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VIZITA ÎN TARA NOASTRA A DELE3AȚIEI 
DE PARTID Șl DDVERNAMENTALE 

A REPUDLICII POPULARE DULDARIA
SOSIREA LA BUCUREȘTI
Bueureștiul a îmbrăcat luni, 17 

aprilie, vestminte sărbătorești. 
Zeci și zeci de mii de locuitori ai 
Capitalei Republicii Socialiste Ro
mânia au ieșit pe arterele princi
pale ale orașului în așteptarea 
unor oaspeți dragi — delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă 
de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, ca
re, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, face o 
vizită oficială în țara noastră.

Aeroportul Băneasa. Drapele de 
stat ale României și Bulgariei flu
tură în adierea vîntului primăvă
ratec, iar culorile lor se răsfrîng, 
șirag, în nenumărate stegulețe și 
în bogatele buchete de flori adu
se aici de miile de locuitori ai Ca
pitalei, afiați pe aeroport pentru 
a adresa primul salut de bun ve
nit oaspeților.

Pe frontispiciul clădirii aeropor
tului , se află portretele tovarășilor 
Todor Jivkov si Nicolae Ceausescu: 
pe mari pancarte, care domină ae
roportul, sînt înscrise, în limbile 
bulgară și română, cuvintele: 
„Trăiască prietenia frățească ro- 
mâno-bulgară" !. Este urarea pe 
care o fac toți cei veniți în în- 
tîmpinare, a întregului nostru po
por care acordă o înaltă prețuire 
vechii și trainicii prietenii dintre 

■«popoarele bulgar și român, reali
zărilor obținute de oamenii mun
cii din Bulgaria vecină și prietena 
în marea operă de construire a 
socialismului, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist Bul
gar.

îtl întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale bulgare 
au venit tovarășii: Nicolae
Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer. 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu. Emil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. 
Constantin Drăgan, Gheorghe Ră- 
dulescu, Leonte Răutu. Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekaș, 
Mihai Gere, Petre Lupu, Manea 
Mănescu. Dumitru Popa, Mihai

începerea 
convorbirilor 

oficiale
In după-amiaza zilei de 17 apri

lie, ia Palatul Republicii, au înce
put convorbirile dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

Din partea română la convoi - 
biri participă tovarășii ; Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al C.C. 
al P.C.R, Ion Gheorghe Maurei’, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent 'al' C.C. 
al P.C.R. președintele Consiliului 
de Miniștri. Paul Nipuleșcu-Mizil, 
membru al Comitetului- Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. ăl P.C.R,; Gheorghe Rădu-
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Dalea, Vasile Patilineț, Constanța 
Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Gaston Marin, 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, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști români și 
bulgari, corespondenți ai presei^ 
străine.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în Republica Socialistă Ro
mânia, precum și membrii Amba
sadei R. P. Bulgaria la București 
și' tineri bulgari afiați la studii în 
țara noastră.

. In zare se ivește nava aeriană 
la bordu căreia se află membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria. Ea este 
escortată de la intrarea în spațiul 
aerian al țării noastre de avioane 
cu reacție militare românești. .

Ora 10. Avionul oficial aterizea
ză. In aplauzele puternice și în
delungate ale mulțimii, din avion 
coboară tovarășul Todor Jivkov și 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale bulgare, tovarășii : 
Bbian Bîlga'ranov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Pen- 
cio Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic 
al C.C al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Comitetului de 
stat pentru știință și progresul teh
nic, Konstantin Popov, ministrul 
energeticii și combustibilului, 
Milko Balev, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria la Bu
curești.

Tovarășul Todor Jivkov este sa
lutat cu căldură și se îmbrățișea
ză cu tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer. Reprezen
tanții poporului bulgar sînt salu
tați, de asemenea, de ceilalți con
ducători de partid și de stat ai 
României. i

Comandantu gărzii militare, de 
onoare aliniate pe aeroport pre
zintă raportul. Sînt intonate im
nurile de stat ale celor două țări.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale bulgare 

la C. C. al P. C. R.
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Populare Bul
garia condusă de tovarășul Todor 
Jivkov a făcut luni o vizită proto
colară la Comitetul Centrai ăl Parti
dului Comunist Român.

Inalții oaspeți au fost primiți de 
tovarășii : Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol. Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu Mizil, Ilie Verdeț.

Au luat parte tovarășii Boian 
Bilgaranov, Pencio Kubadinski, 
Ivan Popov, Konstantin Popov, Mil
ko Balev și Gheorghi Bogdanov.

Au fo$t de față tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru el Comi

In semn de salut sînt trase 21 de 
salve de artilerie.

Tovarășii Todor Jivkov și Ni
colae Ceaușescu trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice afiați pe aero
port. precum și persoanele oficiale 
române.

Miile de bucureșteni afiați pe 
aeroport aclamă cu entuziasm pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, care trec prin fața 
mulțimii; Sînt scandate lozinci în 
cinstea prieteniei frățești româno- 
bulgâre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, apoi oaspeților cuvîntul de 
bun sosit.

A răspuns tovarășul Todor Jiv
kov. .

Cuvîntările au fost subliniate cu 
vii aplauze.

Urmează apoi- defilarea -gărzii 
militare de onoare.-

- Un grup -de pionieri înconjoară 
cu dragoste pe-oaspeți, pe condu
cătorii de partid și de stat ai țâ
rii noastre și le umplu brațele cu 
flori.

In ovațiile mulțimii, tovaț șji 
Todbr -Jivkov și. Nscplăe Ceăușeșcu. 
iau loc într*o mașină deschisă. 
Escortată de motocicliști. coloană 
oficială se îndreaptă spre reședin
ța . rezervată înalților oaspeți.

Frumoasa șosea, îmbrăcată de 
haina policromă: a primăverii, este 
împodobită cu drapele române și 
bulgare, se văd lozinci pe care 
scrie: „Bine ați venit, dragi
oaspeți", „Trăiască si să se întă
rească prietenia frățească dintre 
popoarele român și bulgar". „Tră
iască unitatea țărilor socialiste". 
De-a lungul traseului, Zeci și zeci 
de mii de bucureșteni aclamă cu 
entuziasm, ovaționează pe condu
cătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări Se aud urări în 
cinstea prieteniei dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă "România și Republica 
Populară Bulgaria, pentru unitatea 
țărilor ’ Socialiste. Oaspeții și Con
ducătorii partidului,și statului nos
tru răspund ovațiilor călduroase 
ale mulțimii. Semne ale prieteniei 
și ospitalității se întîlnesc. la tot
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tetului Executiv al C.C. ăl P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al. 
-P.C.R.,. -Ilie Murgulescu, . vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,. Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, minis
trul Energiei •’lectrice, loan Bel- 
dean, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Vizita a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

(Agerpres)

Petroșani — perspectivă modernă

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Estrada din Deva 
la Petroșani

Azi, la ora 17 și la ora 20 
și mîine la ora 20, Teatrul de 
estradă din- Deva prezintă la 
Casa de cultură din Petroșani 
„Telerevista Deva", revistă 
muzicală în două acte și 34 
tablouri de NicușorConstan- 
tinescu, maestru emerit al 
artei, și George Voinescu.

