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și a tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU 

a avut loc inaugurarea 
colecțiilor de artă

1 n prezența tovarășului 
Ni./olșțe CMnișesCu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elenă Ceaușescu, a 
avut loc, luni, 21 august, 
inaugurarea „Muzeului co
lecțiilor de artă" r— im
portant așezămînt de cul
tură al țării.

La festivitate au luat 
parte, de asemenea, mem
bri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
sec retari ai C.C. al PC I!

Erau de față, membrii 
conducerii Consiliului Cul
turii și Educației Socialis
te, uniunilor și asociațiilor 
de creatori, personalități 
culturale și artistice, di
rectori ai unor, cunoscute 
muzee bucureștene.

Numeroși cetățeni ai Ca
pitalei, care se aflau în 
Calea Victoriei, în fața 
clădirii ce adăpostește mu
zeul construcție de o 
deosebită frumusețe arhi- 
tectonii’ă, ridicată în se
colul tteeut și t reamenaja- 
tă — ah, făcut o însufleți
tă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acla
mi ndu-1 îndelung-

C ivinthl de deschidere 
a fost rostit de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului

Politic Executiv al. C.C. și ai
al P.C.ft, , -președintele neștî.
Consiliului Culturii 
Educației Socialiste.

In aplauzele 
față, tovarășul 
Ceaușescu taie 
inaugurală.

Tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea 
lui și statului, 
în continuare, 
prestigios lăcaș 
tură, care însumează 
vastă suprafață de 
punere și reunește un te
zaur de o inestimabilă 
valoare artistică, 
operele expuse aici, 
vin din colecțiile 

amatori 
le-au adunat, 

cu dragoste, timp de o 
viață și le-au redat, apoi, 
publicului larg. In mod 
firesc, în această I zi inau
gurală, este adus un cald 
omagiu tuturor acelora 
care, făcînd dovada unui 
nobil gest patriotic, au 
donat colecțiile lor de ar
tă țării, poporului.

Itinerarul prin această 
inedită instituție muzeală 
a țării începe cu „Colec
ția academician profesor 
George Oprescu". Sînt ad
mirate lucrările unor re- 
putați maeștri ai picturii

sculpturii româ-

Și

decelor
Nicolae 
panglica

Nicolae
Elena

partidu- 
vixitează 
muzeul, 

de cul-
i o
ex-

Rod al interesului pen
tru arta românească, ca 
și pentru diferite obiecte 
de artă decorativă fran
ceză și chineză, „Colecția 
Elisabeta și Moise Wein- 
berg“ este una dintre se- 

aici 
de ex- 
fieeare 
mai bi-

pasionați 
artă, care

Toate 
pro- 
unor 

de

este una dintre 
lecțiile care cîștigă 
un spațiu adecvat 
punere, în care 
piesă își prezintă 
ne valoarea.

Tovarășul 
Ceaușescu, ceilalți 
ducători de partid și de 
stat zăbovesc cu interes 
în fața lucrărilor din „Co
lecția Krikor H. Zambac- 
cian“, unul dintre cele 
mai prețuite ansambluri 
de opere din Capitală.

„Colecția Elena și dr. Io
sif N. Dona" constituie o 
sinteză de pictură româ
nească în perioada^,moder
nă și. contemporană.

Sînt vizitate și admira
te, în continuare, obiec
tele de artă decorativă e- 
uropeană, orientală 
extrem orientală din 
lecția frații Beatrice 
Hrandt Avakian".

Purtînd amprenta 
nuia dintre valoroșii 
cetători ai c u 1 t u

Nicolae
i con

și
„Co-

Și

cer- 
f i i
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mecanizate

Succese

Importante sporuri 
producție au realizat 
găzile din abatajele 
tate ■ eu complexe meca
nizate ale I.M. Paroșeni 
conduse de minerii Ilie 
Filiche, Titu Teaeenco și 
Francisc Fazakas. Fiecare 
a realizat peste plan cîte 
5800 tone, 2700 tone și, 
respectiv, 9700 tone căr
bune*
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MUNICIPAL

S-a încheiat vizita oficială
de prietenie a tovarășului

HUA KUO-FEN, |
președintele Comitetului Central 1

al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului 1 
de Stat al Republicii Populare Chineze, 

în Republica Socialistă România C
Luni, 2.1 august a.e., a 

luat sfîrșit vizita oficială 
de prietenie in țara noas
tră a tovarășului Hua 
Kuo-fen; președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Chineze, efectuată la 
invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste

Prin
șurare, 
deplin
o puternică 
sentimentelor reciproce

țin 
în 

sta-

România. 
întreaga sa dosfă 
vizita, încheiata' cu 
succes, a constituit 

manifestare a

de stimă, prețuire și prie
tenie ce animă deopotrivă 
poporul român și poporul 
chinez, reprezentând 
eveniment de seamă 
viața partidelor și 
telor noastre.

Conținutul principal al 
vizitei l-au constituit con
vorbirile oficiale, întîlni- 
rile directe dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Kuo-fen. In 
ajunul încheierii vizitei, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reînțîlnit cu to
varășul llua Kuo-fen, pre-

Solemnitatea plecării

șed i ntele Comitetului Cen
tral al Partidului Corni- \ 
nist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chi
neze. Cu acest prilej, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen au avut 
un nou schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a re
lațiilor româno-chineze, 
precum și in legătură cu 
probleme actuale ale vie
ții politice internaționale. 
Intîlnirea s-a desfășurat 
în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă, care

• (Continuare în pag. a 4-a|

distinsului

Fruntașii minei raportează
seetorului V 

fruntaș 
ma

la

Colectivul 
al I.M. Lupeni, 
pe mină. întîmpină 
reața sărbătoare de 
23 August cu. un plus la
extracție de 15 000 tone 
cărbune. Este un succes 
meritoriu al acestui co
lectiv care a știut să-și 
mobilizeze ’ plenar poten
țialul de care dispune, de
pășind- lună de lună pre-

vederile de plan la pro
ductivitatea muncii în 
bataje. S-au evidențiat 
prin contribuția la aceas
tă reușită binecunoscute
le brigăzi conduse de Io
sif Țurcaș, Vasile Rusu, 
Vasile Codreanu, Mihai 
Vîrzaru, Dumitru Boca, în
tregul colectiv de mineri, 
maiștri, ingineri și tehni
cieni din sector.

â-

Cărbune peste prevederi
.'Colectivele de mineri ale se de Ioan Calotă — .3300, 

sectoarelor V, VII și I ale. 
I.M. 
importante succese 
muncă, realizînd 
plan 8800, 6500 și, 

■pectiv, 1900 tone
ne.

Șeful de brigadă Dumi
tru Sabău, împreună 
ortacii din sectorul V 
minei situați pe locul 
al întrecerii raportează 
depășire de 5200 t< 
Semnificative sînt și rea
lizările brigăzilor condu-

Vulcan au obținut 
în 

peste 
res- 

cărbu-

Marin Baltac — 3300, Cons
tantin Treneheâ — 2200 
tone cărbune extrase 
te prevederi.

