Bălan din 
Petroșani — desemnat să con
ducă partida în absența arbi
trului delegat, prezentat la te
ren cu întârziere — .comite cî- 
teva greșeli care declanșează 
nervozitatea oaspetelor și jocul 

nu mai are culoare. Intervine 
și accidentarea celei mai bune 
jucătoare adverse — Cornelia 
Orosz, gazdele profită de de
gringolada adversarelor și mai 
înscriu trei goluri, stabilind la 
10—5 scorul final al partidei. 
Handbalistele de la Constructo
rul au jucat, așa cum spuneam, 
după valoarea lor modestă. Ele 
au căzut mai mult însă dato
rită accidentării jucătoarei lor 
de bază și unor erori de arbi
traj — cum a fost acordarea 
complet gratuită a unei lovi
turi de la 7 metri echipei gaz
dă. care a stîrnit hazul și deza
probarea spectatorilor. Oricum, 
însă, ele nu puteau realiza mai 
mult la Petroșani, în fața unei 
echipe evident superioare, deși 
aceasta — Jiul — nu a evo
luat la potențialul ei real. Pe 
lîngă faptul că nu și-a orientat 

prea bine jocul și nu a înscris 
atîtea .oluri cîte ar fi putut, 
echipa Jiul ne-a părut oarecum 
ob isită, neinspirată Facem a- 
ceastâ remarcă la ;indul bun 
că Maier, Costea, Galan. Ne
meș, Tudor, Ghiță, Ionescu și 
Suciu pot oferi publicului mai 
mult decît au arătat duminică. 
Exigența noastră se îndreaptă 
spre o echipă cu posibilități, cu 
cîteva jucătoare de o certă va
loare, care au însă fluctuații 
de formă de la un meci la al
tul. Victoria gazdelor a fost rea
lizată de : Costea 5 (trei din 
lovituri de la 7 metri), Maier 
4 și Galan. Pentru oaspete au 
înscris! Orosz 2, Tomanicska, 
Făcăoanu și Szepeși. A arbi
trat eu greșeli Constantin Bă
lan din Petroșani.

Etapa viitoare : ,U“ II Timi
șoara — Jiul.

G. DINU



MARȚI 29 SEPTEMBRIE 1971 3

CADENȚA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE
TREBUIE AMPLIFICATA LA COTE MAXIME I

904 
II
S'

în 
lei

639 apartamente (din cele 
planificate pe acest an), un 
teu eu 16 clase la Lupeni 
alte obiective.

Economiile suplimentare 
valoare de 7,05 milioane
cb!. iute la prețul dc cost și 
beneficiile peste plan de 2,9 
roii ioane lei, sînt, de asemenea, 
succese' incontestabile obținute 
prin dăruire în muncă, perse
verență în valorificarea rezer
velor de creștere a producției 
ți reducerea cheltuielilor mate
riale — prin strădanii pentru 
ridicarea eficienței economice 
pe cote mai înalte.

Punînd în balanța aprecierii 
activitatea economică desfășu
rată de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din unitățile socia
liste de stat și cooperatiste din 
municipiu, analiza exigentă din 
ședința de lucru a Biroului Co
mitetului municipal de partid 
s-q oprit mai puțin asupra 
succeselor, îndreptîndu-și prio
ritar ascuțișul criticii și com
bativității asupra lipsurilor și 
neajunsurilor ce au generat 
rămâneri în urmă față de sar- 
cinile de plan și angajamente. 
S-a relevat în acest sens că 
hi peri ida analizată unitățile 
Centralei cărbunelui nu au re
ușit să realizeze ritmic planul 
la producția brută de cărbune, 
că in luna august, datorită u- 
nor deficiențe organizatorice — 
cu excepția minelor Lonea și 
Petrila — toate celelalte ex
ploatări nu și-au realizat pla
nul, inregistrîndu-se o rămâne
re în urmă față de sarcini pe 
centrală de 6,9 procente. Acest 
lucru a făcut ca sporul de pro
ducție la cărbunele brut — 
41 000 tone — realizat în pri
mele șapte luni să fie în în- 
fregime pierdut, iar prevederi
le planului pe opt luni să se 
fri de plinească în proporție de 
99,9 la sută. Au rămas cu mult 
in urma sarcinii de plan la 
producția extrasă minele Dîlja, 
Urtcani. Aninoasa și Paroșeni. 
Cauzele nerealizărilor ? Rămî- 
ncrca sub plan a exploatărilor 
miniere a fost determinată în 
principal de slaba preocupare 
a comitetelor de direcție pentru 
stabilirea și aplicarea unor 
măsuri eficiente care să asigu
re realizarea ritmică și integra
lă a sarcinilor de plan. Unele 
decizii bune luate de comitetele 
dc direcție nu au fost contro
late și aplicate în practică. La 
mina Dîlja, de exemplu, deci
ziile ce priveau întreținerea lu
crărilor miniere și completarea 
efectivelor la abataje nu au 
fost urmărite și s-au aplicat 
incorect ; la mina Vulcan co
mitetul de direcție nu a execu
tat un control sistematic pen
tru reducerea efectivelor de 
personal auxiliar în favoarea 
creșterii celui direct productiv, 
în timp ce la Aninoasa nu s-au 
respectat programele de lucru 
privind curățirea cărbunelui și 
rambleierea unor abataje, fapt 
ce a condus la imobilizarea u- 
nor rezerve de cărbune și la 
diminuarea capacității de pro
ducție. iar la mina Uricani s-au 
întârziat unele lucrări impor
tante de punere în funcție a 
unor abataje de mare capaci
tate și nu au fost respectate în
tocmai programele de întreține
re minieră și electromecanică.

In general, Ia toate unitățile 
miniere s-au manifestat defici
ențe în aprovizionarea tehnico- 
naaterială a sectoarelor și locu
rilor de muncă productive. în 
respectarea graficelor de ple
care în concediu. în organiza
rea lucrului în abataje și a ac
tivității in cadrul brigăzilor mi
niere, în acordarea asistenței 
tehnice la fronturile de lucru 
de către personalul mediu teh
nic. Rămînerea sub plan a 19 
sectoare productive și pierde
rea a 86 140 tone cărbune brut 
datorită acestui fapt, este doar 
vn aspect al consecințelor tra
ce de pe urma deficiențelor de 
natura celor mai sus semna
late.

