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LA PREPARAȚIA LUPENI

Realizarea 
exemplară 

a 
sarcinilor 
de plan 

și a anga
jamentelor,
obiectiv primordial al acestui an

/
Festivități consacrate 

Zilei internaționale a femeii
Vineri, sinibfitfi și duminică in localimunicipiului nostru au avut loc festivi

tăți consacrate sărbătoririi Zilei internaționale a femeii. La adunarea festivă de la Casa dc 
cultură din Petroșani, la care a participai și tovarășul Glicorghe I’uidui, secretar al Comi
tetului municipal de partid, a fos| prezentată de către tovarășa Maria Brănișteanu, pre
ședinta comitetului municipal al femeilor o expunere cu tema „8 Martie, Ziua internațională 
a femeii".

In cadrul festivităților, formațiile artistice ale Casei dc cultură din Petroșani, ale 
cluburilor sindicatelor și căminelor culturale din localități au prezentat programe distractive.

Colectivul preparației cărbu
nelui Lupeni a participat în 
cursul anului 1969 cu însufle
țire la marea întrecere socia
listă care s-a desfășurat în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român și aniversării eliberării 
patriei, avînd ca obiectiv cen
tral al preocupărilor creșterea 
eficienței economice, obținerea 
unor rezultate bune în activi
tatea sa. Astfel, planul anual 
al producției nete a fost reali
zat cu 6 zile mai devreme, iar 
pînă Ia sfîrșitul anului au fost 
produse peste prevederi 46 735 
• one cărbune normal si spe
cial.- norma de cenușa a căr
bunelui special a fost îmbu
nătățită cu 0,1 puncte, iar a 
cenușei qlobale cu 0,6 puncte, 
randamentul qlobal planificat a 
fost depășit cu 0.8 puncte.

Sarcinile preparației cărbune
lui Lupeni pe 1970 — ultimul 
an al cincinalului — sînt mo
bilizatoare : va fi supus pre
parării cu 2,9 la sută mai mult 
cărbune, producția netă va fi 
mai mare cu 4.3 la sută, canti
tatea de cărbune special, pen
tru cocs, crește cu 19,4 la sută, 
iar recuperarea în cărbune spe
cial si qlobal creste cu 1,5 punc
te.

Pentru îndeplinirea si depăși
rea tuturor acestor indicatori, 
comitetul de direcție și condu
cerea sectoarelor si serviciilor, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid pe întreprindere, au în
tocmit încă la începutul ulti
mului trimestru al anului tre
cut planurile de măsuri tehni- 
co-orqanizatorice pentru anul 
1970.

Stadiul de realizare a prin
cipalelor obiective propuse 
in plan, pe 1970 se pre
zintă astfel : în cadrul ser
viciilor din 198 măsuri pre
conizate s-âu îndeplinit 77 la 
sută,- la sectoare din 470 mă
suri propuse s-au înfăptuit 54

VICTOR ARDELEAN, 
directorul preparației cărbunelui 

Lupeni

la sută iar alte 783 măsuri re
feritoare la diverse probleme 
și-au văzul deja împlinirea în 
proporție de 59 la sulă. Deci, 
dintr-un total general de 1 451 
măsuri propuse au fost pînă a- 
cum îndeplinite 59 la sută din 
ele, ceea ce, considerăm noi, 
e un procent mulțumitor.

în urma analizelor făcute 
cu ocazia adunărilor salariați- 
lor, privind realizările pe 1969 
și prezentarea cifrelor de plan 
pe anul 1970, a reieșit că în 
cadrul colectivelor de la sec
toarele preparare, electrome
canic și transport sînt create 
toate condițiile de producție 
pentru realizarea exemplară și 
depășirea indicatorilor de plan 
pe anul 1970.

Conștienti fiind de importan
ta sarcinilor majore care stau 
în fala colectivului nostru de 
muncitori, maiștri, ingineri și 
funcționari, în scopul realizării 
și depășirii planului la toii in
dicatorii, ne-am propus să reali
zăm în acest an : receptionarea 
peste plan a întregii cantități 
de cărbune brut de la E.M. Lu
peni, Uricâni și Bărbăteni; îm
bunătățirea recuperării globale 
recalculate a cărbunelui cu 0,2 
puncte; reducerea cenușii căr
bunelui special cu 0,1 puncle; 
reducerea umidității cărbunelui 
livrat cu 0,1 puncte; micșorarea 
consumului specific de barită 
fată de realizările anului tre
cut cu 0,1 puncte; obținerea 
unor economii la prețul de cost 
în valoare de 500 000 lei; re
ducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă cu 10 lei șl 
obținerea unor beneficii peste 
plan de 1 milion lei.

