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Ieri cetățenii Bucureștiului 
l-au întîmpinat cu căldură pe președintele Tito

Capitala tării — împodobită în 
vesminte sărbătorești. îngemănate cu 
decorul multicolor al anotimpului în
floririi — a făcut ieri, cu tradițio
nala sa ospitalitate, o caldă primire 
tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretarul ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care, împreună cu so
ția, face o vizită oficială în țara 
noastră, Ia invitația Comitetului Cen
tral a! Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Drapele românești și iugoslave 
flutură în adierea vîntului, iar cu
lorile lor se răsfrîng parcă în miile 
de stegulețe, în mulțimea buchete
lor de flori, fluturate de bucureș- 
teni veniți pe aeroportul Băneasa 
în întîmpinarea oaspeților.

Pe fațada clădirii aeroportului se 
află^îortretele tovarășilor Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu; urările 
de salut înscrise pe mari pancarte 
în limbile română și sîrbo-croată: 
Trăiască prietenia Româno-Iugosla- 
vă!, Zivelo Rumunsko-Jugosloven- 
sko prijateljstvo !, Bine ați venit, to
varășe Iosip Broz Tito !, Dobro nam 
dosii druze Josipe Broz Tito!, ex
primă sentimentele frățești pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul iugoslav vecin și prieten.

In întîmpinare, pe aeroport se a- 
flau tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Mau- 
rer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Alexan
dru Drăghlci, Paul Nlculescu-Mizil, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Blajovici, Dumitru Co- 
liu, Flórian Dănălache, János Fa
zekas, Petre Lupu, Ilie Verdeț, Va
sile Vîlcu, Mihai Dalea, Manea Mă- 
nescu, Vasile Patilineț, Virgil Tro- 
fin. Constanța Crăciun, Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Gaston Marin și 
Roman Moldovan.
\ Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști. români și iu
goslavi, corespondenți ai unor a- 
genții de presă și ziare de peste 
hotare.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România.

Pe cer se profilează nava aeriană 
a președintelui, escortată de la 
frontieră de 4 avioane cu reacție 
ale forțelor noastre armate.

La ora 10,00 aterizează avionul o-

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
Luni după-amiază, la Palatul Re

publicii Socialiste România au în
ceput convorbirile oficiale între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretai 
general al Comitetului Central al 
partidului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent a! 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. as 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, mem
bri ai Comitetului Executiv și ai 
Prezidiului Permanent al C.C. al 

ficial purtînd pavilioanele românesc 
și iugoslav.

In aplauzele puternice și aclama
țiile mulțimii coboară tovarășul Io- 
sip Broz Tito cu soția, Iovanka 
Broz. Ei sînt întîmpinați cordial de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu cu so
ția, Chivu Stoica -și Ion Gheorghe 
Maurer cu soția.

Președintele Tito prezintă condu
cătorilor de partid și de stat români 
persoanele care îl însoțesc : Țvietin 
Miatovici, secretarul Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Marko Nikezici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Aleksandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Federa
le, membru al Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia, Giurița Ioikici, secretarul Co
mitetului regional al Uniunii Co
muniștilor din Regiunea Autonomă 
Voivodina, membru al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui Re
publicii, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iakșa Petrici, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București și Milorad Pe- 
șici, șeful Direcției pentru Europa 
de răsărit din Secretariatul de Stat 
pentru afacerile externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă pe membrii conducerii de 
partid și de stat veniți în întîmpi
nare.

Pe aeroport este aliniată o gardă 
de onoare,- comandantul gărzii dă 
raportul. Se intonează imnurile de 
stat ale Iugoslaviei și României; în 
semn de salut răsună 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Iosip Broz Tito și Ni
colae Ceaușescu trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice aflați pe aeroport, 
precum și persoane oficiale ro
mâne.

Adresîndu-se oaspetelui, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit cu- 
vîntul de bun sosit :

STIMATE TOVARĂȘE TITO, 
STIMATĂ TOVARĂȘE IOVANKA 

BROZ,
DRAGI OASPEȚI.
TOVARĂȘI,
îmi revine plăcuta misiune de 

a vă adresa, în numele Comitetu-

P.C.R., prim-vicepreședinți ai Con 
siliului de Miniștri, Florian Dănă- 
lache, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe 
nesc de partid București, Cornelii; 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Andrei 
Păcuraru, membru al C C. al P.C.R., 
sef de secție al C.C. al P.C.R., Oc- 
'avian Groza, adjunct al ministru
lui energiei electrice, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.S.F. Iugosla
via, și Vasile Șandru, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Țvietin Miatovici, secre
tarul Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Herțe- 
gcvina, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia,
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lui Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, al întregu
lui nostru popor, un călduros „Bine 
ați venit în Capitala României so
cialiste !".

Vizita pe care o faceți în țara 
noastră, constituie o nouă mani
festare a relațiilor de colaborare 
tovărășească dintre România și Iu
goslavia, relații întemeiate pe vechi 
tradiții de prietenie și bună veci
nătate intre popoarele noastre, pe 
țelurile comune ale construirii o- 
rinduirii socialiste, ale luptei pen
tru apărarea cauzei păcii în lume.

Ne exprimăm satisfacția că vom 
avea prilejul de a face schimb de 
păreri asupra problemelor de in
teres comun, cit și asupra celor 
privitoare la viața internațională 
contemporană.

Preocuparea partidelor și guver
nelor noastre pentru dezvoltarea 
continuă și multilaterală a colabo
rării politice, economice, culturale 
și științifice dintre cele două țări 
corespunde, fără îndoială, interese
lor ambelor popoare, cauzei gene
rale a socialismului și păcii. Sîn- 
tem convinși că întîlnirile pe care 
Ie veți avea cu populația, convor
birile pe care le vbm purta împre
ună, întreaga vizită în țara noastră, 
vor contribui la dezvoltarea prie
teniei și colaborării frățești între 
țările, popoarele și partidele noas
tre.

Dorim din toată inima să vă. sim
țiți cîț mai bine în mijlocul poporu
lui român.

Trăiască $1 să se întărească prie
tenia frățească dintre popoarele 
României și Iugoslaviei !

A răspuns tovarășul IOSIP BROZ 
TITO:

DRAGĂ TOVARĂȘE CEAUȘESCU, 
DRAGĂ TOVARĂȘE STOICA, 
TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI,

Doresc înainte de toate ca, în 
numele nostru al tuturor care am 
sosit în țara dumneavoastră, să 
mulțumesc pentru această întîmpi
nare prietenească și pentru cuvin
tele calde de bun sosit. Folosesc 
în același timp ocazia ca, în nu 
mele popoarelor Iugoslaviei și a! 
meu personal, să transmit cele mai 
calde saluturi și cele mai bune 
urări poporului Republicii Socialis
te România. Sîntem foarte mulțu
miți pentru faptul că s-a realizat 
dorința noastră de a vizita Româ
nia prietenă, de a cunoaște reali
zările dumneavoastră și de a face 
un schimb de păreri referitor la 
toate problemele Care interesează 
cele două țări ale noastre. Această 
vizită trebuia să aibă loc încă a- 
cum jumătate de an, însă împre
jurările ne-au împiedicat atunci să 
o realizăm.