Consiliul de administrație, bi
rou] executiv al Centralei căr
bunelui nu au tras la timp con
cluziile necesare din lipsurile și 
deficiențele constatate în uni
tățile miniere in perioada celor

8 luni trecute, nu au luat ope
rativ măsurile cuvenite, nu au 
acordat sprijinul necesar la u- 
nități. Numai aȘa se explică 
pentru ce situația realizării 
planului la producția de căr
bune brut nu s-a îmbunătățit 
nici în luna septembrie, exis- 
tind Ia data de 15 IN a.c. o ră- 
mînere sub plan de 31 600 tone, 
iar la decada a 11-a peste 34 000 
tone.

Pentru impulsionarea rezul
tatelor la extracția cărbunelui 
și îndeplinirea planului, comi
tetelor de direcție și consiliu
lui de administrație li s-a reco
mandat din nou ea, sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
să pună în centrul atenției și 
preocupărilor lor ridicarea ni
velului de organizare a pro
ducției și muncii, intensifica- 
:ea îndrumării și controlului la 
toate locurile de muncă pro
ductive pentru a se îmbunătăți 
aprovizionarea tehnico-materia- 
lă. a se folosi din plin mașinile 
și utilajele în dotare, timpul de 
lucru maxim disponibil — fac
tori esențiali și determinant.! în 
realizarea productivității mun
cii. Acest indicator de bază al 
activității economice, nu a fast 
îndeplinit — spre deosebire de 
anii trecuți — la centrala căr
bunelui, în perioada rapnlată. 
Productivitatea 
le 8 luni 
ne/post, este 
mai mică decit planul, jar pe 
luna august nivelul de reali
zare a acestui indicator a fost 
extrem de scăzut — cu 147 
kg/post sub prevederi. Nerea- 
lizarea indicatorilor planului 
tehnic a fost una din cauzele 
principale ale productivității 
scăzute în abataje. Slaba uti
lizare a mașinilor și utilajelor 
în care s-au investit importan
te valori în scop de 
(din 30 combine de tăiere 
abataj funcționează doar 
din 5 combine de înaintare este 
în funcție numai una, din 114 
mașini de încărcat lucrează la 
fronturi doar 48) a condus 13 
obținerea unor indicatori teh
nic; sub nivelul prevederilor do 
plan : susținerea metalică în
deplinită în proporție de nu
mai 87.5 la sută, avansarea cu 
combine în abataj in proporție 
de 81.3 la 
galerii 
83,6 la 
in abataje frontale în propor
ție de 81,6 la sută.

Deficiențe și lipsuri în orga
nizarea activității de producție, 
nerealizări s-au înregistrat și 
la alte unități economice din 
municipiu. Neglijarea ritmici
tății producției, a planului sor
timental s-a soldat la U.E.L. 
Petroșani cu nerealizarea a 9 
sortimente din 19 planificate, 
respectiv rămînerea sub pian 
la bușteni de fag, bușteni sub
țiri. lobde industriale, lemn de 
mină și lemn de foc. De ase
menea, nu și-au realizat pla
nul pe cele 8 luni I.I.L. Petro
șani la binale și la 
de carieră.

Planul de investiții 
samblul municipiului 
realizat și depășit în 
analizată obținîndu-se 
cent corespunzător de 
nire față de sarcina anuală. Cu 
toate acestea, luat aspectul re
alizărilor pe fiecare construc
tor și beneficiar de investiții în 
parte, rezultă că realizările nu 
sînt pe măsura posibilităților. 
Nu și-au îndeplinit planul de 
construcții-montaj. pe ePt luni, 
șantierul 71 C.F.R. — (proporția 
de realizare 84,0 la sută), 
șantierul nr. 1 Petroșani al 
T.C.H. (97,6 la sută) și șantierul 
T.C.M.M. (99,2 la sută), nerea- 
lizări ce au făcut ca planul de 
construcții-montaj in antrepri
ză pe municipiu să fie realizat 
doar în procent de 93,3 la sută. 
Introducerea insuficientă a a- 
cordului global și simplu 
toate lucrările, începerea 
întârziere a unor lucrări și 
bieetive ce au constituit supli
mentări față de planul inițial 
de investiții, neprimirea la 
timp de către constructori a 
unor utilaje de execuție (scutul

fizică pe ce
de 1,680 to- 
eu 22 kg/post

dotare 
în 
14,

sută, avansarea în 
în proporție de 
sută, iar avansarea

de săpare mecanizată a tunelu
lui Banița), a amplasamente
lor libere și a unor documen
tații — sînt numai câteva din 
cauzele nerealizărilor de la 
investiții, asupra cărora orga
nizațiile de partid și conduce
rile .șantierelor, beneficiarii de 
investiții trebuie să-și concen
treze atenția pentru a le preîn- 
timpina pe viitor. In toate uni
tățile economice. în toate co
lectivele de muncă eforturile 
și preocupările să se îndrepte, 
mai mult ca pînă acum, asu
pra aspectului calitativ al ac
tivității de producție, asupra 
aspectului privind eficiența eco
nomică a activității. Rezultatele 
obținute Ia indicatorii econo- 
mico-financiari — așa cum a 
reieșit și cu prilejul analizei 
făcută la sfârșitul lunii august 
de Secretariatul Comitetului 
municipal de partid — sînt sub 
posibilități : depășirile înregis
trate la unele capitole de chel
tuieli, existența unor stocuri 
supranormative în valoare dc 
54,9 milioane lei și a unor 
cheltuieli neeconomicoase ce se 
ridică la suma de 4 milioane 
lei au diminuat mult rezultate
le pe ansamblul municipiului 
!a prețul de cost și la bene
ficii peste plan.