Perdele import
In următoarele zile, cumpă

rătorii vor putea găsi în ma
gazine perdele tricotate din 
bumbac, de diferite lățimi 
(1,5 m: 2 m: 2,5 m si 3 m) de 
tip „Spanstof", importate din 
R. D. Germană.

Interesează pe elevi
Ih magazinele de articole 

- -foto;- sport și- muzică se "pot 
procura dispozitive reprezen- 

.tînd imagini colorate din inu- 
zee, peisaje, monumente etc. 
de pe întreg cuprinsul țării. 
Sînt • recomandate îndeosebi 
pentru școlari.

Magazin ambulant
Duminică, la Banița'a po

posit un camion încărqat fu 
legume și fructe. A fost pri
mul magazin ambulant trimis

Ritm promițător pe șantierul Vulcan
In cel de-al doilea 

trimestru, situația șan
tierului Vulcan s-a 
schimbat radical fa;', 
de cea.din primul tri
mestru. Se vede a- 
ceasta după ritmul in
tens cu care se desfă
șoară lucrul. La blocul 
D 8 și F 7 lucrările 
sînt într-un stadiu 
destul de înaintat. Lu
crează din plin echi
pele de zîtgravi con
duse de Baciu Vasile, 
Dragu Marin, Vass Io
sif cate au reușit să 
execute un Volum des

tui de însemnat de fi
nisaje. Același ritm 
vioi imprimă și briga
da comunistului Avram 
loan operațiilor de 
montare a obiectelor 
sanitare la ambele 
blocuri. Pentru ca a- 
ceste două blocuri să 
poată . fi recepționate 
pînă la 1 Mai s-a tre
cut la unele lucrări 
în două schimburi. Du
pă ce la blocul F 4 s-a 
terminat operația de 
glisare, oamenii din 
brigada lui Valea Ion, 
Ardeleahti Aurel și

pentru aprovizionarea locuito
rilor comunei. In fiecare zi- de 
joi și duminică, magazinul 
ambulant se va deplasa la 
Bănița (pînă la deschiderea, 
într-un viitor apropiat, a unui 
magazin sezonier).

Chioșc pentru difuzarea 
presei

Ieri, în cartierul Braia, din 
orașul Lupeni, s-a deschis un 
modern chioșc pentru difuza
rea presei.

Poplinuri cu preț redus
Cu prilejul „Lunii impri- 

meurilor", la toate magazinele 
de țesături din Valea Jiului 
s-au pus în vînzare poplinuri 
importate din Egipt. Aceste 
materiale, imprimate în dife
rite culori, se ’ vînd cu preț 
redus; '

Abundență de trufandale
Ni se comunică de la 

O.O.V.L.F. Petroșani: „In ur
mătoarele zile, în urma de
mersurilor făcute, în magazi
nele de legume și fructe Se 
va găsi un bogat' sortiment de 
trufandale — spanac, ridichi, 
ceapă, pătrunjel, usturoi, sa
lată și castraveți.

F. V.

Neagoe Ion se vor de
plasa la marginea o- 
rașului unde așteaptă 
a fi înălțate alte patru 
blocuri totalizînd 224 
apartamente în blocu
rile D 7 și D 9 cu cîte 
72 apartamente fiecare 
si F 2 și F 3 eu 40 a- 
partamente ■ fiecare. 
Aici. cofrajele sînt pre
gătite pentru montare, 
iar materialele nece
sare glisării au fost a- 
duse din timp.

Iulian IORDACHE 
corespondent
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FOTBAL

RUG B I

Știinfa Petroșani — 
Rulmentul Bîrlad 3-0 (0-0)

SCORUL ETAPEI LA PETROȘANI:
Jiul — Dinamo Pitești 4-0 (2-0)
' Duminică spre ora 

primului norii, din care 
»-a cernut de simbătă 
seara o ploaie deasă și 
măruntă, s-au mai răs
firai: (după cum spune 
poetul), iubitorii fotba
lului din Valea Jiului 
și-au ocupat din nou 
locurile în tribunele sta
dionului din Petroșani. 
Și n-aveau să regrete, 
Dimpotrivă, aveau să a- 
prindă din nou „făclii" la 
sfîrșitul meciului dintre 
Jiul și Dinamo Pitești. 
Și aceasta nu doar pen
tru scorul de 4—0 cu 
care jiuliștii și-au între
cut adversarul, ci și 
pentru jocul lor frumos, 
prestat din minutul 1 
și pînă în minutul 90. 
Băieții lui Coidum con
firmă de la un meci Ia 
altul mai mult că nu 
mai sînt niște timizi, că 
alcătuiesc o echipă o- 
mogenă, că au o con
cepție proprie de joc, 
Că pot face și spectacol 
fotbalistic. Și duminică 

Coman lămurește o nouă situație critică 
la poarta sa

spectatorii s-au convins 
încă o dată de aceste 
lucruri, iar cei pe care 
i-a reținut televizorul 
pentru cuplajul interbu- 
cureștean au pierdut un 
meci local care merita 
văzut. Prin maniera lor 
de joc, prin dăruirea to
tală, printr-un plus sub
stanțial de tehnică și 
tenacitate, jiuliștii și-au 
luat o binemeritată re
vanșă, stabilind totoda
tă scorul etapei: 4—0. 
Scorul nu este cîtuși de 
puțin sever. Prin fruc
tificarea doar a cîtorva 
din multele ocazii ra
tate de gazde, el putea 
fi dublat, fără a mai a- 
minti de lovitura de la 
la 11 metri ratată de 
Libardi în minutul 5 și 
de cele 4 bare care l-au 
salvat pe Coman de la 
alte goluri sigure. L-am 
văzut duminică din nou 
pe Marți novici alergînd 
neobosit, incisiv, pe 
dreapta și pe stingă, 
presărîndu-și adversarii 

pe drum și dînd emoții 
lui Coman, am urmărit 
încă o dată combativi
tatea, tehnica, forța de 
șut și de pătrundere ale 
lui Libardi, driblingul 
fin (uneori cam exage
rat) al lui Peronescu, 
puternica revenire a lui 
Toia, calmul și siguran
ța lui Pop și Mihai, am 
admirat întreaga galerie 
de „dansatori frenetici" 
ai Jiului — cum i-a nu
mit duminică în avan
cronica sa ziaristul Ion 
Chirilă — care au făcut 
ce-au vrut cu mingea, 
iar spre sfîrșitul parti
dei și-au permis chiar 
o reconfortare... dan
santă,

