
Hotărîre unanimă,
fel comun de acțiune: 

CINCINALUL
ÎNAINTE DE TERMEN!

Mitingul prieteniei româno-cambodgiene 
de la Fabrica de confecții și tricotaje București

După-amiază, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceuișescu, și șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, -Al
teța Sa Regală, prințul Norodom 
Sianuk, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și Alteța Sa Regală prin
țesa Monique Sianuk, au făcut o vi
zită la Fabrica de confecții și tri
cotaje București, importantă unitate 
a industriei noastre ușoare.

Cei doi șefi de stat au fost în
soțiți de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția Elena Maurer, Ja
nos Fazckas, Ștefan Andrei, Con
stantin Stătescu, Cornelii! Mănescu, 
Marin Alexie, precum și de persoa
nele oficiale care însoțesc pe șeful 
Stalului Cambodgia, domnii — Ieng 
Sary, Sarin Chhak, cu soția, Huot 
Sambath, cu soția, Thiounn Prasith 
ți Alteța Sa prințul Sisowath Me- 
lltawi.

La sosirea în incinta fabricii, con
ducătorii României și Cambodgiei 
sînt întîmpinați de Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-sccfetar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, de ministrul industriei ușoare,. 
Ion Crăciun, de membrii conducerii 
întreprinderii și ai Comitetului de 
direcție.

Sînt vizitate, pe rînd, mai multe 
sectoare de bază ale fabricii — sec
ția de confecții pentru femei și cea 
de lenjerie pentru bărbați — care 
oglindesc nivelul tehnic înalt al în
treprinderii, preocuparea pentru per
fecționarea și diversificarea produc
ției, pentru a răspunde într-o mă
sură tot mai mare cerințelor și exi
gențelor cumpărătorilor.

In continuare, în incinta între
prinderii are loc un impresionant 
miting al prieteniei româno-cam
bodgiene la care participă aproape 
10 000 de muncitori, tehnicieni, in
gineri de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București, de la alte între

prinderi ale sectorului VII al Ca
pitalei.

Cu puternice urale și aplauze, în
tâmpină participanții la miting pe 
președintele Nicolae Ceal'ișescii și 
pe prințul Norodom Sianuk, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat români și cambodgieni, pe to
varășa Elena Ceaușescu și prințesa 
Monique Sianuk, care urcă la tri
buna oficială amenajată cu acest 
prilej- ,

Prin aplauze șt urale, cei prezenți 
își exprimă atașamentul și dragos
tea față de partid și patria socia
listă, față de conducătorul partidu
lui și stalului nostru, adeziunea lor 
deplină la politica internă și exter
nă a României socialiste, își reafir
mă simțămintele de adîncă simpa
tie, stimă și solidaritate militantă 
față de bravul popor cambodgian, 
care luptă, cu arma în mînă, sub 
conducerea Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, împotriva interven
ției imperialiste, pentru apărarea 
dreptului său sacru la libertate și 
independență.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Au luat apoi cuvîntul muncitoa
rea Emilia Radu, ing. Veronica Bur
tea, muncitorul Petre Munteanu.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Intîmpinat cu aplauze puternice 
și urale a luat apoi cuvîntul prințul 
NORODOM SIANUK.

Mitingul s-a încheiat într-o at
mosferă însuflețitoare. In aclamațiile 
mulțimii, cei doi șefi de stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk, își string călduros, 
mîinile. Manifestîndu-și puternicele 
sentimente de solidaritate militantă, 
participanții aclamă pentru dezvol
tarea prieteniei și colaborării româ
no-cambodgiene, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei luptei anti- 
imperialiste, pentru libertate și in
dependență, pace și progres social.

Inițiativa minerului Petru Roman 
de la E. M. Aninoasa

PATRU CÎMPURI PE ZI SI ARIPĂ 
LA ABATAJE CAMERĂ 

susținută cu elan și dăruire 
de brigăzile minei!

(Mutarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintarea prințului

NORODOM SIANUK

Chemarea la întrecere lansată 
de minerul șef de brigadă, co
munistul PETRU ROMAN, pen
tru extragerea pe schimb și a- 
ripă a unui cîmp de cărbune, a 
stârnit un larg ecou și viu inte
res în rîndul brigăzilor de la 
E.M. Aninoasa, care lucrează în 
abatajele cameră. Deși cunoscu
tă de numai cîteva zile, valo
roasa inițiativă a fost îmbrăți
șată de aproape toate brigăzile 
ce-și desfășoară munca în aba
tajele cameră în stratele 3 și 5. 
Aplicarea ej duce la obținerea 
unei avansări-record, 8 metri 
liniari pe zi, prin aceasta asi- 
gurîndu-se îndeplinirea și chiar 
depășirea substanțialelor anga
jamente asumate de brigăzi în 
cinstea apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului. Printre 
cei care și-au însușit imediat 
prețioasa inițiativă, se numără 
membrii brigăzii condusă de 
capabilul și entuziastul miner 
IULIU DAMIAN, de la abatajul 
cameră nr. 8, sectorul I, care
— în condițiile sporirii produc
tivității muncii cu 1 tonă/post
— au extras pînă acum, peste

planul lunii în curs, 510 tone, 
depășindu-și deja angajamentul 
luat în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, cu 210 to
ne. Cu aceeași creștere a Pro
ductivității muncii și cu un 
plus de 70 de tone față de an
gajamentul asumat, a încheiat 
cele două decade ale lunii iunie 
și brigada experimentatului mi
ner CONSTANTIN LĂBUȘCĂ, 
care activează în abatajul ca
meră nr. 2, stratul 5, sectorul 
IV Priboi.

Adeziune fierbinte și la 
inițiativele minerilor 

de la Lupeni și Uricani

Alteță, șef al statului cambod
gian,

Prințesă,
Dragi oaspeți cambodgieni,
Stimate tovarășe,
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc, în primul rînd, ca în 
numele Consiliului de Stat, al 
guvernului Republicii Socialiste 
România și — adaug — al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, să salut pe 
oaspeții noștri cambodgieni, pe 
prințul Norodom Sianuk, pe 
prințesa Monique Sianuk și să 
le urez să se simtă în continuare 
cît mai bine în România. (A- 
plauze puternice).

Adresăm, de asemenea, salu
tul nostru Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, guvernu
lui Regal de Uniune Națională, 
întregului popor cambodgian. 
(Aplauze prelungite).

Vă aflați de trei zile în Ro
mânia socialistă. Ați putut să 
constatați, stimați oaspeți, că 
începind cu primirea făcută de 
populația Capitalei și peste tot 
unde ați fost în aceste zile, ce
tățenii patriei noastre v-au în
tâmpinat cu bucurie, cu ospita
litate. cu manifestări de caldă 
solidaritate, văzînd în dumnea
voastră pe reprezentanții popo
rului cambodgian care luptă cu 
hotărîre împotriva imperialis
mului, pentru a-și apăra demni
tatea, independența, dreptul la 
o viață liberă. (Aplauze prelun
gite, urale).

Știm că poporul cambodgian 
a trebuit să ducă lupte îndelun
gate; el și-a cucerit independen
ta după cel de-al doilea război 
mondial, iar acum este nevoie 
din nou să lupte, să dea jertfe 
pentru a-și recuceri independen
ta, pentru a pune capăt inter
venției imperialiste în treburi
le sale interne, pentru a-și asi
gura dreptul de a fi stăpîn pe 
destinele sale și de a-și făuri 
viața așa cum o dorește, fără 
nici un amestec din afară. (A- 
plauze prelungite, urale).

Situația de astăzi din Cam
bodgia este, desigur, rezultatul 
intervenției imperialiste: dar, 
in același timp, ea este și re
zultatul faptului că o clică de 
trădători de țară s-au pus în 
serviciul imperialismului, tră- 
dîndu-și poporul, trădînd viito
rul patriei lor.

Ne bucură că (poporul cam- 
bodMan a resnins atît interven
ția imperialistă, cît și acțiunea 
trădătoare a unei clici de oa

meni carc nu au nimic cu po
porul cambodgian. Ne bucură 
că șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a în
țeles că locul său este alături 
de popor, în rîndul Frontului U- 
nit Național, ca președinte al 
acestui Front, în strinsă colabo
rare cu toate forțele patriotice, 
împreună cu comuniștii; pentru 
că numai pe această cale se poa
te asigura eliberarea și dezvol
tarea liberă a Cambodgiei. 
(Aplauze puternice, urale. Se 
scandează „Ceaușescu—Sianuk11)

Dar, în Indochina, imperialis
mul american continuă războiul 
său împotriva poporului vietna
mez, a poporului laoțian; și toc
mai datorită faptului că aceas
tă politică urmărește să instau
reze dominația neocolonialistă 
în Indochina, toate popoarele 
indochineze s-au unit și și-au 
luat angajamentul solemn de a 
lupta unite pentru a asigura ca 
Indochina să fie liberă, ca po
poarele indochineze să fie stă- 
pîne Pe destinele lor. Poporul 
român a sprijinit și sprijină a- 
ceastă luptă dreaptă. Am acor
dat și acordăm ajutorul nostru 
poporului vietnamez, cerem să 
înceteze cît mai grabnic in
tervenția Statelor Unite, să se 
reia tratativele de la Paris, să 
se ajungă Ia o soluție politică, 
care să țină seama de cerințe
le și năzuințele popoarelor pen
tru independență, pentru o viață 
liberă. (Aplauze puternice).

Știm că lupta Pe care o duc 
popoarele cambodgian, vietna
mez și laoțian nu este o luptă 
ușoară. Dar știm că această lup
tă, oricît ar fi de grea, va fi 
victorioasă, pentru că desfășu
rarea evenimentelor demon
strează că nu există forță în 
lume în stare să ingenunche un 
popor și să-l înfringă, atunci 
cînd acest popor este hotărît 
să-și apere, cu prețul oricăror 
jertfe, independența, dreptul de 
a fi stăpîn pe destinele sale, de 
a-și făuri viața și viitorul așa 
cum dorește el. Și, după cît se 
vede, popoarele din Indochina 
au tocmai această dorință — și 
de aceea noi sîntem convinși că 
ele vor obține victoria. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi oaspeți,

In puținele zile Pe care le-ați 
petrecut în România ați putut 
cunoaște cîtc ceva din munca și 
preocupările poporului nostru.

(Continuare în pag. a 4-a)

Excelență, domnule preșe
dinte al Consiliului de Sta*,

Doamnă,
Domnule primar al Bucureș

tiului,
Excelențe, domnilor, doam

nelor, domnișoarelor,

Permiteți-mi să vă exprim 
foarte adînca și emoționanta 
mea recunoștință și aceea a 
delegației Frontului Unit Na
țional, a Guvernului Regal de 
Uniune Națională și a Forțelor 
Armate Populare de Eliberare 
Națională din Cambodgia, pre
zentă aici, pentru această 
grandioasă adunare de solida
ritate pe care aveți bunătatea 
s-o organizați în sprijinul po
porului cambodgian și ca măr
turie a solidarității poporului 
român cu lupta poporului nos
tru.

Este o mare onoare pentru 
noi și pentru Rezistența cam- 
bodgiană că Excelența Sa, dom
nul Nicolae Ceaușescu, preșe 
dintele Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a ținut să a- 
siste personal, alături de soția 
sa și de eminenții săi colabo
ratori. la actuala adunare și să 
rostească <> cuvîntare de o im
portanță deosebită care ne-a 
mișcat și entuziasmat profund 
și care va entuziasma și încu
raja ferm pe toți combatan
ții cambodgieni aflați în pre
zent în linia întîia a frontului 
luptei popoarelor antiimperia- 
liste.

Să ne fie permis să miliții 
mim din toată inima Excelen
ței Sale. (Aplauze puternice).

Adresăm, de asemenea, mul
țumirile noastre cele mai căl
duroase domnului primar al 
Bucureștiului și celorlalți dis
tinși inițiatori și organizatori 
ai prezentei adunări, în speci
al iubiților noștri prieteni, 
bravii muncitori și muncitoare, 
tehnicieni și ingineri, tineretu
lui comunist și întregii popu
lații a Bucureștiului (Aplauze 
însuflețite). Cuvîntările domni
ilor lor ne-au mișcat mult și 
toate acestea vor aduce, fără 
îndoială, o foarte mare recon- 
fortare pentru poporul nostru 
și o încurajare însuflețitoare 
pentru combatanții noștri ca
re îi va îndemna să realizeze 
noi fapte de arme pe cîntpul

de luptă, grăbind astfel elibe
rarea totală a patriei noastre.

Republica Socialistă România 
se bucură de un foarte înalt 
prestigiu pe plan internațional 
și mondial, deoarece datorează 
prodigioasa ei dezvoltare eco
nomică și socială propriilor ei 
eforturi, propriului ei geniu, 
propriilor ei forțe; deoarece de
parte de a fi egoistă, ea își în
deplinește cu ardoare, eficaci
tate, devotament și generozita
te datoria internaționalistă fa
tă de toate popoarele și țările 
ce au nevoie de sprijinul, cola
borarea și ajutorul ei; deoarece 
ea apără cu credință, nu nu
mai propria ei independență, 
dar și libertatea și dreptatea 
pentru toate popoarele amenin
țate sau atacate de imperialism, 
exploatate de colonialism sau 
victime ale rasismului sau al
tor forme de nedreptate.