Un domeniu în care munca 
politică a organizațiilor de 
partid, preocupările comitetelor 
de direcție și a organizațiilor de 
masă se cer concentrate mai 
insistent ca pînă acum este cel 
al disciplinei de producție, 
comportamentului și atitudinii 
față de muncă a celor chemați 
să înfăptuiască sarcinile de 
plan. In acest domeniu — al 
muncii cu omul — s-au mani
festat o serie de lipsuri și de
ficiențe care au influențat ne
gativ rezultatele muncii colec
tivelor ; în unitățile municipiu
lui s-au înregistrat în perioada 
trecută absențe nemotivate de 
la lucru. întreruperi de produc
ție nejustificate care au con
dus la utilizarea fondului de 
timp maxim disponibil pe an
samblul municipiului în pro
cent de numai 93,47 la sută : 
se menține încă destul de ri
dicată fluctuația în masa sala- 
riaților, ca urmare a slabei 
preocupări pentru educarea și 
stabilizarea cadrelor în spe
cial la Unitățile C.C.P. și la" 
U.E.L. Petroșani. Se săvîrșesc 
încălcări ale normelor de pro
tecție a muncii îndeosebi la 
lucrările de susținere și între
ținere minieră și a utilajului 
electro-mecanic.

Pentru eliminarea lipsurilor 
existente este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid 
din toate unitățile 
din municipiu să

agregate

pe an- 
a fost 
perioada 
un pro- 
îndepli-

economice 
acționeze 

energic, cu toată hotărîrea, pen
tru transpunerea în viață a 
programului do activitate adop
tat recent de adunarea acti
vului de partid pentru întărirea 
disciplinei în producție sub 
toate aspectele și ridicarea 
conștiinței oamenilor muncii, 
în spiritul vastului program de 
îmbunătățire a muncii politico- 
ideologice elaborat de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Analizând rezultatele 
vi tații economice, 
și lipsurile 
în această 
concluziile 
le ședinței 
centrat în 
rilor 
lichidarea lipsurilor și impulsi
onarea întregii activități econo
mice, pentru mobilizarea inten
să a tuturor colectivelor din 
Valea Jiului la o muncă mai 
spornică în perioada ultimului 
trimestru din 1971 în scopul 
de a se face față 
producție 
perioadă 
ia primul 
actual cu

acti- 
deficiențele 

ce s-au manifestat 
activitate. trăgând 
necesare, dezbateri- 
de birou s-au con- 
final asupra măsu- 

ce trebuie luate pentru

de
electrificare
accelerat

Șantierul instalații 81 Bu
curești a început, din data 
de 20 septembrie a c., plan
tarea stupilor în vederea e- 
lectrificării căii ferate Si- 
meria — Petroșani, în por
țiunile de linie Simeria-triaj, 
Simeria — călători și Sub- 
cetate-stație. Același șan
tier a efectuat, de curând, 
centralizarea electro-dinami- 
că a stațiilor Baru și Meri- 
șor. In momentul realizării 
electrificării, instalațiile res
pective urmează să fie date 
In funcțiune.

in cadru) unităților economice 
atestă faptul că sînt condiții -le 
realizare a sarcinilor în trimes
tru] IV 1971.

In contextul căilor de rezol
vare a acestui cerc de proble
me deosebite cu care sînt con
fruntate în această perioadă 
organele și organizațiile de 
partid, colectivele unităților e- 
conomice din Valea Jiului, to
varășul Clement Negruț, prim- 
seerctar al Comitetului muni
cipal de partid Petroșani — 
în încheierea ședinței de birou
— a făcut prețioase recoman
dări organizațiilor de oavtid, 
sindicat și U.T.C., comitetelor 
de direcție de la unitățile 
C.C.P, și consiliului de admin.s- 
trație, conducerilor tuturor ce
lorlalte unități economice din 
municipiu. Este necesar Tn- 
partea comitetelor de direcție 
de ]a exploatările miniere, din 
partea consiliului de adminis
trație să-și schimbe radical 
concepția asupra rolului lor. 
menirii lor in ce privește m- 
ganizarea producției și a mun
cii, controlul îndeplinirii obli
gațiilor de plan — a mdieat 
vorbitorul. Aceste organe ale 
conducerii colective să-și îmbu
nătățească stilul de muncă, să 
depășească stadiul actual de a 
se afirma doar ca un organ 
metodologic și să ca irdoneze 
concret rezolvarea probleme
lor vitale pentru bunul mers al 
activității în unitățile miniere 
și îndeplinirea planului la ex
tragerea cărbunelui. Redresarea 
activității la minele din bazin 
și recuperarea unor rămâneri 
în urmă pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan, a 
tuturor indicatorilor economici 
pe acest an impune îndrumare 
concretă, sprijin activ dat de 
centrală unităților miniere, 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materială, cere 
totodată din partea muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
in frunte cu comuniștii străda
nii susținute pentru ridicarea 
gradului de utilizare a mașini
lor și utilajelor, de folosire a 
timpului de lucru maxim dis
ponibil, creșterea vitezelor de 
avansare în frontul abatajelor
— factori care să determine 
creșterea . productivității mun
cii, singura cale sigură de ur
mat pentru realizarea unei 
producții sporite de cărbune și 
îndeplinirea planului și a an
gajamentelor de întrecere. In 
același timp să se acorde o a 
tenție sporită pregătirii condi
țiilor pentru desfășurarea nor
mală a activității de producție 
în perioada de timp răcoros în 
toate unitățile economice și 
mai ales la cele vulnerabile in
temperiilor, să se acționeze ho
tărî t pentru a se asigura per
spectiva realizării noilor indi
catori de plan pe anul 1972. In 
acest sens o atenție mare tre
buie să acorde conducerile mi
nelor și consiliul de adminis
trație recuperării unor rămâ
neri în urmă la lucrările de 
pregătire și deschidere și, în 
general, pentru toate conduce
rile unităților economice se 
impune obligația de a asigura 
cu contracte economice pro
ducția marfă a anului 1972, 
contractele pentru materii pri
me. materiale, utilaje și piese 
de schimb, iar pentru condu
cerile șantierelor de construc
ții și beneficiarii de investiții 
crearea de front dc lucru pen
tru activitatea din anul viitor, 
asigurarea de amplasamente 
libere, documentații, fronturi 
pentru toate lucrările cu ter
men de predare în funcțiune 
în anul 1972. Trebuie făcut lo
tul, din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a colec
tivelor de muncă din munici
piu, pentru ridicarea întregii 
activități economice pe cote su
perioare în perioada finală a 
acestui an, pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, făcând să 
crească în și mai mare măsură 
aportu] oamenilor muncii din 
Valea Jiului la înfăptuirea sar
cinilor economice trasate de 
partid economiei naționale.

