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RÎAUZABIA PIMIDI DE

Vizita în tara noastră

prințul Norodom Sianuk
Bunele relații româno-cambodgiene înregistrează un moment de seamă, cu largi și profunde semni

ficații pentru evoluția lor mereu ascendentă: vizita oficială de prietenie, la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a Alteței Sale Regale, prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, împreună cu Alteța Sa Regală, prințesa Monique Sianuk, vizită începută luni în 
țara noastră.

Sosirea oaspeților are loc într-o 
atmosferă sărbătorească, specifică 
marilor evenimente.

In întîmpinarea oaspeților au ve
nit tovarășii Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
I6n Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Janos Fa
zekas, Mihai Gere, Ștefan Andrei, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, cu soțiile, Marin Ale
xie, ambasadorul Republicii Socia
liste România acreditat pe lîngă Al
teța Sa Regală, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia.

Sînt prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Ora 9,45. Avionul, la 
ruia au călătorit solii 
cambodgian, aterizează, 
trarea în spațiul aerian

bordul că- 
poporului

De
al

la in- 
Româ-

nici, aeronava a fost însoțită de a- 
vioane cu reacție ale Forțelor noas
tre Armate.

La coborîrea din avion, Norodom 
Sianuk și prințesa Monique Sianuk 
sint salutați cordial de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. Conducătorii celor 
două țări își strîng prietenește mîi- 
nile, își adresează urări călduroase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă oaspeților pe conducătorii de 
partid și de stat români veniți în 
intîmpinare.

Apoi, prințul 
prezintă 
Ceaușescu 
Ceaușescu, celorlalți conducători de 
partid și de stat români, persoanele 
oficiale care îl însoțesc.

In continuarea ceremoniei sosirii, 
comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul. Se intonează Imnu-

Norodom Sianuk 
tovarășului 
și tovarășei

Nicolae
Elena

file de Stat ale Cambodgiei și' Re
publicii Socialiste România, în timp 
ce se trag 21 de salve de artilerie.

După ceremonialul sosirii, prințul 
Norodom Sianuk și președintele 
Nicolae Ceaușescu iau loc într-o ma
șină deschisă escortată de rnoto- 
cicliști, și se îndreaptă spre reședin
ța rezervată oaspeților.

Mii de cetățeni ai Capitalei, ma
sați pe întregul traseu, de la in
trarea în Capitală și pînă la re
ședință, salută cu căldură pe con
ducătorii celor două țări, ovațio
nează îndelung pentru prietenia ro- 
mâno-cambodgtană, pentru colabora
rea dintre țările și popoarele noas
tre.

Intîmpinîndu-i cui cordialitate și 
căldură, poporul român a salutat, 
în persoana înalțilpr oaspeți, po<

(Continuare în pag. a 4-a)
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de transportoare TR-2 
va fi terminat la timp
Colectivul secției mecanice 

a Uzinei de utilaj minier Pe
troșani depune strădanii susți
nute în aceste zile pentru a în
cheia pînă la sfîrșitul lunii iu
nie toate lucrările care condi
ționează terminarea și pregăti
rea pentru livrarea unui lot 
de 20 transportoare TR-2. Prin 
contribuția ce o aduc zi de zi 
la realizarea acestei sarcini se

afirmă, din cadrul secției me
canice, unde se execută cele 
mai multe repere, strungarii 
comuniști Ion Almășan, Adal
bert Svoboda și Florea Măciu
că, frezorii Ion Raicu și Ionel 
Olah, rectificatorul Rusalin Bo- 
ța, lăcătușii montori Victor 
Socaci, loan Suciu și Hans Ot
to Kloss.

Interviu cu ing. VALER STANCIU, șeful serviciului metode din C.C.P-

Asupra importanței lucrărilor de pregătiri este de pri
sos să insistăm. Se știe că fără efectuarea lor la timp și la 
parametri de execuție prevăzuți, intrarea în funcțiune la 
datele stabilite a noilor capacități de producție subterane, 
în conformitate cu dinamica extracției la unitatea respec
tivă, nu mai poate fi respectată, iar realizarea indicatorilor 
tehnici și economici, mai mult sau mai puțin, compromisă. 
Despre aceste inconveniente provocate de anumite restanțe 
înregistrate în cele 5 luni trecute din anul curent la lucră
rile de pregătire, despre importanța și posibilitatea reali
zării planului la acest gen de lucrări ne-a vorbit
VALER STANCIU, șeful 
cărbunelui Petroșani.

serviciului metode din
tov. ing. 
Centrala

I
I
I
I
I

Da, sînt un sentimental. Ori de 
cite ori revin în uzină este im
posibil să-mi ascund sentimenta
lismul. Căci pentru mine uzina 
e locul fascinant și unic, unde o 
coardă lăuntrică vibrează acel 
neasemuit acasă... Uzina e o per
manenta confruntare a conștiin
ței și a sensibilității mele cu înăl
țimea veritabilelor încercări. Re
vin în uzină de fiecare dată cînd 
drumurile încep să aibă sensul, nu 
îndeajuns de limpede, revin de 
fiecare dată cînd visele mele au

nevoie de pulsul realului și de 
certitudinea împlinirii. In uzină, 
cum am spus, sînt un sentimental'. 
Sînt un sentimental la turnătorie, 
în timp ce oamenii, ei, oamenii 
uzinei se bucură simplu și grav 
de încă o șarjă. Lîngă hala con
strucțiilor metalice sînt un senti
mental fiindcă știu că tot ce se 
face aici are sens și conținut. In

Dan DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

— Am rămas în urmă cu lu
crările de pregătiri, ceea ce 
ne-a deranjat simțitor în asi
gurarea la timp a capacităților 
de producție la unitățile noas
tre miniere. După 5 luni, res
tanța a ajuns la o „cotă” deloc 
liniștitoare t aproape 6 km de 
pregătiri nerealizați față de 
prevederile preliminarului, a- 
fectînd cu 18 la sută planul 
respectiv. Doar patru exploa
tări miniere și-au onorat sar
cinile în această direcție i Li- 
vezeni, unde se pregătesc în 
stratul 5 blocul IV două fron
tale, Aninoasa, Vulcan și Uri
cani. Nu s-au pregătit în timp

de la ex-util o serie de lucrări 
ploatările miniere Lupeni, Vul
can și Paroșeni unde au fost 
compromise sarcinile de plan 
pe întreaga perioadă, din. cau
za insuficienței liniei de front 
active. Ce-aș vrea să precizez k- 
în legătură cu pregătirile ? 
Pentru zonele de zăcămînt în 
care se exploatează strate groa
se, după executarea lucrărilor 
de pregătiri se creează o situa
ție de liniște, de siguranță pen
tru ziua de mîine a producției, 
ca să zicem așa ; în schimb, la 
unitățile miniere care dețin o 
pondere mare de strate subțiri 
și de grosime medie se ivește o

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, secretar ge- 
ral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au pri
mit luni la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, în vizită 
protocolară, pe Alteța Sa Rega
lă prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, și pe Alteța 
Sa Regală, prințesa Monique 
Sianuk.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer

Ieng 
soția, 
Thio-

ntil „Steaua Republicii Socia
liste România” clasa I pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea relațiilor de i prietenie din
tre Cambodgia și Republica So
cialistă România, a colaborării 
dintre popoarele celor două 
țări.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
înaltul ordin conferit reprezin
tă un semn al prieteniei și so
lidarității cu liipta poporului 
cambodgian pentru independen
ță.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înmînat 
Alteței Sale Regale, prințesa 
Monique Sianuk ordinul „23 
August" clasa I.

și soția sa, Elena Maurer, Ja
nos Fazekas, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, Corneliu 
Mănescu, cu soția, Aurel Du
ma, Marin Alexie.

Au participat domnii 
Sary, Sarin Chhak, cu 
I-Iuot Sambath, cu soția,
unn Prasith, Alteța Sa prințul 
Sisowath Methavi.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă de 
te și prietenie.

In cadrul primirii
re, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
înmînat Alteței Sale Regale, 
prințul Norodom Sianuk, ordi-

desfășurat 
cordialita-

protocol-a-

stare de incertitudine în asigu
rarea liniei active de front, 
chiar dacă pentru o anumită 
perioadă, să spunem, s-a rea
lizat planul de pregătiri. Nu o- 
dată, 
mînt.
de ce 
ceste
față de onorarea Ia momentul 
oportun a fiecărui obiectiv in
clus în planul de pregătiri pen
tru asigurarea întocmai a ca
pacităților de producție preco
nizate trebuie să se manifeste 
din plin, înlăturîndu-se orice 
tergiversări păgubitoare în 
ceea ce privește execuția lor. 
Se află, în această ipostază, ex
ploatările miniere Vulcan, Pa- 
reșeni, Uricani și — în viitor 
— Livezeni. Zăcămintele pu- 

' ternic tectonizate — cazul Văii
Jiului este elocvent — presu
pun un grad de cunoaștere su
perior, o atenție expresă pen
tru a preîntîmpina orice urmă 
de neprevăzut...

— Am dori să faceți cîteva 
referiri și la 
certe în domeniul 
Ia posibilitățile de 
acestora.

— După cum se
fapt presa locală a relatat pe 
larg aceste evenimente, brigă
zile conduse de Constantin Tri- 
fan și Constantin Grădinara, 
de la E.M. Uricani au repurtat 
veritabile recorduri, avansînd 
în lunile aprilie și mai cu 192 
metri, și respectiv cu 154 metri.

unele porțiuni de zăcă- 
trebuie abandonate. Iată 
cred că, mai ales la a- 

exploatări preocuparea

Luni după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, au început con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, președintele Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, Al
teța Sa Regală prințul Norodom 
Sianuk.

Din partea română,' la convorbiri 
participă tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xccutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Janos Fazekas.

membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.G. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Duma, membru al C.G. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Marin Alexie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România, acre
ditat pe lîngă șeful statului Cam
bodgia.

Din partea Cambodgiei iau parte 
Ieng Sary, trimis special al părții 
din interior a Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, și a Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.K.), Sarin 
Chhak, membru al Biroului Politic

al C.C. al F.U.N.K. și ministru] a- 
faccrilor externe al G.R.U.N.K., 
Huot Sambath, membru al Biroului 
Politic al C.G. al F.U.N.K. și am
basador al Regatului Cambodgia în 
Republica Socialistă România, Thio- 
unn Prasith, membru supleant al 
Biroului Politic al C.G. al F.U.N.K. 
și ministru însărcinat cu coordona
rea eforturilor luptei pentru elibe
rare națională, Alteța Sa Prințul 
Sisowath Methavi, director 
net al șefului statului.

In timpul convorbirilor, s-a efec
tuat un larg schimb de păreri cu 
privire Ia unele probleme actuala 
ale vieții politice internaționale, In

de cabi-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ing. Traian MtlLLER

(Continuare în pag. a 3-a)

cunoaște, de

unele realizări 
pregătirilor, 
extindere a
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Vă prezentăm

sare
suitor cu profil de 7,3

Un angajament con

de suitor peste pian
Aîn fiecare lună;

metri pătrați;

va îmbunătăți aerajul
minei

azi: BARMHMI
33 metri liniari avan

/

lunară într-un

'II
li,

FT
1

— Auziți ce zice șefu’ : dacă facem 200 de metri, „ur 
gentăni" lucrarea și vom cîștiga și mai bine, le spunea Ale
xandru Szilagyi ortacilor. Voi ce credeți, ne prindem, ’au ba !?

timpul stabilit a su
itorului de la Bonei,

Un interviu despre valoarea celor trei inițiative lansate 
de minerii de la Uricani, Lupeni și Aninoasa pentru 
creșterea vitezelor de avansare — în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului

® Rubrica „România socialistă în imagini și fapte"
O cuprinzătoare rubrică de SPORT
La rubrica „Sfatul medicului" : Un articol avînd ca temă 
importanța și necesitatea examenului radiofotografic de 
masă
In pagina a 4-a : știri, reportaje, comentarii despre cele 
mai noi evenimente petrecute în ultimele 24 de ore pe 
plan internațional

1
1
1
I
1
*

1
I
>1

1 
I
X

I

Folclorul, sursă inepuizabilă

n ultimele trei zile ale săp- 
-—tămînii trecute Valea fiului 

a găzduit o manifestare cul- 
lural-artistică a cărei importanță 
depășește cadrul județean — festi
valul și concursul folcloric „Flori 
alese de pe fiu". Inițiativa locală, 
care demonstrează temperatura foar
te diversei mișcări amatoristice, a 
reunit, pentru prima oară, pe aceeași 
scenă, ansamblurile hunedorene cu 
ele din Dolj și Mehedinți (regre

tabilă este lipsa de solicitudine a 
‘actorilor culturali din județul Gorj) 
oferind o suită de spectacole deose
bit de atractivă. Sîmbătă după- 
amiază pe străzile orașului Petro
șani s-a desfășurat parada portului 
popular, moment care a echivalat 
cu sjîrșilul ediției a ll-a a festi
valului școlar „Flori alese de pe 
liu" și începutul concursului artiș
tilor amatori. Parada a fost un 
spectacol în sine : sobrietatea portu
lui popular din Valea Jiului a în
tâlnit explozia coloristică a celor din 
Mehedinți, Dolj și Gorj. Festivitatea 
de deschidere a festivalului-concurs 
a avut loc în fața Casei de cultură, 
unde tovarășul Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
a salutat inițiativa și i-a reliefat 
semnificațiile organizării ei în secu
larul bazin carbonifer care, în
celași timp, este și un rezervor al 
comorilor folclorice.

Din participarea concur enților s-a 
desprins un crescendo calitativ. Da
că spectacolul ansamblului „Alune- 
lul“ — „Trandafir doljean", se poa
te defini prin diletantă improviza
ție — cu excepția doar a cîtorva 
puncte mai rezistente —, ansamblul 
mehedințean „Izvorașul" a sporit 
nota de profesionalitate artistică, fi-

a-

valori artistic

inel, de )apt, și unicul concurent al 
reprezentanților județului nostru. 
Clasificarea și premierea artiștilor a- 
matori ne dă posibilitatea să ope
răm aprecieri mai nuanțate.