Datorită acestui înalt presti
giu al României, sprijinul ei 
fără rezervă și deplina ei soli
daritate acordate poporului 
nostru, Frontului său Unit Na
țional, Guvernului său de Uni
une Națională, Forțelor sale 
Armate Populare de Eliberare 
Națională, au multă greutate și 
vor cîntări serios în balanța 
destinului care va înclina de 
partea celor trei popoare indo
chineze (cambodgian, vietna
mez și laoțian) victime ale im
perialismului și neocolonialis- 
mului S.U.A.

Pentru a merita încrederea 
și stima României și a altor 30 
de state prietene care au acor
dat recunoașterea lor de 
jure guvernului său legitim 
(G.R.U.N.K.), poporul khmer 
patriot. progresist, socialist, 
antiimperialist, a depus cele 
mai mari eforturi și a acceptat 
să facă cele mai mari sacrificii 
pentru a învinge imperialismul 
S.U.A. și pe mercenarii Iui.

In momentul de față, peste 
opt zecimi din teritoriul națio
nal au fost eliberate în mod 
ireversibil de Forțele Populare 
de Eliberare Națională ale 
Cambodgiei și redobîndesc ast
fel suveranitatea națională. Un 
asemenea rezultat, o asemenea 
înaintare fulgerătoare a arma
tei noastre de eliberare par 
neverosimile în ochii anumitor 
observatori străini care, scep
tici, șoptesc la urechea anumi-

(Comintiare în pag. a° 4-a)

Izvorîtc din năzuința unanimă, 
din unica hotărîre care animă 
colectivele de oameni ai mun
cii din Valea Jiului, alături de 
întreaga țară, de a onora sar-

ing. Eugen NIȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Constructorii forestieri răspund prin fapte chemării partidului
Planul valoric anual

se va realiza în 9 luni
• După primele 5 luni ale anului, peste 

jumătate din drumurile cuprinse în pla
nul anual au fost predate

• Depășirea cu 36 la sută a productivității 
muncii

Pc primele cinci luni ale anului, colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri ale Șantierului de construcții fo
restiere Petroșani au reușit să realizeze 57 la sută din pla
nul valoric anual și să predea mai mult de jumătate din 
numărul drumurilor forestiere cuprinse în planul fizic anual 
(drumurile auto Vînătorul — 2 km, Pîrîul Dealului — 1,2 
km. Pîrîul Boului — 1,5 km. Valea Boului — 1,1 km. Mun- 
celu — 1,1 km, precum și drumul Ohaba-sat de 3.9 km ; 
ultima lucrare a fost contractată și idealizată în plus față 
de planul fizic). Prin îmbunătățirea gradului de mecani
zare și prin efortul susținut al tuturor constructorilor șan
tierului s-a obținut, în aceeași perioadă, o creștere a pro
ductivității pe șantier față de cea planificată cu 36 la sută, 
realizîndu-se. de asemenea. 335 000 lei economii la prețul 
de cost.

Analizînd temeinic posibilitățile existente, sprijiniți pe 
aceste rezultate, colectivul șantierului este hotărît ca în 
cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, să predea pînă la sfîrșitul 
primului semestru încă 8,4 km de drumuri auto forestiere, 
iar pe 9 luni ale anului să raporteze realizarea integrală a 
planului valoric revenit pe întregul an.

(Continuare în pag. a

Așa
Ani acul și am o mare 

încredere în toți ortacii 
mei și mai ales în 
GHEORGHE ENACHE, 
ION fURCAU, ION 
BULZ și MIRON MO- 
IOATCĂ, șefii celor pa
irii schimburi ale brigăzii. 
Tocmai cunoscînd capaci
tatea și experiența lor, 
pasiunea și dăruirea pe 
care înțelegem să le valo
rificăm acum poate mai 
mult decît oricînd altă
dată în abatajul cameră 
în care lucrăm, am îmbră
țișat inițiativa brigadieru
lui PETRU ROMAN, or-

înțelegem
lac din același sector 1 
al minei Aninoasa, de a 
realiza în fiecare zi 4 
cîmpuri de avansare în 
fiecare aripă a abatajului. 
Cei 80 metri liniari avan
sare pe care i-am realizat 
cu brigada in aripile aba
tajului în primele două 
decade din luna iunie a- 
coperă cu prisosință o- 
biectivul inițiativei de a 
spori avansarea în abataje
le cameră, iar totodată, 
prin „greutatea" cărbune
lui extras, angajamentul 
cu carc am răspuns, che
mării comitetului de 
partid, comitetului sin
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aparta-
100 000

® Statornic pe șan
tier 20 de ani

® Instalatorul care 
a montat în 
mente peste 
de piese

@ Secretul 
selor constă în unita
tea voinței și acțiunii 
în muncă

succe-

CARATELE
A DOUA MÎINI

Ciți dintre cetățenii acestui municipiu se 
gîndesc, in momentul cînd deschid un robi
net, la omul care a montat cu mîiniie sale 
instalațiile sanitare pe care le folosim in a- 
partamentele noastre ?

Cînd l-am cunoscut pe IOAN SACHELA- 
lilE, muncitor instalator in cadrul șantieru
lui nr. 5 instalații din Petroșani — pe „nea 
Puiu“ cum i se spune aici pe șantier și cum 
este cunoscut in oraș — am avut revelația re
descoperirii patosului meseriei bazată pe o 
muncă de înaltă calificare. Venit în Valea 
Jiului in urmă cu 20 de ani, „nea Puiu" s-a 
legat cu întreaga lui ființă de aceste melea
guri frumoase, de oamenii minunați și har
nici de aici. Ce înseamnă această legătură, ne 
putem da seama gîndindu-ne numai la fap
tul că în momentul venirii sale pe șantierul 
din Petroșani era convins că nu va sta prea 
mult. A rămas însă ca unul dintre cei mai 
statornici muncitoriai șantierului de instalații 
din cadrul Grupului de construcții. Cum era 
să plece cînd s-a obișnuit cu oamenii cu 

care a început greul ?!

noi să susținem inițiativa
dicatului de a întîmpina 
Conferința Națională a 
partidului cu succese cît 
mai frumoase în produc
ție. Plusul de cărbune rea
lizat pc om și schimb, fa
ță de norma planificată, 
în perioada trecută din a- 
ceasta lună este de peste 
o tonă, adică am dat cu 
mai mult de 200 de tone 
decît ne-am angajat. Și 
dacă lucrul va merge tot 
așa, și va merge, pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, vom 
adăuga încă 200 de tone 
spor de producție peste 
angajament. Avem, și ne 
vom mai crea și noi. toa

te condițiile pentru a u 
nora cit fapte cuvîntul 
pe care eu, în calitate de 
comunist, l-am dat parti
dului în numele brigăzii.

După părerea mea — 
și rezultatele obținute de 
brigada ce o conduc îmi 
servesc drept bază de spri
jin —, valoarea deosebită 
a inițiativei brigadierului 
Petru Roman, pe care am 
însușit-o cu căldură, con
stă tocmai în emulația pe 
care ea a produs-o în rin 
durile minerilor într-un 
moment cînd mina noas 
tră nu stă tocmai bine cu 
Hanul. Ea. avînd în ve

dere faptul că a /ost ur
mată și de alte brigăzi de 
mineri, mobilizează capa
citățile și forțele colecti
vului nostru, amplifică 
ritnpil muncii în subteran 
pentru recuperarea minu
sului pe' care, din păcate, 
mina îl are în prezent, 
pentru a întîmpina apro
piatul eveniment deosebit 
de important din viața 
partidului nostru — Con
ferința Națională — cu 
planul și angajamentele 
îndeplinite

luliu DAMIAN, 
miner $ef de brigadă
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Semnarea Declaratei comune Cornel HOGMAN
(Continuare în pag a 3-a)

In cea de a patra zi, 
festivalul culturii și edu
cației socialiste „Sarmis!’ 
a prilejuit ample și inte
resante manifestări, de o 
semnificație deosebită. De 
altfel, ediția din acest an 
a festivalului, a acestui 
poem al artei și culturii 
hunedorene, închinat Con 
Cerinței Naționale a parti
dului și celei dc a 25-a 
aniversări a proclamării 
Republicii, constituie o 
acțiune dc prestigiu. In
tegrată organic în viața 
spirituală a țării, această 
valoroasă realizare a cul
turii și artei hunedorene 
se înscrie pe linia înfăp
tuirii programului partidu
lui de educare socialistă

a oamenilor muncii dc la 
orașe și sate.

Programul de ieri (mier 
curi) a început în cursul 
dimineții, la Deva, cu o 
sesiune științifică a mu
zeelor din județul Hune 
doara. Cele 15 referate și 
comunicări prezentate, dis
cuțiile purtate și conclu
ziile au pus în evidență 
lapte și momente intere 
sânte din trecutul istoric 
al meleagurilor hunedore
ne. In acest context sc 
înscrie prezentarea de că 
tre Ion Frățilă. directorul 
lilialei județene a Arhive- 
loi statului, a unor măr
turii documentare privi
toare la lupta muncitori
mii hunedorene condusă

de Partidul Comunist Ro
mân, împotriva regimului 
burghezo-moșieresc. A 
constituit un larg intetes 
în rîndul participanțilo: 
comiinicatea „Organizarea 
sociaț-economică în dis
trictul cetății Deva pînă 
în secolul al XV-lea“, sus
ținută de Maria Cosma, 
îndrumătoare la Castelul 
Corvinilor din Hunedoa
ra. Ion Andrițoiu, muzeo
graf la Muzeul județean 
din Deva, a înfățișat 
semnificația descoperirilor 
arheologice de pe cursul 
inferior al rînluî Strei.

A. ZAMFIR
(Continuare 

în pag a 3-a)

In după-ainiaza zilei de 21 iu
nie, la Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc solemnitatea semnării 
Declarației comune, adoptată cu 
prilejul vizitei oficiale în Româ
nia a șefului statului Cambod
gia, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Alteța 
Sa Regală, prințul Norodom Sia
nuk.

Declarația a fost semnată din 
partea română de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, preșe
dintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, iar din partea

Cambodgiei de Alteța Sa Rega
lă, prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, preșe
dintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu și Al
teța Sa Regală, prințesa Mo
nique Sianuk.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția. Ele
na Maurer, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ștefan Voitec, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Ion Stănescu, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului c’e Stat, Corneliu Mă-

nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Aurel Duma, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Bîrlea, șeful Protocolului de 
Stat, Marin Alexie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
acreditat pe lingă șeful statu
lui Cambodgia.

Au luat parte, de asemenea, 
Ieng Sary, Sarin Chhak, cu so
ția. Huot Sambath, cu soția, 
Thiounn Prasith, și Alteța Sa 
prințul Sisowath Methavi.

In aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Declarației co
mune, președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk s-au felicitat călduros, 
s-au îmbrățișat prietenește.

(Agerpres)

în ziarul nostru de mîine 
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Ion Postolachc și Stelian Cocian — doi zidari inimoși cu care echipa 
condusă dc Dumitru Postolachc se mindrește — sus, pe ultimul etaj al 
viitorului l.iceu industrial minier din Petroșani Foto Ton LTCIU
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tn aceste zile fierbinți, de efervescență activitate Pe care 
o desfășoară întregul nostru popor pentru a întâmpina 
marele eveniment al anului — Conferința Națională a 

Partidului Comunist Român — și cea de a XXV-a aniversa- 
re a Republicii cu rezultate remarcabile în toate domeniile, 
minerii Văii Jiului, in frunte cu organizațiile de partid, do- 
vedind o înaltă conștiință socialistă își manifestă plenar ho- 
tărirea de a contribui cît mai substanțial la eforturile în
tregii noastre națiuni pentru înfăptuirea politicii partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

In însuflețiie adunări, în consfătuiri de lucru, chibzuind 
cu matură responsabilitate asupra posibilităților concrete 
existente Ia fiecare loc de muncă de a valorifica mai bine 
rezervele interne, colectivele de muncitori, ingineri și tehni- 
cieni de la exploatările miniere s-au angajat să facă lotul 
pentru redresarea producției de cărbune, pentru recuperarea 
rămînerii în urmă, pentru transpunerea în viață a însufle- 
ți loarei chemări a partidului: CINCINALUL ÎNAINTE DE 
TERMEN ! O adevărată întrecere se desfășoară între bri- 
găzile de mineri de la toate exploatările miniere pentru creș- 
terea vitezelor de avansare — pe baza sporirii productivită
ții muncii — Ia lucrările de pregătire și în abataje. Expresie 
a înaltului patriotism, a profundului atașament și devota- 
mentului minerilor față de partid, în aceste zile s-a născut 
inițiativa minerilor din Uricani de a realiza o avansare lu
na ră medie de ltttl METRI PE BRIGADĂ Șl EXPLOATARE 
LA LUCRĂRILE DE DESCHIDERI ȘI PREGĂTIRI, inițiati- 
va minerilor din Lupeni, de a realiza lunar DOUĂ CICLURI 
IN PLUS LA ABATAJELE FRONTALE și inițiativa mineri
lor din Aninoasa de a realiza ÎN FIECARE ZI. PATRU 
CÎMPURI DE CĂRBUNE PE ABATAJ ȘI ARIPĂ in abata- 
jele cameră.

