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Sesiunile de constituire 
ale ceniilelelor executive

In aceste zile au avui loc, in loate localitățile municipiului, pri
mele sesiuni ale consiliilor populare din actuala legislatură, pentru con- 
slltuirea comlletelor executive orășenești șl comunale. In baza propune
rilor birourilor consiliilor orășenești și comunale de partid, aprobate de 
plenarele consiliilor orășenești și comunale ale Frontului Unității Socia
liste, sesiunile de constituire au votat alegerea următorilor deputațl :

Vizita președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Turcia

Plecarea din Capitală Sosirea la Ankara
Luni dimineața a părăsit Capitala, 

plecind spre Ankara, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună Cu solia, care, la Invitația 
președintelui Republicii Turcia, Gevdet 
Sunay și a soției sale, va face o 
vizită oficială în Turcia.

Președintele Consiliului de Stat este 
In solit de Iile Verdeț, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului de Miniștri, cu 
solia. Corneliu Mănescu. ministrul a- 
faccrilor externe, cu solia, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Nicolae Nicolae, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La plecare, pe aeroportul Băneasa 
erau prezenti tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș. Chivu Stoica, Virgil Trofin, 
Constantin Drăgan. Janos Fazekas, 
Petre Lupu. Manea Mănescu, Leonte

Dineu oferit de președintele Turciei 
și soția sa în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a soției sale
Luni seara președintele Republicii 

Turcia, Cevdet Sunay, și soția sa, 
Alifet Sunay, au oferit un dineu ofi
cial. in onoarea președintelui Nico
lae Ceaușescu și a soției sale, Ele
na Ceaușescu, in saloanele Palatului 
Prezidențial „Can-Haya*.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdet, cu soția, Corneliu Mă
nescu, cu soția, Octavian Groza, Ni

Cuvîntarea președintelui
Republicii Turcia,

CEVDET SUNAY
Stimate domnule președinte,

Aș vrea să încep prin a-mi expri
ma satisiacția de a vedea și de a a- 
vea oaspeți în țara noastră pe dis
tinsul președinte al Consiliului de 
Stat al țării prietene. Republica So
cialistă România, și pe stimata sa 
soție.

Faptul că Tnteți cel dinții pre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România care ne 
Vizitează țara conferă acestei vizite 
un caracter deosebit.

Această vizită, la care participă 
valoroși colaboratori ai dv., consti
tuie o dovadă a faptului că relațiile 
turco-române se află intr-un stadiu 
înaintat.

In ultimii ani, intre țările noastre 
au avut loc vizite reciproce la ni
velul parlamentarilor, al miniștrilor 
de externe și al primilor miniștri, iar 
Contactele care au avut loc cu aceste 
prilejuri au fost utile din numeroa
se puncte de vedere. Profitind de 
aceste prilejuri, oamenii de stat ai 
Celor două țări s-au cunoscut mai 
Îndeaproape, au procedat la un 
schimb de vederi cu privire la pro
blemele internaționale și cele ale 
relațiilor bilaterale și au putut con
stata la fața locului problemele dez
voltării țărilor noastre, precum și 
rezultatele obținute ca urmare a re
zolvării acestora potrivit soluțiilor 
găsite.

Noi sintem convinși că aceste con- 
țacte au fost utile și în ce privește 
găsirea unor posibilități mai largi 
pentru exprimarea sentimentelor pe 
Care șl le nutresc națiunile noastre.

Contactele dintre reprezentanții a 
două națiuni, cum sînt turcii și ro
mânii, care cunoscindu-se îndeaproa
pe incepind din secolul al XIV-lea 
ȘI plnă în prezent, șl-au impărtășit 
tradițiile, și-au înțeles năzuințele și 
eforturile, pregătesc un teren mai larg 
precum șl noi posibilități de dez
voltare a relațiilor noastre.

Prin vizita pe care Excelența Voas
tră o face în țara noastră, aceste 
contacte au cunoscut nivelul cel mai 
înalt. Nu încape nici o îndoială că 

Răulu, Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voftec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Dumitru Coliu, Emil Drăgă- 
nescu, Mihai Gere, Dumitru Popa. 
Dumitru Popescu, Vasile Patilinct, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Consiliului do Stat, miniștri, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești și alte nu
meroase persoane oficiale.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
membrii Ambasadei Republicii Turcia.

Pe aeroportul Băneasa, unde erau 
arborate drapele de stat ale Repu
blicii Socialiste România, numeroși 
cetățeni ai Capitalei au salutat căl
duros la plecare pe președintele 
Consiliului de Stat. Pionieri au oferit 
flori.

(Agerpres)

colae Nicolae, Grigore Geamănu, 
ambasadorul României la Ankara, și 
celelalte persoane oficiale care înso
țesc pe președintele Consiliului de 
Stat.

Din partea turcă au fost prezenti 
Ibrahim Sevki Atasagun, președin
tele Senatului, Ferruh Bozbeyli, pre
ședintele Adunării Nationale, Suley

această vizită, căreia distinsa dv. per
sonalitate îi conferă o valoare deo
sebită, va juca un rol foarte însem
nat in dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

In timpul șederii dv. în Turcia, 
veți avea prilejul de a constata per
sonal sentimentele nutrite față de dv. 
și față de națiunea română al cărei 
înalt reprezentant sînleți. Vizitele 
pe care, în afară de capitala țării 
noastre — Ankara — le veți face la 
Istanbul și Izmir, vă vor prilejui un 
larg contact cu poporul turc. Vă urez 
ca. în urma constatărilor pe care le 
veți face în acest cadru, să vă îna- 
poiați în țara dv. cu cele mai fru
moase impresii despre țara noastră.

Stimate domnule președinte,

Această vizită ne va da posibilita
tea să facem un schimb de păreri 
cu privire la evoluția situației inter
naționale, precum și cu privire la 
relațiile prietenești dintre cele două 
guverne ale noastre, relații al căror 
stadiu ne dau satisfacție.

Știu fă sîntem de acord în ce pri
vește relațiile internaționale șl pro
blemele pe care le creează acestea 
și în primul rind în ce privește ne
cesitatea de a crede in apărarea pă
cii și de a acționa in această direc
ție. După părerea noastră, o pace 
echitabilă si durabilă se poate fun
damenta pe principiile independenței 
statelor, egalității in drepturi, a in
tegrității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne. Respectarea înțele
gerilor încheiate în mod liber și pe 
baza drepturilor și intereselor legiti
me constituie unul din principiile 
indispensabile ale păcii.

Instaurarea păcii în întreaga lume, 
necesită inițiative pașnice. A rezolva 
neînțelegerile prin metoda faptului 
împlinit, a se căuta cu orice preț 
impunerea interesului propriu sau a 
formula pretenții teritoriale, — toate 
acestea nu sînt in interesul păcii.

Poziția Turciei față de situațiile 
critice din ultimii ani, a căror evo-

(Continuare In pag. a l-a)

ANKARA 24. — Trimișii speciali A- 
grepres, Al. Cîmpeanu șl Ion Badea 
transmit: Luni la amiază a sosit la 
Ankara, președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
solia, Elena. Ceaușescu, care la in
vitația președintelui Republicii Tur
cia, ' generalul Cevdet Sunay, și a 
soției sale, Alifet Sunay, face o vi
zită oficială in Turcia.

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de tovarășii Hie Ver
del, prim-vicepreședinle al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, cu soția, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, cu soția, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, și Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Pe clădirea modernă a aeroportu

man Demirel, primul ministru, Ismet 
Inonu, președintele principalului par
tid de opoziție, Lutfi Omerbas, pre
ședintele Tribunalului constitutional, 
generalul Memduh Tagmac, șeful 
statului major general, miniștri, ge
nerali, lideri ai partidelor do opo
ziție si alte persoane oficiale.

A participat, de asemenea, deca

Cuvintarea președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate domnule președinte, 
Distinsă doamnă Sunay, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc să exprim, în numele meu 
și al soției mele, al colaboratorilor 
mei, călduroase mulțumiri Excelenței 
Voastre, stimatei dumneavoastră soții, 
pentru amabila invitație de a vizita 
țara dumneavoastră, să vă mulțu
mesc dumneavoastră și populației 
Ankarei pentru primirea cordială ca
re ni s-a făcut. Ați rostit, domnule 
președinte, cuvinte alese la adresa 
noastră, a poporului și patriei noas
tre. Dați-mi voie să vă încredințez 
de sentimentele de considerație pe 
care, la rîndul nostru, vi le purtăm, 
de stima pe care poporul român o 
nutrește față de poporul turc.

Am venit la dumneavoastră animați 
de dorința de a ne cunoaște mai 
bine și, în cadrul unor schimburi 
deschise de vederi, de a găsi căile 
pentru adînclrea și extinderea pe pla
nuri multilaterale a legăturilor de 
colaborare dintre România și Turcia, 
corespunzător intereselor celor două 
popoare ale noastre și aspirațiilor de 
pace ale tuturor națiunilor lumii.

Pentru realizarea acestor obiective 
există — după convingerea noastră 
— premise favorabile. Avînd țărmu
rile scăldate de apele aceleeași mări, 
România și Turcia sint țări vecine, 
pe care însăși geografia le deter
mină să trăiască în bună înțelegere 
și amiciție. Iu același timp, popoa
rele uoastre sînt apropiate de intere
sul reciproc, profund de a-și con
centra energia făuririi unei econo
mii și culturi prospere, ridicării ni
velului lor de civilizație. Vă este, 
desigur, cunoscut că tocmai în această 
direcție se îndreaptă efortul creator 
conștient al poporului român. Cu
noaștem că și (ara dumneavoastră 
este preocupată de dezvoltarea eco
nomiei, de făurirea unei industrii și 
agriculturi moderne.

Constatăm cu plăcere că în ultimii 

lui Bsenboga, sint arborate drapelele 
de stat ale României și Turciei.

în înlîmplnarea președintelui Con
siliului de Stal al Republicii Socia
liste România au venit pe aeroport 
președintele Cevdet Sunay, cu soția, 
primul ministru Suleyman Demirel, 
cu soția, ministrul do externe Ihsan 
Sabri Caglayangil, cu soția, Ibrahim 
Sevk'i Atasagun, președintele sena
tului, Ferruh Bozbeyli, președintele 
Adunării Naționale, Memduh Tagmac, 
șeful statului major general, mem
bri ai guvernului, înalțl demnitari 
turci, generali, ofițeri superiori și 
alte persoane oficiale.

Erau prezenti ambasadorul Româ
niei la Ankara, Grigore Geamănu, 
și membrii ambasadei române.

Se aflau, de asemenea, de fată 
Kamuran Gurun, ambasadorul Tur-

(Conlinuare In pag. a 4-a)

nul corpului diplomatic acreditat la 
Ankara, ambasadorul Spaniei, E. Gar
cia Gomez.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, pre
ședintele Republicii Turcia, genera
lul Cevdet Sunay, și președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
au rostit cuvînlări.

ani relațiile dintre țările noastre 
s-au activizat. Au crescut schimburile 
comerciale, tehnico-științifice și in 
alte domenii, sînt în curs de per
fectare proiecte de cooperare econo
mică; s-au amplificat legăturile cui- 
tural-artislice și turistice. Un rol im
portant în adînclrea acestor rapor
turi l-au avut vizitele reciproce ale 
primilor miniștri, precum și« întilni- 
rile dintre reprezentanții parlamen
telor și guvernelor țărilor moastre. 
Exprimindu-ne satisfacția față de a- 
cest bilanț, considerăm că el nu e- 
puizează nici pe departe posibilită
țile de creștere și diversificare a 
schimburilor noastre economice, de 
cooperare pe lărîm industrial, teh- 
nico-științific și cultural și ne bu
cură că și dumneavoastră doriți să 
se fructifice tot mai amplu posibi
litățile existente, să se intensifice 
colaborarea dintre cele două țări.

