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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE STAT 
ÎN REGIUNEA SUCEAVA

*
Luni dimineața, tovărășii Nicolae 

Ceaușescu, Gheorgne Apostol, Emil 
Bpdnăraș, Iosif Banc și Virgil Tro
fim au sosit in orașul Gîmpulung- 
Moldovenesc, în regiunea Suceava.

Populația orașului s-a adunat în 
fa{a gării și pe străzi în întîmpi- 
narea conducătorilor de partid și 
de stat. Pe peron, la sosirea trenu
lui, țărani îmbrăcați în specificul 
port bucovinean ridică buciumele 
dînd zvon de sărbătoare. Oaspeții 
sînt primiți cu dragoste și ospitali
tate, li se oferă ploști cu vin în
soțite de tradiționala urare: „Pof
tiți, cinstiți, la mulți ani, să trăiți"

Prin culoarele vii formate de mul
țime, coloana de mașini străbate 
orașul care capătă pe zi 
ce trece un aspect tot mai 
modern. Așezat într-un pito
resc colț de țară, străjuit 
de crestele Rarăului care zinițează 
cărui dimineții, Cîmpulung-Moldo- 
wenesc se încadrează în peisajul 
măreț și generos al Bucovinei, cu 
așezările ei specifice ținuturilor de 
mlinte.

Miile de cetățeni din oraș si 
dăm comunele învecinate salu
tă' cu căldură apariția conducăto
rilor la tribuna amenajată în fața 
comitetului raional de partid, lin
gă parcul central al orașului.

Tov. Alexandru Iliescu, prim-se- 
crelar ai Comitetului raional de 
partid,- urează conducătorilor un 
călduros „bun venit" și în cuvîn- 
tul său îi informează despre mun
ca și preocupările locuitorilor din 
raion închinate înfloririi patriei.

Primit cu vii aplauze și urale, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, care, mulțumind pen
tru calda primire făcută de popu
lație, adresează tuturor locuitorilor 
orașului și raionului Cîmpulung un 
salut călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român. Cîmpulungul, a spus vorbi
torul, are tradiții vechi, fru- 

tmoase. Din acest oraș s-au ridicat 
Șfcenumărați luptători, care în con- 
. djții grele au ținut vie flacăra li
bertății și independenței. Viața pe 
aceste meleaguri frumoase n-a fost 
întotdeauna prea bună pentru cei 
multi. Numai o dată cu cucerirea pu
terii de către clasa muncitoare în a- 
lianță cu țărănimea, numai in anii 
socialismului, condițiile de viață ale 
populației din Cîmpulung s-au îmbu 
nătățit și continuă să se îmbunătă
țească la fel cu ale tuturor oameni
lor muncii din România socialistă. 
In raionul dumneavoastră s-au 
realizat multe lucruri frumoa
se dar în anii următori el 
va cunoaște o dezvoltare și 
mai puternică. Aceasta corespunde 
politicii partidului nostru de a ri
dica toate regiunile, toate raioanele 
patriei noastre la un nivel de viață 
CÎt mai înalt. Construcția socia
lismului nu este posibilă fără aceas
ta. De aceea, Congresul al IX-lea 
ai partidului a pus în cen
trul politicii de industrializa
re a tării și de modernizare 
a agriculturii, de ridicare a întregii 
economii, a științei și culturii, dez
voltarea tuturor regiunilor și ra
ioanelor patriei noastre. Desi
gur că nu vom reuși să realizăm 
totul dintr-o dată, dar sînt sigur că 
raionul Cîmpulung va fi printre a 
cfele raioane care vor cunoaște o pu
ternică înflorire. Și aici, ca și in în
treaga tară, vom parcurge încă o 
etapă importantă pe calea dezvol
tării economiei și culturii. A- 
ceasta, fără îndoială, cere muncă 
din partea tuturor. Și noi știm că 
bucovinenii, cei din Cîmpulung, sînt 
oameni harnici care vor răspunde 
cu însuflețire chemării partidului.

In continuare, tovarășul Ceaușes 
cu a spus: Natura a fost foarte 
darnică cu raionul dumneavoastră, 
«veți bogății naturale, aveți 

păduri minunate și, mai presus de 
toate aveți oameni minunați — cel 
mai de preț bun pe care ne putem 
bizui. Cu aceste posibilități sîn- 
tem siguri că vom înfăptui ceea ce 
ne propunem în următorii cinci 
ani. La tot ce a creat natura noi 
trebuie să adăugăm creația omului, 
să schimbăm înfățișarea raioanelor 
noastre, deci și a Gîmpulun- 
gului, să le înfrumusețăm, să 
ridicăm nivelul satelor noastre, să 
creștem oameni stăpîni pe o înaltă 
cultură și știință, oameni ai socie
tății socialiste și comuniste. Iată to
varăși ce dorește Comitetul nostru 
Central, partidul, de la toți oamenii 
muncii, deci și de la cei din Cîm
pulung. Aceasta corespunde pe de
plin dorințelor și intereselor vitale 
ale întregului popor.

In încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a urat celor de față 
mult succes în activitatea lor, feri
cire și viață îndelungată.

După încheierea mitingului, co
loana de mașini pornește pe șoseaua 
națională ce duce la Suceava. La 
ieșirea din Cîmpulung Moldovenesc, 
drumul e străjuit de sute de elevi 
și cadre didactice de la liceul mili
tar „Ștefan cel Mare". Drepți și 
chipeși ca brazii, într-o perfectă ali
niere, viitorii ofițeri dau onorul. 
Preluînd vechi tradiții de artă mi
litară, pe aceste meleaguri unde cu 
secole în urmă Ștefan Vodă a pur
tat bătălii victorioase împotriva co
tropitorilor,- tinerii elevi se pregă
tesc cu sîrguință să devină apără
tori de nădejde ai patriei socialis
te, ăi libertății șî ai marilor reali
zări obținute de popor sub condu
cerea partidului.

Convoiul de mașini străbate apoi 
comuna Vama, cunoscută pentru 
hărnicia oamenilor săi, mun
citori la întreprinderile fores
tiere, pricepuți crescători de 
animale. întreaga comună a ieșit să-i 
întîmpine pe oaspeți. La Molid și 
la Frasin, nume ce evocă înfrățirea 
oamenilor din aceste locuri cu co
drii seculari, în toate satele de pe 
valea rîului Suha, de-a lungul șo
selei ce duce spre Ostra, ghirlande 
de stegulețe și flori, porți ornate cu 
cetină de brad și scoarțe populare, 
conturează un peisaj plin de frumu
sețe, sensibilitate și vigoare, o at
mosferă de mare sărbătoare popu
lară.

Tineri și vîrstnici au brațele pline 
de flori. Răsună cîntece. Pretutin
deni, oamenii își manifestă dragos
tea față de conducătorii de partid și 
de stat.