Marea întrecere socialistă ce se desfășoară in întâmpina
rea Conferinței Naționale a partidului și a celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii reclamă o susținută muncă politică 
de masă pentru a stimula în permanență spiritul de emula
ție, entuziasmul și inițiativa minerilor.

Spre a reda cititorilor noștri aspecte ale acestei munci, 
înarmați cu blocnotesul și aparatul de fotografiat, ne am 
deplasat în ziua de 20 iunie prin cîteva exploatări miniere : 
Obiectivul : CUM SPRIJINĂ MUNCA POLITICĂ DE MASĂ 
INDEOSEBI AGITAȚIA VIZUALĂ, ÎNDEPLINIREA SAR
CINILOR DE PLAN, ANGAJAMENTELE LUATE ÎN 1N- 
TRECERE, GENERALIZAREA INIȚIATIVELOR ȘI A EX
PERIENȚEI POZITIVE.

în marea întrecere socialistă ce se desfășoară în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a XXV-a aniversări 

a proclamării Republicii

Cum sprijină și stimulează 
AGITAȚIA VIZUALĂ 
spiritul de emulație, entuzi
asmul și inițiativa minerilor?
• Ce arată o investigație pe această temă la

\ •

exploatări miniere

£a comitetul de partid 
ai se spune UNA...

Am început succinta noastră 
investigație la comitetul de 
partid al orașului Vulcan cu 
«copul de a cunoaște părerea 
fie ansamblu a acestui organ 
asu>pra desfășurării muncii po
litice de masă în întreprinde
rile din oraș, dat fiind și fap
tul că aici s-a ținut cu cîtvu 
timp în urmă și un schimb de 
experiență în acest domeniu pe 
întregul municipiu, ceea ce ne 
îndreptățea să ne așteptăm'la 
rezultate frumoase. Din infor
mațiile furnizate de tovarășul 
Aure) Bîrlen. secretar cu pro
bleme de propagandă, am re
ținut în primul rînd că în re
centele adunări generale ale 
organizațiilor de bază care au 
dezbătut modul în care se în
deplinesc sarcinile izvorîte din 
documentele Conferinței Națio
nale a partidului din 1967 și 
Congresul al X-lea al partidu
lui. comuniștii! au dezbătui cu 
competență, în spiritul unei 
înalte exigențe sarcinile actu

ale, luîndu-și angajamente spo
rite, propunîndu-și în acest 
scop măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative. La nivelul orașului
— ne-a declarat interlocutorul
— s-a întocmit un plan concret 
tie acțiuni în întâmpinarea ma
rilor evenimente din acest an. 
Stațiile de radioamplificare de 
la minele Vulcan și Paroșeni 
au programe speciale prin ca
re sînt popularizate rezultate
le obținute în întrecere de bri
găzi și schimburi. Apoi, s-au 
întreprins acțiuni de populari
zare prin organizațiile de sin
dicat și U.T.C., s-a revizuit a- 
gitația vizuală, s-au refăcut u- 
nele panouri La gazetele de 
perete, de asemenea, s-au pu
blicat articole care cheamă la 
întrecere, la realizarea sarci
nilor.

— Ce-ar fi — am propus — 
să continuăm discuția „pe viu" 
la fața locului ?

De acord !

mai scris. Subscriem și acum 
la ceea ce am mai spus : toată 
lauda 1 Dai- despre aspectul 
esențial, despre conținut nc ex
primăm tot regretul : este de
parte de zilele noastre. Să con
cretizăm. Primul articol, intitu
lat „Conferința pe țară a cadre
lor de conducere din întreprin
derile și centralele industriale 
și de construcții" (de ce era 
necesar să se publice la gaze
ta de perete o asemenea temă 
atât de generală !?) poartă men
țiunea „întocmit astăzi 27II 
1972". Celelalte două articole 
„Sporirea forței de influențare 
și a eficacității învățămîntului 
de partid" și „Planul pe 1972 
la sectorul III producție* nu 
purtau nici o dată dar, împre
ună cu primul, constituie o do
vadă certă că această „gazetă" 
este complet în afara preocupă
rilor actuale, despre care vor
bea reprezentantul organului 
orășenesc de partid. Intr-un 
loc special am găsit înscris i 
Colectivul de redacție ing. Fi
lip Iulian, ing. Avramescu Ovi- 
diu, Doczi Elisabeta, Biro . Do
minic, Epure loan. Publicăm a- 
ceste nume spre a fi cunoscute 
.și la Vulcan deoarece ne îndo
im că cineva de la această mină 
își mai aruncă privirea pe o 
gazetă de perete scrisă în fe
bruarie. Nici măcar secretarul 
comitetului de partid al minei, 
locțiitorul său și responsabilul 
cu propaganda din comitet ca
re. oricum, dacă și-ar fi abătut 
privirea măcar o dată spre acel 
panou pe care scrie „organ al 
comitetului de partid, de sindi
cat și U.T.C." n-ar fi lăsat lu
crurile să persiste.

Dar. la mina Vulcan „gaze
ta" de perete nu este singurul 
monument al desconsiderării 
muncii politice. Pe locul cel 
mai frecventat de mineri, la 
intrarea în incinta exploatării 
se află implantat „Panoul reali
zărilor planului și- angajamen
tului pe sectoare și mină" (for
mularea nu ne aparține). Fru
mos și acesta 1 Frumos dar... ce 
folos? Parcurgîndu-1 cu cea 
mai mare atenție și cu toată 
bunăvoința nu găsești în con
ținutul lui decît niște angaja- 

• mente anuale, luate nu se știe 
cînd. Angajamente, realizări, 
de când ? Faptul că la ora in
trării în șut în ziua investiga

ției noastre dintre sutele de 
mineri care s-au perindat pe 
lingă acest „panou", nu l-au 
învrednicit niciunul nici mă
car cu o privire spune, pare-se, 
totul despre „eficacitatea* lui.

Am fost invitați până la ur
mă să vedern o agitație vizuală 
bună în sala de apel. Ne-am 
deplasat, ascultători. Dar. stu
poare ! Spre decepția noastră și 
a însoțitorului, sala de apel era 
complet lipsită de orice urmă 
de agitație vizuală.

— S-a dat jos pentru reînno
ire. ni s-a explicat.

Am părăsit mina Vulcan fără 
a putea vedea ceva concret 
care să ne dea dreptul cîț de 
cit să ne formăm o părere bu
nă despre agitația vizuală de 
aici dar... cu speranța într-o 
reînnoire.

Cu nădejdea de a vedea une
le lucruri bune, ne-am oprit 
la mina vecină, Paroșeni. Spe
ranțele ne-au fost însă infir
mate. A descrie stadiul agita
ției vi.-.uale la Paroșeni înseam
nă a repeta în bună măsură 
ceea ce s-a văzut la Vulcan, eu 
foarte miei deosebiri de nuan
ță. La gazeta de perete (fără 
număr, fără dată), din cele trei 
articole, două „Cointeresarea 
materială pentru realizarea 
planului de producție" și „A- 
cordarea premiilor după bene
ficiile realizate" poartă data de 
28 III 1972, iar al treilea „Con
ferința județeană C.I.T." este 
fără dată, (titlul spune totuși 
cit e de înaintat în vîrstă !) In 
rest, aproape același decor pe 
care l-am văzut cu 6—7 luni în 
urmă : panou] din fața exploa
tării, șters de vreme și rugi
nit., care înfățișează niște anga
jamente ’vechi, cel de la intra
rea în sala de apel intitulat 
„Ce trebuie să cunoască fiecare 
angajat al minei Paroșeni" și 
altele arată că la mina Paro
șeni n-a existat în ultima vre
me vreo preocupare cît de cît 
serioasă pentru folosirea agita
ției vizuale ca mijloc de mobi
lizare a colectivului la îndepli
nirea sarcinilor de plan. Chiar 
Și „Graficul realizărilor ZIL
NICE (subl. ns.) ale brigăzilor* 
reflectând la data de 20 iunie 
realizările fie LUNA MAI nu 
poate fi considerat ca mijloc 
de stimulare operativ și efici
ent.

Despre lucrurile astea 
s-a mai scris, dar 

efectul scontat întîrzie

...Și la fața locului
vedem ALTA

îată-ne împreună, în fața ga- 
velei de perete de la mina Vul

can. Despre aspectul decorativ 
al acestei frumoase gazete am

Despre slaba preocupare a 
unor factori de la mina Uricani 
pentru folosirea muncii politi
ce de masă în sprijinul produc
ției am mai scris (vezi „Stea
gul roșu" din 6 iunie a.c.). La 
două săptămîni după aceasta 
s-au luat unele măsuri. De e- 
xemplu, panou] așezat vizibil 
în sala de ape) arată zilnic rea
lizările pe mină, pe sectoare 
și pe întregul bazin, ținînd la 
curent brigăzile cu mersul ge
neral al producției. De aseme
nea, s-a pus „pe picioare" ga
zeta satirică „In vîrful pic-u- 
lui" care caricaturizează, biciu
iește unele năravuri vechi, cri
tică pe cei care absentează de 
la lucru sau folosesc incomplet

programul de 6 ore, ia atitu
dine împotriva actelor de ne
glijență, lipsă de răspundere, 
indisciplină. Sugestiv și educa
tiv esie și panoul — caricatu 
ră intitulat „Știți de ce este a- 
tît de amărît ?* în care, ală
turi de caricatura unui „absen- 
toman" adus la realitate sînt 
date numele celor care au avut 
absențe nemotivate a’-ă’îndu-se 
în dreptul fiecăruia cît „l-a co
stat" o absență prin pierderea 
unor drepturi special acordate 
minerilor ca ■ alocație de căr
bune, chirie ș.a.

In agitația vizuală însă, la 
mina Uricani mai sînt încă 
multe lucruri dc pus la punct. 
Gazeta de perete mai are încă

SIMPLE DECORURI ? — DEOCAMDATĂ

Panoul realizărilor de la mina Vulcan. Gazela de perele de la aceeași mină. ...Și sora ei geamănă, de la mina Paroșeni. 
Frumos, dar ce folos ?... La fel, frumoasă, dar...

Uricani : Un grafic care dintr-o privire iți oferă posibilitatea să cunoști mersul întrecerii— între sectoare și între exploatări.

și acum . articole învechite (u- 
nul din 16 martie), iar eviden
ța realizărilor pe brigăzi nu 
este ținută la zi. Să exemplifi
căm doar prin două grafice, a 
căror inițiere este bine venită i 
Primul grafic! „Situația la zi 
a brigăzilor de avansare rapi
dă", de cîteva săptămîni e alb. 
Brigăzile de avansare rapidă 
conduse de Constantin Trifan, 
Constantin Grădinara. Simion 
Dudescu. Mihai Ceucă. Sima 
Orășel, Filaret Ungureanu și 
Iuliu Nagy care figurează pe 
grafic vor fi dorind și ele fie
care să știe cum stau, ce re
zultate obțin cei cu care se a- 
flă în întrecere. Dar, ce folos ? 
Probabil e mai greu pentru cei

cîțivă funcționari de la Uricani 
însărcinați cu evidența între
cerii să treacă cu creta pe ta
blă niște rezultate decît pentru 
mineri să obțină niște viteze 
record de înaintare în piatră... 
Cel de-a] doilea grafic i „Situ
ația ia zi a brigăzilor în aba
taje cameră" aflate în întrecere 
e la fel i alb. Ne abținem de la 
comentarii. Nu fără a face în
să o remarcă în legătură cu 
lipsa de sensibilitate la critică 
(in înțelesul adevărat al cuvîn- 
tului) din partea comitetului de 
partid al minei care nu numai 
că n-a răspuns pînă acum cri
ticii făcute prin ziar, dar n-a 
luat nici suficiente măsuri pen
tru îndreptarea situației.

Dar nu numai tratarea și 
combaterea lipsurilor este ca
racteristic agitației vizuale, 
muncii politice de masă la mi
na Lupeni. In ziua cînd am fă
cut investigația la această mi
nă am avut satisfacția să con
statăm că am văzut oameni dis

cutând și comentând nu numai 
în fața edițiilor gazetei de pe
rete sau satirice, vitrinei de 
calitate și a unor panouri ci și 
în fața graficelor de întrecere. 
Faptul nu ne-a surprins. Aces
tea erau completate la zi. Și <3e 
aceea trezeau și interes.