Echipa din Trivale n-a; 
demonstrat la Petroșani 
valoarea care a dus-o 
pînă în turul trei al 
„Cupei orașelor tîrguri". 
Spectatorii așteptau mai 
mult de la Dobrin (ca
re, oricum, știe mult 
fotbal) și de la colegii 
săi. Aceasta mai ales că 
formația piteșteană nu
mără în rîndurile ei nu

• MINUTUL 14 : Libardi intră in posesia mingii 
la jumătatea terenului, înaintează vertiginos și 
de la distanță o expediază puternic la „păianje
nul" din dreapta al porții lui Coman.

• MINUTUL 36 : Ionescu primește o minge în- 
tr-o discutabilă poziție de ofsaid și înscrie.

• MINUTUL 62: Un triunghi de toată frumu
sețea, Libardi pe centru — Peronescu pe ex
trema stingă — Martinovici, șe încheie cu o lovi
tură de cap a ultimului care-I face K.O. pe Coman.

• MINUTUL 88: Amintindu-și că se află în 
urmărirea golgeterului (Ion Ionescu, Rapid, 15 
goluri înscrise), Peronescu ia o acțiune pe cont 
propriu, driblează tot ce intilnește în cale, in
clusiv pe Coman, și se oprește cu mingea in 
plasă.
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Stiinta Petroșani înviasa pe leien pwhi

Oricum, victoria con
cludentă a Jiului nu 
mai suportă comentarii, 
iar Libardi, Martino
vici și Peronescu, se află 
acum în Capitală; che
mați la lotul olimpic — 
primul — și la națio
nala A ceilalți doi.

Pe un teren greu, ar
bitrul Marin Niță din 
București a condus ur
mătoarele formații : 
JIUL : Ion Vasile (Zam
fir din min. 28 cînd Ion 
Vasile a fost accidentat 

mai puțin de patru ju
cători chemați în repe
tate rînduri în prima 
garnitură de fotbal a 
țării (Dobrin, Barbu, 
Ioachim Popescu și Con
stantin Radu) și unul 
în lotul olimpic (Naghi). 
Cele cîteva ocazii de 
gol ale oaspeților au 
fost ratate de Țurcan, 
Naghi și Radu. Fără în
doială că echipa Dina
mo Pitești este o echipă 
matură, că prestează un 
fotbal frumos, dar du
minică ea a decepționat; 
dacă portarul Coman nu 
s-ar fi aflat în mare 
formă dinamoviștii ple
cau cu o „zestre” sub
stanțială de la poalele 
Parîngului.

De-ar fi să remarcăm 
pe cei mai buni din me
ciul de duminică, am 
nota pe Martinovici, Li
bardi, Toia, Mihai de la 
Jiul, pe Coman și Pre- 
purgel de la Dinamo.

Și acum să derulăm 
pe scurt filmul celor 
patru goluri : 

In ciuda timpului nefavorabil, 
duminică am asistat, pe stadionul 
din Lonea la un meci de o bună 
factură tehnică, ambele echipe plă- 
cînd spectatorilor prin frumusețea 
jocului- prestat. Pe de o parte stu
denții au luptat pînă la epuizare, 
pentru a șterge impresia lăsată de 
jocurile slabe din ultimele etape, 
iar pe de altă parte oaspeții au 
prezentat o garnitură care a venit 
să cîștige.

In prima repriză ambele echipe 
s-au dovedit a fi periculoase în 
atac, dar cu toate acestea nu s-a 
înscris nici un punct. Echipa gazdă 
a beneficiat de 3 lovituri de pe
deapsă care n-au fost transformate.

De remarcat că în această re
priză studenții au realizat un drob- 
gol prin Iliescu pe care arbitrul nu 
I-a acordat.

Repriza a doua a început în nota 
de dominare a gazdelor care au câș
tigat multe baloane atît la grămadă 
cît și la tușe unde au excelat Bo- 
jenescU și Pop. Studenții obțin un 
eseu prin Duțulescu, ca rezultat al 
unui frumos joc la mină al liniei 
de treisferturi și astfel ei 
conduc cu 3—0. Scorul cămine însă 
tot 3—0 căci nu reușesc sa tran
sforme. In continuare ritmul se 
menține vioi pînă la sfîrșitul me
ciului

Au plăcut pentru jocul bun Moi- 
seanu și Moromete de la gazde, 
Manolescu și Manea de la oaspeți.

Slab arbitrajul prestat de Ho- 
rovitz din București.

Emilian NEAGOE 
student

Minerul Lupeni —
Oricît s-ar spune că este un joc 

de forță, bărbătesc, nu ne îndrep
tățește să acceptăm ceea ce ne-au 
oferit cele două echipe de catego
ria B, seria I Minerul Lupeni și 
I.M.P. (au abundat fazele de joc 
dur, periculos).

N-am putut remarca decît cî
teva faze din repriza a doua: în 
minutul 47, în urma unei combi
nații dintre linia de treisferturi 
și înaintare, Munteanu de la gaz
de a culcat balonul în te
renul de țintă advers. Lo
vitura de transformare este ratată 
de Balasz din cauza uțighiului di-

I.M.P. 12-0 (3-0)
ficil. In minutul 50 Szoke majo
rează scorul la 6—0 în urma unei 
lovituri de pedeapsă de la circa 25 
metri. Cu un minut mai tîrziu, 
Magherescu Alexandru de ia I.MiPy 
ratează reducere scorului. Local
nicii mai înscriu 6 puncte și ter
mină partida cu scorul de 12—0, 
rezultat meritat. Au corespuns: 
Balasz, Silvester, Munteanu, Măr- 
cuș, Tofalvl (de la Minerul Lupeni) 
și Lupulescu, Ivan, Vlad de ia 
I.M.P.