Firește, evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-turce răspunde in pri
mul rind intereselor popoarelor noas
tre; dar ca are totodată o evidentă 
însemnătate internațională. Este azi 
notoriu faptul că una din modalită
țile primordiale pentru statornicirea 
și consolidarea unui climat politic 
internațional sănătos il constituie 
dezvoltarea unor raporturi normale 
intre state indiferent de orînduirea 
lor socială. Consolidarea păcii șl se
curității și normalizarea relațiilor in
terstatale se afla într-o strinsă inter
dependență, condiționîndu-sc reciproc. 
Practica demonstrează că aceste o- 
bieclive pot fi atinse numai in mă
sura in care flecare stat pornește de 
la dreptul imprescriptibil al tuturor 
popoarelor de a-și hotărî singure 
destinul, fără ingerențe din afară, 
de la respectul față de principiile 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc. Nu forța agresivă, ci
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Cetățenii 
se pregătesc 

pentru 
înfrumusețarea 

orașului
In zilele acestea, încă reci, daT 

lăsînd să se simtă venirea primă
verii, în toate localitățile au loc nu
meroase ședințe de bloc în care ce
tățenii analizează ce au de făoul 
pentru a înfrumuseța strada sau car
tierul prin acțiuni voluntar-patriolice. 
Locatarii din blocul 10, str. Indepen
dentei, cartierul Aeroport, s-au în
trunit într-o astfel de ședință și au 
stabilit ce contribuții le revin ală
turi de ceilalți locuitori. S-au trasat 
sarcini concrete pentru plantarea ar
borilor ornamentali și sădirea flori
lor, amenajarea spatiilor verzi și a 
locurilor de joacă destinate copiilor. 
Locatarii blocului 10 și-au luat an
gajamentul să execute săpăturile ne
cesare pentru plantarea gardurilor 
vii, aceasta constituind un ajutor 
prețios dat Consiliului popular mu
nicipal. Ședințele locatarilor sînt pă
trunse de -dorința unanimă a acestora 
de a trăi într-un cartier aspeoluos 
și îngrijit care să fie asemenea 
unui parc înfloritor și luminos.

Constantin DÂNILĂ 
corespondent

In relațiile constructor — beneficiar

MAI MULTÂ PROMPTITUDINE
PENTRU REALIZAREA

ÎN TERMEN A INVESTIȚIILOR
Convorbire cu ing. Constantin Racoveanu 

ing. șef adjunct la I.E.C. Paroșeni

Pe lîngă vastul program de dezvoltare a sectorului ener
getic din țara noastră, o preocupare continuă se acordă lucră
rilor de protecție și de automatizare a centralelor electrice 
aflate în funcțiune. între acestea se numără și I.E.C. Paroșeni. 
Aici, în acest an, ca de altfel și în anii trecuți, se realizează 
din fonduri de investiții o serie de îmbunătățiri ale procesului 
tehnologic — automatizări — precum și lucrări de protecție. 
Cunoscută fiind importanța realizării la timp a unor astfel de 
obiective, ne-am adresat tovarășului Constantin Racoveanu, in
giner șef adjunct la I.E.C. Paroșeni, care, cu multă bunăvoință 
ne-a răspuns la cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : In ce stadiu se 
află realizarea investițiilor pe 
acest an Ia I.E.C. Paroșeni ?

RĂSPUNS : Aș vrea să arăt la în
ceput că, din punct de vedere valo
ric, lucrările prevăzute în acest an 
nu înseamnă prea mult. Ele au însă 
o deosebită importantă pentru mă
rirea siguranței de funcționare a

— Mimico, și în trimestrul II (i-am adus numai note de zece.
— Mă btiour nespus, fetita mamei. Acum, vacanță plăcută!
Si Rodica Lia Rlslea, elevă in clasa I-a la Școala generală nr. 1 din Petroșani, va avea cu 

siguranță o vacantă plăcută așa cum au toii copiii din patria noastră. «
Folo : Alexandru RIEGELHAUPT

La LUPENI — Wilhelm Neag, pr< 
ședințe al comitetului executiv al 
consiliului popular orășenesc,- Victor 
Brașovean șî Frlederlch Daradlcs, 
vicepreședinții Nicolae Aldlca, Ioan 
Ciornei, Iile Buzatu, Nicolae Florea, 
Laura Polak, Aurel Bîrlea, Nicolae 
Ciurel și Dlmllrle Dumbravă, membri.

I A VULCAN — Petru Barbu, pre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular orășenesc; Vasile 
Beterlnghe și Alexandru Todor, vice
președinți; Gheorghe Antoce, loan 
Stratlna, Doina Matei, Victor Gale- 
rlu, Crlstea Răcani, Gheorghe Stil- 
peanu, Fulvlu Isac si Gheorghe Co
jocarii, membri.

LA PETRILA — Stanislav Laig, 
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular orășenesc; Dumi
tru Grunță și Traian Crlstea, vice
președinți; Petru Szatmari, Emilia 
Budescu, Teofll Vlaicu, Ștefan Dănes- 
cu, Ch<-orghe Drăghlcl, Augustin Lu- 
paș, >rea Marlca și Iosif Tolaczi, 
membn.

LA URICANI — Vaier Dan, pre
ședinte al comitetului executiv 
al consiliului popular orășe
nesc; loan Mogoș și Constantin Cir- 
țină, vicepreședinți, Dan Capră, Pe
tru Ionașcu, Gheorghe Barbu, Vasile 
Dobocan, Elena Costea, Otto Tomșa, 
Visalon Gruian si Iile Frunză, mem 
bri.

LA ANINOASA — Teofil Blag, pre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular comunal; Iosif 
Șimo, Florian Fenișeru și Florica 
Cosma, vicepreședinți; Dumitru Gă- 
gean, Florica Nlculescu, loan Tudo- 
roiu, Minodora Băncilă, Olga Copil, 
Maria Dumitraș și Francisc Deak. 
membri.

centralei, pentru creșterea eficientei 
economice a acesteia. Aceste lucrări 
sînt de măsură, protecție și automa
tizare, realizarea lor fiind încredin
țată personalului de la automatizări.

Initial, volumul planificat pe tri
mestrul I. însemna doar 8 la sută 
fată de planul anual. Acest lucru 
arată olar că la data respectivă o-

LA BANIȚA - Ioan Vladislav, 
președinte al comitetului executiv ol 
consiliului po^-ilnr comunal; Zamfira 
Vnucov, SI<-’> Mateș și Marla Vă
duva, vicepreședinți; Viorel Vladis
lav, Marin Pasc șl Ion Panlllie, mem
bri.

Sesiunile au aprobat totodată pro
iectele de hotăriri privind numirile 
in funcția de secretari ai comitete
lor executive a consiliilor populare, 
o șefilor de servicii financiare și de 
miliție, a următorilor deputali :

LLIPENI — loan Barloș, secretar 
al comitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc. Iile Buzatu, șef al 
serviciului financiar și Nicolae Ciu
rel, șef al secției de miliție.

VULCAN — Ion Bicol. secretar al 
comitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc, Gheorghe Cojo
carii, șef al serviciului financiar șl 
loan Sfralina, șc-f al secției de mi
liție.

PETRILA — Dumitru Zisulescu, se
cretar al comitetului executiv al con
siliului popular orășenesc, Florea 
Marlca, șef al serviciului financiar 
și Augustin Lupaș, șeful secției de 
miliție.

URICANI — loan Mihuț, secretar 
al comitetului executiv al consiliului 
popular orășenesc. Marioara Mihuț, 
șef al serviciului financiar și Vasile 
Dobocan, șef al biroului de miliție.

ANINOASA — Gheorghe Petrllean, 
secretar a! comitetului executiv al 
consiliului popular comunal și Ioan 
Tudoroiu, șef al postului de miliție.

BĂNIȚA — loan Vreja, secretar 
al comitetului executiv, al consiliului 
popular comunal și Marin Pase, șef 
al postului de miliție.

rienlarea noastră n-a fost corespun
zătoare. Reanalizînd posibilitățile de 
realizare în acest trimestru a unul 
volum de investiții care să depă
șească 22 la sută din planul anual, 
s-a ajuns la concluzia că există con
diții pentru aceasta. Dar. ne-am iz
bit de un serios impediment Con
structorul („Energo-monlajul") nu 
dispunea de forță de muncă necesa- 
să și de pregătirea corespunzătoare. 
In această situație, pentru ca lucră
rile să fie totuși executate, am hotă- 
rît să executăm pe bază de coman
dă — noi, beneficiarul — acele lu
crări pentru care ecliipamentul din 
import este deja pe șantier. Aș a- 
minti dintre acestea :

„Automatizarea sistemului de pre
gătire a prafului de cărbune la ca- 
zanele 4 și 5"; ..Măsură și protecție

Convorbire realizată de 
C. MAGDALIN 
Ing. R. SELEJAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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FOTBAL FOTBAL
DIVIZIA A

Ah. ratările !•••
Jiul - Dinamo Bacău 00

Trăim zile ale unei nostalgii fot
balistice care, cel puțin nouă, pe- 
Iroșănenilor, cîndva nu ne era 
deloc proprie : insuficiența goluri
lor. De la splendida „înșurubare" 
o lui Cotormani, urmată de golul 
2 al partidei inaugurale cu Vago
nul, și pînă cind arbitrul, debutant 
in A, constănțeonul Gheorghe Ma- 
nole, a fluierat finalul meciului 
„nul" de alaltăieri, au trecut 280 
minute, aproape 5 ore de fotbal, 
In care jucătorii Jiului n-au reușit 
să înscrie un gol I Nu, ar fi inu
til să căutăm cine știe unde expli
cațiile acestei sterilități de neinvi
diat, exasperante. Și 
paradoxului I — echipa, 
Rimnicu Vîlcea, la Craiova 
meciul cu băcăuanii, la Petroșani, 
deși și-a dominat copios adver
sarii, n-a marcat nici măcar un 
gol, este îndrumată de cel mai 
„mare" golgeter al fotbalului ro
manesc, antrenorul Titus Ozon. 
Dor nu, nu maestrul Ozon e vi
novat că jucătorii noștri, aflați 
(totuși I) în mare vervă, animați 
de o puternică dorință de afirma
re, sînt neputincioși în a-și con
cretiza atacurile ; nici adversari
lor întilniți nu le revin prea mari 
merite : dacă e să căutăm vino- 
vați - aceștia nu pot fi decit ju
cătorii Jiului. E adevărat că arbi
trul Manole a greșit grav, dar nu 
în primo repriză, ci atunci cind 
o mutat în afara coreului lovitura 
de pedeapsă obținută de jiuliști 
ca urmare a faultului dar comis

culmea 
care la 

și-n

osupra lui Talpai - oricum, insă, 
nu el e cel care a „furat" victo
ria Jiului. Cu erorile de arbitraj 
ne-am obișnuit I Ar putea fi chiar 
trecute pe foaia de... eventuali ad
versari ai uneia dintre echipe, în 
orice meci ! Pentru infrîngerea și 
a acestor „adversari" și a direcți
lor coechipieri ai oaspeților (sau 
gazdelor, în deplasare) jucători
lor Jiului li se cere o mult mai 
mare eficacitate, o concentrore 
maximă în conceperea și finaliza
rea acțiunilor ofensive, li se pre
tinde (cei peste 4 000 spectatori, 
care au înfruntat duminică frigul 
pătrunzător pentru a-i vedea mar- 
cind, le pretind I), reglarea la cen
timetru a tirului spre poartă, în
cercarea insistentă a vigilenței 
buturilor adverse.