Prezență activă 
în viața colectivului

Urmărind eu atenție multiplele 
„genuri" ale agitației vizuale 
de la mina Lupeni ai revelația 
trăirii plenare a frămîntărilor 
acestui colectiv de mineri. Arti
colul care deschide ediția ga
zetei de perete pornește de la 
situația concretă a minei „bi
lanțul negativ din primele cinci 
luni — ne obligă la eforturi 
sporite" și se încheie cu o che
mare mobilizatoare : „să trecem 
de îndată la remedierea situa
ției, la redresarea pi-oducțîei 
și respectiv la îmbunătățirea 
activității eeonom.ico-financia- 
re " Un alt articol după ce vor
bește despre rezultatele obți
nute în luna mai în întrecerea 
pentru cucerirea trofeului 
„Lampa minerului*, înfățișfnd 
brigăzile câștigătoare, cu reali
zările lor. se încheie cu urmă
toarele cuvinte i „Comitetul de 
partid, comitetul sindicatului 
și comitetul oamenilor muncii 
de la mina Lupeni felicită căl
duros cî.știgătorii acestei fru
moase întreceri, urîndu-le în 
continuare noi succese și do
rind în același timp ca și alte 
brigăzi să se ridice la nivelul 
celor mai bune". Materialul 
„Lipsuri — propuneri — suges
tii. angajamente" reflectă sin
tetic problemele ridicate într-o 
recentă consfătuire organizată 
cțu prilejul „Zilei brigadierului 
șj maistrului", iar un alt ma
terial se referă la calitatea căt
ălinilor extrași. De altfel, preo
cuparea pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui — chiar în 
perioada cînd se dă o mare bă
tălie pentru „tone" — este vă

dita și de folosirea unui alt 
mijloc de influențare, de mare 
eficacitate — „Vitrina calității 
cărbunelui", pe care o reprodu
cem și în fotografie. Distingem 
în această „vitrină* o parte in
titulată sugestiv „Așa e bine* 
unde, alături de bulgări strălu
citori de diamant negru apar 
numele unor șefi de brigăzi ca 
Vasile Rush, loan Taloș, Gri- 
gore Moldovan, Pompei Cristi
an și ale altora care extrag 
cărbune’ curat, iar o altă parte 
, Așa nu e bine" expune bul
gări cu șist sau simpli bolo
vani proven iți din abatajele u- 
nor brigăzi care neglijează ca
litatea.

Se poate spune că la mina 
Lupeni există e tradiție în fo
losirea eu succes a caricaturii 
sau a versificației satirice pen
tru combaterea stărilor dc lu
cruri înapoiate. Gazeta satirică 
„Sfredelii]" premiată Ia concur
sul județean se menține pe 
aceeași linie a combativității, 
dovedind în permanență pros
pecțiune și inventivitate în tra
tarea cazurilor de manifestări 
înapoiate. Ni se pare că „Sfre- 
de’ul" se completează fericit 
cu nanoul demascator expus la 
intrarea în incintă intitulat 
„Iată cine și cum contribuie la 
slăbirea disciplinei exploatării" 
care sub genericul unor carica
turi prezintă pe categorii i în- 
tîrziații. nemotivații, bătăușii 
leneșii La 20 iunie, spre exem 
piu, erau prezenți pe acest pa
nou toți „nemotivații" din ziua 
de 19 iunie. Operativ!

formă de agitație e-„Oglinda" calității cărbunelui, o 
ficientă.

— Cum ?, citești 
cu spatele ?!

— Păi, exersez să 
văd dacă le 
știu bine pe 
dinafară că din 
februarie le tot 
citesc !...!...

Încheiem prezentarea acestor cîteva aspecte selectate cu 
prilejul investigației făcute în cele patru exploatări 
miniere încercînd să subliniem cîteva probleme fără a 

avea nici pe departe pretenția să le considerăm concluzii.
Ceea ce se desprinde în primul rînd — cu toate aspecte

le^ negative surprinse — este totuși preocuparea sporită din 
partea organizațiilor de partid pentru folosirea mai largă 
a formelor și mijloacelor muncii politice dc masă pentru 
impulsionarea întregii activități, pentru mobilizarea colec
tivelor de muncă la îndeplinirea sarcinilor economice. A- 
ceștui aspect pozitiv i se suprapun însă o seamă de stări 
de lucruri negative: o desconsiderare, o subapreciere neper- 
misă, o lipsă de încredere nejustificată în aportul pe care 
poale să-1 aducă munca politică la realizarea sarcinilor eco- 
noinice constatată — chiar dacă nu și recunoscută — la ex
ploatările miniere Vulcan. Paroșeni ■și în parte la Uricani: 
° l’Psă de mobilitate și de receptivitate față de ceea ce e 
uou^ (inițiative, evenimente, metode, experiență, rezultate) 
demonstrată evident jirintre altele prin faptul că în niciuna 
din exploatările vizitate nu s-au întâlnit acțiuni întreprinse 
pentru generalizarea celor trei inițiative de care am vorbit 
la început, pentru susținerea viguroasa prin puternice ac
țiuni agitatorice a chemării partidului de a se realiza planul 
cincinal înainte de termen, pentru popularizarea mai vie. 
mai spectaculară a brigăzilor care își încununează activitatea 
eu cele mai frumoașe rezultate; o anumită înclinație spre 
conservatorism, manifestată prin tendința de a se limita la 
.ceea ce s-a mai făcut" și formalism „facem ca să putem 
>pune că am făcut"

Munca politică de educare și de convingere a maselor, 
ile stimulare a eforturilor pentru înfăptuirea marilor obiec- 
tive ale politicii partidului trebuie să țină ritmul cu mer- 
sul întregii vieți sociale — și nu numai atit, să fie cu un 
pas înainte ! — să se dovedească o METODĂ și un MIJIXJC 
de exercitare a rolului lor conducător.

Redacția își propune să urmărească în continuare cum 
se străduiesc organizațiile de partid ca in rezolvarea multi
plelor sarcini ce le stau în față să folosească larg și să ri
dice in permanență nivelul muncii politice.

Pagină realizată de C. MAGDALIN 
Ilustrația I. LICIU
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Guv intui comuniștilor din sectorul H Paroșeni

INFORMAȚIIUTILITARE
Hotărîrea de a mobiliza

Nouă tehnică de diagnostic 
al infarctului miocardic

întregul potential al colectivului 
la realizarea angajamentelor

Recent, comuniștii din orga
nizația de partid a sectorului 
II de la E.M. Paroșen.i au dez
bătut în. adunare modul în ca
re au fost înfăptuite sarcinile 
stabilite de Conferința Națio
nală din decembrie 1967 și ho- 
tărîrile adoptate de Congresul 
al X-lea a] P.C.R. Informarea 
prezentată în adunare, cît și 
participarea prin discuțiile pe 
care le-au purtat, au eviden
țiat faptul că în activitatea co
lectivului de muncă s-au ob
ținut succese importante în ac
țiunea de mecanizare (ce cu
prinde în proporție de 87 la 
sută operațiile de tăiere și în
cărcare în abataje, iar trans
portul și susținerea metalică, 
în proporție de 100 la sută). 
Un aport deosebit la extinde
rea mecanizării procesului de 
producție l-au adus comuniștii 
COSTACHE ZAHARIA, TTTU 
TCACENCO, GHEORGHE PO- 
IPA. GHEORGHE MAR.CHIȘ, 
JOAN DUMITRESCU, IOSIF 
ȘINKA și ntulți alții care nu 
au precupețit eforturile în ve
derea îndeplinirii programelor 
întocmite.

Ca urmare a măsurilor lua
te pentru mecanizarea lucrări
lor grele și cu volum mare de 
muncă, reducerea consumuri
lor specifice la materii, mate
riale și energie, utilizarea mai 
bună a mașinilor și utilajelor 
din dotare, în anul 1971, colec
tivul sectorului a obținut eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 130 000 lei.

Apreciind realizările obținu
te. participanții la dezbateri 
au adoptat o poziție combati
vă, critică și autocritică față 
de neajunsurile manifestate în 
acest an. Astfel, pe primele 5 
Juni ale anului în curs, colecti
vul sectorului nu și-a îndepli
nit sarcinile de plan cu 42 900 
tone cărbune, Ia prețul de cost 
s-au înregistrat depășiri în va
loare de 106 000 lei, iar indi
cele de calitate a fost îndepli
nit doar într-o singură lună. A- 
ttunarea a scos în evidență 
faptul că starea de. indiscipli
nă continuă să se mențină la 
im nivel destul de ridicat ceea 
ce se reflectă înțr-un număr 
ftnsemnat de absențe nemoti-

vate și „motivate", în abaterile 
de la normele de protecție a 
muncii.

In cuvîntul lor tovarășii MA
RIUS CONSTANTINESCU, VA
SILE BANCILA, VASILE PA- 
TRUȚ, au subliniat unele din 
carențele ce se manifestă în 
.folosirea unor utilaje, slaba 
preocupare' pentru îmbunătăți
rea utilizării timpului de lucru, 
eliminarea avariilor la ma
șini și utilaje, aprovizionarea 
necorespunzătoare cu materia
le și piese de schimb a forma
țiilor de lucru, precum și alte 
neajunsuri de ordin tehnic și 
organizatoric. Referindu-se la 
unele cauze obiective care au 
dus la nerealizarea sarcinilor 
d© plan, în cuvîntul lor mine
rii șefi de brigăzi NICOLAE 
BRUTU, DUMITRU CRÎȘMA- 
RU și MIHAI CHIBULCUTEA- 
NU, au arătat că nu s-au luat 
toate măsurile pentru valorifi
carea resurselor de care dis
pune sectorul, că încă mai sînt 
serioase neajunsuri în folosi
rea timpului de lucru, că per
sonalul de regie și cel electro
mecanic nu asigură o deservi
re corespunzătoare a formații
lor de lucru. O seamă de tova
răși, între care MARCEL PÎN- 
ZARU, ION NEDA, TUDOR 
MALAETE, CONSTANTIN A- 
VRAM și alții au reliefat nea
junsurile care se manifestă în 
ceea ce privește controlul și 
asistența tehnică din partea 
unor maiștrii, calitatea slabă 
a reparațiilor și reviziilor la 
unele utilaje și piese de schimb. 
S-a subliniat totodată faptul că 
munca politico-educativă nu a 
fost suficient orientată în ve

derea creșterii gradului de răs
pundere a fiecărui salariat pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin, nu s-a creat opinie de 
masă împotriva manifestări
lor de indisciplină. De pildă, 
se sublinia în adunare de că
tre unii participanți la discu
ții, că, pe linia organizației de 
sindicat nu s-a întreprins a- 
proape nimic în vederea orga
nizării întrecerii socialiste, ge
neralizări; experienței pozitive, 
combaterii indisciplinei și nea
junsurilor în muncă. Au fost pe
rioade îndelungate cîrid cele

patru grupe sindicale nu au or
ganizat adunări ale grupelor 
unde să ia în. dezbatere dife
rite aspecte ale activității de 
producție, să asculte și să re
zolve propunerile și sugestiile 
oamenilor muncii. Se poate a- 
precia că în cadrul acestui co
lectiv sînt comuniști destoinici, 
cadre cu o bogată experiență 
profesională, dovada constitu- 
ind-o însăși numărul celor 17 
participanți la discuții în cadrul 
adunării, care au evidențiat 
importante rezerve interne, au 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea activită
ții de viitor.

Adunarea de partid a fost 
unanimă în a aprecia că în pe
rioada care urmează pînă la 
Conferința Națională a parti
dului există certe condiții și 
posibilități pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan. 
S-au făcut importante propu
neri și s-au adoptat măsuri 
complexe menite să conducă la 
recuperarea producției de căr
bune restante, s-a adoptat an
gajamentul în cinstea aniver
sării a 25 de ani de Ia procla
marea Republicii, de a da peste 
plan o cantitate de 1 000 tone 
cărbune, de a se obține o creș
tere a indicelui de utilizare a 
capacităților de producție de 
la 86 la sută la 90 la sută, iar 
a indicelui de utilizare a fon
dului de timp de la 78 la 81 la 
sută. S-au adoptat, de aseme
nea, măsuri concrete în vede
rea creșterii rolului conducă
tor politic al organizației de 
partid, îmbunătățirii conținu
tului adunărilor generale, a 
muncii pentru educarea poli- 
tico-ideologică a membrilor de 
partid și a celorlalți oameni 
ai muncii.

Intr-o atmosferă de entuzi
asm, adunarea de partid și-a 
exprimat hotărîrea fermă de a 
mobiliza toate forțele pentru 
îndeplinirea de către colecti
vul <}e muncă a sarcinilor ce-i 
revin, angajamentelor luate în 
întâmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și aniver
sării a 25 de ani de la procla
marea Republicii.

H. IGNEA

I

O nouă tehnică de diagnostic 
al infarctului a fost prezentată 
în Fra-nța de prof. Mireille Hi'b- 
hier cu ocazia Zilelor interna
ționale de cardiologie de la 
Paris. Ea se bazează pe scinti- 
grafie, tehnică de investigație 
diagnostică utilizată pînă în 
prezent pentru alte organe. 
Principiul constă în introduce
rea în organism a unui ele
ment preparat special. Acesta 
permite obținerea unei imagini 
perfecte a organului urmărit 
făcînd perceptibilă imagihea 
celor mai mici regiuni ale jtg>r- 
du'ui.