Președintele Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Chinez,, premie
rul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, tovarășul 
Hua Kuo-fen și-a înche
iat, luni dimineața, vizita 
oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în . țara 
noastră la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comuniste Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România.

Solemnitatea plecării a 
avut loc pe aeroportul In
ternațional Otopeni.

Miile de cetățeni ai Ca
pitalei veniți la aeroport 
care salută cu aplauze pre
lungite și urale, cu deose
bit entuziasm pe tovarășii 
N i c o 1 a e Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen, flutură ste- 
gulețe ale celor două țări, 
buchete de flori, scandea-

oaspete
ză cu însuflețire 
„Ceaușescu — Hua Kuo- 
fen", lozinci închinate pri
eteniei trainice ce uneș
te cele două partide, țări 
și popoare.

In această atmosferă în
suflețită, are loc ceremo
nia oficială a plecării dis
tinsului oaspete.

Tovarășul Hua Kuo-fen 
își ia apoi rămas bun de 
la tovarășii din condu
cerea de partid și de stat, 
de la celelalte persoane o- 
f ici ale române prezente la 
aeroport

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la 
persoanele oficiale chine
ze, care 1-aii însoțit pe 
înaltul oaspete.

Adresîndu-se tovarășului 
Hua Kuo-fen, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus;

„Vă mulțumesc pentru că 
ați realizat această vizită 
în România., - Vă doresc 
drum bun și multă sănă
tate".

La rîndul său, președin
tele Comitetului Central 
al .P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze a spus : „Vă mul
țumesc în mod sincer, ia 
numele meu și al tovarăși
lor care mă însoțesc, pen
tru primirea călduroasă ca
re ni s-a făcut. La reve
dere !".

V Cei doi conducători de 
partid și de stat își string 
cu căldură mâinile, se îm
brățișează prietenește.

Miile de cetățeni pre- 
zenți la aeroport aclamă 
cu însuflețire.

La ora 10,30 aeronava 
prezidențială a decolat.

( Plus 8300 tone cărbune de la 
începutul anului

Iată un rezultat de pr estigiu cu care pe bună 
dreptate se mîndresc ortacii din brigada condusă de 
cunoscutul miner uricănean Constantin Sorescu, din 
sectorul II al minei. In luna august, în întîmpinarea 
măreței sărbători a eliberării, vrednicul colectiv al 
minei Uricani și-a intensificat eforturile în 
rea pentru. mai mult cărbune, astfel că 
brigăzii, orgâiiizindu-și mai bine activitatea 
taj, au reușit să depășească în medie cu 1,2 

; post productivitatea muncii planificată.
I

I Foto : Ion
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Baricade 
la 

Mărgineanca
— Vine o coloană de 

mașini nemțești !...
Vestea străbătu cu iu

țeală de fulger secțiile 
uzinei, nimeni nu se aș
tepta ca prin preajmă 
să mai apară picior de 
soldat german căci, din 
cîte se auzise, hitleriștii 
fuseseră sau erau pe 
cale să fie zdrobiți sau 
capturați pe întreaga 
întindere a Văii Praho
vei. Și totuși, pe dru- 
ihul ce duce de Ia Mo
retti către orașele Slă- 
nic și Vălenii de Mun
te, iar mai departe pes
te munți, în Transilva
nia. își făcuse apariția 
o masivă coloană de a- 
utovehicule încărcate 
de-a valma cu trupe hi- 
tleriste care, scăpînd din 
încercuirea dc la Pău- 
lești, se retrăgeau în de
zordine. Șoseaua trecea 
chiar prin curtea uzinei 
de la Mărgineanca. 
Muncitorii păreau ă se 
întreabă ce e dc făcut ? 
Un glas ca de tunet răzbi 
pe deasupra mulțimii.

— La arme, tovarăși !
Cu o repeziciune de 

neînchipuit, un grup de 
muncitori și cîți va ostași 
români care se aflau în 
uzină au amplasat pe 
șosea, lingă poartă, do
uă tunuri antiaeriene a- 
le căror țevi le coborîră 
pentru trageri terestre. 
In șanțurile și aco
peririle din teren, au mai 
fost organizate alte do
uă puncte de rezistență. 
Cîți d i n t r e cei 
4 000—5 000 de hitleriști 
încercuiți la Păulești re
ușiseră să scape din a- 
cel clește ? Și cîți din tot 
pe ntîția care împresura
seră aerodromul Tîrg- 
șoru Nou și pădurile din 
vecinătatea orașului Mo- 
reni ? Era limpede că, 
devreme ce hitlcriștii se 
retrăgeau spre munți, la 
Tîrgșoru Nou și la Pău
lești ai noștri făcuseră 
curățenie, ieșind biruitori. 
Acum, fugarilor trebuia 
să le fie aținută calea, 
opriți, bărțuiți, nimiciți 
sau capturați, fără pu
tință de scăpare.

Cînd primele mașini 
se apropiară la o distan
ță potrivita, cele două 
tunuri antiaeriene des-

File din cronica insurecției

1944. Ostași romani pe frontul antihitlerist.
ci liseră 
foc. 
vehiculul din fața 
Ioanei se răsuci pe 
și încremeni, 
intrară unul 
produeîndu-se 
da.

pe neașteptate 
Lovit în plin; auto- 

co- 
roți 

Celelalte 
în altul, 
buscula-

Cele două tunuri, mî- 
nuite de ostași și munci
tori, trăgeau necontenit 
asupra coloanei ce _ se 
oprise, pe cînd hitleriș- 
tii care săriseră din ma
șini- erau luați în primi
re de focul, pușcașilor. 
Zadarnic încercau co
mandanții unităților ger
mane să-și pună trupe
le în dispozitiv de a- 
tac. llitleriștii împînzi- 
ră cîmsyl, căutînd în 
teren loimi-i potrivite 
pentru a se apăra. In
tr-un tîrziu, înțelegînd 
Că aveau în față rezis
tențe abia de forța a cî
teva plutoane, prinseră 
curaj și încercară să-și 
croiască trecere. Dar și 
în orele nopții care a 
urmat, ostașii români și 
muncitorii îi hărțuită 
neîncetat, pînă . în zori 
cînd dușmanul, lăsînd 
pe cîrap nenumărați 
morți și răniți, 30 de 
camioane și o mare can
titate de armament și 
muniție, reuși să treacă 
de Mărgineanca.

La Slănic însă avea 
să fie punctul terminus 
al tentativei de retrage
re. Acolo, în aceeași zi, 
llitleriștii din coloana fă- 
rîmițată au fost dezar
mați de elevii Școlii de 
ofițeri de rezervă din 
Ploiești, ajutați de mun
citori și țărani din lo
calitate.

Așa se încheia un ul
tim capitol al luptelor 
insurecționale din Va
lea Prahovei în acea zi 
de sfîrșit de agust a a- 
nului 1944.

