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rcstivităjilc din Capitală prilejuite 
de sărbătorirea a 30 de ani de la crearea 

Diviziei ludor viadimlrescn - Debrețin"
Luni. I octombrie. In aceas

tă zi, militarii armatei noas
tre populare, întregul popor, 
au sărbătorit 30 de ani de la 
crearea Diviziei „Tudor Vla- 
dimirescu — Debrețin". Oma
giul adus acestei aniversări 
și-a găsit o înaltă expresie în 
participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Con
siliului de Stat, comandantul 
suprem al Forfelor Armate a- 
le Republicii Socialiste Româ
nia, la festivitatea ce a avut 
loc in Capitală, în cadrul că
reia Diviziei ce poartă, sim
bolic numele conducătorului 
mișcării revoluționare de la 
1821, i-a fost conferit Ordi
nul „Tudor Vladimirescu", 
clasa I.

Această impresionantă ma
nifestare, desfășurată în pre

Cuvînfarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși
Tovarăși generali, ofițeri, 

subofițeri,
Tovarăși soldați,

Aniversăm astăzi împlini
rea a 30 de ani de la înfiin
țarea Diviziei „Tudor Vladi
mirescu", moment de mare 
însemnătate in istoria forțelor 
armate românești, a forțelor 
de eliberare socială și națio
nală ale patriei.

Cu acest prilej sărbătoresc, 
doresc să adresez, ’ în nume
le Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniș
tri și al meu personal, un 
salut călduros și cele mai bu
ne urări militarilor din Di
vizia „Tudor Vladimirescu", 
tuturor militarilor forțelor ar
mate române.

Pupă cum se știe, Partidul 
C nunist Român a desfășu
rat. in-ă de Ia înființarea sa, 
o luptă activă împotriva po
litii ii reacțiunii burghezo- 
moșierești, militînd cu toată 
fermitatea împotriva pregăti
rii răzhoiului antisovietic, 
pentru prietenie și colabora
re cu Uniunea Sovietică. In 
condițiile istorice și interna
ționale cunoscute, datorită lip
sei de unitate a clasei munci
toare, a forțelor antifasciste 
și democratice, în anii 40 s-a 
putut instaura în țară dicta
tura militaro-fascistă. Primii 
pași ai dictaturii miiitaro-fas
ciste au fost dezmembrarea 
tării în urma Dictatului de 
la Viena și apoi aruncarea Ro
mâniei in răzlioiul dus de 
Germania hitleristă împotri
va Uniunii Sovietice și a ță
rilor din coaliția antihitleris- 
tă. In rîndurile maselor largi 
populare s-a dezvoltat o puter
nică mișcare împotriva fascis
mului și a războiului. 

zenta conducătorului partidu
lui și statului nostru a repre
zentat, în fapt, cinstirea tutu
ror ostașilor tării care, la 
chemarea Partidului Comunist 
Român, au luptat vitejește 
pentru libertatea și indepen
denta României și apoi, pînă 
la victoria finală asupra Ger
maniei naziste. Pe acest aspru 
drum de luptă, Divizia „Tu
dor, Vladimirescu" — creată 
pe teritoriul U.R.S.S., la iniți
ativa și sub îndrumarea co
muniștilor români și cu apro
barea guvernului sovietic, în 
condițiile cînd în întreaga 
noastră țară se dezvolta, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, o. amplă mișcare 
de rezistentă a maselor largi 
populare, împotriva dictaturii 
miiitaro-fasciste cînd starea

In aceste împrejurări, Parti
dul Comunist Român, unind 
celelalte forțe democratice an
tifasciste din țară, a desfășu
rat o largă activitate de orga
nizare a luptei pentru sabota
rea mașinii de război fasciste. 
Starea de spirit din rîndul 
maselor largi populare s-a re
flectat și în rîndul armatei, 
care înțelegea tot mai mult 
că trebuie să participe activ 
la lupta pentru salvarea inte
reselor naționale, pentru eli
berarea țării de sub domina
ția fascistă.

La chemarea Partidului Co
munist Român, s-au ridicat 
la luptă masele populare, ac- 
ționînd pentru ieșirea Româ
niei din războiul dus alături 
de Germania hitleristă, pen
tru alăturarea la coaliția an
tihitleriste, pentru eliberarea 
întregului teritoriu al tării și 
zdrobirea definitivă a fascis
mului german. In primele 
rînduri au participat militarii 
armatei noastre. In condițiile 
interne arătate și ale desfă
șurării cu succes a luptei ge
nerale împotriva fascismului 
a fost posibil să se treacă, în 
anul 1943, din inițiativa Parti
dului Comunist- Român, la 
constituirea Diviziei „Tudor 
Vladimirescu". Trebuie să 
menționăm cu acest prilej 
sărbătoresc că guvernul so
vietic a acordat atît aproba
rea, cit și întregul său sp> i- 
jin pentru organizarea, dota
rea și funcționarea acestei 
mari unități românești pe te
ritoriul Uniunii Sovietice. Aș 
dori ca, la această adunare, 
să exprim guvernului și 
poporului Uniunii Sovietice 
mulțumirile partidului și ale 
poporului român.

încă de la înființarea Di
viziei „Tudor Vladimirescu", 
s-au afirmat cu toată fermi

de spirit antifascistă se ma
nifesta cu vigoare în rîndul 
armatei române — a acționat 
cu fermitate și dîrzenie, adu- 
cîndu-și contribuția, împreu
nă cu întreaga armată româ
nă, Ia înfrîngerea hitlerismu- 
lui. Prin acțiunile lor pline de 
curaj, ostașii diviziei și-au 
îndeplinit cu cinste jurămîn- 
tul făcut în . fata poporului 
nostru, înscriind cu sîngele 
lor o pagină luminoasă în is
toria luptei. pentru eliberare 
națională și socială. Este pre
țuită, totodată, astăzi, activi
tatea neobosită pusă în sluj
ba întăririi și înfloririi patri
ei socialiste de militarii aces
tei divizii, care își îndepli
nesc, la fel ca- toți ostașii ță
rii, cu pasiune și dăruire, sar
cinile de răspundere încre
dințate de partid și popor.

...Este ora 10. Ostașii Divi

tatea scopurile care trebuiau 
să anime lupta ei și — se 
poate spune — a întregii ar
mate. Intr-un document, a- 
doptat în 1942, ce a stat la 
baza constituirii acestei uni
tăți, se spunea: „Noi, româ
nii, nu dorim stăpînirea stră
ină a generalilor germani. Noi 
dorim cîrmuirea noastră ro
mânească, reprezentată prin- 
tr-un guvern cu adevărat na
țional al României, un gu
vern al păcii, libertății și in
dependenței". Putem spune că 
ceea ce se întrevedea în acel 
document s-a înfăptuit ! Și, 
într-adevăr, în România s-a 
instaurat un guvern național 
revoluționar care a pus bazele 
noii orinduiri sociale Guver
nul român asigură făurirea o- 
rînduirii socialiste, înflorirea 
patriei, bunăstarea și fericirea 
întregului popor, independen
ța și suveranitatea națiunii 
noastre socialiste. (APLAUZE 
PUTERNICE, OVAȚII ȘI U- 

. RALE)
Sînt cunoscute împrejurările 

internaționale favorabile din 
vara anului 1944, victoriile 
istorice obținute de armatele 
sovietice, de armatele coaliției 
antihitleriste, de forțele de 
eliberare națională și de par
tizani din diferite țări, care 
dădeau lovituri tot mai puter
nice mașinii de război hitle
riste, grăbind prăbușirea Ger
maniei fasciste. In aceste con
diții, în primăvara anului 
1944, s-a realizat Frontul li
nie Muncitoresc, apoi Blocul 
Național Democratic, s-a a- 
juns la o largă coaliție anti- 
hitleristă, pentru salvarea na
țională a patriei. In aceasiă 
coaliție, armata deținea un 
loc important. Trebuie men
ționat că în anii războiului, 
în pregătirea eliberării pa
triei, partidul s-a preocupat 

ziei „Tudor Vladimirescu — 
Debrețin" trăiesc în această 
însorită dimineață de toamnă 
clipe deosebite. La sărbătoa
rea lor participă membri ai 
consiliilor de conducere ale 
Ministerului Apărării Națio
nale și Ministerului de Inter
ne, generali și ofițeri activi 
și în rezervă — participanfi 
la războiul antihitlerist — 
militari ai unitătilpr din gar
nizoana București, membri. ai 
gărzilor patriotice și ai for
mațiunilor de pregătire mili
tară a tineretului, pionieri.

Pe platoul central, se află 
aliniate unități ale Diviziei, 
avînd în flancul drept al fron
tului Drapelul de luptă.

Un sunet prelung de trom
petă anunță sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Comandantul Diviziei pre
zintă raportul.

de desfășurarea unei largi ac
tivități in rîndul întregii ar
mate, a , stabilit legături cu 
conducerea ei, cu numeroși ge
nerali și ofițeri. Aceasta a 
constituit un factor care a de
terminat ca armata să partici
pe activ atît Ia înfăptuirea in
surecției naționale antifascis
te, cît și la toate transformă
rile revoluționare, la toate 
victoriile -lobîndite în făuri
rea socialismului pe păraîntul 
României. (APLAUZE PU
TERNICE, URALE)

Totodată, înțelegind că eli
berarea patriei nu poate fi 
decît rodul participării între
gului popor, că poporul tre
buie să-și ia soarta în pro
priile mîini și că pentru a- 
ceasta trebuie să-și creeze u- 
nități populare armate, parti
dul a trecut la constituirea 
gărzilor patriotice, care au ju
cat, de asemenea, un rol im
portant în lupta pentru înfăp
tuirea insurecției naționale 
antifasciste, pentru eliberarea 
țării, în construcția orînduirii 
socialiste în România.

înfăptuirea insurecției na
ționale antifasciste constituie 
o necesitate imperioasă, la 
care au luat parte activă toa
te forțele ce se pronunțau 
pentru independența țării, 
pentru progresul ei economi- 
co-social. Se poate spune că 
acest act de importanță isto
rică crucială pentru România 
a deschis calea nu numai a e- 
liberării definitive a patriei 
noastre de sub jugul domina
ției străine și a eliberării so
ciale a maselor, dar și a unei 
ere noi de făurire a celei mai 
înaintate orinduiri — orîndui- 
rea socialistă — în care po
porul este pe deplin stăpin 
pe destinele sale și merge 
ferm înainte spre comunism ‘ 
(URALE PUTERNICE, A- 
PLAUZE PRELUNGITE)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al for
țelor noastre armate, însoțit 
de ministrul apărării naționa
le, trece în revistă trupele și 
salută drapelele unităților.

Urmează momentul solemn 
al decernării Ordinului „Tu
dor Vladimirescu", clasa I, 
Drapelului de luptă al marii 
unități, pentru contribuția de
osebită adusă la ridicarea ca
pacității de apărare a Repu
blicii Socialiste România și 
la opera de construire a so
cialismului in patria noastră, 
cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la înființarea Diviziei 
„Tudor Vladimirescu — De
brețin".

Intr-o atmosferă entuziastă, 
în uratele militarilor, tovară-

(Continuare in pag. a 3-a)

Dragi tovarăși

După cum se «tio, Divizia 
„Tudor Vladimirescu" a par
ticipat, alături de unele uni
tăți ale armatei sovietice, la 
o serie de bătălii în lunile pre
mergătoare înfăptuirii actului 
istoric de la 23 August. După 
insurecția națională antifas
cistă, ea a acționat împreună 
cu întreaga noastră armată, 
care a dus lupte hotărite, ală
turi de armata sovietică eroi
că, participînd cu toate forțe
le Ia eliberarea definitivă a 
patriei, și, în continuare, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslo
vaciei, pînă la înfrîngerea de
finitivă a Germaniei hitleris- 
te. Lozinca „Totul pentru 
front, totul pentru vic
toria împotriva fascismului" 
a mobilizat întregul popor, a- 
sigurînd participarea țării 
noastre cu întreaga sa forță 
militară și economică la vic
toria asupra fascismului, duș
manul de moarte al progresu
lui și civilizației, asupra 
Germaniei hitleriste.

Trebuie menționat că ime
diat după 23 August, în rîndu
rile Diviziei „Tudor Vladi
mirescu" au intrat mii și mii 
de tineri comuniști, care, la 
chemarea partidului, au ho- 
tărît să ia parte în mod vo
luntar la luptele împotriva 
Germaniei hitleriste.

S-a menționat aici drumul 
de luptă al Diviziei „Tudor 
Vladimirescu". In luptele gre
le pe care Ie-a dus această 
divizie, ca de altfel întreaga 
noastră armată, s-a afirmat 
caracterul nou, strînsa legă
tură cu poporul a forțelor ar
mate române. Ca urmare a 
contribuției aduse la victoriile 
în aceste lupte grele, Diviziei

(Continuare în pag. a 3-a)

DECLARAȚIA
Comitetului Executiv al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român
întregul popor român, ca și o- 

pinia publică progresistă din întrea
ga lume, a aflat cu profundă în
grijorare și indignare vestea ares
tării secretarului general al P.C. din 
Chile, tovarășul Luis Corvalan, ca
re a slujit cu consecvență idealuri
le și aspirațiile clasei muncitoare, 
ale poporului chilian spre o viață li
beră, independentă și prosperă, cau
za înfloririi și progresului patriei.

Prieten al poporului român, mi
litant pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre țările și popoa
rele noastre, tovarășul Luis Corva
lan este o personalitate de seamă a 
vieții politice chiliene, a mișcării co
muniste, muncitorești și antiimpe- 
rialiste, un luptător consecvent pen
tru pace, înțelegere și colaborare 
internațională.

Arestarea tovarășului Corvalan, 
valul de teroare, persecuții și prigoa
nă împotriva comuniștilor, socia
liștilor și altor forțe patriotice lo
vesc în interesele naționale ale po
porului chilian, sînt numai 
în interesul forțelor reacționa
re interne și internaționale, slăbesc 
lupta maselor populare chilie
ne pentru o dezvoltare li

beră și independentă a națiunii pe 
calea progresului economic și social.