Dintre cele trei orchestre de mu
zică populară, premiul I a fost a- 
cordat celei din Valea fiului (diri
jor prof. Gheorghe Popa), formație 
bogată și bine sudată, despre care 
am mai scris cu puțin timp în ur
mă. Fiecare nouă apariție a ei ne 
convinge în privința progresului in
terpretativ, cu note de reală vir
tuozitate în executarea melodiilor 
locale. Orchestra „Izvorașul" din

Drobeta — Turnu Severin (premiul 
special al juriului) a produs multe 
și durabile satisfacții artistice, diri
jorul Marin Ghiocel conducînd-o cu 
măiestrie spre o armonizare desă- 
vîrșită.

La dansuri populare locul 1 a 
revenit excelentei suite a C. S. Hu
nedoara (coregraf Val. Erzeanu). 
Ritmul, costumele strălucitoare și 
valoarea plastică sînl elementele care

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ca și în anii anteriori, 
deschiderea oficială a săp- 
tămînii „Sarmis" a avut 
loc în vecinătatea vestigii
lor romane de la Sarmi- 
zegetusa, subliniindu-se, în 
acest fel, legătura organi
că indisolubilă dintre aspi
rațiile strămoșilor și năzu
ințele generațiilor de as
tăzi. La inaugurarea mani
festărilor au fost de față 
tovarășii DAVID LAZĂR. 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, SILVIU 
DALEA. reprezentant al 
Consiliului culturii și edu
cației socialiste, etnografi 
și folcloriști, alți invitați.

Luîud cuvîntul, PETRU STOL 
CAN, președintele comitetului ju
dețean pentru cultură și educație 
socialistă, a subliniat că pe par
cursul celor opt zile, cît va dura 
festivalul, oamenii muncii din ju
deț vor avea posibilitatea să par
ticipe la manifestări variate, a- 
tractive, interesante și cu un pro
nunțat caracter educativ. Con*— 
vînd tradițiile progresiste 
intașilor — a remaițca 
nil — activitatea cultu: 
tivă este chemată să re 
simbioză între tradiționa 
temporan, să prezinte 
printr-o viziune actuală. 1. 
zînd acestui deziderat, p- 
dramatic „Gctusa", redat în 
terpretarea unui colectiv de I; 
Teatrul de stat „Valea Jiului" a 
reînviat pe scenă un episod dra
matic din istoria dacilor, eviden- 
țiindu-le eroismul, dîrzcnia, cura 
jul cu care și-au apărat hotarele. 
Dragostea lor față de meleagurile

I
I
I

Al. SANDULESCU |
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Steagul roșu

CJ divizia C

merituoasă
Confruntarea dintre Știința 

(Petroșani, revelația campiona
tului divizionar de rugbi și Gri- 
vjța roșie din București, o e- 
ehipă cu îndreptățite pretenții 
la unul din primele locuri 
ale clasamentului a confir
mat pe deplin așteptările. Am
bele teamuri, învinse destul de 
categoric în etapa precedentă 
s-au angajat încă din start în- 
tr-o dispută aprigă pentru cu
cerirea victoriei. Bucos și com
pania au demonstrat încă o da
tă înaltele valențe ale XV-lui 
«lin care fac parte, întrecînd, în- 
Ir-un final spectaculos, o echi
pă decisă să-și vîndă foarte 
scump pielea. Și-au spus cuvîn- 
lul. în cele din urmă, diferența 
de valoare, voința de 
ge a studenților de la

O analiză Ia rece a 
tării echipei antrenate 
odor Rădulescu scoate 
IS potențele nebănuite
team care a început maratonul 
celor 22 de etape în chip de 
anonim, și îl încheie, cu excep
ția unor „accidente", in postu
ra unei echipe învinse de pu
ține ori de adversari, angajată 
plenar în cursa pentru primul 
Joc.

Meciul de duminică, disputat 
■pe stadionul Jiul, a început in 
nota de dominare a studenților 
care deși lipsiți de aportul lui 
Moroe și Burghelea. au con
trolat cu autoritate jocul, ofe- 
rindu-i lui Roșea posibilitatea 
să înscrie la colț în urma unei 
splendide acțiuni, inițiate în 
min. 4 de Marinescu și FI. Con
stantin. Surprinzător, oaspeții

nu se descurajează și, 
de o eroare colectivă

a învin-
I.M.P.
compor- 
de The- 
la ivea- 
ale unui

Este 
rateze 

de 
favoarea grivițenilor

în finalul 
doar... două 
înscrie pen- 
din lovituri

eabil două lovituri de pedeap
să. Același Mihai Bucos aduce 
echipei sale și conducerea 
13—10) în min. 62, trimi 
de la centru balonul printre 
buturile bucureștenilor în urma 
unei lovituri de pedeapsă acor
date la o ieșire grosolană comi
să de Țibuleac (eliminat apoi 
din joc). Din acest moment pe 
teren există o singură echipă, 
aceea a gazdelor. Superioritatea 
evidentă este concretizată de 
FI. Constantin (min. 76) autorul 
unui spectaculos eseu, rezultat 
concret al unei bune acțiuni 
inițiate de inepuizabilul Moro
mete. Transformă cu precizie

(cu 
ițînd

modifică
Știința 19

Nicuiescu

Bucos și scorul se 
pentru ultima oară : 
— Grivița roșie 10.

Arbitrul Petre 
(București) a condus următoa
rele formații ■ ȘTIINȚA : DI-. 
NU, ORTELECAN, TALPA, IO
NESCU, CONSTANTIN, MORO
METE, Băltărețu, Stănculescu, 
Neagu, Marinescu, Abrîbula, 
RADULESCU, Fălcușanu, Roșea, 
BUCOS (au mai jucat : Lomotă 
și Truță). GRIVIȚA ROȘIE: 
Teodorescu, Mesaros, Stoian, 
VELUDA, Demian, Dumitrescu, 
POP, STOICA, Mihai, ȚIBU
LEAC, Negoeseu, Sabău, PA
VLOVICI. BALCAN, Comănici.

Nicolae LOBONȚ

Ultima etapă a campionatului di
viziei C la fotbal a reunii duminică 
pe stadionul Jiul, cele două repre
zentante ale municipiului nostru în 
această competiție, Știința Petroșani 
și Minerul Lupeni. Acum, Ia finele 
acestor înfruntări ardente din seria 
a Vil-a, în care protagonistele de 
duminică erau vajnice pretendente 
la titlul de lider, văzîndu-și spulbe
rate succesiv speranțele împlinirii a- 
ceslui deziderat și parcă resemnate 
de acest dcznodămînt, cele două 
„teamtiri" au practicat, contrar pre
viziunilor, un joc slab în cea mai 
marc parte a întîlnirii. Miza jocului 
bind mai mică — ocuparea locu
lui secund al clasamentului seriei — 
ea nu a mai suscitat un interes prea 
mare din partea celor două echipe, 
lucru constata: din evoluția acestora 
de pe teren. Dacă mai adăugăm și 
faptul că victoria — oare mai poate 
fi numită astfel ?! — a fost obți
nută de studenți printr-un autogol 
al oaspețiloi (autor Burdangiu, min. 
13) nu ne mai rărnîn prea multe 
de spus despre acest

Totuși, ocazii de 
ivtit ambele 
mâții deosebit de favorabile. Dar 
lipsa de incisivitate a lui Ștefan și 
Pănescu dc Ia gazde, cît și acțiunile 
letargice ale înaintașilor lupeneni au 
lăcut ca numeroasele incursiuni în
treprinse spre ambele porți să rărnî- 
nă nefructificate. Mai lucid, doar 
Ionescu a încercat să dea o notă 
de cursivitate jocului, punîndu-i în 
atac pe coechipieri, cu pase precise, 
oportune. Oaspeții au avut în com
partimentul defensiv în Șvedak un 
apărător foarte activ, ce anihila si
gur, eficace, acțiunile întreprinse de 
studenți pe partea lui.

In concluzie, un meci fără spec
taculozitate, lipsit de vervă, meci ti
pic de final de campionat, cînd toa
te conturile au fost încheiate.

Elevii profesorului Ghcorghe Iri-

mic și ai lui T. Mihalache au e- 
voluat în următoarele alcătuiri : 
ȘTIINȚA: Bcrindei — Ștefănescu, 
Zavălaș, Safta (Rus, min. 80), Nă- 
dășan — Burnete, Ionescu — Bă- 
lăneanu (Alexandronr, min. 74), 
Ștefan, Bîtea, Pănescu. MINERUL : 
Șarpe — Pali, Kelemen, Șvedak, 
Burdangiu — Szilagyi, Mossonyi 
(Donciu, min. 83) — David, Co- 
■ roază, I.ucuța, Moldovan.

A arbitrat bine o brigadă din 
Caransebeș avîndu-1 la centrii pe 
Ion Haidu.

Ionel ȚABREA

Concurs
de

carturi
meci.

a înscrie au 
echipe, și încă din

a- 
si-profitînd 

a defen
sivei petroșănene egalează prin 
Stoica (min. 15) și preiau con
ducerea grație transformării 
reușite de Comănici. Același 
Comănici, în min. 25 expedia
ză, din drob, un balon în butul 
transversal. In minutul 38, Roș
ea ratează un placaj la 
Pavlovici : urmează o cursă 
scurtă și bucureșteanul înscrie 
un nou eseu la centru, 
rîndul lui Comănici să
transformarea. Cu scorul 
4—10 în 
ia sfîrșit o repriză 
căreia consemnăm 
bune situații de a 
tru Bucos, ambele 
de pedeapsă.

După felul în care debutea
ză repriza secundă era clar că 
vivacitatea ex-petroșănenilor 
Sandu Pop și Sabău, sau efor
turile disperate ale lui Balcan 
și Radu Demian nu pot opri 
cursul victoriei studenților. Dar 
din păcate, pentru moment ac
țiunile „treisferturilor" din Pe
troșani. aflate mereu în pose
sia unor bune baloane cîștiga- 
te de proprii înaintași fie la 
grămezi, fie la margine se o- 
presc la numai cîțivâ metri de 
buturile adverse. Egalarea sur
vine totuși grație unor acțiuni 
reușite ale lui Bucos, care în 
min. 56 și 60 transformă impe-

A luat sfîrșit

Linia de atac a Științei Petro
șani, la o dispută anterioară. 
Primul din stingă. Burghelea, 
a lipsit din formația care a 
evoluat duminică, la Petroșani.

Campionatul
municipal
de volei

Cu etapa a XlV-a desfășuratăv-u etapa a Atv-a aeslașurata in 
ziua de 17 iunie 1972, a luat sfîrșit 
campionatul municipal de volei edi
ția 1971/1972.

Ca și în ediția precedentă, titlul 
de campioană municipală a revenit 
di» nou echipei studențești, care din 
cele 14 jocuri disputate a obținut 
tot atîtea victorii. In c ’ 
comportarea celorlalte echipe, 
baie să scoatem în evidență 
seriozitatea acordată acestei compe
tiții cît și rezultatelor obținute de 
către echipele Parîngul Lonea, Pa- 
rfngul Petroșani, Jiul Petroșani, Mi
nerul Lupeni, și cea a cadrelor di
dactice de la Liceul Uricani.

La buna desfășurare a campio
natului un sprijin deosebit l-a a- 
cordat și comisia municipală de spe
cialitate (președinte prof. Ironim 
Ceacu) ca și corpul de arbitri alcă
tuit din Grigore Ciofu, Vasiie Zar- 
culea, Mihail Nicltitescu și Ion Mi- 
cioară care au răspuns întotdeauna 
delegărilor ce li s-au făcut.

După cum am fost anunțați de 
către F. R. de volei, în perioada 
18 -23 iulie a. c., orașul nostru va 
găzdui etapa de zonă, în cadrul 
căreia alături de campioanele județe
lor Dolj, Vîlcea, Gorj, Mehedinți, 
Sibiu, Caraș-Sevcrin, Arad. Timiș și 

și echipa Știința 
reprezenta jude-

In ce privește 
, tre_ 

> evidență atît

I
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I
Alba va participa 
Petroșani care va 
țul Hunedoara.

lată clasamentul 
J. Știința Petroșani

final t

14 14 C
2. Parângul Lonea

14 10 4
B. Parîngiil Petroșani

14 9
4. Minerul Lupeni

14 8
6 Liceul Uricani

14 5
4. Jiul Petroșani

14 4
P. I.P.S.P. I.ivezeni

14 5
8 Energia Paroșeni

14 1

5

6

9

10

9

13

32 —9

36—18

32—24

33—27

20—32

2C-32

16—33

14—37

28

24

23
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19
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S. BABOI

IELEX • TELEX
La Milano a luat sfîrșit pa- 

te-itlaterui internațional de a- 
Vetifim. Iată rezultatele înre
gistrate ; U.R.S.S.—Italia 109— 
97 ; Italia-Belgia 133—76 ; Ita- 
lia-România 122—87: U.R.S.S. 
-Belgia 136—71 și România- 
Belgia 114—95. Cîteva rezulta
te mai importante înregistrate 
in ultima zii 3 000 m obstacole 
Morozov (U.R.S.S.) 8'33’4/10.

PeCefan (România) s-a clasat 
locul 4 ; 5 000 m Putemans (Bel
gia) 13’48”2/10 ; triplu salt Ca
ro! Corbu (România) 17,10 m. 
De remarcat că atletul român 
a învins pe unii dintre cei mai 
cunoseuți specialiști ai probei.