Adunări festive consacrate
zilei de 23 August

AUGUST
Marcaj între-ntuneric și lumină 
O zi, sublimă <le victorii plină, 
Ești alfa pentru noi, ești începutul,
Ești ziua cînd învins-am pentru veci trecutul 
In suflet te purta-vom cu cinstire, 
Cu tine început-a măreața împlinire, 
A viselor de aur pe care le-am nutrit 
De-a fi un popor liber, stăpin și înfrățit.
Și dacă astăzi sîntem stăpîni pe-a noastră gl 
Și dacă azi în lume exist-o Românie 
Născută din cenușa unui cumplit război, 
E pentru că românii au singe de eroi 
Eroi conduși în lupta de azi pentru-mplinire, 
In lupta pentru pace și pentru fericire 
De un erou ce astăzi în lume-i cunoscut 
Ca om de omenie, din bravi români născut.

Ion I. MIRIȚA

■ Ieri, în toate localități
le municipiului au avut 
loc adunări festive con
sacrate sărbătoririi zilei 
de 23 August. Au fost 
prezenți mineri, prepa
ratori, constructori,, ener- 
geticieni, oameni ai mun
cii din celelalte ramuri ale 
producției materiale, clin 
toate , domeniile vieții e- 
conomico-socialc.

Adunările festive au re
liefat importanța deose
bită în viața poporului 
nostru a insurecției na
ționale armate antifascis
te și antiimperialiste în
făptuită de - masele popu-i 
Jare .organizate și con
duse de partidul comu
nist, care a deschis calea 
eliberării depline și de
finitive a României de sub 
dominația străină, in.au- 
gurînd epoca dezvoltării 
noi, socialiste, bogată în 
neasemuite prefaceri re
voluționare. Făcînd bilan
țul succeselor dobîndite 
de poporul român, sub

conducerea înțeleaptă a 
partidului, ..în cei 34 de 
ani de muncă și viață li
beră, partîvipanții au re' 
afirmat hotărârea colecti
velor de muncă, a organi
zațiilor de partid, de sin
dicat și tineret de a contri
bui activ la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al 
Xl-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a 
sarcinilor și orientărilor
formulate de secretarul
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
cu privire la edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intarea fermă a României 
spre comunism. Intr-o u- 
nanimitate de gînduri și 
sentimente, oamenii mun
cii — români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități — și-au exprimat 
adeziunea deplină față de 
politică internă și exter
nă a partidului și statu
lui.
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Succese închinate
marii sărbători

Preparația Petrila
Colectivul preparat iei 

Petrila raportează depă
șirea recuperării globale 
cu 5.1 puncte, ralizarea li
nei extracții in cărbunele 
special de 100,7 la sută și 
a producției nete spălate 
în proporție do 100.6 la 
sută. O participare cons
tantă, eu rezultate remar
cabile Ja aceste succese 
au schimburile conduse de 
maiștrii principali Eugen 
Preda, Aurel Onea. Ion 
Toacă, precum și elcetrici-

I. M.
La I.U.M.P., aiest an 

consemnează intrarea in 
fabricație a numeroase u- 
tilaje miniere noi destina
te mecanizării în grad

Se înalță una dintre 
cele mai mari macara
le din Valea noastră, ce 
va „'servi" la construc
ția fabricii de mobilă 
din Petrila.

Foto : Ion L1CIU

enii conduși de Ion Horga 
și Ștefan Czirachi. Colec
tivul nostru a rezolvat în 
ultima perioadă și cîtcva 
probleme deosebit de im
portante pentru mărirea 
siguranței în funcționarea 
instalațiilor de preparare a 
cărbunelui cum ar fi be- 
tonarea unei porțiuni în 
zona barajului de la Jiu 
și înlocuirea instalației 
electrice în spălătorii. (E- 
milian DOBOȘ, șef de 
schimb, preparația Petrila)

Petroșani
sporit a operațiilor din 
subteran. Printre acestea, 
se află în curs de finali
zare primele secții-model 
ale unor noi tipuri de 
complexe de mecanizare i 
susținerii în abataje. Este 
vorba de o instalație de 
înalt randament, elabora
tă după cele mai exi
gente tehnici de acest gen 
pe plan mondial și adap
tată condițiilor de zăcă- 
mint din Valea Jiului.
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ÎN ZILELE DE 23 SI 24 AUGUST
• > ... " . ' ■■■

Manifestări cultural-sportive
In zilele de sărbătoare, 

In toate localitățile mu
nicipiului vor avea loc 
ample manifestări cultu
rale la care își vor aduce 
concursul zeci de formații 
artistice și artiști ama
tori din întreprinderi și 
instituții, de la casele de 
cultură, cluburile sindi
catelor, căminele cultu
rale din municipiu, iar în 
24 august și formațiile fol
clorice ale căminelor cultu
rale Sariniz.egetusa, rotești, 
Pui, Sintămăria. Orlea.

• In după-amiaza zi
lei de 23 -August și in 
ziua de 24 . august se vor 
desfășura SERBĂRI CÎM- 
PENEȘTI la tradiționalele 
locuri de agrement, res
pectiv, la Stadionul spor
tiv din Uricani, la Brăița 
din Lupeni, La Brazi din 
Vulcan, pe platoul din 
strada Gheorghe Doja din 
Aninotsa, la cabana Bră- 
det din Petroșani, în par
cul dr. Petru Groza din

Petrila și platoul din fața 
sălii de spectacole a clu
bului muncitoresc din 
Lone a.

• In localitățile rurale, 
respectiv, în Poiana Ma
re din Cîmpu lui Neag, 
la căminul cultural din 
Iscroni, la cabana Peștera 
Bolii din Banița și cămi
nul cultural din Cimpa 
și la halele pielii din Pe
troșani, vor avea loc hore 
populare.

• In seara zilelor de 
23 și 24 august, între ore
le 20 și 22, la casele de 
cultură, cluburile sindica
telor și căminele culturale, 
cu participarea formați
ilor artistice, se vor or
ganiza seri cultural-dis- 
tractive pentru tineret.

EXCURSII
In zilele de sărbătoare 

sute de tineri din Valea 
Jiului vor participa Ja 
excursii tematice organiza
te în județ și în afara ju

dețului (nordul țării, Por
țile de Fier, Banat) și la 
excursii recreative în țară, 
în județ și împrejurimile 
municipiului.

PE TERENURILE 
DE SPORT

La majoritatea discipli
nelor sportive, întrecerile 
dedicate sărbătorii elibe
rării patriei s-au încheiat. 
Deci sînt eunoscuți cuce
ritorii trofeelor puse în 
joc.

Comitetul municipal 
U.T.C. Petroșani organi
zează pe localități în ziua 
de 23 august, întreceri 
sportive la popice și te
nis de masă.

Punctul final Ia hand
bal va vea loc în ziua de 
24 august, începind cu ora 
9, pe terenul C.S.Ș. Pe
troșani. Participă Utila
jul — Știința Petroșani cu 
două echipe, Jiul Petro
șani, Minerul Vulcan și 
Preparatorul Lupeni.