A apărut nr. 911971 al revistei
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18,00 Deschiderea emisiunii.
Emisiune literară : „Tra
diții șj actualitate'' — 
societățile culturale să
tești. Reportaj-anchetă. 

18,15 „Brățara de aur" — e- 
misiune-concurs pe ine-

serii pentru tineret. (Se
mifinala).

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reflector.
20.15 Momente din istoria tea

trului : „Richard al III- 
Ica“ de William Shakes
peare.

20,40 Cincisprezece minute 
Amalia Rodriguez.

22,55 Oameni și fapte.
23.10 Telejurnalul de noapte.

Exploatarea Centrala 
Electrică Paroseni

I
I
I
I
I
[I 

■ I
I 

J

cu

angajează urgent următoarele 
categorii de muncitori calificați:

— electricieni centrale 
și stații electrice
electricieni P.R.A.M.
lăcătuși întreținere 
și reparații
strungari

Se asigură apartament în orașul Vulcan.
Salarizare, în conformitate cu HCM 914/1968. 
Informații suplimentare se pot obține Ia se

diul întreprinderii, sau telefon inter 6 Petro
șani.ciiuorilorRăspundem

A.R. LONEA. Vă comuni
căm că ospătarei în cauză i s-a 
atras atenția asupra comportă
rii sale necorecte. Din relațiile 
culese de noi, rezultă însă că 
atît dv. cît și colegul care v-a 
însoțit, ați avut o atitudine ne
corespunzătoare față de ospă
tară, ceea ce a generat discu
țiile nepotrivite despre care ne 
scrieți.

PETRU FĂGĂRAȘ, LU
PENI. Consiliul popular al o- 
rașului Lupeni ne informează 
că problema relatată de dv. re
dacției a fost soluționată.
• PETRU KISS, BARBA- 

TENI. încadrarea în gradul II 
de invaliditate, în vederea pen
sionării, este de competența co
misiei de expertiză medicală din 
Lupeni.

împotriva deciziei de încadra
re, puteți face contestația. în 
termen de 60 de zile de la co
municare, la comisia județeană 
de expertiză medicală.

PAVEL GHEORGHE, LO
NEA. Pensionarii pentru limită

de vîrstă primesc, pe timpul cit 
sînt angajați cu contracte de 
muncă pe durată determinată 
de pînă la 4 luni în cursul ți
nui an calendaristic, pe lingă 
salariu, pensia în întregime da
că angajarea lor se face pen
tru o activitate cu caracter se
zonier sau temporar, ori pentru 
înlocuirea unui salariat care 
din diferite cauze nu lucrează 
dar căruia i sc menține con
tractul de muncă.

•- ELISABETA ARCHIE. LU
PENI. Concediu suplimentar se 
acordă salariaților care Uși des
fășoară activitatea în locuri 
deosebite de muncă. Dv. aveți 
dreptul. în raport cu vechimea 
în producție de 4 ani și 2 luni, 
la un concediu de odihnă de 15 
zile lucrătoare.

<. MIHAI UDREA. LUPENI. 
Prezentați-vă la magazinul „Fe- 
ro-metale* al O.C.L. produse- 
industriale Lupeni, de unde 
puteți ridica materialul de con
strucție despre care ne-ați scris.

publicitate

la
cu

sarcinilor de 
din această 
se înche- 
cincinalului

o-

(Urmare din pag. 1)

i
t
i

sporite 
și a 
an al 
un bilanț de reali

zări cît mai bogat, iar în ace
lași timp să se asigure toate 
condițiile tehnico-materiale și 
organizatorice pentru preluarea 
optimă a sarcinilor de plan 
anul 1972 și îndeplinirea lor 
exemplară începând din primul 
trimestru. Analizele efectuate

A
In atenfia pescarilor sportivi!

In urma propunerilor ven- 
nite din masa pescarilor spor
tivi din cadrul filialei 
A.G.V.S.P. Lupeni, s-a hotărit 
de către comitetul filialei ca 
o dată cu oprirea pescuitu
lui la păstrăv apele a-

flate în folosința filialei Lu
peni, să fie oprit și pescui
tul la lipan.

Această măsură va duce la 
creșterea efectivelor de lipan, 
specie Ia care s-a constatat 
scăderea efectivului în ulti
mul timp.

PIERDUT in autobuzul de 
Petrila o poșetă cu acte. Cra- 
suc Eugen — 8 Martie, 
16/51 Petrila.

Această fetiță, pe nume 
Kovaci Magdalena, elevă la 
Școala generală nr. 1 Petro
șani, în vîrstă de 15 ani, 
blondă, ochi albaștri. înălți
me 1,60 îmbrăcată în unifor
mă școlară, fîș maro, sandale 
vișinii, poartă servietă maro 
— a dispărut în ziua de 15 
septembrie 1971 în drum spre 
școală. Cine o întâlnește, sau 
cunoaște unde locuiește este 
rugat să anunțe școala, între- 
ținătorii (Petroșani str. Viito
rului, bloc 37, apartament 13) 
sau organele de miliție.

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
J
I 
I t.

Adrian Cănăvoiu de la 
Casa pionierilor din Vulcan 
(cu lucrarea „Robotul Zdrean
ță)". Mihai Moisiuc, elev în 
clasa a VIII-a D la Școala ge
nerală Dr. Petru Groza Deva 
(cu lucrarea «Navomodel ra
pid torpilor telecomandat 
T141"), Adrian Belea de la 
Școala generală nr. 6 Petro
șani (cu lucrarea „Semnali
zator optic1*) și mulți alții — 
elevi fruntași la învățătură, 
pasionați de știință și teh
nică, viitori specialiști ai in
dustriei României socialiste. 
Succesele lor sînt o confir
mare a eforturilor și price-

„naclicfa cutezătorilor
perii fiecăruia dar și a spri
jinului și îndrumării compe
tente din partea unor profe
sori, a unor educatori, a u- 
nor părinți.