Cei care trăiesc în aceste așe 
zări de munte, au cunoscut în anii 
noștri forța înnoitoare a politicii 
de industrializare socialistă, de va
lorificare a bogățiilor naturale a ță 
rii. Aici a intrat în funcțiune com
plexul minier Leșul Ursului, unitate 
industrială care prelucrează în ac
tuala etapă 400 000 tone minereu 
de cupru și pirită anual. Construc
ția acestui complex a schimbat și 
peisajul și viata oamenilor. Dru
mul de pămînt care lega înainte 
vreme satele a devenit șosea de 
beton, uriași stîlpi de oțel poartă 
cabluri de înaltă tensiune, sub pă
mînt s-au tăiat galerii. In mun
tele Aluniș, unind valea Mol
davei cu valea Bistriției, a
fost străpuns cel mai lung 
tunel din țară. Tăietori de
pădure și crescători de vite au în
vățat meserii noi, au devenit mi
neri ori au dobîndit alte calificări
industriale. Aceste transformări sînt 
prilej de mîndrie și îndemn pentru 
noi realizări, temeiuri ale profundei 
recunoștințe pe care locuitorii a- 
cestor minunate așezări bucovine- 
ne o manifestă față de Partidul Co
munist Român

La Uzina de preparare a mine
reurilor din Tarnița, minerii șl 

muncitorii i-au salutat pe oaspeți 
cu binecunoscuta! },Noroc bun" 
La intrarea în întreprindere, ei 
sînt întâmpinați de- Bujor Al- 
mășan, ministrul mlMedor, de ca
dre de conducere ale® întreprinderii 
miniere „Vatra Dornel". Intr-o sală, 
în fața machetei exploatării minie
re de la Leșul Ursftlui, inginerul 
șef Mihai Gavriliu, dă ample ex
plicații cu privire ia activitatea 
complexului minier și la dezvolta
rea acestuia în anii cincinalului.

Conducătorii de paftid și de stat 
se interesează de condițiile de lu
cru și de viață alâi muncitorilor, 
de folosirea forțelor 'fie muncă din 
regiune, de gradul - d< mecanizare 
ai lucrărilor, de eficiența economi 
că a mijloacelor de transport a mi
nereurilor, examinează • cu grijă 
problemele ridicate de specialiști. 
Secretarul general ai C.C. al parti
dului dă prețioase îndrumări privind 
activitatea de viitor a complexului 
minier și dezvoltarea așezărilor 
miniere.

Sînt vizitate apoi moara de mi 
nereu, hala celulelor de flotație 
hala filtrelor. Oaspeții urmăresc 
comportarea utilajelor moderne 
proiectate și construite la noi în 
tară, pun întrebări cu privire la 
posibilitatea de a se realiza indie 
tehnico-economici cît mai inalți cp 
instalațiile și utilajele existente 
Specialiștii întreprinderii, muncitorii 
și tehnicienii ii încredințează pe 
conducători că echipamentul cu ca
re este înzestrată uzina _așjqură în 
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, că vor folosi cît mai e 
fi-cace investițiile destinate dezvol 
tării complexului de la Leșul Ur
sului.

La încheierea vizitei, in această 
mare întreprindere industrială din 
regiunea Suceava, directorul unită 
ții a arătat că prezența conducă
torilor de partid și de stat, în mij
locul minerilor de aici, prețioasele 
îndrumări primite constituie un 
nou și insuflețitor imbold în mun
ca întregului colectiv.

Adresîndu-se sutelor de mineri 
ingineri și tehnicieni, tovarășul Ni 
colae Ceaușescu le-a transmis lor 
și tuturor muncitorilor complexului 
un salut călduros din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Minele dumneavoas
tră, flotația, a spus vorbitorul, sînt 
o creaței nouă. Tot ceea ce s-a 
făcut aici în cîțiva ani este rezul
tatul înfăptuirii șesenalului, a po
liticii partidului nostru de indus
trializare socialistă, de valorificare 
superioară a bogățiilor-patriei. Cele 
obținute in această parte a Româ
niei sînt o părticică din mărețele 
realizări de pe întreg cuprinsul 
tării, datorită cărora economia 
noastră a produs in 1965 de zece 
ori mai multe bunuri industriale 
decît în 1938, fiind de zece ori 
mai bogată acum decît era atunci. 
Acest succes l-am obținut paralel 
cu dezvoltarea agriculturii, care a- 
sigură populației cele necesare 
precum și un disponibil de cereale 
nu prea mare, dar pe care noi tre
buie să-l sporim mereu. Totodată 
am depus eforturi pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii, pentru dez
voltarea științei și culturii. Rea
lizările obținute în anii construc
ției socialismului arată forța crea
toare a clasei noastre muncitoare, 
a țărănimii, a intelectualilor, a în
tregului popor, care strîns unit în 
jurul partidului comunist, a Comi
tetului său Central, înfăptuiește 
neabătut ljnia stabilită de F partid, 
de ridicare continuă a patriei spre 
o viată îmbelșugată și fericită.

Congresul al IX-lea. a spus vor
bitorul, a trasat un vast program 
de înflorire a patriei, în centrul că
ruia se.află continuarea neabătută a 
politicii de industrializare, baza dez

voltării întregii economii, a asigură
rii independenței și suveranității 
naționale a României socialiste. In 
realizarea acestui program, mineri
lor din Suceava, celor de la Leșul 
Ursului și Tarnița le revin sarcini 
mari. In viitorii cinci ani, dum
neavoastră veți da patriei față de 
realizările actuale o cantitate du
blă de minereu — cupru, aur, 
plumb, zinc și pirită. Astfel, veți 
aduce o contribuție de seamă la 
dezvoltarea economiei naționale.

Ne propunem fapte minunate, 
tovarăși I Cele realizate pînă acum 
sînt o dovadă a capacității de ca
re dispunem, a forțelor noastre. 
Vom îndeplini programul elaborat 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. In 1970, țara noastră va fi mai 
bogată, nivelul de trai al oameni
lor muncii va crește și mai mult, 
ne vom apropia cu încă o etapă 
importantă de desăvîrșirea construc
ției societății socialiste, vom ridica 
România pe noi culmi ale civili
zației și progresului.

Succesele în ridicarea economiei, 
culturii și științei întăresc națiu
nea noastră socialistă, aduc o con
tribuție de preț la întărirea comu
nității țărilor socialiste din care 
face parte și România, la întărirea 
forțelor care luptă pentru pace și 
socialism în întreaga lume.