Pentru înfăptuirea acestor o- 
biective, comitetul de direcție 
a întreprins pînă acum urmă
toarele măsuri mai principale i

@ repararea capitală a sto
cului tampon pentru cazul că 
am avea lipsă de vagoane 
C.F.R. și de la T.C. Paroșenl 
(s-au mărit pantele, s-au dub
lat gurile de evacuare și s-a 
creat posibilitatea acționării 
duble la banda înclinată spre 
stocul tampon);

© mărirea cu 30 la sută a 
capacității de flotare ;

@ sporirea capacității de în- 
silozare a șlamului energetic 
cu încă două silozuri (E 3 șl E 
4) pe cont de mică mecanizare ;

@ desecarea prin centrifuga
re a sortului tehnologic de 0,5 
pînă la 4 mm special (hidro- 
cicloane) pentru reducerea umi
dității cărbunilor qe se livrează 
centralei siderurgice Hunedoa
ra.

Colectivul preparației căr
bunelui Lupeni, aplicînd hotă- 
rîrea comitetului de direcție, 
măsurile tehnico-organizatorice, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, ajutat de comitetul sin
dical șl U.T.C. șl de Centrala 
cărbunelui . Petroșani, mobili- 
zîndu-și la un înalt nivel po
tențialul tehnic și uman de care 
dispune, asigură realizarea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor de 
plan pe anul 1970.

In centrul preocupării colecti
vului nostru va sta de aseme
nea, participarea activă a pre
paratorilor alături de mineri șl 
cocsari pentru reducerea impor
tului de cărbune cocsificabil 
cu 1,5 la sută fată de plan con
form angajamentului plenarei 
organizației județene de partid 
Hunedoara, concomitent cu 
creșterea continuă a eficienței 
economice a activității de pro
ducție în lumina sarcinilor tra
sate de plenara C.C, al P.C.R. 
din L0—13 decembrie 1969.

„Echipaje 
la start“

Pionierii detașamentelor cla
selor a V-a B și a V-a C, de 
la Școala generală nr. 5 Pe
troșani, comandanți Maria 
Istrătescu și Ilie Lepădat, au 
participat la un concurs, In 
care și-au etalat cunoștințele 
la română, matematică, istorie, 
geografie, sport și muzică, in
titulat „Echipaje la start". 
Fiecare echipaj a fost format 
din șapte pionieri, cite unul 
la fiecare materie. Excepție a 
făcut doar muzica unde s-au 
întrecut cite doi concurent). 
Buna pregătire ' a concurenți- 
lor a dat naștere la o dispută 
dîrză și palpitantă. Primul Iog 
a fost ocupat de echipajul 
clasei a V-a C cu 200 de 
puncte urmat de cel al cla
sei a V-a B cu 155 puncte. 
Dintre concurenți s-au eviden
țiat prin răspunsuri frumoase 
Nicoleta CășUDeanu, Răileanu 
Adrian, clasa a V-a C șl Ma
riana Timofan și Maria Băr- 
can, clasa a V-a B.

X______ ________

municipală
„Teatrul 

de miercuri" 
vă invită

Pentru mîine 11 martie ora 
1,7,30 „Teatrul de miercuri" 
vă invită la recitalul „Trei 
cu trei și cu... mai mulți“ pre
zentat de actorii Constantin 
Dumitra. Ruxandra Petru și 
Dunîitru Cita.

Recitalul va avea loc in 
sala mică a Teatrului.

Pentru creșterea 
debitului 

de filtrare
In secția flotație a prepara

ției Petrila a fost pusă în 
funcțiune o pompă de vacum 
de capacitate superioară celei 
existente care permite utiliza- 

Tea a 4 discuri la instalația de 
filtrare. Prin aceasta se obține 
o creștere a debitului de fil
trare a șlamului flotat cu 
6—8 tone/oră.

Grup vocal-folcloric
Cadrele didactice care pre

dau muzica sînt pe cale de a 
înființa un grup- vocal-folclo

ric, în repertoriul căruia vor 
figura cele mai cunoscute
cîntece populare românești. J

A

In Editura politică
nu apîiriit:

NICOLAE 
CEAUSESCU

>

Cuvintare la a- 
dunarea festivă 
cu prilejul celei 
de-a 25-a aniver
sări a instaurării 
guvernului demo
cratic de la 6 

martie 1945
Lucrarea a apărut intr-un 

tiraj de masă.