LAS PALMAS (Agerpres).
— Turneul internațional de șah

Cunoașteți echipa de 
cunosc, ne facem d 
tință : SUS : Dinu, 
Constantin (sus), 
Stănculescu. Cei 8

a I.M.P. ? Pentru cei care nu o 
de a Ie prilejui o primă cunoș- 

Talpă, Ionescu. STÎNGA : 
; DREAPTA: Moromete (sus), 
formează linia de „șoc" a echipei.

Duminică, 18 iunie, s-a desfășu
rat în cartierul Aeroport din Pe
troșani, concursul de carturi faza 
județeană, la care au participat pio
nieri din Petroșani, Lupeni, Hune
doara și Deva. Competiția s-a bucu
rat de o participare frumoasă atît 
ca număr de participanți cît și ca 
număr dc spectatori, care, alintați 
pe trotuarele străzilor Oituz, Unirii 
și Republicii i-au admirat pe „marii" 
șoferi conducători ai acestei tentante 
mașini — cartul.

De ia început s-a remarcat pre
zența la startul întrecerilor a unor 
pionieri bine pregătiți din punct de 
vedere teoretic și practic de la Ca
sele pionierilor din Petroșani, Lu
peni și Hunedoara, pregătire care 
i-a adus în final pe locuri frun
tașe în . întrecere.

Prin telul cum a lost preconizat 
concursul, a creat juriului, formai 
din specialiști, posibilitatea să con
state, prin proba dc viteză și înde- 
mînare, felul cum pionierii . reușesc 
să aplice în practică cunoștințele 
transmise în cadrul cercurilor auto 
de la casele pionierilor.

Surprinzătoare a fost evoluția 
concurenților de la Casa pionierilor 
din Lupeni, care au participat pen
tru prima dată la un asemenea con
curs, ' unde au obținut locul I! pe 
echipe și un loc I la individual. 
Surpriza vine mai cu seamă, că des
pre activitatea cercului nu se poate 
vorbi decît de un an de zile. Con
curență au dovedit multă abilitate 
în conducerea carturilor, cunoștințele 
tehnice îmbinate cu cele teoretice 
le-au permis demarări și frînări la 
timpul oportun, respectînd semnele 
șt indicatoarele din teren, majori
tatea terminînd fără penalizări, ob 
ținînd și rezultate bune. Desfășu
rat în condiții normale, pe un te
ren care a pus și dificultăți — vizi
bilitate redusă, curbe, obstacole — 
conducătorii micilor mașini au știut 
să se orienteze în aceste situații reu
șind o palpitantă întrecere cu a- 
ccle necruțătoare ale cronometrului. 
Surprinzătoare a fost, de asemenea, 
evoluția fetelor, mult mai îndemî- 
natice și mai atente decît băieții. 
Pe același teren, și în aceleași con
diții, pioniera Adriana Timoftei de 
la Casa pionierilor din Hunedoara 
a obținut locul II cu timpul dc 
2’17”. Cel mai bun rezultat al con
cursului a fost obținut de pionie
rul Iosif Legrand cu un motor mar
ca „Mobra" cu timpul de 2’12”.

Iată rezultatele tehnice :
Proba de viteză băieți cis. V-V1I:

1. Iosif Legrand, Petroșani — 2’12”;
2. Nicolae Nicorici, Petroșani 2’17”;
3. loan Matei, Deva, 2’27”. Proba 
de viteză băieți, VII—VIII t 1. Con
stantin Băncilă, Petroșani, 2’17”; 2. 
Pavel Regheni, Lupeni, 2’22”; 3. 
Doru Avrămescu, Hunedoara, 2’26”. 
Proba de viteză fete: 1. Adriana 
Timoftei, Hunedoara 2’17”; 2. Iu- 
liana Iorent, Hunedoara, 2’27”; 3. 
Ana Drobotă, Hunedoara, 2’41”. 
Proba de îndemînare, fete fi băieți t
1. Iuliana Iorent, Hunedoara, 23”;
2. Maria Buta, Hunedoara, 24”; 
Ana Drobotă, Hunedoara, 25”; 
Viorel Hegedus, Lupeni. 25”.

C. DUMITRU

ăptămbnia
PERFORMANȚĂ 

MERITORIE

Echipa Liceului 
județeană a

industrial minier Petroșani, campioană 
a competiției inter-licce la fotbal.

de la Las Palmas (Insulele 
nare) s-a încheiat eu v 
marelui maestru maghiar 
Portiseh, care a totalizat 
tunete din 15 posibile. 

Gheorghiu (România) a obțin 
8,5 puncte.

★

același timp cu învingătorul au 
sosit George Negoeseu (Steaua), 
Constantin Ciocan (Voința 
București), Imre Cero (Ungaria) 
și Ștefan Ene (Steaua).

pre

pe circuitul de 
(Tei), a fost 

rutierul român

ciei istă 
desfășu- 

la To- 
cîștigată 

Vasiie

Cursa internațională 
de semifond (20 ture), 
rată 
boc 
de
Teodor cronometrat pe distan
ța de 80 km în lh 59’ 10”. In

BRUXELLES (Agerpres). — 
Pe stadionul „Heeysel" din Bru
xelles, în prezența a peste 60 000 
de spectatori, s-a desfășurat fi
nala celei de-a 4-a ediții a 
campionatului european de .fot-

care s-au întîlnit selec- 
R.F. a Germaniei și 

Confirmînd forma ex- 
manifestată în acest 

fotbaliștii vest-germani 
au obținut o victorie meritată 
cu scorul de 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Gerd Mul
ler (min. 27 și 58) și Herbert 
Wimmer (min. 52).

bal jn c 
ționatele 
U.R.S.S. 
eelentă
sezon

TELEX

Etapa județeană a campio
natului de fotbal al liceelor 
(de cultură generală și indus
triale), disputată in zilele de 
17 și 18 iunie a.c., la Orăștie, 
a prilejuit obținerea unui fru
mos succes de către echipa Li
ceului industrial minier din 
Petroșani, antrenată de profe
sorul Adrian Golgoțiu.

La capătul unor jocuri viu 
disputate în compania colegi
lor lor de la Brad și Hunedoa
ra, pe care au reușit să le ciș- 
tige detașat (L.I.M. - Liceul 
Brad 5-1 ; L.I.M. - Liceul Hune
doara 3-1), elevii petroșăneni 
au întîlnit în finală pe repre
zentanții Liceului de construc
ții Deva, ciștigătorii primei se
rii a campionatului. Invingîn- 
du-i cu 2-1, fotbaliștii petro
șăneni au cucerit 
titlul de campioni 
acestei competiții.

O performanță 
care reflectă gradul ridicat de 
pregătire sportivă al elevilor 
Liceul industrial minier Petro
șani.

totodată și 
județeni ai

frumoasă,

Disputat timp de trei zile pe 
terenul central al parcului 
sportiv „Progresul" din Capita
lă, meciul de tenis dintre echi
pele României și Italiei — se
mifinală a zonei europene (gru
pa A) 
chei at
vail rea

a ..Cupei Davis", s-a în- 
cu scorul de 4—1 în fa- 
tenismanilor români.

TELEX

CONCURSUL„FLORI ALESE DE PE JIU“
KJLCLOnUL.SURSAlKPIIIZABILA

Dl VALORI AIUISI ilîl
(Urmare din pag. I) 

au detașat această formație de ce
lelalte. „Căluțul oltenesc" (locul II) 
din Mehedinți a adus pe scenă un 
dans de virtuozitate coregrafică, iar 
grupul bărbătesc din comuna Să
pata — Dolj a ocupat locul HI cu 
un „Brîu“ plin de vivacitate.

Grupul vocal din Cîmpu lui Neag 
s-a distanțat de celelalte două prin 
autenticitate ți originalitate folclori
că. Fira Dinulescu, solistă vocală 
mehedințeană (locul /). a lost una 
din surprizele concursului prin mo 
a ui original de interpretare a cin 
tecului pur oltenesc. S-au mai re-

Cernei, obicei păstoresc arhaic.
Dintre cei trei rapsozi populari, 

arh. Liviu Oros a luat locul l în- 
cînlind sala arhiplină cu uit puiza- 
bila-i vervă și scăpărătoarea lante- 
zie. Bătrînul nonagenar Victor Pîr- 
vănescu (Mehedinți) a întruchipat un 
veritabil rapsod, ața cum se mai 
află doar în literatură.

Concursul „Flori alese de pe fiu" 
a constituit o foarte plăcuță și utilă 
întîlnire a folclorului ardelenesc cu 
cel oltenesc, dialog amplificat în 
contraste fi de frumusețea costume
lor tradiționale In încheiere, pre
ședinta juriului Emilia Comișel, 
Profesoară la conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" fi muzicolog la Insti-

O șuetă înaintea intrării în sala de spectacole a Casei de cultură 
între membrii formației care o reprezintă.

marcat Enache Cturu (locul 11 — 
Mehedinți), Drăgan Munteanu (III 
— Hunedoara), Florică Gancea 
(Dolj), Viorica Cordoș și Maria Bog
dan (Hunedoara), mențiuni. Dintre 
soliștii instrumentiști s-au detașat 
Luță Popovici (Mehedinți), tarago- 
tist, posesor al unei tehnici desă- 
vîrșite, și, la fluier. Victor Dudă 
(boli).

La obiceiuri locale „strigătul peste 
sal" din Almaș — Săliște (Hunedoa
ra), coregraf V. Chevereșan, a ocu
pat locul 1. Este un obicei foarte 
vechi, specific mai multor zone et
nografice, adaptat scenei într-o mo
dalitate ■ simbolic-sugestivă. Interesant 
a fost și cel prezentat de județul 
Mehedinți — „Arețul" de pe Valea

tutui sud-est european, reputată cu
noscătoare a folclorului românesc, 
remarca frumusețea acestei manifes
tări care scoate in evidență atît ta
lente interpretative, cit și frumusețea 
particulară a cîntecului și jocului 
popular, create și păstrate dc ge
niul poporului.

Manifestarea depășește cadrul unui 
simplu concurs, înscriindu-se ca un 
meritoriu eveniment cultural, rod al 
inițiativei factorilor culturali din 
Valea Jiului, și valoros schimb de 
experiență. „Flori alese de pe fiu", 
concurs aflat la prima sa ediție, este 
o prestigioasă acțiune cultural-artis- 
tică locală închinată Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii.

FESTIVALUL ȘCOLAR
La buna desfășurare a festi

valului pionieresc din zilele 
trecute și-au dat concursul for
mațiile folclorice ale școlilor 
generale din județele Dolj, 
Gorj, Mehedinți, ansamblurile 
folclorice ale orașelor Petrila, 
Lupeni, Petroșani, Vulcan, ale 
comunelor Anânoasa și Banița

Multe din formații ca cele din 
județul Mehedinți, Gorj, Dolj, 
Petrila — Școala generală nr. 1, 
au fost și sînt laureate ale festi
valului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor — edi
ția precedentă, iar o parte din 
interpreți (ca Valeria Moldovan 
din Lupeni, Zaminia Crăciu- 
nescu din Gorj) au întreprins 
turnee în străinătate. Alături 
de aceste interprete consacrate 
s-a prezentat o tînără interpre
tă în vîrstă de 9 ani Suzana 
Racoveanu, mesageră a cânte
cului popular de pe meleaguri
le județului Mehedinți, cunos
cută de pionieri de la emisiu
nile TV„ care a îneîntat publi
cul. alături de colega sa Manu
ela Ioaniu, cu melodiile ,,Ță- 
răncuță-s, bine-mi șade". „A- 
șa-i jocul pe la noi". ..Sînt o 
fată frumușică".

S-au remarcat prin sobrieta
te, execuție, sincronizare, și 
sinceritatea transmiterii dansu
rile „Momîrlăneasca" de la șco
lile generale nr. 1, 5, și 6 Pe
troșani. nr. 2 și 6 Lupeni. Bă-

nița, „Cîrligul”, „Ghimpele" și 
.Sârba fetelor" din județul 
Gorj, cît și „Călușarii" din ju
dețele Mehedinți și Dolj ; or
chestra și grupul folcloric a) 
ansamblului „Perinița" de la 
Școala generală nr. 1 Banița, 
care a interpretat cîntecele 
„Măi bădiță, bădișor", „Fusul*, 
„Fluier, fluieraș". De asemenea, 
s-a evidențiat formația de flu
ierași a județului Gorj, laureată 
a Concursului al IX-lea al for
mațiilor artistice de amatori, de- 
tașîndu-se din gama variată a 
repertoriului cîntecele „Sînt ol
teancă de pe Jiu“, „M-a făcut 
mama oltean", „Trec munții do 
multe ori", orchestra populară 
a județului Mehedinți, soliste
le de muzică populară Marici- 
ca Zaharia de la Școala gene
rală nr. 1 Petrila, Ileana Vîlve- 
resc, Școala generală nr. 2 Pe
troșani. Șlefania Obeanu, Școa
la generală nr. 3 Petroșani, 
Maria Găman, Școala genera
lă nr. 2 Lupeni precum și Ca
melia Mănescu care au reușit să 
redea sincer. prin cîntecele 
„Hunedoara mândră floare*, 
„Frunzuliță de sulfină".și ..De 
la Petroșani la Vale", bogăția 
folclorului nou local, legat de 
munca minerului, de prefacerile 
înnoitoare din județul Hune
doara.

Dumitru CORNEA

ȘARM
{Urmare din pag. I) 

pc care au trăit s-a constituit în
tr-o emoționantă lecție de pa
triotism, într-un îndemn fierbinte 
adresat generațiilor de astăzi de 
a-și iubi și apăra patria cu a- 
cceași dragoste și bărbăție.