Programul magazinelor
Pentru zilele de 23 și

24 august, la nivelul mu
nicipiului Petroșani au 
fost luate măsuri speciale 
în vederea asigurării a- 
provizionării populației 
prin unitățile comerciale 
și transportului în co
mun spre zonele de agre
ment.

• Unitățile de desface
re din rețeaua comercială 
vor funcționa după ur
mătorul program :

Marți, 22 august, toate 
magazinele din munici
piu vor funcționa cu do
uă ore de prelungire pes
te orarul normal din zi
lele de lucru.

Miercuri, 23 august, 
unitățile de desfacere din 
rețeaua comercială vor 
fi închise, cu excepția 
magazinelor de pîine și a

centrelor de vînzare a lap
telui, care vor fi deschise 
între orele 7—9.

Joi, 24 august, toate ma
gazinele, alimentare și ne
alimentare, vor funcționa 
după orarul de duminică.

• Toate unitățile de a- 
limcntație publică, pre
cum și Ionelele din zone
le de agrement din îm
prejurimile Văii Jiului vor 
funcționa în zilele de 23 
și 24 august după orarul 
stabilit pentru zilele de 
odihnă.

La nivelul municipiului, 
prin grija Direcției co
merciale au fost stabilite 
92 de puncte de desface
re a produselor de alimen
tație publică, inclusiv zo
nele de agrement, iar fon
dul de marfă a fost su
plimentat cu 3600 kg la

preparatele din carne 
(grătare, mititei, cren- 
vurști, eîrnați etc.) și eu 
100 000 sticle dc bere. 
Sînt asigurate din abun
dență și produse de pati
serie și cofetărie.

Transportul 
în comun

In zilele de 23 și 24 
august, transportul în co
mun în orașe și între o- 
rașe și comune va func
ționa după programul 
prevăzut pentru zilele de 
sărbătoare, cu excepția 
traseelor spre zonele de 
agrement, unde este pre
văzut un număr sporit de 
autobuze pentru a face 
față solicitărilor sporite 
ale populației.
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Unirea :

Seriile

„Cupa României

Timpul 
ieranței. 
iiltural ;

Munci-
i crezi oâ

23 August"
levărata 
[I.
asameri-

„CUPA DE VARA A
MUNICIPIULUI"

Sport • Sport • Sport ♦ Sport • Sport • Sport • Sport

Rezultate: I.C.P.M.C.— 
I.U.M.P. 3 — 0, B.A.T, 
-- I.M. Aninoasa 3 — 0, 

(4 — 6, dar a.ninosenii au 
folosit jucători din cam
pionatul județean), 
finală I. C. P. M. C.
BA.T. 11 — 0.

lă. 10,00 
ui pen- 
-ret (re- 
■icert-de 
fă inter- 
samblul 

» Telex, i 
i Româ- 
ismului. 
10 Tele- 
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«'in vo- i 
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Tribuna | 
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In prag 

0,00 In- I 
tă între 
Ancheta j 
s_ soeia- 
român.

i umf în 
>1 muzi- I 
cat sâr- 

23 An
imal.

Etapa din 16 agust:
C.S.Ș. — C.F.R., 2—6; 

Parîngul — Prep. Petrila 
2 — 5 ; Min. Uricani — Ji
ul (jun.). 2 — 3, Min. A- 
ninoasa— Min. Paroșeni 
2 — 2. Etapa din 20 au
gust : Min. Paroș. — Jiul 
(jun.) 3 — 0 ; Min. Uri- 
cani — Min. Aninoasa 
4 — 0. In seria I condu
ce Minerul Uricanj. cu 4 
puncte iar în seria a Il-a 
Prep. Petrila cu 5 pun
cte.

Știinfa Petroșani-
Duminică, 20 august, sub 

semnul „Daciadei" a avut 
loc pe terenul „Știința" 
întilnirea de fotbal dintre 
echipele Știința Petroșani 
și. Minerul Lupeni.

După rezultatul egal re
alizat în compania echi
pei Corvinul Hunedoara, 
studenții au reușit o vic
torie la limită dar meri
tată în fața fostei divizio
nare B, Minerul Lupeni.

In urma unui joc des
tul de modest, cu puține 
faze de poartă și conduși 
cu 1—0 la pauză prin... 
autogolul lui Veleșan, 
ința reia jocul cu 
multă ambiție, cu 
multă claritate, șutind 
la poarta lui Homan.

A SLABII

Minerul Vulcan

Ști- 
mai 
mai 
des 
Dar

s-au întrecut în ratări Gu
lea, Seceanschi, Cismaș, 
precum și Dosan pentru 
oaspeți.

In. minutul 60, la un

Minerul lupeni 2-1 
fault asupra lui Gulea, 
Seceanschi înscrie golul 
egalizator după ce în pre
alabil a tras în zidul ad
vers. . 2: : i

La numai un i 
Dosan ratează cea 
mare ocazie de gol 
eiului. Profitînd de 
înțelegere a apărării 
dențbști, singur cu poarta 
goală, trage peste buturile 
lui Bogheanu.

Dar metodic, Știința se 
impune prin coordonatorul 
ei de joc, Puiu Velcotă, 
și în min. . 76, la o fază 
purtată pe partea dreaptă 
de Panici, Cismaș reia 
balonul în plasa porții lui 
Homan, stabilind 
scorul final.

Minerul Lupeni 
dut fiindcă nu a 
se apere, iar în atac 
pripit în fazele finale.

minut, 
mai

la 2—1

a pier- 
știuț să

s~u

Dumitru DANAȘEI. 
student

Metalul Hunedoara 3-4 (1-1; 1-1; 3-4)
Gazdele, eliminate in urma loviturilor de la 11 m
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Debutul 
populară 
lotoaiului 
semnat 
Vulcan și eliminarea 
Deși susținătorii jși 
ncau mari speranțe 
acest meci, jucătorii 
i-au putut mulțumi 
tru că timp de 120 de 
nute abia au reușit să în
scrie un singur gol, e
drept foarte frumos, o
combinație a iui facov, fi
nalizată excelent de Bă
losu, însă e prea jiuțin 
pentru calificare. Cele cî- 
teva acțiuni, nu prea pe
riculoase, sînt irosite cu 
multă ușurință de Nemeș, 
Iacov și Bălan. Nervozi
tatea unora, în care a ex
celat Cătuți, a influențat 
negativ jocul, chiar și 
cînd aveau conducerea. 
Duritatea oaspeților în 
urma cărora Davidcscu e 
nevoit să părăsească te
renul și chiar unele gre-

in cea mai 
competiție a 

romanesc a în- 
pentru Minerul 

sa.
pu- 
în 
nu 

pen- 
mi- -

șeii de arbitraj au dus la 
scăderea moralului gazde
lor care au primit nu mai 
puțin de patru 
galbene, culminînd în 
88 cu eliminarea lui 
lan.