•

CONDUCEREA ȘTIINȚIFICA 
A ÎNTREPRINDERII 

Colecția „Biblioteca organi
zării și conducerii științifice'’ 
312 pag. 15,50 lei

ATELIER 
I’EVTRl 

REPARAREA 
STÎLPILOR 
IHORAELICÎ
Pentru a putea răspunde 

cerințelor impuse de accen
tuarea dotării abatajelor fron
tale cu echipament modern 
de susținere, în vederea spo
ririi producției și producti
vității muncii la extracția 
cărbunelui, conducerea sec
torului electromecanic de la 
mina Aninoasa a trecut la 
amenajarea unui atelier pro
filat pe verificarea și repa
rarea stîlpilor hidraulici. Mă
sura se impunea cu atît mai 
mult cu cît mina urmează să 
fie dotată în curînd cu încă 
1 600 de asemenea stîlpi.

In noul atelier va fi insta
lat un stand de verificare a 
stîlpilor precum și pentru 
reglarea supapelor de sigu
ranță. De menționat că în 
cadrul acestui ștand, pentru 
crearea presiunii de încer
care a stîlpilor hidraulici, se 
va utiliza o pompă de umec- 
tare tip Hausser din recu
perări.

începute zilele trecute, lu
crările la amenajarea atelie
rului continuă într-un ritm 
accelerat pentru a putea fi 
terminate pînă la 10 martie, 
dată la care va fi livrat mi
nei un nou lot de stîlpî hi
draulici.

Constantin DANILA, 
tehnician mina Aninoasa
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• Echipa României — campioană mondială 
Ia handbal

• Jiul și-a luat o meritată revanșă asupra di- 
namoviștilor bucureșteni

• Radiografia primei etape a returului diviziei 
A de fotbal

• Rezultate tehnice — clasament — etapa 
viitoare

• In meci restanță, rugbiștii de la Știința au 
învins greu pe Vulcan București
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI Șl FAPTE
CONSTRUCTORII SIBIENl

DE
UTILAJ
MINIER

Cercetătorii laboratorului 
de izotopi radioactivi ai 
Institutului de Balneologie 
și Fizioterapie depun o ac
tivitate intensă de cercetare, 
folosind cele mai moderne 
metode.

Aici se fac explorări ale 
olandei tiroidiene cu „Iod 
L. 31" si explorări renale cu 
izotopul „hipuran Iod 131“.

In foto : Asistent Bujor 
Anca efectuind o scintigra- 
fie tiroidiană.

O vizită la binecunoscuta 
uzină sibiană „Independența" 
îți rezervă, din capul locului, 
o plăcută surpriză. In mij
locul clădirilor în stil gotic 
ale „orașului de jos“, un a- 
devarat muzeu urbanistic în 
aer liber, țișnește silueta 
zveltă a blocului turn al u- 
zinei de pe malurile Cibinu- 
lui.

Inginerul șef al uzinei, Sa
vin Onețiu este aici o ama
bilă gazdă. Ne aflăm în bi
roul său la etajul V, de unde 
privesc spre centrul orașului. 
Pare o gravură în metal. Pe 
fundal, cu crestele albite, se 
zăresc Munții Cibinului. In 
acest decor de rafinament 
arhitectural și peisaj mon
tan, discuția cu inginerul șef 
este cu atît mai agreabilă. 
Mai întîi o „carte de vizită" 
a uzinei : „Producem in acest 
an circa 2G000 tone de ma
șini și utilaje, destinate celor 
mai diferite ramuri ale in
dustriei noastre, îndeosebi 
prototipuri și unicate, rea
lizate in bună parte .după 
proiectele specialiștilor noș
tri. Profilul uzinei este de
terminat tocmai de aceste a- 
tribute veritabilă stație-

pilot. Atribute care onorea
ză, dar in același timp obli
gă. Mîndria noastră profesio
nală se justifică însă nu nu
mai prin „noblețea prototipu
rilor și unicatelor. Dovada 
ar putea-o furniza beneficia
rii „excepțiilor" noastre și în 
primul rind minerii".