Exprimînd sentimentele de soli
daritate ale întregului nostru partid, 
ale poporului român, cu toate for
țele democratice, progresiste chili
ene, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.CR. protestează în mod ferm îm
potriva arestării tovarășului Luis 
Corvalan, a celorlalți reprezentanți 
ai „Unității Populare", cere elibera
rea lor imediată, curmarea campa
niei sălbatice de prigoană, perse
cuție și urmărire a forțelor pro
gresiste și democratice, restabilirea 
drepturilor și libertăților constitu
ționale, respectarea drepturilor fun
damentale ale omului.

Poporul român este alături și pe 
deplin solidar cu forțele patriotice, 
democratice și progresiste din Chile, 
cu poporul chilian, în aceste zile de 
grea încercare pentru națiunea chi
liana și își exprimă încrederea că 
nici o forță nu va putea infringe 
voința unită a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a mase
lor populare chiliene pentru propă
șirea patriei pe drumul libertății, in
dependenței naționale și progresu
lui social.

COMITETUL EXECUTIV AL 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul Aiicolap. Ceaușescu a primit pe ministrul federal 
al invățămintului și științei din R. f. Germania

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit,. luni du- 
pă-amiază, pe prof. dr. Klaus 
von Dohnanyi, ministru fede
ral al învățămîntului și știin
ței din Republica Federală 
Germania.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, vicepreședinte al Consili
ului Se Miniștri, ministrul e- 
ducației și învățămîntului.

Ă luat parte, de asemenea, 
dr. Volkmar von Arnim în

Ultimul trimestru impune:

Muncă susținută pentru 
REALIZAREA SARCINILOR ANULUI 1973, 
PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1974 !
Am pășit de-acum în cel 

de-al IV-lea trimestru al a- 
cestui an hotărîtor pentru în
deplinirea înainte de termen 
a sarcinilor mărețe ale actua
lului cincinal. Acum, după în
cheierea a 9 luni de activitate, 
s? cuvine ca la orice sfîrșit de 
perioadă, un bilanț — fie și 
sumar — al rezultatelor înre
gistrate în muncă, o sublinie
re a sarcinilor care stau în 
fața colectivelor de muncă' 
din Valea Jiului pentru ca a- 
nul 1973 să fie încheiat cu bu
ne rezultate. iar producția a- 
nului 1974 să fie temeinic pre
gătită.

Timpul scurs din acest an 
a fost marcat de o susținută 
muncă desfășurată de toate 
colectivele din unitățile eco
nomice din Valea Jiului. Mo
bilizați de organizațiile de 
partid, avînd în. frunte comu
niștii, minerii, constructorii, 

RAID — ANCHETĂ
La hale, în piața mare a Petroșaniuiul, duminică dimineața

DUPĂ CUMPĂRĂTURI MATINALE 
’ 4>

g Nu ne.am propus (specificăm din capul locului acest lucru) ca, în cele ce urmează -
g consemnări ale unui raid-fulger prin piața mare („La Hale") a Petroșaniului — să facem
g o analiză detaliată a abundenței (sau sărăciei) de produse agroalimentare , într-o fru-
g moașă dimineață de duminică. Pornind de la considerentul că, în al șaptelea „segment"
g al săptămînii, piața centrului de municipiu, ca orice altă piață de altfel, cunoaște o a-
g glomerare deosebită, fără indoială firească am intenționat să trecem în revistă, intr-un
g „film de scurt metraj", alb-negru, tot ce am găsit, și ce n-am găsit, aici, duminică 30
g septembrie a, c. Să intrăm în subiect...

sărcinatul cu afaceri, ad-inte- 
rim al R.F. Germania la Bu
curești.

Cp acest prilej, președinte
le Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cordială cu oaspe
tele, în cadrul căreia a fost e- 
vocată cu satisfacție vizita în
treprinsă, în acest an, de șe
ful statului român în Repu
blica Federală Germania.

In cursul discuției, s-a apre
ciat că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală Germania 
cunosc o evoluție mereu as

energeticienii, constructorii de 
mașini, chimiștii, lucrătorii 
din industria locală și din u- 
nitățile de servire a populației 
ei au depus eforturi susținute 
pentru a da corespondent fap
tic înflăcăratei chemări a se
cretarului general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se depune 
toate eforturile pentru recu- 
perare» rămînerilor în urmă 
și îndeplinirea sarcinilor aces
tui an.

îndrumați de organele și 
organizațiile de partid, condu
cerile colective au adoptat, a- 
semenea măsuri care să ducă 
la îndeplinirea indicatorilor 
planului. In mobilizarea ple
nară a colectivelor de muncă, 
în aplicarea măsurilor adop
tate și-au găsit izvorul și de
pășirea planului aferent celui 
de al treilea trimestru la căr

cendentă, pe multiple planuri, 
in interesul reciproc, al cau
zei păcii, destinderii și coope
rării pe continentul nostru și 
in lume.

In acest context, a fost evi
dențiată însemnătatea pe care 
o are extinderea conlucrării 
in domeniul învățămîntului, 
științei și tehnologiei, pentru 
lărgirea ariei de colaborare 
dintre România și Republica 
Federală Germania, pentru o 
mai strînsă apropiere și o mai 
bună cunoaștere a celor două 
popoare.

(Agerpres)

bune net de către unitățile 
Centralei cărbunelui Petro
șani, cît și rezultatele pozitive 
cu care au încheiat perioada 
scursă din acest an I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni, Fabrica de 
morărit și panificație Petro
șani, Fabrica de industrie- lo
cală Petroșani și alte unități. 
Bilanțul primelor 9 luni din 
acest an putea fi mult mai 
bogat dacă în activitatea de 
producție nu s-ar fi înregis
trat serioase rămîneri în ur
mă față de sarcinile de extrac
ție. Este meritoriu însă faptul 
că două colective, cele de la 
Dîlja și Vulcan au reușit să 
încheie primele trei trimestre 
cu depășiri față de sarcinile 
aferente perioadei, minerii de 
la Dîlja înregistrînd un plus 
de 815 tone, iar cei de la Vul-

(Continuare în pag. a 3-a)

Festivalul artistic
Ultima zi

Duminică s-a încheiat a pa
tra ediție a festivalului cultu
rii și educafiei socialiste „Sar- 
mis 73". manifestare comple
xă a spiritualității din județul

Hunedoara. Concentrînd în 8 
zile manifestări dintre cele mai 
variate și distribuite armonios 
pe tot cuprinsul județului, el 
a fost străbătut în acest an de 
o idee centrală — folclorul în 
diferitele sale ipostaze, valori
ficarea creației populare.

Această semnificație s-a des
prins și în ultima zi cînd a a- 
vut loc un inedit concurs de 
crea/ie al poeților țărani din 
wlețele Hunedoara, Arad, Ca- 
aș-Severin și Gorj, desfășurat

(Continuare in pag. a 3-a)

I Concursul pionieresc

• «DE TRECI CODRII 
‘ DE ARAMA"

Intr-un peisaj fermecător, în decor de toamnă, pe 
platoul din împrejurimile cabanei Rusu, din masivul 
Paring, peste 2 500 de pionieri și școlari, reprezentanți 
ai Pj școli din Petroșani, Petrila, Aninoasa și Isc toni 
și-au dat întîlnire duminică în mijlocul naturii cu cin- 
tecul, jocurile distractive, cu voioșia și bucuria tinere
ții lor, în cadrul celei de-a patra ediții a acțiunii pio
nierești, ce poartă sugestiv denumirea fascinantelor 
versuri eminesciene „De treci codrii de aramă"... De la 
școlarii de-o șchioapă, pînă la cei din clasa a VIII-a, e- 
chipajele școlilor s-au întrecut în cadrul unor probe a- 
le concursurilor ce s-au organizat aici. Astfel, au fost 
desemnate școlile cîstigătoare în probele denumite 
„Trec detașamentele", imitarea zgomotelor din pădure 
și a cîntecelor păsărilor, ștafeta iscusinței și a înde- 
mînării. „Cel mai gustos meniu", a constituit pentru 
micii bucătari o probă în care fiecare echipaj a pre
gătit cîte o mămăligă din care apoi s-au înfruptat cu 
plăcere. Tirul cu arma cu aer comprimat, confecționa
rea celui mai original costum de carnaval cu mijloace 
aflate la îndemînă, probele sanitare și de muzică popu
lară au antrenat iarăși pe mulți din cei veniți aici, la 
confruntarea lor anuală, in care fiecare își etalează di
băcia, curajul, cunoștințele teoretice și practice pe ca
re le posedă.

I. NICOLAESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

• IMPRESIA DE ANSAM
BLU e bună. In totalitate, 
privită în... compensație, adi
că cu completările de rigoare 
(ceea ce lipsește intr-un loc, 
găsești în altul și invers), 
piața de duminică dimineața 
a fost suficient de bogată. 
Lume multă, o paletă de cu
lori excesiv de mărinimosă, 
sacoșe pline, un zumzet conti
nuu ca intr-un stup de har
nice albine. Ineditul — un 
grup masiv de tineri supor
teri rapidiști, cu surle și stea
guri alb-vișinii, se invîrteau 
peste tot, cumpărînd de toate 
și... mai nimic. Aglomerație 
la lapte (aflăm în treacăt că 
a venit cam tîrziu — iar? — 
transportul de lapte, iaurt? — 
„nici gînd, nu ne-au trimis de
cît citeva borcane și-au trecut 
urgent !“) ; la pîine (exista su
ficientă, la ora 8.10 în sorti
mente variate dar nu și la 
ora 7, cînd vînzătoarea stătea 
cu mîinile în șolduri aștep- 
tînd ; explicația că „oamenii 
doresc pîine proaspătă, avem 
dar întotdeauna e înghesuia
lă" e valabilă doar pentru cei 
ce se scoală... mai tîrziu) ; Ia 
struguri (Foarte frumoși, de 
mult n-au mai fost la aprozar 
asemenea struguri — ne spu
nea gospodina Marioara Iacov) 
și la pepeni (Hai la tata, ia 
uite ce pepeni, 2 lei cincizeci 
kilu, o mîndrețe, tocmai de 
la Tulcea aduși : sînt răscopți

de copți ce sînt...!). In rest, 
lumea se perindă de colo-co- 
lo, cu sau fără direcție, în
treabă, cumpără, ezită, e ne
cesar să te mai și tocmești cu 
vînzătorii particulari, gospo
dinele se agită că nu găsesc 
la aprozar roșii „faine" (Nu 
sînt de nici un fel, ve
deți că deja nici nu mai vin
de domnișoara Ioana, sînt stri
vite stricate — ne interpelează 
cu vizibilă dreptate Irma 
Szabo din Petrila), castraveți 
nu mai au deja nici particu
larii, nici vinete nu prea sînt, 
nici usturoi... Ouăle, de ase
menea, lipsesc. Și totuși, im
presia de abundență persistă. 
Oare, de ce ? Explicația ? 
Ceea ce este, este din belșug ; 
ceea ce lipsește, nu se ...ob
servă și amintindu-și de ve
chiul proverb, acela cu soco
teala de acasă care nu se po
trivește cu cea din tîrg, gos
podinele se orientează rapid, 
schimbă „macazul" și, vrei nu 
vrei, meniul prînzului ți-a 
fost modificat... în piață.

• IMPRESIA DE AMĂ
NUNT diferă, pe alocuri, de 
prima. Să vedem în ce măsu
ră. De la „Gostatul" din in
cinta halelor, care s-a extins

V. TEODORESCU

(Continuare in pag, a 3-a)
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Aspect din timpul cro

sului.
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Fotbal, divizia A

Meciul a început din minutul 64...
Jiul — Rapid 3 — 0

Iată că după destule emoții 
și amărăciuni, inimile supor
terilor echipei Jiul au tresărit 
de bucurie, duminică, după ce 
tabela de marcaj, la fluierul 
final al partidei, consemna un 
rezultat favorabil gazdelor, 
de „forfait", realizat de elevii 
lui Tr. Ivănescu în confrunta
rea lor cu feroviarii bucureș- 
teni. Deci, pasul mult dorit a 
fost făcut. Startul evoluțiilor 
din ce în ce mai bune ale for
mației noastre din primul e-

...Și atunci cînd nu se mai aștepta, Răducanu este bătut pentru prima oară de 
Libardi: 1—0...

• TRAIAN MORARU, 
observator federal : „O pri
mă repriză lipsită de spec
taculozitate. Apoi de prin 
minutul 60, o revenire for
midabilă a gazdelor, un ade
vărat joc de divizie A. Des
pre victorie ? Nu poate fi 
discutată. Golurile au fost — 
primele două — spectacu
loase, iar la al treilea, „Ri- 
că“, cu gafa lui a fost auto
rul principal..."

• TACHE MACRI, antre
norul Rapidului: „Un meci 
jucat bine de gazde. Mie 
mi-au lipsit 5 titulari astăzi 
din echipă, fapt care s-a 
resimțit. Arbitrajului nu am 
ce-i reproșa. In schimb lui 
Răducanu, poate dacă era 
puțin mai atent..."