M U Ș T
Muștele »de fructe" în gene

ral sînt mult mai mic.î decît- 
muștele obișnuite, de casă. Her
schel Mitchell de la Institutul 
de Tehnologie din California a 
descoperit o modalitate de a le 
face și mai mici. In timp; ce 
cerceta efectele biologice ale 
veninului de albină, Michell a 
descoperit o polipeptidă toxică 
pe care a denumit-o minimă. 
Dacă se injectează minima în
tr-o larvă de muscă de fructe, 
musca se maturizează normal 
în toate privințele cu excepția 
dimensiunii care nu depășește 
un sfert din cea obișnuită. Celu
lele individuale ale muștei 
sînt, de asemenea, miniaturiza-

cîmpuri
pe zi 
și aripă 
la abataje 
cameră

(Urmare din pag. lt

Se spune că nu există o me
serie mai frumoasă decît alta, 
că fiecare profesiune sau înde
letnicire înmagazinează în ea 
valorile neprețuite ale brățarei 
de aur pentru cel care știe să 
o profeseze cu dragoste și pri
cepere. „Nea Puia" și-a ales-o pe 
aceea de instalator sanitar fi
indcă asta i s-a părut lui, din
tre toate, cea mai frumoasă. 
Așa a ajuns, după ani de mun
că, cel mai bun meseriaș, cu
noscut și apreciat dincolo de 
hotarele colectivului de con
structori.

Dacă ar fi să se facă o e- 
vidență a cantităților de piese 
și conducte instalate de „nea 
Puiu", un prim bilanț al acti
vității sale ar însuma cu a- 
proximație peste 150 000 metri 
de țeava, peste 100 000 de pie
se sanitare montate cu mîinile 
lui și ale muncitorilor din e- 
chipă în apartamentele con
struite în Petroșani, Petrila, 
Lupeni și Deva. Cifrele acestea

sînt estimative, dar un calcul 
precis ar scoate în evidență va
lori de muncă impresionante.

In cei 20 de ani de muncă pe 
șantier, prin mina lui loan Sa- 
chelarie au trecut nu numai 
piese, ci s-au format și oameni, 
calificîndu-se în meserie, șle- 
fuindu-și caracterul în exigenta 
școală a muncii. Aproape un 
„centurion" de noi instalatori 
au crescut sub supravegherea 
atentă și părintească a lui „nea 
Puiu", om cu inimă de aur, a- 
devărat dascăl în meserie care 
niciodată nu a făcut deosebire 
între interesele personale și ce
rințele șantierului.

Ani de-a rindul a lucrat cu 
dragoste și dăruire, de diminea
ța pînă seara, atât cit era ne
cesar să-și termine lucrările, 
căci lui i-a plăcut dintotdeauna 
ca o lucrare odată începută, să 
nu o lase, pînă nu o vede gata. 
Așa i-a învățat pe toți insta
latorii cu care lucrează, cei mai 
mulți dintre ei cu o vechime 
de peste 15 ani în echipă. Toți 
sînt băieți dintr-o bucată, mode

valoric anual
se va realiza în 9 luni

(Urmare din pag. 1)

In legătură cu realizările 
colectivului, tovarășul Jean 
■Diamant, secretarul comitetu
lui de partid a ținut să e- 
vidențieze munca deosebită, pli
nă de dăruire a unor muncitori 
angrenați îrt diferite munci din 
cuprinsul obiectivelor șantieru
lui : Iancu Chiriță Și Gheorghe 
Gheorghe, loan Celea, Anton 
Bumbaru, Dumitru Stănică, Ca
rol Hutter și tânărul utecist Mi
hai Chelu.

Obiectivele asupra cărora se 
îndreaptă acum, insistent, aten
ția șantierului sînt lucrările de 
modernizare care au început la

drumul național 66 A Uricani 
— Cîmpu lui Neag (în prezent 
terasamentele sînt în proporție 
de 90 la sută terminate, lu- 
crîndu-se la îmbordurare și îm- 
pietruire) și la drumul național 
7 A Jieț — Lotru (se lucrează 
la împietruire, lucrări de apă
rare Și podețe). întregul colec
tiv de constructori este însufle
țit de dorința arzătoare și am
biția fermă de a-și ridica re
zultatele muncii zi de zi la o 
cotă tot mai înaltă pentru a 
cinsti cum se cuvine mărețele 
evenimente politice din acest 
an — Conferința Națională a 
P.C.R. și aniversarea Republicii.

lați după „chipul și asemăna
rea" șefului de formație : Mi
hai Aimer, frații Tudor și Flo- 
rea Coman, Baiciu Paraschiv și 
Grigore Tomescu. Nu-i un mi
racol deci faptul, că cei care 
vin in brigada lui să lucreze, 
pînă la urmă, nu vor să mai 
plece. Disciplina și ordinea, în
țelese ca o necesitate impusă de 
legile șantierului, n-au avut aici 
niciodată nevoie de impunere. 
Telul de a fi, vorbele calde și 
deschise, pline de pbvață și o- 
menie, îi fac pe tinerii mun
citori să se simtă ca în familie. 
Căci șantierul este o familie de 
prieteni, de oameni care se res
pectă. Atmosfera ce domnește 
în echipă, uimește prin mono
litul voinței, acțiunii și pasiu
nii în muncă. In această uni
tate constă și secretul succese
lor pe care echipa lui „nea 
Puiu" le obține in mod con
stant.

Și totuși, redescoperindu-l pe 
acest om stăpînit de patosul 
meseriei nu poți să nu observi 
că ceea ce impresionează mai 
mult la instalatorul loan Sa- 
chelarie, nu este atit statorni
cia și dăruirea în muncă, cit 
acea seninătate a conștiinței 
comuniste, care-i dă continui
tate și însuflețire în acțiuni, 
acel avint și entuziasm de mare 
profunzime lăuntrică pe care-l 
exteriorizează în tot ceea ce 
face pe șantier. In acest, fel am 
înțeles și hotărîrea sa expri
mată in cadrul angajamentului 
comun al șantierului, luat în 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R., ca partea de instalații 
la blocul E 3—3 să fie termi
nală la 25 iunie cu calificati
vul de foarte bine, pentru ca 
obiectivul amintit să poată fi 
predat la sfirșițul lunii curente.

Ce altă frumusețe morală, mai 
fascinantă și mai plină de sen
suri adinei, poate vorbi mai 
convingător despre comunistul 
Ioan Sachelarie care a pus în 
miile de robinete tot atîiea ca
rate din noblețea caracterului 
său ? !

(Urmare din pag. 1)

cinile actualului cincinal înainte 
de termen, și celelalte inițiative 
lansate de minerii de Ia Lupeni 
și Uricani și anume : „Două 
cicluri realizate în plus în fieca
re lună la abatajele frontale'*, 
respectiv „100 metri liniari de 
avansare medie lunară Ia lucră
rile de pregătiri, pe fiecare bri- 
gadă“, au întrunit adeziunea 
fierbinte și Ia brigăzile similare 
ale exploatării miniere Aninoa- 
sa. Așa, de pildă, brigada con
dusă de comunistul ILIE NI- 
COLAE, de Ia frontalul nr. 3, sec
torul 1, și-a îndeplinit angaja
mentul în proporție de 70 la su
tă numai în primele două deca
de ale lunii curente, iar plusul 
de cărbune cumulat pînă acum 
de harnicul colectiv condus de 
minerul VASILE MEREUȚA, 
care lucrează în abatajul cu 
front scurt de Pe straiul 13, îi 
asigură pînă la 18 iulie depăși
rea cu 200 de tone a angaja
mentului de 1000 de tone «Ie 
cărbune luat în cinstea istoricu
lui eveniment.

Din cele 300 de tone pe care și 
Ie-a propus să le extragă briga
da lui DUMITRU FULGA, din 
frontalul nr. 2, de la sectorul IV 
Priboi, peste sarcinile de plan, 
în cinstea Conferinței, i-au mai 
rămas doar 70 de tone, fapt ca
re duce la convingerea <ă 
pînă în ajunul marelui eveni
ment, realizările colectivului 
vor fi superioare cu mult anga
jamentului asumat.

Dintre brigăzile de la lucră
rile de pregătiri, locul 1 în 
întrecere este deținut, deocam
dată, cu fermilate, de brigada 
minerului EMERIK FUlOP, de 
la sectorul III, care a realizat 
Pe luna curentă, la zi, un plus 
de 11 ml, ceea ce reprezintă o 
depășire a angajamentului asu
mat (5 ml peste plan). Pînă in 
prezent locul al doilea în rodni
ca întrecere este ocupat de 
brigada condusă de SAVA RO- 
BU, de la același sector. Minerii 
acestor brigăzi dovedesc că sînt 
pe deplin conștienți de impor
tanța pe care o are pregătirea 
la timp a noilor capacități de 
producție din stratul 7—8, din 
cadrul blocului II.
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Alte materiale prezentate 
s-au referit la începuturile 
organizării Frontului Plu
garilor în Transilvania și 
Banat, la lupta țărănimii 
hunedorene împotriva răz
boiului fascist (1940— 
1944), Ia munca și lupta 
’ineretului liunedorcan

pentru sprijinirea frontu
lui antihitlerist.

Pentru iubitorii celei de 
a 7-a arte a avut loc în 
sala cinematografului ,,Pa- 
tria“ din Deva medalio
nul cinematografic „Mihai 
Jacob-, în semn de oma
giu adus regizorului cu 
același nume, lin al me
leagurilor acestui județ.

A urmat, apoi, viziona
rea filmului românesc 
,,Pentru că se iubesc". 
Filmul a lost proiectat în 
premieră și la Orăștie, 
localitatea natală a regi
zorului Mihai Iacob. Ac
torii Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petro
șani, au prezentat pentru 
publicul devean un fru-

mos spectacol 
„V laicii Vodă", 
Davila, care s-a 
de mult succes.

In numeroase
calități ale județului s-au 
organizat, cu acest prilej, 
șeii folclorice, cîntecc, 
dansuri, balade și alte ma
nifestări cultural-artisticc 
și educative.

cu piesa 
de Al. 
bucurai

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Hie Con
stantin, eliberată de E. M. 
Aninoasa. O declar nulă.

ir

VINI) motocicletă Ja"a 175 
în stare bună, str. Cărbune
lui nr. 7, Petrila.

Prof. Brohier a realizat 125 
de scintigrafii ale miocardului 
eu ajutorul a doi radioizotopi 
eu durată de radioactivitate 
foarte scurtă : cesiu 131 și in- 
diu 113 Aceste scintigrafii per
mit supravegherea foarte preci
să a infarctului miocardic în 
faza sa ■ acută și recuperarea 

, funcțională a acestui mușchi, 
precum și depistarea anevris- 
mului ventricular.

Metoda de diagnostic este 
perfect inofensivă, îngăduie e- 
valuarea leziunii produse de 
infarct, aprecierea regresiunii 

'sule sau prevenirea agravării.

E MINI
te. Minimusca are o longevita
te normală și ■ produce larve 
normale,

Mitchell și Peter Low.y în
cearcă acum să elucideze mo
dul în care minima produce 
miniaturizarea. O parte a răs
punsului în această problemă 
ar fi câ după ce are loc injec- 

s tarea, larva, care de obicei este 
foarte lacomă, încetează să mai 
mănînce și intră într-o stare 

/ letargică. Există dovezi că și 
musca de fructe produce sub
stanțe asemănătoare minimei, 
care au un rol în determinarea 
dimensiunilor reduse ale muș
tei „de fructe".

GRUPUL DE
ȘANTIERE

T.C.H.
PETROȘANI 

str. Republicii, nr. 88 

angajează 
imediat: 

pensionari 
pentru șantierele de 

construcții din Petro
șani, Lupeni și Vulcan 
ELEVI, care să lucreze 
în timpul vacanței de 
vară, precum și LĂ
CĂTUȘI, MECANICI 
și ELECTRICIENI DE 
ÎNTREȚINERE.

Se asigură cîștiguri 
bune.

Salarizarea prin a- 
cord global.

I
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I
I
I
I
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Se produce „rapsodul numărul 1" — cunoscu
tul și îndrăgitul arhitect devean. Liviu Oros.

iuzewl „Liviu RebreantT
Muzeul memorial „Liviu Rebreanu**, din co

muna care poartă numele marelui romancier, 
a fost reorganizat și deschis pentru public. 
Muzeul redă în mod cronologic și cu o docu
mentație selectivă aspecte din viața și creația 
lui Liviu Rebreanu. Standuri și vitrine frumos 
îngrijite prezintă anii de studii și de debut în 
literatură ai scriitorului, activitatea sa de pu
blicist. editor traducător și colaborator la pu
blicațiile vremii.

Muzeul memorial oferă vizitatorilor peste 80 
de noi documente originale, fotografii și foto
copii, precum și obiecte aparținînd familiei și 
scriitorului.