Sînt vii in amintirea noastră ospi
talitatea și primirea cordială cu care 
am rost întîmpinați cu ocazia vizi
telor anterioare în România. Deși 
soarta istorică diferită a despărțit 
uneori cele două țări ale noastrey 
prietenia tradițională a popoarelor 
noastre nu a fost zdruncinată, de
oarece ea s-a întemeiat pe năzuin
țele comune de libertate și progres 
social. Astăzi, cind ne leagă idea
luri comune ale Construcției socia
lismului, este natural ca înțelege
rea și încrederea reciprocă să fie 
și mai puternice. Acest lucru este 
confirmat și de dezvoltarea rodnică 
a relațiilor noastre, de întărirea co
laborării reciproc avantajoasă in 
multe domenii. Sînt ferm convins 
că între cele două țări socialiste 
a(e noastre există multe posibili
tăți - nefolosite încă pentru întări
rea continuă a relațiilor bilaterale.
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Punct de sprijin pe calea kilo
waților.

Consfătuire pe tema :
Documentarea și informarea tehnică

In cursul zilei de 
ieri, la clubul C.C.V.J. 
din Petroșani s-au des
fășurat lucrările consfă
tuirii organizate de 
Consiliul regional al 
sindicatelor — Hune
doara, Institutul de do
cumentare tehnică din 
București și Institutul 
de mine din Petroșani 
pe tema : „Organizarea 
documentării și infor
mării tehnice în spriji

nul introducerii noului 
în producție".

Pe această temă au 
fost prezentate șase 
referate. După expune
rea referatelor au ur
mat discuții.

La consfătuire au 
participat tovarășii Bă
lan Vichente, președin
tele C.R.S. Hunedoara, 
Lungu Ioan, membru 
al Biroului Comitetului 
regional Hunedoara al

------------------------------ - ------------------------

Obiecte străine in cărbune
șL». iierit nicitate

Intr-un colț al încăperii se află 
orînduite o lampă, un perforator, 
o mască de autosalvare și un cio
can de abataj. In urmă cu cîteva 
zile, aici și-a făcut apariția și un 
explozor(?l). Un birou de obiecte 
pierdute ? Nicidecum. Ne aflăm în 
sala cîntarului de la preparația Pe- 
trila.

— Astea sînt fleacuri pe lîngă 
multe alte obiecte 
ce ni le trimit mi
nerii, explică to
varășul Suciu Va
sile, șef de schimb 
la separație. Zil
nic, pe lîngă cărbune sîntem ne- 
voiți să „recepționăm“ rame de 
transportor, cîrlige și roți de vago- 
nete, mulle bucăți de lemn de mă
rimi și forme variate (inclusiv tra
verse), lanțuri de transportor, beto- 
nite, cleme pentru armături T.H., 
bucăți de șină etc., Este vorba de 
aproximativ un vagonet de fier

RELAȚIA EXPLOATĂRI
— PREPARAȚIE

înainte de a fi expediate întreprinderilor textile beneficiare, bo
binele produse în secțiile Fabricii de fire artificiale „Viscoza“ Lupeni 
sînt supuse unui control riguros.

ÎN CLIȘEU : muncitoarele Filip Ecaterina și Geizler Olga efectuîud 
controluL

Un fjipt

<!FMMF

PE UN SOL FERTIL
Foarte adesea printre florile 

cimpuiui descoperi acea gin
gășie neafișată, gingășia de 
care are nevoie uneori sufle
tul tău pentru pacea sa. De 
multe ori nici nu sesizezi a- 
ceste nevoi ale sufletului. ele 
venind parcă de undeva din 
subconștient. Și numai cind 
cade pe el balsarnu1 gingășiei, 
al candorii simplității simți e- 
fectul — liniștea lui. Gingășia 
și candoarea simplității...

Călătoresc. Tovarășii mei de 
drum mi-s cu desăvirșjre ne
cunoscute Doi dintre ei, de
duc din discuții, s-au cunoscut 
numai pe peronul gării de ple
care. Sînt oameni simpli, de 
la țară. Cel de-al treilea, o fe
meie, e după toate probabili
tățile, funcționară la C.F.R. 
sau poate soție de ceferist. 
Are permis pe C.F.R. Fiecare 
iși deapănă gindurile sale. Mai 
ales unul dintre cei doi băieți 
de la țară. E atit de ingindu- 
rat și de trist incit tace o notă 
discordantă cu comunicativita-

IOAN CIOGLEI
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P.C.R., ing. Haica Cor
nel, din partea C.C.S., 
Ghioancă Victor, secre
tar al Comitetului oră
șenesc de partid Petro
șani, dr. ing. Manea 
Alexandru din partea 
I.D.T., delegați ai Mi
nisterului Minelor, in
gineri și șefi de brigăzi 
de la exploatările mi
niere din bazin și re
giune, activiști de 
partid și de sindicat.

vechi pe zi și 7—8 vagoane de 
lemn pe lună. Dacă fierului și lem
nului îi găsim o întrebuințare, cu 
betonitele n-avem ce face.

— Și totuși, cum procedați cu 
betonitele ?

— Le nimicim și Ie trimitem la 
haldă. (Este vorba de 100-120 bu
căți betonite sosite la preparație 
într-o lună).

Referitor la ne
cazurile ce le pro
duc aceste obiec
te neașteptate pre
paratorilor ne pu
ne în temă tov.

ing. Florea Sabin, șeful preparației. 
Primul este muncă în plus cu ale
sul, transportarea și depozitarea lor. 
Al doilea : pericolul permanent ce-i 
prezintă materialele fieroase pentru

Francisc VETRO

(Continuare in pag. 3-a)
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SPORT» SPORT HANDBAL

Un meci care a incAlzit
fotbal

Minerul Lupani —
C. S. M. Sibiu 2-0 (1-0)

După un meci in care ju
cătorii ambelor echipe au fă
cut o măre risipă de ehet
ne, datorită téréhüiui des
fundat, Minerul a ci$tigat pe 
merit. Scorul putea fi mai 
mare in favoarea gaZdelof, 
deoarece au ratat 11 ocazii 
de gol și au beneficiat de 
fapte cornere. Oaspeții s-au 
apărat cu dîrzenie Si au â- 
tacat rar, ratînd copilărește 
Cele patru ocazii pe cate și 
le-au oreat, precum și unita 
lovitură de corner. Primul gol 
a fost marcat spre sfîrșitul pri
mei reprize. în minutul 35 
Szeneț execută precis o lo
vitură liberă din mijlocul te
renului oaspeților pînă la 
Cotroază. Acesta, bine plasat 
in careu, împinge mingea ou 
Mpul peste portar, în plasă.

După un minut de la înce
perea reprizei secunde se

marcă cel de-el doilea gol. 
ta uti atac al gazdelor, por- 
tatul Cotnan iese din careul 
mic, pentru a intercepta ba- 
ionul trlmia de tuba» îneta- 
tării echipei eale, dar inter
vine prea tirziu. Cotroază a- 
¡unge mal repede la minge 
și o ridică poate portar, in 
poarte goală,

Spre síiéitől întîinlili ai- 
blenil încep ia domine, lat 
lupenenil dau »etnii« de obo
seală. Laufceag ratează încă 
cea mai mat« ocazie de a re
duce din scor. El trimite min
gea dm centrul eateulul gaz
delor, neaiingherlt de nimeni, 
pe lîhgă poarta goală, pără
sită de Mihalache.

Victoria lupenenilör merită 
aprecieri pozitive, fiind obți
nută cu o formație din oare 
lipseau trei titulari. Pe ex
trema atingă în locui iui Pro-

cup au jucat mediocru, fără 
pătrunderi speGtauloaae, Șop- 
teranu și Aruncuteanu (unul 
în prima fi cadăMt în a doua 
repriză), De la halfie s-au e- 
Vlaențlat Tota, iar de la îna
intare Cotroază (cei mai buni 
de pe teren în această întîl- 
aite), Dan și Ptalea s-au re
marcat lâ apărare, prin initer- 
veațiUe calme, bine gîndite.