VALERIU COANDRĂȘ
corespondent

ia un plonjon în picioa
rele lui Țurcan) — Dan, 
Stoker, Pop, Mihai — 
Țoia, Sandu — Marti- 
novici, Libardi, Ionescu, 
Peronescu. DINAMO PI
TEȘTI : Coman (Urzi- 
eeanu min. 89) — I. Po
pescu, Barbu, Ilie Ste- 
lian, David — Vulpea- 
nu (C. Ionescu), Dobrin 
— Radu, Prepurgel, 
Naghi, Țurcan.

D. GIIEONEA

Sala I.M.P. a găzduit duminică 
întîlnirea dintre Știința Petroșani 
— „U“ Craiova din cadrul cam
pionatului republican categoria B, 
seria studențească. Jocul se anun
ța destul de animat din partea 
ambelor echipe începutul aparți
ne gazdelor care reușesc să ia un 
avans de 10 puncte la pauză : 
31—21.

In repriza secundă craiovenii do
vedesc mai multă inițiativă, for
țează jocul șl reușesc să egaleze. 
Profitînd și de o serie de greșeli 
ale gazdelor, oaspeții .preiau con
ducerea și fluierul final al arbi
trului îi găsește cu un avantaj de 
cinci puncte : 57—62.

Jucătorii de la I.M.P. au făcut 
greșeala de a nu colabora mai 
mult între el, iar Ghergheli a fă

cut ce a crezut el că e bine. Ju- 
eînd mai organizat, cu mai mult 
simț de răspundere și dragoste de 
echipă, studenții petroșăneni pot 
abține rezultate mai bune. Nu-i 
admis ca, avînd 10 puncte avan
taj la pauză, să pierzi pe teren 
propriu.

Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Bochiș, Pop, Nyergeș, 
Ianoșiga de la Știința și de Gro- 
san, Șerbănică, Troacă, Schmidt de 
la „U“ Craiova.

Intre cei doi arbitri, Szabo Cson- 
gor și Reman Alexandru din Cluj, 
nu a fost întotdeauna o. înțelegere 
deplină privind penalizările sem
nalate.

C. GHEORGHE

AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
Deschidem agenda cu un cuvînt 

de laudă la adresa echipei de fot
bal a studenților din Petroșani, 
pentru victoria obținută cu scorul 
de 2—1 în deplasare în fața for
mației C.F.R. Simeria.

Meci frumos 
la Aninoasa

Pe stadionul din Aninoasa a 
avut loe meciul de fotbal între 
echipele Minerul din localitate și 
Constructorul Hunedoara. Cu toate 
ță terenul a fost desfundat, jocul 
a plăcut datorită dîrzeniei cu care 
formația locală a luptat pentru 
obținerea victoriei. Desfășurînd pe 
parcursul întregii partide un joc 
avîntat, cu faze de fotbal bine con
cepute. localnicii au cîștigat net cu 
cu scorul de 3—0 prin golurile mar
cate de Zlăgneanu (minutul 70), 
Toth (minutul 74) și Furnea (mi
nutul 89).

Bun arbitrajul prestat de bri
gada din Deva,

La juniori: Minerul Aninoasa —

Constructorul Hunedoara 1—1.
D. BREZOIANU 
C.S-O. Petroșani

Minerul Vulcan — 
la a lV-a înfrîngere 
consecutivă

Pierzînd pe terenul din Lonea 
(cel din Vulcan fiind suspendat pe 
două etape), partida cu Unirea 
Alba echipa minerilor din Vulcan 
a părăsit terenul învinsă pentru 
a patra oară consecutiv.

Chiar de la început meciul s-a 
desfășurat sub semnul dorinței de 
victorie a oaspeților, cumulată cu 
o ușoară notă de superioritate sub 
aspect tehnic și cu atu-ul unei ga
lerii mereu ostilă vulcănenjlor.

Unicul gol al partidei a fost 
marcat în minutul 6 al întîlniril. 
Voind să trimită mingea la poarta 
proprie, Roff (Minerul) a greșit și 
Filip de la oaspeți n-a avut altceva 
de făcut decît să maree.

Repriza secundă a început tot în 
nota de dominare a oaspeților, dar 
tirul lor imprecis a făcut ca sco
rul să rămînă neschimbat. Un me

rit are însă portarul vulcănenilor, 
Ciobanu, care a intervenit de multe 
ori în situații critice pentru echipa 
sa.

★
La juniori, Minerul Vulcan a 

cîștigat cu 3—0 prin neprezentarea 
formației de juniori Unirea Alba.

I. TEȘCAN 
corespondent

★
ALTE REZULTATE: Minerul 

Ghelar — Aurul Brad 1—3; Mine
rul Teliuc — Parîngul Lonea 2—0; 
Dacia Orăștie — I.G.O. Deva 4—0;

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad
2. Știința Petroșani
3. Minerul Teliuc
4. Unirea Alba
5. Textila Sebeș
6. Minerul Ghelar
7. C.F.R. Simeria
8. Dacia Orăștie
9. Parîngul Lonea

10. Minerul Aninoasa
11. Constr. Hunedoara
12. I.G.O. Deva
13. Minerul Vulcaq
14. Voința llia

Textila Sebeș — Voința llia 3—.0 
(Echipa Voința Ilia s-a retras din 
campionat, deci și meciurile res
tanță pe care le avea de jucat cu 
Știința Petroșani și Aurul Brad dau 
cîșțig de cauză acestora eu scorul 
de 3—0)*.

★
ETAPA VIITOARE : Aurul Brad 

— Textila Sebeș; I.G.O. Deva — 
C.F.R. Simeria; Știința Petroșani — 
Minerul Aninoasa; Constructorul 
Hunedoara — Minerul Vulcan; 
Unirea Alba — Minerul Teliuc; Pa
rîngul Lonea — Minerul Ghelar.

17 12 3 2 44—16 27
17 11 3 3 53—16 25
17 10 0 7 32—16 20
17 10 0 7 33—29 20
17 8 4 5 22—23 20
17 8 3 6 30—27 19
17 8 3 6 29—32 19
17 7 2 8 39—18 16
17 7 2 8 25—28 16
17 7 1 9 30—23 15
17 6 2 9 15—26 14
17 4 5 8 15—37 13
17 2 5 10 18—45 9
17 1 3 13 20—69 5

VOLEI 

Victorie categorică, 
meritată

Veniți în număr mare pentru a 
urmări interesantul meci de volei 
între favorita lor Știința și Poli
tehnica Cluj, spectatorii au plecat 
mulțumiți de spectacolul sportiv 
ce le-a fost oferit.