• DAN VOICILÂ, comen
tator sportiv la Radiotelevi- 
ziunea română : „O victorie 
meritată a Jiului, obținută 
grație și jucătorilor din 

Clasamentul
1. „U“ CRAIOVA 8 6 2 0 13— 4 14
2. F.C. CONSTANTA 8 5 1 2 13— 7 11
3. DINAMO 8 5 12 15—11 11
4. STEAUA 8 4 13 14— 9 9
5. C.S.M. REȘIȚA 8 3 3 2 16—11 9
6. „POLI" IAȘI 8 4 0 4 8— 9 8
7. F.C. ARGEȘ 8 3 2 3 11—12 8
8. SPORTUL STUD. 8 3 14 14—10 7
9. „U“ CLUJ 8 3 14 7— 6 7

10. ST. ROȘU 8 3 1 4 7— 8 7
11-12 „POLI" TIMIȘOARA 8 3 14 6— 8 7
11-12 F.C. PETROLUL 8 3 14 10—12 7
13-14 C.F.R. CLUJ 8 3 1 4 6—11 7
13-14 U.T.A. 8 3 14 12—17 7
15. A.S.A. TG. MUREȘ 8 3 14 12—18 7
16. JIUL 8 2 2 4 11—12 6
17. RAPID 8 2 2 4 9—13 6
18. S.C. BACAU 8 3 0 5 9—15 6

șalon al fotbalului românesc, 
a fost de bun augur. „Lanterna 
roșie" — acel fatidic loc de la 
periferia clasamentului — în 
sfîrșit a fost părăsită de echi
pa noastră și ceea ce dorim a- 
cum cu ardoare este ca Jiul 
să urce încontinuu în clasa
ment departe, cît mai departe 
de zona atît de temută a re
trogradării.

Dar, greul de abia acum în
cepe. Locul ocupat în momen
tul de față, de echipa mineri

Grant, care nu au fost pe fa
ză de multe ori. Golurile au 
fost foarte spectaculoase, e- 
xecutate cu înaltă măies
trie de Mulțescu și Libardi..."

• NEAGU, jucător la Ra
pid : „Un meci dificil pen
tru noi, mai ales că știam 
cum o să lupte adversarii 
noștri. Victoria Jiului z este 
evident, meritată, care le 
mărește șansele de a ieși din 
zona periculoasă.
• „GIGL" MULȚESCU, 

despre golul înscris : „Cînd 
am preluat mingea cu piep
tul am văzut că „Rică" era 
ieșit din poartă. Ce a urmat 
în rest, s-a văzut..."

® DODU : „Cînd ești pe 
ultimul loc te gîndești doar 
la victorie și noi eram pe 
ultimul Ioc..."
• TRAIAN IVĂNESCU, 

antrenorul Jiului: „In mare 
s-au respectat indicațiile da
te, în special după pauză. 

lor din Valea Jiului, nici pe 
departe nu-i sigur, nu ne poa
te liniști pe deplin. Ascensiu
nea spre cote superioare din 
acea poziție poate fi însă mai 
rapidă, cu mai mulți sorți de 
izbîndă. Jucătorii noștri, au 
făcut duminică dovada capa
cității lor de luptă, au etalat 
dorința lor ardentă de a duce 
la bun sfîrșit și cît mai repede 
ceea ce și-au propus, ceea ce 
suporterii lor doresc de atîta

Obligat de suspendarea lui 
Stocker, am greșit cînd l-am 
retras pe Libardi Ia mijloc.

In etapele ce vor urma 
vom arăta — după cum 
v-am mai relatat și altă da
tă — care este adevărata fa
ță a Jiului. Astăzi cred că 
am mai arătat cîte ceva.

Cîteva clipe cu
Răducanu
— înainte de a te felicita 

pentru spectacolul oferit la 
meci, dă-mi voie să te felicit 
pentru performanța de-a fi 
de azi dimineață, tatăl celui 
de-al doilea fiu.

— Mulțumesc. Azi dimi
neață, într-adevăr, soția a 
născut un băiat. Văd că nu 
ți-a scăpat informația !

— Bineînțeles ! Cum îi vei 
pune numele ?

— Cred, Constantin
— încă odată felicitări și, 

dacă vrei, un zîmbet pentru 
cititorii noștri.

— Cu plăcere...

I. L.

Rezultate tehnice
„U“ Craiova — F.C. Cons

tanța 2—1 ; Dinamo — „Poli" 
Timișoara 2—1 ; C.S.M. Re
șița — „U“ Cluj 1—0 ; „Poli" 
Iași — S.C. Bacău 3—0 ; F.C. 
Argeș — Sportul studențesc 
2—1, C.F.R. Cluj — Steagul 
roșu 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș 
— U.T.A. 0—0 ; Steaua — 
F.C. Petrolul 1—0.

Etapa viitoare 
(7 octombrie)

St. roșu — A.S.A. Tg. Mu
res ; „Poli" Timișoara —. Jiul; 
„U“ Cluj — C.F.R. : F.C. Pe
trolul — „Poli" Iași; Rapid — 
Dinamo ; Sp. studențesc — 
Steaua ; S.C. Bacău — C.S.M. 
Reșița ; U.T.A. — „U“ Craio
va ; F.C. Constanța — F.C. 
Argeș. 

timp: evoluții din ce în ce 
mai bune, ocuparea unei po
ziții mai onorante în ierarhia 
valorică a divizionarelor A. 
Și fotbaliștii de la Jiul, nu se 
poate să nu reușească în a- 
ceastă tentativă a lor. Plăcuta 
surpriză de duminică, concre
tizată în vivacitatea jocului 
pe care am urmărit-o cu atîta 
satisfacție după prima modi
ficare survenită pe tabela de 
marcaj, este o promisiune

Cu cîtva timp în urmă am 
fost oaspeții Exploatării mi
niere Lonea, unde lucrează 
un mare număr de salariați. 
Dintre aceștia foarte mulți 
sînt tineri și chiar tinere, des
pre care știm că iubesc spor
tul, că joacă volei, popice, 
fotbal, că participă la cam
pionatul asociației, la crosuri, 
la acțiunile turistice etc., 
într-un cuvînt la acțiunile 
sportive de masă.

Mare ne-a fost însă mirarea 
și nedumerirea de cele ce 
le-am aflat cînd am pus tine
rilor Terezia Szabo (contabi
lă), Ștef Gheorghe (tehnician, 
sector II), Ardean Aurel (lă
cătuș) și altor tineri întreba
rea : CÎND AȚI PARTICI
PAT ULTIMA OARĂ LA O 
COMPETIȚIE ÎN CADRUL 
CAMPIONATULUI ASOCI
AȚIEI SPORTIVE? Nici unul 
nu ne-a putut răspunde : 
„ieri", „alaltăieri", „acum o 
săptămînă sau o lună" etc. 
Nedumerirea ne-a fost mare 
știind că aici lucrează spor
tivi fruntași, actualmente ins
tructori sportivi, că asociația 
Parîngul dispune de o fru
moasă bază sportivă compu
să din popicărie cu două pis
te, teren de volei, stadion 
sportiv etc., care toate la un 
loc ar putea contribui la buna 
desfășurare a întrecerilor în 
cadrul campionatului asocia
ției sportive.

Iată și explicațiile primite 
de la cei care răspund de ac
tivitatea sportivă de aici.

ION VASILE, președintele 
consiliului asociației sportive 
Parîngul Lonea, cu care am' 
stat de vorbă, a recunoscut 
că „cele relatate de tinerii din 
exploatare sînt lucruri reale" 
și a explicat situația prin 
faptul că președinții birou
rilor secțiilor pe ramură de 
sport și-au neglijat' sarcinile 
că au trebuit rezolvate în ul
tima vreme o serie de lucruri 
importante cu echipele de po
pice și volei, pentru calificări 
la etapele superioare. Apoi, 
nici instructorii și nici antre
norii noștri nu ne-au ajutat 
în procesul de organizare și 
desfășurare a acțiunilor spor
tive.

Justificările prezentate și 
discuțiile purtate cu unii ins
tructori și antrenori ne-au în
tărit mai degrabă convinge
rea că spiritul de inițiativă 
și cel organizatoric de la mi
na Lonea a slăbit evident în 
ultimul timp.

certă în acest sens.
Dar, să consemnăm cîteva 

cuvinte despre filmul meciu
lui. In primele minute de joc, 
gazdele au avut o ușoară su
perioritate, au încercat mai 
des deschiderea scorului cu 
șuturi spre spațiul porții apă
rată de Răducanu. Dar Mul- 
țescu (min. 3, 8. 11, 22), Stoi- 
chiță (min. 15, 37, cea mai ma
re ocazie ratată a reprizei) și 
Libardi (min. 17, 41) nu pot 
să-l „bată" pe masivul apără-

In colectivul minei Lonea:
Am spus întotdeauna, ne-a 

explicat antrenorul Nicolae 
Stoicoi, că eu și fotbaliștii mei 
sîntem gata în orice moment 
să acordăm asistență tehnică 
celor care doresc să participe 
în campionatul asociației la 
fotbal.

După părerea noastră defi
ciențele existente în asociația 
sportivă Parîngul Lonea, în 
ceea ce privește organizarea 
activității sportive de masă, 
campionatul asociației, crosu-

0 preocupare 
mai susținută 
pentru activi
tatea sportivă 

de masă!

rile și acțiunile turistice se 
datoresc pe de o parte dezin
teresului manifestat de ins
tructorii voluntari și antre
nori, care așteaptă să fie ne
apărat trași de mînecă pen
tru a îndeplini unele îndato
riri ce nu se referă Ia echipe
le lor, iar pe de altă parte, 
faptului că în loc de măsuri 
concrete, consiliul asociației 
pune pe primul plan lipsuri
le celorlalți. Inexistența unui 
ajutor eficient din partea ca
drelor tehnice, precum și lip
sa de colaborare dintre consi
liul asociației, comitetul U.T.C. 
pe mină și sindicat în acțiu
nea de atragere a tineretului 
pe terenul de sport, au făcut 
ca din sutele de iubitori ai 
sportului doar 175 să partici
pe la acțiunile sportive de la 
începutul anului și pînă în 
prezent. Era de așteptat ca în 
acest sens consiliul asociației 
să întreprindă mai multe, mai 
cu seamă că în planul de mă
suri al adunării gene
rale de dare de seamă 
privind aplicarea hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R., 
din 28 februarie — 2 martie 
a.c. cu privire la dezvoltarea 
continuă a activității de edu- 

tor al buturilor rapidiste șl 
ale „naționalei". La pauză sco
rul rămîne alb. Dar, ceea ce 
a făcut ca meciul să capete a- 
cea notă de spectaculozitate 
și atractivitate, mult gustat dq 
iubitorii fotbalului au fost ac
țiunile de atac ale băieților de 
la Jiul din repriza a doua a 
partidei. Se poate afirma, nu 
fără temei, că meciul a înce
put în adevăratul lui înțeles, 
doar din minutul 64, cînd ta
bela de marcaj a fost modifi
cată pentru prima oară în a- 
cest meci. Cei peste 6 000 de 
spectatori au putut vedea 
cum se spune cu ochii, cum 
se realizează „visul" : la o 
centrare primită de la Stoian, 
Libardi, cu un șut bine pla
sat, îl obligă pe Răducanu să 
scoată mingea din plasă. Pes
te doar 3 minute (în min. 67), 
tînărul Stoichiță ridică scorul 
la 2—0, dintr-o pasă bine ex
pediată de la mijlocul terenu
lui de către Nagy. Urmează o 
fază palpitantă la poarta fe
roviarilor în min. 71, cînd An- 
gelescu și Pop salvează de pe 
linia porții două șuturi puter
nice expediate de Mulțescu și 
Stoian. Minutul 75 pecetluieș
te scorul la 3—0 în favoarea 
gazdelor la o gafă dintre ce
le prea bine cunoscute a Iui 
Răducanu, care ieșit mult din 
spațiul porții, nu mai poate a- 
junge mingea expediată plasat 
de către Mulțescu.

O victorie, așadar, bineme
ritată, care reeditează o situ
ație identică dintr-un alt meci 
disputat în martie 1968, cînd 
prin victoria obținută de Jiul 
cu scorul de 2—0, formația 
rapidistă a fost „expediată" 
pe locul 17 al clasamentului.

La fluierul arbitrului bîrlă- 
dean, Nicolae Rainea (care a 
condus foarte bine), cele două 
formații au aliniat următorii 
jucători : JIUL : Ion Gabriel 
— Nițu, Tonca, Georgescu, 
Dodu — Nagy, Libardi — Stoi- 
chița (N. Tudor min. 84), Mul
țescu, Rozsnayi, (Luca Lică 
min. 53), Stoian ; RAPID: 
Răducanu — Pop, Angelescu, 
Marin Florin, Grigoraș — 
Rîșniță, Pleșoianu (Năstures- 
cu, min. 23) — Periat (Straț, 
min. 69), Marin Stelian, Nea- 
gu, Bartales.

Ionel ȚAJBREA

cație fizică și sport, s-a indi
cat să se sporească conside
rabil numărul participanți- 
lor la competițiile sportive, 
acțiuni care să ducă la învio
rarea întregii activități spor
tive de masă.

E firesc, deci să ne între
băm : de ce dăinuie de atîta 
vreme o astfel de situație ? 
Intrucît ne aflăm în pragul 
sezonului întrecerilor în aer 
liber, trebuie să se treacă la 
pregătirea competițiilor spor
tive în cadrul campionatului 
asociațiilor sportive și a com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate", concursuri la care 
mulți tineri și chiar vîrstnici 
ar lua parte cu plăcere. Dacă 
membrii aleși în consiliul 
asociației vor avea perma
nent în vedere toate aceste lu
cruri, atunci cu siguranță că 
dorințele legitime ale tineri
lor de a practica sportul în 
diversitatea disciplinelor sale 
vor fi îndeplinite.

Este regretabil faptul să 
constați că tocmai la asocia
ția sportivă, care dispune de 
o bază materială corespunză
toare nu se practică activități 
sportive, că rezultatele exis
tente în momentul de față 
nu sînt pe măsura posibilități
lor. Concluzia ca atare e clară: 
rolul educativ al sportului es
te neglijat cu seninătate la 
mina Lonea. De ce ? Aștep
tăm în acest sens un răspuns 
din partea factorilor compe
tent de aici, după care să ai
bă loc un reviriment. Actu
ala stare de lucruri în acti
vitatea sportivă de masă nu 
poate continua la infinit.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte al 

C.M.E.F.S. Petroșani

Din cînd în cînd, blocajul apărătorilor brașoveni este totuși... penetrabil. 
_ ______ ________________ Foto: I. LEONARD

„Crosul elevului"
Duminică, în pauzele me

ciurilor de fotbal disputate 
la Petroșani și Lupeni, pe 
pistele stadioanelor, a avut 
loc o competiție atletică 
școlară denumită „Crosul e- 
levului", la care au partici
pat tineri — băieți și fete — 
din școlile celor două ora
șe, competiție organizată de 
C. M. E. F. S. Petroșani și 
Comitetul municipal U.T.C.