Ceea ce avem de realizat cere noi 
eforturi. Dar esențial și caracteris
tic pentru poporul nostru, pentru 
crînduirea noastră, este că dispu- 
flfinJ denapacit^tes necesară pentru 
a asigura, mersul continuu înainte, 
în toate domeniile de activitate. 
Desigur nu va fi ușor să înfăptuim 
cele ce ne-am propus pentru ur
mătorii cinci ani. Trebuie însă să 
ne concentrăm eforturile pentru în
făptuirea tuturor prevederilor Con
gresului al IX-lea, astfel vom asigura 
bunăstarea tuturor celor ce mun
cesc, înflorirea națiunii noastre so
cialiste.

Vă urez din toată inima noi suc
cese în muncă, multă fericire dum
neavoastră și familiilor dumnea
voastră și vă rog să-mi dați voie 
să închei cu salutul de miner: 
„Noroc bun" I

Cuvântarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
de îndelungi aplauze și urale. Mi
nerii au ovaționat puternic pentru 
Partidul Comunist Român și Comi
tetul său Central

...Pe drumul spre Sucea
va, prin toate localitățile stră
bătute, în sate și orașe, 
mii și mii de -oameni formează 
un nesfîrșit culoar viu. Aclamațiile 
nu mai contenesc. Ele izbucnesc 
sincer, din toată inima ca adevă
rate flori de bucurie, ale dragostei 
nețărmurite față de partid.

...Din nou la Suceava. Conducă
torii de partid și de stat vizitează 
Institutul pedagogic, nouă și im- 
por’antă instituție de învățămînt 
superior, care va da în a,cest an 
prima promoție de absolvenți în 
marea lor majoritate veniti din ra
ioanele regiunii Suceava. O mare 
mulțime de studenți salută cu 
căldură pe conducători. Ei sînt 
întîmpmaii de prof. dr. Jean 
Lrvescu, adjunct al ministru
lui învățământului. prof. dr. 
Constantin Ciopraga, rectorul insti
tutului, numeroase cadre didactice. 
După ce vizitează unele laboratoa
re și biblioteca institutului, oas
peții. înscriu în . cartea de onoa
re : „Cu prilejul vizitei făcute Ia 
Institutul pedagogic din Suceava, 
felicităm călduros conducerea insti
tutului, cadrele didactice, prima 
promoție de absolvenți și urăm tu
turor studenților succese la învăță
tură și' multă fericire".

La despărțire, după ce studenții 
intoneaiă tradiționalul imn univer
sitar „Gaudeamus igitur", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează profeso

rilor șî studenților mult succes în 
activitatea științifică și la învăță
mînt, subliniind că institutul are 
mari perspective de dezvoltare. 
Studenții, a spus secretarul gene
ral al Comitetului Central al parti
dului, au înalta îndatorire patrioti
că de a se pregăti temeipic spre 
a deveni buni profesori, punîndu-și 
tot talentul, toată capacitatea în 
slujba înfloririi patriei.

Continuîndu-și vizita, conducăto
rii de partid și de stat poposesc 
în Lunca Sucevei la combinatul 
de industrializare a lemnului și 
Combinatul de celuloză și hârtie. 
Urale nesfîrșite răsună pînă 
departe în lunca rîului. Oaspeții 
sînt salutați de tovarășii Mihai Su- 
der, ministrul economiei forestiere. 
Aurel Groapă, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, de di
rectorii și inginerii șefi ai celor 
două combinate și de reprezentanți 
ai organelor locale de partid. La 
pavilionul tehnico-administrativ al 
combinatului de industrializare a 
lemnului, în fața machetelor, ing. 
Nicolae Răducu, directorul acestui 
combinat și ing. Victor Senchea, 
director general al Combinatului 
de celuloză și hîrtie, descriu pro
filul celor două întreprinderi de 
prelucrare și valorificare a lemnului. 
In principalele secții ale Combi
natului de celuloză șî hîrtie, care 
prelucrează anual circa 500 000 m c 
material lemnos, gazdele dau ex
plicații amănunțite cu privire la 
procesul tehnologic complet auto
matizat. In 1970, acest combinat, 
care produce acum 50 000 tone ce
luloză și 60 000 tone hîrtie, 150 mi
lioane saci, 5 000 tone pungi, își va 
dubla capacitatea, realizind apro
ximativ o treime din producția de 
hîrtie a țării. Oaspeții se opresc 
în fața unor mașini și agregate, la 
standurile pe care sînt expuse pro
dusele combinatului.

La întrebarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. cu privire la cali
tatea produselor, directorul general 
arată că anul trecut calitatea unor 
produse a lăsat de dorit. Acum 
stăm mai bine. Credem că soluți
ile stabilite de cadrele noastre vor 
rezolva pe un plan superior această 
problemă. Ceea ce am realizat pînă 
acum în direcția unei calități supe
rioare s-a reflectat de altfel și în 
cererile sporite primite din străi
nătate pentru produsele noastre.

In timpul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat au reluat discuția 
începută în fața machetei cu privire 
la eficienta economică a investiți
ilor, recomandînd folosirea cu ma
ximum de grijă gospodărească a 
sumelor prevăzute pentru lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ara
tă că în întreprindere există spațiu 
nefolosit și recomandă să fie întoc
mit un plan de măsuri de către 
comitetul regional, împreună cu 
Ministerul și cu conducerea între
prinderii în vederea folosirii la ma
ximum a spațiului existent. Să nu 
construim alte spații, subliniază el, 
fără să vedem întîi cum le putem 
valorifica, cu maximum de eficien
ță, pe cele existente.

Tovarășii Gheorghe Apostol și 
Emil Bgdnăraș recomandă cadrelor 
tehnice să studieze și problema 
folosirii la maximum a mașinilor, 
șă descopere noi modalități pentru 
reducerea prețului de cost al pro
duselor.

In continuare, se vizitează fabri
cile de plăci fibro-lemnoase și de 
mobilă ale combinatului de indus
trializare a lemnului.