„Este o deosebită mîndrie 
pentru toți pionierii și șco
larii din județul Hunedoara 
— ne-a declarat profesorul 
Gligor Ilașa, președintele Con
siliului județean al Organiza
ției pionierilor — de a cuceri 
marele trofeu „Racheta Cu
tezătorilor' al concursului 
„Minitehnicus ’71“, Aceasta

constituie o încununare a ac
tivității lor fructuoase in do
meniul științei și tehnicii, 
răsplata preocupărilor și pa
siunii lor pentru munca fi
zică, aplicativă, în spiritul 
recentelor indicații ale parti
dului și statului nostru, per
sonal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in legătură cu in
troducerea activităților tehni- 
co-productive in școli, dez
voltarea dragostei pionierilor 
și școlarilor pentru muncă, 
stimularea curiozității și pa-

siunii lor pentru știință și teh
nică. Acest premiu obligă 
și ne vom strădui să aducem 
cit mai des trofeul .Racheta 
Cutezătorilor" pe platforma 
de cărbune, oțel și legendă 
a județului Hunedoara. Iar 
tovarășul Victor Iațenco, pre
ședintele Consiliului munici
pal al Organizației pionieri
lor, a adăugat: .Avem elevi 
talentați, pasionați de mun
ca fizică, avem cadre didac
tice pricepute și,

nul tuturor — alatun de care 
ajutorul Biroului Comitetului 
municipal de partid ne va fi, 
sîntem siguri, călăuză, ca și 
pînă acum — vom putea ob
ține rezultate la lei de bune 
și in viitor".

Manifestările prilejuite de 
acest eveniment pionieresc 
au continuat cu o înlîlnire 
la I.M.P., între pionieri, 
dre didactice și studenți, 
un concurs de carturi și 
delete în cartierul Aeroport, 
cu o demonstrație de navo- 
modele pe baza sportivii 
„Jiul" și au culminat, acolo 
unde au începui — la Casa 
de cultură - carnavalul
Minitehnicus

i 
t 
i 
i 
t 
t
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

f

Delegația Partidului Comunist
din Belgia

' (Urmare din pag. 1)

măsuri practice, imediate, în 
iVedcrea pregătirii Conferinței 
gcneral-curopenc, cu participa
rea tuturor statelor interesate, 
in legătură cu aceasta, s-a evi
dențiat importanța mobilizării 
opiniei publice, a celor mai largi 
forțe sociale interesate in insta
urarea unui climat de pace și 
securitate, de cooperare euro
peană.

P.C.R. și P.C.B. au subliniat 
hotărirea lor de a dezvolta ra
porturi de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste, 
de a-și aduce întreaga contribu
ție la întărirea unității și co
eziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pc 
baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, ale solidarității și a- 
lutorului reciproc, respectării 
autonomiei fiecărui partid, — 
definite și de Consfătuirea in

Delegația Partidului Comunist 
din Guadelupa

(Urmare din pag. 1) 

lupa și-au exprimat hotărirea 
de a limita și în viitor pentru 
dezvoltarea legăturilor de pri
etenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, autonomiei, ega

Ședința Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

(Urmare din pag. I)

care a omului nou, devotat ca
uzei socialismului și comunis
mului, la formarea conștiinței 
revoluționare a celor ce mun
cesc, la lărgirea orizontului lor 
cultural. Participanții la dezba
teri au făcut numeroase obser
vații și propuneri pentru îmbu
nătățirea în continuare a mun
cii în aceste domenii, angajîn- 
'du-se, totodată, să acționeze 
pentru transpunerea în viață a 

ternațională a partidelor co
muniste și muncitorești din 
1969.

Rcafirmindu-sc solidaritatea 
militantă și sprijinul activ cu 
lupta eroică a popoarelor din 
Indochina, cele două partide 
cer ca S.U.A. să pună capăt 
agresiunii, să-și retragă trupe
le din Vietnam și din întreaga 
peninsulă indochineză ; popoare
le vietnamez, laoțian și cambod
gian să fie lăsate să-și hotă
rască ele însele soarta, fără 
nici un amestec din afară.

Cele două partide și-au expri
mat solidaritatea cu lupta po
poarelor pentru eliberare și in
dependență națională și s-au 
pronunțat pentru întărirea uni
tății tuturor forțelor revoluțio
nare, antiimperialiste, demo
cratice și populare, în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru cauza libertății și indepen
denței naționale, pentru progres 
social, democrație și pace.

lității in drepturi și respectu
lui reciproc.

Vizita în Republica Socialis
tă România a delegației P.C. 
din Guadelupa a constituit un 
prilej de întărire a raporturilor 
tovărășești dintre cele două 
partide, o contribuție la cauza 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste de pretutindeni.

indicațiilor cuprinse în expune
rile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în recentele docu
mente de partid cu privire la 
ridicarea nivelului educativ al 
vieții noastre cultural-artisticc.

In încheierea ședinței, a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.G. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

(Agerpres)

România - realeasa in consiliul
guvernatorilor al A.I.E.A.

VIENA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : In ședința plenară 
de luni dimineața a conferințe: 
generale a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
(AIEA) a avut loc alegerea de 
noi membri în Consiliul guver
natorilor, organul executiv al 
agenției.

Pentru a treia oară de la în
ființarea AIEA, România a 
fost aleasă în acest cons liu. 
Din partea țării noastre, locul

Ministrul comerțului exterior 
al României primit de 

primul ministru al Iranului
TEHERAN 27 (Agerpres). — 

La 26 septembrie, primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveida, l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Cornel 
Burtică, aflat la Teheran pen
tru a participa la lucrările Co
misiei mixte româno-iraniene. 
La convorbiri a asistat Alexan

A treia rundă a convorbirilor 
preliminare 

cehoslovaco-vest-germane
PRAG A 27 (Agerpres). — A- 

genția CTK transmite că, la 
27 septembrie, la Praga a înce
put a treia rundă a convorbi
rilor preliminare între R. S. 
Cehoslovacă și R. F. a Germa
niei în probleme referitoare la 
relațiile reciproce. 