Arbitrul Biriescu Ștefan din 
TlmlfOard a condus forma
țiile : MINERUL : Mihalache, 
Szonés, Dah, Luban, Prăiea, 
Toia, Cotroază, Cărare, Olo- 
gu, Macavei, Șopteroanu (A- 
runcuteanu).

C.S.M. SIBIU : Contam, Da
vid, Onochi, fine, Gheorghe, 
ReC&f, LâUfceag, ComȘa, Nuhu, 
Gedetu, Gristee.

V. STRĂUȚ

Pe marginea medului Jiul — Vagonul Arad 
R------------------------------------------------------------------
In loc de cronică

iMintea meciului de hand
bal din cadrul categoriei A, 
seria a II-â dintre Știința Pe
troșani — Știința Tg. Mureș, 
unul din spectatori, văkind 
ploaia care continua să ca
dă neîntrerupt și băltoacele 
ce se formaseră pe teren, se 
întreba cu Îngrijorare t „Oare
vom vedea azi un meci de
handbal sau ub meci de
polo" ?

Spectatorul avea toate mo-
tlvele st fie îngrijorat! pin-
za de apă ce acoperise te
renul constituia un impedi
ment serios atît pentru hând- 
baliști, cît și pentru calitatea 
jocului în general. Presupu
nerile au iest însă infirmate 
Spectatorii care au stat pînă 
la sfîrșitul întîlnirii bU au 
avut ce regreta. Peste aș
teptări, meciul a fost deose
bit de vioi, plăcut mai ales

In repriza a doua, etnd de 
altfel au putut fi VlZUte și 
o serie de execuții tehnice 
reușite care i-au încălzit pe 
ipectatorii uzi pînă la piele. 
Iar bucuria a fost cu atft mai 
mare cu cit echipa gazdă a 
obținut victoria și încă ia 
diferență I 10—=S<

Dacă prima repriză S-a des
fășurat sub semnul incertitu
dinii Victoriei, încheindu-se 
cu un rezultat egal: 3—3, 
cea de-a doua a aparținut in 
întregime studenților din Pe
troșani care au reușit să în
scrie încă T goluri față de 2 
ale colegilor lor mureșeni

Este interesant de urmărit 
desfășurarea meciului după 
evoluția scorului. Primii ta
re Înscriu sînt studenții de 
la Tg. Mureș. Ei conduc doar 
cîteva minute pentru că sco
rul devine egal 1—1. Apoi

din bou Iau conducerea mu
reșenii și din nou studenții 
din Petroșani egalează și a- 
poi prin golul înscris de Cos- 
Hta iau conducerea. Repriza 
se încheie cu scorul de 3—3. 
In repriza secundă scorul a 
evoluat astfel: 4—3; 5—3;
0—■ 3| 6—4; 7—4; 8—4; 8—5} 
p—3 și 10—5, rezultat cu ca
re se încheie partida.

Studenții petroșăneni au 
meritat pe deplin victoria, 
fiind nat superiori adversa
rului. La aceasta și-au adus 
contribuția toți jucătorii. O 
remarcă specială se cuvi
ne totuși jucătorilor Coama, 
Dumitru, MStușelu, Vijdea și 
portarului MârcUlesCU care a 
apărat excepțional. Au în
scris : Cosma 4, vijdea 3, Du
mitru 2 și popovici 1.

Cei eîțiva zeci de specta
tori care au însoțit echipa 
de tótbal Jiul la Arad, pe ri
tm a urmări tntîinirea dih- 
rre echipele vagönui Ama 
$i Jiul Petrila du părăsit â- 
cest frumos oraș cu impresii 
neplăcute de telul cum ar
bitrii pot influență rezultatul 
unui meci de fotbal.

Rezultatul final este cunos
cut de toii suporterii și sim
patizanta echipei Jiul, rezul
tat ce nu scutește de răspun
dere ăpărarea echipei Jiul 
cu al cărei larg concurs s-au 
mamat cele două goluri: in 
minutele 16 șl 13.

Ocazii de a marca a avut 
și echipa noastră (Ui minu

tele 11. 12, 14, 38, 43), dai 
au iost tatate de Mart ¡no
vici, Peronescu și Crăciun. 
Cea mai măre ocütie de a 
înscrie am avut-o pnn Cră
ciun, în minutul 38 CÍM, tte 
ia citea 18 metri, acesta a 
șutat puternic in bara trans
versală. Ocazii de a egala 
scotul de la pauză (t—0> au 
fost și în repriza a doua, ele 
fiind însă irosite de către a- 
tccanți. .

Arbitrajul, cum alti mai a- 
rălttf, a fost sub orice criti
că. Arbitrul Cornel NițescU 
— Sibiu, a ținut Să ne de
monstreze practic felul cum 
se arbitrează incorect un 
meci de fotbal și cum o e-

chipă poate fi privată chiar 
de o victorie. El a fost a/u- 
tdl la tușe de Rodea Petru 
și lliiscu Nicolae din Bra
șov..

Ce avem de reproșat aces
tui arbitru cu multă expe
riență t In primul rmd, anu
larea (fără nici o explicație/ 
a unui gol perfect valabil 
marcat de Libardi în minu
tul 10 la scorul de 0—0. In 
ai doilea tind, felul cum a 
„știut“ să favorizeze echipa 
gaidd în decuts de 00 de 
minute, fn acest meci s-au 
remarcat în mod deosebit 
Libardi Și Crăciun.

TITUS BARA

Aspect de la ÎMlnîtea de fotbal Știința Petroșani «= C.F.R. Teiuș. 
Atac ia poarta celerișiilnr soldat eu un nou gol i 4—th

Campionatul regional

Minerul Aninoasa —
Parîngul Lonea 0-0

Gu tal terenul des
fundat, cele două for- 
metil au oferit specta
tor Hor prezenți la In- 
Uluirea de fotbal din- 
ira Minerul AnLnoasa 
— Paringul Lonea — 
mal alea in prima re
priză — un joc frumos, 
viguros, pasionant, cu 
taie palpitante de gol, 
croate în mare parte

Alte r e z

de gazde. Acțiunile o* 
fenaive au fost de am
bele părți. Apărările 
însă au fost in perma
nență la post. Nemul
țumiți de rezultatul pri
mai reprize, jucătorii 
echipei gazdă încep a 
doua parte a meciului 
mai hotărtți, fși impun 
jocul și domină. Oas
peții Insă se apără su

lă 1 t a t e
Știința Petroșani — C.F.R. Teiuș 

4-S (cronica va apare fn ziarul nos- 
tni de miine); Aurul Brad — C.FJL 
Staiiia 2-0; Textila Sebeș — Re
fractara Alba. 2-1; Minerul Vulcan

pranumerlc, acționează 
prudent (uneori numai 
cu doi jucători in a* 
tac). Anlnosenli ratea
ză ocazii prin ”odeă, 
Niță, BOyte. Este ade
vărat că șl portarii 
lonoan, Hlopețchl, a 
pără excelent.

C. DĂNII.A 
tehnician 
M. AfllnoauÉ.

Hunedoara 2-2;— Constructorul
Minerul Ghelar — Aurul Zlatna 
0-0; Mineral Teliuc — Dacia ârăț- 
tie 4-1.