Astfel, după 90 
nu te, se opul 
sînt necesare 
Vulcănenii rezistă în 
ce oameni și cele 30 
minute de joc 
mie nou pe tabela 
marcaj. Câștigătoarea 
hotărît deci după execu
tarea loviturilor de la llm. 
Mai era așadar, o șan
să, însă din cinci lovituri, 
trei au fost ratate de la- 
cov, Greu și Bălosu.

Metalurgiștii hunedoreni, 
aflați în deplasare, au 
știut să-și apere șansele și 
să câștige în final.

Chiar dacă nu a însem
nat o victorie pentru vul- 
căneni, partida a consti-

cartonașe 
min.
Bă-

de
fiind 

prelungiri.
ze- 
de 

nu aduc nu
de
s-a

mi- 
egal,

Campionatul județean,
prima etapă

Preparatorul Teliue —■ 
Aurul Certej, Construc
torul Hunedoara — Pre
paratorul Petrila, Dacia II 
Orăștie — Minerul 
câni, Metalul Simeria 
Minerul Aninoasa.

în. 24 august
talul Criscior — I.G.C.L. 
Hunedoara, C.F.R. Petro
șani — Parîngul Lonea, 
Minerul Paroșeni — Auto 
Hațeg și Explorări Deva 
— I.M.C. Bîrcea.I

Portarul e gata sa intervii icrian
a fost cîștigat de aslădată de apărător. De joi, 24 au
gust, vom avea din nou prilejul să vedem Jiul in a- 
semenea faze „fierbinți".

tuit un bun prilej de ve
rificare a formației pro- 

începerii
care nu. va 

ușor pentru actualii 
ai divizionarei 
Vialean.

babile înaintea 
campionatului, 
fi 
componenți
C, Minerul

C. A. VOIXESCU

E T A 1’ A I, 27 august : 
l.C'.R.A.L.
Minerul 
norul 

' talul
Tomnatic 
vița, 
Metalul 
Textila Lugoj 
șița, Unirea Alba Iiilia — 
Metalul Oțelul Roșu, C.F.R. 
Simeria — Unirea Sinnico
lau Mare, C.I.L. Blaj —• 
Electromotor Timișoara.

ETAPA A 11-a, 3 septem
brie : Unirea Sinnicolau Ma
re — C.I.L. Blaj, Minerul 
Oravița — Știința Petro
șani, Metalul Bocșa — Vul
turii Textila . Lugoj, Elec
tromotor Timișoara — Uni
rea Tomnatic, Metalul Oțe
lul Roșu — C.F.R. Simeria, 
Metalul Hunedoara — 
ICRAL Timișoara, Gloria 
Reșița — Unirea Alba Ju
lia, Minerul Ghelar — 
Laminorul Nădrag.

ETAPA A 111-a, 10 sep
tembrie : Laminorul Nă
drag — Vulturi: Textila 
Lugoj, Gloria lleș.ța — Me
talul Bocșa, Unirea Tom
natic — Minerul Giieiar, 
ICRAL Timișoara — Mi
nerul Oravița, Știința Pe
troșani — Electromotor Ti
mișoara, C.I.L. Blaj — Me
talul Oțelul Roșu, C.F.R. 
Simeria -- Metalul Hune
doara, 
— Unirea

ETAPA
tembrie :

Timișoara ■—
Giiclar, I..IH1:- 

Nădrag — Me- 
I liini'dour i, Unirea

- Minerul Ora-
Știința Petroșani - 

Bocșa, Vulturii 
Gloria Re-

Unirea Alba Iulia
Sinnicolau Mare
A IV-a, 17 sep-
Melalul Oțelul

Roșu — Gloria Reșița, Uni
rea Sinnicolau Mare — 
Știința Petroșani, C.I.L 
Blaj — Unirea Alba Iulia, 
Unirea Tomnatic ■— Lami
norul Nădrag, Minerul 
Ghclar — Minerul Oravița, 
Electromotor ■ '^îmișoara —

ATLETISM. „Cupa 
nurului muncitor1*. In 
ma concursului 
rat duminică 
pe stadionul Jiul Petroșani,
campioni municipali eu 
dreptul de a participa Ja 
etapa superioară au de
venit următorii atleți : ca
tegoria 16—19 ani fele,
Rodiea Burnei — Asocia
ția sportivă Sănătatea Vul
can și peste 19 ani, Flo
rentina Tonte de la 
I.C.P.M.C. Băieți, 16—19 
ani : Petre Aconstantine- 
sei, „Termocentrala" Pa
roșeni și peste 19 ani: 
locul 1, Alexandru Jianu 
— S.S.H. ; locul II, Ovi- 
diu Cosma ; locul HI, Du
mitru Rafiță „Termocen
trala" Paroșeni.

HANDBAL. Campiona
tul județean masculin, se
ria Valea Jiului. Rezulta
tele ultimului turneu des
fășurat la Vulcan : Utila
jul ll — Preparatorul Eu-

peni 16—29
Vulcan
33—16.

Echipa divizionară 
Utilajul — Știința Petro
șani a participat în zile
le de 19 și 20 august Ja 
Lugoj la actuala ediție, a 
„Cupei Timiș" la care au 
participat Timișul Lugoj, 
C.S.M. Reșița,' 
Hunedoara, 
Timișoara și, 
Utilajul-Știința 
șani.

Cîștigînd 2 meciuri din 
cele 4, respectiv, 19—16 
cu Metalul Hunedoara și 
14—10 eu- Tehnometal Ti
mișoara, elevii antrenoru
lui Icronim Ceacu au o- 
cupat locul trei, reușind 
să-și realizeze obiectivul 
de rod are a lotului de ca
re dispune și a cunoaște 
potențialul citorva din e- 
ehipele participante în se
ria în care activează.

In aceasta vara 
chipajul turistic „Mon
tana — Craibuc" din 
Petrila, a luat din nou 
în piept Meridionalii. 
Intr-un moment de ră
gaz, la Babele, au fost 
surprinși de obiectivul 
aparatului de fotogra
fiat, al profesorului Dane 
Cocor.

Metalul 
Tehnometal 

respectiv, 
Petro-

Slaicu BALOI

RUGBI

Scor sever 
în finala „Daeiadei‘c 

de performanță 
După frumoasa com

portare avută în turneul 
final, unde au reușit să 
elimine reprezentativele 
județelor Cluj-Napoca și 
Constanța, în finala cu 
selecționata municipiului 
București, Știința Pei.oșani 
a pierdut cu un scor 
sever, 36—0, clasîndu-se 
pe locul II și cucerind ast
fel medaliile. de argint.

Metalul Hunedoara. Meta
lul Bocșa — ICRAL Timi
șoara, Vulturii Textila Lu
goj — C.F.R. Simeria.

ETAPA A V-a, 24 sep
tembrie : Metalul Bocșa -- 
C.F.R. Simeria. Gloria Re- 
Ișița — Unirea Tomnatic, 
Minerul Oravița — Lami
norul Nădrag, Știința Pe
troșani — Vulturii Textila 
Lugoj, Metalul Hunedoara 
— C.I.L. Blaj, Unirea Alba 
Iulia — Minerul Ghelar, 
Unirea Sinnicolau Mare — 
Metalul Oțelul Roșu, ICRAL 
Timișoara — Electromotor 
Timișoara.