Cu excepția primului sfert de 
oră din repriza secundă, cînd, în
curajați de ineficacitatea gazde
lor, băcăuanii au ieșit parcă moi 
îndrăzneți decit alte echipe vizi
tatoare în atac, meciul a fost o 
continuă luptă între înaintarea 
condusă de Libardi, susținută însă 
mai inconsistent ca altădată de li
nia mediană Remus Popa — San
du și ferma apărare o Bacăului, 
în frunte cu Lică Nunweiller și 
Velicu. Am asistat, de asemenea, 
la o ploaie de cornere lo poortc 
excelentului Ghiță (care o greșit 
doar o singură dată, in min. 22, 
cind Libardi a „pus" lingă bară 
o minge destinată scuturării pla
sei), incepînd cu cel din min. 3 și

Foto : Aurel DULA

Mingea buclu
cașă refuză să in
tre in poarta bă
căuanilor, sub pri
virile disperate ale 
Iui Cotormani și 
Libardi...

Șahiștii petroș&neni
in orașul Victoria

In ziua de 22 mtUuc a. c., o selec
ționată do șah din municipiul Petro- 
wnj ș-a deplasat în orașul Victoria 
unde a Susținut o lnlilnlre amicală 
cu coi mal buni jucători ai asocia
ției sportive Chimio din localitate.

Inițiativa organizării acestei înlll- 
nArl revine Consiliului asociației spor
tive Jiul Petroșani. Este o Inițiativă 
lăudabilă deoarece multi dintre jucă
torii petroșănenl nu au mal avut o- 
oazia unei confruntări 
Avem convingerea că 
întilnirl majoritatea 
au numaț de ctsligat.

Echipele au fost formate din 10 
jucători (9 seniori și o senioară). 
După epuizarea celor aproape 5 oro 
de dispute pasionante, reprezentanții 
municipiului nostru nu obținut o vte-

de acest gen. 
din cele două 
compononlllor

torte categorica cu scorul dc 8—2. 
Iată Jucătorii care au evoluat la a- 
ceastă Întrecere : I. LazMr — V. Dal- 
seno 0—1; I. Schmlda — D. Murgu 
1—0( M. Botez — E. CtttăncscU 
’/i—'A) C. VIrlan — V. Puia 
'A—‘A; V. Dlaconu — M. Șaridru 
1—0| M. Iancu — I. Oneț 1—0; P. 
Tozsef — O. Mânu 1—0; Gh. Grube»
— N. Băibarac 1—0; A. Radu — P. 
Roba 1—0 la băieți și I. Șeprodi, Jiul
— A. Albu 1—0 la fete.

Duminică di-mlneote a mal fost or
ganizat un concurs fulger care a (ost 
cfștlgal de jucătorul petroșftnean To- 
sif Schmlda,

La Unele acestei săptemîni, în sala 
de șah de la Oasa de cultură din 
Pc*lroșani va avea loc întîlnirea re
vanșă.

S. BALO1

POPICE

din nou „Cupa primăverii
de
a

etapa municipală a celei
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După minutul 90
Ca de obicei, după meci am ținut să aflăm cîteva 

impresii asupra „nulului' neașteptat obținut la Pe
troșani de dinamoviștii din Bacău.

Și, ne-am deplasat, lot ca de obicei, in fața cabine
lor jucătorilor urmărind să „prindem" în notes „spu- 

dintre cei care, direct sau indirect, psr- 
spectacolul fotbalistic.

sete" cîtorva 
ticipaseră la

fostPURCEA CRUJESCU, 
arbitru, observator federal la 
acest meci.- „Dinamoviștii din 
Bacău s-au apărat organizat, 
nu de puține ori insă cu dis
perare. Jiul, fără a străluci, a 
prestat un joc In continuă 
mișcare, însă extraordinar de 
ineficace. Penalliui reclamat 
susținut de galerie, in prima 
repriză, la acel henț involun
tar in careu, nu putea fi fă
cut cadou gazdelor. Dembrovs- 
chi n-a avut decit cileva scli
piri, in schimb Libardi și Ne- 
delcu au fost excelenți".

acesta e Important, ci faptul 
că echipa noastră dă dovadă 
de o ineficacitate care, după 
cum vedeți, ne pune în situa
ții de loc plăcute, de a ceda 
puncte neplanificate".

lo 
o- 
sd

I
I
♦

DUMITRU N1COLAE (Nicu- 
șor), antrenorul dinamoviști- 
lor: .Ne-am propus să adu
cem la Bacău un punct... și-l 
aducem. Apărarea noastră a 
„mers", consider, bine".

TITUS OZON, antrenorul 
Jiului: „Am fost frustrați 
cel puțin un penalii. Dar

de 
nu

t1*!

i
GEORGESCU. jucător 

Jiul: .Dacă dintre atftea 
căzii n-am fost în stare 
,dăm“ un gol — ce să mai
zici Ne zbatem in liecare 
meci, luptăm, deajuns consi
der eu, dar fn ioc să urcăm 
fn clasament, in loc să acu
mulăm după eforturi și punc
te, cedăm oricui. Trebuie să 
ieșim din situația aceasta de... 
mărinimie*.

RUG1UBEI, jucător la Dina
mo Bacău: .Nu pol 
că n-am fost presați, am lost, 
îndelung chiar. Dar apărarea 
noastră s-a descurcai minunat 
deși noi, înaintașii mai puțin*.

s<5 spun

culminind cu cel din penultimul 
minut (la ambele — autor funda
șul David). Am asistat (deși parcă 
am fi vrut să nu le vedem) și la 
nenumărate ratări, nu asemănă
toare celor ivite în meciul de la 
Craiova, oricum destul de inexpli
cabile din orice punct de vedere 
le-am considera.

Să trecem succint in revistă mo
mentele principale ale meciului. 
In min. 10, primind o excelentă 
pasă de la Peronescu, Libardi, cu 
capul, trimite balonul jos spre 
colțul din dreapta al porții lui 
Ghiță, dar Kiss, prezent la post, 
acordă corner ; min, 23 : Popa îl 
„întînde"^|p maximum pe Ghiță la 
un puternic și plasat șut cu ca
pul ; min. 27 : Georgescu, venit 
în față la o lovitură liberă, trimite 
peste bară, din nou cu capul ; 
min- 35 : Naidin, tot cu capul (și, 
totuși jiuliștii n-au jucat... cu 
cop I) trimite peste Ghiță, dar Ve- 
licu salvează în extremis ; min. 
52 : Libardi dă drumul unei „bom
be" puternice pe lingă poartă ; 
min. 61 : Achim e blocat de Ghiță 
in ultima instanță la cițiva metri 
de poartă ; min. 70 și 73 : Pero
nescu expediază la firul ierbii un 
șut de la distanță apoi, după ce 
ii driblează pe Simionaș, David 
și Velicu, lansează o centrare pe 
jos, in fața porții pe care nimeni 
n-o ajunge ; min. 84 : Talpai e 
„culcat" în careu, arbitrul nu este 
de acord cu penaltiul, se creează, 
după expedierea loviturii libere, o 
învălmășeală mare, întreaga echi
pa dinamovistă e în careu, min
gea se plimbă de la un... picior 
la altul, „țăcăne" ca cea de celu
loid, de pe un cap pe altul, e 
trimisă spre poartă, e scoasă din 
poartă, dor pînă la urmă, nici Co
tormani — căzut la pămînt - n-are 
putere s-o împingă ușor în poar
tă. A fost ceva indescriptibil I

Și cu asta - 0-0 ■ Arbitrul 
Gheorghe Manole pune capăt u- 
nui meci dîrz disputat, în care - 
sîntem nevoiți să recunoaștem — 
dinamoviștii băcăuani s-au apărat 
cu o abnegație demnă de invidiat 
cu calm și luciditate, deseori însă 
haotic (ca și jocul Jiului in înain
tare). Și totuși n-am fi avut oca
zia, acum, să spunem că băcăua
nii au fost, imbatabili, dacă n-ar' 
fl existat acele ratări-.. Ah. rată
rile I...

Au jucat următoarele formații : 
JIUL : Stan - Talpai, Georgevici, 
Georgescu, Mihai — Remus Popa 
(Grizeo), Sandu (Achim) - Pero
nescu, Cotormani, Libardi, Naidin. 
DINAMO BACĂU : Ghiță - Kiss, 
Nunweiller IV, Velicu, David - 
Nedelcu, Vătafu — Daniel Ene, 
Dembrovschi, Rucjiubeî Simionaș, 
(Bălută).

Celelalte 
rezultate

Etapa 
viitoare

V. TEODORESCU

DIVIZIA C

Știința confirmă în deplasare

U.T.A. — Steaua 1—1; Crlșul 
— Universitatea Craiova 3—1; 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid 
0—1; Progresul — Vagonul
1— 0; Dinamp București — F. C. 
Argeș 2—1; Petrolul — Farul
2— 0; Universitatea Cluj — Po
litehnica Iași 2—0.

(Miercuri 28 martie)
F. C. Argeș — Jiul; Dinamo 

București — Steaua; Farul — 
Vagonul; U.T.A. — 
Progresul — Rapid; 
Bacău — A.S.A. Tg. 
Universitatea Craiova
verși ta tea Cluj; Politehnica
Iași — Crișul.

Petrolul; 
Dinamo 
Mureș; 

— Unl-

CLASAMENTUL
1. U.T. Arad 18 11 4 3 30-15 26
2. „U" Craiova 18 9 3 6 32-31 21
3. Dinamo București 18 9 2 7 34-20 20
4, Jiul 18 7 5 6 19-16 19
5- Dinamo Bacău 18 8 3 7 21-21 19
6. Politehnica lași 18 9 1 8 19-21 19
7. Rapid , 18 8 3 7 20-22 19
8. Steaua 18 8 2 8 31-24 18
9. Progresul 18 7 4 7 16-19 18

10. „U“ Cluj 18 8 1 9 28-27 17
11. Crișul 18 6 5 7 20-19 17
12. Petrolul 18 8 1 9 19-22 17
13. A.S.A. Tg. Mureș 18 8 1 9 23-26 17
14. Farul 18 7 2 9 23-26 16
15. F C. Argeș 18 6 1 11 20-31 13
16. Vagonul 18 5 2 11 26-41 12

In zilele 
de popice 
a găzduit 
de-a doua ediții a „Gupei primăve
rii", competiție organizată de Con
siliul municipal al sindicatelor. La 
startul întrecerilor s-au prezentat e- 
chipele reprezentative ale asociațiilor 
Minerul Vulcan, Utilajul Petroșani, 
Viscoza Lupeni, Jiul I și II Petrila și 
Preparalia Petrila. Conform regula
mentului echipele au fost formate din 
cite șase popicari, a cite 100 lovituri 
de fiecare jucător.

Și, această etapă municipală nu a 
dezmințit așteptările. Lupta pentru 
cucerirea primelor locuri a fost foar
te pasionantă și dramatică. Echipa 
Jiul 1 Petrila, cîștigătoare și a pri
mei ediții de anul trecut, avînd o 
comportare remarcabilă, a cîștigat 
din nou, însă la mare luptă, trofeul. 
De menționat că înaintea ultimei par
tide se afla pe locul III în clasamen
tul general pe echipe. Comportarea 
bună a ultimului jucător din echipă, 
TOrdk Mihai, totalizând cel mai bun 
punctaj (419 p.d.), a „săltat" echipa 
pe primul loc.