Revenind la problema utilizării ju
dicioase a spațiului, tovarășul Ni
colae Ceaușescu arată că dacă n-ar 
fi fost lăsate porțiuni de teren prea 
largi între construcții, lungimea

(Continuare in pag. 3-a)
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Meci do antrenament sau...?!
u» gaefi da antrenament fără 

■ta*, f*r* narv in care golurile nți 
V towrianta iar jucătorii hi PPt 
r raite orice: să încerce diferite 
KtoK, să dea mingi la adversar, 
să im mai lupte pentru a le recîș- 
t»ga. înîr-un cuvînt, să fie ceva că 
doar de aia au venit spectatorii la 
ștartinn — așa ni s-a părut jocul 
■«eticei de echipa Jiul în compa
cte formației C.F.R. Arad. Oaspeții, o 
eebipi modestă, resemnată, îndră- 

de lanterna roșie, au venit 
ja Petroșani să facă doar act de 
presantă. Gazdele In schimb, o echi
pă eu pretenții dar miloasă, și-au pus 
1* inimă necazurile arădanilor și 
o* atare s-au hotărlt să nu la facă 
prea multe», greutăți. Și astfel, în 

Un mefflțid de 
ttecufd fa p9B"a 
qgșgșțilgț: jjcorul 
2—0. 4/91.,. fd- 
puj « '.teCTli.

talpă amiciție, au practicat un joc 
așrost șpre bueuria portarilor și dis
perarea specțațerilor. E drept, Jiul 
< marcat trei goluri și nu g primit 
■iei unul. Aeeasta ne bucură. Ceea 
ce supără însă, e faptul că putea, 
fără lipsă de modestie, să mai în
scrie pe puțin ine# o dată atîtea 
goluri. Despre ocazii, să nu mai 
vorbim. Au fost, unele cum s-ar 
spune, cît roata... carului. Din feri
cire pentru C.F.R., înaintașii noștri 
printre care s-a detașat Libardi, 
purtau ochelari fumurii. Ceea ce e 
interesant e că și apărarea Jiului a 
fost earn nesigură. Și nu știm de ce 
pentru că atacul arădanilor a trăit 
doar prin jucătorul nr. 7, Beșușcă. 
Boar Pop și Ivănescu (tn repriza I) 
eu corespuns. Și pentru că a venit

CAMPION
Minerul Aninoașa — 
Știința Patroșanl 2-2 (1-2)

Intîlnlrile da fotbal dintre 
Minerul Aninoașa și Știința 
Petroșani au prilejuit întot
deauna dispute dîrze și au o- 
ferit spectatorilor spectacole 
fotbalistice mult apreciate. Nici 
de data aceasta așteptările 
spectatorilor nu au fost dez
mințite. Meciul a fost presă
rat de multe faze frumoase, 
țreet? de ambele echipe și 
rlspiltite eu vji apfaușe de 
spectatori. Da reținut faș# fap
tul el fiecare din eele 4 goluri 
a fost înscris de echipa dșjni- 
fldtă prin contraatacuri foarte 
napvds-

La Incgput inițiativa o «u 
gazdele eînd Niță nafaațS bune 
PPBZii Ia minutele ș| ț|. In 
•țhlpib pașpetli, deși gpntfMU 
Q»rcl Pria PasvrS ia mfofaui 
3Q. fo urase imuț opumefec

vprba d« ivăaesQu, nu putem Imw 
cu vedwrts liț»a <te a •»’
țrpnoruluj fa legaturi cu trecere* 
lui fa linia de atac. Apărător sigur 
fî PrQHipl- el f*a dpvBpit foiFta litat. 
frlfiind jocuj gp atwant.

Iji opnclujj», joegj de duminică 
al gazdelor a lăsat mult de (ferit 
sub aspectul tactic și tehnic și cre
dem că acest lucru se datorate în 
bun# măsură subaprecierii adversa
rului, ușurinței eu oara a fost privit 
acest maci. Ba altfel acest lucru s-a 
Văsuț «i din caricatura programu
lui meciului, complet neinspirată și 
neavenită, cu un umor sumbru, 
lipșlt de gust șl or font are.

Partida Începe Intr.e ușpară notă 
de dominare a gazdelor. Bruna ac- 

finite mai periculoasă «re loc în 
minutul 14, cînd în fota porții 
C.F R.’Ului »e produce o învălmășeală 
d#r lămurit# du unul din fundași 
prin trimiterea mingii în corner. 
Peștă trei minute cade primul gol; 
Libardi sesizează o greșeală a apă
rării șj de la eltiva metri șutează 
în poartă : bO. gcorul aste majprat 
în minutul 39 la a«0. Libardi tri
mite o minge înapoi la Crăciun și 
«pesta șutea»# pe sub portarul Dem- 
șoreanu. Un moment de derută (așa 
cum se vede și din poză), la oas
peți. Teama că de asum golurile 
vor curge unul dup# altul a pus 
stăpfaire de la poțtar și pîn# la 
ultimul înaintaș. Spaima a trecut 
însă repede. Fesul gazdelor, nu a 
fost deelț pn foc de paie. De abia

ATUL REGIONAL
hUffites eppasput. Tpt în a- 
ceasta perioada <fo dominare 
a gazdadpr cade galul ai dai 
laa al oaspeților, marcat peste 
1Q mLnute de Răsideanu prin- 
Ir-uji șut extrem de puternic. 
De acum studenții preiau ini- 
tiativa și domină cu autoritate. 
De data aceasta cei ogre mar- 
eă nț» mal sfat studenții, u 
cei dominați, La un spnțța- 
atac, ip minutul 4g, Niță ?u- 
t<ta8ă dfa apropiere și («acrie 
pe sub portarul Tudor. Egala- 
rpg șprvine fa mințitul 51 și 
tate gpitaa Iui Pal, care înscris 
eu capul In una* unei lovituri 
libere axeeutșto de Jfaraea de 
ta circa tș m 4$ poarta 
Intel.

U meniri de J—jpeW d«- 
vtae *i *«l nmomL amMte 
feimffli «Ml adjudece
victori» Votadatl t«rt locwi 
devtee și ser *« te unaa upei 
efeaM • IM QMmm de te 

în repriza doya, în minutul 68, 
•pgrul fell modificat din nou prin 
gelul înscris de Ivăneecu i 3-q. De 
B6UK partenerii de joc sînt muițu- 
mifi; gazdele cu cît au marcat 
omwHH cu cît ap scăpat și astfel 
partida la sfîrșiț f|ră a se mal îm 
regfațre vreo acțiune mai t|eo»e' 
biți.

Meciul de duminică pune din nou 
fp fața egnducwf|i asociației Jiul 
problemg reanimării jucătorilor, a 
Creșterii vitalității și ețanglgl lor 
care, de la un timp, lasă tot mai 
mult de dQrjt. Acest lucru este cu 
atît mei necesar cu cît pe jjulișți îi 
așteptă mseiuri deosebit de grele 
și în care vor trebui a# dea ma
ximum de randament.