C. COTOȘPAN

S. S. E. Petroșani 
victorioasa la OlUj 7-3 C4-1)

Studenții petro
șăneni se apără 
calm ia un con
traatac al colegi
lor lor din Tg. 
Mureș.

VOLEI

Studenții au obținut 
cu greu victoria

Spectatorii prezenți duminică, în 
sala I.M.P., la întîlnirea de volei 
dintre Știința — C.S.M.S. Iași au 
plecat mulțumiți de la această par
tidă datorită faptului că echipa lor 
favorită a ieșit învingătoare. E 
drept că studenții au cîștigat greu 
acest meci dar, față de evoluția lor 
anterioară, se observă un sensibil 
progres. Petroșăneni! au ridicat de 
această dată mai bine ia fileu, au 
șutat mai deciși iar blocajul a 
funcționat mal bine.

In primul set, studenții din Pe
troșani atacă mai mult, punctează 
cu regularitate și ca urmare reu
șesc să-și adjudece victoria cu 15-3. 
Setul ăl doilea aparține ieșenilor 
caste termină învingători cu 15-12. 
Dacă jucătorii Științei ar fi fost mai 
atențl la fileu, ei ar fi putut să 
cîștige și acest set.

Setul al IÎI-lea este dominat ca
tegoric de gazde fiind cîștigat fără 
drept de apel cu 15-6. Treziți par
că de acest duș rece, ieșenii luptă 
foarte mult în setul al IV-lea, trag 
foarte ffiult, reușind să prindă de 
multe ori pe picior greșit blocajul 
nostru și astfel termină învingători 
cu 15-13.

Ultimul set, are o desfășurare 
palpitantă Atacul gazdelor cît și 
blocajul funcționează însă de a- 
ceâstță dată mai bine și astfel cîș- 
tigă setul cu 15-12 și cu aceasta și 
victoria în această partidă deosebit 
de dificilă.

De la gazde s-au evidențiat: Ci- 
bu, Müller, Horincaru, Manea, 
Komerniczki și Prunis, Molsescu, 
Emanuel de la oaspeți.

Satisfăcător arbitrajul lui Barghi- 
de Gheörghe (Timișoara) ajutat la 
tușă de Bucur Călin (Craiova).

I. DRAGOTOIU 
«tudent

Victoria obținută marțea trecută 
în fața Universității Cluj cu 5-4, în 
jocul restantă din toamnă, dădea 
puține speranțe, chiâr și celor mai 
înflăcărați Suporteri, într-o victorie 
la Cluj. Cu toate, acestea, cotfipor- 
tîndu-se excelent, atît în atac cit și 
în apărare, elevele au dominat jo
cul în permanență si au 
victorie concludentă în 
a doua în acest retur.

Pentru S.S.E. Petroșani

RUG Bl

obținut o 
déplásare.

au înscris

Kellner A, 4 (2 din 7 m) și Cer* 
ghezan Esteră 3.

La această prețioasă victorie a 
contribuit întreaga echipă în frunte 
cu tînâra portărițâ Ciulavu Angela. 
care a apărat excelent; chiar și un 
7 in executat de Floroianu (spe
cialistă în loviturile de 7 m).

AU jucat Cerghezan, Kellner, Ba- 
rabaș, TurOs, Munleanu, Dorașa și 
Ciulavu A. Foarte bun arbitrajul 
lui Weiss din Timișoara,

Știința Petroșani
6-0 (0-0)

Rulmentul Birlad

In cadrul etapei a Vî-a. a cam
pionatului categoriei A îa rugbi, 
pe Stadionul Jiul din Petroșani s-au 
întîlnlt formațiile Știința și Rul
mentul Bîrlad. După un joc medio 
cru echipa locală și-a adjude
cat victoria. Studenții au intrat 
deciși să cîștige jocul, dar, du
pă o serie de tatonări, ei se an
grenează in jocul lent al adversa 
rului. Cu toate că a dominat cate
goric, pachetul de înaintași nu și-a 
putut impune jocul datorită terenu
lui foarte greu eît și balonului care 
nu a permis jocul la mină. 
Totuși ploaia care a căzut către 
sfîrșitul primei reprize i-a trezit la 
realitate pe studențl. După pauză 
ei forțează ritmul și domină auto-

rltar. In urma acestei dominări ei 
deschid scorul printr-o frumoasă lo
vitură de picior căzută, realizată de 
Ureche în minutul 58. Studenții nu 
se mulțumesc cu acest rezultat și 
numai după 5 minute, Rakoși care 
¡1 schimbase pe Ipsilante, transfor
mă o impecabilă lovitură de 
deapsă de la cca. 35 m.

După aceasta studenții slăbesc 
mul permițînd adversarului să
mine și chiar să încerce reducerea 
scorului prin Călin în urma unor 
lovituri de pedeapsă de cate au be- 
nefictat.

pe-

rit- 
do-

A. BQJENESCU
student

T I II

La primul concurs oficial
Sezonul compelițional orășenesc 

la tir a fost inaugurat duminică pe 
poligonul din Petroșani, unde S-a 
organizat etapa orășenească a „Cu
pei Federației Române la tir“.

Cu toate eforturile depuse de . 
membrii comisiei de specialitate, la 
primul concurs nu au răspuns toa
te asociațiile sportive.

Dar cu toate absențele 
mai sus, primul concurs 
ganizat în acest început 
a avut totuși darul să
unele satisfacții. Este vorba de re
zultatele unor trăgători care, în

semnalate 
de tir or- 
de sezon 

aducă și

ciuda condițiilor atmosferice ne
prielnice, au reușit totuși să »e a- 
firme. Din cei 15 concurenți pre- 
zenți la poligon (7 de la Energia Pa- 
roșeni și 8 de la Utilajul Petroșani), 
rezultate bune au obținut: juniorul 
Poenar Dumitru cu 199 puncte din 
300 posibile și seniorii Necșa loar. 
Cu 242 puncte, Cîmpeanu Ștefan cu 
216 puncte, ambii de la UtilajUs Pe
troșani, precum și Rahoveanu Con
stantin de la Energia Paroșeni eu 
187 puncte.

S. BÀLOI 
activist C S.Q.



VIZITĂ M ȚARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO
începerea convorbirilor oficialeIeri cetățenii Bucureștiului 

l-au întîmpinat cu căldură 
pe președintele Tito

(Urmare din pag. l-a)

u convorbirile pe care le vom a- 
▼m. Mi vom «cotda atenție depli
na și ritualici internaționale actua
la, care Mie estici îngrijorătoare, 
din craii amenințărilor periculoase 
U adresa păcii, independenței șl li
bertății popoarelor in diferite pârli 
ala lunii. Credem că schimbul nos
tru de păreri, tovărășesc șl deschis, 
va ii folositor, va da un nou im
puls cunoașterii reciproce Și mai 
bune, iar prin aceasta și Întăririi 
prieteniei noastre și colaborării 
frățești.

Ne bucură în mod deosebit fap
tul că Vom putea cu această ocazie 
să Ue lirtlinim direct cu oamenii 
muncii ai României socialiste, ca
re, prin munca lor creatoare în 
construcția țării, au obținut rezul
tate ații de vaste șl importante.

Aș dori in încheiere să transmit 
încă o dată cetățenilor acestui oraș 
frumos, ai Bucureștiulul oapitaliet, 
precum șl tuturor oamenilor muncii 
din România, saluturile noastre 
prietenești și cele mal bune urări.

Trăiască prietenia dintre popoa
rele României și Iugoslaviei!