Iată clasamentul final : Pe echipe 
șl Individual: 1. Jiul I Petrila — 
2 299 p.d.,- 2. Jiul II Petrila — 2 269 
p.d.,- 
p.d.; 
p.d.,- 
P.d.;

22 și 23 martie, arena 
asociației Jiul Petrila

3. Minerul Vulcan — 2 245
4. Utilajul Petroșani — 2218 
5 Preparația Petrila — 2 008 
6. Viscoza Lupeni — 688 p.d.

La individual: 1. Mihai TorSk (Jiul 
I Petrila) — 419 p.d.; 2. Constantin 
Bloc (Minerul Vulcan) — 418 p.d.; 
3. loan Cherecheș (Jiul II Petrila) 
— 411 p.d. S-au mai evidențiat: Zol- 
tan Albu (Utilajul), loan Halasz (Jiul 
II) și tinerii debutanli într-o compe-

Petrilenii
au

meritat
victoria

Parîngul Lonea surclasata 
de C.F.R. Simeria

ti tie oficială Carol Doja, Stefan Cichî 
(Minerul Vulcan), Ioan Orban (Vis
coza) și Mihai Preda (Preparalia Pe- 
trila). La reușita competiției a con
tribuit arbitrajul bun prestat do Su
san» Loy (Petroșani).

Echipei cîștigătoare și primiloi cla
sați li s-au oferit premii în materia
le și echipament sportiv. A lăsat de 
dorit atitudinea nesportivă a jucăto
rului Ladislav Pop (Preparalia Pe
trila) precum și tinuta necorespun- 
zătoare a sportivilor de la prepa
ralia Petrila.

Aurel SLÂBÎI

ȘAH
BELGRAD 24 (Agerpres). — Maeslra 

sovietică Nana Aleksandrla a trocul 
din nou singură în fruntea turneu
lui international feminin de șah de 
la Belgrad. Cîștigind în rundele a 
11-a și a 12-a partidele cu Vreeken 
și respectiv Rujița lovanovici. Nana 
Aleksandria a acumulat 9,5 puncte. 
Ea este urmată de cehoslovaca 
Malypelrova cu 9 puncte și iugo
slava Katia lovanovici cu 8,5 puncte 
și o partidă întreruptă. Șahista ro
mână Elisabeta Polihroniade ocupă Io- ț 
cui 4 cu 7,5 puncte (1). Ea a remlr 
zal în runda a 11-a cu Jivkovici. iav 
în runda a 12-a a întrerupt în pozi
ție aproximativ egală cu maghiara 
Bilek.

★

(Agerpres). — Turneul 
de șah de la Veneția 
cu victoria marelui 

cehoslovac

ROMA 24 
internațional 
s-a încheiat
maestru Internațional 
Vlastinil Hort, care a totalizat 11.5 
puncte din 15 posibile.

s ( III

Jucînd la Ocna Mureș, fotbaliștii 
de la Știința Petroșani au confirmat 
comportarea Iot bună din ultimele 
Jocuri disputate în deplasare, obtf- 
nind un valoros rezultat de egali
tate 1—1 (0—0) cu echipa locală 
Soda.

Acest rezultat a fost posibil dato
rită jocului bun practicat, în majori
tatea timpului, de studenți și în spe
cial al mijlocașilor care, de data a- 
cc-asta. au fost punctul forte al echi
pei, stăpînind mijlocul terenului șl 
periclitînd deseori poarta adversă.

Echipele au avut perioade distincte 
de dominare; studenții la începutul 
și slirșitul primei reprize precum și 
mijlocul reprizei secunde. 
Începutul reprizei a II-a 
jocului.

Gazdele au căutat să 
de poarta adversă cu mingi în a- 
dîncime și, deseori, cu traiectorie 
înaltă, dar studenții au respins prompt 
aceste acțiuni, au temperat cu calm 
elanul gazdelor.

ier
5i

se

gazdele 
finalul

apropie

Prima mare ocazie este ratată de 
studenți. prin Răsădeanu, in min. 2, 
care a șutat în portar, Gazdele se 
revanșează obligîndu-1 pe Marinoan 
să respingă un șut tras puternic de 
aproape, mingea 
transversală și apoi 
de un apărător. In continuare, Ști
ința, orientând jocul atacanțiloT prin 
deschideri pe extreme, obține de la 
Bălăneanu și Matei centrări utile 
dar nefructificaie. La una din aces
tea Bulbucan reia cu capul, din a- 
propiere, dar nu suficient de tare.

După pauză, gazdele atacă tot mai 
Insistent și după 15 minute, Teu- 
șesc să deschidă scorul. O minge 
venită din lateral, cu traiectorie înal
tă, depășește întreaga apărare a 
Științei, il găsește pe Lorincz demar- 
cat, o preluare cu capul a acestuia 
urmată de un șut in colțul opus lui 
Marincan și portarul Științei nu mai 
poate 
zează 
delor

întâlnește bara 
este deg&jzrtă

ajunge mingea, care concreti- 
perioada de dominare a gaz- 
și pe tabela de marcaj. Peste

un minut Bălăneanu primește o pasă 
în adînoime și Lnscrie, dar arbitrul 
semnalează poziție de ofsaid 1 încu
rajați de această fază, studenții por
nesc la atac și, după două minute, 
Teușesc să egaleze. Bălăneanu urmă
rește pînă lingă tușă o minge, un 
apărător îl deposedează, el insistă 
șL.. centrează precis, peste toți ju
cătorii, la Bulbucan care, cu capul, 
restabilește egalarea pe tabela de 
marcaj. In continuare studenții atacă 
mai insistent și ratează bune ocazii 
prin Răsădeanu, Bălăneanu, Matei, 
Știr, de două ori și Bulbucan care 
trimite mingea în bară. In final, 
gazdele revin pentru puțin timp cu 
mingi periculoase în atac, dar apă
rarea Științei respinge totul.

O bună comportare au avut Bul
bucan, Munteanu, Bălăneanu, Știr și 
Izvernarl.

Foarte bun arbitrajul brigăzii con
duse de N, Tliescu (Brașov).

G. I.

Iniilnirea de fotbal din campiona
tul județean, dintre echipele Prepa
ratorul Petrila și Minerul Vulcan a 
dat cîștig de cauză gazdelor, care 
au avut de altfel inițiativa pe tot 
parcursul celor 90 de minute de joc.

Practicînd un fotbal ofensiv și a- 
vînd în Berafc un foarte bun con
ducător de joc, gazdele au fost su
perioare oaspeților, iar dacă înain
tașii erau mai alenți scorul putea 
lua proporții.

Spre deosebire de gazde, vulcăne- 
nii, cărora le; convenea chiar și nu
mai unul din cole două puncte puse 
în joc, s-au ; retras în apărare ini
țiind doar cîteva contraatacuri spo
radice, purtate pe aripa dreaptă sau 
pe centru, unde acționa Marcel 
goliu. j

Golurile au fost marcate de 
vath, min. 16. Berar în mln. 35 
tru gazde, respectiv Chioeanu în 
68 pentru oaspeți.

Arbitrul Steiner din Petroșani, a 
condus foarte bine.

La juniori: 2—2.
Vasile ZARCULEA

L

Gol-

Hor- 
pen- 
min.

In etapa a IlI-a a campionatului ju
dețean de fotbal Parîngul Lonea a 
jucat la Simeria cu echipa ceferiști
lor din localitate. încă de la început 
gazdele abordează cu multă seriozi
tate întâlnirea. Golurile cad insă doar 
în minutele 31 și 42, autorul lor fi
ind Bela. Tn repriza a doua gazdele 
majorează scorul la 4—0. Meciul 
este jucat 1 Golul de onoare al lo- 
nenllor este înscris dinlr-o lovitură

de pedeapsă. La 4—1, gazdele sus
ținute frenetic de galerie, atacă din 
nou șl în • minutul 86 urcă, scorul la 
5—1. Vîntul puternic a influențat 
desfășurarea partidei.

Meciul a fost bine condus de bri
gada de arbitri avînd la centru pe 
Theodor Florian din Hunedoara.

La juniori, G.F.R. Simeria — Pa
rîngul Lonea 4—1.

I. TESCAN

SOFIA 24
în competiția internațională de - bl 
pentru „Gupa Aleko", proba mascu
lină de slalom special a fost ciști- 
gată de Czebunia (Polonia) cu 123" 
2/100. Gh. Vulpe (România) s-a cla
sat pe locul 4 cu 126" 21/100. Ingrid 
Neubauer (Austria) a terminat învin
gătoare în proba feminină.

(Agerpres). — Duminica,

Cu cît ne apropiem mai mult de 
finele campionatului categoriei B la 
volei masculin, disputa pentru ocu
parea primului loc sau neocuparea 
ultimelor două devine mai pasio
nantă. Din păcate echipa care repre
zintă orașul nostru în această com
petiție — Știința Petroșani — face 
parle din plutonul „teamurllor" care 
urmăresc evilarea retrogradării, 
pentru asigurarea unor zile mai 
ni.știte, echipa studenților mineri

PRONOSPORT
Rezultatul concursului nr. 12 din 28 martie
1. U.T.A. — Steaua
2. Dinamo București — F C. Argeș
3. Petrolul — Farul
4. „U" Cluj — Politehnica Iași
5. Jiul — Dinamo Bacău
6. A.S.A. Tg. Mureș — Rapid
7. Crișul — „1 Craiova
8. Atalanta — Sampdoria
9. Florentina — Internazionale

10. Pisa — Juventus
11. Roma — Verona
12. Torino — Cagliari
13. Varese — Palermo
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X
2
1 

X
1

X
2
X 
X
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Oaspeții au 
foarte bună în 
Tubac au de- 
excelente call- 
Speranța noas- 
vlclorie la zero 
a fost repede

mai obținut, duminică dimineața, în 
fața echipei Vagonul din Ploiești, 
încă două puncte foarte prețioase.

Victoria gazdelor este pe deplin 
iherltată. Deși au pierdut două se
turi, băieții profesorului Ceacu au 
demonstrat justețea succesului lor. 
tocmai privind maniera în care și-au 
adjudecat ultimul sel. 
prezentat o echipă 
care Șucu, Roșu și 
monstrat că posedă 
lăți de voleibaliști, 
tră de a asista Ia o 
a echipei favorite,
spulberată de atacurile frumoase rea
lizate de ploieștenl.

Studenții au dorit mult victoria. 
In cele din urmă au realizat-o, dar 
după foarte multe emoții. Echipa 
noastră a dovedit din nou că ati. ci 
cind vrea poale să joace foarte 
bine, dar continuă să fie insuficient 
pregătită psihic și are căderi care 
de multe ori „costă scump". Cei 7 
jucători folosiți: Neațu, Șchiopu, 
Bogdan, Miiller. Comarnițchi, Țveln 
și Sălăjan s-au comportai
perioadele mai slabe alternind 
unele foarte bune. Foarte mult 
muncit Neațu șl Țveln. Bine a» 
cat și restul dar numai în seturile
II, III și V adică în cele cîștlgale 
do echipa din care fac parte.

inegal, 
cu 
au 
ju-

Jocul începe in nota de dominare 
a gazdelor care preiau conducerea 
cu 4—0. Focul este Insă de paie. 
Șucu, Roșu și Tubac îșl reglează fi
nii și fn cele din urmă Știința — 
Vagonul 10—15. Setul următor re
vine însă studenților cu 15—7, du
pă ce au condus în permanență (6—1, 
9—2, 10—6). Din nou emoții în setul 
III: ploieșlenii conduc cu 4—2, 8—5, 
Știința are o revenire puternică, rea
lizează 7 puncte consecutiv (12—8 
pentm studenți), și cu un ultim e- 
forl ciștlgă setul ai 15—12. Al patru
lea set are un început identic celui 
anterior. De data aceasta cei de la 
Vagonul nu mal ratează cîștigarea 
setului : Știința — Vagonul 12—15.