VIETNAMUL DE SUD : Nguen Duc Long, radiotelefo- 
nist in Armata Națională de Eliberare, a scos din luptă fi 
dușmani în timp ce își îndeplinea misiunea sa. Cu toate 
că a fost lovit de 5 ori de valul unei bombe șoc, Nguen 
Duc Long a reușit să mențină legătura între cartierul ge
nerai și unitatea sa. Pentru meritele sale este deținătorul 
ordinului „Erou al Eliberării11.

In foto : Nguen Duc Long in timpul unei misiuni.

de guvernator în acest orga
nism îl ocupă prof. Ioan Ursu. 
președintele comitetului de 
stat pentru energia nucleară, 
șeful delegației române la 
conferința generală AIEA.

Consiliul guvernatorilor, com
pus din 25 de membri, conduce 
întreaga activitate a AIEA în
tre sesiuni, elaborează progra
mele Și bugetul agenției pen
tru anul următor, pe care le 
supune apoi aprobării confe
rinței generale.

dru Boabă, ambasadorul Ro
mâniei în Tran.

Ministrul român al comerțu
lui exterior a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Manoutcher 
Eghbal, președintele Societății 
iraniene de petrol, și Mohamad 
Sam. ministru de interne, con
sacrate schimburilor comercia
le între cele două țări.

Delegația cehoslovacă la con
vorbiri este condusă de Jiri 
Gotz, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, iar cea a 
R. F, a Germaniei, de Paul 
Frank, secretar de stat la mi
nisterul de externe al R.F.G.

D/0 ȚĂRILE SOCIALISTE baza industriei

Uniunea Sovietică

R.P. Chineză

Republica Cuba

R.P.D. Coreeană

R.P. Polonă
este ab- 
profesori. 
absolveau

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— Uzinele mecanice „Ursus“ 
din apropiere de Varșovia, 
actuala Uniune pentru indus
tria de tractoare, a împlinit

asigurarea materialelor, 
bustibililor, energiei și 
șinilor necesare econom: 
ționale. In cursul acti 
plan șesenal (1971—197 
dustria grea a R.P.D. i 
ne urmează să produ 
nua] 28—30 miliarde 
xvați-ore energie ele 
50—53 milioane tone că

Metalul 
sovietice.

La uzina metalică din No- 
volipcțk se construiește cel 
mai mare furnal din țară cu 
o capacitate de 3 200 m3, care 
va elabora 2,3 milioane tone 
fontă pe an. Acest furnal este 
unul din 
care vor 
cincinal, 
prevede 
nale cu < 
metri cubi.

In foto : Se montează 
taua furnalului.

PEKIN 27 
Șanhai, unul 
mari porturi 
vine din 
nbscut și 
centru al 
gice.

Producția de fontă și oțel 
a început aici spre sfîrșitul 
secolului al XlX-lea, dar pînă 
la instaurarea puterii popu
lare cantitățile de metal livra
te erau neînsemnate, iar va
rietatea lor era cu totul re
dusă. In prezent, numai sec
țiile de convertizoare ale în
treprinderilor siderurgice din 
Șanhai pot produce o canti
tate de metal care întrece 
de cite va zeci de ori pe cea 
realizată înainte de eliberare 
în întregul oraș. A crescut 
de cîteva sute de ori. și va
rietatea produselor

In primele opt luni ale 
anului în curs. siderurgia 
Șanhaiului a realizat 73 la 
sută din producția planificată 
pentru întregul an 1971, iar 
producția de oțeluri laminate 
a fost cu 14 la sută mai mare 
decît cea realizată în perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

cele fi mari furnale, 
fi construite in acest 
In perspectivă se 
construirea de fur

ii capacitate de 5 OfW»

HAVANA 27 (Agerpres). — 
In provincia Las Vilas s-a 
deschis o școală specială de 
pregătire a învățătorilor cu 
500 de cursanți. Se prevede 
crearea, în aceeași provincie 
și în alte provincii din Cuba, 
de noi școli de acest gen în 
viitorul apropiat.

Guvernul Cubei acordă ma
re importanță pregătirii ca
drelor de profesori și învă
țători. Din anul 1965 pînă in 
1970, diplome de absolvire 
a școlilor de învățători au 
primit 8 000 de persoane. In 
fiecare an. Institutul peda
gogic din Havana 
solvit de 1 500 de 
față de 750 cîți îl 
anual în trecut.

prolesprom" din Moscova pre
gătește proiectele pentru con
struirea celei de-a doua e- 
tape a fabricii, cu o capa
citate de producție anuală de 
10 000 000 metri pătrați de 
plăci din fibră lemnoasă.

50 de ani de existență. In 
septembrie 1921, pe poarta 
uzinei a ieșit primul trac
tor cu marca „Ursus" de 25 
C.P. Reconstruită după răz
boi, întreprinderea produce 
în prezent diferite mașini 
agricole, în primul rînd trac
toare. In acești ani, la „Ursus" 
au fost construite peste 
300 000 tractoare pentru ne
voile Poloniei și pentru ex
port. Planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale 
poloneze prevede nu numai 
creșterea producției, ci și îm
bunătățirea calității mașini
lor realizate de cunoscuta u- 
zină varșoviană. Totodată, va 
fi asimilată producția unei 
noi «familii* de tractoare de 
30—120 CP.

treprinderi vor ieși anual 
8 000 000 metri cubi de ma
terial de înaltă calitate pen
tru fabricarea mobilei. Ma
teria primă o constituie de- 
șeurile forestiere.

In prezent, Institutul «Ghi-

(Agerpres). — 
din cele mai 

ale lumii, de- 
în ce mai cu- 
un important 

industriei siderur-

DEZBATERILE DIN ADUNAREA
GENERALA A 010.

înterna- 
cu bună 
asumate

NEW YORK 27 — Cores
pondentul Agerpres, Constantin 
'Alexandroaie .transmite ! In 
plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început luni dimi
neața dezbaterile generale, care 
oferă șefilor de delegații prile
jul de a expune poziția țărilor 
lor față de principalele proble
me internaționale.