TmOAIffl Ml» 
n i c h i 

organizează concurs 
pentru ocuparea 

® Unui post de 
contabil principal
Condițiile sînt cele prevăzute de Legea nr. 

12/1971.
Concursul va avea loc la sediul E. M. Uricani 

în ziua de 26 iunie a.c., ora 8.
Informații suplimentare la serviciul salariza

re și aplicare norme al E.M. Uricani.

de Construct»
ȘCOALA PROFESIONALA
DE CONSTRUCȚII DEVA

Str. Prelungirea Oituz

La Școala profesională de materiale de construcții din Deva se primesc 
înscrieri pentru următoarele meserii:

® lăcătuși mecanici în industria 
materialelor de construcții;

• laboranti în industria materia-9

lelor de construcții;

® electricieni instalații auto în 
industria materialelor de construe-
tii;

• operatori la fabricarea lianților 
și produselor din azbociment;

® electrician întreținere și repa-

Se primesc absolvenți ai șco
lii generale de 8—10 clase 
pînă la vîrsta de 18 ani în 
cursul anului 1972/

Pentru școala de pădurari 
se primesc absolvenți a 7—8 
clase pînă la vîrsta de 35 de

tul

rații în industria materialelor de 
construcții;

t

strungar;

sudor;

• lăcătuș în industria materiale
lor de construcții;

• operatori pentru industria pre
fabricatelor;

® pădurari

militar satis-ani, cu stagiul
făcut.

Pentru înscrierea lâ cursuri 
sînt necesare următoarele ac
te:

— certificat de naștere 
original;

cu data de 12 iunie si pînăînscrierile se fac fncepînd
școlii din Deva, str Prelungirea Oituz.
Examenul de admitere se tine <n perioada 6—14 iulie
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul

minte, rechizite și 20 Ia sută din venitul ce-l realizează în timpul practicii in 
Elevii externi primesc bursă în bani

în

— adeverință de promova
re a 8—10 clase;

— fișă medicală eliberată 
de circa sanitară;

— buletin de analiză a sîn- 
gelui și rezultatul examenu
lui radiologie pulmonar.

la data de I iulie 1972, la secretaria-

a.c.
școlarizării (cazare, hrană. îmbrăcă

întreprindere).

JOI 22 IUNIE
Soarele răsare la ora 4,31 și 

apune la ora 20,03.
Zile trecute din an — 174. 

Zile rămase — 192.

EVENIMENTE '
0 1912 — 60 de ani de la 

moartea scriitorului Ion Luca Ca- 
raglale (n. 1852) Q 1941 — 
Guvernul antoncscian împinge 
România în războiul antisovietic 
alături de Germania fascistă 
0 1527 — /\ fost întemeiat o- 
■aștd Djakarta, capitala Indone
ziei 0 1920 — A fost creat 
Partidul Comunist din Iran (din 
194 1 — Partidul Popular din 
Iran — Tudeh) 0 1941 —
Gvimania hilleristă a dezlănțuit 
agresiunea împotriva Uniunii So
vietice. zX început, în U.R.S.S., 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei

mergem
in cadrul săpiăminn ctiltural- 

a> ustice județene „Sarmis 72", în 
Valea Jiului sînt programate as
tăzi următoarele manifestări :

CASA DE CULTURA Pe/ro- 
șam La ora 18, simpozionul 
„Circuitul valorilor românești pe 
meridianele globului", cu parti
ciparea prol. dr. doc. Vasile Nc- 
tea și conf. dr. Gheorghe Stroia.

CLUBURI ■— Lupeni. La ora 
19, o masă rotundă cu tema 
...Frumusețea meseriei de filatoare" 
urmată de un spectacol prezentat 
de formațiile artistice ale clubu
lui; Vulcan . Un spectacol fol
cloric, Ia Ora 18, susținut de 
ansamblul județean „Hațegana"; 
Același spectacol va fi prezentat, 
Ia ora 20, și Ia clubul din Ani
noasa

FOLOMI
JOI 22 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Incidentul; Republicai Nu-mi 
place ziua de luni; PETRILA : 
Marele premiu, seriile I—II; LO- 
NEA -— Minerul: Riscul; ANI
NOASA : Atunci i-ani condamnat
pe toți la moarte; VULCAN . 
Locotenentul Bullitt; PARO- 
ȘENI : Evadare în tăcere; LU
PENI — Cultural: Felix și Chi
lia, seriile I—II; URICANI ; 
Sacco și Vanzetti

)61 22 IUNIE
PROGRAMUL I : 6,C0 Muzi

că și actualități; 7,CC Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Odă limbii române; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Cîntă Hareta 
Corsel, Marin Iordache și Vasile 
Ioance; 10,30 Clubul călătorilor; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Pro
fil sonor; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 Pentru prietenii 
muzicii corale; 12,00 Melodii de 
Radu Șcrban și Mikis Theodora- 
kis; 12,15 Recita] de operă; 12,30 
întâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Tot înainte; 
14,00 Compozitorul săptămînii; 
14,40 Selccțiuni din concertul de 
muzică populară susținut de nais
tul Gheorghe Zamfir; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Tribuna ra
dio; 15,25 Pagini din muzica de 
estradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Lan de aur cît o mare — piese 
corale inspirate din viața salului; 
16^30 Știința la zi; 16,35 Inter- 
pfeți de muzică populară; 16,50 
Publicitate radio; 17,00 Antena 
tinerelului; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 Ma
rea întrecere socialistă în întâm
pinarea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 2.1.00 
Din înregistrările Măriei Tănase; 
21,10 Revista șlagărelor; 21.30 
Bijuterii muzicale; 22,CO Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară (continuare); 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă

JOI 22 IUNIE
In jurul orei 8,45, posturile 

noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct de la aeroportul 
Olopeni, piei area din Capitală a 
șefului statului Cambodgia, prin
țul Satndech Norodom Sianuk. și 
a prințesei Mouique Sianuk; 9,35 
Emisiune pentru. preșcolari; 10.00 
Curs de limba engleză. Lecția a 
20-a; 10,30 Dc Ia Alfa la Omega; 
11,00 Telecinemateca : Marile fa
milii; 12,30 Telejurnal; 16,00— 
17,00 Teleșcoală; 17.30 Deschide
rea emisiunii de dtipTamiază. E- 
misiune în limba maghiară; 18.20 
Recita! de muzică ușoară; 18.3C 
La volan; 18,50 In întâmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român; 19,20 1 CCI 
de seri; 19,30 Telejurnal: 20.10 
Tinerii despre ei înșiși; 21,CC Pa 
gini de umor; 21,50 Universita
tea TV; 22.35 „24 de ore".

Ieri, temperatura maximă a lost 
la Petroșani de plus 27 grade, 
iar la Paring de pin-, 16 grade. 
Minima din cursul nopții a fosi 
de plus 10 grade și. respectiv, 
de plus 8 grade.

Pentru următoarele 24 de orc: 
Vreme in general frumoasă, cu 
cer variabil. 1 cmpeiaiura in creș
tere ușoară Vini slab, pînă a 
poirivit din sectorul sudic.
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Vizita șefului stalului Cambodgia, 
prințul Norodom Sianuk

Muzeul de istorie ai Republicii Socialiste
România si în cartieru

VIAȚA INTERNAȚIONALA
A

încheierea vizitei
Fidel Castro în R.

Comunicatul dat

premierului
D. Germană
publicității

Sesiunea
P.U.U.D.

In cursul dimineții de miercuri, 
Altețele Lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk, celelalte persoane oficiale 
cambodgiene au vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Solii poporului cambodgian au 
fost însoțiți de tovarășii Ghcorghe 
Cioară, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al 
G.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitorul șefului Marelui Stat 
Major, Marin Alexie, ambasadorul

țării noastre acreditat pe lîngă șe
ful statului Cambodgia.

Intîmpinîndu-i cu cordialitate, to
varășul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe sociale și po
litice, a prezentat solilor poporului 
cambodgian acest prestigios lăcaș de 
cultură.

Se vizitează muzeul și lapidariul.
La plecare, împărtășindu-și impre

siile, șeful statului Cambodgia și-a 
exprimat admirația față de valorosul 
Muzeu de istorie al României so
cialiste, care este o mîndrie nu nu
mai pentru poporul român, dar și 
pentru popoarele animate de ace
leași idealuri de libertate, dreptate, 
pace și progres, și a mulțumit pen
tru posibilitatea ce i s-a creat de a

lua cunoștință, și pe această cale, 
de istoria civilizației române, de c- 
voluția socială a națiunii române, 
care înfăptuiește cu succes marile 
obiective ale revoluției socialiste.

Altețele Lor Regale, prințul No
rodom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk, ceilalți oaspeți cambodgieni, 
însoțiți de persoane oficiale române, 
au vizitat apoi unul dintre cele mai 
mari cartiere noi ale Capitalei — 
Titan.

In cartier se face un popas la 
intersecția bulevardelor Leontin Să- 
lăjan și Baba Novac, unde erau a- 
dunați numeroși cetățeni. In 
fața unei machete redînd su
gestiv organizarea cartierului Ti
tan, oaspeții sînt informați despre 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării în continuare a aces

tui adevărat „oraș satelit" al 
Capitalei. Arhitectul șef al Capi
talei, Tiberiu Rici, dă explicații în 
legătură cu preocuparea edililor Ca
pitalei de a asigura locuitorilor din 
cartier condiții dintre cele mai bu
ne de viață. Prințul Norodom Sia
nuk, alte persoane oficiale cambod
giene se interesează de metodele de 
construcție folosite, de gradul de 
confort al apartamentelor.

In încheierea vizitei în cartier, 
oaspeții sînt invitați la complexul 
comercial din apropiere, unde iau 
cunoștință de modul de organizare 
a aprovizionării populației din car
tier, în cea mai mare parte munci
tori, tehnicieni și ingineri de la ma
rile unități industriale construite în 
această zonă industrială a Bucu- 
reștiului.

BERLIN 21 (Agerpres). — La 
Berlin a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la vizi
ta efectuată în R.D.G. de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.G. al 
P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al 
Cubei. In cursul convorbirilor, 
se arată în document, părțile 
au constatat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și cola
borare frățească dintre P.S.U.G

guver- 
Revo- 
Cuba, 
două

și P.C. din Cuba, dintre 
nul R.D.G. și Guvernul 
luționar al Republicii 
dintre popoarele celor 
state se dezvoltă pozitiv. S-a
subliniat, totodată, intenția lor 
de a lărgi consultările bilate
rale, de a le adînci și de a dez
volta și consolida prietenia din
tre R.D.G. și Republica Cuba, 
în avantajul ambelor partide 
state și popoare.

Sosirea premierului 
Fidel Castro la Praga

reafir- 
acordat

21. — Corespondentul 
Constantin Prisăcaru, 

La invitația Comitetu- 
al Partidului Comunist

Mitingul prieteniei româno-cambodgiene 
de la Fabrica de confecții și tricotaje București

FRAGA 
Agerpres, 
transmite : 
lui Central 
din Cehoslovacia și Guvernului Fe
deral al R. S. Cehoslovace, a sosit, 
într-o vizită oficială de prietenie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Cuba, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al Co-

mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar.

La aeroportul Ruzyne, în întîm
pinarea delegației, au venit Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului Fe
deral, alți conducători de partid și 
de stat cehoslovaci.RĂZBOIUL DIN VIETNAM

Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

Sntr-adevăr, toți oamenii mun
cii, în frunte cu clasa munci
toare, desfășoară o activitate 
susținută pentru a înfăptui pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului — de făurire 
a societății socialiste multilate- 
tral dezvoltate în România. Toc
mai în aceste zile cînd vizitați 
România, în întreaga țară se 
desfășoară o activitate clocoti
toare pentru întîmpinarea Con
ferinței Naționale a Partidului 
cu rezultate tot mai mari în 
toate domeniile. Multe co
lective — printre care și 
colectivul în rîndurile căruia 
ne aflăm acum, — și-au luat 
angajamentul de a îndeplini 
planul cincinal în mai puțin de 
cinci ani, iar unele în patru ani 
jumătate și chiar în patru ani. 
Noi sîntem convinși că aceste 
angajamente pe care și le iau 
colectivele de oameni ai muncii 
exprimă dorința poporului ro
mân de a lichida mai rapid 
starea de înapoiere Pe care a 
moștenit-o, de a asigura ridica
rea economico-socială a țării la 
un nivel tot mai înalt, creșterea 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor. (Aplauze 
puternice, urale).

Colectivul pe care l-ați vizi
tat astăzi este un colectiv pu
ternic: sînt rezultate bune în 
activitatea sa. Eu aș dori să fo
losesc și acest prilej pentru a-i

felicita pe toți membrii colecti
vului — deci pe toți muncito
rii, inginerii și tehnicienii fabri
cii — pentru rezultatele obținu
te pină acum și să-mi exprim 
convingerea că angajamentul de 
a îndeplini planul în patru ani și 
jumătate va fi realizat. Vă do
resc succes, dragi tovarăși. 
(Urale puternice, aplauze, se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.").