Guytatărtle au fost subliniate cu 
a olauite îndelungi, puternice.

S^mtoAitatea sosirii înaltului 
oaspete și a persoanelor oare 11 
însoțesc se încheie prin defilarea 
gărzii de onoare.

Vizite protocolare
La Comiieful Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a făcut Iutii la amiază 
o vizită protocolară tovarășului Ni
colae Ceaușescu, secretar general el 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o gar
dă militară a prezentat onorul.

La întrevedere au luat parte to
varășii : Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al (Le. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnăraș, membru 61 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Paul Nieulescu-

La Consiliul de Sfat 
al Republicii Socialiste România
In aceeași zi, tovarășul Iosip 

Broz Tito și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au făcut o vizită pro
tocolară tovarășului Ctlivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C, al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La palatul Consiliului de Stat, o 
gardă militară a prezentat onorul.

La întrevedere au luat parte to-

Dejun o f I
Luni la amiază. Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român șl 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România au oferit un dejun 
oficial la Palatul Republicii în o- 
noarea președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, secre
tar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Tito și a 
tovarășei iovanka Broz.

La dejun au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer cu so
da si alți conducători de partid și

Un grup de pionieri, ca un 
pilc Îmbujorai de soli ai pri
măverii, înconjoară cu dragoste pe 
oaspeți, pe conducătorii de partid 
și de stat ai țării nOMtre, Oferi fl- 
du-le flori și imbrățișindu-i.

Salutind pe oamenii muncii ve
nit! în întîfflpinate, tovarășii Tito 
și Ceaușescu urcă apoi împreună 
intr-o mașină deschisă, escortată de 
motocicilști, care este urmată de 
celelalte mașini Oficiale.

De la aeroport plnâ la reședința 
înaltultii oaspete, de-a lungul șo
selei șl al parcurilor înverzite, al 
largilor bulevarde, seci de taii de 
bucureșteni salută cu entuziasm. 
Aerul vibrează de ovații și aplauze. 
Florile și stegulețele stat fluturate 
da mesaje ale prieteniei. Oaspeții 
și conducătorii partidului $1 statu
lui nostru răspund aclamațiilor 
mulțimii.

Din primele dlpe Ale soăifil ltrf 
pe pămîntul românesc, oaspeții atl 
fost întâmpinați cu întreaga căldu
ră a prieteniei poporului nostru, 
expresia sentimentelor internaționa
liste care ctaieiiteazâ frăția popoa
relor celor doUâ țâri soctallâte.

★

Primirea oficială făcuta tovarășu
lui loăip BroZ Tito și persoanelor 
care îl tasoțeșe a f&st transmisă ce 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea și Manea Măneacu, se
cretari ai G.G. al Aurel Mâl*
nișan, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.S.F. Iugosla
via.

înaltul oaspete a venit însoțit 
de tovarășii Tvietin Miatovici, se
cretarul Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.I., Mar- 
ko Nikezlci, secretar de stat pentru 
afacerile externe, membru al C.C. 
al U.C.I., Bogdan Țrnobrnia, secre
tar general al președintelui Republi
cii, membru al C.C. ăl U.C.I., lakșa 
Petrici, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Conducătorii români și iugoslavi 
s-au întreținut într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

varășii Emil Bodnăraș, prim-vice 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Constanța Crăciun șl Iile Murgules- 
cu, vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Gheorghe Stoi
ca, membru al Consiliului de Stat, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad.

întrevederea a decurs înlr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

o i a I
de stat, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, șeii ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali, oameni de știință și cultură.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pa înaltul oaspete 
in vizita pe care o face tn Româ
nia.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au reo- 
tit Toasturi.

(Urmare din pag. l-a)

Marita Nikeziei, secretar de stat peh- 
tru afacerile externa, membru al 
Comitetului Central âl Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Aleksan
dar Grlicikov, membru al Vecei E- 
xecutive Federale, membru al Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Giurița loi- 
kiCi, secretarul Comitetului Regio
nal âl Uniunii Comuniștilor din Re
giunea Autonomă Voivodina, mem
bru al comitetului Central âl Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia,

Solemnitatea
tnmtnării unor înalte distincții
Luni seara, la Consiliul de Stat, 

tovarășul Chivu Stoica a tatntaat 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România“, clasa I, tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, secretat general al Uniunii Co
muniștilor dih Iugoslavia.

SPECTACOL DE GALÀ
Luni seara, la Teatrul de Operă 

și Balet a avut loc un spectacol de 
gală în onoarea președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, secretat general ai Uniu
nii Comuniștilor din iugoslavia, lo- 
Sip Broz Tito, și a tovarășei lovan- 
ka Broz.

Alături de oaspeți, în lojile ofi
ciale, ornate cu drapate de stat alé 
celor două țări, au luat Ioc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu cu soția, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer cu so
ția, alți conducători de partid și de 
stat

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători ai unOt 
instituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu-. 
tiile bucuroștefie, ziariști români și 
străini.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

ta intrarea ta sală, oaspeții iu
goslavi și conducătorii partidului și 
statului nostru au fost salutați cu 
puternice și îndelungi aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat

Depuneri de coroane
Luni dimineața, președintele Iosip 

Broz Tito și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei.

Oaspeții au fost însoțiți de Emil 
Bodnăraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte ai Consiliului de Miniș
tri, Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, și alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Floriăn Dănă- 
lache, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid București, Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R.,

Sesiunea Comisiei mixte 
româno-lugoslave pentru Porțile de Fier

Intre 12 și 18 aprilie s-au desfă
șurat la București lucrările Sesiu
nii a v-a a Comisiei mixte româ- 
no-iugoslave pentru Porțile de 

- Fier.
Grupa română a Comisiei mixte 

a fost condusă de Octavian Groza, 
adjunct al ministrului energiei e- 
lectrice, iar grupa iugoslavă de 
Hasan Șili-ak, adjunctul secretarului 
federal pentru industrie și comerț.

Comisia a constatat că planul de 
lucrări pe anul 1065 a fost realizat 
integral de cele două părți $1 că 
lucrările se desfășoară pe șantier în 
conformitate cu programul general 
da execuție.

Bogdan Țrnobrnia, secretar general 
al președintelui republicii, membru 
al Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, lakșa 
Petrici, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar âl Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la Bu
curești, și Mllorad PeȘici, șeful Di
recției pentru Europa de răsărit din 
Secretariatul de Stat pentru Aface
rile Externe.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Ager preș)

Cu același prilej, tOVatSȘUl lOsip 
Broz Tito a înmînat Ordinul ,,Ma- 
rea Stea a Iugoslaviei" tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica 
și ordinul „Steaua Iugoslaviei cu 
cordon" tovarășului Ion Gheorghe 
Maufer.

(AgetpreȘ)

ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

Programul artistic a cuprins cin- 
tace și dansuri populare românești, 
piese instrumentale și coregrafice, 
arii din opere. Au fost interpretate, 
de asemenea, eîntece ale po
poarelor din R. S. F. Iugoslavia. 
Și-au dat concursul Orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat „Geor- 
ge EfieScu", Orchestra Și corul An
samblului Forțelor Armate, Orches
trei a populare reunite ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu", Ra- 
diOteleviziunil șl Sfatului Popular 
âl orașului București, formațiile de 
dansuri ale ansamblurilor Sfatului 
popular al orașului București, For
țelor Armate și „Ciôcîrlia", precum 
și cunoscuți s&llști vocali, instru
mentiști șl balerini.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea președintelui iosip Broz 
Tito și a soției, precum șl din par
tea conducerii de partid și de stat 
a țării noastre.

membri ai C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai unor instituții centrale 
de stat și ai Sfatului Popular al 
Capitalei, generali și ofițeri supe
riori, numeroși locuitori ai Bucu- 
reștlulUi.