Iată ordinea primilor cla
sați, care vor participa la 
fazele superioare ale con
cursului :

La Petroșani: FETE — 
400 m : I. Ileana Cutaș ; II. 
Irina Bolog ; III. Aurelia

Fotbal, divizia C

Minerul Lupeni — 
Știința Petroșani 

1-0
Foarte puțini spectatori au ținut să onoreze cu prezen

ța duminică, derbyul Văii Jiului la fotbal divizia C. Și este 
explicabil. Pînă acum întîlnirile n-au satisfăcut pe deplin e- 
xigențele suporterilor. De data aceasta însă cele două comba
tante au oferit un meci frumos, presărat cu numeroase faze de 
autentic fotbal, la ambele porți.

Cei care au condus ostilitățile pe teren au fost studenții, 
care, cu o bună organizare a jocului, au reușit să oprească 
orice încercare de atac a gazdelor, printr-o apărare sobră, 
avînd în cei doi mijlocași — Bulbucan și Nădășan — adevă
rate pistoane care au întreținut în permanență o eficace 
și utilă legătură. Pasele lor lungi au pus deseori în curse 
cvartetul ofensiv al studenților care, cu mai multă atenție și 
stăpînire, puteau înscrie de cel puțin patru ori. La studenți 
s-a putut vedea „lecția jocului din deplasare", știută pe dinafa
ră pînă în cele mai mici amănunte. Este suficient să amin
tim că Gulea (în minutele 9,17 și 77), apoi Rotea (în minutele 
44 și 61) au avut golul în vîrful bocancului, cînd singuri cu 
portarul sau cu poarta goală, au ratat copilărește.

De cealaltă parte, echipa minerilor s-a prezentat destul 
de bine pregătită fizic, cu cîteva valori (la nivelul diviziei), 
însă tot ceea ce a realizat a fost rodul ambiției și abnegației 
cîtorva componenți, pentru că în ansamblu, echipa nu are 
un stil de joc propriu, o concepție cît de cît cristalizată. Doar 
apărarea și-a făcut cumva datoria. In rest fiecare a acționat 
la întîmplare și de-aici și multitudinea paselor greșite, 
insuficienta concentrare în fazele de finalizare, dar mai ales 
lipsa de coeziune dintre compartimente. Cele cîteva situații 
favorabile (Cotroază în min. 14, Nicolae min. 37, Moldovan 
min. 52, Dosan min. 85) n-au încălzit prea mult tribunele.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Lucuța în min. 
90, cu capul, la o centrare înaltă de pe partea dreaptă a Iui 
Nicolae, după ce mingea, urmînd o traiectorie sinuoasă a 
lovit bara : 1-0 și victorie nesperată, deși un rezultat de e- 
galitate ar fi fost mult mai echitabil și binemeritat de către 
studenți.

A arbitrat bine E. Uzum (Caracal)

MINERUL : Șarpe — Nemeș, POPESCU, BURDANGIU, 
Rus, — DOSAN, Polgar (min. 71 Pecsar) — Lucuța, Nicolae, 
Cotroază, Popa (min. 49 Moldovan)

ȘTI1NTA : Bogheanu — RADO, Rusu, SANDU, BUR- 
NETE — Nădășan, BULBUCAN — David, Gruia (min. 70 
Pandelaș) GULEA, Rotea.

Vasile MOLODEȚ

Handbal, divizia B

Știința Petroșani
Tractorul Brașov 18—17

Echipa Știința Petroșani, e- 
voluînd duminică în compa
nia uneia din protagonistele 
seriei, Tractorul Brașov, a ob
ținut o nouă victorie, menți- 
nîndu-se in continuare în 
plutonul fruntaș al seriei a 
Il-a.

încă din primul minut ti
nerii handbaliști petroșăneni 
au început jocul în mișcare, 
cu numeroase încrucișări, pa
ravane și blocaje, „plecări" de 
extremă și pivoți, conducînd 
tot timpul „ostilitățile", ne- 
permițînd niciodată masivei 
formații din Brașov să ia con
ducerea.

Totuși, în final, victoria re
vine echipei Știința doar la 
un gol diferență, datorită unor 
greșeli inerente (care însă 
trebuie puse pe seama tine
reții componenților echipei, 
formația studenților fiind pe 
departe cea mai tînără echi

Trăsnea ; BĂIEȚI — 800 m 1 
I. Carol Pintes; II. Florin 
Georgescu ; III. Ion Clipcea.

La Lupeni, s-au întrecut 
reprezentanții claselor Șco
lii generale nr. 1, elevi ai 
profesorului Ion Nicula. 
FETE — 400 m : I. Estera 
Lorke ; II. Angelica Hăișan 
III. Rozalia Nicodim ; 
BĂIEȚI — 800 m : I. Gheor
ghe Olaru; II. loan Tîrno- 
vean ; III. Remus Gureanu.

In aplauzele spectatorilor 
din tribune, cîștigătorilor li 
s-au înmînat diplome și pre
mii.

M. VASILE

1

pă a seriei) și bineînțeles ru
tinei.

La fluierul arbitrilor timi
șoreni R. Fliegl și T. Șchiopu, 
Știința a trecut pe foaia de 
arbitraj următorii jucători: 
Loy, Marican, Popovici, Sze- 
mes, Lupui, Mastici, Rovina- 
ru, Bora, Floca, Orbulescu, 
Gliga, Flețan.

Am remarcat jocul plin de 
clarviziune, și imaginație a 
„conducătorului" Gliga, pre
cum și pofta de gol a „interi
lor" Lupui (8) și Szemes (5), 
dăruirea în joc a lui Florea și 
Rovinaru, vivacitatea „bătrî- 
nului" Popovici și pe cei a- 
proape 1 000 de iubitori ai 
handbalului prezenți pe tribu
nele — neterminate încă (sic!) 
— ale terenului. Un cuvînt ar 
mai fi de spus despre arbi
trajul sub nivelul jocului al 
cavalerilor fluierului.

Sandu MILETI
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(Urmare din pag. 1)

Tudor Vladimirescu" i s-a 
atribuit și numele de „Debre
țin" printr-un ordin al Co
mandamentului Suprem al U- 
niunii Sovietice. Aceasta a 
constituit o recunoaștere și 
o recompensă — dacă se poa
te spune așa — a participării 
sale la eliberarea acestui im
portant oraș din Ungaria.

Aș dori să aduc aici un o- 
magiu comuniștilor, ofițerilor 
și soldaților care au acționat 
pentru constituirea diviziei 
„Tudor Vladimirescu", tuturor 
comuniștilor, ofițerilor și sol
daților care, cu prețul sînge- 
lui lor, au luptat pentru e- 
liberarea patriei, pentru dez
voltarea liberă și independen
tă a României pe calea nouă, 
calea socialistă. (APLAUZE 
PUTERNICE, URALE)

In luptele purtate pentru e- 
liberarea țării, pentru zdro
birea definitivă a Germaniei 
fasciste, întreaga armată ro
mână s-a acoperit de glorie 
nepieritoare, dovedind că 
este strîns legată de interese
le poporului, hotărîtă să facă 
totul pentru a sluji patria, 
progresul ei economic și so
cial. (APLAUZE PUTERNICE, 
URALE)

Dragi tovarăși.
Aș dori să menționez și cu 

acest prilej faptul că după 
Eliberare, Partidul Comunist 
Român a desfășurat o largă 
activitate de întărire a uni
tății clasei muncitoare, a tu
turor forțelor democratice, 
trecînd la înfăptuirea trans
formărilor revoluționare ca
re trebuiau să asigure dez
voltarea pe o cale nouă a 
societății românești. Toate 
acestea au deschis calea în
făptuirii revoluției populare, 
apoi a revoluției socialiste, dez
voltării economico-sociale a 
țării, trecerii la făurirea cu 
succes a socialismului. Toc
mai pe baza acestor succese 
remarcabile obținute de po
porul român sub conducerea 
detașamentului său de avan
gardă — Partidul Comunist 
Român — s-a asigurat întări
rea independenței și suverani
tății patriei, ridicarea conti
nuă a bunăstării generale, ma
teriale și spirituale a între
gului nostru popor.

După cum se știe, poporul 
român înfăptuiește cu succes, 
sub conducerea partidului, 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională, în centrul că
ruia se află făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în România. Acționîud 
pentru înfăptuifea cu succes 
a planului cincinal în toate 
domeniile de activitate, nu ui
tăm nici un moment că între 
sarcinile naționale și cele in
ternaționale există o strînsă 
unitate dialectică. De aceea, 
țara noastră desfășoară o po
litică externă activă, întărind 
continuu colaborarea și prie
tenia cu toate țările socialiste, 
cu toate țările în curs de 
dezvoltare, care luptă pentru 
dezvoltarea lor economică și 
socială independentă, cu sta
tele capitaliste dezvoltate, 
participînd activ la diviziu
nea internațională a muncii. 
Punem Ia baza relațiilor in
ternaționale principiile depli
nei egalități in drepturi, res
pectului independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc.

Recenta vizită pe care am 
făcut-o în șase țări din A- 
merica Latină, ca și vizita din 
primăvara anului 1972 în mai 
multe țări din Africa, precum 
și vizitele făcute în țările din 
Europa și Asia constituie o ex
presie elocventă a participării 
Republicii Socialiste Româ
nia la dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale, la

Pentru realizarea sarcinilor
(Urmare din pag. 1)

can mai mult de lâ 000 tone, 
cum meritorie este redresarea 
producției minei Lupeni care 
a încheiat luna septembrie cu 
un plus de peste 800 tone.

Se cuvin relevate rezultate
le înregistrate de construc
tori, in special în lunile au
gust și septembrie. Răspun- 
zind chemării secretarului ge
neral al partidului comuniștii, 
toți lucrătorii din unitățile de 
construcții din municipiu și-au 
mobilizat resursele sporind 
ritmul de lucru pe șantiere, 
făcînd din lunile august și 
septembrie adevărate perioa
de de vîrf în activitatea de 
construcții-montaj. Aceasta a 
făcut ca pe ansamblul muni
cipiului sarcinile de investiții 
pe primele 9 luni să fie înde
plinite în proporție de 102,5 
la sută, reprezentînd 80,7 la 
sută din planul anual.

Unități de construcții cum 
sînt I.L.H.S., 71 C.F.R.,
T.C.M.M. au reușit să înscrie 
bune rezultate în activitatea 
de investiții, ca și beneficiari 
cum sînt C.C.P.. T.U.M. Petro
șani, industria locală, unități
le aparținînd întreprinderii 
județene de gospodărie co
munală și locativă Deva și 
altele.

Sînt rezultate incontestabi
le ale puterii de mobilizare a 
organizațiilor de partid, a co
muniștilor, a colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri care au căutat și — în 
cea mai mare parte — au gă
sit soluționarea problemelor 
pe care le ridică producția. 
Din experiența acumulată, din 
deficiențele care s-au mani
festat și care au condus la ne- 
realizarea extracției de căr
bune brut se cuvin trase în
vățături pentru acest al IV- 
lea trimestru, hotărîtor pen

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

lupta pentru pace și colabo
rare între toate popoarele lu
mii.

Constatăm cu multă satis
facție că în viața internațio
nală s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive, că se a- 
firmă un curs nou, de des
tindere și colaborare între 
statele lumii. România și-a 
adus contribuția activă Ia 
dezvoltarea pe această cale 
a vieții internaționale. Am 
militat în mod permanent 
pentru lichidarea vechii po
litici imperialiste de forță și 
dictat, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului, 
pentru a se pune capăt răz
boaielor locale și stărilor de 
încordare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe calea pașnică, a tra
tativelor.

O activitate susținută am 
desfășurat în vederea ținerii 
Conferinței general-europene. 
Am participat activ atît la 
lucrările pregătitoare de la 
Helsinki. Ia prima fază a con
ferinței care a început cu 
întîlnirea miniștrilor de ex
terne, și sintem ferm deciși 
să ne aducem contribuția tot 
mai activă la a doua fază a 
Conferinței — care se desfă
șoară la lueneva —, la elabora
rea documentelor care să 
asigure așezarea relațiilor din
tre statele europene pe prin
cipii noi, de egalitate și res
pect, să asigure fiecărei nați
uni europene posibilitatea de 
a-și concentra eforturile în 
direcția dezvoltării economico- 
sociale, fără teama de a fi 
victima vreunei agresiuni sau 
intervenții din afară. Dorim 
ca Conferința general-euro- 
peană să deschidă o eră nouă 
în relațiile din Europa, în re
lațiile din întreaga lume — 
o eră a colaborării trainice 
între toate popoarele! (A-
PLAUZE PUTERNICE).

Acționind pentru consolida
rea și dezvoltarea cursului 
destinderii în viața internațio
nală, nu uităm nici un mo
ment că acest curs se află la 
început, că mai sînt forțe im
perialiste, reacționare, care se 
opun noii politici de destinde
re. De aceea, este necesar să 
se acționeze cu toată fermi
tatea pentru a se asigura în
făptuirea politicii noi, garan- 
tîndu-se astfel fiecărui popor 
dreptul la dezvoltare liberă, 
independentă, la organizarea 
vieții economico-sociale co
respunzător năzuințelor sale.