ETAPA A Vl-a 1 octom
brie : Metalul Oțelul Roșu 
— Electromotor Timișoara, 
Minerul Ghelar —- Știința 
Petroșani, ICRAL Timișoa
ra — Unirea Sinnicolau 
Mare, Laminorul Nădrag 
— Gloria Reșița, Vulturii 
Textila Lugoj — Minerul 
Oravița, C.I.L. Blaj — Me
talul Bocșa, Metalul llune- 
dora — Unirea Alba Iulia, 
C.F.R. Simeria — Unirea 
Tomnatic.

ETAPA A Vll-a, 8 oc
tombrie : 'Unirea Tomnatic
— Știința Petroșani, Elec
tromotor Timișoara — Glo
ria Reșița, Minerul Oravi
ța — C.F.R. Simeria, Vul
turii Textila Lugoj — 
ICARL Timișoara, Metalul 
Oțelul Roșu — Metalul 
Bocșa, Unirea Sinnicolau 
Mare — Metalul Hunedoa
ra, Minerul Ghelar — C.I.L. 
Blaj, Laminorul Nădrag — 
Unirea Alba Iulia.

ETAPA A VIII-a, 15 oc- 
. țombrie : Unirea Alba Iulia
— Minerul Oravița, Metalul 
Hunedoara — Unirea Tom
natic, Electromotor Timi
șoara — Vulturii Textila

>
Lugoj, Știința Petroșani — 
Metalul Oțelul Roșu, Gloria 
Reșița — -ICRAL. Timișoara 
C.I.L. Blaj — Laminorul 
Nădrag, Metalul Bocșa — 
Unirea Sinnicolau Mare, 
C.F.R. Simeria — Minerul. 
Ghelar.

ETAPA A IX-a 22 oc
tombrie : Metalul Hunedoa
ra — Știința Petroșani, Mi
nerul Ghelar — Gloria Re
șița, ICRAL Timișoara — 
Metalul Oțelul Roșu, Uni
rea Tomnatic — Vulturii 
Textila Lugoj, Metalul Boc
șa — Unirea Alba Iulia, 
Unirea Sinnicolau Mare — 
Electromotor Timișoara, 
Laminorul Nădrag — C.F.R. 
Simeria, Minerul Oravița 
— C.I.L. Blaj.

ETAPA A X-a, 29 octom
brie : Minerul Oravița — 
Metalul Bocșa, ICRAL Ti
mișoara — C.I.L. Blaj, U- 
nirea Alba Iulia — C.F.R. 
Simeria, Minerul Ghelar —’ 
Electromotor Timișoara, 
Metalul Oțelul Roșu — Fi
nirea Tomnatic, Știința Pe
troșani — Laminorul Nă
drag, Vulturii Textila Lu
goj — Unirea. Sinnicolau 
Mare, Gloria Reșița — Me
talul Hunedoara.

ETAPA A Xl-a, 5 noiem
brie : C.F.R.. Simeria —
ICRAL Timișoara, Metalul 
Hunedoara. — Metalul O- 

. țelul Roșu, Unirea Sinnico
lau Mare — Minerul Ora
vița, Vulturii Textila Lu
goj — Minerul Ghelar, 
Știința Petroșani - — Gloria 
Reșița, C.I.L. Blaj — Uni
rea Tomnatic, Electromotor 
Timișoara - Unirea Alba 
Iulia, Laminorul Nădrag — 
Metalul Bocșa.

ETAPA A' XlI-a, 12 no
iembrie : Metalul Bocșa — 
Minerul Ghelar, ICRAL Ti-

mișoara — Știința Petro
șani, C.F.R. Simeria — 
C.I.L. Blaj, Unirea Tomna
tic. — Unirea Alba Iulia, 

- Vul7 
Lami- 

Nădrag — Electro- 
Timișoara, Metalul 
Roșu — Minerul O- 
Gloria Reșița — U-

Unirea
Metalul Hunedoara 
turii Textila Lugoj, 
norul 
motor 
Oțelul 
ravița, 
nirea Sinnicolau Mare.
ETAPA A XIII-a, 
iembrie: Vulturii Textila 
Lugoj — Metalul 
Roșu, Unirea Alba Iulia — 
ICRAL Timișoara, Unirea 
Sinnicolau Mare — Lamino
rul Nădrag, Minerul Oravi-, 
ța — Gloria Reșița, Elec
tromotor Timișoara — 
C.F.R. Simeria, Metalul 
Bocșa — Unirea Tomnatic, 
Minerul Ghelar — Metalul 
Hunedoara, Știința Petro
șani — C.I.L. Blaj.

ETAPA A XlV-a, 26 no
iembrie : C.F.R. Simeria — 
Gloria Reșița, C.I.L. Blaj — 
Vulturii Textila Lugoj, Ur
nirea Alba Iulia — Știința 
Petroșani, Electromotor Ti
mișoara — Metalul Bocșa, 
Laminorul Nădrag — Meta
lul Oțelul Roșu, Minerul 
Ghelar — Unirea Sinnico
lau Mare, Unirea Tomnatic 
— ICRAL Timișoara, Meta
lul Hunedoara — Minerul 
Oravița

ETAPA A X\ -a, 3 de
cembrie : Minerul Oravița 
- Electromotor Timișoara, 

Metalul Oțelul Roșu — Mi
nerul Ghelar. Unirea Sinni
colau Mare — Unirea Tom
natic, ICRAL Timișoara — 
Laminorul Nădrag, Metalul 
Bocșa — Metalul Hunedoa
ra, Știința Petroșani — 
C.F.R. Simeria, Vulturii 
Textila Lugoj — Unirea 
Alba Iulia, Gloria Reșița — 
C.I.L. Blaj.

19 no-

Oțelul
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populare românești, „Co
lecția de artă comparată 
Alexandra și Barbu Slăti- 
aeanu" reunește piese ca
re definesc stilistica . ar
tei _ populare feudale 
românești. în dialog cu 
nonele de cultură cu care 
Vin în contact. /

In ansamblul bogat și 
coerent al „Colecției Se- 
rafina și Gheorghe Răul" 
se distinge o valoroasă 
selecție din opera lui. Pal- 
lady ■

Deopotrivă act de is
toric al artei și pagină de 
biografie, colecția mento- 
rială „Iosif lser“ are me
ritul de a creiona figura 
unei personalități artis
tice pe fundalul realității 
sociale a timpului.

Urmărind cu interes tot. 
ceea ce oferă noul și pres
tigiosul așezămînt de cul
tura, tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au cuvinte de 
laudă pentru „Colecția de 
artă orientală Marcu Be- 
za și a soților Hortensia și 
Vasilc George Beza", în 
care sînt adunate mărtu
rii ale relațiilor romani
lor cu popoarele din Bal
cani și Orientul Apropiat. 
Sini expuse, între altele, 
lucrări de artă arabă la 
care se adaugă fotografii 
și materiale documentare 
ce reconstituie convin
gător realității sociale pe 
care colecționarul le-a 
cunoscut.