Au urmat plăcute momente de 
desfătare artistică. Strada princi
pală a comunei a devenit o a 
doua scenă care a găzduit parada 
portului popular din principalele 
zone etnografice ale județului, e- 
vidențiind încă o dată bogăția, 
varietatea și originalitatea costu
mului popular românesc. Artiștii 
noștri au demonstrat apoi că și 
creațiile literare, muzicale și co
regrafice sînt la fel de valoroase. 
Printre formațiile care au susți
nut spectacolul folcloric s-au nu
mărat ansamblul profesionist 
„Hațegana". ansamblul Casei dc 
cultură din Petroșani, formația 
de dubași din Almaș-Săliște, ta
raful Casei de cultură din Orăș
tie, dansatorii din Dăbîca. Răchi- 
tova, Sarmizegetusa, Păucinești și 
altele. Alături de formațiile jude
țului Hunedoara a evoluat și an
samblul folcloric al județului 
Gorj.

In celelalte localități ale jude
țului deschiderea festivalului a 
fost marcată prin prezentarea ex
punerii „P.C.R. — conducătorul 
și făuritorul revoluției culturale 
din patria noastră", urmată de 
programe artistice, întreceri spor
tive, serbări populare. La Deva 
a fost inaugurat, in aceeași zi, 
un original „Tîrg al meșterilor 
populari" la cate și-au expus lu
crările — ceramică, încrustaturi 
în lemn, împletituri în nuiele și
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papură, țesături și cusături — re- 
numiți artiști artizani din jude
țele Hunedoara, Arad, Caraș-Sc- 
verin și Vîlcea. In mod deosebi» 
au trezit interes creațiile olari
lor Vălcan Borza, din Obîrșa, 
și Victor Ogrczeanu din Horezu, 
precum și ale virtuozului încrus- 
tător în lemn Anghel Moiseseu, 
care la vîrsta de 80 de ani con
tinuă încă să nu aibă rival in 
acest meșteșug.

In municipiul Hunedoara, pri
ma zi a săptămînii „Sarmis" a 
lost consacrată popularizării unei 
străvechi îndeletniciri a locuitori
lor de pe aceste meleaguri : pre
lucrarea fierului. La clubul ..Si- 
derurgistul" a avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii inti
tulată „Evoluția prelucrării fie
rului în zona Hunedoara" iar la 
Institutul de subingineri a fost 
organizat simpozionul „Siderurgia 
hunedoreană în contextul econo
mici naționale" — acțiune urma
tă de o excursie tematică la cup
toarele vechi de prelucrare a fie
rului de la Govăjdie.

Manifestările organizate în Va
lea Jiului și-au propus să come
moreze împlinirea a 40 dc ani de 
existență a corului din Petrila. 
Evenimentul a fost sărbătorit 
printr-un concert festiv susținut 
în acest oraș dc către formațiile 
corale din Deva, Hațeg. Ilia și 
Petrila.

Așadar, festivalul „Sarmis 72“ 
a debutat promițător, strîngînd la 
cluburi, case de cultură, cămine 
culturale, în zonele de agrement 
mii de spectatori. Nu ne indoim 
că și în zilele următo.u.- pro
gramul va fi la fel de consistent 
și atractiv-
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pușca șt de două ori pe zi 
țel calea către țelul propus 
li fost posibilă.

...„Căci, intr-adevăr, mai

aptul e știut 
nu-i nevoie 
celor de la

apelează la ei. Inginerul Emi- 
lian Aleiuș, directorul exploată
rii, vrea sa fie cit mai exact. 
„Suitorul de sub pîrîul Bonei, 
amplasat central, cu un profil de 
7,2 metri pătrați, este destinat 
aerajului general al minei, suitor 
la care vor fi montate ventila
toare de 5 000 metri cubi pe mi
nut". Inginerul Stan Iureș, șeful 
sectorului investiții, aflat acolo de 
față, zimbește mulțumit și face 
o completare t „Sîntem în între
cere și, în ceea ce mă privește, 
am în atenție această lucrare. Im
portant este însă că, prin obiec
tivul nostru, de viitor, se află în 
același front și suitorul de la 
Bonei, de el depinzând producția 
minei în lunile următoare..."

Inginerul Victor Apostu mi-a 
cerut blocnotesul și a schițat în 
citeva linii, cu precizările auto
biografice sigure, schema lucrării. 
Gestul nu Msurprins, deși mi s-a 
părut că sînt luat părtaș, la o 
demonstrație nouă, abstractă, pe 
care aveam s-o înțeleg mult mai 
târziu-, în suitorul de la orizontul 
783. Era ciudat că îmi mențineam 
îndrăzneala de a crede in cele 
citeva ore pe care le petrecusem 
în curtea minei și în însemnările 
scurtisime pe care mi le sugera
seră inginerii după ce, firește tot 
ei, propuseseră această consultare. 
Nu întotdeauna reporterul are o- 
cazia să lege îmbinările lexicale 
cele mai frumoase de profunzimea 
faptelor la care participă. Este 
vorba de un suitor, „o galerie" 
am putea spune, de care este le
gat viitorul uneia din cele mai 
tinere exploatări miniere ale Văii. 
Se spune că cei 190 metri liniari 
tapați de brigada lui Alexandru 
Szilagyi — cu 12 ortaci — nu 
reprezintă, după opinia unora, un 
record; motivul ar fi, justificat 
de altfel, că acești oameni au sta
bilit un record la transportul lem
nului pentru armarea lucrării. 
Circa 800 metri cubi, ceea ce este 
egal cu 80 de vagonele încărcate 
cu lemn, un adevărat tren de ci
teva sute de metri.

Cei care sapă asemenea lucrări 
subterane știu ce înseamnă „trans
portul" de materiale. Și totuși, 
succesele brigăzii lui Alexandru 
Szilagyi, constituie motiv de sa
tisfacție : ele generează un aflux 
de bucurie atunci cînd șeful sec
torului, maiștrii sau muncitorii de 
la investiții, se știu, fiecare, păr
tași la înscrierea acestei lucrări pe 
drumul dezideratelor majore ide 
viitorului. Acest „drum" al aeru
lui, de azi, va decide producția 
de „diamant negru", mâine...

..Hemoragia pămînliilui", în loc 
să se oprească, se accentua. Ce 
se întâmplase ? Piatra din rol, din 
cauza infiltrării apei din pîrîul 
Bonei — pentru că mai sînt zece 
metri pină „la ziuă" — se mu
tase, formând un fel de „dop" în 
rostogol. Inșiruiți pe umblătoare, 
minerii păreau niște „umbre" vii, 
peste care apa, acel mîl pământiu, 
curge fără oprire, îngreumndu-le 
parcă și mai mult mișcările. In 
sinea lor, Petre Olteanu și loan 
Nichita, așteptau clipa hotărîtă de 
„șef". Orele, minutele, fiecare pi
cătură de timp e marcată de e- 
fort. Nici vorbă, nu era de. glu
mit I Asemenea „dop" nu văzu
seră de multă vreme. O muncă 
migăloasă : cei trei se înțeleg din 
priviri și gesturi, e o armonie de 
mișcări, un fluid care trece de la 
unul la altul, într-un fel ciudat, 
unindu-i. Și „dopul" e rupt, îm-

rar 
colectiv în care sentimentul între
cerii să fi trăit atita incandes
cență ca în brigada condusă de 
Alexandru Szilagyi. Cînd îi vezi 
lucrând umăr la umăr, unul și 
unul, știi că lucrarea-i pe mâini 
bune, ne mărturisea directorul ex
ploatării. De aceea ne-am gindit, 
și n-am avut îndoieli, cînd am 
cerut ministerului o premiere 
specială pentru ei. Intr-adevăr, a- 
cest nucleu de oameni harnici, e 
în stare să „emită" energii greu 
previzibile. Iiotărîrea comitetului 
oamenilor muncii, de a-i premia, 
n-a surprins pe nimeni. Cînd îl 
întrebi pe Gavrilă Fodor, zim
bește într-un fel stîngaci, parcă 
nu l-ar interesa stimulentul.

■— Dorința noastră este să

® Alexandru Szilagyi — eel care dirijează cu 
prieepere activitatea de sub învolburatul Bonei;

• „Noi am fost primii la Bărbăteni, care am 
cerut să lucrăm aiei“;

® „Sîntem în întrecere. Acum nu avem vre
me de vorbe”.

mul voinic, slăbuț, omul 
care „nu ride niciodată"> 
face semne, de toți știute. 

f)e sus, din suitor se rostogoleau 
tone de pietriș, noroi și apă.

O

pins în jos, sfărîmat...
— Acum I...
...„Si lucrarea își croiește drum, 

schimb cu schimb, zi cu zi. In 
timp ce — uite, se mai întâmplă 
și d-astea — că mai avem doar 
10 metri". Pe Alexandru Szilagyi, 
omul cu uitătura aspră, ageră, îl 
năpădiseră unele amintiri ce-i sînt 
apropiate. Cînd m-a chemat șefu’ 
și mi-a zis: „Nea Szilagyi. dum
neata să mii suitorul de sub 
Bonei". Io’ mi-s de acord, da' 
ortacii... Și cu ci trebuie să mă 
sfătuiesc, că de...’ Și am discu
tat : „Auziți ce zice șefu', așa și 
pe dincolo, dacă facem 200, „ur
gentăm" lucrarea și vom cîștiga 
și noi mai bine I... Așa-i treaba, 
voi ce credeți, ne prindem, ’au 
ba ?“ Problema ne interesa și pe 
noi, dar și exploatarea. N-au zis 
nimic. De, așa-i minerul. Doar 
n-a venit la mină să se „distreze", 
a venit să cîștige un ban, ori 
pentru asta trebuie muncit..."

Din ziua aceea, de cînd șeful 
investițiilor l-a chemat pe Szilagyi, 
ortacii s-au pus pe treabă, ce mai, 
era o lucrare a-nttia. Intr-o zi, 
avansam 1,50 m, în alta 2,20... 
Se ajuta schimb pe schimb. Oa
menii care-și terminau șutul ră- 
mîneau în continuare, așa se 
„stabilise" regula Ia ei, încă vreo 
30 de minute ca să dea o mină 
de ajutor celor care-i înlocuiau, 
ca să aibă lot ce le trebuia. Se

a 1

„tăiem" mai mult ca ieri, iar mâi
ne, să raportăm mai mult ca azi.

Cuvintele se subscriu unui in
teres permanent care are ca prin
cipal obiectiv reducerea timpului 
de pușcare, de aprovizionare și 
mai ales de avansare rapidă a 
lucrărilor.

— Nea Szilagyi cred că știe mai 
bine, cum îi. El a fost și în 
schimb de experiență la Gura 
Barza. Vrem să ne menținem la 
un record permanent cu avansa
rea. Putem, trebuie să ne organi
zăm mai bine...

Sînt încrezători minerii de la 
orizontul 783: „Azi noi am în- 
tîrziat cu transportul, cu „dopul" 
ăsta, mâine... Dar să nu mai vor
bim, sîntem în întrecere!“

lexandru Szilagyi, mai să 
dSA nu-și aducă aminte de 

cînd e șef de brigadă; în 
schimb știe exact care, cum și 
cînd a venit în brigadă.

— Noi, cei mai vechi ne știm 
împreună de vreo 10—12 ani. 
Ultimii veniți — cei mai tineri 
— au și ei vreo doi-trei ani de 
zile de-acum.

Calmul și ochiul de miner, ca- 
văzut multe acolo, în adine, 
și-a dorit și el, intr-o vre- 
să hălduiască la ziuă, dar

re a
care
me,
care nu are griji ca-l știe o lume.
Priceperea a împartâșit-o cu dăr
nicie, calculul și-l face cu aten-

REALIZAREA PLilILIII 0[ PREGĂTIRI -
o sarcină de prim nrdin pentru unitățile miniere!

(Urmare din pag. 1)

Demne de reținut sînt și reali
zările obținute de brigăzile 
conduse de Gheorghe Scorpie, 
tot de la Uricani, eu 130 de 
metri în cadrul pregătirii nou
lui său abataj — cine e bun 
la frontal, e bun și la pregă
tiri, e bun peste tot, astea în 
paranteză —, Petru Tătar de la 
E.M. Petrila cu 101 metri lini
ari de avansare, Ghergheli Dio- 
nisie, de la E.M. Dîlja, Dumi
tru Costinaș, de la E.M. Lonea 
Adalbert Balint de la E.M. Lu
peni și alții. Ceea ce este îm
bucurător și se cuvine reținut 
îndeosebi ; ghiața a fost spar
tă adică s-a dovedit că se poa
te. că atunci cînd colectivele 
minerești, factorii de conducere 
»i unităților se mobilizează cu 
convingere și dăruire pentru 
înfăptuirea sarcinilor la pregă
tiri, roadele nu intîrzie să-și 
facă apariția. Este posibil să 
se atingă cu regularitate me
dia de avansare de 100 ml lu
nar pe brigadă, pe întregul ba
zin al Văii Jiului — acesta-i fap
tul prioritar ce merită sublini
at. La media 100 de metri a- 
vansare lunară trebuie să se 
alinieze toate brigăzile noastre 
«Iacă vrem să asigurăm linia 
fie front necesară, cu toată ga
ranția de rigoare. Se impune 
să intrăm într-o fază superioa
ră în ceea ce privește modul 
«le a gîndi prezența unei bri
găzi în cadrul activității la 
pregătiri. A da numai punctul 
de atac și a lăsa organizarea în 
exclusivitate pe seama șefului 
de formație constituie o opti
că vetustă care nu-și mai are 
locul, rațiunea, în maniera 
noastră de a acționa. Sîntem 
datori să investim gîndirea in
ginerească și în această sferă 
majoră «lin ansamblul extrac
tiv. Imperativul punerii în va
loare a pregătirii, a capacității

specialiștilor, a fost conturat 
puternic și de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia recentelor 
lucrări ale Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor.

Din proiectul de lucru care 
nu trebuie să lipsească de Ia 
nici o lucrare, trebuie să se de
tașeze cu claritate desfășurarea 
normală, rațională a operați
ilor, plasarea optimă a frontu
rilor. Deci, în primul rînd ne 
revine sarcina de mare urgen
tă a elaborării proiectelor tip 
pentru toate genurile de lucrări.