Politehnica Cluj, echipa care cu 
un an în urmă a activat în cam
pionatul cat; A alături de cele mai 
bune formații din țară, nu a lăsat 
impresia pe care o așteptam. Pri
mul set a fost echilibrat, dar, prin 
funcționarea bună a blocajului la 
fileu și a preluării corecte, local
nicii îl cîștigă cu 15—12. Seturile 
II și III sînt. de asemenea, la dis
creția gazdelor, care privesc cu 
aceeași seriozitate jocul: 15-5 și din 
nou 15—5. Cîștigînd punct după 
punct, Știința a adus susținătorilor 
săi satisfacția scontată și mult me
ritata victorie cu 3—0.

Ca debutant în echipă, Țvein a 
corespuns, iar Cojocarii, Șchiopu, 
MQler, Comarnischi, merită toate 
felicitările pentru buna compor
tare ce au avut-o în această partidă.

GH. CAZAN
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Sosirea la București începerea
(Urmare din pag. I)

pasul. Sînt fluturate stegulețe, du- 
chete de flori. Populația Bucu- 
reștiului a întîmpinat pe solii po
porului bulgar cu urări izvorîte 
din adîncul inimii, cu bucurie și 
dragoste frățească.

Primirea caldă, entuziastă, fă
cută de populația Bucureștiului so
lilor Bulgariei socialiste frățești a 
constituit o nouă și vie expresie 
a tradiționalei prietenii româno-

Solemnitatea înminării 
unor înalte distincții

,r La Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc luni la amiază solemnitatea în- 
mînării unor înalte ordine ale Re
publicii Socialiste România mem
brilor delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Bulgaria.

Tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, i-a 
fost conferit ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România", clasa 1.

Cu ordinul „Tudor Vladimirescu". 
clasa I, au fost decorați tovarășii 
Boian Bjlgaranov, membru ai Bi
roului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Peneio Kubadinski, 
membru al Biroului Politie al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Comitetului de stat pentru știință 
și progresul tehnic din R. P. Bul
garia.

Solemnitatea depunerii 
unei coroane de flori

Luni la amiază, membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Bulgaria, în 
frunte cu tovarășul Todor Jivkov, 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii Paul Niculescu-Mizil și Mi
hai Dalea, precum și de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu- 
'lui orășenesc București al P.C.R., 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Stat, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, și alți reprezentanți ai

SPECTACOL DE GALA
' Seara, la Teatrul de Operă și 

Balet, în cinstea oaspeților bul
gari, a avut Ioc un spectacol de 
gală.

In holul teatrului, tovarășul To
dor Jivkov și ceilalți membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria, împreună cu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț au fost 
înțîmpinați de președintele Comi
tetului de stat pentru cultură și 
artă, Pompiliu Macovei. La intra
rea în sală, asistența aplaudă pu
ternic, îndelung.

La spectacol, au asistat, de ase
menea, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
Obștești, un numeros public.

Erau prezenți șefi ai misiuniloi 

bulgare, a spiritului internaționa
list ce unește cele două țări și 
popoare în lupta pentru făurirea 
înaltelor idealuri ale umanității — 
socialismul și pacea.

★
Sosirea la București a delega

ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Bulgaria a 
fost transmisă de posturile de ra
dio și televiziune din România și 
Bulgaria.

(Agerpres)

Cu ordinul „Tudor Vladimirescu", 
clasa a II-a, au fost decorați to
varășii Konstantin Popov, minis
trul energeticii și combusti
bilului al R. P. Bulgaria, Milko 
Balev, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, Gheorghi Bogdanov ambasa
dorul Republicii Populare Bulga
ria în Republica Socialistă Româ
nia.

De asemenea, a fost înmînat or
dinul „Tudor Vladimirescu", clasa 
a III-a, celorlalte persoane oficiale 
care însoțesc delegația.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care 
a adresat oaspeților călduroase fe
licitări.

In numele delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulgaria, a 
mulțumit tovarășul Todor Jivkov. 
care a subliniat că înaltele distincții 
conferite constituie o expresie a 
trainicelor legături de prietenie 
dintre popoarele, partidele si țările 
noastre, un imbold pentru conti
nua consolidare și dezvoltare a a- 
cestei prietenii frățești.

organelor locale de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
oameni ai muncii.

Garda militară de onoare, ali
niată pe platoul din fața monu
mentului, a prezentat onorul. .Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

După depunerea coroanei de 
fiori, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

In rotonda Monumentului din 
Parcul Libertății, tovarășul Todor 
Jivkov și ceilalți membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria s-au oprit în fața 
criptelor lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și dr. Petru Groza.

La încheierea solemnității, a fost 
primită defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic, ziariști români și străini.

înainte de începerea spectacolu
lui au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Programul artistic a cuprins cîn- 
tece și dansuri populare româ
nești, piese instrumentale și core
grafice, arii din opere. Au fost in
terpretate, de asemenea, cîntece și 
dansuri populare din R. P. Bulgaria. 
Și-au dat concursul colectivul de 
balet al Teatrului de Operă și Ba
let, corul și orchestra Ansamblu
lui Armatei, orchestra populară a 
Ansamblului „Ciocîrlia", și „Peri- 
nița", precum și cunoscuți soliști 
vocali, instrumentiști și balerini.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea tovarășului Todor Jivkov, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulgaria, 
precum și din partea conducerii 
de partid și de stat a tării noastre.

(Agerpres)

convorbirilor 
oficiale

(Urmare din pag. I)

tescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C C. al P.C.R,, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Emil Drăgă- 
nescu, ministrul energiei electrice, 
și loan Beldean, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Sofia

Din partea R. P. Bulgaria la 
convorbiri participă tovarășii To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Boian Bîlgaranov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, Peneio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. P 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Poli
tie al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Comitetului de stat pentru 
știință și progresul tehnic, Kon- 1 
stantin Popov, ministrul energeticii 
și combustibilului, Milko Balev, 
membru al G.C. al P.C. Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria la Bu
curești.

La convorbiri au luat parte, de 
asemenea; Andrei Păcuraru, Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Morega, adjunct, al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini — 
din partea română, iar Ivan Popov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Peniu Kirațov, adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini, Ruși Rusev, șef de secție la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P Bulgaria — din partea bul
gară.

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

(Agerpres)

DEJUN 
OFICIAL

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit,, la Palatul Re
publicii, un dejun oficial în onoa
rea delegației de partid și guver
namentale a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria.