Picturile, sculpturile, 
ca și mobilierul artistic 
ce au compus interiorul in 
care a trăit scriitorul for
mează baza „Colecției Vic
tor Eftimiu".

Vizita Muzeului colecți
ilor de artă continuă cu 
altă prezentare monografi
că, de această dată con
sacrată pictoruliii Ale
xandru Phoebus, artist ce 
a rămas constant unor 
teme ce evocă meleagurile 
Făgărașului sau Bucureș
tii. .

„Colecția prof. Garabet 
Avachian" atrage atenția 
prin picturile populare pe 
sticlă din centre ca Nicu- 
4a, Făgăraș, Sebeș, Alba, 
Schei și altele.

. T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu dau o a- 
preciere deosebită „Colec
ției Elena și Anastase Si- 
mu“, una dintre cele mai 
.vechi colecții ; muzeale din 
Capitală. Sînt prezentate 
aici opere ce se referă eu 
exemple semnificative la 
un întreg secol de artă 
românească — de la ar
tiștii pașoptiști pînă ia 
cei .activi în deceniul al 
treilea al acestui secol.

După vizitarea celor 13 
colecții de artă, care com
pun . patrimoniul noului 
muzeu din Capitală, tova
rășul ■: Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cu 
specialiștii, cu organiza
torii muzeului, cu colec
ționari de artă prezenți. 
In clipe emoționante,, de 
neuitat, pictorul Hrandt 
Avakian, Sabina Avachian 
și Elisabeta Weinberg se 
apropie de tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu,
exprimîndu-i întreaga lor 
gratitudine pentru pre
țuirea acordată artei, pen
tru crearea acestui mu
zeu, menit să înmănun- 
cheze și să redea milioa
nelor de iubitori de fru
mos' din țara noastră va
lorile artistice pe care 
le-au strîns de-a lungul 
multor ani.

Secretarul general al 
partidului adresează lor, 
tuturor pasionaților de ar

tă care și-au pus, cu dra- 1 
goste, colecțiile adunate la 
dispoziția publicului larg, 
calde mulțumiri, ditto o 
înaltă apreciere gestului 
lor cu profundă încărcă
tură culturală, patriotică, î

In continuare au fost 
vizitate, în sălile desti
nate expozițiilor tempo
rare — o idee ce contri
buie la lărgirea profiUL 
lui muzeului — o selecție 
de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și ta
piserie reunite sub titlul 
„Pagini de istorie**. Lu
crări de prestigioși artiști 
din diferite generații a- 
duc în imagine simboluri
le luptei poporului nos
tru pentru unitate și in
dependență națională. De 
la evocarea unor pagini 
din trecut, se ajunge în 
chip firesc la glorificarea 
prezentului socialist.

In încheierea vizitei la 
„Muzeul colecțiilor de ar
tă", tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu scriu 
pe întîia filă a cărții de 
onoare.

7 ovară ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat au vizitat, de ase
menea, Expoziția „Mărturii 
ale dragostei, prețuirii și a- 
dîneii recunoștințe mani
festată de întregul partid 
și popor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul ani
versări a 60 de ani de via
ță și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară", 
deschisă în sălile Muzeu
lui de istorie a Republicii- 
Socialiste România.

Expoziția înmănunchează 
cele mai valoroee daruri 
oferite secretarului general 
al partidului din toate col
țurile țării, de mari colec
tive de oameni ai muncii 
din întreprinderi și institu
ții, de țărani, de simpli ce
tățeni, ca omagiu pentru 
rolul fundamental pe care 
îl are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în conducerea 
partidului și țării. Ea se 
constituie într-o puternică 
și sugestivă mărturie a sen
timentelor de dragoste fier
binte, de adîncă recunoș
tință și prețuire pe care în
treaga noastră națiune Ie 
nutrește față de partid și 
secretarul său general pen
tru clocotitoare» sa activi
tate închinată ridicării Ro
mâniei pe noi trepte de 
progres și civilizație, bună
stării . și fericiri poporului 
nostru. Miniaturi și mache
te ale unor mari împliniri 
industriale, alte exponate 
sugerează dezvoltarea ar
monioasă 3. tuturor județe
lor și localităților patriei.

Expoziția cuprinde de a- 
semenea. obiecte artistice 
cu semnificație istorică ca
re evocă prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
sărbătorirea, unor mari eve
nimente din viața poporu
lui nostru, aditiva prețuire 
pe care partidul, întregul 
popor o acordă unor mari 
bărbați ai istoriei, înainta
șilor luptei pentru drepta
te, libertate și indepen
dență națională.

Expoziția cuprinde un 
mare număr de tablouri, 
busturi în bronz și mar
mură, prdtrete pe țesături 
sau încrustate în porțela
nuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elenă Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
prietenie dovezilor de dra
goste și recunoștință ale 
bucureștenilor.

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a tovarășului HUA KUO-FEN 

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I) 

caracterizează dialogul 
româno-chinez la nivel î- 
nalt, bunele relații sta
tornicite intre partidele, 
țările și popoarele noas
tre.

In cadrul întilnjrilor si 
convorbirilor deosebit de 
rodnice dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Kuo-fen au fost 
adoptate hotărîri menite 
să dea o bază și mai 
concretă pi ieteniei româ- 
no-chineze, să ducă la în
tărirea și dezvoltarea con
tinuă a solidarității și 
colaborării dintre parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
Populară Chineză, pe ba
za principiilor stimei și 
respectului reciproc, in
dependenței și suveranită
ții naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, întraju
torării tovărășești și so-. 
lidarității internaționale.

Guvernele celor două • 
țări s-au informat reci
proc eu privire la ratifi
carea și intrarea în vi
goare a Acordului de co
laborare economică și teh
nică pe termen lung, sem
nat la Pekin la 19 mai a.c. 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen.

Pe baza hotărîrilor a- 
doplate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu și to
varășul Hua Kuo-fen, în 
timpul vizitei au fost con
venite și semnate noi în
țelegeri de colaborare bi
laterală.

, Tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al

Reîntîlnire între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen

După cum s-a anunțat, 
duminică după-âmiază, to
varășul N i c o 1 a e* 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-a țeîntîlnit cu to

Duminică seara, tovară- ... 
șui Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populate Chine
ze, a oferit, un dineu o- 
ficial în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia

Oaspetele cooperatorilor 
din comuna Cumpăna

Duminică dimineața, to
varășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat 
al R.P, Chineze, aflat în 
vizită în județul Cons
tanța, a fost oaspetele co
operatorilor din comuna 
Cumpăna, unitate agrico
lă fruntașă din această zo- 
ză a țării.