S-au evidențiat: Martinovici, Pop 
și Iviamu (fa prima reprimă) de 
la g«fete, 9««Uta« Și Tusa de la 
Otapell-

C, CQTOSMN

» u s a i
IMP. — Vulturii 
UM. Timișoara

Pgrtida de rugfa dintre I.M.P. — 
Vulturii U. M. Timișoara, din ca
drul categoriei B, cu toate că nu 
Ș-0 ridicat la un pivei tehnic su
perior, a plăcut mai ales prin evo
luția curajoasă a tinerilor rpgbiști 
de Ja J.M.P. Oaspeții au venit în 
Vglea Jiului cu glndul să rotun
jească eșayergjul. Dar, eei ce se 
descurcă mai bine sint tocmai stu
denții care, nelăslndu-se intimidați 
de înaintarea masivă a oaspeților 
șj luptind pentru fiecare balon, reu
șesc chiar dip primele minute să 
conducă cu 3—0 printr-o lovitură 
de pedeapsă transformată magistral 
de Juravlea. Totuși experiența ad
versarului isi spune pînă la urmă 
cițvtntul și șuiul lui Nagy, în urma 
un.ej lovituri de pedeapsă, aduce e- 
gafarea. Studenții luptă in conti
nuare curajos avînd perioade ca
tegorice de dominare dar nu știu 
să fructifice această dominare și, 
la o șarjă pe linia de »/<r oaspeții 
măresc avantajul la 8—3 in urma 
unei Încercări transformate. După 
pauză studenții domină copios dar 
nu știu să fructifice această domi
nare din lipsă de experiență.

In ultimul joc, o impresie bună 
au lăsat Juravlea și Pieptănarii de 
la gazde și Nagy de Ia oaspeți 
Pentru frumosul joc practicat de 
studenți merită toate laudele și tî- 
nărul lor antrenor, Dumitrescu, ca
re numai după 3 luni de muneă a 
reușit să imprime echipei o con
cepție de joc modernă, eu faze 
frumoase pe linia de */4. Bun ar
bitrajul prestat de F Tudorache 
din București.

A. BOJBNH8CU

gazde cu R#sădeanu. Arbitrul 
țifrea loan din Hunedoara co
mite o serie de greșeli care 
produc nemulțumire pe teren 
și în tțibune. Spre sfîrșitul 
partidei studenții sînt pe pune- 
Ițjl de a marca, dar Covaci, 
scăpat singur, trage de aproa
pe în brațele portarului anino- 
sean Ivanov. Ș-au remarcat 
NițȘ și Boros de ta gazde, Ră- 
sădeanu și Varhonje de la 
oasrteț»

c. DÂNILA 
tehnician

★

alte REZULTATE; Dacia 
^rilșțțe — Aurul Brad l—^î 
Nfeenjț TpJîuc — Mtaeru! Vul- 
pftn ș—Oi Aurul Ztotaa — 
g^,l. feiuș (aiainat)i Refraț- 
tșițg Alba — G.F.R. Himeria 
l-^i Mtaerwl ®hel< — Tex
tila Sebeș (ou ș-a disputat); 
FmîMuJ Lbiftpa v- Ceș.struțt'?' 
rul HtwodQWte 3-4,

Iq sfârșitul ffecărei săptă- 
mini, numeroși oameni 

ai muneii iiin Valea Jiului m 
îndreaptă spre cabane sau alte 
lacuri de pdihnă. Beta up «’ 
tțevdrat ewd spre ImM vet- 
da. Multi eifcureianlsti din Pe
troșani pleacă spre cabana 
Rusa și împrejurimile ei; 
aleg drept țintă a pppaeu/ui 
Urnea Flpfljpr, Cheile Jietului. 
Polqtișteq, Sprciucul.

Intr-una din duminicile tre
cute un grup numeros de oa
meni de toa
te viratele și 
ocupațiile — 
muncitpri de M 
UJț.U.M.P. șr 
C.F.R.. tineri
Și pensionari 
de iq Aniiwa 
sa, lucratori de 
la cariera de 

calcar din Bănița, ștudenți fi 
elevi — au verilt la Peștera 
Bolii.

Pînă dupd-amwzd, rqgele 
soarelui au îricăixlt cu dărni
cie pfmîntui. 8m făcut plajă 
s-au înclps jocuri de volei 
piingea coboară apoi la pielst.. 
Un grup de băieți și fete se 
duc să culeagă liliac, eiliva in- 
ftfoznesc să lacg g șpurtâ bam 
în apa rece a pîrîului limpe
de de munte iar unh. înarmați 
cu undite, pm/eră șă se retra
gă pe tirul apei, m căut«rea 
paațrăvllsr, A ttemrUl 9 atmos
fere de pdșvgratq destindere

Deodată, soqreie sm ascțms 
după nari, gîfiva picuri răz
leți anunță sosirea nedoritei 
ploi. Și apum, îneatru ? Aici 
soluția ește șimpiă ■■ în pește
ră; cel mai potrivit adgpggt / 
Abia acum îți dai bine seama 
citi admiratori are Peștera 
Bolii și împrejurimile ei. Un 
timp, oamenii așcuitg m^ădJi 
interpretate CU fingțe dș yn 
băiat blond- Sahwqrs Franșișc 
elev la profesională.

Apoi vine o propunere pri- 
mițd CU emuitaspi: W vizităm 
peștera! Se apjind achiuij lu 
minopșe de lanterne eigctfice 
o fatg băiețoasă avînd în mi

Excursie 
la Peștera 
Bolii

HANDBAL

Ștlinta Petroșani —
Metalul Copșa Mica W-9

Numărul mare de spectatori pre- 
zenți duminică dimineața la întîlni- 
rea de handbal dintre gtiinta Pe 
troșani — Metalul Copșa Mică a 
urmărit un joc frumos, purtat în 
viteză de ambele părți, în care s-au 
înscris multe goluri,

Metalurgjștii au venit la Petro
șani CU intenția de a eîștiga partida 
sau cel mult de a scoate un rezultat 
gtrîns, Rar ștudeptii au fost de altă 
părere, Așa gu lășjțț șă șe între
vadă după aproape jnimifo de 
jQp efod șgpjțil lp ețg fovorșbij cu 
4«1 și au cpntirmat după 80 de 
minute gînd au înehetat meeigl cu 
13’9 în favoare^ lor. D»r după 4-1 
ei au slăbit alura, dînd poșfoililate 
pașpeților să^și revin#, șă reducă 
difeienta la un punct, prima re
priză termipîndp^șp cu ih pentru 
Știința- Ih această a doua parte a 
primei repri?®, studenții — eu ex
cepția lui Mărculescp cpre a apă 
rat foarte bine —- gp făcut multe 
greșeai în apărare, jar în contraata
curile lor, deștul de periculoase, n-au 
reușiț șă înscrie nici jumătate din 
frumoasele ocazii avgțe. Ei au în
ceput ș# dea semne de oboseală, de 
nervQ?}tate, de descurajare.