Ultimul „episod1 al meciului — 
cel mal important — a început sub 
auspicii puțin favorabile gazdelor. 
Cu toate încurajările ircnelice ale 
galeriei, din nou la post, după cîteva 
schimbări de seturi, primul punct 
revine oaspeților. In continuare insă 
Știința joacă la adevărata valoare, 
obține punct după punct ajungînd la 
13—1. O ultimă „urnire" a Vago
nului 13—2 și în line victorie cu 
15—2 și 3—2 scor la seturi pentru 
gazde.

Corect arbitrajul prestat de cuplul 
Nobilescu Șteîan — Popescu Mihai 
ambii din Bucuroșii.

N. LOBONȚ
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0 componentă majoră a muncii politice —

ÎMBUNĂTĂȚIREA
Obiectivul fundamental al polii ii 

partidului nostru îl constituie ridica* 
rra continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii.

D liotă cai dezvoltarea economicei 
» tfi'ii partidul si statul nostru se 
preocupă continuu de îmbunătățirea 
condițiilor de viată și de muncă ale 
oamenilor muncii.

Avind in permanentă în atenția sa 
arest deziderat, comitetul de partid 
al minei Vulcan a îndrumat comite
tul sindicatului și conducerea exploa
tării ca, o dală cu preocuparea pen
tru buna desfășurare a procesului de 
producție, să se ocupe cu grijă de 
solulionarea problemelor care privesc 
oond liile de muncă și de viată ale 
muncitorilor, să acorde cea mai ma
re atenlie respectării întocmai a pre
vederilor contractului colectiv și a 
legislației in vigoare de către toți 
tartorii in cauză, pentru ca aceste 
prevederi să fie îndeplinite alît din 
partea muncitorilor cîl și a admi
nistrației.

In ultima perioadă, conducerea ex
ploatării împreună cu comitetul sin
dicalului. sub conducerea permanen- 
t;. a comitetului de partid, au ma
nifestat o preocupare permanentă 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de muncă, respectarea cu 
strictele a N.T.S.. îmbunătățirea pro
tecției muncii, crearea unui climat 
proDice de lucru alît în subteran cît 
și la suprafață. Așa de exemplu, 
pentru echipamentul de protecție s-a 
cheltuit în anii 1967—1968 suma de 
17.13 000 lei. iar pentru dotarea teh- 
nico-materială a serviciului de aeraj 
și normative cu instrumente de mă
sură si control 109 000 lei. Paralel 
ou aceasta s-au îmbunătății instruc
tajele salariatilor atit la angajare 
cîl si cele periodice, s-au introdus 
la locurile de muncă instrucțiuni și 
afișe privind regulile de lucru la fie
care gen de lucrări iar săptămînal

Mai multă promptitudine 
pentru realizarea 

in termen a investițiilor
(Urmate din pag. 1)

In incintele de apă abur’,- «Instalația 
automată pentru semnalizarea incen
diilor’ etc. Și, deoarece echipamen
tul pentru aceste lucrări are o va
loare ridicată, ajungem cu tot pro
centajul slab al realizărilor construc
torului, să obținem pe beneficiar o 
realizare de peste 22 la sută fată 
de planul anual.

ÎNTREBARE: Deci construc
torul nu s-a mobilizat îndea
juns pentru realizarea unui 
volum cît mai mare de lucrări. • 
Care esle părerea dv. în acest 
sens ?

RĂSPUNS : Credem că este abso
lut necesar ca lotul Energo-montaj 
să asigure asistentă tehnică la lu
crările electrice de montaj, fiind lu
crări speciale. Spun aceasta, deoa
rece în prezent de aceste lucrări 
nu se ocupă șl nu răspunde nici un 
tehnician sau maistru. In ce priveș
te activitatea celui de-al doilea con
structor al nostru — Energo-con- 
structia — aici se impune cu strin
gentă intensificarea pregătirilor pen-

SCRISORI
DE LA CITITORI

Ttelioolfk industrie locală și O.C.L. Alimentara
I lUvulG — să se pună de acord și să ia mă

suri eficace de satisfacere a cerin-

CONDIȚIILOR 
DE MUNCĂ Șl 
DE TRAI ALE 
SALARIATILOR

cît și cu ocazia rapoartelor cu con
ducerile sectoarelor se analizează 
măsurile pentru prevenirea acciden
telor și a îmbolnăvirilor profesio
nale. Măsuri corespunzătoare s-au 
luat și în direcția calificării și ridi
cării calificării, a completării studi
ilor elementare șl de cultură gene
rală. La cursuri serale, fără frecventă 
sau în cele de calificare sînt cuprinși 
peste 360 salariat!.

PrinlTe măsurile menite să contri
buie la ridicarea nivelului de trai 
al salariatilor noștri, se înscrie și 
fondul de locuințe construite din fon
durile stalului, precum și noul sis
tem de calculare a chiriilor pentru 
angajatii exploatării. In această di
recție, este suficient să arătăm că 
din totalul de 3 520 salariați ai E. M. 
Vulcan, peste 2 750 locuiesc în locu
ințe proprietate de stat, iar valoarea 
chiriilor suportate de exploatare este 
în medie de 275 000 lei pe lună. La 
fel, în cadrul căminului muncitoresc 

tru începerea a două mari și impor
tante lucrări. Este vorba de depo
zitul de zgură și cenușă, și digul 
împotriva inundațiilor.

ÎNTREBARE: Ce ne puteți 
spune despre perspectiva rea
lizării planului de investiții pe 
trimestrul II, astfel ca la ju
mătatea anului să aveți realizat 
cel puțin 50 la sulă din planul 
anual ?

RĂSPUNS: In legătură cu trimes
trul II, am prevăzut realizarea unui 
volum de investiții care înseamnă 31 
la sută din planul anual. In acest 
scop avem create toate condițiile. Cel 
mai mare volum de executat îl are 
Energo-construcția. Considerăm că 
sînt necesare unele măsuri privind 
asigurarea din timp a forței de mun
că și a utilajelor care vor fi nece
sare mai ales pentru depozitul de 
zgură și cenușă.

In concluzie, pol spune că sînt 
create toate condițiile ca la sfîrșî- 
tu] trimestrului II. planul anual de 
investiții să fie realizat în propor
ție de peste 53 la sută. 

al minei locuiesc un număr de peste 
050 salarlați tineri, iar pentru noii 
angajați (peste 110 abonați) s-a asi
gurat servirea mesei la cantina 
T.C.M.M.

In ceea ce privește condițiile de 
muncă și de viață ale angojaților de 
la mina Vulcan, considerăm că mai 
sînt încă probleme care vor trebui 
să stea in atenția organelor și or
ganizațiilor de partid, a organizațiilor 
de masă, a conducerii tehnico-admi- 
nîslrative. Așa de exemplu, în cadrul 
căminului E. M. Vulcan există unii 
locatari printre care Stan Toilă, Mi
hai Picu, Florea Bălașa și alții care 
în loc să manifeste grijă față de bu
nurile încredințate, vin la cămin în 
stare de ebrietate, provoacă scanda
luri, conturbă liniștea în cămin iar 
în camera nr. 1, în care locuiesc, 
există o dezordine de nedescris. Fa
ță de asemenea atitudini va trebui 
să-și spună cuvîntul atît comitetul 
de cămin cît și comitetul U.T.C. al 
minei.

O situație nemulțumitoare există 
șl la cantina T.C.M.M. din orașul 
Vulcan unde o parte din abonați nu 
știu, sau „nu vor" să se comporte 
așa cum cer regulamentele de ordine 
inferioară. Din această cauză, ne spu
ne tov. Teodor Merka, responsabilul 
cantinei și tov. Zoltan KadaT, bucă
tarul șef, în sala de mese (care este 
destul de neîncăpătoarc) există multă 
gălăgie, discuții neprincipiale între 
angajații T.C.M.M. și cei de la mi
nele Vulcan și Paroșeni. In mod 
frecvent din cantină dispar o parte 
din tacîmuri si obiecte de mobilier.

Pentru a curma această situație 
neplăcută, socotim că e necesar să 
se constituie de urgență un comitet

,4șa 
nu te 

mal iran!
O faptă reprobabilă care a stîr- 

nil oprobriul unanim al tinerilor de 
la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani. O abatere a unui tinăr 
care a nesocotit cele mai elemen
tare norme ale comportării în socie
tate. Dar să relatăm faptele.

In luna ianuarie a. c. tînărul Abru
deanu Alexandru a solicitat comite
tului sindicatului de la U.R.U.M.P. 
un bilet de tratament balnear. Ce
rința lui a fost rezolvată operativ, 
astfel că în perioada 3—20 februarie, 
Abrudeanu s-a aflai pentru trata
ment în stațiunea Călimănești. După 
numai două zile de la înapoierea 
sa, pe • adresa uzinei a sosit o scri
soare din partea pensionarului 
Stelian Bălan din Tulcea. Cu în
dreptățită indignare, expeditorul a 
relatat amănunte despre comportarea 
tînărului : ..Cînd a plecat din stați
une tînărul Abrudeanu mi-a furat 
din portmoneu suma de 25 lei lă- 
sîndu-mi în loc un bilet în care 
spunea că o să-mi scrie la Tulcea"...

Pentru această faptă, prin care a 

al cantinei șl să se stabilească zil
nic un ofițer de serviciu pe cantină. 
Ordinea șl disciplina pol fl păstrate 
atit timp cît există q opinie colec
tivă, iar cei oare încalcă în mod gro
solan normele de conviețuire in că
min și la cantină sînt trași la răs
pundere de factorii in drept. In a- 
ceastă direcție trebuie să existe o 
preocupare mai susținută din partea 
comitetului sindicalului, a comilelu- 
lui U.T.C. de la mina Vulcan, a con
ducerilor tehnico-adminlstrativo. In 
general, se reclamă o preocupare 
susținută pentru educarea salarințl- 
lor. pentru organizarea timpului lor 
liber în mod plăcui și util. In acest 
domeniu avem încă multe neajunsuri.

In atenția conducerii exploatării Si 
a comitetului sindicalului a stat gi 
imbiinăfăllrea activității de deservi
re a salariatilor în cadrul lămpărloi 
cît și a vestiarelor de la baie. La 
lămpărie s-a Introdus sistemul de 
autoservire a lămpilor de mină, la 
baia muncitorilor au.; fost montate 
geamuri pentru aerisirea echipamen
tului do lucru, s-au executat repa
rații la instalațiile sanitare, dușuri, 
vopsitorii interioare, s-an amenajat 
spații speciale (cu personal de ser
viciul pentru păstrarea în cele mai 
bune condițiuni a hainelor curate Iar 
peste cîleva zile se va trece la spă
larea echipamentului de protecție. 
Trebuie să arătăm. însă, că o parte 
a angajaților minei nu vor să în
țeleagă necesitatea folosirii condiți
ilor ce le-au fost create ci pur și sim
plu picară de la serviciu în echipa
ment de lucru. (Aviz și unor anga
jați de la T.C.M.M.). Acest lucru 
atrage după sine multe nemulțumiri 
la transportul cu autobuzele, dat fi
ind faptul că majoritatea salariatilor 
(cei care se schimbă lcț mină precum 
si ceilalți călători) vrînd, nevrînd 
îsi distrug hainele curate, iar pe de 
altă parte se degradează prematur 
si interiorul autobuselor..