— Despre celelalte laturi ale 
activității de la pregătiri ce ne 
puteți spune, ce măsuri se im
pun cu necesitate materializa
te pentru impulsionarea mun
cii sub toate aspectele ?

— In ceea ce privește apro
vizionarea, unde s-au constatat 
deficiențe serioase mai la tot 
pasul, s-a trecut, deja, la mi
nele Paroșeni și Uricani la ali
mentarea cu materiale a fron
turilor de lucru „în loturi 
mari“, ca.re să asigure activita
tea neîntreruptă timp de 1—2 
săptămîni. Malterialele vor fi 
depozitate în nișe sau ,.duble“ 
speciale (porțiuni de gaferie- 
n.n.), iar unde nu există încă, 
să se execute în cel mai scurt 
timp.. S-a prevăzut introduce
rea transportului mecanizat cu 
ajutorul mori oralelor. Uzina de 
utilaj minier din 'Petroșani, s-a 
angajat ca să termine în luna 
în cius prima serie din aceste 
utilaje așteptate cu nerăbdare 
de către minele Lupeni. Paro- 
șen.i, Uricani, Vulcan... De ase
menea, se caută extinderea 
monoraielor de tip ușor (Petri
la) pentru distanțe mai scurte, 
pe orizontală, la toate unitățile 
miniere. E un mijloc de vehi
culare care și-a atestat eficien
ța. V,a trebui îmbunătățită ac
tivitatea pe linia folosirii Ia 
capacitate a dotării. Din 122 de 
mașini de încărcat sînt utiliza
te doar cu ceva peste 40 la su

tă, ceea ce e prea puțin. Sînt 
perioade cînd o unitate minie
ră ca Livezeni, cu „profil" pre
ponderent axat pe deschideri 
și pregătiri, nu folosește nici o 
mașină de încărcat (?). E un as
pect asupra căruia se cere să 
mediteze serios conducerea mi
nei, și să acționeze în conse
cință pentru punerea Ia punct 
a lucrurilor.

— După cum sîntem infor
mați la nivel de centrală s-a 
format un nucleu ingineresc 
care se preocupă în mod spe
cial de creșterea vitezelor de 
avansare la diferite genuri de 
lucrări, în care sînt înglobate 
și pregătirile...

— Da, și ceea ce trebuie să 
rezolve cu prioritate acest nu
cleu, evident împreună cu fac
torii de conducere, răspunză
tori de mersul normal al pro
ducției, și deci și al lucrărilor 
de pregătiri, este mijlocirea 
creării, în cel mai scurt timp 
cu putință, a conjuncturii fa
vorabile de realizare a norme
lor, a randamentelor planifica
te Ia fiecare front <le lucru, 
pentru a se interveni prompt 
ori de cite ori e cazul, în ve
derea soluționării tuturor pro
blemelor pe care le ridică ra
poartele zilnice ale șefilor de 
brigadă. Dacă fiecare factor 
răspunzător de onorarea pregă
tirilor va fi conștient eă urmă
rirea concretizării tuturor mă
surilor care se impun e sarci
na Iui de căpătii, totul va fi 
bine și se vor putea crea toa
te premisele pentru ca o parte 
din restanțe să fie recuperate, 
pentru ca să se realizeze ta 
fiecare unitate minieră un bi
lanț în acest sens, care să cin
stească cum se cuvine mărețe
le evenimente pe care Ie va 
trăi în curînd poporul nostru 
— Conferința Națională a parti
dului și sărbătorirea a 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii.

ție și prevede totul cu multă 
nuțiozitate. Cînd s-a ajuns 
pîrîul Bonei, și apa a dat 
vală pe suitor, erau acolo și 
gineri, mulți șefi. Szilagyi însă își
vedea de-ale lui și n-a spus decît 
a lit:

— Eu zic că se poale să tre
cem și prin viitoarea asta !

Și s-a putut.
Două sute de metri liniari, în 

ciuda acestei cifre, din care în- 
tr-un timp relativ scurt s-au rea
lizat pinii astăzi 190, în ciuda 
acestei întreceri pentru o avansare 
rapidă, am zice, fără să exagerăm 
cîtuși de puțin,, brigada s-a anga
jat ca în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, să termine 
„la ziuă", lucrarea. Altfel, ei nici 
nu pot să conceapă 1 Sînt dovezi 
incontestabile, că brigada conju- 
gîndu-și eforturile în aprovizio
nare, pușcare, evacuarea sterilului, 
armarea metodică și mai ales or
ganizarea „concretă" a schimbu
rilor, să aibă, intr-un viitor apro
piat revelația certă a succesului 
— autodepășindu-se.

— E un record, i-am zis lui 
Szilagyi.

— Nu știu dacă e record sau 
nu, eu nu mă pricep la cifre. 
Apoi a început să se destăinuias- 
că, că „toți", dar aproape „toți" 
ortacii lui sînt buni, și că Dănilă 
Rus, Dumitru Jurcoane, Niculae 
Gheorghiu, Vaier Tarta, Constan
tin Sîrbu, Aurel lloanță, Olteanu 
și Nichita, trăiesc cu picioarele pe 
pămînt. Știu ce vor 1 II privesc. 
Tăcem citeva clipe, și tot el : 
„Nu trebuie să-mi fie luate în 
nume de rău spusele, da' munca 
ne aduce și satisfacție. „Noi", am 
cîștigat peste 150 lei lună de lună 
pe post, așa că..."

Că Alexandru Szilagyi are o 
deosebită admirație și respect pen
tru ortacii lui, o știe toată lumea. 
Dar că el, șeful de brigadă, un 
om obișnuit, un om care știe să 
spună Da, și Da să fie, sau Nu, 
și Nu să fie, un om care știe, 
din lunga-i experiență dobîndită 
la marea școală a muncii că hăr
nicia, dăruirea și omogenitatea 
constituie cheia de boltă a suc
cesului -— lucrul acesta mai pu
țini îl cunosc—

și cu 
reze- 
i toty nsprezece oameni șt

Andrei Szilagyi doispr
ce. N-am căutat cu 

dinadinsul cifrele, deși ele au 
fost și sînt totul în munca mi
nerului, a acelora care au dus 
greul în adâncul de sub pîrîul 
Bonei. Și încă ceva t respectul 
pentru întrecere înseamnă, pentru 
micul colectiv gîndire, demnitate, 
prețuire pentru partenerii de în
trecere, dorința de a fi respec
tat și prețuit așa cum și ei pre
țuiesc faptele altora.

Sînt succese ale colectivului ca
re merită respect și laude.

Dem. D. IONAȘCU

(Urmare din pag. I)

acest început de vară însă uzina 
s-a îmbogățit. S-a îmbogățit și 
pace... Cinci „uzinari" au CON
STRUIT dintr-o rațiune SIMPLA 
fi fără echivoc, care stă la baza 
a tot ceea ce se întreprinde în 
uzină. A fost construit cu RE
ZERVE INTERNE un transfor
mator de 1 500 WL4, sfidînd 
într-un fel, toate șabloanele și 
schemele naive. Da, sînt un sen
timental și poate, atunci cînd e 
vorba de Alexandru Dane, Du
mitru Bar an, Vasile Bălușe, I'ran- 
cisc Pașca, Alexandru Panec, aș 
zice și puțin orgolios. Sînt mîn- 

CU GÎNDUL
Șl FAPTA

dru de tot ce stârnește interesul, 
preocupă pe cei care muncesc în 
U.U.M.P., și se dăruiesc ei. In u- 
zină se muncește cu intensitate, 
cu bucuria ineditului. Bucuria 
realizărilor, nu odată surprinză„ 
toare, dar temeinic fundamentate. 
Bucuria marilor certitudini. Bucu
ria că uriașul mecanism este un 
dar în cinstea marelui eveniment 
ce se apropie ■— Conferința Na
țională a partidului. Alexandru 
Dane, muncitorul cu statură de 
atlet și mîini de aur, se destăi- 
nuie : „In uzină nu poți să tră
iești fără să privești viitorul, să 
i te dai lui!“

Fără să înțelegi că omul este 
asemeni metalului incandescent 
care înseamnă „după durabilita
te", o permanentă căutare de si
ne. Uzina și oamenii ei înseamnă 
durată și împotrivire la ispita 
efemerului. Adevărul l-am trăit 
alături de Vasile Bălușe și Fran- 
cisc Pașca, bărbați minunați, a- 
d'evărați oameni ai uzinei, a că
ror viață arc un sens șr o sem
nificație, un rost bine definit, nu
mai și numai alături de acest 
colos — de 1 500 kWA — care 
le împlinește destinul și le lumi
nează existența...

...Sentimentul duratei îl încear
că în fiecare minut. In uzină se 
muncește și se gîndește, cu con
știința responsabilității prezentului 
față de viitor.

Pionierii încep festivitatea înmînărit premiilor Ia Școala 
generală nr. 6 clin Petroșani.

foto : Ion LICIU

Ura punct 
de orientare
Transpunînd în viață indica

țiile Ministerului Educației și 
Invățămînt-ului privind îndru
marea tinerilor absolvenți ai 
școlilor generale spre școlile și 
liceele de specialitate, Inspec
toratul școlar al municipiului 
'Petroșani a organizat la sfîrși- 
tul anului școlar dezbateri pe 
linia orientării profesionale a 
elevilor, susținute de profesorii 
diriginți ai claselor a VIII-a.

Printre școlile de specialitate 
recomandate elevilor absolvenți 
se numără nu numai cele situ
ate pe raza administrativă a 
municipiului nostru, dar și alte 
școli din județul Hunedoara. 
Dintre acestea amintim Grupul 
școlar energetic din Deva 
care primește candidați pen
tru cele două forme de școla
rizare ’> liceul industrial ener
getic, cu specialitatea electro- 
energetică și școala profesiona
lă cu specialitățile : electrician 
centrale stații și rețele electri
ce, lăcătuș cazane și turbine 
cu abur, electrician întreținere 
și reparații și finisor construc
tor.

Pentru liceul industrial, exa
menul de admitere începe în 
ziua de 22 iunie 1972, iar pen
tru școala profesională în ziua 
de 5 iulie. Probele de examen 
constau din scris și oral la ma
tematică și fizică la ambele 
forme de școlarizare, cu excep
ția că. la liceul industrial ener
getic, proba de fizică poate fi 
înlocuită, la alegere, cu româ
na, scris și oral.
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Soarele răsare la ora 4,31 si 
apune la ora 20,03.

Zile trecute din an
Zile rămase — 194.

172.

EVENIMENTE
0 1891 — A murit Mihail 

Kogălniceanu, om politic, istoric 
și ziarist (n. 1817) 0 1960 — 
Au avut Ioc, între 20—25 iunie, 
lucrările celui de-al VHI-jea Con
gres al P.C.R. (Congresul aî JII- 
Iea al P.M.R.) 0 1933 — A 
murit Clara Zctkin, militantă a 
mișcării muncitorești din Germa
nia (n. 1857) 0 1960 — Pro
clamarea independenței în Malt 
O 1972 — Au loc alegeri pre
liminare în statul Npw York 
(S.U.A.) 0 1972 — La Geneva, 
sesiunea Comitetului pentru de
zarmare

mergem

In ultimele trei zile, un 
front de ploi a traversat în
tregul teritoriu al țării. A 
plouat mai abundent în Mol
dova, cea mai mare parte a 
Munteniei, zonele periferice 
ale Transilvaniei, în bazinul 
Crișurilor și în zonele mun
toase. Cantitățile de precipi
tații în aceste zone au osci
lat între 10 și 50 litri pe me
tru pătrat. La Hîrșova, bună

oară, precipitațiile ati tota
lizat 82 litri pe metru pă
trat, la Dîlga 52, Ia Bucu
rești — 48, iar la Călărași 
— 42 litri pe metru pătrat. 
In restul țării, ele au fost 
sub zece litri pe metru pă
trat.

Ploile din aceste zile au a- 
meliorat sensibil starea cul
turilor aflate în vegetație. 
Este recomandabilă aplicarea.

Ia indicația stațiilor de prog
noză și avertizare, a udări
lor pe terenurile amenajate 
pentru irigat, continuarea lu
crărilor pentru păstrarea u- 
midității solului și desfășu
rarea corespunzător a rețol- 
lărilor de vară.

Potrivit prognozei meteo
rologilor, se mai așteaptă un 
front de ploi după 25 iunie. 

(Agerpres).

CASA DE CULTURĂ /Jeno- 
ș<nn. In sala de teatru, la ora 17, 
„Caragiale pe scenele românești 
și străine"; In sala mică, la ot.t 
17, dialogul „Partidul și tinere
tul"; La ora 18, masă rotundă 
„Oameni și pasiuni", organizară 
în cadrul manifestării culturnl- 
artistice complexe „Sarmis ’72"; 
Are loc deschiderea expoziției de 
filatelie

CLUBURI. La Lupeni, Vttl can, 
Aninoasa și Uricani se organizea
ză o masă rotundă cu tema : „De
mocrația socialistă — cadru pro
pice dezvoltării personalității u- 
rnane".

RĂSPUNDEM 
CELOR

CE NE SCRIU
G. PETRU, Petrila : Sesiza

rea dv. privind deficiențele ce au 
existat în aprovizionarea cu bu
telii de gaze a populației din Pe- 
trijcj-.p, .fost confirmată ca justă 
de conducerea depozitului din 
Vulcan. După cum ne-a informat 
aceeași conducere, deficiența s-a 
datorat faptului că în perioada 
respectivă stația de îmbuteliere 
Timișoara a fost în reparații, iar 
furnizorul de la Craiova nu și-a 
onorat obligația de a aprovizio
na suficient Valea Jiului. Deci... 
justificări. Totuși aprovizionarea 
cu butelii a întregului municipiu 
s-a îmbunătățit, în ultimul timp.