Considerăm că, în această 
direcție, este necesară unirea 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste — în cadrul cărora ță
rile socialiste, partidele co
muniste și muncitorești, miș
cările de eliberare națională, 
țările care luptă pentru dez
voltarea lor economică in
dependentă, intelectualitatea 
femeile, tineretul, forțele de
mocratice de pretutindeni, în 
frunte cu clasa muncitoare au 
de jucat un rol hotărîtor. Pî- 
nă la urmă, pacea, dezvoltarea 
liberă, independentă stă în 
mîinile popoarelor ! Numai 
acțiunea unită a tuturor for
țelor progresiste de pretutin
deni poate asigura o pace 
trainică, făurirea unei lumi mai 
drepte, mai bune, pentru toa
te națiunile. (APLAUZE PU
TERNICE, URALE)

Ne pronunțăm cu energie 
pentru măsuri hotărîte în di
recția dezarmării și, în pri
mul rînd, a dezarmării nu
cleare, pentru dezarmarea ge
nerală. Considerăm că aceas
ta constituie o necesitate im
perioasă pentru destinderea o- 
menirii, ținînd seama atît 
de cneltuielile uriașe care se 
fac an de an pentru înarma
re și care apasă greu pe u- 
merii tuturor popoarelor, cîț 
și de acumularea unor stocuri 
tot mai mari de arme de dis
trugere în masă, cum sînt 
armele nucleare și cele chimi

tru încheierea cu succes a a- 
cestui an și pregătirea produc
ției anului 1974. Organele și 
organizațiile de partid, con
ducerile colective vor trebui 
să acorde o atenție deosebită 
creării .tuturor . condițiilor ca
re să asigure îndeplinirea 
sarcinilor zilnice și recupera
rea restanțelor. Se cuvine în 
acest... sens reliefată necesita
tea mai bunei organizări a 
muncii, asigurarea unei apro
vizionări tehnico-materiale la 
nivelul cerințelor manifestate 
la locurile de muncă, îmbună
tățirea asistenței tehnice pe 
toate schimburile, utilizarea 
din plin a fondului de timp a- 
tit prin reducerea absențelor 
de la lucru, cît și prin folosi
rea integrală a timpului de 
muncă. Printr-o întreținere 
corespunzătoare și executarea 
la timp a reviziilor tehnice, 
va trebui redus la maximum 
posibil numărul opririlor ac
cidentale a utilajelor. Toate 
acestea sînt, de fapt, rezerve 
importante ale sporirii pro
ducției de cărbune, ale creș
terii ritmului de lucru pe 
șantierele de construcții. Este 
datoria conducerilor colective 
ale unităților să întreprindă 
asemenea măsuri care să ducă 
la punerea lor în valoare, la 
sporirea producției și produc
tivității muncii în fiecare uni
tate.

Perioada in care am pășit 
implică, de asemenea, o pre
ocupare susținută pentru gos
podărirea rațională a mijloa
celor materiale și bănești, 
pentru reducerea consumuri
lor specifice, în special a con
sumului de energie electrică 
și pneumatică. Pentru spori
rea eficienței activității eco
nomice în fiecare unitate or
ganizațiile de partid, sindicat 
și tineret, conducerile colecti

ce și bacteriologice. Nu se 
poate asigura o adevărată des
tindere și colaborare, fără a 
se trece concret la măsuri în 
direcția dezarmării !

Sîntem preocupați de a asi
gura participarea tot mai ac
tivă a tuturor popoarelor la 
soluționarea marilor proble
me internaționale. Acordăm 
un rol important țărilor mici 
și mijlocii care trebuie să-și 
spună cuvîntul în soluționa
rea tuturor problemelor vieții 
internaționale. In acest con
text acordăm o mare însem
nătate întăririi și creșterii ro
lului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme in
ternaționale.

Preocupîndu-ne de toate a- 
cestea nu uităm, în același 
timp, că pînă la adoptarea 
unor măsuri concrete de de
zarmare, trebuie să ne în
grijim continuu de întărirea 
capacității de apărare a pa
triei. De aceea, vom continua 
și în Viitor să acordăm aten
ția necesară dotării cu mijloa
ce de luptă, ridicării pregă
tirii militare și politice a ar
matei noastre, considerăm că 
aceasta constituie o obligație 
față de cauza apărării cuce
ririlor socialiste ale țării, fa
ță de interesele naționale ale 
întregului nostru popor. Tot
odată, vom întări colaborarea 
cu armatele țărilor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia, cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste ; vom acționa, de aseme
nea, pentru întărirea colabo
rării cu armatele țărilor care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
economică și socială de-sine- 
stătătoare, pentru apărarea 
independenței și suveranită
ții lor.

Merită ca Ia această festivi
tate să menționez faptul că 
de la început partidul a acor
dat o atenție deosebită reor
ganizării armatei pe baze noi, 
preocupîndu-se atît de dotarea 
ei, cît și de formarea unui 
corp de ofițeri ieșiți din rîn- 
durile clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, ale 
poporului. S-a desfășurat și 
se desfășoară o intensă acti
vitate educativă, organele po
litice și organizațiile de par ' 
avînd un rol important în 
munca de formare a conști
inței noi a militarilor forțe
lor noastre armate. Am pornit 
întotdeauna de la faptul că 
o adevărată armată populară 
trebuie, să constituie pavăza 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului, să fie apărătoarea 
de nădejde a independenței 
și suveranității tării! (APLAU
ZE. URALE)

De altfel, înseși tradițiile 
vechi — aș putea spune din 
epocile de dezvoltare a Ță
rilor românești — dovedesc 
că armata a slujit întotdeauna 
interesele poporului, a consti
tuit forța de bază a luptei îm
potriva dominației străine, 
pentru cucerirea și apărarea 
independenței. Nu doresc să 
încep de la Decebal. Aminti- 
ți-vă însă de Mircea, de Ște
fan, de Mihai Viteazu, de Tu
dor Vladimirescu, de rolul ar
matei în revoluția din 1848, 
de contribuția ei la realiza
rea Unirii în 1859, de partici
parea armatei Ia lupta pen
tru independență în 1877, și 
împotriva ocupației germane 
în războiul din ’916—’918.

Toate aceste tradiții, conti
nuate în războiul împotriva 
Germaniei hitleriste, trec ca 
un fir roșu prin întregul pro
ces de dezvoltare și întărire 
a armatei noastre de astăzi. 
Experiența trecutului ne ara
tă că trebuie să facem totul 
peptru întărirea unității in
destructibile dintre forțele ar
mate și întregul popor! Fie
care ofițer, fiecare soldat tre
buie să știe că nu are o dato
rie mai sfîntă decît de a-și 
servi poporul, cuceririle socia
lismului, patria ! (APLAUZE, 
URALE PUTERNICE) 

ve vor trebuie să lupte și mai 
mult în vederea unei puterni
ce opinii de masă împotriva 
risipei de orice fel, pentru re
ducerea continuă a, prețului 
de cost al producției și a o- 
biectivelor de investiții.

Avem înainte doar un tri
mestru pentru a pregăti te
meinic producția anului 1974. 
Această activitate trebuie să 
se concretizeze în deschiderea 
de noi capacități de produc
ție în subteran în asigurarea 
frontului de lucru pe toată 
durata sezonului rece în uni
tățile de construcții. Iată de 
ce organizațiile, de partid, con
ducerile colective vor trebui 
să se preocupe îndeaproape 
de recuperarea restanțelor la 
lucrările de deschidere și pre
gătire a noi capacități de pro
ducție în subteran — îndeo
sebi a celor dare afectează di
rect linia de front a anului 
1974 —, atacarea și executa
rea conform graficelor a no
ilor obiective care să asigure 
front de lucru constructorilor 
și desfășurarea normală a ac
tivității la toate obiectivele de 
investiții pe întreaga durată 
a sezonului rece.

Organizațiile de partid din 
unitățile economice ale muni
cipiului au făcut nu odată do
vada capacității lor de mobi
lizare, ele dispun de o bogată 
experiență în îndrumarea 
conducerilor colective pentru 
întreprinderea unor măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea 
activității de producție și pe 
șantierele de construcții. Ele 
sînt chemate și de această da
tă să mobilizeze Colectivele 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri la o muncă susținută 
pentru încheierea cu succes a 
acestui an și pregătirea temei
nică a producției anului 1974,

Totodată, acordăm atenție ri
dicării nivelului de pregătire 
pentru apărare a întregului 
popor. In acest sens, acordăm 
o mare însemnătate gărzilor 
patriotice, detașamentelor de 
pregătire militară ale tinere
tului — forme de pregătire 
și înarmare a întregului po
por. Pornim de Ia faptul că 
forța și capacitatea de luptă 
ale armatei, ale poporului 
constau în strînsa lor unita
te, în acțiunea lor unită într-o 
direcție unică. Apărarea cuce
ririlor revoluționare, a inde
pendenței și suveranității nu 
pot fi asigurate decît prin ac
țiunea unită a întregului po
por din care armata face 
parte integrantă. (APLAUZE 
PUTERNICE, URALE)

Dragi tovarăși,
Aniversarea înființării Di

viziei „Tudor Vladimirescu — 
Debrețin" trebuie să cons
tituie un imbold pentru în
treaga noastră armată de 
a-și ridica necontenit nivelul 
pregătirii de luptă și politică, 
de a participa activ Ia întrea
ga activitate pentru înfăptui
rea programului elaborat de

Festivitățile 
din Capitală

(Urmare din pag. 1)

șui Nicoiae Ceaușescu prinde 
pe mătasea Drapelului de lup
tă al Diviziei înalta distinc
ție, care strălucește pe faldu
rile sale, ca o vie mărturie a 
prețuirii eforturilor puse în 
slujba intereselor patriei și 
poporului de către contingen
tele care au luptat și s-au in
struit în această mare unita
te de-a lungul celor trei dece
nii de existentă.

La tribuna oficială iau loc 
apoi tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gbeorghe Radules
cu, Virgil Trofiri, Hie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Janos Fa- 
zekas, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Ștefan Andrei, Emil 
Bobu, ministrul de interne, 
Constantin Pîrvulescu, Dumi
tru Coliu, militan/i din ilega
litate ai partidului și ai miș
cării muncitorești, general
colonel în rezervă Nicoiae 
Cambrea, primul comandant 
al Diviziei „Tudor Vladimi
rescu", alți generali și vete
rani ai diviziei.

Răsună acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialis
te România.

In numele tuturor militari
lor din Divizia „Tudor Vladi-„ 
mirescu — Debrețin", coman
dantul acestei mari unităfi, 
general-maior Lucian Ionescu, 
a adresat tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu călduroase mulțu
miri, exprimînd totodată, pro
funda recunoștință a întregu
lui personal al diviziei, pen
tru onoarea de al avea în mij
locul lor cu acest prilej pe e- 
minentul conducător al parti
dului și al statului, coman
dantul suprem al Forțelor Ar
mate, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

In continuare, a luat cuvîn
tul general de armată Ion lo- 
nită, ministrul apărării națio
nale.

In urale și aclamațiile ce
lor prezenți, ia cuvîntul tova
rășul Nicoiae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru 
—• strălucită reafirmare a po
liticii interne și externe a 
partidului, a sintetizat direc
țiile spre care își îndreaptă 
eforturile sale poporul nostru 
în vederea edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, preocupările Româ
niei socialiste de a lărgi și 
întări relațiile sale cu toate 
fările, de a-și aduce o contri
buție tot mai mare la cauza 
păcii și socialismului, la pro
movarea cooperării și înțele
gerii internaționale. In ace
lași timp, cuvîntarea a repre
zentat un document de o ex
cepțională însemnătate pri
vind întărirea pe mai depar
te a capacității de apărare a 
patriei, și creștere a rolului

Pe șantierele T. C. M. M.

Septembrie, lună 
cu bilanț rodnic

Este remarcabil ritmul de construcții și montaj pe ca
re muncitorii, tehnicienii și inginerii Șantierului „Valea Ji
ului" al T.C.M.M., muncind cu multă vrednicie, au reușit 
să-l atingă în luna septembrie. Este cel mai avansat ritm 
lunar atins pînă acum — de aproape 11 la su.tă din valoa
rea de plan anuală — concretizat în depășirea sarcinilor lu
nare de plan în proporție de 62 la sută. Numai în luna ce 
s-a încheiat s-au recuperat circa șapte procente din rămî- 
nerile în urmă înregistrate in prima jumătate a anului.

Locul de frunte în întrecerea dintre loturile Șantieru
lui T.C.M.M. îl deține, ca și pînă în această lună, lotul Li- 
vezeni, al cărui colectiv raportează, acum, la bilanțul pri
melor trei trimestre din an, realizarea a 90 la sută din pla
nul valoric anual.

In cele două luni trecute de la ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., august și septembrie, în care tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al partidului a adre
sat constructorilor chemarea de a intensifica ritmul de e- 
xecuție pe șantiere pentru recuperarea rămînerilor în ur
mă, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor anuale con
structorii de la T.C.M.M. au realizat o producție valorică su
plimentară față de cea planificată de peste 3,5 milioane lei.

Este un succes care dovedește, cu totală convingere, că 
pianul anual va putea fi integral realizat și chiar depășit.

Congresul al X-Iea al Parti
dului.

Adresez, în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat, al guver
nului și al meu personal, ce
le mai calde felicitări tuturor 
soldaților, ofițerilor și gene
ralilor din Divizia „Tudor 
Vladimirescu—Debrețin", ca
re a fost distinsă astăzi cu 
înaltul ordin „Tudor Vladimi
rescu" clasa I. (APLAl 
PUTERNICE, URALE) Acor
darea acestei înalte distinc
ții trebuie să constituie un 
îndemn pentru toți militarii 
diviziei de a face totul pentru 
a fi gata să servească, în ori
ce împrejurarea, interesele pa
triei, ale întregului popor. (A- 
PLAUZE PUTERNICE, URA
LE)

Urez militarilor Diviziei 
„Tudor Vladimirescu—Debre
țin", tuturor militarilor ar
matei noastre, noi și noi suc
cese în pregătirea de luptă 
și politică.