In cuvîntul său, ministrul a- 
facerilor externe al Braziliei, 
•Mario Gibson Barbosa, a su
bliniat că pacea și securitatea, 
ca și progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare, 
sînt probleme centrale ale tim
purilor noastre. El a respins 
teoria «păcii nucleare" sau a 
^echilibrului terorii", ca fiind 
țn flagrantă contradicție cu 
principiile Cartei O.N.U. : ega
litatea in drepturi, respectarea 
suveranității și independenței 
statelor, nefolosirea forței în re
glementarea disputelor 
ționale și îndeplinirea 
credință a obligațiilor 
£n virtutea Cartei.

Ministrul afacerilor 
al Indiei, Sardar Swaran Singh, 
a relevat în cuvîntul său, că 
trupele americane trebuie retra
se din Vietnam, astfel ca popo
rul vietnamez să-și poată hotărî 
singur viitorul, fără nici un a- 
mestec din afară. El a arătat câ 
propunerile în 7 puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud constituie o bază rezo
nabilă pentru realizarea unui 
acord.

Ministrul indian s-a pronun
țat în favoarea convocării unei 
conferințe mondiale de dezar
mare, la care să participe toate 
statele, și a subliniat că gu
vernul său nu se poate declara 
satisfăcut de rezultatele obținu
te pînă în prezent în cadrul

A

Intîlnire Nixon-Hirohito
ANCHORAGE 27 (Agerpres). 

— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, s-a întîlnit cu 
împăratul Japoniei, Hirohito, 
care. în drum spre Copenhaga, 
prima etapă a turneului ce-1 
întreprinde in șase țări vest- 
europene, a făcut o escală la 
baza aeriană americană din 
apropiere de Anchorage, Alaska. 
La întîlnirea ce a avut loc la 
reședința comandantului aces- 

tratativelor de dezarmare de 
la Geneva.

Șeful delegației indiene a su
bliniat că una dintre cele mai 
importante probleme este res
tabilirea drepturilor legitime a- 
le Republicii Popplare Chineze 
la Națiunile Unite. „In lume, 
a spus el, există o singură Chi
nă, în O.N.U. există un singur 
loc pentru China, și numai gu
vernul R.P. Chineze este în 
drept să-1 ocupe. Avem convin- - 
gerea că prezența R.P. Chineze 
la lucrările O.N.U. va contribui 
la sporirea eficienței organiza
ției noastre".

Ministrul de externe al Irar 
nului. Abbas Aii Khalatbari, a 
subliniat în discursul său nece
sitatea urgentă a lichidării de
calajului dintre nivelurile de 
dezvoltare a țărilor industriali
zate și țărilor rămase în ur
mă. El a avertizat împotriva 
noilor tendințe protecționiste și 
a cerut să se ia măsuri pentru 
lichidarea barierelor discrimina
torii din calea exporturilor de 
materii prime ale țărilor 
curs de dezvoltare.

Ministrul iranian a relevat 
apoi necesitatea urgentă a recu
noașterii drepturilor legitime a- 
le R.P. Chineze la Națiunile 
Unite.

După ce a reafirmat ca O- 
rientul Mijlociu să fie transfor
mat într-o zonă denucleariza- 
tă, vorbitorul a cerut ca Isra
elul sâ-și retragă toate trupe
le de pe teritoriile arabe ocu
pate.

Șeful delegației iraniene a 
pledat, în încheiere, pentru 
transpunerea în viață a declara
țiilor și rezoluțiilor O.N.U. pri
vitoare la decolonizare și lichi
darea ultimelor bastioane ale 
colonialismului din Golful Per
sic și de pe pămîntul Africii.

I
I

în

tei baze, au participat, din par- 
tea americană, William Rogers, 
secretarul Departamentului de 
stat, R. Morton, ministru de 
interne, și Henry Kissinger, 
consilier special pentru proble
mele securității naționale, iar 
din partea japoneză ministrul 
de externe, Takeo Fukuda. Au 
fost discutate, potrivit unui 
comunicat oficial, „probleme 
de interes reciproc*.

® MOSCOVA. S-a încheiat 
vizita în Uniunea Sovietică a 
delegației Partidului Comunist 

I- din Japonia, în frunte cu pre
ședintele Prezidiului C.C. al 

IP.C.J., Kenji Miyamoto, anun
ță agenția TASS.
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© ANKARA. Ministrul turc 
al comunicațiilor, Haluk Arik, 
și-a prezentat demisia — anun
ță agenția France Presse. El 
este, astfel, primul ministru ca
re părăsește echipa guverna
mentală alcătuită de Nihat Erim 
în martie 1971.

Q VARȘOVIA. Jan Mitrega, 
vicepreședinte a! Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, l-a pri
mit pe Yang Chicii, ministru 
al comunicațiilor al R. P. Chi
neze, care face o vizită în R.P. 
Polonă la invitația ministrului 
navigației al acestei țări. Jerzy 
Szopa, anunță agenția PAP.

0 MOSCOVA. Agenția TASS 
transmite că la invitația C.C. 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și gu
vernului sovietic, Anwar Sadat, 
președintele Republicii Arabe a 
Egiptului, președintele Uniunii 
Socialiste Arabe, va face o vi
zită oficială in Uniunea Sovie
tică, in prima jumătate a lu
nii octombrie.

0 PEKIN. Un avion militar 
al S.U.A. a pătruns la 26 sep
tembrie în spațiul aerian al 

R. P. Chineze, în zona insule
lor Yunghsing și Tung din Ar
hipelagul Hsisha, provincia 
Kwangtung. In legătură cu a- 
ceastă provocare militară, in
formează agenția China Nouă, 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea 
un nou avertisment serios.

© DELIII. Noul guvern al 
Frontului Unit din statul indian 
Kerala a depus jurămîntul. In 

urma acordului realizat între 
conducerile Partidului Comunist 
din India și Congresul Națio
nal Indian, in componența nou
lui guvern au fost cooptați cinci 
reprezentanți ai partidului de 
guvernămînt al Indiei. In func
ția de prim-ministru al statu
lui Kerala a fost desemnat, din 
nou, Chelat Achutha Menon, 
conducător al Partidului Co
munist.