Reprima șecpnds fașă' a descrețit 
din nou frunțile de pe teren §i din 
tribune. Băieții Iul Batsbaș au intrat 
deciși să-și adjudec® victoria la un 
scor concludent, Ei au atacat mai 
calm si mal organizat, au „plim
bat” bfae mingea, au șutat deș și 
periculos fa pearță. Pătrunderile lui 
Coama si Popeviei, înălțările lui 
Gruia, intervențiile prompte ale ce- 
Iqf doi portari — Mărculasțu și 

nă o iăclie, ș-q instalat în 
fruntea unei cete de capii gă- 
lăffi«și. Se vorbește despre han 
duci, un cline alb — care și-a 
a/es aici. în urmă ou «apte «ni 
adăpostul trape Cit vlțfzțj 
prjfl pîriul cqre șirdbafg pes- 
tera. Ajungem ia un podeț- De 
ia>pt sînt două șine paralele a- 
runcate peste apă și atit. Gei 
îndrăzneți trec perechi-perechi 
peste șine făcînd o riscantă e- 
chilibristică. Se exprima cine
va ; ,,M6 străbat o mie de fiori 

pjnă trec un 
pod". Unii se 
aventurează să 
treacă podul. 
alții rămln In
să la gura peș
terii și comen- 
leezq: ltQare 
nu se ocupăm.
mgni de îngri

jirea peșterii „Dcuă ar fi 
mobilizați efțlva uteeiști. In 
â-—6 pre s.qr rezolva totul", 
lață de ce prezentăm

Q PROPUNERE SECȚIEI 
CJOSPQDĂR1B A SPATULU: 
POPULAR AL ORAȘULUI

Să ia inițiativa și, cu șpr 
/inul Comitetului orășenesc ei 
U.T.C., să se întreprindă o «> 
fiune patriotică in vederea & 
cuperirii cu selndură. eau an 
material, a podurilor din li
tera Baia. Este vorba doar de 
patru podele, lungi de 20, 1®* 
6 și 20 metri. Asta avtnd îft 
vedete interesul de care st 
bucurq peștera — una din cefe 
mai mari și curmșeule din 
Ardeal ■— și care, împreună 
cu împrejurimile, a 
de-a lungul anilor u« gdevirei 
punct turistic.

★
fixeursig de la Peștera Bolii 

a foșt intereșaniâ, frumoeta- 
Pogfe deveni și mai inltftSCm- 
fă daca vor ii șeuldi oemeru 
de tmelia cg-i paște eînd trg- 
verșează podurile din peșteră- 

Frepcișc VETRO 
N. r. Ziarul nostru este 

sa consemnele o evcntcaiă qg- 
țiune întreprinsă de tineri ta 
Peștera Bolți.

Bocănici au f§cțjt ea l« un mo
ment dat scorul șa fje de 12-0 pen
tru știința. In eentinuare scorul 
putea crește dacă același Coama — 
bnn coordonator al jocului $i șuteur 

nu rata acarii dintre cele mai fa- 
vorgbifo, dacă Vîjdea. »n muda ce
lor două goluri pe egre le-a mar
cat, ng uita de un jec individual, 
dacă toți jucătorii de cîmp ar fi 
foșț mai insișfonti jn lupta P« se
micerc. Jn această situație oaspeții 
au reușit ș# reducă scorul. Buni 
tehnicieni, mețafargișții fan pretat 
acum un joc frumos, au inițiat eon- 
tragțgcuri periculoase și au marcat 
3 goluri pe lîpgă numai 2 ale stu 
depțjter.

fa general meciul a plăcut. Am
bele echipe au desfășurat un joc ra
pid, au folosit o gamă variată de 
procedee tehnice, au tras mulț și 
periculos fa poartă. Cu satisfacție 
trebui® să arătăm că victoria stu
denților cu 13-9 în fata unei echi
pe fruntașe din seria a Il-a este pe 
deplin meritată și a fost obținută la 
cgpățui pnyi meci plăcut, după o 
serie de acțiuni frumos concepute 
și realizate, marcîndu.-se goluri de 
toată frumusețea prin Gruia (foarte 
bun în acest jac), Cosma sț Popo- 
vici de fa Știjnța ș» Both Klaus și 
Silex de la Metalul, Realizatorii go
lurilor 1 Gruia, Poppvici (cîte 31. 
Cușma, Vîjdea, MSfașeru (ețte ?) și 
Dumitru pentru Știinta. Rnth Klaus. 
Silex (cîte 3), Litschal (2) și Roth 
Țiter pentru Metalul Copșa Mică.

A arbitrat cu competență Viorel 
Căpățîpă din Timișoara,

P. GHEQNIA
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
MUNCHEN 23. — Trimisul special 

Agerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Duminică dimineața, ministrul co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România. Gheorghe Cioară, 
și persoanele care îl însoțesc au 
vizitat al 18-lea Tirg internațional de 
artizanat și produse meșteșugărești 
deschis recent la Miinchen. La tîrg 
participă cu exponate 45 de țări. In 
pavilionul Republicii Socialiste Ro
mânia sînt expuse produse de arti
zanat și artă decorativă. Unul din 
exponatele românești realizat de 
Cecrlia Storck a fost distins cu o 
medalie de aur a Tirgului.

Luni dimineața, oaspeții au vizi
tat două uzine ale firmei Sie
mens.

Cu prilejul vizitei în R. F. Ger
mană a ministrului comerțului exte
rior, șeful Agenției economice a Re
publicii Socialiste România la 
Frankfurt a oferit luni seara o re
cepție la hotelul Konigshof din 
Bonn. ★

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite: 
Baritonul David Ohanesian, artist e- 
merit, prim-solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București, și-a 
dat concursul, în cadrul manifestări
lor muzicale ce au avut loc în ora
șul Dijon cu prilejul „Săntâmînii 
muzicale poetice și dramatice", la

Adunare a păcii la Verdun
PARIS 23. Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
In preajma împlinirii a 50 de ani 
de la luptele de la Verdun, pe lo
curile istorice unde au murit în 
1916 peste 500 000 de oameni, mai 
multe mii de persoane din departa
mentele învecinate au venit să par
ticipe la o adunare a păcii, orga

Al XVI-lea Festival vienez
VIENA 23. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite ■ 
La Viena s-a deschis cel de-al XVI- 
lea Festival vienez. Tradiționala ma
nifestare culturală prilejuiește în 
fiecare an o întîlnire a soliștilor, di
rijorilor, regizorilor, formațiilor or
chestrale și teatrale din diverse țări. 
Anul acesta, în cadul „săptămînilor 
festive" între 22 mai și 19 iunie în 
sălile de teatre, de operă, de con
certe, ca și pe estrade în aer liber

Dezbaterile în problema rhodesiană 
continuă
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a reluat 
iuni seara dezbaterile în problema 
rhodesiană J. G. de Beus (Olanda), 
președinte pe luna în curs al Con
siliului, a anunțat că delegații sta
tului Mali, Nigeriei și Ugandei, ca
re au prezentat, în numele mai mul
tor țări africane, un proiect de re
zoluție, au respins sugestia făcută 
de Marea Britanie, Statele Unite și

Deschiderea lucrărilor „celor 24“
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres) 

La 23 mai s-au deschis în capitala 
Tanzaniei lucrările seș’".nii Comi
tetului Special al O.N.U. pentru su
pravegherea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, pri
ma din seria celor care urmează 
să aibă Ioc pe teritoriul african. 
La deschiderea lucrărilor „celor 24". 
președintele actualelor lucrări Ger- 
shon Collier (Sierra Leone), a de
clarat că din riadul țărilor membre 
lipsește reprezentantul Marii Brita
nii- Collier a afirmat că absenta 
Angliei atestă lipsa de dorință a 

un concert simfonic dirijat de An
dre Ameller, directorul Conserva
torului din Paris. Solistul român a 
interpretat cu mult succes, în fața 
unei săli arhipline, arii din opere 
celebre, fiind rechemat în repetate 
rînduri la rampă.