Fiți gata, întotdeauna, pen
tru apărarea socialismului, 
pentru apărarea patriei ! (A- 
PLAUZE, URALE PUTER
NICE, PRELUNGITE) 

armatei ca școală de educație 
politică, patriotică și cetățe
nească.

Intr-o ținută impecabilă, u- 
nitățile Dviziei în frunte cu 
drapelul de luptă, distins cu 
ordinul „Tudor Vladimirescu", 
clasa I, defilează și prezintă 
onorul comandantului suprem 
al Forțelor noastre Armate.

Solemnitatea consacrată a- 
niversării Diviziei „Tudor 
Vladimirescu — Debrețin" ia 
sfîrșit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Militarii 
armatei noastre își exprimă 
și cu acest prilej dragostea și 
recunoștința lor fierbinte fa
lă de partid și secretarul său 
general, voința de a munci cu 
dăruire și perseverentă pen
tru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru for
marea de luptători iscusiți, a- 
părători de nădejde ai cuceri
rilor revoluționare ale popo
rului, ai independentei și su
veranității scumpei noastre 
patrii, . Republica Socialistă 
Romania.

Solemnitatea desfășurată 
cu prilejul decorării Drapelu
lui de luptă al Diviziei „Tu- 
do-r Vladimirescu —- Debrețin" 
cu ordinul „Tudor Vladimi
rescu" clasa I, a fost transmi
să în direct de posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
La Casa centrală a armatei, 

a avui loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 30 
de ani de la înființarea Divi
ziei „Tudor Vladimirescu — 
Debrețin".

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., general de armată 
Ion Ionifă, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apă
rării naționale, Dumitru Co
liu, membru al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, adjuneți 
ai ministrului apărării națio
nale, foști comandanți și ac
tiviști politici, veterani ai 
războiului antihitlerist care 
au luptat în cadrul divi
ziei, generali și ofițeri, mai
ștrii militari și subofițeri ac
tivi.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de generalul-Iocote- 
nent Nicoiae Militaru, coman
dantul garnizoanei București.

Cu acest prilej au luat cu
vîntul general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării na
ționale, general-colonel în 
rezervă Nicoiae Cambrea, 
primul comandant al diviziei, 
general-locotenent Constan
tin Ionescu, fost activist po
litic în cadrul diviziei, gene
ral-maior Constantin Petcu și 
general-maior Lucian Ionescu, 
comandantul diviziei.

(Agerpres)

• In sera complexului 
de prelucrare a lemnului 
din Blaj se află un ficus 
despre care se spune că ar 
fi unic în felul lui în țară. 
La vîrsta de 9 ani, ficusul 
din Blaj măsoară 6 metri 
înălțime, iar diametrul co
ronamentului este de apro
ximativ 8 metri.

★
• Colibași, localitate ar- 

geșeană scoasă din anoni
mat de întreprinderea de 
autoturisme, depășește ver
tiginos condiția de fostă

(Urmare din pag. 1)

la Deva. S-au remarcat, prin 
sinceritatea comunicării și fru
musețe toate creațiile, fiecare 
dintre participanta la concurs 
ridicînd probleme serioase de
liberării juriului. Premiile au 
reprezentat o necesară ierarhi
zare valorică, mărci nd evidente 
diferențieri stilistice și de con
ținut. Manifestarea de dumini
că a însemnat apropierea de 
un compartiment mai puțin cer
cetat al creației spirituale con
temporane. o realitate existen
tă, aceea a schimbării caracte
rului anonim al creației popu
lare prin dezvoltarea conștiin
ței poetice. Succesul manifes
tării de ieri îndreptățește hotă- 
rîrea reluării concursului la e- 
dițiile următoare ale festivalu
lui.

Duminică seara, pe bulevar
dul Dacia din Deva a avut loc 
o amplă paradă a portului 
popular după care a început un 
cuprinzător spectacol folcloric 
pe stadionul „Cetate", în fata 
a aproape 4 000 de spectatori.

După cumpărături matinale
(Urmare din pag. 1)

cam mult în raport cu marfa 
pe care-o desface — nu poți 
cumpăra decît gogoșari verzi, 
cu 2,50 kg, struguri (fără îm
bulzeală, că nu au calitatea 
celor de la aprozar) și roșii 
de 2,30 kg., de calitate îndo
ielnică. Atît. Vînzătoarea e 
degajată, nu se precipită, nici 
n-ar avea motiv, nu e solicita
tă intens ca altele... Alături 
la una dintre atîtea „ta
rabe" auxiliare ale unității 
C.L.F. nr. 2, se vînd ardei 
grași. Se vînd. deși unii sînt 
foarte murdari, alții sparți, 
striviți. Nu s-ar putea șterge, 
n-ar trebui și... sortați 7 De 
morcovi, nu întreabă nimeni, 
deși există. Oare de ce 7 Sînt 
prăfuiți, cu noroiul uscat pe 
ei de cînd „dormitează" în 
rafturi ! Afară, la unitatea nr. 
4 a „Agrocoop“-ului Hunedoa
ra, același dezolant peisaj. 
Vînzătorul e vesel, pus pe 
glume, vinde și el varză roșie, 
în rest nu-1 întreabă nimeni 
nici măcar cît mai are pînă 
închide „prăvălia"...

La producătorii — vînzători 
particulari, pe tarabe dar mai 
ales... sub tejghele, găsești și 
conopidă, și mere, și pere, și 
vinete, și prune, și fasole us
cată sau păstăi, și verdețuri. 
Pînă și spanac „de Arad" 
(„Asta-i a doua producție, de 
toamnă, luați...") sau castane 
„dulci de Ilia" („Faci ce vrei 
din ele și la cuptor și mîncă- 
rică ! 7 ?). Nu sînt negustori 
„răi", îți mai dau și în plus, 
să treacă de la ei, (Nu fără 
rost.) Mai ales atunci cînd 
afișează pe tarabă tot ce au 
mai rău și țin alături, în saci, 
marfa de calitate, cu cine știe 
ce intenții. La prețuri maxi
male, dau și ei ce... doresc, 
profită că incasatoarea de te
ren a administrației pieții e 
plecată să-și cumpere lapte 
(că nu stă la rînd, e altceva !). 

Natura — temă a creației literare
Duminică membrii cercului literar „Venus" din Petrila 

! s-au adunat in sala bibliotecii pentru a participa la obișnuita 
1 lor întilnire săptămîntdă. In urma consultării ultimelor crea- 
ț ții elaborate, s-a făcut o informare privind lucrările Congre- 
i sului al XVIII-lea al Federației Internaționale a ziariștilor și 
’ scriitorilor de turism, găzduit de (ara noastră.
> Acest eveniment i-a determinat pe membrii cercului,

să-și propună natura ca temă pentru următoarele două săp- 
i tămîni. Speologia și turismul vor fi sîmburele lucrărilor lite- 
) rare dintre care unele vor urma să apară în revista cercuri- 

lor de speologie „Pete albe" editată de cercul speologic „E- 
l mii Racoviță" din București.
' Vențel Șt. ROMWIWS
î corespondent

comună, datorită amplelor 
lucrări edilitare și urbanis
tice ce se conturează aici. 
Vor fi construite, printre 
altele 115 vile cu 3-4 came
re, blocuri cu cinci nivele 
în mai multe variante, cu 
apartamente și garsoniere, 
Colibașul devenind treptat 

o frumoasă și modernă așe
zare urbană care va avea 
20 000 de locuitori.

★
®Comuna Turț, din ju

dețul Satu Mare, devenită

Au participat tovarășii IOA- 
CHIM MOGA, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., DAVID LAZĂR, 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., A- 
RON COLCER, prim-secretar al

„Sarmis 73“
Comitetului municipal de partid 
Deva, NICOLAE ANDRONA- 
CHE și MIRCEA LUCACI, șefi 
de secție Ia Comitetul județean 
Hunedoara al P.C.R.. PETRU 
STOICAN, președintele Comi
tetului de cultură și educație 
socialistă al județului Hune
doara.

Sub emblema „Nestemate 
folclorice", pe scena scăldată 
de lumina reflectoarelor au e- 
voluat formații redutabile și cu 
prestigiu în tot judeful : tara
ful de la Vafa de Jos, dansato

După lapte, tot fără a-i res
pecta pe cei ce și-au dră
muit de-acasă timpul și stau 
civilizat, la rînd, vine și vîn
zătoarea de la „Gospodina". 
Și așa nu are ce face în uni
tate ! In genere, vînzătorii 
particulari nu au prețuri afi
șate. Sînt învățați să fie în
trebați cît costă marfa expu
să, ca să poată „umbla" la 
prețuri. Dacă „alții" îi lasă ! 7 
Conopidele, puține, au pre
țuri exorbitante. „5 lei nu-ți 
ajunge să procuri o bucată" 
—- ne spune indignată Valeria 
C. Și avea perfectă dreptate. 
Au dreptate însă și unii vîn
zători particulari, cînd te 
conving pe tine, cumpărător, 
să nu-i eviți că, la ei, marfa 
e altfel, e bună. De ce n-ar fi 
la fel (sau aproape) și la 
aprozar 7
• CEEA CE NE-A PLĂ

CUT duminică, în piață a 
fost faptul că responsabilii 
Valeria Poenaru (restauran
tul „Cerna") și Victor Căli- 
noiu (unitatea C.L.F. nr. 2) 
au știut și au găsit modali
tăți de a descongestiona a- 
glomerația. Restaurantul. de 
exemplu, desfăcea bere pen
tru consum pe loc sau acasă 
si în incinta localului și a- 
fară, și în punctul de vînza- 
re a mititeilor, și în chioș
cul cu langoși, și la mustărie 
(aflăm aici că mustul trece 
dar pastrama nu; e firesc, 
ca să soliciți pastramă e ne
voie să-i simți... chemarea 
mirosului și să știi că poți gă
si și mămăliguță). In cinci 
locuri, deci. ..Sediul princi
pal" al unității lui Victor Că- 
linoiu era pustiu. Subalter
nele gestionarului erau îm
părțite pe puncte ambulante 
(la ardei, la struguri) șeful 
însuși vindea pepenii cu 1,40 
lei kilogramul și varză, afla
te din belșug. Vorba aceea, 
dacă loc sub soare e pentru 
toți, de ce să nu ne răspîn- 

vestită în țară și peste ho
tare prin nu mai puțin 
vestita țuică purtînd nume
le așezării, începe să cape
te un nou profil. Recenta 
deschidere a exploatării 
miniere din vecinătate, îi 
dă localității un caracter 
muncitoresc-agricol. In cu- 
rînd va începe aici' constru
irea primului bloc de lo
cuințe și alte clădiri cu ca
racter edilitar.

(Agerpres)

rii din Muncelui Mare și cim- 
poierul Cosma Covan, două 
generații de călușari din Geoa- 
giu, ansamblul folcloric al stu
denților Institutului de mine 
Petroșani, taraful Casei de cul
tură din Brad, dansatorii de la 
Uricani și călușarii din Boiu, 
dansatorii Liceului pedagogic 
Deva și ai Combinatului side
rurgic Hunedoara, soliștii Vio
rica Brîndușan și Drăgan Mun- 
teanu, nuntașii de la Dăbîca 
— peste 200 de inlerprefi ai 
folclorului hunedoarean, de 
multe ori aplaudați la scenă 
deschisă. Repertoriul artiștilor 
a cuprins cele mai reprezenta
tive piese folclorice — dansuri 
pădurănești și momîrlănești, o- 
biceiuri de la nedei și nunti, 
țarine și doine, alături de a- 
prigele brîuri —, costume 
populare diverse, tipice zone
lor folclorice hunedorene. Toa
te acestea, au însemnat, pe lin
gă un succes remarcabil al ar
tiștilor amatori și profesioniști, 
o nouă dovadă a frumuseții și 
forței mereu proaspete a artei 
noastre populare.

„De treci codrii 
de aramă”

(Urmare din pag. 1)

Bucurîndu-se de o largă 
participare, de un ajutor pre
țios dat de numeroasele cadre 
didactice prezente aici, ca și 
de aportul organelor de mi
liție și sanitare,' acțiunea a- 
ceasta a constituit prin însăși 
semnificația ei, un prilej de
osebit pentru elevi de a se cu
noaște mai bine, de a-și îm
părtăși unul altuia din cunoș
tințele asimilate la școală.

Concursul pionieresc a con
stituit o modalitate deosebit 
de utilă de a-i face pe elevi 
să îndrăgească frumusețile 
naturii, să le dezvolte dragos
tea pentru sport, pentru une
le deprinderi practice. Și, cînd 
seara a început să-și lase pri
mii mesageri, coborînd tăcu
tă și rece de pe piscurile se
mețe ale munților din preaj
mă, de la cabana Rush în su
netele cîntecelor pionierești, 
prin codri cu frunzele copaci
lor cp purtau pecetea arămie 
a toamnei, grupurile de pio
nieri au coborît Ia vale, în o- 
rașelo de pe Vale de unde au 
venit, cu gîndul la reîntîlni- 
rea lor din anul viitor™

dim în toate direcțiile și să 
facem o treabă bună !
• ȘI CEEA CE DISTO

NEAZĂ, foarte neplăcut, în 
acest ansamblu totuși armo
nios (cu excepțiile specificate 
mai sus) nu ne-a părut nici 
faptul că vînzătoarea de la 
„Albatros" își permitea să 
închidă cam des unitatea, 
plecind după felurite tre
buri și nici că mașina cu 
carne a venit abia în jurul 
orei 11 (tîrziu, foarte tîr- 
ziu. Cînd mai fierbe supa 7 
Era așteptată din zorii zilei.) 
Deranjează mult (și pe bună 
dreptate oamenii ne-au ce
rut să pretindem sus și tare 
izgonirea celor vinovați) 
„talciocul" acela improvizat 
de haine vechi, pantofi scîl- 
ciați, tranzistoare și scatii în 
colivii — comerț clandestin, 
nepermis și atît de supără
tor privirilor civilizate. De 
ce o fi permis (și cine) în 
piața de alimente 7 Așteptăm 
să nu-i mai... vedem nicioda
tă acolo pe comercianții de 
vechituri !
• O CONCLUZIE: Du

minică, piața mare a Petro- 
șaniului nu a fost deloc să
racă. A relevat și virtuți, dar 
și deficiențe. In orice caz, 
oamenii, cei pe care i-am in
terpelat în primele ore ale 
dimineții, la Hale, nu au ple
cat acasă cu sacoșele goale. 
Și aceasta nu-i rău. Că se 
putea face mai mult pentru 
mulțumirea cumpărătorilor, 
cu unitatea C.L.F. de aici, 
ca și celelalte („Agrocoop" 
sau „Gostat") pot fi mai în
destulător aprovizionate
mai ales duminică, și asta e 
adevărat: E o realitate, de 
care nu ne îndoim că se va 
ține seama. Acum, înainte de 
a trece la sezonul... conser
velor, avem nevoie, nu mai 
mult ca oricînd, ci măcar 
ca... oricînd, de cît mai multe 
legume și fructe.