Gărzile de onoare, aliniate în fa
ța monumentelor, au prezentat ono
rul.

Au föst intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

In rotonda Monumentului din 
Parcul Libertății, președintele Tito 
și persoanele care îl însoțesc s-au 
oprit în fața criptelor lui Gheor
ghe Ghecrghiu-Dej și Dr. Petru 
Groza.

Solemnitățile s-au încheiat prin 
defilarea gărzilor de onoare. z 

(Agerpres)

Comisia mixtă a stabilit măsurile 
necesare pentru asigurarea ta con
tinuare a pregătirii și desfășurării 
în bune condițiuni a execuției lu
crărilor și pentru îndeplinirea unor 
sarcini legate de faza actuală a lu
crărilor, ce decurg din acordul și 
din Celelalte documente privind rea
lizarea și exploatarea sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, încheiate între cele două 
țări.

Lucrările Sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare to
vărășească și prietenie,

(Agerpres)

SEMNE
PE UN SOL FERTIL

(Urmare din pag. l-a)

tea exuberantă a temea. Su
păratul cei Unat e amenințat, 
aflăm de la celălalt, tle o 
pierdere grea. Nimeni nu e 
vese/ în astfel de situata. A- 
cum „secretul" lui 11 cunosc 
ți tovarășii de călătorie din 
Compartiment. Femeia face Cl- 
teva glume decente. Glumite 
țl comunicativitatea ei sin! a- 
dresate îndeosebi supăratului 
cel tînăr pe care nimia nu i 
scoate din muțenie și însingu
rare. La eforturile femeii se 
asociată și celălalt băiat de 
la țară. încet, încet fruntea 
supăratului se descrețește. Poa
te că pericolul pietderii nu e 
chiar atît de mare Cit 11 vete 
el dar sufletul iul eel mușcat 
de Îndoială a hlpêrbelliêCtza. 
De acest luëtu se străduiesc 
cei doi tovarăși de dtUm să-l 
convingă. Și-i conving. încet, 
încet, supăratul căpătă încre
dere tn el. Are nevoia ae a- 
ceattă încredere.

un fapt în aparență banal. 
Dincolo de ei însă, la bar.a 
lui chiar, sta o conțianță, o 
conștiință nouă, Inoculam oa
menilor de pe Orice treaptă a 
cunoaștem realității, vreme de 
fnuiți ani. Bucuriile ți durerile 
unuia devin bucuriile țl dure
rile celuilalt iar eforturile de 
depășire a unui moment greu 
al Semenului au intrat în pa
tronajul colectivității.

Peste soiul fertil al conști
inței oămenllăt a câini ploaia 
binefăcătoare a unei educații 
noi primite în Societatea noas
tră socialista. Faptul relatat e 
un rod al acestei ploi pe to
iul cel fertil.

Obiecte streine 
Tn cărbune 
$1... nerltmlcllate

(Urmate din pag. l-a)

instalațiile noastre. Iți poate închi
pui oricine ce înseamnă o roată de 
vagonét intrată intre camele duru
lui sau un cîrlig scăpat între cu
pele elevatoarelor,- le deformează, 
sau defectează, și-i gata avaria. Din 
păcate, nu sínt tare asemenea ca
zuri. Mai notați că de Ia minele 
Lonea și Petrila primim cu regu
laritate asemenea obiecte străine în 
cărbune. De la minele Antaoasa și 
Dilja nu ne putem plînge în acest 
sens.

Ne aflăm la cea mai înaltă cotă 
a prepantaei : la secția spălătorie, 
unul din compartimentele cele 
mai importante în fluxul tehnologic. 
Printre primii interlocutori maistrul 
Gâier Gheorghe.

— Impurități (bineînțeles, în a- 
fară de steril) nu ne vin, dar avem 
alt inconvenient : cărbunele nu ne 
este trimis ritmic de-a lungul schim
burilor. Adică, facem pauze nepla
nificate și nedorite. Azi, de exem
plu, atn stat două ore din lipsă de 
cărbune. In ceea ce privește mina 
Petrila, și in mai mică măsură Lo
nea, s-a statornicit obiceiul ca pro
ducția de cărbune să fie trimisă nu
mai în ultimele patru ere al schim
bului.

— Cele 3-4 opriri pe schimb, 
completează șeful de schimb, tar
ea Ionel, înseamnă într-adevăr băni 
pierduți cu acte în regulă. De ce. 
Pentru că chiar în lipsă de Cărbune, 
instalațiile trebuie să funcționeze 
cél puțin 30 de minute în gol. As
ta înseamnă consum inutil de ener
gia electrică,

Sínt numai două aspecte legate 
de relația exploatări — preparație. 
Fapte care ar trebui să dea de gîn- 
dit celor care hotărăsc ritmicitatea 
producției, pe de o parte, și conți
nutul vagonetelor pe de altă parté 
— oamenii din abataje, vagonetarii 
de rol, maiștrii minieri. Iată de ce 
conducerile exploatărilor miniere 
vizate au datoria să ia neîntârziat 
măsuri ca ]a preparați! să nu mai 
sosească asemenea obiecte nedorite, 
iar cărbunele să fie trimis îft mod 
ritmic de-a lungul schimburilor. 
Este de datoria organizațiilor de 
partid de la exploatările miniere de 
a exercita un control exigent pri
vind modul cum conducerile tehnice 
se achită de această obligație.
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PREZENTE
PRAG A 1*. — Coresponden

tei Agerpres, Al. Liță, trans- 
■kSe: La Brno a luat sfîrșit 
Cotâerința internațională „An- 
Odidatea și Contemporaneita
tea“. care a reunit mai mult 
de 500 de specialiști din 20 
țdri ale lumii, printre care 
din jara noastră.

Scopul conferinței a fost
a clarifica rolul pe care l-au 
avut ideile umanismului antic

de 
si

de

ROMANEȘTI
in dezvoltarea culturii națio
nale din Europa și a culturii 
mondiale in general și de a 
întări colaborarea științifică în 
acest domeniu de cercetare. 
Paralel cu discuțiile în secțiile 
de specialitate au avut loc 
colocvii asupra culturii antice. 

Delegația română a prezen
tat mai multe comunicări ca
re au suscitat interes din par
tea celor prezenți.

Un nou pas fàcat de S.U.A. în extinderea războiului
în Vietnam PE SCURT

Conferinfa Mesei rotunde Est-Vesf 
a luat sfîrșit

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gexpres, Georges Dascal, transmite : 
Conferința Mesa rotunde Est-Vest 
de Ia Paris a luat sfîrșit duminică 
seara, după trei zile de dezbateri. 
In secția politică au fost studiate 
probleme privind securitatea și co
operarea europeană, nediseminarea 
armelor nucleare și situația din 
Vietnam. Secția economică a exa
minat dezvoltarea schimburilor co
merciale Est-Vest.

La conferință au luat parte dele-

gați din 17 țări. Din țara noastră 
au participat — la secția de poli
tică generală — acad. N. Teodo- 
rescu, decanul Facultății de Mate
matică a Universității din Bucu
rești, iar la secția economică C. Gri- 
gorescu, șef de sector la Institutul 
de cercetări economice al Acade
miei Republicii Socialiste România.

Luni dimineața a avut loc o con
ferință de presă în cadrul căreia 
au fost expuse rezultatele confe
rinței.