Urmăresc procesul de ză
mislire al uneltelor pneuma
tice, destinate minerilor. U- 
zina deține „monopolul" pe 
țară al producției lor. Ingi
nerul Costea Mihai, șeful sec
ției mecanică III ușoară dez
văluie metamorfoza metalului 
în termeni de specialitate: 
debitare, așchiere, frezare, 
strunjire, tratarea termică, 
rectificare, olinuire, realizate 
la tot atîtea grupe de ma
șini specializate, purtind fir
ma unor cunoscute fabrici 
românești.

La capătul discuției noas
tre ne găsim în fața unei 
micro-expoziții — expresie 
densă, ca un simbol al min-

Ferenc VASAS 
corespondent „Agerpres"

+ Continuare in pag. a 3-a
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| • „Cupa 8 Martie" la popice a revenit „Vis- |
cozei" Lupeni

| • Opt boxeri juniori de la Minerul Lupeni — i
campioni județeni

un om, 
o profesie, 

o răspundere
Aici, la altitudinea puțu

lui principal de extracție, de 
unde panorama Petrilei a- 
pare in toată desfășurarea ei, 
munca decurge intr-o încor
dare continuă, după coordo
nate bine stabilite, precise 
Este postul de unde se co
mandă intrarea sau ieșirea 
din subteran a minerilor, pe 
unde se face aprovizionarea 
cu materiale a locurilor de 
muncă și se scoate „la ziuă" 
cărbunele. Pulsul întregii ex
ploatări este concentrat in a- 
cest punct — adevărat ba
rometru al muncii, al reali
zărilor colectivului de mineri 
petrileni.

Răspunderea pentru buna 
funcționare a întregii instala
ții de extracție este încredin
țată cîtorva mașiniști. care 
lucrează in schimburi. Cite 
unul pe schimb Un om, timp 
de 8 ore, manipulează pe ver
ticala puțului valori umane 
și materiale inestimabile. Un 
om, o mare răspundere 1

Pe Vasile Pop, mașinist la 
această instalație de extrac
ție, l-am intîlnit sus, in ca
bina de comandă, cu citeva 
minute înainte de preluarea 
schimbului Și-a îngăduit un 
scurt răgaz:

— Intr-adevăr, munca noas
tră, a celor de la puț. este 
de răspundere. Nu facem 
insă ceva deosebit. Eu mun
cesc de zece ani ca mașinist, 
din care ultimii doi la acest 
puț. In acest timp am scos 
din ad'mcuri zeci de mii de 
tone de cărbune, am trans
portat spre sau de la locu
rile de muncă mii de. mineri 
Sigur, cu ajutorul celorlalți 
lucrători de la puț. Găsiți 
in aceasta ceva deosebit ? 
Imi fac datoria. îmi exercit 
profesia. Bineînțeles, cu răs
punderea cuvenită. Răspun
derea este atributul esențial, 
după mine, al oricărei pro
fesiuni Cînd spun muncă 
includ in noțiune toate tră
săturile ei. inclusiv răspun
derea.

Vasile Pop este un om de 
aproape 40 de ani, robust, 
plin de vitalitate și de o 
modestie dezarmantă. Insis
tăm :

— Sintem informați că in
tr-un singur schimb. în mîi- 
nile dumneavoastră se află 
viața a circa 600 de mineri 
care coboară în subteran și 
a altor 600 pe care ii adu
ceți la suprafață. In plus, 
pe acest puț este scoasă la 
ziuă întreaga producție a 
minei, sînt transportate 
materialele necesare în aba
taje. Și toate acestea 
cu o viteză între 8 și 16 m 
pe secundă. Răspunderea 
dumneavoastră, indiscutabil, 
sporește.

— Aveți dreptate. Sînt co
munist și-mi dau seama că 
nu-i o joacă de-a ascensorul 
ceea ce facem aici eu și to
varășii mei din celelalte 
schimburi. Răspunderea noas
tră crește și prin faptul 
că instalația de extracție de

Paul GHEORGHIU
N. MARCEL

Continuare în -pag. a 3-a
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Concertul laureaților
BRAȘOV 8 — De la trimișii 

speciali „Agerpres", Th. Ma- 
teescu și Tr. Catincescu:

Gala de închidere a concur
sului și festivalului internațio
nal de muzică ușoară „Brașov— 
România 1970", așteptată cu 
nerăbdare de milioane de tele
spectatori și cu emoție fireas
că de cei 30 de concurenți din 
26 de țari europene, a constituit 
punctul culminant al acestei bi
necunoscute competiții interna
ționale.