înaltul oaspete a fost 
însoțit de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C C. al P.C.R., priin- 

Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român 
prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România și tova
rășul Ci Den-kuei, membru 
al Biroului Politic al Co- 
initetuiui Central al Par
tidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului 
de Stat al Republicii 
Populare Chineze, au sem
nat :

‘ — Acordul între Guver
nul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Re
publicii Populare Chine
ze privind constituirea Co
misiei guvernamentale ro- 
mano-chineze de colabora
re economică și tehnică ;

-— Protocolul între Gu
vernul Republicii Socia
liste România șt Guvernul 
Republicii Populare Chi
neze privind colaborarea 
tehnică în producție ;

— Protocolul între Gu
vernul Republicii Socia
liste România și Guvernul 
Republicii Populare Chi
neze privind condițiile de 
viață și de muncă ale per
sonalului tehnieo-ingine- 
resc solicitat și trimis re
ciproc și ale practicanților 
tri m își. reciproc ;

— Acordul între Gu
vernul Republicii Socia
liste România și Guvernul 
Republicii Populare Chi
neze privind colaborarea 
tehnico-ștîințifică ;

— Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și 
plățile între Guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Repu
blicii Populare Chineze pe 
anul 1979.

Tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu

varășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Cen
tral ăl Partidului Comu
nist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chine
ze.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 

Dineu oficial
liste România, în saloane
le Ambasadei Republicii 
Populare Chineze la Bucu
rești.

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mănescu, alte per
soane oficiale române.

Au luat parte persoane
le oficiale chineze care în
soțesc pe înaltul oaspete 
în vizita- oficială de prie
tenie în țara noastră.

In timpul dineului, des

ministru al guvernului, de 
alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte oficialită
țile chineze care îl înso
țesc pe tovarășul Hua 
Kuo-fen în vizita sa în ța
ra noastră.

Vizita a oferit solilor 
poporului chinez posibili
tatea de a lua contact cu 
lucrători și specialiști ai 
ogoarelor dobrogene, de
a cunoaște nemijlocit re
alizările obținute de a-
ceștia în dezvoltarea și 

nist Român, ministrul a- 
țaceriior externe al 1; - 
publieii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Huan 
Hua, membru al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii Populare 
Chineze, au. semnat :

— Acordul între Gu
vernul Republicii Socia
liste România și Guver
nul Republicii Populare 
Chineze privind colabora
rea în domeniul turismu
lui ;

— Acordul între Gu
vernul Republicii Socia
liste România și Guvernul 
Republicii Populare Chi
neze privind carantina fi- 
tosânitară și protecția 
plantelor ;

— Acordul între gu
vernul Republicii Socia
liste România șî Guvernul 
Republicii Populare Chi
neze privind colaborarea 
tehnică în domeniul com
baterii bolilor animalelor;

— Procesul verbal pri
vind schimbul instrumen
telor de ratificare a Con
venției româno-chineze 
privind înființarea reci
procă de consulate ge
nerale. ' \ ;

A mai fost semnată 
Convenția între întreprin
derea de exploatare a flo
tei maritime NAVROM și 
compania de navigație ma
ritimă chineză privind 
înființarea unui serviciu 
de linie maritimă.

Toate aceste înțelegeri 
vor amplifica și diversifi
ca colaborarea romăno- 
ehiheză, contribuind la ac
celerarea construcției so
cialisto în cele două țări, 
demon strînd superiorita
tea relațiilor de tip nou 
dintre popoarele ce edifică 
noua orânduire.

Kuo-fen au avut un nou 
schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a rela
țiilor rorpâno-chineze, pre
cum și în legătură cu pro
bleme actuale ale vieții po
litice internaționale.

fășurat într-o ambianță de 
caldă prietenie tovără
șească, tovarășul Hua 
Kuo-fen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Toasturile au fost mar
cate, în mod solemn, după 
încheierea lor, de intona
rea Imnului de stat al. Re
publicii Socialiste Româ- 
niâ și Imnului de stat al 
Republicii Populare Chi
neze.

modernizarea agriculturii
— sectcir cu mare pondere 
în economia județului.

Tovarășul Hua Kuo-fen a 
exprimat calde aprecieri 

' la adresa lucrătorilor o- 
goarelor, a eforturilor a- 
i.estora, a .experienței do- 
bîndite de ci în crearea 
unei agriculturi moder
ne.
- La plecare, sutele de 
cooperatori au ovaționat 
îndelung pe înaltul sol al 
poporului chinez prieten.

In cadrul schimbului de 
păreri cu privire la pro
blemele actuale ale situa
ției internaționale a fost 
subliniată • necesitatea de 
a se acționa pentru a se 
asigura o evoluție demo
cratică a vieții politice 
mondiale, întărirea păcii 
șl securității generale. Ce
le două părți vor întări 
conlucrarea dintre ele 
pentru instaurarea în 
viața internațională a te
nor relații de deplină e- 
gălitate și respect al in
dependenței popoarelor, 
care să excludă cu de
săvârșire folosirea forței 
și a amenințării cu forța 
în raporturile dintre sta
te, să asigure fiecărei na
țiuni posibilitatea dezvol
tării libere, fără nici un 
amestec din afară. Ele sînt 
hotărî.te să-și aducă con
tribuția alături de celelal
te popoare ale lumii, la 
soluționarea marilor și 
complexelor probleme ca
re confruntă omenirea con
temporană în interesul li
bertății și independenței 
popoarelor, al socialismu
lui, securității, și păcii in 
lume.

Vizita actuală, la fel ca 
și cea efectuată în luna 
mai 1978 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica 
Populară Chineză, a pri
lejuit o mai bună cunoaș
tere reciprocă a realizărilor 
eclor două popoare în 
construcția socialismului, a 
muncii intense ce se des
fășoară în . ambele țări 
pentru îndeplinirea ho
tărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și Con
gresului al XI-lea al P.C. 
Chinez. Tovarășul Hua 
Kuo-fen a vizitat între
prinderi industriale și a- 
gricole, obiective sociale 
și culturale în București, 
în județele Prahova, Bra
șov și Constanța. ,

. întregul popor român 
salută cu; satisfacție și 
bucurie rezultatele deose
bit de rodnice ale primei 
vizite la nivelul cel mai 
înalt în țara noasț-ă a 
conducerii partidului și 
statului chinez, fiind con
vins că ea marchează un 
moment istoric în cronica 
relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare 
dintre țările și partidele 
noastre, în interesul celor 
două popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și 
păcii în lume.

Tovarășul 
Hua Kuo-fen 

a sosit la Belgrad
BELGRAD 21 (Agerpres) 

Hua Kuo-fen, președinte
le Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chi
neze, a sosit luni la Bel
grad intr-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația 
lui losip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

înaltul oaspete chineza 
fost întîmpinat la ‘„Pala
tul Alb" — reședința pre
zidențială din capitala Iu
goslaviei -— de președinte
le R.S.F. Iugoslavia, de 
alte oficialități ale țării- 
gazdă.

In aceeași zi au început 
convorbirile oficiale la ni
vel înalt iugdslavo-chine- 
ze.
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