La dejun au luat parte tovarășii 
NicoJae Ceaușescu, ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnă
raș, Alexandru Drăghici, Paul Ni- I 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R», 
vicepreședinții Consiliului de Stat, 
vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, miniștri.

fn timpul dejunului, care s-a 
desfășurat în.tr-0 atmosferă cor
dială, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au rostit toasturi.

(Agerpres)

Primăvară, pe valea Polatiște

INFORMAȚIE
Banca Națională a Republicii So

cialiste România va pune în cir
culație, începînd de la data de 
24 aprilie 1967, un nou bilet de 
bancă de 10 lei imprimat cu denu
mirea statului: Republica Socialistă 
România.

In conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
actualul Bilet de bancă de 10 iei, 
care este imprimat cu vechea denu
mire a statului — Republica Popu
lară Română, — va continua să ai
bă deplină putere circulatorie și 
va circula paralel cu noul bilet de 
bancă de 10 lei.

TELEVIZIUNE
18 aprilie

17,15 Pentru noi, femeile !
18,00 Pentru cei mici; „Zîm- 

biți, vă rog !“..
18,20 Pentru tineretul școlar;

1 001 de întrebări
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară. 

Agenda economică.
19*27 Buletinul meteorologic.
19,30 Călătorii geografice. Că

lătoria căpitanului . Cook 
(IX).

20,00 In direct... Sa. gospodă
rim cu grijă metalul.

PROGRAM DE RADIO
19 aprilie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI,- 5,06- Program muzical 
de dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARĂ; 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Spoit. 
Buletin meteo-rutier,• 6,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier,- 7,45 SUMA
RUL PRESEI; 8,00 „Tot Înainte" 
(Emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon. melodia preferată; 9,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, 
melodia preferată (continuare); 9,25 
Sfatul medicului; 10,10 Melodii 
populare interpretate la diferite in
strumente, 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 11,03 Croni
că economică; 11,18 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară, 12,00 „Mai mîndră tara 
noastră crește" — program de cîn
tece; 12,15 COORDONATE CULTU
RALE; 12,35 Muzică populară de pe 
întinsul patriei; 13,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 13,10 
Succese ale muzicii ușoare, 13,30 
întâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,00 Formația

Noul bilet de bancă de 10 leî es
te imprimat pe hîrtie albă avînd 
filigran în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei. Culoarea predo
minantă a biletului este violet. 
Noul bilet de bancă are imprimăte 
pe față denumirea băncii emitente 
— Banca Națională a Republicii 
Socialiste România —, stema țării, 
Valoarea biletului, numărul de se
rie, numărul de ordine, anul emi
siunii, 1966, iar pe verso denumi
rea statului Republica Socialistă 
România, imaginea unui cîmp pe 
care lucrează combine, și valoarea 
biletului.

Transmisiune de la uzi- 
nele „Înfrățirea" din O- 
radea.

20,30 Seară de teatru: „Casa 
Bernardei Alba ‘ de Fe
derico Garda Lorca. 
Transmisiune de la Tea
trul Lucia Sturdza Bu- 
landra". In pauză: O 
ilustrată pe adresa dum
neavoastră.: y „Peștera
muierilor". „Gong" — e- 
misiune de informare 
teatrală.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

Cornel Popescu; 14,15 DE CE? DE 
UNDE ? DE C1ND ? (emisiune pen
tru școlarii mici); 14,30 Concert de 
estradă; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier, 15,50 Jocuri 
din Vrancea; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 16,30 
DIALOG CU ASCULTĂTORII,- î6,45 
Soliști și formații artistice de ama
tori,- 17,10 CĂLĂTORIE ÎN. ISTORIA 
CIVILIZAȚIEI (emisiune pentru, ti
neret); 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 UZINA VĂZUTĂ DE APROA
PE; 18,25 Estrada înterpretllor; 18,40 
ANTENA TINERETULUI; 19.00 Con
cert de melodii românești; 19t,3© 
Sport; 19,40 Varietăți muzicale,- 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ. 
Cronică economică; 20,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,50 
Din cele mai cunoscute cîntece și 
jocuri populare; 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚII; 21,25 Melodii magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic, 22,15 Interpret 
cunoscuți și necunoscuți,- 22,45 MO- 
MENT POETIC. Lirică bulgară; 
23,00 Pentru prietenii muzicii U- 
șoare,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI;



STEAGUL ROȘU

Deschiderea celui de-ai Vll-lea Congres al P. S. U. 6.

Con-
Unit

2 000

BERLIN 17- Trimisul special A- 
gerpres, Constantin Varvara, trans
mite : La 17 aprilie, la „Werner 
Seelenbinder Halle", cea mai mare 
sală din capitala R. D. Germane, 
s-a deschis cel de-al VH-lea 
gras al Partidului Socialist 
din Germania.

La Congres participă peste
de delegați ai organizațiilor de 
partid și invitați — reprezentanți ai 
clasei muncitoare, ai țărănimii coo
peratiste și intelectualității din Re
publica Democrată Germană. In 
prezidiu] Congresului au luat loc 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, membrii și mem
bri supleanți ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.S.U.G., frun
tași în producție, reprezentanți de 
seamă ai vieții politice ai organi
zațiilor de masă, oameni de știință 
și cultură.

In prezidiu iau loc, de asemenea,

conducătorii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești frățești 
participante la Congres.

Din partea Partidului Comunist 
Român participă o delegație con
dusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., care a 
salutat pe delegați și invitați, pre
cum și delegațiile partidelor comu
niste și muncitorești care iau parte 
la Congres. Congresul a păstrat apoi 
un moment de reculegere în memo
ria conducătorilor de partid din 
R.D.G. și a fruntașilor mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, printre care și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care au încetat din 
viață în perioada de ia Congresul 
precedent al P.S.U.G.

Democrată Germană în pe- 
pînă Ia desăvîrșirea con- 
socialismului — raportor 
Ulbricht, prim-secretar al 
P.S.U.G.
îndeplinirea sarcinilor eco-

Lansarea sondei lunare
americane „Surveyor~3“

TENTATIVĂ DE LOVITURĂ 
DE STAT ÎN GHANA

Pe ordinea de zi a celui de-al 
Vll-lea Congres al P.S.U.G. se află 
următoarele probleme :

1. — Dezvoltarea socială în Re
publica 
rioada 
struirii 
Walter 
C.C. al

2. —
nomiei naționale — raportor Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane.

3. — Rolul partidului în perioada 
desăvîrșirii construirii socialismului 
— raportor Erich Honecker, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

4. — Adoptarea hotărîrilor Con
gresului și alegerea organelor cen
trale ale partidului.