Marele premiu, „Cerbul de 
aur" a fost atribuit tinerei so
liste olandeze Therese Stein
metz. Debutînd în teatru și co
medii muzicale, Therese s-a în
dreptat repede spre muzica u- 
șoară, cîntînd în numeroase e- 
misiuni de radio și televiziune 
din Belgia, Olanda și R.F. a 
Germaniei. Ceea ce a captivat 
la cintăreața olandeză a fost 
remarcabila elevație; accontele 
de poezie modernă ale manierei 
sale de interpretare. Ea a cîn- 
tat cu originalitate melodiile 
„O fată mai găsești, dar un prie
ten nu" de H. Măllneanu șl „Eu

știu că te iubesc" de B. Kaem- 
fert.

Premiul doi, „Cerbul de ar
gint" a revenit concurentei bel
giene Lize Marke- și interpretei

române Angela Similea. Ele au 
făcut o bună impresie prin fe
lul îngrijit în care șl-au pre
gătit melodiile și calitatea In
terpretării.

Premiul trei, „Cerbul de 
bronz" a fost cucerit de repre
zentanta Bulgariei Pașa Hristo- 
va, care adaugă astfel o nouă 
distincție valorosului său pal
mares.

Cele trei mențiuni au revenit 
solistelor: Bernadette (Scoția), 
Galina Nenașeva (U.R.S.S.) și 
Doina Spătaru (România).

Lilian Harriet (Norvegia), 
care a dominat scena cu o gra
ție și o mobilitate admirabilă, a 
fost distinsă cu premiul special 
al juriului. Premiul instituit de 
Uniunea compozitorilor diD Ro
mânia — pentru cea mai bună 
interpretare a unui cîntec ro
mânesc — a revenit lui Julie 
Saget (Franța). Concurentul ir
landez Jo Dolan, care a cucerit 
sala prin felul său deschis da 
interpretare, a obținut Premiul 
de popularitate, oferit de Mu
nicipiul Brașov. Premiul Tine
reții, acordat de Centrul Uni
versitar Brașov, a fost tșugal 
de solista elvețiană Francine. 
Ea a dat o originală interpre
tare cîntecului românesc «Tre
cea fanfara militară" de Temis- 
tocle Popa.

Referindu-so la cea de-a treia 
ediție a Concursului și Festi
valului internațional de muzică 
ușoară de la Brașov, președln-

♦ Continuare^ fn pag. a 3-a



2 Steagul roșu
MARȚI 10 MARTIE 1970

f
o
I

4
/

Etapa viitoare
„U" Craiova — Crișul
Dinamo București — „U Cluj 
Politehnica — Farul
U. T. A. — Steaua
C. F. R. Cluj - Jiul
F. C. Argeș - A. S. A Tg Mureș. 
Petrolul — Rapid
Steagul roșu — Dinomo Bacău

Rezultate tehnice
Jiul — Dinamo București
A. S. A. Tg. Mureș — C. F. R. Cluj
Crișul — F. C. Argeș
Farul — Steagul roșu
Dinamo Bacău - U. T. A.
Steaua — Petrolul
„U" Cluj — „U” Craiova
Rapid - Politehnica

1-0
0-1
2-1
0-0
2-1
1-0
1-1
2-1

Jiul invita
Dinamo București a venit du

minici la Petroșani cu cea mai 
bună echipă a sa, la ora ac- 
Rială, din care n-a lipsit sexte
tul „brazilian" (sau „mexican") 
alcătuit din Lucescu. Dumitra
che, Dinu. Nunweiller VI, 
Ghergheli, Deleanu. Dinamo 
București a venit duminică la 
Petroșani să ciștigc. Se citea 
asta pe fața jucătorilor, a an
trenorului Nicușor și chiar a 
observatorului federal. Angelo 
Niculescu, antrenorul echipei 
noastre naționale, care. In iu
nie. va conduce „11'-le româ
nise in țara aztecilor. Aproape 
6 000 de spectatori, mulți ve- 
n:ți din nu mai puțin de 8 ju
dețe ale țării, au venit la Pe
troșani să urmărească meciul 
Jiu] — Dinamo, să-i vadă la 
treabă pe cei ..șase" unși cu 
toate unsorilc de marcă „Cario
ca*', trecuți prin purgatoriul 
fotbalului brazilian. Și au avut 
ce vedea. Un meci frumos, dis
putat la cea mai înaltă tensiu
ne. in care Jiul a prestat unul 
dintre cele mai bune jocuri din 
ultima vreme. Să recunoaștem 
că la intrarea echipelor pe te
ren. cind Dinamo trimitea a- 
cota. în focul luptei, garnitura 
sa de bază, cu 10 internațio
nali din 11, speranțele noastre 
In x ictoria Jiului erau, dacă nu 
nule, cel puțin x'agi de tot Dar 
< ’ wii lui Ozon nu s-au intimi
dat de faima adversarului șl 
au început meciul în forță, lă- 
slndu-ne să înțelegem că nu le 
va fi ușor dinamoviștilor. Și nu 