Avind în vedere eforturile făcute 
de partid și de stat- în direcția ridi
cării nivelului de trai, a gradului de 
civilizație a celor de muncesc, este 
de datoria tuturor organelor și or- 
ganiz«i1iilor de partid, sindicat. U.T.C., 
a conducerilor tehnico-administrative 
și în cele din urmă a fiecărui sa
lariat să se preocupe cu răspundere 
de respectarea obligațiilor ce le re
vin. în păstrarea avuției obștești, a 
bunurilor materiale ce ne sînt puse 
la dispoziție.

In a ten ti a comitetului nostru de 
partid va sta îmbunătățirea continuă 
a muncii politice de la om la om 
pentru a crea o opinie de masă pu
ternică. un climat sănătos în rîndul 
tuturor angajaților. pentru educarea 
acestora în spiritul răspunderii co
lective și personale pentru păstrarea 
a lot ce s-a creat și se creează în 
scopul îmbunătățirii condițiilor de 
muncă și de viată.

Ing. Dumitru ALBESC!’ 
secretarul comitetului -»tio partid 

E. M. VulcănP

PELICULA

De obicei, Ia margine 
de drum sini plantați 
pomi fructiferi sau ar
bori ornamentali. Aflîndu- 
ne în epoca tehnicii, 
gospodarii de la E. M 
Dilja șl-au zis probabil 
să „planteze" pe marginea 
drumului din incinta uni
tății lor economice un 
motor electric. A trecut 
un an de cînd a avut 
loc această plantare. Mo

! 1 R F H DFVA Fabrica d e produse

UN REUȘII ȘI UTIL
CONCURS PE TEME N. I. S.

Duminică 23 mar
tie scena Casei do 
cultură din Petro
șani a găzduit un inte
resant și instructiv 
concurs „Cine știe, ciș- 
llgfi", pe tome de N T S. 
în coaistrucțli-montoje.

Acțiunea, organizații 
din inițiativa conducerii 
administrative și comi
tetului sindicalului T.C. 
M.M. Grup de șantiere 
Valea Jiului, cu spriji
nul Consiliului muni
cipal al sindicatelor, 
s-a desfășurat în pre
zența unui numeros 
public, majoritatea sa- 
lariați ai Grupului 
T.C.M.M.

Premiile, în valoare 
de 6 000 lei, care se 
acordă în obiecte, bani, 
bilele de odihnă șl bi
lete gratuite la specta

cole, cît și o r-xnirsle 
colectivă la Porțile de 
Fior, au slirnil uri viu 
interes în rindul concu- 
renlilor.

I--matica concursului, 
riabilidă pentru două 
i alegorii de participare 
— colectiv și indivi
dual — a cuprins în
trebări variate și la un 
nivN accesibil parti
cipiul Iilor.

Cele două etape o’< 
concursului au antrenat 
un nu-măr do 9 echipe 
formale din cite 4 sa- 
lari-ați fiecare, cu un 
reprezentant ales ad-hoc, 
pentru concursul colec
tiv, și trei categorii de 
ooncuren.ți pentru con
cursul individual, și 
anume : muncitori con
structori (7), muncitori

9 LA CONCURSUL CO
LECTIV - premiul I a fost cîș- 
tigat de reprezentanții lotu
lui montaj-lnstalațli ; premiul 
II de reprezentanții lotului 
Dilja ; premiul III de repre
zentanții lotului Vulcan și 
premiul IV (acordat suplimen
tar) de reprezentanții ate
lierului de confecții metalice.

Asemenea acțiuni menite să trezească interesul salariatilor pentru 
■aprofundarea cunoștințelor in domeniul normelor do tehnica securității 
muncii, esle de dorii să fie inițiate pe toate șantierele Văii Jiului.

MARȚI 25 MARTIE

17.30 Telex Tv.

17,35 Pentru elevi: Consultații 
Ia limba română (clasa a 
VTII-a).

18,05 Limba engleză. Lecția nr. 
50.

18.30 Pentru copii : „Micii meș

montaj-instalații (9) și 
personol T.A, (8).

Conourcnțllor li s-au 
pus un număr de 60 
Întrebări Inițiale și 15 
întrebări de baraj, deci 
u<n total do 81 între
bări.

Deși prevederile au 
cuprins, pentru fiecare 
etapă de participare, 
premiile I, II șl III. în 
urma lotali/ării punc
telor, făcută de juriul 
concursului, pentru răs
punsurile excelente date 
de grupa atelierului de 
confecții metalice (re
prezentant ing. loan 
Vărfișeț), a fost nevoie 
de introducerea pre
miului IV, la etapa 
„colectiv".

După omologarea re
zultatelor, au fost acor
date următoarele pre
mii :

• LA CONCURSUL IN
DIVIDUAL - au fost acorda
te cite trei premii, pentru fi
ecare categorie de premi
ere, tovarășilor : Gheorghe 
Nicolae, Bicskei Milioi, Să- 
ninolu loan (I) ; Seredeanu 
Gheorghe, Ardeleanu Con
stantin, ing. Vărășeț loan 
(II) ; Traistă Ion, Iile Costică, 
Chelaru Gheorghe (III).

Petro MAIA

teri mari". Cum ne facem 
o lunetă ?

19,00 Telejurnalul de seară.

19.30 Monografii contemporane. 
Extemporal. (Film).

19.50 Desene animale.

20,00 Actualitatea științifică.

20.30 Telecinemaleca umorului.
21,05 Turneul melodiilor. Muzi

că ușoară românească.

21,40 Lira — Emisiune de ver
suri.

21.50 Cronica muzicală.

22,20 Varietăți pe peliculă.

22.45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

NEGATIVĂ

Atenție

la utilaje!
torul n-a prins rădăcini 
Insă a prins, în schimb 
rugină. Dacă n-a prins 
rădăcini nu-i deci așa 
de greu să fie „smuls" 
și transportat acolo un- 
de-i este locul. Atenție 
și la alte utilaje aflate 
vraiște în incinla minei, 
stimați gospodari de la 
Dilja !

Foto: I. CIUR

Radio
Miercuri 26 martie

PROGRAMUL 1: 5,05 — 6,00 Pro
gram muzlcol do dimineață ; 5,45
Gimnastică 6,05 — 9,30 Muzică șl 
actualități i 9,30 Matineu literar; 
10,00 Cîntece pentru cel mici; 10,10 
Curs de limba germană,- 10,30 Mu
zică populară; 11,05 Muzică ușoară »
11.30 Album de madrigale; 11,45 
Sfatul medicului ,- 12,00 Miniaturi de 
estradă; 12,15 Cronica muzicală;
12.30 Înlîlnire cu melodia populară
și Interpretul preferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană,- 13,20 Soliști șl 
orchestre de muzică ușoară,- 14,10 
lnsir-le mărgărite (emisiune pentru 
copii),- 14,35 Conceitul zilei; 15,15 
Studioul de poezie (reluare); 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,10 Muzică ușoară de Elly 
Roman; 16,30 Antena tinerelului; 
17.00 Formații vocale de muzică U- 
șoară ; 17,30 Melodiile rmotimpuri
lor; 17,45 Radlosimpo/ion; 18.05 
Itinerar folcloric,- 18,30 Gazeta ra
dio,- 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,20 Sport; io,30 
Auzite din batrîni — muzică popu
lară ; 19,50 Canțonete,- ’20,05 Cîntă 
Gică Petrescu și Dorina Drăghlci ,- 
21,05 Știință, tehnică, fantezie;
21.30 Concertul nr. I pentru vioată
și orchestră de Karol Szimonovski; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport ; 22,20 Cîntă Maria 
Lălăretu și Nicu Stănescu; 70.10
Moment poetic,- 22,45 Actualile'ea 
muzicală ; 23,20 Melodii... melodii ;
23.30 Concertul pentru orchestră de 
coarde de Tudor Cîortea,- 0,05 — 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Din pro
gramul zilei; 6,45 Viers și joc,- 7,10 
Cîntă fanfara ; 7,37 Pe strune le 
chitară,- 7,45 Muzică populară; 8,10 
Tot înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,39 Piese simfonice de Sa
bin Drăgoi ,- 9,10 Curs de limba ger
mană ; 9,30 Rc-cunoașteti melodB'n ? 
muzică ușoară 10,55 Fragmente d-’n 
opera „Țar și teslar" de Lortzing; 
11,15 Concertul orchestrei simfon ce 
a Filarmonicii din Arad; 11,43 Re
cital Văii Niculescu ,- 12,05 Avanpre
miera cotidiană,- 12,15 Concert de 
prinz; 13,00 Din cintecele și dansu
rile popoarelor; 13,30 Unda veselă 
(reluare); 14,00 Radiojurnal; 14,10 
Muzică populară din Oltenia,- 14 30 
Moment științific,- 14,35 Almanah 
muzical,- 15,30 Muzică ușoară.- 16,00 
Piese corale de Liviu Comes,- 16,15 
Consultație juridică; 16,25 Muzică 
ușoară ; 17,00 Radiojurnal. Spori.
Buletin meteorologic,- 17,10 Ciută 
Dumitru Sopon și Grigore Filipoiu;
17.30 Arte frumoase; 17,45 Trei dan
suri românești de Theodor Rogalski; 
18,05 Pagini antoloqice dfn erezia 
scriitorilor noștri. Magda Isanos: 
13.25 O melodie dintr-o mie; 19 05 
Luminile rampei .- 19,30 Curs de 
limba germană,- 19,50 Noapte bună, 
copii,-» 19,55 Cercul melomanilor;
20.30 Ora specialistului,- 20,50 Tea
tru radiofonic : „Releta Macropolos’ 
de Karc] Capek; 21.53 Muzică ușoa
ră.- 22,05 Simfonia de Adrian Rațiu;
22.30 Cronica muzicală,- 22,45 Ti
neri interpret! de muzică ușoară; 
23,07 Fragmente din opera „Samson 
și Dalila" de Saint-Saens,- 23,45 
Noapte bună, dragi melodii,- 24,00— 
1,00 Gmrert Benjamin Brilt^n.

’ l STINE DE ȘTIRI : Progra- 
mul I : 5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 20.00; 

W 24,00; 1,00; 2,00; 4.00. Proqra- 
W mul II: 6,05; 7,30; 10,00; 12,00; 
4? 14 00; 18.00; 19.00; 23,00; 0.55.

FILME
MIERCURI 26 MARTIE

PETROȘANI - 7 Noiembrie: Rio 
Bravo — seria I—II; Republica : AI 
șaptelea continent; PETRILA : Măr
turisirile unui domn cu cameră mo
bilată,- LONEA — Minerul: Ultimul 
voievod; VULCAN : Premiere strict 
secrete.- LUPENI — Cultural: Suflete 
tari seria I—II,- Muncitoresc: Furtu
na începe: P.AROSENI : Pasărea tim
purie.- URICANT: Montparnasse 19.
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Vizita președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Turcia

Cupă intervenția trupelor 
britanice in Anguilla

• Opoziția conservatoare acuză guvernul 
de a fi procedat „fără tact"

(Urmare din pag. 1)

cici la București, șeii ai misiunilor 
diplomatico acreditați la Ankara, cu 
soliile, șefi ai unor organizații in
ternaționale care își au reședința 
la Ankara, ziariști români și turci, 
corespondenți ai piesei străine.

Deasupra aeroportului Esenboga 
apare avionul oficial, care a fost es
cortat de la frontieră si pînă la An
kara de avioane cu reacție ale for
țelor armate turcești.

La ora 11,30 (ora locală) avionul 
aterizează. Coboară tovarășul Nico
lae Ceaușescu, cu soția, și persoa
nele oficiale române care îl înso
țesc. La scara avionului, oaspeții 
români sint întimpinati cordial de 
președintele Cevdet Sunay, cu so
ția, de primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, cu soția.

Președintelui Nicolae Ceaușescu ii 
sînt prezentați membrii conducerii 
de stat a Turciei veniti în intimpi- 
nare.