Guvernul englez 
criza rhodesiană

exammeaza

LONDRA 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Wilson a 
prezidat luni o reuniune a principa
lilor miniștri ai Cabinetului său, la 
care au luat parte și ambasadorul 
Angliei în Republica Sud-Africană 
și înaltul comisar britanic pentru 
Africa răsăriteană și centrală. Una 
din principalele probleme de pe a 
genda reuniunii a fost criza rho
desiană. Aspectul cel mai acut al 
acestei probleme îl constituie spri
jinul susținut pe care Portugalia și 

rasist 
es- 
din 
ale 
pu- 
mai
res-

desiei și a eliminării regimului de 
la Salisbury. Se pare că reuniunea 
de luni a fost consacrată, între al
tele, elaborării unor acțiuni, diplo
matice îndeosebi, pentru a face față 
acestei presiuni.

Avioanele americane au bombardat 
suburbiile orașului Hanoi

HANOI 18 (Agerpres). — La 17 
aprilie, avioane cu reacție americane 
au pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam bombardînd suburbiile ora
șului Hanoi, capitala R. D. Viet
nam. De asemenea, mai multe avi
oane au bombardat și mitraliat 
centre populate și obiective eco
nomice din provincia Hai Duong și 
orașul Phu Ly. In legătură cu aces
te noi acțiuni ale aviației Statelor 
Unite, șeful misiunii de legătură a 
înaltului Comandament al Armatei 
populare vietnameze a trimis un 
mesaj Comisiei internaționale de

supraveghere și control în Viet
nam, în care protestează împotriva 
atacurilor săvîrșite de unitățile ae
riene ale S.U.A. în scopul extinde
rii războiului în Vietnam. „Bom
bardarea suburbiilor orașului Ha
noi, precum și a orașului Phu Lv 
și a provinciei Hai Duong consti
tuie o violare a suveranității, in
tegrității teritoriale și securității R. 
D. Vietnam, precum și o gravă în
călcare a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam 
dreptului internațional.

• MOSCOVA. La 18 aprilie, 
la Moscova a sosit îotr-o vi
zită oficială Youssef Zeayyen, 
primul ministru al Siriei. Pe 
aeroportul din Moscova, oas
petele sirian a fost întîmpinat 
de A. Kosîghin, 
Consiliului de 
U.R.S.S., și de 
oficiale.

președintele
Miniștri al 

alte persoane

Cu prilejul

și a

• HAVANA.
Zilei Forțelor aeriene militare 
ale Cubei, la Havana a avut 
loc o mare paradă aeriană la 
care au asistat Fidel Castro, 
prim-secretar a! C.C. al P.C. 
Cuban, primul ministru al Cu
bei și alți conducători de partid 
și de stat cubani.

RS-A. îl acordă regimului 
din Rhcdesia. Guvernul britanic 
te supus unor serioase presiuni 
partea țărilor africane membre 
Commonweaithului și a opiniei 
blice pentru a adopta măsuri 
drastice în vederea asigurării 
pectării embargoului împotriva Rho-

Varșovia
Agenția P.A.P. anunță că a 

luat sfîrșit cel de-al doilea Se
minar internațional al esperan- 
Hștilor, care a avut loc în R.P. 
Polonă. La seminar au parti
cipat 200 de 
10 țări.

In prezent, 
publicate de 
întreaga lume,
Uoane de persoane 
limba esperanto. In 80 de țări 
există cluburi ale esperantiști- 
lor.

esperantiști dm

conform datelor 
U.N.E.S.C.O., în 
circa două mi- 

cunosc

Moscova
In apropiere de Moscova a 

fost încercat elicopterul „MI-2" 
cu motor turboreactor, desti
nat agriculturii. In elicopter 
poate fi încărcată pînă la o 
tonă de îngrășăminte, care sînt 
împrăștiate pe cîmp printr-un 
aparat special. Prin același a- 
parat pot fi pulverizate pe o- 
goare și diferite substanțe chi
mice. Elicopterul a fost reali
zat de un
noscutul 
MiL

grup condus 
constructor

de cu- 
Mihail

Tokio
Incepînd de duminică. în mi-

SITUAțlA DIN VIETNAMUL DE SUD
9 Stare excepțională la Da Nang

SAIGON 18 (Agerpres). — Mani
festațiile îndreptate împotriva gu
vernului militar de la Saigon au cu
noscut duminică dimineața o am
ploare deosebită în orașul Da Nang. 
Autoritățile militare și civile ale o- 
rașului, cunoscute pentru poziția lor 
antiguvernamentală, au declarat 
„stare excepțională“. După cum 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, pe străzile orașului 
Da Nang au reapărut baricadele con
struite din bucăți de metal, pietre

de 
din 
mi-

camioane, trunchiuri 
grupuri de cetățeni 
au fost înarmate cu 
puști mitraliere. Militarii
au primit în acest sens

trupelor 
de luptă

militari 
lor in- 
în tot

oricărui 
să pătrundă 

accesul

vehicul 
în 
în

de ra- 
a făcut 
Barzani

Comunicatul comun 
etlopiano-senegalez

DAKAR 18 (Agerpres). — „împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie și pre
ședintele Republicii Senegal, Leo- 
pold Sedar Senghor, au hotărît să 
susțină la viitoarea conferință la 
nivel înalt • a Organizației Unității 
Africane ideea cooperării economice 
a țărilor în curs de dezvoltare din 
Africa, Asia și America La-

cui oraș japonez Matsushiro 
(200 km de Tokio) s-au produs 
noi cutremure. Șase cutremure 
s-au succedat numai în 13 ore 
înregistrîndu-se serioase pagu
be materiale. 120 de case au 
fost distruse și aproape toate 
străzile orășelului sînt pline 
de crăpături. Epicentrul pare a 
îi situat sub muntele Kaijin, 
la poalele căruia se află ora
șul, astfel încît seismologii, nu 
pot să prevadă cu precizie cum 
va evolua situația. Intr-un co
municat publicat luni. Agenția 
meteorologică națională a a- 
nunțat, totuși, că vor mai con
tinua mișcările geologice, in- 
vitînd locuitorii orașului Mat
sushiro să rămînă „în 
alarmă".

stare de

a anun- 
cantitate 
care ar

New York
Poliția new-yorkeză 

țat că a confiscat o 
uriașă de stupefiante
fi suficientă să drogheze în
treaga populație a New York- 
ului. Cu această ocazie, poli
ția a arestat patru persoane 
acuzate de trafic de stupe
fiante.

carboniferă a S.U.A.Greva din industria 
a întrat în a doua săptâmînă
NEW YORK 18 (Agerpres). 

Cea mai mare grevă din ultimii 
ani din industria carboniferă a Sta
telor Unite a intrat în a doua săp- 
tămînă. La această acțiune, declan
șată în sprijinul revendicărilor de

15
majorare a salariilor participă în 
prezent 32 000 de mineri. Ei con
tinuă greva în pofida unui apel de 
reluare a lucrului lansat săptămîna 
trecută de liderii sindicali.