ANKARA. Șahinșahul ira
nian, Reza Pahlavi, a sosit luni 
la Ankara pentru a participa, 
împreună cu șeful statului turc, 

Cevdet Sunay, la festivitatea 
inaugurării noii linii ferate ce 
leagă Iranul și Turcia. Noua 
linie ferată, construită în șase 
ani, va permite parcurgerea dis
tanței dintre Ankara și Teheran 
(2 416 km) în 64 de ore.

© CAIRO. In apele Mării 
Mediterane, nu departe de por
tul egiptean Alexandria, au fost 
descoperite rămășițele unei na
ve de acum două mii de ani. 
Au fost identificate, de ase

menea, două ancore de piatră, 
obiecte de ceramică și lemn. 
Specialiștii au scos la suprafață 
o placă cu o inscripție în limba 
greacă veche. Toate aceste des
coperiri vor fi expuse în Mu
zeul de istorie din orașul Ale
xandria, îmbogățindu-se, astfel, 
mărturiile despre civilizațiile 
apuse.

• MOSCOVA. La invitația 
Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice, la Moscova a 
sosit luni după-amiază, într-o 
vizită oficială, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi.

Republica 
Togo 

a hotărît să 
recunoască 

R.P. Chineză
LOME 27 (Agerpres). — Re

publica Togo a hotărit să recu
noască R.P. Chineză, a anun
țat recent guvernul acestei țări 
intr-un comunicat dat publici
tății la Lome — relatează a- 
genția China Nouă. Această ho- 
tărirc a fost luată in cadrul li
nei ședințe comune a Biroului 
Politic al Uniunii poporului to- 
golez, partid de guvernămînt, și 
a Consiliului Ministerial, prezi
dată de generalul Etienne Eya- 
dema, președintele Uniunii și al 
Republicii Togo.

In aceeași zi au început con
vorbirile între șeful guvernu
lui indian și Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

© HANOI. Lc Duan, prim- 
secretar ai C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
și Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliu
lui de Miniștri, l-au primit pe 
Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vieepremier al Consi
liului de Stat, șeful delegației 
economice guvernamentale chi
neze, care se află în vizită la 
Hanoi.

Orientul 
Apropiat

AMMAN 27 (Agetrpres). — 
Un purtător de cuvînt al Pa
latului Regal de la Amman a 
precizat că Iordania rămîne 
consecventă cu hotărirea sa de 
a se conforma rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967. Totodată, el a 
menționat că Iordania nu este 
împotriva unei soluționări pe 
etape a conflictului din Orien
tul Apropiat, cu condiția ca 
acesta să permită o reglemen
tare globală, conform rezoluției 
Consiliului de Securitate.

Demisia guvernului 
danez

COPENHAGA 27 (Agerpres). 
— Primul ministru danez, Hil- 
mar Baunsgaard, a anunțat luni 
că a remis regelui Frederik al 
IX-lea demisia guvernului său. 
Baunsgaard a precizat că re
gele i-a acceptat cererea, cerîn- 
du-i însă să rămînă la condu
cerea țării pentru girarea pro
blemelor curente pînă la con

Discursul 
președintelui R.A.Y., 

Ăbdul Rahman EI Iriani
SANAA 27 (Agerpres). — Cu 

ocazia aniversării a nouă ani 
de la răsturnarea monarhiei, în 
capitala Republicii Arabe 
Yemen a avut loc o paradă 
militară Ia care au asistat 
membri ai Consiliului republi
can, ai guvernului, personalități 
ale vieții politice, sociale și 
culturale.

Intr-un discurs rostit cu a- 
cest prilej, Abdul Rahman El 
Iriani, președintele Consiliului 
Republican, a evocat momen
te din lupta desfășurată timp 
de aproape șapte ani de po
porul yemenit pentru apărarea 
dreptului la viață și indepen
dență. Șeful statului a cerut 
întregului popor yemenit să

încheierea lucrărilor
Congresului T.A.N.U.
DAR ES SALAAM 27 (A- 

gerpres). — La Dar cs Salaam 
s-au încheiat lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al Uniu
nii Naționale Africane din 
Tanganika (TANU), partid de 
guvernămînt. In rezoluțiile a- 
doptate de delegați se reco
mandă înfăptuirea unor măsuri 
în vederea dezvoltării și con
solidării continue a economiei 
Tanzaniei și a unei mai rațio
nale folosiri a bogățiilor natu
rale ale țării. In intervențiile 
lor, delegații au subliniat nece
sitatea introducerii unor modi
ficări la directivele celui de-al 

stituirea unui nou guvern.
După cum se știe, fostul gu-< 

vern danez de coaliție, condus 
de premierul Hilmar Baunsga
ard. nu a reușit să obțină, cu 
ocazia alegerilor generale do 
marțea trecută, o majoritate da 
voturi care să-i permită să ră-1 
mînă în fruntea executivului da 
la Copenhaga.

susțină eforturile guvernului da 
soluționare a dificultăților eco
nomice, financiare și sociale cu 
care este confruntată Republica 
Arabă Yemen, să participe ac
tiv la înfăptuirea planurilor dâ 
dezvoltare economică. După ca 
s-a referit la măsurile de ordin 
economic și financiar, preconi
zate de autorități, președintele 
Abdul Rahman El Iriani a sub
liniat că R.A.Y. este angajată 
pe calea lichidării dificultăților 
generate de cei șapte ani de 
lupte continue între unitățile 
guvernului central și triburile 
regaliste care susțineau readu
cerea la Sanaa a imamului EI 
Badr, înlăturat în urmă c4 
nouă ani.

doilea plan de dezvoltare eco
nomică a țării șî necesitatea 
ca principalele mijloace să 
fie canalizate spre dezvolta
rea sectoarelor de bază ale e- 
conomiei naționale.

Intr-o rezoluție adoptată do 
congres se arată că Uniunea 
Națională Africană din Tanga
nika și întregul popor acordă 
sprijin multilateral mișcărilor» 
de eliberare națională care desJ 
fășoară o luptă curajoasă im-» 
potriva colonialismului, pentru 
eliberarea popoarelor și țăriloa 
lor de sub dominația străină.
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