Municipalitatea orașului Dijon a 
oferit o recepție în cinstea lui 
David Ohanesian, cu prilejul căreia 
canonicul Kir, primarul orașului, 
i-a inmînat medalia „Rameau" de 
cetățean de onoare al orașului Di
jon. ★

PARIS 23. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: Pri
mul ministru al Franței, Georges 
Pompidou, a vizitat luni Tîrgul Pa
risului, Ia care participă și țara 
noastră. La pavilionul României, el 
a fost întîmpinat de ambasadorul ță
rii noastre Ia Paris, dr. Victor Di- 
mitriu, și de directorul pavilionului, 
Nicolae Vrabie. Erau de asemenea, 
prezenți membrii delegației române 
la Tîrgul Parisului.

Oprindu-se în fața standului de 
mașini, unde sînt prezentate diverse 
tipuri de mașini-unelte, printre care 
puternicul strung Carusel — 2-500, 
produs de Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București, primul 
ministru francez a avut cuvinte de 
caldă anreciere față de exponatele 
românești.

nizată de Mișcarea pentru pace, 
cu sprijinul a numeroși deputăți și 
consilieri municipali socialiști și 
comuniști și a reprezentanților sin
dicatelor muncitorești. Manifestanții 
au adoptat o rezoluție în favoarea 
coexistenței pașnice, pentru dezăr- 
mare generală, interzicerea armelor 
nucleare și distrugerea stocurilor 
existente.

vor fi prezentate la Viena 1 000 de 
spectacole. Festivalul numără 25 de 
premiere. Și-au anunțat participarea 
zece formații orchestrale internațio
nale. Vor fi prezenți soliști cu re
nume mondial, între care David și 
Igor Oistrah, ' Birgit Nilsson, An
ton Dermota, Dietrich Fischer Dies- 
kau și alții. Spectacolul din 25 mai 
cu opera „Rusalka" cuprinde în dis
tribuție și pe tenorul român Ion 
Bttzea.

Olanda privind amînarea votului 
asupra acestui proiect de rezoluție. 
Ceilalți membri ai Consiliului, a 
spus de Beus, au acceptat punerea 
la vot a proiectului de rezoluție 
african, care cere, după cum se 
știe, Marii Britanii să folosească 
toate mijloacele, inclusiv forța, pen
tru înlăturarea regimului rasist 
rhodesian. Proiectul de rezoluție nu 
a obținut însă numărul necesar de 
voturi pentru a fi adoptat 

acesteia de a coopera cu ceilalți 
membri ai organismului în vede
rea îndeplinirii îndatoririlor ce-i 
revin.

După cum transmite agenția As
sociated Press, pe străzile Dar Es 
Salaamului reprezentanți ai Parti
dului Uniunea națională africană 
Zimbabwe, organizație interzisă de 
autoritățile de la Salisbury, au ma
nifestat în repetate rînduri cerînd, 
așa cum era înscris pe pancarte 
„lichidarea regimurilor rasiste din 
Rhodesia și Republica Sud-Afri- 
cană".

Manifestație 
în sprijinul lui

J. Bosch
SANTO DOMINGO 23 (Ager

pres).' — La Santo Domingo a a- 
vut Ioc duminică o mare manifes
tație în sprijinul candidaturii fos
tului președinte al Republicii Do- 
jrpnioane, Juan Bosch, la alegerile 
prezidențiale fixate pentru data de 
1 îumie a. c. Manifestația a fost 
cea mai mare acțiune de acest fel 
de la demonstrațiile prilejuite de 
împlinirea unui an de la declan
șarea revoltei împotriva juntei mi
litare, la 24 aprilie anul trecut. Po
liție a intervenit, arestind nume
roase persoane. In localitatea Vic
toria, situată la 40 de km de Santo 
Domingo, a avut loc, de aseme
nea, o manifestație în sprijinul can
didaturii Iui Juan Bosch. Aceasta 
s-a soldat, de asemenea, cu nu
meroase arestări și răniri în rîndu- 
rile demonstranților.

Din presa străină

„Die Welt“ și controversele
francosvestsgermane

BONN 23 (Agerpres). — In numă
rul său de luni, ziarul „Die Welt" 
se referă Ia o eventuală inițiativă 
a cancelarului Ludwig Erhard, de a 
pune capăt controverselor franco 
vest-germane în problema viitorului 
statut al trupelor franceze stațio 
nate pe teritoriul R.F.G. Ziarul sub 
liniază că Erhard intenționează să 
propună președintelui de Gaulle 
crearea unei comisii franco-vest- 
germane, care să fie însărcinată cu 
studierea și pregătirea viitorului 
statut al forțelor franceze de pe

„Times'1: Părțile au rămas 
pe vechile poziții

LONDRA 23 (Agerpres). — Ziarul 
„Times" consideră că întreruperea 
contactelor preliminare anglo-rhode- 
siene demonstrează că părțile au 
rămas pe pozițiile lor inițiale, neîn- 
registrîndu-se nici un progres în rea
lizarea vreunui compromis. Această 
întrerupere ar fi menită, potrivit 
ziarului, să ofere celor două gu
verne „o pauză de gîndire", nece
sară pentru „a reflecta la consecin
țele pe care Ie rezervă celor două 
guverne menținerea actualului im

Declarațiile Indirei Gandhi
BOMBAY 23 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul la un miting organi
zat duminică seara la Bombay, pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, s-a referit la unele pro 
bleme ale situației interne, îndeo 
sebi la lipsa de alimente ce afec
tează o serie de state indiene. Ea 
a relevat — menționează TASS — 
că în ultimii 18 ani India a înre

Stare de urgență în Anglia
LONDRA 23 (Agerpres). — Din 

Londra se anunță că, ținînd seama 
de situația creată prin greva ma
rinarilor. regina Elisabeta a sem 
nat un decret prin care, începînd 
de la 23 mai, în Anglia este de- 
darată starea de urgență. Anunțînd 
luni decretul regal în Camera Co- 
murtelor, premierul Harold Wilson 
a declarat că starea de urgență 
proclamată urmărește numai asi
gurarea serviciilor vitale de apro
vizionări și transporturi din An 
glia și că guvernul nu intenționea