4 IOSIF TOMUȘ, Lupeni: A- 
dresați-vă secției gospodărire a 
Consiliului popular al' orașului 
Lupeni care, în calitate de bene
ficiar, are datoria să facă co
manda respectivă la sectorul 
I.G.L. Conducerea întreprinderii 
de gospodărire a locuințelor Pe
troșani, prin inginerul ei șef, tov. 
Ștefan Krachtus-, ne-a asigurat 
că în cel mult o lună de zile vă 
va construi punctul gospodăresc 
de care aveți nevoie.

4 ANTONIE CHERC1U, Vul
can Perioada de timp lucrată în 
ultima întreprindere pe care noii 
angajați trebuie să o aibă ca să 
poată beneficia de posibilitatea 
de a cumpăra diverse obiecte cu 
plata în rate o stabilește fieca
re conducere de întreprindere, de 
la caz la caz. Ea depinde de si
tuația fiecărui salariat în parte. 
In acordarea acestui avantaj se 
ține cont îndeosebi de posibili
tățile. materiale și atașamentul, 
stabilitatea salariatului față de 
întreprindere. In anumite cazuri, 
conducerea întreprinderii poate 
să nu acorde acest avantaj.

N. DIJMARESCU, Petroșani : 
Cea ce ne scrieți dv., nu poate 
fi un- „portret". Cel mult niște 
note ajutătoare pentru un ase
menea gen- publicistic, ceea ce 
nu e același lucru. Incercați-vă 
„forțele" cu informații și cores
pondențe scurte, mai puțin pre
tențioase. Poate, acestea vor a- 
vea mai multe șanse de publica
re. Așteptăm.

j ION B A. 1 M A |

In ziua de TB iunie a.C., în. 
urma .unei grele suferințe, a în
cetat din viață tovarășul ION 
BARNA, pensionar, vechi acti
vist al Partidului Comunist 
Român. Născut la 
27 octombrie 1920, 
într-o familie de 
mineri din comu
na Aninoasa, a 
muncit încă din 
fragedă copilărie. 
La vîrsta de 14 
ani s-a angajat 
ca ucenic, iar dîn 
anul 1938 a lucrat 
la mina Aninoasa 
ca muncitor mi
ner. Din anul 1945 
s-a încadrat în ac
tivitatea sindicală 
și U. T. C., iar 
în anul 1947 
devine, membru al Partidului 
Comunist Român.

rncepînd cu anul 1948 tova
rășului Ion Barna p-au fost în
credințate diferite funcții de 
răspundere în comitetele de 
partid raionale Deva și Petro
șani. A fost membru al comite
tului regional de partid, al C.G 
al U.T.C. șr aî C.C. al P.C.R..

deputat în Marea Adunare Na
țională.

In perioada 1955—1961 a în
deplinit funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului raional de 

partid Petroșani.
In întreaga 6a 

activitate, tovară
șul Ion Barna a 
dovedit atașament 
față de partid în 
rîndul căruia a 
muncit pină în ul
timele zile ale vie
ții sale, spirit de 
răspundere în în
deplinirea sarcini
lor încredințate. 
Pentru meritele 
sale a fost deco
rat cu ordine 
și medalii ale 

Republicii Socialiste România.
Toți cei care au muncit îm

preună cu el l-au prețuit fn 
mod sincer, înconjurîn.du-1 cu 
dragoste pătrunsă de respect și 
regretă profund prematura lui 
dispariție.

Amintirea sa va rămîne vie 
în inimile noastre.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

înhumarea va avea loc în ziua de 2b iunie 1972. Mitingul 
«le doliu va începe la ora 17, în str. Horea la locuința de
functului.

Izbînzi ale constructorilor 
și hidroenergeticienilor de pe Olt

Constructorii hidroenerge- 
ticicni de pe Olt raportează, 
în cinstei Conferinței Națio
nale a partidului și a aniver
sării Republicii, noi reali
zări în întrecerea socialistă. 
Astfel, au fost executate pri
mele excavații Ia viitoarea 
centrală electrică de La Dă- 
e.ști și inaugurate lucrările 
de ridicare a digului ce va 
servi la devierea Oltului în
tr-o primă etapă. Amplasa
tă în amonte de Rm. Vîlcea. 
această unitate va dispune 
de o putere instalată de 
37 000 kW.

La hidrocentrala Rm. Vîl
cea s-au încheiat operațiile 
principale de excavații Ia 
centrală și baraj, construc
torii străduindu-se să pre
dea la montaj mai devreme 
cele dinții obiective prevă
zute in graficele de execuție. 
Pe un alt șantier de Pe Olt, 
cel al centralei de Ia Govo
ra, se lucrează într-un ritm 
intens Ia excavații. Eviden
țele operative consemnează 
substanțiale avansuri față de 
termene.

(Agerpres)
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Copacii mor în picioare; Repu
blica : Antracit; PETRILA : B. D. 
la munte și Ia mare; LONEA °— 
Minerul: Riscul; VULCAN : Mi
hail Strogoff; LUPENI — Cul
tural: Aventuri în Ontario; Mun
citoresc t încrederea.

MARȚI 20 IUNIE
PROGRAMUL I : 6,CO Muzi- I 

că și actualițăti; 7,00 Radiojttr- ' 
nai; 8,00 Sumarul presei; 9,30 I 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de | 
știri; 10,05 Melodii populare; 10.30 i 
Start la intersecție; 10,50 Arii din 
operete; 11,00 Buletin de știri-; 
11,05 Formația Valențiu Grigs- I 
rescu; 11,23 Menuete tnstrtimen- 1 
tale; 11,35 Suite corale de mare I 
popularitate; 12,00 Cîntă Nicolae 
Nițescu și Ina Martell-; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre- , 
tul preferat; 13,00 Radiojurnal'; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,30 Melodii de ieri și de azi; 
14,00 Compozitorul săptămînii; ' 
14,35 Muzică populară; 15,00 Bit- I 
letin de știri; 15,05 Radiosimpo- I 
zion; 15,25 Noi înregistrări de I 
muzică vocală; 15,45 Muzică de I 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
La microfon, Pompilia Stoian și | 
Gianni Mcccia; 16-,30 Știința la i 
zi; 16,35 Cîntecul' săptămîni»; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 A»- . 
tena tineretului; 1 
muzical oferit colectivului de sa- 
lariați de la 
tere" 
serii; 
20,05

1
I
I 

____ _ I 
17,30 Program 1 

. ... rctivului- de sa- • 
Uzinele „Electropu- | 
iova; 18,00 Orefe »

I 

20,40 Marea întrecere socialistă « 
în înrîmpinarea Conferinței Na- B 
ționale a P.C.R. și a celei dc a- || 
25-a aniversări a Republicii; | 
21,00 Cîntă Ion Luican; 21,10 | 
Revista șlagărelor; 21,30 Bijuterii j 
muzicale; 22,00 Radiojurnal-;
22,30 Concert de scară; 22',55 I 
Moment poetic; 23,00 Concert de * 
seară (continuare); 24,00 Buletin | 
de știri; 0,03—6.00 Estrada 
turnă.

— Craiova; ____
20,00 Tableta de seară; 
Zece melodii preferate;.
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CANICULARA
Deși ne aflăm la începutul 

verii trebuie să recunoaștem 
că anotimpul este destul de 
darnic, oferindu-ne zile căl
duroase cu soare, așa cum de 
mult timp n-au mai fost pe 
meleagurile Văii Jiului.

E firesc deci, ca in aceste 
condiții, oamenii să nu-și mai 
încălzească locuințele, iar 
preocupările privind aprovi
zionarea cu combustibil să fie 
lăsate deoparte, aminate pen
tru toamnă.

Dar nu același lucru se in- 
timplă in cartierul Sohodol, 
din orașul Vulcan, unde loca
tarii blocurilor din apropierea 
E.C.E. Paroșeni sînt puși la o 
grea încercare de rezistență 
prin supraîncălzirea aparta
mentelor. Sint aproape două 
luni de cînd, in mod normal, 
încălzirea centrală a aparta
mentelor trebuia sistată, așa

cum de altfel se procedează la 
toate asociațiile de locatari 
din municipiu. Cu toate aces
tea, in cartierul amintit, con
tinuă să se furnizeze o mare 
cantitate de căldură in apar
tamentele locatarilor,, majo-

NOTĂ
ritatea angajați ai E.C.E. Fă
rașe ni.

De aceea cetățenii din So- 
liodol s-au adresat de mai 
multe ori, atît asociației de 
locatari, cit și conducerii ter
mocentralei, fără ca cineva 
din partea celor două organis
me să ia vreo măsură cores
punzătoare. Și, fiindcă situația 
relatată continuă și la ora ac
tuală, aceiași locatari roagă

redacția să întrebe conduce
rea E.C.E. Paroșeni „cînd are 
de gând să sisteze supraîncăl
zirea apartamentelor, deoare
ce ne aflăm in plină vară. In
tervenția dv. este necesară 
— se spune in scrisoare — 
deoarece toate demersurile 
noastre repetate nu au dat nici 
un rezultat, iar a continua 
să locuim intr-un apar tament 
supraîncălzit în acest anotimp 
este o adevărată tortură. In 
plus, sîntem constrinși la o 
seamă de cheltuieli suplimen
tare pentru ceva ce ne este 
acum cu totul dăunător".

lîindurile de față exprimă 
o realitate care nu necesită 
nici un fel de comentariu. Ră
mîne totuși să vedem ce răs
puns va da conducerea E.C.E. 
Paroșeni, căreia ii adresăm 
întrebarea pusă de locatarii 
din Sohodol.

C. II.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Tcleșcoală; 
10,00 “ 
ția. a 
Prim 
11,45 
chiști 
Telejurnal;
misiunii de după-amiază. Curs de 
limba franceză — lecția a 20-a; 
18,00 Steaua polară; 18,30 Efigii 
lirice; 18,45 Publicitate; 18,50 
Dinamica societății românești;
19.20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
dc-a 25-a aniversări a Republi
cii. Țara întreagă în întrecere;
20.20 Seară de teatru : „Ochii 
dragi ar bunicului"; 22,00 Vede' 
ale muzicii ușoare; 22,10 I 
glob : Nankin; 22,30 „24 de ■

Curs de limba rusă — lec- 
20-a; 10,30 Căminul; 11,15- 
pian :
Film
și un cîine“ (XVIII)'; 12,40

Nicolae Gaidagfu; 
serial : „Patru tan-

17,30 Deschiderea e-

III
I
IIII
I

la Petroșani de plus 19 grade, rar 
la Paring de plus 11 grade. Mi
nima din cursul nopții a fost * 
plus 11 grade și, respectiv, de 
plus 6 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme instabilă, cu cerul varia
bil. Vor cădea precipitații sub

ȚI 
I 
I 

formă de averse de ploaie. Vînt I 
slab pînă la potrivit din sectorul * 
nordic.



4 Steagul roșu —■_________________

Vizita în tara noastră a șefului statului telegrame aterne
Conferința „Eurocult“ 

de la Helsinki
bodgia se vor dezvolta necontenit, 
în interesul ambelor popoare, al lup
tei împotriva imperialismului, al 
cauzei progresului și păcii în lume.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

porul cambodgian, față de care nu
trește adinei sentimente de stimă și 
prietenie.

In spiritul politicii consecvente a

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
Oferit luni, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dejun în onoa
rea Altețelor Lor Regale, prin- 
$11 Norodom Sianqk și prințe
sa Monique Sianuk.

Au participat tovarășii Ion

Toastul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Toastul prințului

NORODOM SIANUK
Altețe,
Stimați oaspeți,

îmi este deosebit de plăcut ca, 
In numele Comitetului Central 
81 Partidului Comunist Român, 
Bl Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri, al poporului 
român precum și al meu 
personal și al tovarășei mele, să 
să salut în mod călduros, pe 
dumneavoastră, șeful statului 
Cambodgia și președintele 
frontului Unit Național ai Cam
bodgiei, pe stimata dumneavoas
tră soție, pe colaboratorii care 
»’ă însoțesc și să vă adresez, și 
cu acest prilej, urarea noastră 
de bun venit pe pămîntul Ro
mâniei socialiste.

Vizita pe care o faceți în 
țara noastră este o expresie a 
relațiilor de prietenie și solida
ritate care — în ciuda distan
țelor geografice mari — leagă 
popoarele român și cambodgian 
in lupta lor pentru o viață mai 
bună, pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, pen
tru progres social și pace în 
Sume. Primirea călduroasă pe 
care v-a făcut-o astăzi populația 
Capitalei constituie o vie ilustra
re a sentimentelor de caldă 
simpatie, stimă și prețuire pe 
care poporul român le nutrește 
față de bravul popor cambod
gian, față de lupta sa eroică 
pentru libertate și independență 
națională.

îmi amintesc cu plăcere de 
intilnirea pe care am avut-o 
anul trecut, de convorbirile pur
tate atunci într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reci
procă. Sînt încredințat că vizi
ta dumneavoastră în România, 
convorbirile pe care le vom avea 
vor constitui o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
raporturilor româno-cambodgie- 
ne, spre binele ambelor popoa
re, al cauzei luptei antiimperia- 
îiste, pentru libertate și inde
pendență, pace și progres so
cial.

Poporul român urmărește cu 
simpatie și sentimente de puter
nică solidaritate lupta dreaptă 
i»e care neînfricatul popor cam
bodgian o desfășoară, sub con
ducerea Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, împotriva inter
venției imperialiste, pentru apă
rarea dreptului său sacru la li
bertate și independență naționa
lă.

România a recunoscut de la 
început Guvernul Regal de Uni
tate Națională ca singurul gu
vern legal și legitim al Cambod
giei. Doresc să reafirm, și cu a- 
cest prilej, solidaritatea deplină 
a întregului popor român cu 
lupta forțelor populare din 
Cambodgia pentru redobîndirea 
suveranității și integrității teri
toriale a patriei, pentru constru
irea unei Cambodgii libere, de
mocratice și prospere. Ne bucu
ră sincer victoriile repurtate de 
poporul cambodgian în lupta 
pentru împlinirea acestor aspi
rații legitime și-l asigurăm, în
că o dată, de sprijinul nostru 
activ.