Mica 
publicitate
VIND Dacia 1100 per

fectă stare. Petroșani str. 
Independenței bloc 2/7,

CAUT femeie îngrijire 
copil 5 ani. Str. Viitorului 
Petroșani, bloc 40 ap. 1.
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Geneva V:

Lucrările Conferinței pentru ULTIMELE ȘTIRI
7 /

securitate și cooperare 4

în Europa o
(J [ 17 O

GENEVA' 1 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Centrul Inter
național de Conferințe din 
Geneva continuă lucrările ce
lei de-a doua faze a Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa. Conform ho- 
tăririi luate anterior, princi
palele organe de lucru ale re
uniunii — Comitetul de Coor
donare, precum și cele trei 
comisii: pentru problemele 
securității, pentru probleme
le cooperării economice și teh- 
nico-științifice și pentru pro
blemele culturale și ale con
tactelor umane — s-au întru
nit luni pentru o trecere în 
revistă a experienței acumu
late în cele două săptămîni 
care au trecut de la deschide
rea lucrărilor și pentru stabi
lirea programului de activita
te pe perioada următoare.

Pe ordinea de zi a dezbateri
lor din Comitetul de Coordo
nare se află următoarele punc
te : prezentarea rapoartelor 
.(președinților în funcțiune ai 
comisiilor ; stabilirea progra
mului de lucru în organele! 
subsidiare, precum și în comi-

Helsinki

încheierea lucrărilor Conferinței internaționale 
de solidaritate cu lupta poporului din Chile

HELSINKI 1 (Agerpres). — 
In capitala Finlandei, s-au în
cheiat lucrările Conferinței in
ternaționale de solidaritate cu 
lupta poporului din Chile. Or
ganizată de un comitet de ini
țiativă finlandez, care grupea
ză reprezentanți ai majorită
ții partidelor politice din a- 
ceastă țară, precum și de Se
cretariatul Consiliului Mondi
al al Păcii, Conferința .a reu
nit un mare număr de dele
gați din peste 50 de țări și re
prezentanți ai unor organiza
ții internaționale.

Din România a participat 
o delegație a Comitetului Na

sii și stabilirea modalităților 
de consultare a organizațiilor 
internaționale competente de 
către organele de lucru ale 
Conferinței.

Participanții au luat act cu 
satisfacție de faptul că toate 
organele de lucru ale confe
rinței au trecut la dezbaterea 
problemelor ce le revin, în ba
za recomandărilor finale ale 
fazei de la Helsinki. In discu
ții s-a exprimat de asemenea, 
dorința ca, ținînd seama de 
experiența de pînă acum, să 
se asigure în viitor o activi
tate mai eficientă, pentru a 
se trece într-un mod concret 
la examinarea aspectelor de 
fond înscrise pe agendă. Du
pă un schimb de vederi, în 
cursul căruia delegații au 
prezentat diferite propuneri 
privind graficul ședințelor în 
perioada următoare, Comite
tul a hotărît crearea unui 
grup ad-hoc de lucru, format 
din reprezentanții tuturor sta
telor participante, care și-a 
început imediat activitatea.

Dezbaterile în Comitetul de 
Coordonare, urmează să fie 
reluate marți.

țional pentru Apărarea Păcii, 
alcătuită din Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului, și 
prof. univ. dr. Paul Alexandru 
Georgescu.

Participanții și-au exprimat 
deplinul sprijin față de forțe
le democratice din Chile, 
condamnînd lovitura militară 
de stat reacționară. La înche
ierea lucrărilor, a fost adop
tat cu aclamații un „apel ur
gent la solidaritatea mondială 
cu poporul chilian". Un al 
doilea document adoptat în 
cadrul Conferinței cuprinde o 
serie de măsuri recomandate

Ședința Consiliului Națiunilor
Unite pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE : Tri
misul special al Agerpres, V. 
Martalogu, transmite: întru
nit într-o ședință specială, 
Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia a aprobat ra
portul anual, întocmit de un 
colectiv de raportori, din ca
re face parte și reprezentan
tul țării noastre în Consi
liu, Petre Vlăsceanu. Docu
mentul. care va constitui u- 
nul dintre principalele subiec
te de dezbatere ale noii se
siuni a Consiliului, aprecia
ză că sporirea opoziției unite 
a namibienilor față de regi
mul de ocupație sud-african, 
în condițiile existenței unor 
severe măsuri de represiune 
din partea acestuia, împreună 
cu continuarea luptei armate 
a mișcării de eliberare națio
nală, sub conducerea SWAPO, 
au constituit evoluția cea 

pentru exprimarea solidarită
ții internaționale cu forțele 
progresiste din Chile.

Conferința a adresat o te
legramă secretarului general 
al O.N.U.; Kurt Waldheim, 
precum și Comitetului O.N.U. 
pentru drepturile omului, ce- 
rînd inițierea unei acțiuni ur
gente pentru salvarea vieții 
secretarului general al P.C. 
din Chile Luis Corvalan. ares
tat de junta militară. O altă 
telegramă, adresată juntei mi
litare, cere, eliberarea lui Luis 
Corvalan și încetarea repre
siunii inițiate împotriva for
țelor democratize din Chile. 

mai încurajatoare din ultimul 
an a situației din Namibia. 
Demnă de menționat în a- 
cest sens, este înfăptuirea 
..Convenției naționale" — coa
liție a unor organizații și 
partide politice namibiene — 
al cărei statut a fost publicat 
la 19 iulie, și care este des
chisă tuturor celor care se 
opun guvernării sud-africane. 
Inițiativa constituie un 
pas pe 
politice 
străine 
direcția 
politice

Subliniind că 
Consiliului O.N.U. 
mibia a dobîndit 
cunoaștere • din partea 
nității internaționale, raportul 
menționează apelul lansat de 
acest organism 
lor membre
tensificarea 
în vederea
aplicării depline 
O.N.U. privind 
pentru sprijinirea luptei po
porului Namibian in vederea 
obținerii independenței 
autodeterminării.

nou 
calea întăririi unității 
împotriva 

și o nouă 
creșterii 
colective.

dominației 
măsură în 
conștiinței

autoritatea 
pentru Na- 

o largă re- 
comu-

tuturor state- 
pentru in- 

cooperării 
asigurării 

a rezoluțiilor 
Namibia și

Și

♦

Prima sesiune
a Adunării
constituante

egipteano-libiene
CAIRO 1 (Agerpres). — La 

Cairo se desfășoară lucrările 
primei sesiuni a Adunării 
constituante egipteano-libiene, 
care are drept scop elabora
rea Constituției proiectatei 
uniuni dintre Egipt și Libia 
— informează agenția M.E.N.

H

închiderea
International

J»

$ Pavilionul românesc 
de argint

ALGER 1 — Coresponden
tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite : Tîrgul in
ternațional de la Alger, aflat 
anul acesta la cea de-a zecea 
ediție și-a închis porțile.

Țara noastră, participant ac
tiv la toate edițiile tîrgu
lui, a prezentat îndeosebi pro
duse ale industriei construc
toare de mașini, oferind po
sibilități tot mai largi de par
ticipare competitivă la schim
bul internațional de valori. 
Pavilionul românesc a fost 
vizitat de președintele țării 
gazdă, Houari Boumediene, de 
membri ai guvernului alge-

Dar Es Salaam

Deschiderea conferinței miniștrilor
comerțului din țările africane

a des- 
Salaam, 
comer-

DAR ES SALAAM 1 (Ager
pres). — Președintele Tanza
niei, Julius Nyerere, ~ •J"r’ 
chis luni, la Dar Es 
conferința miniștrilor 
țului din țări africane, con
sacrată elaborării unor pozi 
comune în perspectiva reluă
rii, la 17 octombrie, la Bru
xelles, a negocierilor cu Piața 
comună.

La Conferință participă, în 
calitatea de observatori, la 
invitația Organizației Unită
ții Africane și reprezentanți 
ai unor țări din zona Carai
bilor și statelor insulare din 
sudul Pacificului.

In discursul inaugural, șe
ful statului tanzanian a arătat 
că unitatea de acțiune este sin-

Tirgului 
de la Alger
a obținut medalia

Din țările 
socialistă

și de numeroaseriali, precum
alte personalități politice și 
economice de peste hotaro 
oaspeți ai acestui tîrg, care 
au dat o înaltă apreciere ca
lității și modului de prezen
tare a exponatelor.

In perioada desfășurării tîr- 
gului, reprezentanți ai în
treprinderilor românești de 
comerț exterior au perfectat 
unele contracte, comenzi, alte
le fiind în curs de finalizare.

Cu prilejul ceremoniei de 
închidere a tîrgului, pavilio
nul românesc a obținut me
dalia de argint.

gura alternativă pentru țări
le africane în apărarea intere
selor lor. El și-a exprimat, 
totodată, speranța că țările in
dustrializate participante la 
viitoarele negocieri vor înțe
lege și respecta aspirațiile 
statelor asociate sau care și-au 
exprimat dorința de a se aso
cia la Piața comună și că ele 
nu vor face uz de forța lor 
economică pentru a exercita 
presiuni asupra partenerilor 
lor africani.

In intervențiile lor, repre
zentanții țărilor africane au 
subliniat, de asemenea, nece
sitatea ca negocierile care 
încep la 17 octombrie cu 
C.E.E. să găsească unite ță
rile africane.

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Primele mii de metri 
cubi de gaze naturale in
dustriale au fost obținute 
din noua exploatare din ți
nutul Krasnoiarsk, în Si
beria răsăriteană, al doilea 
zăcămînt ca mărime des
coperit în ultimii ani în a- 
ceastă parte a Uniunii So
vietice.

Rezervele de gaze natu
rale din Extremul nord so
vietic sînt deosebit de 
mari. Dincolo de cercul po
lar — în regiunea Tiumen, 
în Iakuția, regiunea Arhan- 
ghelsk și Republica 
nomă Komi — în 
ani au fost date în exploa
tare sute de noi zăcăminte. 
Se prevede, printre altele, 
ca în 1975, extracția de ga
ze naturale din nordul re
giunii Tiumen să se ridice 
la 50 miliarde metri cubi.

Auto- 
ultimii

*

BERLIN 29 (Agerpres). — 
In rețeaua medicală a Re
publicii Democrate Germa
ne sînt cuprinși în prezent 
peste 360 000 de medici 
cadre medicale medii, 
dispoziția populației se 
peste 600 spitale, sute 
policlinci și dispensare.

Fondurile alocate de 
dezvoltării acestui sector 
crește, în intervalul 
1980, de 2,1-2,3 ori compa
rativ cu actualul cincinal.

Ș» 
La 

află 
de

stat 
vor 

1976

★

PEKIN (Agerpres). — 
In R. P. Chineză, servici
ile poștale și de telecomuni-

dezvoltare 
dotate cu 
cele mai 

1972,

cații cunosc o 
permanentă fiind 
mijloace dintre 
moderne. Astfel, în 
numărul oficiilor poștale și 
de telegraf a fost de șapte 
ori mai mare decît în 1949. 
In mediul rural numărul 
acestor oficii a crescut, în 
aceeași perioadă, de peste 
58 de ori.

R. P. Chineză are, în pre
zent, legături telefonice di
recte cu 40 țări ale lumii, 
iar relații poștale și de te
lecomunicații cu aproape 90 
de țări și regiuni de pe glob.

★

HANOI (Agerpres). — 
Lucrările de reconstrucție a 
minelor din bazinul carbo
nifer Quang Binh, din Re
publica Democrată Viet
nam, cunosc în ultimul timp 
un ritm accelerat. In pre
zent, principalele mine și 
cariere ale acestui bazin 
puternic afectat de bom
bardamente au fost refăcute 
aproape complet. Cei apro
ximativ 20 000 de mineri își 
concentrează în momentul 
de față eforturile pentru a 
mări cantitatea de cărbune 
extras.

Paralel cu operațiunile 
de reconstrucție, în bazinul 
Quang Binh se desfășoară 
și lucrări de construire a 
unor noi obiective indus
triale. Astfel, zilele trecu
te, au fost date în exploa
tare instalațiile de îmbogă
țire a cărbunelui de la mi
na Vang Dang.

SITUTIA DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 1 

(Agerpres). — La 20 de zile 
după lovitura militară de 
stat, starea de asediu și inter
dicțiile de circulație continuă 
să rămînă, în vigoare, în Chi
le, dezmințind asigurările de 
..normalizare", furnizate de 
junta militară.