Evoluția evenimentelor din 
Vietnamul de sud

SAIGON 23 (Agerpres). — La 
Saigon au reînceput luni dimineața 
demonstrațiile antiguvernamentale și 
antiamericane. După cum transmit 
corespondenții agențiilor de presă, 
in ciuda intervenției trupelor și 
forțelor polițienești guvernamentale, 
un mare număr de tineri sud-viet- 
namezi ș-au. grupat lîngă pagoda 
Vien Hoa Dao unde au scandat lo
zinci antiguvernamentale și antiame
ricane. Demonstranții au oprit și au 
dat foc unor camioane militare a- 
mericane. Poliția și soldații gene
ralului Ky au luat cu asalt pago
da, atacînd pe manifestanți cu baio
nete și bombe cu gaze lacrimoge
ne. Se semnalează numeroși răniți 
printre tinerii manifestanți. Cores
pondentul agenției France Presse 
relatează că manifestația a luat o 
formă violentă după ce un sud-viet- 
namez a fost ucis în fața institu-

Rin. Potrivit aceluiași ziar, cance
larul Erhard va participa miercuri, 
după ce se va reîntoarce de la 
Londra, la o reuniune cu liderii U- 
niunii creștin-democrate și Uniunii 
creștin-sociale în vederea aplanării 
neînțelegerilor privind politica ex
ternă a guvernului vest-german și 
pentru a impune în acest sens o li
nie precisă și definitivă. Tot mier
curi, arată ziarul amintit, Erhard va 
avea o întrevedere cu fostul can
celar Konrad Adenauer, după care 
va adresa o scrisoare președintelui 
de Gaulle.

pas" în care s-a încheiat prima fa
ză a convorbirilor. Se crede totuși 
că convorbirile, denumite în mod 
semnificativ în comunicatul oficial 
publicat la Londra „consultări", vor 
continua săptămîna viitoare la Sa
lisbury, în speranța unui rezultat 
palpabil. Continuarea convorbirilor 
ar putea indica fie faptul că în po
zițiile celor două părți s-au putut 
întrevedea anumite convergente, fie 
dorința participanților de a nu-și 
asuma răspunderea unei rupturi.

gistrat progrese însemnate în cele 
mai diverse domenii, dar că mai 
sînt multe de făcut. Problema mi
zeriei, foamei, șomajului, a condi
țiilor de locuit continuă să preo
cupe țara. Indira Gandhi a adresat 
poporului indian un apel, cerîndu-i 
să-și unească eforturile pentru re
zolvarea acestor probleme de mare 
importantă.

ză șă pună în aplicare imediat îm
puternicirile de care dispune în 
cadrul stării de urgență. Guvernul 
britanic, a adăugat Wilson, nu va 
ezita totuși să ia toate măsurile 
care se impun pentru a face față 
situației care rezultă de pe urma 
grevei marinei comerciale. Printre 
aceste măsuri se numără o blocare 
a preturilor. Premierul britanic 
și-a exprimai totodată speranța că 
în foarte scurt timp va putea inter
veni o soluție care să pună capăt 
grevei. 

tului budist din Saigon de un glon
te tras de militarii americani. Se 
apreciază că acesta este primul in
cident serios de la Saigon de la în
ceputul crizei politice în care sînt 
implicați budiștii și americanii.

Duminică, la Saigon au fost anun 
țațe negocieri între șefii militari 
„rebeli" și reprezentanții guvernu 
Iui, în vederea realizării unui acord 
privind încetarea focului. Potrivit 
unor zvonuri, încă neconfirmate, și 
la Da Nang, între „rebeli" și for
țele guvernamentale s-ar fi stabilit 
contacte. Agenția France Presse a- 
nnnță că premierul Ky s-a întîlnit cu 
ambasadorul american la Saigon. 
Cabot Lodge, pentru prima oară 
după reîntoarcerea acestuia din 
S.U.A., pentru a examina stadiul în 
care se află criza politică. Intr-o 
corespondență din Saigon, aceeași 
agenție relevă că știrile privind 
stabilirea de contacte între rebeli 
și guvernul lui Ky a fost primită 
Ia Washington „cu ușurare și sa
tisfacție". Esențialul pentru Was
hington este, după cum relevă 
France Presse, continuarea războiu
lui.

PE SCURT
TRIPOLI. Compania america

nă „Standard Oii" a descoperit 
in Libia mari zăcăminte de ga
ze naturale situate la o adin- 
cime de aproximativ 9 000 de 
picioare (aproximativ 3 000 m). 
Zăcămintele descoperite sînt 
evaluate la peste 4 milioane 
m c de gaze naturale.

SANTIAGO DE CHILE Eli
coptere militare au început să 
evacueze duminică sute de per
soane din provincia Aisen. si
tuată în sudul Republicii Chile, 
unde, ca urmare a ploilor to
rențiale, numeroase șosele și 
alte căi de comunicații au fost 
inundate, 10 orașe rămînînd 
izolate de restul țării. Un nu
măr de 50 de persoane și-au 
pierdut viața.

LONDRA. Duminică a avut 
loc la Londra o demonstrați 
antinucleară. După cum infouk, 
mează agenția Reuter, coloane* 
manifestanților s-a îndreptat 
spre statuia poetului britanic. 
Byron, depunînd coroane de 
fiori. Manifestația a avut loc 
la inițiativa „Comitetului celor 
100", organizație care luptă 
pentru interzicerea armelor nu
cleare.

MOSCOVA. La Moscova a 
fost realizat un nou tip de ra
dioreceptor cu tranzistor! 
„Signal". Acesta este dotat cu 
un ceas miniatural care, nu 
numai că arată ora, dar și, in 
momentul ales dinainte, deschi
de aparatul. „Signal" este do
tat cu unde lungi și medii.

ANKARA. Trei explozii suc
cesive, urmate de incendii, 
s-au produs în noaptea de 
sîmbătă spre duminică la se
diul oficiului de informații a- 
merican din Istanbul. Cauzele 
exploziilor nu au fost încă 
descoperite.

NEW YORK. Profesorul de 
fizică dr. Thomas Benhen din 
S.U.A. a realizat, în colabora
re cu alți doi cercetători, ud 
aparat electronic care înles
nește deplasarea orbilor.

Prototipul experimental al a- 
cestui aparat se aseamănă cn 
un baston prevăzut cu radio
locator. Semnalele reflectate 
de la diferite obiecte informea
ză pe orb asupra distanței pi- 
nă la obiectele respective și 
asupra direcției în care se în
dreaptă.
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