In ședința de dimineață, Walter 
Ulbricht a prezentat raportul la pri

mul punct al ordinii de zi.
Participantilor la Congres le-a 

fost distribuită Darea 
supra activității C.C.
și Raportul Comisiei Centrale de 
revizie, care vor fi supuse dezba
terilor.

CAPE KENNEDY 17 (Agerpres). 
De la centrul spațial de ia Cape 
Kennedy a fost lansată luni, cu 
ajutorul unei rachete „Atlas Cen
taur", sonda lunară americană 
„Surveyor 3". Potrivit planurilor 
cercetătorilor N.A.S.A. (Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic), acesta va fi primul vehicul 
cosmic american care va efectua 
operațiuni de forare a suprafeței 
lunare.

„Surveyor-3" este înzestrat cu un 
motoraș electric, care va acționa un 
braț metalic ce se poate lungi pînă 
la 1,5 metri, avînd la capăt o lopă- 
țică de 12,5 cm. Brațul mecanic

poate descrie în jurul sondei un 
cerc cu un diametru de 3 metri, 
iar cu ajutorul micii lopeți va pu
tea fora și lua probe de sol pînă la 
o adîncîme de 45 cm pe o suprafață 
de cîțiva metri. Semnalele electrice 
declanșate în timpul acestor ope
rații vor fi transmise prin radio 
pe Pămînt unde prin compararea 
cu rezultatul experiențelor de la
borator se va permite studierea 
proprietăților mecanice ale solului 
lunar în zona respectivă. Toate 
operațiunile efectuate de ..Surve
yor-3" vor fi transmise direct pe 
pămînt prin intermediul unei ca-**’ 
mere de luat vederi instalate pe 
această sondă.

Eforturi americane pentru neconvertirea
dolarului in aur

r-

ACCRA 17 (Agerpres). — Agenți
ile de presă anunță că Consiliul 
Național de Eliberare din Ghana a 
înăbușit luni dimineața o tentativă 
de lovitură de stat pusă la cale de 
un grup de ofițeri conduși de lt. col. 

’Assasie. comandantul batalionului 
de • parașutiști.

Comunicatele oficiale transmise 
de postul de radio din Ghana au 
anunțat la orele 10,00 că grupul de 
ofițeri și unitățile militare care 
i-au sprijinit ău fost dezarmate, iar 
autorii tentativei de lovitură de 
stat arestați. Intr-o cuvîntare ra

diodifuzată, John Harley, vicepre
ședinte al Consiliului Național de 
Eliberare din Ghana, a anunțat 
înăbușirea loviturii de stat și a 
chemat populația să păstreze or
dinea și să-și reia activitatea nor
mală. Comunicatele oficiale difu
zate de postul național de radio 
din Accra anunță că în capitală și 
în întreaga țară domnește calmul, 
instituțiile și întreprinderile și-au 
reluat activitatea în mod normal, 
aeroportul internațional din Accra 
a fost redeschis.

de seamă a-
al P.S.U.G.

WASHINGTON 17 (Agerpresj. — 
Guvernul american se străduiește 
să obțină din partea țărilor care 
dețin o mare parte a rezervelor lor 
monetare sub formă de dolari, în 
special din partea guvernului vest- '

„Mareea neagră"
bate în retragere

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
„Părerea mea este că situația din 
Europa va permite statelor Unite 
să-și retragă jumătate din efecti
vele militare aflate în această re
giune" — a declarat senatorul de
mocrat William Fulbright. El a sub
liniat că nu găsește „logică menți
nerea a șase divizii 
Europa occidentală".

Senatorul Fulbright 
din Comitetul mixt
membrii Comisiei senatoriale pen
tru problemele externe — al 
președinte este — și din cei ai Co
misiei pentru problemele forțelor 
armate ale Senatului, care va stu-

americane în

va face 
format

parte 
din

cărui

Convorbiri

în problema Adenului

LONDRA 17 (Agerpres). — Mi
nistrul britanic al afacerilor ex
terne. George Brown a avut dumi
nică noi convorbiri cu misiunea 
specială a O.N.U. pentru Aden. 
Purtătorul de cuvînt al Ministerului 
de Externe s-a limitat să declare 
Că au fost examinate problemele 
Federației Arabieî de Sud, precum 
și „viitoarea activitate a misiunii". 
El nu a precizat dacă misiunea se 
va înapoia la Aden, de unde, după 
cum s-a anunțat, ea a plecat cu zece 
Zile in urmă fără a-și fi dus la în
deplinire însărcinările. Cercurile 
politice din Londra relatează că, în 
cadrul convorbirilor care au avut 
loc, ministrul de externe britanic 
și misiunea O.N.U. au ajuns Ia un 
„larg acord" în ce privește activi
tatea acesteia pe viitor. George 
Brown, adaugă aceste cercuri, a 
căutat să convingă misiunea să se 
înapoieze la Aden.

dia, începînd de la 26 aprilie, pro
blema răspîndirii forțelor america
ne în afara granițelor S.U.A. Co
mitetul mixt va fi prezidat de 
Mike Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat,, care s-a pro
nunțat în repetate rînduri în fa
voarea retragerii efectivelor ameri
cane din Europa occidentală.

PARIS 17 (Agerpres). 
Primejdia invadării în 
continuare a coastelor 
franceze de către ți
țeiul scurs din epava 
petrolierului „Torrey 
Cannyon" pare a fi 
fost înlăturată. Se a- 
nunță dispariția lacu
rilor uriașe care îna
intau spre litoralul 
Franței, datorită, pe de 
o parte, direcției fa
vorabile a viaturilor, 
pe de altă parte, mă
surilor luate de către 
autoritățile engleze și 
franceze. Rumegușul de 
lemn și alte substanțe 
răspîndite de forțele 
navale și aeriene au 
provocat coagularea ți-

teiului, care, transfor
mat în blocuri grele, 
s-a scufundat. Există 
încă o oarecare îngri
jorare printre pescarii 
bretoni, care se tem 
că vînturile și-ar pu
tea schimba direcția, 
ceea ce ar împinge ți
țeiul încă necoagulat 
spre golfurile Douar- 
nenez 
ceste 
fost 
rețele
organizația „Mesaje că
tre mare", o asociație 
specializată în studie
rea poluării mărilor, a 
pus la dispoziție 25 000 
metri cubi de roci vul
canice speciale cu ca

și Brest. In a- 
două porturi au 
instalate uriașe 
protectoare, iar

lități 
cadrul 
populației din regiunea 
celor două golfuri s-a 
cerut ajutorul a 40 000 
de soldați și crearea 
unei Comisii interna
ționale de luptă împo
triva poluării mărilor. 
Pe coastele invadate 
pînă acum de „Mareea 
neagră", continuă cu 
febrilitate operațiunile 
de curățire. Pînă a- 
cum, 8 000 de metri 
pătrați de nisip și 
stînci au fost degaja
te pe o distanță de 40 
km, și un val de tu
riști au invadat, la 
rindul lor, plajele.