In viața internațională au loc 
mari transformări. Sensul dez
voltării vieții mondiale este în 
direcția întăririi forțelor păcii și 
antiimperialiste. Cu toate greu
tățile, cu toată dorința cercuri
lor imperialiste de a continua 
politica de forță și dictat, popoa
rele sînt hotărîte să pună capăt 
acestei politici, să asigure in
staurarea în viața internațională 
a unei politici noi, bazată pe 
respectul independenței, suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, pe avantajul re
ciproc, pe renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state. Sîntem 
convinși că aceste principii — 
care se afirmă cu tot mai mare 
putere — vor triumfa și ele se 
vor impune în relațiile dintre 
toate statele lumii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Desigur că aceasta cere din 
partea tuturor forțelor antiim
perialiste să acționeze cu fer
mitate, cere unirea țărilor socia
liste, a partidelor revoluționare

antiimperialiste, a tuturor for
țelor democratice din lume. Ro
mânia militează și va acționa și 
în continuare cu toată fermita
tea pentru realizarea unirii tu
turor acestor forțe, va face to
tul pentru a-și aduce contribuția 
la triumful politicii de pace și 
colaborare în lume. (Aplauze 
puternice).

Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși și prieteni,

In cursul acestor zile am a- 
vut convorbiri rodnice cu prin
țul Norodom Sianuk, cu ceilalți 
prieteni cambodgieni asupra re
lațiilor româno-cambodgiene, a- 
supra problemelor internaționa
le. Am ajuns la o înțelegere de
plină asupra necesității întări
rii solidarității dintre popoarele 
noastre cu toate popoarele din 
Indochina, în lupta împotriva 
intervenției străine, pentru drep
tul ca fiecare popor să fie stă- 
pîn pe destinele sale. Vom sem
na în curînd — chiar astăzi — 
declarația comună asupra pro
blemelor pe care le-am discutat.

Noi apreciem că vizita pe care 
ați făcut-o în țara noastră, con
vorbirile pe care le-am avut 
vor constitui un moment im
portant din istoria relațiilor 
dintre popoarele noastre, că ele 
contribuie atît Ia dezvoltarea 
solidarității în lupta împotriva 
imperialismului, dar, în același 
timp, pun și bazele colaborării

viitoare în domeniul dezvoltării 
economice-sociale a patriilor 
noastre.

Sîntem convinși că nu peste 
mult timp veți reuși să eli
berați patria dumneavoastră, 
că veți trece la refacerea și 
dezvoltarea sa economico-so
cială pe baze noi. Avem con
vingerea că colaborarea noas
tră va reprezenta și atunci un 
factor important, deoarece nu
mai colaborind în toate dome
niile de activitate popoarele 
pot să-și asigure viitorul în 
mod independent și suveran. 
(Aplauze puternice).

Vă rugăm să transmiteți 
Frontului Unit Național, luptă
torilor din armata de elibera
re, întregului popor cambod
gian sentimentele noastre de 
solidaritate, hotărîrea noastră 
de a întări și acorda întregul 
sprijin în lupta dreaptă pe ca
re o duceți și urarea de suc
cese, de victorie. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Trăiască prietenia româno- 
cambodgiană 1 (Aplauze puter
nice, prelungite).

Trăiască unitatea tuturor 
forțelor patriotice din Indo
china ! (Aplauze puto-ric-. în
delungate).

Trăiască colaborarea tuturor 
forțelor antiimperialiste din lu
me, trăiască pacea 1 (Aplauze 
prelungite, urale).

Cuvînfarea prințului
NORODOM SIANUK

(Urmare din pag. I) 

tor guverne că evaluarea noas
tră este prea optimistă și răs
punde mai mult nevoilor pro
pagandei noastre decit princi
piului informării cinstite.

In continuare, vorbitorul a 
relevat aprecierile unor agenții 
de presă și ziare occidentale a-_ 
supra situației din Cambodgia, 
citind în acest sens revista „Eas
tern Economic Review", editată 
la Hong Kong, agențiile ameri
cane „Asociated Press" și „Uni
ted Press International", care, 
prin corespondenții lor la fața 
locului, pun în evidentă reali
tatea că opt zecimi din teritoriul 
Cambodgiei Se află sub contro
lul forțelor patriotice de elibe
rare, faptul că administrația 
clicii de trădători de la Pnom 
Pcnh se exercită doar asupra 
unej mici părți din teritoriul și 
populația țării.

înseși Statul Major ameri
can instalat la Saigon și care 
supraveghează operațiunile mili
tare desfășurate în Cambodgia 
în numele imperialismului 
S.U.A. mărturisea, la data de 10 
decembrie 1971, că opt zecimi 
din teritoriul Cambodgiei tre
cuseră sub controlul F.U.N.K. 
și G.R.U.N.K.

Dacă, în evaluările noastre 
actuale, spunem că Frontul 
nostru Unit Național și guver
nul nostru controlează și admi
nistrează peste opt zecimi din 
teritoriul Cambodgiei, o face 
deoarece înșiși corespondenții 
presei adverse au constatat 
în modul cuvenit că, în cursul 
primului semestru al anului 
curent, forțele noastre armate 
populare au reușit să lărgească 
în mod foarte simțitor zona e- 
liberată și să includă în ea noi 
teritorii foarte importante din

punct de vedere economic și 
demografic. (Aplauze puternice).

De fapt, „guvernul" ilegal al 
trădătorului Lon Noi nu mai are 
în mod practic o țară de guver
nat. Azi, el se vede nevoit să-și 
limiteze „ambițiile" la a supra
viețui, de bine de rău, Ia Pnom 
Penh și intr-un mic număr de 
orașe secundare.

Un mare ziar australian, „The 
Australian", din 10 iunie 1972, 
descrie situația lamentabilă din 
„Republica" fascistă a lui Lon 
Noi, în felul următor: „Unele 
regiuni dens populate au fost 
pierdute în ultimele săptămîni. 
Printre oamenii de la Pnom 
Penh este larg răspîndit senti
mentul unei nemulțumiri legate 
de multe probleme. Astăzi, po
porul este sătul de război, co
rupția se extinde și guvernul 
Lon Noi este ineficace în fața 
problemelor economice și de 
altă natură. Lon Noi este bolnav 
și semiparalizat de pe urma unei 
congestii și mulți dintre subor
donații săi sînt venali și incom
petenți. Se intensifică sentimen
tul pentru o reconciliere națio
nală cu Sianuk și cu liderii co
muniști khmeri cambodgieni". 
(Aplauze).

După cum vedeți, banda de 
trădători, știindu-se pierdută 
(deoarece imperialismul S.U.A. 
va sfîrși prin a o părăsi, lă- 
sînd-o în voia soartei), ajunge 
astăzi să dorească cu ardoare 
ca Frontul Unit Național și Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală (alcătuite din progresiști și 
neutri — denumiți sianukiști — 
și din comuniști, în mod căldu
ros și frățesc uniți unii cu alții) 
să accepte „să se împace" cu ca, 
adică să o lase să supraviețuias
că încetând atacurile împotriva 
sa.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că F.U.N.K. și G.R.U.N.K.

nu fac război pentru război, că 
astăzi Cambodgia are șansa u- 
nică de a fi administrată, în 
vasta sa parte deja eliberată, de 
o putere autentic populară, care 
a reușit, pentru prima dată în 
istoria noastră națională, să eli
mine din societatea noastră co
rupția, după cum mărturisește 
un ziarist francez (Serge Thion) 
în ziarul „Le Monde" din 28 
aprilie 1972. „La Pnom Penh, 
scrie Serge Thion, barurile, 
prostituția, tripourile, furturile 
s-au răspîndit pretutindeni. Po
liția militară își impune 
gangsterismul. Corupția se întîl- 
nește la tot pasul. Dimpotrivă, 
in zona controlată de F.U.N.K. 
s-a reușit să se desființeze jocu
rile de noroc și alcoolismul. 
Corupția nu există". (Aplauze).

Sub pretext că vor să., pună 
capăt suferințelor poporului 
nostru, suferințe datorate unui 
război pe care noi nu l-am voit, 
a spus în continuare vorbitorul, 
unele guverne străine au voit 
și mai vor să ne aducă în fața 
unej „mese de conferință" pen
tru „a face pace" cu Lon Noi 
și cu ceilalți trădători de la 
Pnom Penh. Or, dacă „sianukiș- 
tii“ și comuniștii ar accepta să 
coopereze din nou cu acești tră
dători pe plan politic și guver
namental, țara noastră, Cam
bodgia, n-ar fi niciodată vinde
cată de corupție, flagelul prin
cipal care bîntuie în țările lu
mii a treia, care nu adoptă un 
regim comunist și care împie
dică aceste țări să înfăptuiască 
„demarajul economic", să ia
să din starea de „subdezvolta
re".

Pe lîngă aceasta, presupunînd 
că, făcînd pace cu banda lui 
Lon Noi, am ajunge, totodată, 
să debarasăm regiunea, încă 
neeliberată, de neocolonialismul 
american, cine ne-ar garanta că

această bandă (alcătuită îndeo
sebi din ofițeri reacționari, fas
ciști, arhicorupți și dușmani ju
rați ai "țăranilor și muncitorilor 
noștri) n-ar vinde din nou țara 
noastră străinătății (imperialis
mului japonez, de exemplu, sau 
altuia) ?

Imperialismul american are, 
desigur, mijloacele de a intensi
fica războiul de genocid din In
dochina (el a dovedit acest lu
cru lansînd grosul aviației și 
marinei S.U.A. împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam). Dar 
întreaga lume știe că nu va pu
tea fi niciodată îngenunchiat și 
învins Frontul Unit al popoare
lor indochineze format în urma 
istoricei lor conferințe la nivel 
înălt de la 25 aprilie 1970.

Conform rezoluției acestei 
conferințe, cele trei popoare, 
cambodgian, vietnamez și la
oțian, vor rămîne întotdeauna 
unite și vor lupta pînă la capăt 
pentru a mătura în întregime 
imperialismul american și po 
mercenarii săi de pe păinîntnl 
sfint al Indochinei. Abia durî 
ce vor fi atins acest scop su
prem, cele trei popoare a’e 
noastre vor putea face din In
dochina o zonă a păcii și un 
pămînt de democrație autentică, 
de libertate și de prosperitate. 
(Aplauze prelungi).

Republica Socialistă România, 
guvernul său și șeful său de stat 
au sprijinit întotdeauna fără re
zerve această luptă justă a po
poarelor indochineze. Noi, indo- 
chinezii, le mulțumim din toată 
inima. (Aplauze puternice).

Trăiască președintele Nicolac 
Ceaușescu !

Trăiască poporul român 1
Trăiască prietenia și solidari

tatea indestructibilă dintre po
porul român și popoarele cam
bodgian, vietnamez și laoțian 1 
(Aplauze puternice, urale).

Redacția și administrația ziaru.ljLii Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon t 166?

Lupte crîrtcene angajate de unitățile
l F.N.E. cu trupele saigoneze

SAIGON 21 (Agerpres). — în
cercarea întreprinsă de circa 3 00.0 
de militari ai regimului de la Sai
gon, sprijiniți de avioane de bom
bardament americane, de a pătrunde 
în provincia eliberată Quang Tri 
din Vietnamul de sud, a eșuat, în 
urma puternicei riposte a unităților 
Frontului Național de Eliberare. E- 

înregistrat 
momentul 
rîul My 

învecinată 
agențiile

urma p 
Frontult 
lemcntele saigoneze au 
irrtportante pierderi în 
cînd încercau să treacă 
Chanh, venind din zona 
a orașului Hue, relatează 
United Press International și France 
Presse.

Lupte între forțe ale patrioților 
și trupe ale regimului de la Saigon 
au continuat să aibă loc, marți du- 
pă-amiază, și în apropierea perime
trului orașului Kontum, în zona 
An Loc-ului și în Delta Mekong. 
Pierderile suferite de armata salgo- 
neză în cursul luptelor de marți se 
ridică la aproape 200 de morți și 
răniți. In aceeași zi, și-au găsit
moartea și cîțiva militari americani, 
patrioții doborînd și două elicoptere 
ale forțelor 
transportau

aeriene ale S.U.A. care 
trupe saigoneze.

Noi bombardamente masive 
efectuate de aviația S.U.A. asupra 

unor zone dens populate 
din R. D

R.D.G. sprijină cererea popo
rului cubanez și a guvernului 
său de a se elibera fără con
diții teritoriul cubanez Guan
tanamo, ocupat în mod ilegal 
de S.U.A. și folosit ca bază na
vală. Totodată, R.D.G. condam
nă cu hotărîre politica de blo
cadă pe care o duce guvernul 
S.U.A. împotriva Cubei socia
liste, precum și toate actele de 
agresiune și piraterie îndrepta
te împotriva poporului cuba
nez.

Delegația cubaneză a 
mat sprijinul deplin
de Republica Cuba admiterii 
R.D.G. ca membru cu drepturi 
egale în O.N.U. și se pronunță 
pentru stabilirea de relații nor
male, conform dreptului inter
național, între R.D.G. și toate 
statele, inclusiv R.F.G.