Sînt prezentați apoi șefii misiunilor 
diplomatice, ai organizațiilor inter
naționale și persoanele oficiale tur
cești aflate pe aeroport.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Turciei. Comandantul 
gărzii militare de onoare prezintă' 
raportul. Apoi președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președinte
le Cevdet Sunayi trec în revistă 
garda militară aliniată pe aeroport.

Cei doi președinți, împreună cu

persoanele oficiale care îl însoțesc 
s-au îndreptat apoi spre Salonul ofi
cial al aeroportului, unde, după tra
diție, sini primiți oaspeții de seamă 
ai Turciei.

între cei doi șefi de state și per
soanele oficiale române și turce a 
avut loc aici o convorbire coTdială.

Răspunzînd solicitărilor numeroși
lor reprezentanți ai presei, preșe
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu a făcut următoarea de
clarație :

«Aș dori, in primul rînd, să mul
țumesc domnului președinte Stinay, și 
celorlalți colaboratori ai domniei sale, 
pentru primirea foarte cordială care 
mi s-a făcut. Doresc să transmit din 
partea poporului român un salut 
cordial pentru președintele Turciei, 
pentru conducătorii acestei țări și 
pentru poporul turc.

Am venit in Turcia animali de 
dorința cea mai sinceră de a stabili 
împreună căile pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare multilatera
lă între România și Turcia. Sînt 
convins că vizita noastră și con
vorbirile pe care le vom avea 
cu domnul președinte, cu primul mi
nistru și ceilalți conducători ai Tur
ciei vor contribui la dezvoltarea re
lațiilor dintre popoarele noastre".

Numeroși locuitori ai Ankarei, 
prezenti la aeroport, și-au manifes
tat sentimentele de simpatie fată de 
oaspeții români. Vizita debutează 
într-o atmosferă caldă, expresie a 
spiritului de colaborare, înțelegere

și stimă reciprocă caro caracterizea
ză relațiile dintre cele două state 
și popoare.

Președintele Consiliului de Stal, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Cevdet Sunay iau apoi loc împreună 
într-o mașină care, în fruntea celor
lalte mașini oficiale, se îndreaptă 
spre reședința delegației române âe 
la «Konuk Kosku". Convoiul ofi
cial trece prin noul cartier al Anka
rei, Yeni Mahale, prin bulevardele 
Istanbul, Cumhuriyet $1 Ataturk — 
principala arteră a Ankarei.

Așezată în inima podișului Ana- 
toliei, Ankara — străveche așezare 
omenească — apare ca un oraș mo
dern, agreabil, cu bulevarde, largi și 
drepte, străjuite de clădiri impunătoa
re, într-un stil sobru, și de vile spa
țioase, înconjurate de o verdeață 
abundentă, care contrastează cu ți
nuturile aride din împrejurimi.

De-a lungul traseului, mii de ce
tățeni ai Capitalei turce au salutat 
cordial pe președintele Consiliului 
do Stal al Republicii Sooialiste Ro
mânia. Se văd drapelele românești 
și turcești fluturînd în bătaia vîn- 
tului.

Cercurile oficiale și cercuri 
largi ale opiniei publice turce 
au exprimat deosebita satisfac
ție fată de vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, subliniind impor
tanta pe care o are această vizită 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare multila

terală românq-turcă. Încă din 
primele moment'.- de la sosirea pe 
pămînlul acestei țări, interesul și 
sentimentele calde cu care este în- 
lîmpinat președintele Consiliului de 
Stal al României exprimă prietenia 
dintre ceje două popoare.

In declarații ale conducătorilor de 
stat și în articole de presă este sub
liniat faptul că in politica lor ex
ternă România și Turcia militează 
consecvoiâ pentru traducerea în 
viată în rfolatiile dintre state a prin
cipiilor independentei și suveranității 
naționale, a egalității și respectului 
reciproc, afirmind astfel atașamentul 
lor trainic fa|jj, de idealurile păcii 
între popoare.

Relevînd personalitatea președin
telui Consiliului de Slat a) Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, presa a salutat această 
vizită ca un moment deosebit al 
dezvoltării continue a relațiilor ro- 
mâno-turce în cele mai diverse do
menii de activitate, ca o contribuție 
adusă La consolidarea bunelor legă
turi și a'păcfP în Balcani.

Vizita Vn Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a început 
luni, constituie încă un prilej de 
manifestare a «ientimentelor de bună 
vecinătate nutfite reciproc de cele 
două popoare, marchează o etapă 
importantă în dezvoltarea relațiilor 
prieteneștj dintre România și Tur
cia. i

Cuvîntarea președintelui
Republicii Turcia, 

CEVDET SUNAY
(Urmare din pag. I) 

luție periclitează pacea în regiunea 
noastră și in lume, se bazează toc
mai ne aceste principii pe care gu- 
vern-'l nostru și le însușește cu ho
tărî m

Atitudinea ponderată pe care am 
avut-o pînă acum în ce privește pro
blema cipriotă care constituie o 
cauză națională și legitimă a Turciei, 
este o dosadă a acestei politici tra
diționale. Rezolvarea grabnică a pro
blemei cipriote prezintă o mare im
portantă pentru apărarea păcii și 
securității. Dorința noastră este ca 
evoluția ulterioară a negocierilor ca
re au loc între reprezentanții celor 
două minorități de pe insulă să des
chidă calea soluționării definitive pen
tru toate părțile interesate.

Stimate domnule președinte,

Cu acest prilej, doresc să mă re
fer la relațiile turco-române care 
constituie adevăratul scop al acestei 
vizite. înainte de toate, tin să subli
niez că intre noi nu există nici un 
fel do neînțelegeri. Relațiile noastre 
aflate intr-un stadiu satisfăcător sînt 
pe un drum bun și se dezvoltă cu 
fiecare zi.

Inîelegerile realizate în ultimii ani

în numeroase domenii, cum sint co
merțul, turismul, comunicațiile, con
vențiile consulare și de asistență ju
ridică, au fost utile reglementării și 
dezvoltării relațiilor noastre. încă de 
pe acum, în toate aceste domenii ale 
cooperării, rezultatele sini fructuoa
se. Cu atit mai mult merită să subli
niem dorința ca relațiile noastre să 
se intensifice și să se dezvolte in 
toate domeniile, potrivit intereselor 
celor două țări. Noi nu vedem nimic 
care să împiedice împlinirea acestui 
scop și sperăm că relațiile noastre 
vor continua să se dezvolte.

Atit Turcia cit și România depun 
eforturi mari pentru dezvoltarea și 
propășirea lor. Firește, în unele do
menii ne putem afla in fața unor 
probleme asemănătoare. Dezvoltarea 
relațiilor noastre poate constitui un 
element al rezolvării cu succes a a- 
cestor probleme

Stimate domnule președinte

încheind cuvîntul meu, ridic pa
harul în onoarea Excelenței Voastre, 
a stimatei dv. soții și a distinșilor 
membri ai delegației dv. și urez 
prosperitate și fericire națiunii ro
mâne, a cărei apropiere istorică o 
simțim și pentru care nutrim sim
țăminte de prietenie.

Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

LONDRA 24 (Agerpres). — Inter
venția trupelor britanice în insula 
Anguilla face obiectul unor dispute 
aprinse la Londra. Opoziția conser
vatoare acuză guvernul de a fl pro-

-----•-----

Ședința 
Consiliului 
de Miniștri 
al Franței

PARIS 24 (Agerpres). — La Pala
tul Elysee a avut loc luni, sub pre
ședinția generalului de Gaulle, o 
ședință extraordinară a Consiliului 
de Miniștri al Franței. Cu acest pri
lej, a fost pus la punct definitiv 
textul referendumului cu privire Ia 
reforma regională și a Senatului. 
Textul luat în discuție de Consiliul 
de Miniștri a fost prezentat luni 
seara la posturile de radio și te
leviziune franceze de primul mi
nistru Couve de Murville.

In capitala Franței s-a anunțai, 
de asemenea, că la 10 aprilie ge
neralul de Gaulle va face o nouă 
declarație radiotelevizată, deschi- 
zînd astfel în mod oficial campania 
electorală în vederea referendumu
lui de la 27 aprilie.

Un prim sondaj al opiniei publice, 
publicat la 24 martie de ziarul „Le 
Figaro", arată că 54 la sută din 
francezi chestionați s-au declarat 
favorabili reformei regionale și nu
mai 26 la sută reformei Senatului.

cedat „fără tact". O dezbatere par
lamentară se va desfășura în Camera 
Comunelor in. această problemă. Pre
sa britanică de luni critică și ea ma
niera în care a acționat guvernul 
britanic în Anguilla. ..Pișcătura de 
purice poate deveni septică, iar ac
țiunea guvernului britanic In Anguilla 
se poate dovedi otrăvitoare, scrie 
ziarul „Guardian". Această mică pro
blemă a fost tratată în mod neco
respunzător. A fost o absurditate să 
se trimită in insulă trupe și trei 
nave de război... Marea Britanie tre
buie să promită locuitorilor insulei 
posibilitatea de a hotărî, prinlr-un 
referendum, viitorul ei statul". La 
rîndul său, „Daily Telegraph" afirmă 
că. „după cit se pare, există o lipsă 
nejustificată de competentă în modul 
în care se ocupă guvernul laburist 
de problemele externe. Anguilla este 
In această privință un exemplu grăi
tor".

MASĂ OFERITĂ 
DE C.C. Al P.C.U.S.

Plecarea 
delegației P. II.

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres, N. Cristoloveanu, transmite i 
La 24 martie, C.C. al P.C.U.S, o ofe
rit la Kremlin o masă in cinstea de
legațiilor caro au participat la lu
crările Comisiei pregătitoare a Cons
fătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. a adresat un cu
vînt de salul reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești pre
zenti.

La masa a participat delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Paul Nlculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent secretar al 
C.C. al P.G.R.

în scara aceleiași zile, delegația 
Partidului Comunist Roman a plecat 
spre patrie. La plecare, pe aeroportul 
Vnukovo, delegația a fost salutată 
de K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și de alte persoane oficiale. 
Au fost de fată Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., și membri al 
ambasadei.

VIETNAMUL DE SUD 
Forfeit patriotice continuă 

acțiunile ofensive
SAIGON 24- (Agerpres). — A- 

gen|iile de presă anunță că luni di
mineața bombardiere americane de 
tip „B-52" au efectuat în. repetate 
rînduri raiduri asupra pozițiilor de
ținute de forțele patriotice la cîți-

Incidente la granița 
dintre India și Pakistan

Depuneri de coroane
Lună Ia ora 16,00, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușes
cu, a depus o coroană de flori la 
Mausoleul lui Mustafa Kemal Ata- 
tur’ în semn de omagiu adus ma
relui om de stat, întemeietor al Tur
ciei modeme.

La ceremonie au asistat tovarășii 
Ilie Verdel, Corneliu Mănescu, Oc
tavian Groza și ambasadorul Româ
niei la Ankara, Grigore Geamănu.

La Mausoleu, în întimpinarea oas
peților români au venit guvernato
rul regiunii Ankara, comandantul 
garnizoanei și primarul orașului An
kara, precum și alți reprezentanți 
ai organelor locale, generali, ofi
țeri superiori. A fost, de asemenea, 
de față Kamuran Gurun, ambasado
rul Turciei la București.

O unitate militară de gardă a pre
zentat onorul.

A fost depusă o coroană, pe ale 
cărei panglici sînt înscrise cuvinte
le : „Din partea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, . Nicolae Ceaușescu". 
Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sem

nează apoi în cartea de onoare a 
mausoleului, in care au fost înscri
se cuvintele: „Omagiu memoriei 
eminentului om de stat, Mustafa 
Kemal Ataturk, creatorul Turciei 
moderne".