Model cibernetic al afenfiei
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Oamenii de știință gruzini au realizat 

un model cibernetic al atenției. Cu ajutorul său. medicii observă biocu
renții din creier caracteristici pentru reflexul de orientare, stabilind 
pragul atenției.

Dispozitivul funcționează în așa fel îneît „reflexele condiționate" sr 
formează în el numai în cazul în care atenția modelului este atrasă de 
semnal, așa cum se întimplă cu organismele vii.

D. Ghedevanișvili, membru corespondent al Academiei de Științe din 
Gruzia, unul din autorii invenției, intenționează să folosească modelul pen
tru a analiza funcționarea creierului în timpul operațiilor chirurgicale 
sub narcoză sau hipotermie.

PARIS 17. —■ Coresponden
tul Agerpres Al. Gheorghiu, 
transmite : La Opera din Lyon 
a avut loc un spectacol oma
gial Saint Saens, cu opera 
„Samson și Dalila". Rolul lui 
Samson a fost interpretat de 
cîntărețul român Ludovic 
Spiess.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

împotriva clasificării
JOHANNESBURG 17 (Agerpres). 

Apelurile împotriva hotărîrilor Co
misiei de clasificare rasială din Re
publica Sud-Africană sînt în conti
nuă creștere, atingînd în ultime 
vreme ritmul de unul pe zi, rela
tează ziarul „Sunday Times" din 
Johannesburg. Comisia are împu
ternicirea de a clasifica persoa
nele, încadrîndu-le în categoriile 
de albi, africani, persoane de cu
loare și asiatici. In ultima vreme 
autoritățile rasiste sud-africane 
ordonat unui important număr

au 
de

coagulante. In 
unui miting al

Lupte de 
în B r a z

17

Nou lider al grupului
LONDRA 17 (Agerpres). — Gru

pul laburist al municipalității Ma
rii Londre a ales simbătă un nou 
lider in persoana lui Reginald 
Goodwin. Desemnarea lui Good
win a devenit necesară in urma 
infringerii fostului lider al grupu
lui laburist, William Fiske, în a-

laburist londonez
legerile din 13 aprilie pentru de
semnarea noilor consilieri muni
cipali ai Marii Londre. După cum 
s-a mai anunțat, în urma acestor 
alegeri, laburiștii au pierdut con
trolul asupra capitalei, control pe 
care l-au deținut timp de 33 de 
ani.
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german, 
converti 
menționează în cercurile financiare 
bine informate din Washington. 
Aceste eforturi asupra cărora Ad
ministrația păstrează tăcere, relevă 
agenția France Presse, se înscriu 
în cadrul măsurilor de apărare a 
rezervelor de aur ale S.U.A. între 
care se remarcă „ofensiva ameri
cană" în vederea încheierii rapide 
a unui acord asupra reformei sis
temului monetar internațional.' In 
ce privește Republica Federală a 
Germaniei, care de mâi multă vre
me n-a procedat la convertirea în 
aur a dolarilor p« care îi deține, 
poziția ei pare să rămînă neschim
bată în continuare. Se pare totuși, 
se relevă în aceleași cercuri, că 
Ministerul Finanțelor al S.U.A. a 
obținut un angajament formal din 
partea autorităților vest-germane 
în acest sens.

Problema ca atare a fost evocată 
în cursul tratativelor tripartite de 
la Washington privind compensa
țiile în devize solicitate pentru 
întreținerea trupelor americane și 
britanice staționate în R. F. a ger
maniei. Șansele unui acord care să* 
consemneze angajamentele de ne- 
convertire a dolarului în aur din 
partea partenerilor americani, sînt 
însă reduse.

promisiunea că nu vor 
acești dolari în aur.tss

partizani
1 1 1 a

(Ager-RIO DE JANEIRO 
pres). — Importante forțe armate 
au fost trimise în ajutorul corpu
lui expediționar brazilian care, de 
cjteva săptămîni, a angajat lupte 
cu forțele de partizani ce acționează 
în regiunea muntoasă Caparao, lo- 

rasiale
familii să se despartă și să trăiască 
separat, potrivit legilor de apart
heid ale R.S-A.

calitate situată la .aproximativ 450 
km nord-est de capitala țării. în a- 
ceastă zonă, se arată într-un co
municat al- cartierului general a| 
celei de-a patra armate terestre 
braziliene, s-au produs ciocniri în
tre trupele guvernamentale și forțe 
de partizani. In cursul operațiuni
lor militare, la granița ce separ^ 
statele Minas Gerais de Espirito 
Santo au fost arestate numeroase 
persoane sub acuzația de a fi între
ținut legături cu partizani. . •

Decret antimuncitoresc în Argentina
BUENOS AIRES 17 

(Agerpres). — Priri- 
tr-un decret guverna
mental, Uniunea fero
viarilor argentinieni, 
care numără aproxi
mativ 250 000 de mem
bri, a fost 
controlul 
Guvernul 
odată, pe 
Miranda

pusă sub 
guvernului, 

a numit, tot- 
Carlos Jose 
comisar pe

lingă această organiza
ție. Măsura are ca 
scop limitarea acțiuni
lor revendicative ale 
muncitorilor feroviari, 
care au participat ma
siv la grevele din ul
tima vreme. După cum 
se știe, recent organi
zației feroviarilor i s-a 
retras personalitatea 
profesională și cea ju-

ridică. De asemenea; 
fondurile Uniunii fero
viarilor au fost blo
cate de Banca Centra
lă a Argentinei. Con
ducătorii Uniunii fe
roviarilor au protesta* 
îrripotriva măsurii gu
vernamentale, conside- 
rînd-o drept o încăl
care a libertăților de 
acțiune a muncitoriloi

JN NOU PROCES BEN BARKA
PARIS 17 (Agerpres). — Luni s-a 

deschis în fața Tribunalului Senei 
din Paris cel de-al doilea proces 
intentat organizatorilor răpirii lide
rului opoziției marocane, Mehdi

După cum se știe, aces-Ben Barka.
ta a dispărut în mod misterios ÎEt 
octombrie 1965 și nu a mai fost 
găsit.
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