In legătură cu situația din 
Indochina, R.D.G. și Cuba și-au 
reafirmat solidaritatea cu lup
ta eroică a popoarelor din Vi
etnam, Cambodgia și Laos, con- 
damnînd cu hotărîre escalada
rea agresiunii S.U.A. în Viet
nam.

Părțile au constatat cu sa
tisfacție că procesul de destin
dere Și cooperare pe continen
tul european se dezvoltă favo
rabil, pronunțîndu-se pentru 
convocarea neîntîrziată a con
ferinței pentru securitatea în 
Europa. R.D.G. și Cuba și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului, colonialismului și net>- 
colonialismului. Tn ceea ce pri
vește situația din America La
tină. părțile au constatat că 
mișcarea revoluționară a po
poarelor de pe acest continent 
a luat un avînt considerabil. 
Ele au subliniat solidaritatea 
lor fermă eu lupta justă dusă 
de toate popoarele Americii 
Latine împotriva imperialismu
lui S.U.A., a aliaților săi și a 
forțelor reacționare interne.

Fidel Castro i-a invitat pe 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., și pe Willi 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. să facă 
o vizită în Cuba.

GENEVA 21 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunii Consiliului de admi
nistrație al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
ce își continuă lucrările la Geneva, 
la punctul „rolul P.N.U.D. în pro
movarea dezvoltării industriale" a 
luat cuvîntul delegatul român Bog
dan Baltazar. Subliniind importanța 
deosebită pe care o acordă Româ
nia rolului industriei în procesul ge
neral de dezvoltare economică și so
cială a țărilor în curs de dezvoltare, 
vorbitorul a relevat rezultatele po
zitive obținute de P.N.U.D. pînă în 
prezent în acest domeniu și a lor- 
mulat, totodală, 
mandări 
continuă 
nism în 
triale

După

o serie de rcco- 
și sugestii vizînd creșterea 
a activităților acestui orga- 
secmrid dezvoltării indus-

După ce a sublimat ■ necesitatea 
unei strînse cooperări între P.N.U.D. 
și Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) pe linia inițiată prin 
constituirea comitetului special dc 
cooperare între cele doua organiza
ții, reprezentantul român s-a pro
nunțat pentru ca, pe lîngă coordo
narea acțiunilor de formulare și 
realizarea proiectelor de asistență 
tehnică în țările în curs de dezvol
tare, P.N.U.D. și O.N.U1D.I. să în
treprindă o atentă reevaluare a con
ceptelor și strategici asistenței in
ternaționale în sprijinul programelor 
și proiectelor naționale de dezvol
tare industrială.

Reprezentantul român a susținut 
sporirea fondurilor alocate de 
P.N.U.D. programului de servicii 
industriale speciale, menținerea i- 
dentității și caracteristicilor proprii 
acestui program, menit să acorde 
o asistență imediată în ' rezolvarea 
problenielor practice ce le ridică di
feritele sectoare industriale din ță
rile în curs de dezvoltare

Ga exemplu grăitor al posibilită
ților ce le oferă cooperarea inter
națională în sprijinirea eforturilor 
proprii ale țărilor în curs dc dez
voltare, vorbitorul a evocat recentul 
acord dintre guvernul român și 
O.N.U.D.I. pentru crearea, la Bu
curești, a Biroului Centrului comun
O. N.U.D.I. — România în dome
niul industriilor chimice și petro
chimice din țările în curs dc dez
voltare, cxprimînd speranța că. atît
P. N.U.D. cît și O.N.U.D.I. vor con
tribui activ, pe plan financiar și 
tehnic, la programul de activități al 
Centrului.

Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — Nam 

Dinh, unul din marile orașe ale 
Republicii Democrate Vietnam, a 
fost supus din nou, marți, unui in
tens bombardament de către forțele 
aeriene ale S.U.A. — relatează agen
ția VNA. Au fost distruse numeroa
se clădiri, printre care o școală ele
mentară și o grădiniță. Printre vic
time se află și o fetiță de 5 ani, 
precum și cîteva îngrijitoare ale că
minului de copii.

Tot în cursul zilei de marți, bom
bardiere B-52 au lansat atacuri a- 
supra unor zone dens populate din 
provinciile Ha Bac, Quang Ninh, 
Nam Ha, Thanh Hoa, Nghe An,

Ha Ninh și Quang Binh, precum 
și din regiunea Vinh I.inh.

Intr-o declarație de protest dată 
publicității de purtătorul. de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam se subliniază că a- 
ccste noi 
împotriva 
pe deplin 
clarațiilor 
ință" ale 
declarație 
să înceteze 
blocarea porturilor nord-vietnameze 
și să pună imediat capăt bombarda
mentelor și tuturor celorlalte acțiuni 
îndreptate împotriva suveranității 
securității R. D. Vietnam.

acte agresive ale S.U.A. 
R. D. Vietnam dezvăluie 
caracterul înșelător al de- 
de „pace" și „bună vo- 
guvernului american. In 

se cere guvernului S.U.A. 
: neîntîrziat minarea și

ȘÎ

Atacuri lansate de forțele 
armate israeliene asupra 

zonelor libaneze de frontieră
TEL AV1V 21 (Agerpres). — E- 

fective ale aviației, artileriei și tru
pelor terestre israeliene au lansat, 
miercuri,-la ora 10,30 G.M.T., mai 
multe atacuri asupra zonelor liba
neze situate la frontiera dintre Li
ban, Siria și Israel, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei israe
liene, citat de agențiile Reuter, 
United Press International și Asso
ciated Press. Au fost bombardate — 
a afirmat el — tabere ale organi
zațiilor palestiniene de rezistență 
din regiunea Hasbaya și principalele 
căi rutiere. Trupele israeliene au cap-

turat trei ofițeri și doi polițiști li
banezi.

★
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<Ș> S-a încheiat Tîrgul interna
țional de la Poznan, Ia care au 
participat 41 de țări ale lumii. Ro
mânia a luat parte la acest tîrg 
pentru a 21-a oară, expunînd, pe o 
suprafață de 1 000 mp, numeroase 
produse industriale, printre care ma- 
șini-uncltc, automobile și tractoare, 
locomotive Diesel și electrice, electro 
și motocomprcsoare, mașini electro
nice de calcul, echipament pentru 
centrale telefonice, cauciuc sintetic, 
îngrășăminte chimice și numeroase 
alte produse.

agenția Prensa Latina. Capitala ță
rii a fost lipsită de apă potabilă, 
iar alimentarea cu curent electric 
întreruptă. Potrivit unui prim bilanț 
oficial, peste 30 de persoane și-au 
pierdut viața, sute altele sînt date 
dispărute, în timp ce numeroase fa
milii au rămas fără adăpost. Situa
ția în principalele regiuni din țară 
este apreciată ca fiind critică.

@ ® e ® @
că (ara sa „va participa la convor
birile intercomunitare din Cipru, a- 
nirnată de un spirit constructiv". 
Sperăm, a adăugat el, că aceste con
vorbiri vor duce la 
unor rezultate concrete.

După cum se știe, la 
intercomunitare, reluate 
Nicosia, vor participa, 
la 3 iulie, și reprezentanții Greciei 
și Turciei, precum și un reprezen
tant al secretarului general al 
O.N.U.

înregistrarea

convorbirile 
recent la 

începînd de

<$> Comisia pentru rezoluții a 
celei de-a 57-a Conferințe Interna
tionale a Muncii, ale cărei lucrări 

, se desfășoară la Geneva, a adoptat, 
marți, un amendament privind me
diul înconjurător. Prezentat de gu
vernul Perului, căruia i s-au aso
ciat Brazilia, Columbia, Panama, 
Venezuela și Iugoslavia, textul „cere 
statelor membre ale Organizației In
ternaționale a Muncii (O./.M.) să 
se abțină de la efectuarea 
periențe nucleare, în special 
mosferă".

Cutremurele de pămînt au de
venit un fapt cotidian în orașul 
italian Ancona (provincia Marche), 
care trăiește de două săptămîni coș
marul unor repetate mișcări seismi
ce. După cele trei cutremure din 
noaptea de luni, marți seara, în ju
rul orei t8,C0, s-a înregistrat un 
altul — de gradul 6 pe scara Mcr- 
calli (care numără 12 grade).

Ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Haluk Bayulken, a afirmat, 
în cadrul unei conferințe de presă.

de 
în

ex- 
at-

minis-Indira Gandhi, primul 
tru al Indiei, care se află în R. P. 
Ungară, a avut miercuri, o între
vedere cu Janos Radar, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U., — anunță 
agenția MTI.

& Ploile torențiale care an că
zut neîntrerupt timp de zece zile 
în Republica Dominicană au pro
vocat inundații soldate cu victime 
și imense pagube materiale, anunță

J5 Cosmos-493“
.WO.SCOI.1 21 (Agerpres'). — 

„Cosmos-493" este noul satelit ar
tificial al Pămîntului lansat la 21 
iunie în Uniunea Sovietică pentru 
explorări cosmice în cadrul pro
gramului anunțat.

Aparatele de la bordul sateli
tului funcționează normal, anunță 
agenția TASS.

I
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I
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Bilanțul, încă provizoriu, al 
catastrofei feroviare de sîmbătă, din 
tunelul de la Vierzy, din Franța, 
se ridică acum la 79 morți și 86 
răniți. Echipele de salvare continuă 
lucrările de degajare. Un număr de 
victime continuă să se afle sub 
dărîmături. Se apreciază că lucră
rile de degajare vor mai dura apro
ximativ patru zile.

întrunit, sub președinția pri
mului ministru, Gheorghios Papa
dopoulos, 
Greciei a 
canic în 
nat anul
Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia.

Consiliul de Miniștri al 
aprobat Acordul interbal- 
domeniul turismului, sem- 
trecut la București între

BEIRUT 21 (Agerpres). — Un 
purtător dc cuvînt al armatei li
baneze, citat de agențiile Rcuter, 
Associated Press și France Presse, 
a declarat că aproximativ 20 de a- 
vioane aparținînd Israelului au lan
sat miercuri mai multe atacuri asu
pra localității din sud-estul țării, în 
timp ce artileria israeliană a bom
bardat tabere ale organizațiilor pa
lestiniene de rezistență. In localita
tea Hasbaya, a- menționat purtăto
rul de cuvînt libanez, au fost înre
gistrate victime în rîndurile popu
lației civile. Legăturile telefonice 
dintre cartierul general al armatei 
libaneze și localitățile atacate au 
fost avariate în timpul bombarda
mentului aviației și artileriei israa- 
liene.

Intr-un meci conlind pen 
tru etapa a 29-a a campio
natului diviziei A la foțbal, 
Pe stadionul „23 August" din 
Capitală s-au întîlnit ieri in 
nocturnă echipele Steaua 
București și Universitatea 
Cluj. Victoria a revenit cu 
scorul de 2—0 (1—0) fotba
liștilor de la Steaua prin go
lurile înscrise de Iordănescli 
și Dumitriu.

In clasament conduce 
chipa F. C. Argeș Pitești 
39 puncte, urmată de U. 
Arad, Universitatea Cluj 
ambele cu cîte 35 puncte.

Indiferent de rezultatele 
Ce se vor înregistra in ul
tima etapă, programată du
minică 25 iunie, echipa F C. 
Argeș Pitești și-a asigurat 
titlul de campioană națio
nală.

e- 
cu 
T.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORiT
Rezultatele din penultima etapă 

a campionatului diviziei

Și

In șapte orașe ale țării s-au 
disputat ieri partidele penul
timei etape a campionatului 
diviziei A la fotbal.

Iată rezultatele tehnice 
autorii golurilor :

Iași : Politehnica — U.T. A- 
rad 1—0 (0—0). Punctul victo
riei a fost înscris de Marica 
în minutul 76.

Ploiești : Petrolul — Dina
mo București 2—0 (0—0). Au 
marcat Grozea (min. 84) și 
Dincuță (min. 89).

Pitești : F. C. Argeș — Cri- 
șul Oradea 4—1 (3—1). Au

inarcaf^_Dobrin (min. 24 și 44), 
Prepurgel (min. 27), Radu 
(tnin. 83), respectiv Tămaș 
(min. 38).

București : Rapid — Stea
gul roșu Brașov 1—5 (1—2).
Golurile învingătorilor au fost 
realizate de Pescaru (min. 44 
și 80), Balint (min. 21), Gdrfi 
(min. 65) și Florescu (min. 85). 
Punctul gazdelor a fost înscris 
de Marin Stelian.

Cluj : C.F.R. — Farul Con
stanța 3—1 (2—0), Au înscris 
Șoo (min. 31 și 49), Sorin Bre-

A la fotbal
tan (min. 17), respectiv Turcit 
(min. 62).

Bacău : Sport Club — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (1—0). Golul 
a fost marcat în minutul 19 
de Băluță.

Craiova : Universitatea — 
Jiul Petroșani 4—0 (1—Au 
înscris Oblemcnco (min. 40 și 
70) și Marcu (min. 50 și 89).

Ultima etapă a campiona
tului se va desfășura dumi
nică, 25 iunie.

(Agerpres)
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