In continuare, președintele Consi
liului de Stat, împreună cu persoa
nele ofrciale care îl însoțesc, a vizi
tat Muzeul Ataturk, din incinta mau
soleului, în care sînt expuse intere
sante documente și obiecte perso
nale ce au aparținut conducătorului 
luptei pentru eliberarea națională a 
Turciei.

(Urmare din pag. I)

rațiunea trebuie să prevaleze în viața 
lumii contemporane. Noi credem cu 
toată convingerea că spiritul respon
sabilității față de destinele omenirii 
incumbă tuturor statelor mari șl mici, 
tuturor oamenilor politici îndatorirea 
de a acționa hotărît și perseverent 
pentru stingerea focarelor de război 
existente în lume, pentru soluționa
rea prin tratative a problemelor li
tigioase, pentru concentrarea efortu
rilor în direcția continuării și adîn- 
cirii destinderii în viața internațio
nală.

Republica Socialistă România își 
desfășoară activitatea internațională 
corespunzător acestor precepte majore 
tinzind ca, prin dezvoltarea raportu
rilor cu toate statele, prin inițiative 
și propuneri constructive, să-și spo
rească contribuția la efortul general 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii.

Apreciem faptul că Republica Tur
cia se pronunță, Ia rîndul ei, pentru 
îmbunătățirea climatului internațio
nal. Iată un teren larg pentru dez
voltarea colaborării între cele două

țări ale noastre. In viața internațio
nală, in cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, în alte organizații și 
foruri putem conlucra tot mai activ 
împreună cu alte state iubitoare de 
pace, pentru realizarea unor progrese 
substanțiale pe calea asigurării secu
rității in Europa și in lume.

Un domeniu important în care cele 
două țări ale noastre pot conlucra 
rodnic este, după părerea noastră, 
îmbunătățirea climatului din regiu
nea balcanică Cred că nici un efort 
nu este prea mare pentru a face ca 
Balcanii — altă dală unul din foca
rele de neliniște ale Europei — să 
devină o zonă a bunei vecinătăți și 
a cooperării fructuoase. Aceasta ar 
fi o contribuție remarcabilă la secu
ritatea întregului continent european, 
la cauza generală a păcii.

Cu aceste gînduri și sentimente, 
ridic paharul pentru dezvoltarea le
găturilor româno-turce, pentru sănă
tatea Excelenței Voastre, domnule 
președinte, a doamnei Sunay, pentru 
sănătatea dumneavoastră, domnule 
prim-minlstru și a doamnei Demirel, 
a tuturor celor prezenți.

CALCUTTA 24 (Agerpres). — Pos
turile de radio indiene au transmis 
că la frontiera indo-pakistaneză s-a 
produs un schimb de focuri. Inspec
torul general al forțelor de pază de 
la frontiera Indiei, P. K. Basu, citat 
de agenția Reuter, a declarat că 
soldați pakistanezi, după ce au des
chis un foc de arme ușoare au folo
sit rnortiere împotriva postului in
dian de frontieră, Bamungota, în 
districtul Malda. Trupele indiene au 
ripostat.

CARACI 24 (Agerpres). — Potri
vit agenției Associated Press, pos
tul de radio pakistanez, a declarat 
că Pakistanul face responsabilă par
tea indiană dă incidentul petrecut 
la frontiera indiano-pakistaneză. Po
trivit postului de radio citat, trupele 
indiene au deschis focul simbătă, 
duelul conlinuînd pînă duminică, 
între cele două parti a intervenit un 
acord de încetare a focului.

Replia itoilă în stall! 
palatului prattial Pe pwMele 
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ORIENTUL
CAIR© 24 (Agerpres). — Duminică 

a avut loc la Cairo o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al R.A.U., 
prezidată de președintele Gamal Ab
del Nasser, în cursul căreia a fost 
discutată situația din Orientul Apro
piat. Au fost prezentate expuneri a- 
supra situației militare din această 
regiune de către ministrul apărării, 
generalul Mohammed Fawzi, și asu
pra evoluției evenimentelor politice 
de către Mahmoud Riad, ministrul 
afacerilor externe.

★
NEW YORK 24 (Agerpres). — In 

cursul unei conferințe linute la 
New York, ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, și-a exprimat 
îndoiala asupra posibilității de re
zolvare a problemei din Orientul 
Apropiat de către o conferință a 
celor patru puteri. „Israelul — a 
spus el — nu poate accepta nici o 
„reglementare" propusă de confe
rința cvadripartită, dacă reprezen
tanții săi nu vor participa la nego
cieri". Eban s-a pronunțai pentru

APROPIAT
negocieri nemijlocite între Israel și 
conducătorii țărilor arabe, dar a 
reafirmat că începerea unor tratati
ve asupra problemelor teritoriale nu 
înseamnă că Israelul va renunța la 
anumite teritorii strategice cuceri
te.

*
CAIRO 24 (Agerpres). — într-un 

comunicat al forțelor armate egip
tene se arată că luni tancuri israe- 
liene, care patrulau pe partea de 
vest a Canalului de Suez, au des
chis focul asupra pozițiilor R.A.U., 
aflate în regiunea lacului Amer. Ar
tileria egipteană, a dat o ripostă pu
ternică.

★
TEL AVIV 24 (Agerpres). - Un 

purtător de cuvînt al armatei israe- 
liene a declarat că un violent duel 
de artilerie a avut loc luni în re
giunea Canalului de Suez. Artileria 
egipteană a deschis focul în regiu
nea lacului Amer, a portului Tew- 
fik, apoi a podului Firdan și El Kan- 
tara. Artileria israeliană a ripostat.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, a par
ticipat, luni seara, la o recepție ofe
rită în onoarea sa, in saloanele pa
latului prezidențial „Cankaya" de

Vizita protocolară 
la Palatul prezidențial „Cankaya"

Jn după-amiaza zilei de luni, pre
ședintele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu soția, a fă
cut o vizită protocolară președinte
lui Turciei, Cevdet Sunay. și soției 
sale, la Palatul prezidențial «Can- 
kaya .

Au fost de fată tovarășii Ilie Ver
del, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia-

liste România, cu soția, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe 
cu solia, Grigore Geamănu, ambasa
dorul României la Ankara.

Din partea turcă a fost prezent 
ministrul afacerilor externe Ihsan 
Sabri Caglayangil, cu soția.

Vizita, s-a desfășurat într-o at
mosferă amicală, cei doi președinți 
intreținindu-se în mod cordial.

președintele Cevdet Sunay și solia 
sa.

Sosirea în sala de recepție a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Cevdet Sunay, a fost 
salutată de asistenta prin îndelungi 
aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei.

La recepție au participai persoa
nele oficiale române și turce care 
au luat parte la dineul oferit de 
președintele Gevdet Sunay, precum 
și numeroși alți invitați, reprezen
tanți ai vieții politice, culturale și 
științifice din Turcia.

Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Ankara, membri ai corpu
lui diplomatic, ziari>ti.

Recepliu s-a desfășurat intr-o at
mosfera cordială, prietenească.

Franța va asigura
BEIRUT 24 (Agerpres). — între 

guvernul de la Beirut și cel de la 
Paris au loc contacte în legătură cu 
furnizarea de armament francez Li
banului, a declarat ministrul de ex-

Demisia 
primului 
ministru 

al Iordaniei
AMMAN 24 (Agerpres). — In ur

ma demisiei lui Bahjat Talhouni din 
funcția de prim-ministru al Iordaniei, 
regele Hussein l-a însărcinat pe Ab
del Moneim Rifai, cu formarea noului 
cabinet, anunță agenția Frauce Presse. 
In vechiul cabinei Rifai deținea func
ția de ministru al afacerilor externe.

Fostul premier Talhouni, care și-a 
prezentat luni demisia suveranului 
iordanian, a declarat presei că „se 
retrage din motive de sănătate".

apărarea Libanului
terne libanez, Youssef Salem, în ca
drul unui interviu acordat ziarului 
egiptean „Al Akhbar". „Am fost în
credințați a precizat el, că Franța 
va asigura apărarea tării noastre, în 
cazul cînd Libanul ar constitui o- 
biectul unei agresiuni".

va kilometri de baza aeriană Bien 
Hoa, din apropierea capitalei sud- 
vietnameze. De asemenea, bombar
dierele americane „B-52" au efec
tuat misiuni asupra unor presupuse 
concentrări ale forțelor F.N.E. în
tr-o regiune de la vest de Saigon 
și asupra Platourilor Înalte.

Forțele patriotice și-au continuat 
acțiunile ofensive, lansînd atacuri 
combinate asupra a 25 de obiective, 
printre care cartierul general al ar
matei americane de la Long Binh, 
din vecinătatea capitalei sud-viet- 
nameze. Instalațiile și clădirile car
tierului general au fost avariate 
de cele 15 rachete lansate de pa- 
trioli. Lupte deosebit de violente 
au fost semnalate, de asemenea, la 
sud de Saigon.

în partea de nord, în apropierea 
zonei demilitarizate, luptele conti
nuă cu intensitate de cîteva zile. 
După cum relatează agenția France 
Presse, corpul expeditionar al tru
pelor americane a suferit, in ulti
mul timp, pierderi deosebit de im
portante. Conform dalelor furnizate 
de comandamentul american, vădit 
micșorate, după cum apreciază a- 
gentia citată, în ultimele patru săp- 
tămîni au fost uciși 1 500 de mili
tari americani, iar alli 7 000 au fost 
răniți.

—•—

Rezultatele 
alegerilor 
din landul 
austriac 
Salzburg

VIENA 24 - Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu. transmite! 
Duminică, au avut loc alegeri in 
landul austriac Salzburg. Rezultatele 
votului sînt următoarele: Partidul 
populist — 40,72 la sută, Partidul 
socialist — 40,40 la sută. Partidul 
liberal 18 la sută, Partidul comu
nist 0,68 la sută. Repartizarea lo
curilor în Landtag (Parlamentul re
gional) este următoarea : populiștii 
13 mandate, socialiștii își păstrează 
același număr de 13 locuri, iar li
beralii 6.

Se apreciază că Salzburgul care 
se numără printre regiunile mici ale 
Austriei, cu o structură specifică a 
populației, nu poate fi luat ca eta
lon absolut pentru tendința corpului 
electoral.

Destoperiiea unei iiinlc duliile
LONDRA 24 (Agerpres). — O fi

ință ciudată, asemănătoare omului și 
maimuței, șl închisă intr-un bloc de 
gheată, a suscitat un viu interes în 
rîndul antropologilor, relatează zia
rul britanic ..Sunday Times". Ciudata 
creatură a fost găsită într-un bloc de 
gheată în strâmtoarea Bering șl trans
portată in Statele Unite. Ea măsoară 
peste 1,80 metri, are pielea acoperită 
cu păr, un piept puternic și gîlul 
foarte scurt, raîini extrem de mari 
și picioare caro sint, indiscutabil, 
ale unei ființe umane, dar care di

feră de cele ale omului de astăzi. 
Antropologii apreciază că ar putea fi 
vorba de un descendent mai mult 
sau mai puțin direct al omului de 
Neanderthal, ale cărui caracteristici 
le posedă, sau de un Yeti, omul ză
pezilor. Ceea ce-i contrariază mai 
mult pe specialiști este faptul că fi
ința a (ost ucisă de două gloanțe 
provenind dintr-un pistol de calibru 
mare. O echipă de savanli americani, 
în frunte cu profesorul John Napier, 
do la Institutul Smithsonian, și-a pro
pus să studieze acest caz.
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