în comunicatul co- 
duminică seara la 
întrevederilor între 
de stat. Comunica-

tină", se arată 
mun publicat 
Dakar, în urma 
cei doi oameni
tul subliniază că problemele afri
cane au reținut în mod special a- 
tenția împăratului Haile Selassie și 
președintelui Senghor, care „au că
zut de acord asupra necesității de 
a consolida și menține solidaritatea 
țărilor neangajate, de a reîntări 
stabilitatea în lume și a asigura suc
cesul politicii de coexistență paș
nică“. Pe de altă parte, ei s-au de
clarat gata să continue acțiunile în 
vederea stabilității și unității con
tinentului african, obiectiv, se ara
tă în declarație, care nu poate fi 
realizat „decît dacă sînt respectate 
principiile Cartei O.U.A.“. In vede
rea lărgirii cooperării bilaterale, 
cei doi oameni de stat au hotărît să 
creeze o comisie mixtă însărcinată 
să prezinte propuneri concrete gu
vernelor lor. împăratul Etiopiei, Hai
le Selassie, a felicitat pe președinte
le senegalez pentru organizarea pri
mului festival mondial de artă nea
gră. Comunicatul precizează, de a- 
semenea, că președintele Senghor 
a acceptat invitația împăratului 
Haile Selassie de a face o vizită 
oficială în Etiopia, la o dată care 
n-a fost însă fixată.

de pavaj, 
copac, iar 
acest oraș 
traliere și 
afirmă că
ordine direct de la statul major al 
primei regiuni militare tactice sud- 
vietnameze, cu sediul la Da Nang 
și ca urmare, comandanții 
se află în fruntea 
stalate în poziție 
orașul.

Trupele interzic 
venind din afară
oraș. De asemenea, 
oraș este interzis oricărei persoane 
venind din afară și chiar și celor 
care prezintă acte dovedind că lu
crează la compania americană 
„R.M.K.", care își are sediul în Da 
Nang. Prin intermediul difuzoarelor 
instalate pe mașini, comandanții mi
litari au pus, de asemenea, în stare 
de alarmă și populația civilă, ce- 
rînd ca femeile și copiii să rămînă 
acasă. Aceste măsuri ale autorități
lor militare antiguvernamentale de 
la Da Nang ar fi fost luate, după 
cum transmite agenția France Pres
se, în urma unor informații potri
vit cărora trupele guvernului de 
la Saigon ar fi folosit armele împo
triva manifestanților în orașele 
Qui Nhon și Quang Ngai.

★

din 
în 

du- 
tru-

Frontul Național de Eliberare 
Vietnamul de sud a efectuat 
cursul nopții de sîmbătă spre 
minică cinci atacuri împotriva
pelor sud-vietnameze și americane. 
Cea mai importantă acțiune între
prinsă de patrioți a fost aceea din 
sectorul orașului Tan Ky, situat în
tre bazele americane de la Chu 
Lai și Da Nang. Aceste atacuri au 
fost, potrivit agențiilor de presă a- 
mericane, dintre cele mai puternice 
pe care F.N.E. le-a inițiat în tot 
cursul războiului.

In preajma
LONDRA 

respondentul 
L. Redescu, 
In vederea 
sesiunii 
britanic 
principala preocupare a 
guvernului se îndreaptă 
spre elaborarea legii bu
getului pe anul financiar 
1966—1967. Prezentarea
acestuia în Camera Co
munelor va avea loc la 
3 mai, fiind astfel amî- 
nată pînă la data limită, 
tocmai pentru a permite 
ministrului finanțelor și 
experților săi să includă 
în calcule indicii și ten
dințele - conomice la zi. 
Intre timp, vor fi cunos
cute datele privind de
ficitul comerțului exte
rior, situația șomajului, 
precum și evoluția pu-

18. — Cc- 
Agerpres, 

transmite : 
deschiderii

Parlamentului 
la 21 aprilie.

• BAGDAD. Postul 
dio al forțelor kurde 
cunoscut că Mohamed 
a anunțat suspendarea pe timp 
de o lună a acțiunilor împo
triva trupelor guvernului ira
kian. Această hotărîre, expli
că postul de radio, a fost a- 
doptată pentru a permite nou
lui președinte al țării să se 
pronunțe dacă este sau njp de 
acord cu formarea unui gu
vern regional al kurzilor in 
nordul Irakului.

americană a 
firmă chimi- 
5 570 bombe 
ce fuseseră

• WASHINGTON. Ministe
rul Apărării al S.U.A. a corni- 
nicat că armata 
cumpărat de la o 
că vest-germană 
de avion, bombe
vindute de... armata americană 
acestei firme in 1964 ca mate
riale învechite. După cum men
ționează agenția United Press 
Internațional, armata america
nă a răscumpărat aceste bom
be in legătură cu extinderea 
operațiunilor militare in Vie'- 
nam.
• BAGDAD. Noul președin

te al Republicai Irak, Abdel 
Rahman Aref, a făcut o pri
mă declarație în care a pre
cizat că „va menține politica 
internă și externă a predece
sorului său, Abdel Salam A- 
ref". Presa irakiană anunța 
luni dimineața că, în curînd, 
noul președinte va adresa na-, 
țiunii un important mesaj. <

0 ANKARA. In zilele de 20 
și 21 aprilie urmează să se 
desfășoare la Ankara lucră
rile Consiliului ministerial al 
C.E.N.T.O. (Organizația Trata
tului Central). La lucrări par
ticipă miniștrii de externe ai 
Marii Britanii, Iran, Pakistan 
și Turcia, țăriie membre ale 
C.E.N.T.O. La apropiata întîl- 
nire, din partea S.U.A. va par
ticipa secretarul de stat Dean 
Rusk. S-a anunțat că el va 
sosi marți dimineața la An
kara.

PE SCURT

sesiunii Parlamentului
terii de cumpărare a li
rei sterline în vînzările 
cu amănuntul, elemente 
considerate necesare pen
tru elaborarea finală a 
legii bugetare.

Deși nu se cunosc în
că detaliile viitorului bu
get, economiștii conside
ră că una din prevede
rile cu mari șanse de a 
figura în text ar fi cea 
promisă încă anul trecut 
și anume introducerea 
unor impozite asupra lo
teriilor și pariurilor. Ipo
teze contradictorii circu
lă în rîndul experților 
care se întreabă cît de 
aspru va fi noul buget 
și în cine vor lovi im
pozitele. Ziarul „Guar- 
dian" exprimă temerea 
că „un buget prea sever 
va arunca țara într-o

rdevărată recesiune. Da
tele statistice oficiale, 
disponibile pînă în pre
zent, sugerează că eco
nomia ar trebui aerisită 
prin impozite mai mari''. 
Acest 
rui, 
nele 
ca 
atît 
consum, cit și pentru e- 
chipamentul industrial, 
făcînd foarte dificilă 
menținerea vînzărUor și 
a volumului producție; 
de care au nevoie so
cietățile pentru a obține 
cîștiguri rezonabile".

In cercurile din City, 
unde bugetul este aș
teptat cu nerăbdare, dar 
și cu calm, predomină 
părerea că linia urmată 
pînă acum de politica

lucru, arată zia- 
ar produce însă u- 
efecte dăunătoare 

„reducerea cererii 
pentru bunurile de
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britanic
economică laburistă ar 
permite să se întrevadă 
apariția unui oarecare 
grad de deflație care ar 
cere însă o mai mare 
duritate a bugetului. 
Ceea ce trage greu în 
calculele viitorului buget 
este încercarea de a 
păstra la plafonul foar
te ridicat de două mili
arde lire anual cheltuie
lile militare, aceasta fă
cînd ca întreaga povară 
a impozitelor să se răs- 
frîngă asupra celei mai 
mari părți a populației. 
In cadrul apropiatelor 
dezbateri, această pro
blemă constituie un 
punct vulnerabil pentru 
guvern, în special dato
rită poziției stîngii labu
riste.
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