Apreciem în mod deosebit 
contribuția pe care o aduceți 
consecvent în cadrul Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
pentru dobîndirea independenței 
și la lupta generală împotriva 
intervenției imperialiste în In
dochina.

Loviturile date intervenției 
imperialiste în Cambodgia, ca 
și pe celelalte fronturi din In
dochina, eșecul tot mai evident 
al încercărilor de a menține la

Convorbiri oficiale
(Urmare din pag. 1)

i ale luptei popoarelor pentru 
libertate, independență națio- 

și progres social, împotriva im- 
.alismului, colonialismului și neo- 

jlonialismului, pentru securitate și 
Cooperare în lume.

In acest cadru, un loc deosebit 
l-au ocupat problemele luptei eroice 
a poporului cambodgian și a popoa
relor vietnamez și laoțian împotriva 
agresiunii S.U.A., pentru salvarea fi
inței naționale, pentru dreptul de 
jj-și hotărî singure soarta fără nici 
țin amestec din afară.

In numele Frontului Unit Națio
nal și al Guvernului Regal de U- 
iîiune Națională al Cambodgiei, al 

României socialiste de sprijinire a 
iSptei popoarelor pentru libertate și 
independență, împotriva imperialis
mului și colonialismului, opinia pu
blică din țara noastră își reafirmă 
— și cu acest prilej deosebit —

Gheorghe Maurer, împreună cu 
soția Elena Maurer, Emil 
Sodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Iile Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ștefan Voitec, Mihai Da- 

putere regimuri discreditate și 
urîte de popoare ilustrează lim
pede că nu există astăzi în lu
me forțe în stare să îngenunche
ze un popor hotărît să lupte pînă 
Ia capăt pentru apărarea drep
tului său sfînt de a-și decide în 
mod liber și suveran destinele.

România Se pronunță pentru 
respectarea drepturilor naționa
le fundamentale ale poporului 
cambodgian, garantate prin a- 
cordurile de la Geneva din 1951, 
încetarea imediată a tuturor ac
telor de război împotriva popo
rului cambodgian, pentru retra
gerea trupelor străine de Pe te
ritoriul Cambodgiei. Sprijinim, 
întrutotul în acest sens, propu
nerile făcute de dumneavoastră, 
șeful statului cambodgian, în 
declarația din mai 1970.

Republica Socialistă România 
se pronunță în modul cel mai 
hotărît și militează cu fermita
te pentru a se pune capăt cît 
mai grabnic războiului din Viet
nam și din întreaga Indochină, 
pentru încetarea bombardamen
telor și anularea măsurilor de 
escaladare militară reluate în 
ultimul timp de S.U.A., pentru 
retragerea tuturor trupelor a- 
mericane și ale aliaților lor din 
peninsulă și asigurarea condi
țiilor necesare pentru ca popoa
rele cambodgian, vietnamez și 
laoțian să-și poată rezolva sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară. Con
siderăm că propunerile Republi
cii Democrate Vietnam și ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, precum și propunerile 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei și ale Frontului Patrio
tic din Laos reprezintă o bază 
realistă pentru a se ajunge fa 
o reglementare politică, pașnică, 
a războiului din Indochina. Ne 
exprimăm convingerea că lupta 
unită și cauza dreaptă a popoa
relor cambodgian, vietnamez și 
laoțian va triumfa ! In ceea ce o 
privește, România este hotărîtă 
să acorde, ca și pînă acum, în
tregul său sprijin — material, 
politic și diplomatic — popoa
relor din Indochina, pînă la vic
toria finală împotriva imperia
lismului, pentru a-și cuceri 
dreptul de a hotărî singure a- 
supra propriilor lor destine, a- 
supra dezvoltării lor viitoare 
corespunzător intereselor și a- 
spirațiilor lor vitale.

In continuare vorbitorul a 
spus : In cursul vizitei dum
neavoastră veți putea lua 
cunoștință de unele reali
zări dobîndite de poporul 
nostru pe calea construirii 
orînduirii noi, socialiste. In pre
zent poporul român este angajat 
cu toate forțele sale într-o u- 
riașă activitate creatoare consa
crată înfăptuirii programului c- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Considerăm că, desfășurînd 
cu succes opera de edificare so
cialistă a țării, ne facem dato
ria față de propriul nostru po
por și, totodată, ne îndeplinim 
o înaltă îndatorire internaționa- 
listă față de cauza întăririi for
țelor internaționale ale păcii, a 
întregului front antiimperialist.

România militează cu hotărîre 
pentru instaurarea în viața in
ternațională a unor relații noi, 
care să reflecte marile mutații 
petrecute în lumea contempora
nă, să asigure condiții prielnice 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
tuturor popoarelor de libertate, 
independență națională și pro

poporului cambodgian, prințul No- 
rodom Sianuk a exprimat sincere 
ipulțumiri și profundă recunoștință 
poporului român și Guvernului Re
publicii Socialiste România, personal 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru sprijinul acordat luptei poporu
lui cambodgian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru sentimentele exprima
te, a reafirmat deplina solidaritate 
rnilitantă și întregul sprijin ale po- 
ppțului român cu lupta poporului 
cambodgian, condus de singurul său 
reprezentant legitim — Frontul Unit 
Național al Cambodgiei și Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei — a popoarelor vietnamez 
și laoțian împotriva agresiunii im

deplina solidaritate față de cauza 
dreaptă a poporului cambodgian și 
își manifestă încrederea în victoria 
luptei sale neobosite pentru liber
tate șj apărarea ființei naționale, 
pentru dreptul sacru de a decide
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lea, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion. Pățan, Ion 
Șțănescu, Ștefan Andrei, Ion 
bincă, cu soțiile, Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis

gres social, întărind continuu 
prietenia și colaborarea cu toa
te țările socialiste frățești, cu 
statele care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, ' independente, 
țara noastră întreține, totodată, 
în spiritul coexistenței pașnice, 
largi legături cu toate țările lu
mii. Așezăm la temelia relați
ilor noastre externe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță 
și la amenințarea cu folosirea 
forței în raporturile dintre sta
te. Considerăm că respectarea 
strictă, neabătută a acestor 
principii — care capătă o re
cunoaștere tot mai largă în viața 
internațională — constituie un 
imperativ fundamental al lumii 
contemporane, o condiție ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea as
cendentă a societății omenești.

In condițiile de azi soluționa
rea reală și trainică a marilor 
probleme cu care se confruntă 
omenirea impune luarea în con
siderare a intereselor tuturor 
popoarelor, fără excepție, recla
mă participarea directă și ac
tivă la viața internațională, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor 
lumii — fie ele mari, mijlocii 
sau mici.

Ca țară europeană, — a 
spus vorbitorul — România 
acordă o atenție deosebită in
staurării pe continentul nostru 
a unui climat de pace și secu
ritate, a unor relații noi care să 
garanteze popoarelor că sînt la 
adăpost de orice acte de agre
siune și război.

Asigurarea păcii în lume, li
chidarea practicilor imperialiste 
de dominație și dictat cere uni
rea și colaborarea tot mai strîn- 
sjj a tuturor forțelor înaintate 
aje omenirii, întărirea unității 
de acțiune a țărilor socialiste, 
arțarilor care au pășit pe calea 
independenței. Sîntem ferm con
vinși că, acționînd unite, popoa
rele vor reuși să impună în lu
me pacea și colaborarea, respec
tul deplin pentru dreptul fiecă
rei națiuni Ia o viață liberă și 
independentă.

Doresc, în încheiere, să-mi 
exprim încă 0 dată convingerea 
că vizita dumneavoastră în țara 
noastră va marca un moment 
de seamă în evoluția relațiilor 
de-prietenie și colaborare din
tre România și Cambodgia, din
tre Partidul Comunist Român și 
Frontul Unit Național al Cam
bodgiei, dintre popoarele celor 
două țări ale noastre.

Doresc, încă o dată, să vă 
asigur pe dumneavoastră, să 
asigur poporul cambodgian de 
solidaritatea deplină a poporu
lui român, să exprim convinge
rea noastră că în curînd popo
rul cambodgian va fi pe deplin 
stăpîn pe destinele sale — și 
că o să vă putem saluta și la 
dumneavoastră acasă. Vă dorim 
succes cît mai grabnic în aceas
tă luptă !

Cu aceste sentimente, vă invit, 
dragi prieteni, să ridicăm pa
harul în sănătatea stimatului 
nostru oaspete, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului 
Unit Național ai Cambodgiei;

în sănătatea soției sale, prin
țesa Monique Sianuk;

pentru întărirea continuă a 
prieteniei româno-cambodgiene;

pentru triumful luptei antiim- 
perialiste a popoarelor;

pentru victoria păcii, libertă
ții și progresului în întreaga 
lume !

perialiste, pentru triumful cauzei lor 
juste — a libertății, independenței 
și progresului social, a dreptului de 
a fi stăpîne pe propriile lor des
tine.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind relațiile româno- 
cambodgiene, exprimîndu-se dorința 
comună ca ele să se dezvolte pe 
țjiai departe în folosul ambelor po
poare, al luptei împotriva imperia- 
lișniului, cauzei progresului, colabo
rări și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, de depli
nă înțelegere și stimă reciprocă.

(Agerpres) 

singur, fără nici un amestec . din 
afară, asupra destinelor sale, în con
formitate cu voința, aspirațiile și 
interesele sale.

In manifestările spontane, de cal
dă cordialitate, cu care au fost în-

trul afacerilor externe, membri 
al C.C. al P.G.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful 
statului Cambodgia — domnii

Stimate domnule președinte al 
Consiliului de Stat,

Stimată doamnă,
Stimate domnule președinte al 

Consiliului de Miniștri,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor.

Rog să-mi fie îngăduit să mul
țumesc din adîneul inimii Exce
lenței Sale, domnului Nicolae 
Ceaușescu, pentru cuvintele atît 
de călduroase, amicale, pe care 
le-a pronunțat și pentru acest 
minunat banchet pe care a avut 
bunăvoința să-1 ofere în cinstea 
delegației Frontului Unității Na
ționale și a Guvernului Regal de 
Uniune Națională din Cambod
gia. r.

Delegația noastră și eu însumi 
ne simțim deosebit de onorați 
de invitația atît de amabilă pe 
care ne-a adresat-o Excelența 
Sa, președintele Consiliului de 
Stat, de a vizita prestigioasa 
Republică Socialistă România. 
Sîntem profund mișcați și emo
ționați de primirea atît de fru
moasă, de cordială și călduroasă 
pe care guvernul român și popu
lația atît de agreabilă a Bucu- 
reștiului au ținut să ne-o rezer
ve, exprimînd, în mod strălucit, 
stima și solidaritatea militantă 
Pe care dumneavoastră o acor
dați, fără rezerve, poporului 
nostru, luptei istorice pe care el 
o duce cu arma în mină, în pri
ma linie, în frontul luptei po
poarelor victime ale imperialis
mului, colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului.

Constituie pentru noi 6 iuăre 
cinste de a putea efectua o vi
zită oficială în țara dumnea
voastră atît de frumoasă și de 
glorioasă, și de a vă aduce salu
tul afectuos plin de admirație 
și recunoștință al poporului 
cambodgian, al Frontului său 
Unit Național, al Guvernului de 
Uniune Națională și al forțelor 
sale armate de eliberare națio
nală.

încă din momentul sosirii 
noastre sîntem profund impre
sionați de frumusețea Bucureș- 
tiului, de dezvoltarea sa pres
tigioasă. Bucureștiul este o 
capitală demnă și plină de 
strălucire a unei țări mărețe ca
re, sub conducerea vrednică de 
admirație din toate punctele de 
vedere a Partidului Comunist 
Român, și prin unirea forțelor 
în cadrul Frontului Unității So
cialiste din România s-a dezvol
tat intens și într-un mod foarte 
rapid în toate domeniile; indus
trial, energetic, tehnologic, știin
țific, agricol, social sau cultural 
etc. Modernizarea puternică a 
industriei și agriculturii, înaltul 
nivel al tehnologiei, științei și 
culturii, dinamismul comerțului 
său exterior, situează România 
socialistă în rîndul țărilor care 
obțin succese însemnate în dez
voltarea economică și socială și 
îi asigură Un mare prestigiu în 
lume. Acest prestigiu este cu 
atît mai mare, cu cît Republica 
Socialistă România promovează 
pe plan internațional singura 
politică care poate fi într-adevăi 
binefăcătoare pentru viitorul u 
manității — umanitate care ari 
nevoie de o cooperare leală în
tre țări, între țările dezvoltate 
și țările subdezvoltate sau în 
curs de dezvoltare, care are ne
voie de coexistență pașnică, de 
condiții de egalitate reale între 
națiunile puternice și națiunile 
slabe, de o pace larg generaliza
tă pe pămîntul nostru, ceea ce 
presupune dispariția sau cel pu
țin o dare înapoi mai importan
tă a imperialismului, a colonia
lismului. neocolonialismului și 
rasismului.

România socialistă, condusă 
de eroul său național, președin
tele Nicolae Ceaușescu, oferă un 
exemplu desăvîrșit al voinței de 
cooperare și întrajutorare inter
națională, pe baza egalității, 
respectului reciproc și avantaju
lui mutual, un exemplu .desăvîr
șit de solidaritate militantă cu 
popoarele care luptă pentru li
bertate și justiție, împotriva

Depunere de coroane

La scurtă vreme după sosire, 
șeful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, Norodom Sia
nuk, împreună cu persoanele 
oficiale cambodgiene care îl în
soțesc, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

tîmpinați solii poporului cambodgian 
la sosirea lor pe pămîntul României 
socialiste își găsește o vie expresie 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre Re
publica Socialistă România și Cam-

Ieng Sary, Sarin Chhalc, cu so- 
țiă, Huot Sambath, cu soția, 
TÎiiounn Prasith și prințul Si- 
sowath Mathavi.