Un purtător , de cuvînt al 
armatei chiliene a anunțat că 
o operațiune la care au parti
cipat aproximativ 1 000 de 
soldați și carabinieri a avut 
loc în jurul spitalului din car
tierul El Salvador, din Santia
go de Chile, unde se formase 
un punct de rezistență. O altă 
operațiune, relatează agenția 
Reuter, se desfășoară la sud

Glasul popoareler se pronunță cu hotărîre

Pentru salvarea vieții lui Luis Corvalan 
și a celorlalți democrați chilieni!

PRAGA 1 (Agerpres). — 
Prezidiul C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a 
dat publicității o declarație în 
care se exprimă indignarea și 
protestul hotărît al comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Cehoslovacia fa
ță de arestarea secretarului 
general al P.C. din Chile, Luis 
Corvalan, și se cere categoric 
punerea lui în libertate.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). 
— Comitetul Central al 
P.M.S.U. a dat publicității o 
declarație de protest în legă
tură cu arestarea secretarului 
general al Partidului Comu
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Salcîmul liliachiu; Re
publica : Alfred cel Mare ; 
LONEA — Minerul : Polone
za de Oghinski; VULCAN : 
Omul nu e singur ; LUPENI 
— Cultural : Imblînzirea fo
cului ; Muncitoresc: Piciul 
va avea un frățior.

• 5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții; 8,08 Matineu mu

de Santiago, în apropierea la
cului Panguipulli, unde peste 
600 de muncitori înarmați au 
constituit un centru de luptă 
împotriva autorilor loviturii 
de stat. Armata a mobilizat în 
această zonă cea de-a patra 
divizie de cavalerie, 500 de ex- 
perți în luptele antiguerilă, 
precum și mii de carabinieri, 
avioane și elicoptere.

In încercarea de a asigura 
o reîntoarcere la normal a si
tuației, junta militară a auto
rizat, începînd de luni, redes
chiderea cursurilor în diverse 
instituții de învățămînt. In opt 
universității ale țării însă, 
cursurile rămîn Suspendate 
pînă la „reorganizarea" anun
țată de militari. Această reor

nist din Chile Luis Corvalan.
In declarație se cere elibe

rarea neîntîrziată a lui Luis 
Corvalan și altor patrioți a- 
restați, precum și încetarea 
prigoanei împotriva elemente
lor democratice.

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la un miting 
organizat la Glasgow, secre
tarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
John Gollan, a lansat un a- 
pel la intensificarea campa
niei de protest împotriva lo
viturii de stat din Chile, pen
tru apărarea victimelor perse

zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Atlas cultural ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Folclor muzical din Caraș- 
Severin ; 10,30 Pagini din o- 
peretele lui Offenbach ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,15 Mu
zică ușoară ; 11,30 „Preste 
deal la nana-n vale" ; 12,00 
Discul zilei ; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,40 Muzică
populară ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Selecțiuni din o- 
pereta Anton Pann" ; 15,30 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Piese folclo
rice de virtuozitate ; 16,35
Cîntecele noastre ; 17,00 Rit
muri de fanfară ; 17,10 Ra- 
diocabinet de informare și 
'documentare ; 17,30 Concert 

ganizare, arată agenția Ren
ter, înseamnă în fapt înlocui
rea rectorilor puși în disponi
bilitate de juntă cu cadre fi
dele autorilor loviturii de 
stat, și anume rectori — dele
gați militari.

O situație similară se înre
gistrează și în domeniul acti
vității întreprinderilor indus
triale chiliene, multe din ele 
continuînd să rămînă închise 
și să aștepte „reorganizarea". 
Pe de altă parte, acolo unde 
lucrul a fost reluat, se semna
lează un număr important de 
concedieri. La mina de cupru 
El Teniente, cea mai mare din 
țară, au fost concediați 2 000 
de muncitori din cei aproxi
mativ 10 000 angajați.

cuțiilor. „Trebuie salvată via
ta Iui Luis Corvalan și a ce
lorlalți democrați chilieni, 
aflați în mîinile juntei mi
litare", a subliniat vorbitorul.

BERLIN 1 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, a dat publicității o de
clarație în care protestează 
vehement împotriva noului 
act de teroare al juntei mili
tare chiliene — arestarea se
cretarului general al P.C. din 
Chile. Luis Corvalan. Declara
ția, difuzată de agenția A.D.N. 
relevă că viața lui Luis Cor
valan este în mare pericol.

de muzică populară ; 18.00
Orele serii ; 20,00 Zece me
lodii preferate ; 21,00 Revis
ta șlagărelor ; 21,30 Bijute
rii muzicale ; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Concert de seară; 
24,00 Buletin de știri ; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Revista literar-artisti- 

că TV.
10,45 Cîntece gorjenești cu 

Polina Manoilă.
11,00 Lanterna cu amintiri.
12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Lumea copiilor.

Primul număr 
al cotidianului 

P.C. German — 
,,rJnsere Zeit“
BONN 1 (Agerpres). — 

Luni a apărut la Bonn primul 
număr al cotidianului Parti
dului Comunist German, „Un- 
sere Zeit“. Pînă în prezent, 
organul de presă al P.C. Ger
man apărea săptămînal. „Zia
rul Partidului Comunist ger
man — se arată în articolul 
redacțional din primul număr 
al cotidianului — va sprijini 
inițiativele forțelor progresis
te din R.F. Germania, va pro
mova în rîndul maselor i- 
deile socialismului, păcii și 
prieteniei între popoare".

17.30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 61.

18,00 Telex.
18,05 Cum vorbim.
18.20 Avanpremieră.
18.25 Omul și muzica lui l 

Modest Mussorgski.
18,50 Publicitate.
18,55 Timp și anotimp în a 

gricultură.
19,10 înflorești, pămînt al 

Bucuriei. Corul An
samblului „Rapsodia 
Română".

19.20 1001 de seri. Premiul 
lui Donald (II).

19.30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii 
„București orașul 
meu".

20,05 Reflector.
20.25 Publicitate.
20.30 Teatru TV. Premie

ră. Prețioasele ri

Un nou episod 
în 

„Războiul codului"
REYKJAVIK 1 (Agerpres).

— Un nou episod în așa-numi- 
tul „război al codului" a fost 
înregistrat la 30 septembrie, 
cînd o navă islandeză a pazei 
de coastă a tăiat năvoadele u- 
nui vas britanic de pescuit, a- 
flat în interiorul limitei de 50 
de mile a zonei naționale de 
pescuit a Islandei.

Incidentul are loc după a- 
nunțarea hotărîrii guvernului 
islandez de a rupe relațiile di
plomatice cu Marea Britanie 
în cazul în care pînă la data 
de 3 octombrie navele brita
nice nu vor fi retrase din zo
na de pescuit a Islandei.

dicole de Moliere.
21,35 Vis de dragoste — 

imagini coregrafice 
pe muzică de Franz 
Liszt.

21,55 Itinerar indian.
22,10 24 de ore. România 

în lume.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 24 
grade ; Paring 15 grade.

Minimile : Petroșani 8 
grade; Paring 8 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme fru
moasă dar răcoroasă noap
tea. Dimineața, ceață locală. 
Vînt slab pînă la moderat 
din sectorul sudic.

Rezultatele alegerilor canto- 
nale din Franța»

PARIS 1 (Agerpres). — O 
dată cu desfășurarea, dumini
că, a celui de-al doilea tur de 
scrutin, în Franța s-au înche
iat alegerile cantonale, orga
nizate la fiecare trei ani pen
tru reînnoirea în proporție de 
50 la sută, a consiliilor genera
le (organisme executive loca
le).

Victoria a revenit partidelor 
de stînga, îndeosebi celor so
cialist și comunist, care au re
alizat în ansamblu un plus de 
peste 200 mandate față de to
talul locurilor deținute ante
rior. Cele trei formațiuni al
cătuind majoritatea guverna
mentală au obținut 69 man
date suplimentare, iar candi- 
dații „moderați", favorabili 
majorității guvernamentale, 
și-au sporit prezența în consi
lii cu încă 75 de reprezentanți.

Rezultatele alegerilor canto-

Recunoașterea Republicii Guineea-Bissau 
de către alte state

Republica Guineea-Bissau a 
fost recunoscută, luni, de Re
publica Bangladesh, Etiopia, 
Guyana, Jamaica, Kuweit, 
U.R.S.S., R.D. Vietnam și 
R.D.P. a Yemenului — anun
ță agențiile de presă, citind

® Delegația de ziariști ro
mâni condusă de Ion Cum- 
pănașu, director general al 
Direcției generale a presei și 
tipăriturilor, care face o vi
zită oficială de prietenie în 
R.P. Chineză, a fost primită 
de Iao Uen-iuan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

9 Prețurile produselor a- 
limentare și industriale au 
sporit în Franța, în cursul 
lunii august, cu 0,8 la sută 
— informează Ministerul 
francez al Economiei și Fi
nanțelor. Creșterea de an
samblu a prețurilor în ulti
mii trei ani a fost de 21 pro
cente.

• Intr-o alocuțiune rosti
tă cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a proclamării in
dependenței de stat a Nige
riei, șeful statului nigerian, 
generalul Yakubu Gowon, a 
reafirmat sprijinul țării sale 
față de mișcările de elibera
re națională de pe continen
tul african. „Eliminarea co
lonialismului și rasismului 
și consolidarea independen
ței politice și economice a 
Africii, au fost și rămîn pia
tra de temelie’ a întregii 
noastre politici" — a subli
niat Yakubu Gowon. El a 
exprimat, în același timp, 
sprijinul Nigeriei față de 
noul stat african care și-a 
proclamat independența — 
Republica Guineea-Bissau. 

nale — scrie agenția France 
Presse — confirmă fenomenul 
constatat cu ocazia ultimului 
scrutin francez — alegerile 
legislative din martie 1973 — 
și anume progresul stîngii, re
structurată și unită în jurul 
unui program comun de gu
vernare, în fața unei majori
tăți care își vede influența di
minuată. In sfîrșit, între cele 
două grupări principale, pozi
țiile centrului sînt nesemnifi
cative, ceea ce confirmă bipo- 
larismul forțelor politice în 
Franța, reprezentat, pe de o 
parte, de majoritatea guver
namentală și aliații ei, iar pe 
de alta, de ansamblul stîngii.

Deși administratorii locali 
nu au nici o influență directă 
asupra vieții politice la eșalon 
guvernamental, victoria stîn
gii are, totuși, o importantă 
semnificație politică.

comunicate difuzate în capi
talele țărilor respective.

Pînă -în prezent, noul stat 
independent african a fost 
recunoscut de peste 30 de sta
te.

(Agerpres.

® Actele de violență din 
Irlanda de Nord s-au soldat 
cu o nouă victimă. La Bel
fast, o tînără de 20 de ani, 
împușcată de persoane ră
mase neidentificate, a dece
dat în zorii zilei de luni. A- 
utorii atentatului au intenți
onat să captureze automobi

lul în care se afla victima, 
deschizînd focul asupra ocu- 
panților acestuia. Șoferul a 
fost rănit.

• Republica Democrată 
Germană și Liberia au hotă
rît să stabilească relații di
plomatice Ia nivel de amba
sadă, în dorința de a conso
lida și extinde colaborarea 
bilaterală informează agen
ția A.D.N.

• Agenția A.D.N. infor
mează că, la invitația C.C. 
al P.F.R.M. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, 
în prima jumătate a lunii oc
tombrie o delegație de partid 
și guvernamentală a R.D. 
Germană, condusă de Erich 
Honecker, prim-secretar al

în legătură 
cu demisia 

guvernului grec
ATENA 1 — Coresponden

tul Agerpres, Ion Badea, 
transmite: Președintele
Gheorghios Papadopoulos l-a 
însărcinat, luni, pe Spyros 
Markezinis, liderul fostului 
Partid Progresist, cu forma
rea unui nou guvern s-a a- 
nunțat oficial în capital Gre
ciei. Premierul desemnat ur
mează să prezinte șefului sta
tului lista noului guvern sîm- 
bătă. 6 octombrie. Ceremonia 
de depunere a jurămîntului de 
către membrii cabinetului a 
fost programată pentru 8 oc
tombrie.

Actualul guvern — preci
zează un comunicat oficial — 
își va prezenta demisia la 
sfîrșitul acestei săptămîni.

Intrucît pînă la întrunirea 
Parlamentului — ai cărui 
membri vor fi desemnați în 
alegerile generale din 1974 —, 
puterea este reprezentată, po
trivit Constituției, de preșe
dintele Republicii, primul mi
nistru va supune spre aproba
re președintelui Republicii 
propunerile sale cu privire la 
politica externă, precum și în 
domeniile economic și social, 
pe care le va anunța, apoi, în 
declarația program — preci
zează comunicatul citat.

C.C. al P.S.U.G., va face o 
vizită oficială de prietenie 
în Mongolia.

9 Cei 48 de membri ai ex
pediției japoneze, care între
prinde o tentativă de esca
ladare a Everestului, au în
cheiat cea de-a treia etapă 
a ascensiunii lor, atingind 
înălțimea de 7 000 de metri. 
La această altitudine, alpi- 
niștii și-au instalat o tabără 
de unde vor continua escala
darea pe versantul de sud- 
vest al masivului.

9 Ministrul petrolului al 
Egiptului, Ahmed Helal, a 
anunțat că guvernul egiptean 
a acceptat oferta compani
ei nord-americane Bechtel 
privind construirea conduc
tei petroliere dintre Suez și 
Alexandria.

Costul proiectului se ridi
că la peste 345 milioane do
lari. dintre care 58 de mili
oane reprezintă contribuția 
statului egiptean. Lucrările 
de construire a conductei vor 
începe la 1 ianuarie 1974.

• Președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, a 
sosit luni după-amiază la Pa
ris, pentru o vizită oficială 
de patru zile. La sosire, șe
ful statului italian a fost în
tâmpinat de președintele 
Franței, Georges Pompidou.

• La Moscova s-au des
chis lucrările celei de-a tre
ia sesiuni a Comisiei sovieto- 
americane pentru probleme
le comerțului.
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