înaintea începerii dejunului 
au fost intonate Imnurile de 
Sfat ale Cambodgiei și Repu

agresiunii, asupririi, oprimării și 
altor forme de nedreptate, con
stituie un exemplu desăvîrșit al 
atașamentului față de idealurile 
do independență și coexistență 
pașnică între țări cu sisteme so
ciale diferite. Astfel, poporul 
cambodgian a beneficiat și îna
inte de a fi aruncat în război 
de un ajutor material din partea 
României în vederea dezvoltării 
sale; el a primit din partea Ro
mâniei, a doua zi după puciul 
proimperialist american, al jun
tei generalilor lor, din martie 
1970, un sprijin total în lupta 
dusă pentru salvarea națională, 
un sprijin care comportă recu
noașterea de jure a Guvernului 
Regal de Uniune Națională, care 
simbolizează pe de o parte con
tinuitatea statului cambodgian, 
independent, nealineat și anti- 
imperialist, iar Pe de altă parte, 
refuzul poporului cambodgian 
de a-și înstrăina independența 
națională în folosul neocolonia
lismului, Statelor Unite ale A- 
mericii, de a fi încălcată inte
gritatea teritorială a țării sale. 
Poporul cambodgian, Frontul 
său Unit Național, Guvernul său 
de Uniune Națională, forțele sa
le armate de eliberare națională 
vor rămîne veșnic recunoscătoa
re Republicii Socialiste Româ
nia, marelui său popor, pentru 
sprijinul neprețuit și își expri
mă, prin glasul meu, gratitudi
nea cea mai profundă și emoțio
nantă Excelenței Sale, președin
telui Nicolae Ceaușescu, și gu
vernului român, pentru multi
plele dovezi concrete ale acestui 
sprijin care Se manifestă pretu
tindeni și în toate împrejurările, 
și îndeosebi, în cursul vizitelor 
oficiale efectuate de Excelența 
Sa, președintele Consiliului de 
Stat al României. în numeroase
le țări prietene ale Românie; și 
Ia O.N.U.

Domnule președinte ai Consi
liului de Stat,

Stimată doamnă,
Domnule președinte al Consi

liului de Miniștri,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor.

Puternic încurajat și real en
tuziasmat de sprijinul efectiv, 
puternic și fără rezerve acordat 
de România și de circa 30 de al
te țări suverane, iubitoare de 
dreptate, poporul cambodgian a 
desfășurat în cursul celor doi 
ani care s-au scurs și duce și 
in momentul de față lupta, de
pune cele mai mari eforturi 
pentru a merita stima dumnea 
voastră și pentru a atinge sco 
purile pe care și le-a fixat încă 
din martie 1970 — redobîndirea 
independenței naționale și elibe 
rarea deplină a teritoriului na 
țional. In mod deosebit forțele 
armate populare de eliberare 
națională a Cambodgiei au con
simțit și consimt să facă cele 
mai mari sacrificii pentru a în
vinge un dușman care din punct 
de vedere material este foarte 
puternic și din punct de vedere 
moral este foarte crud, s-ar pu
tea spune chiar inuman. Acest 
dușman nu este regimul lui Lon 
Noi, care nu supraviețuiește de 
cît datorită imperialismului Sta
telor Unite, ci imperialismul, el 
însuși, fără de care așa-zisa 
problemă cambodgiană și războ 
iul din Cambodgia nu ar fi avu' 
niciodată loc.

Referindu-se apoi la politica 
S.U.A. de vietnamizare a războ
iului și arătînd că aceasta a su
ferit un eșec total și ireversibil, 
vorbitorul a arătat în continuare 
că popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian, unite pentru 
totdeauna, „sînt absolut hotărîte 
să lupte pînă la capăt, adică 
pînă atunci cînd cele trei țări 
ale lor vor fi debarasate total și 
definitiv de prezența armată și 
de neocolonialismul Statelor U- 
nite ale Americii. Popoarele sînt 
gata să plătească prețul care va 
trebui, chiar prețul celor mai 
mari suferințe — și aceasta timp 
de mulți ani de aici înainte — 
pentru a ajunge Ia îndeplinirea 
acestui scop suprem și sacru.

La solemnitate au fost pre- 
zenți tovarășii Gheorghe Radu
lescu. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene

blicii Socialiste România.
In timpul dejunului, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk au rostit toas
turi.

(Agerpres)

In ceea ce privește poporul 
cambodgian a reușit să elibere
ze mai mult do opt zecimi din 
teritoriul național și 5 milioane 
de locuitori din cele 7 milioane 
cît numără Cambodgia. Forțele 
noastre populare de eliberare 
națională se instalează la ora 
actuală foarte aproape, de jur 
împrejurul Pnom Penhului, la o 
rază de mai puțin de 20 km de 
capitală, care constituie ultimul 
bastion al dușmanului".

In continuare, referindu-se la 
încercările imperialiștilor S.U.A. 
de a salva regimul lui Lon Noi, 
vorbitorul a arătat că Guvernul 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei reprezintă legitimi
tatea și continuitatea statului 
cambodgian. Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei, a spus în continuare vor
bitorul, nu este nici un guvern 
în exil și nici un guvern fără te
ritorii și fără administrație în 
teritoriul însuși al Cambodgiei. 
11 membri ai Guvernului Regal 
de Uniune Națională se găsesc 
în momentul de față în interio
rul Cambodgiei și se află în 
fruntea unei administrații și a 
unei armate populare care con
trolează mai mult de opt zecimi 
din teritoriul național. Chiar și 
observatorii străini care se gă
sesc Ia Pnom Penh — și care 
sînt cam inamicali față de noi 
— admit că noi controlăm în 
întregime și în mod ireversibil 
mai mult de jumătate din țară. 
In ceea ce privește armata noas
tră populară, comandamentul 
dușman recunoaște în acest an 
că ea există în realitate și că 
se dezvoltă fără întrerupere. 
Guvernul Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei reprezin
tă și va reprezenta statul cam
bodgian; nu poate fi vorba de 
existența a două state cambod
giene și nu putem accepta de a 
lua Ioc Ia conferință alături de 
uzurpatorii puterii de stat de la 
Pnom Penh. Pe lîngă aceasta o 
asemenea conferință, sub pre
textul căutării păcii, ar duce în 
mod inevitabil la o împărțire a 
micii noastre țări, ceea ce ar fi 
funest pentru ea.

Subliniind că, în mod cert, o 
nouă conferință internațională 
cu privire la Indochina, de ge
nul celei care a avut loc Ia Ge
neva în 1954, nu ar duce la re
zolvarea problemelor, corespun
zător intereselor vitale ale po
poarelor indochineze, vorbitorul 
a arătat că popoarele vietnamez, 
laoțian și khmer nu caută cîtuși 
de puțin să umilească Statele 
Unite așa cum pretinde, fără a 
crede prea mult în aceasta, în
suși președintele Nixon. Ele nu 
cer decît un singur lucru gu
vernului american : să facă bine 
să înceteze de a se mai ameste
ca cu armele sau cu alte mijloa
ce în treburile interne ale Indo- 
chinei. In schimbul încetării in
gerințelor Statelor Unite, guver
nele de eliberare indochineze 
vor fi în întregime dispuse să-și 
normalizeze relațiile cu Statele 
Unite ale Americii și să con
struiască împreună cu poporul 
american, care acum ne ajută, 
o bază de prietenie și de coope
rare pașnică. Noi, cambodgienii, 
știm că România, președintele 
său și guvernul său ne ajută cu 
noblețe în acest sens. Cu aceste 
sentimente vă cer îngăduința de 
a ridica paharul împreună cu 
comoatrioții mei, aici de fată. în 
sănătatea Excelentei Sale, 
NicoNn Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Sfat, și a doamnei 
Elena Ceaușescu.

In sănătatea Excelenței Sale 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri,

In sănătatea Excelenței Sale 
Emil Bodnaraș,

In sănătatea Excelențelor 
dumneavoastră, doamnelor și 
domnilor, eminenți conducători 
și prieteni români, aici de față,

Pentru măreția Republicii So
cialiste România, prosperitatea 
poporului român și pentru noi 
și grandioase succese în con
strucția națională și socialistă.

Pentru prietenia indestructibi
lă care unește poporul cambod
gian și poporul român !

ral al Capitalei, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct ai mi
nistrului Forțelor Armate Și șef 
al Marelui Stat Major, Marin 
Alexie, ambasadorul Republi
ci; Socialiste România acredi
tat pe lîngă șeful statului cam
bodgian, generali, alte persoa
ne oficiale. (Agerpres)

HELSINKI 19 (Agerpres). — La 
palatul „Finlandia", din Helsinki, 
președintele Urho Kekkonen a inau
gurat luni lucrările primei confe
rințe a miniștrilor culturii din Eu
ropa, reuniune organizată sub egida 
U.N.E.S.C.O. La această importan
tă întrunire paneuropeană, ale cărei 
lucrări vor dura 10 zile, participă 
delegații din 30 de state din Eu
ropa, precum și reprezentanți ai Ca
nadei.

România este reprezentată de o 
delegație condusă de Dumitru Glii- 
șe, vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

Conferința „Eurocult" de la Hel
sinki este prima dintr-o serie de 
întruniri culturale regionale, care 
vor urma Conferinței mondiale a 
U.N.E.S.C.O. asupra politicilor cul

Henry Kissinger a sosit
la Pekin

PEKIN 19. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite ; 
Potrivit înțelegerii intervenite între 
guvernele chinez și american, luni 
după-amiază a sosit la Pekin, Henry 
Kissinger, consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității.

Localități din R. D. Vietnam 
atacate de aviația americană

HANOI 19 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că, la 17 iunie, a- 
viația Statelor Unite a atacat din 
nou o serie de localități și zone 
dens populate din R. D. Vietnam, 
provocînd numeroase victime în rîn
dul populației civile și distrugînd 
un marc număr de locuințe și clă
diri cu caracter economic și cultu
ral. Protestînd împotriva acestor noi

Catastrofă aviatică
LONDRA 19 (Agerpres). — 

Un avion de pasageri de tip 
„Trident-1" al companiei „Bri
tish European Airways" (B.EA.) 
s-a prăbușit, duminică seara, la 
cîteva minute de la decolarea 
de pe aeroportul londonez 
Heathrow. Toate cele 118 per
soane aflate Ia bord și-au pier
dut viața. Inițial, s-a sperat că 
unul dintre pasageri va supra
viețui. Transportat în stare

pe scurt
♦ Ansamblul de eîntece și dan

suri „Argeșul", al Societății cultu
rale „Neagoc Basarab" din Curtea 
de Argeș, a fost distins cu „Meda
lia de aur" la Festivalul interna
țional de folclor de la Warffum — 
Olanda.

■$> Guvernatorul Alabamei, Geor
ge Wallace, a fost supus, duminică, 
unei noi intervenții chirurgicale, des
tinate scoaterii glontelui fixat în co
loana vertebrală în cursul atentatu
lui de la 15 mai. Buletinul medical 
dat publicității informează că ope
rația a decurs normal- ți că starea 
lui Wallace este bună.

In ultimele zile, în numeroase 
provincii din Uruguay au fost sem
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Dumitru, eliberată de U.U.M. Petroșani. O declar nulă.

turale desfășurată la Veneția. în 
1970.

Președinte al conferinței a fost 
ales ministrul educației naționale al 
Finlandei, Petti Holappa.

Deschizînd oficial lucrările, pre
ședintele Kekkonen a declarat că 
această manifestare „începe într-un 
moment care pare mai favorabil, 
decît oricînd înainte, dezvoltării re
lațiilor în Europa".

In cuvîntul său, directorul gene
ral al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, 
a afirmat că „această conferință 
constituie o inițiativă fără precedent, 
despre care se poate crede că pre
vestește și pregătește importante e- 
voluții, atît în domeniul cooperării 
europene în general, cît și, în spe
cial, în acela al politicilor culturale 
naționale".

La sosire, Henry Kissinger și per
soanele care-1 însoțesc au fost în- 
tîmpinați de Ci Pîn-fei, ministrul a- 
facerilor externe, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și de alte persoane oficiale 
chineze.

acte de agresiune ale Statelot Unite, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam cere cu hotărîre gu
vernului S.U.A. să pună imediat ca
păt minării și blocării porturilor 
nord-vietnameze și bombardamente
lor aeriene și navale, precum și tu
turor celorlalte acte de violare a 
suveranității și securității R. D. 
Vietnam.

gravă la spital, el a decedat, 
însă, după trei ore.

Accidentul de duminică esta 
cel mai grav din istoria avia
ției britanice și al treilea sur
venit în lume în ultimele pa
tru zile. In cursul săptămînii, 
s-au mai prăbușit un avion ja
ponez, lîngă New Delhi, și u- 
nul tailandez, în Vietnamul do 
sud, provocînd moartea a 87 șj, 
respectiv 81 persoane.

nalate ploi torențiale. Fluviul Uru
guay, a ieșit din matcă, nivelul a- 
pclor crescînd cu 14 metri. Mii de 
locuitori au fost nevoiți să-și pără
sească locuințele.

Trei militari britanici au fost 
uciși ți 5 răniți, duminică seara, 
de explozia unei bombe plasate în
tr-o casă din localitatea nord-irlan- 
deză Bleary. Numărul celor uciși 
în Irlanda de Nord în incidentele 
din ultimii trei ani se ridică, ast
fel, la 579, din care 80 au lost 
militari. _

In aceeași zi, la Belfast, doua 
bombe au explodat la un interval 
de cîteva minute, provocînd impor
tante daune.

- ------ , ... ' ................................................. .................... ........... ...........’

Redacția și administrația zlar^ l Eetroșșnj, strada Republicii gP» telefon i 1662 Tiparul — întreprinderea polig rafică Hunedoara — Subunila tea Petroșani 40 396