fost. De la Stan și Talpai, 
In diagonală pînă la Naidin, 
jiuliștii s-au întrecut pe ei în- 
și'-i. oferindu-ne un adevărat 
spectacol. finalizat cu o victo
rie de prestigiu a băieților noș
tri Tmi vin și acum în minte 
cuvintele lui Marin Peronescu • 
..Ne-au înșelat ei de trei ori. 
dar acum nu le mai ține. Tre
buie să-i batem. Veți x’edea". 
La fel de optimiste erau și o- 
piniile antrenorului Ozon : _A- 
vem meci greu, mi-e teamă, dar 
tot îi batem Ti batem dom
nule".

Si previziunile s-au împlinit. 
Mi-am notat cu grilă în carnet 
minut cu
Peronescu 
Cotormani 
re: 10’ — .
hv Naidin. șut peste poarta lui 
Cr man: 12’ — bombă Marinescu 
pe Ungă Doartă: 23’ — țesătură 
de pase Ton Constantin — Nai
din — Cotormani și o nouă o- 
cazie ratată: 25’ — Talpai a- 
Icargă vîjefios cu balonul la 
picior, centrare și_. atît; 30’ — 
Matei Popescu slalomează prin
tre fundașii dinamoviști, are 
golul în virful ghetei dar în- 
tirzie; 36’ — Remus Popa tri
mite balonul in bară: 
primul șut dinamovist 
poarta lui Stan, Dumitrache, cu 
capul, pe lingă bară. Am redat 
sure in t aceste acțiuni pentru că 
ele vorbesc singure despre do
minarea Jiului, despre inexis
tența unui atac cu Lucescu, Du- 
mitrache, Both și Pircălab (fost 
cindva „.Săgeată a Carpaților").

Și a venit minutul 41 cind do
minarea Jiului avea să fie răs
plătită printr-un gol de mare 
spectacol. Același Marin Pero
nescu, duminică cel mai bun 
de pe teren, chiar dacă l-a a- 
vut in grijă agilul Deleanu, a 
zburat pe lingă toți, a centrat 
lung și Naidin a înscris cu ca
pul, după ce. cu cîteva secun
de înainte, la poarta lui Co
man se consumase o fază con
fuză din care unii văzuseră 
gol. 1—0 pentru Jiul în aplau
zele puternice ale spectatori
lor, rezultat la repriză.

După pauză, meciul avea să 
fie mai indîrjit. oaspeții for- 
țînd din răsputeri egalarca. Pe 
rînd. Both a cedat locul lui 
Doru Popescu, iar Pîrcălab lui 
S&lceanu care însă n-eveeu să 
aducă revirimentul așteptat. 
Conduși în permanență de pe 
margine de către Titus Ozon, 
jiuliștii au calmat jocul, apli- 
cînd marcajul strict la om, 
le-au dejucat toate planurile 
vijelioșilor Lucescu, Dumitra
che, Ghergheli și Dinu, ener
vați de replica adversarului și, 
probabil, de propria ineficaci
tate. In minutul 49, Talpai du
ce din nou o acțiune pină in 
careul advers, pasează lui Ion 
Constantin, acesta centrează 
impecabil, cu toată opoziția lui 
Lică Nunweiller, dar Cotormani 
și Naidin se încurcă reciproc 
într-o zonă liberă de unde pu
tea pleca un gol sigur. Peste 
numai trei minute ni se oprește 
răsuflarea : Dumitrache reia ex
celent de aproape cu ristul pes
te bară. Urmează o perioadă 
de joc echilibrat, Remus Popa 
țîșnește ca un spiriduș, între- 
buințîndu-1 serios pe Coman,

i

Clasamentul
1. Rapid 16 9 4 3 25-15 22
2. ,U” Craiova 16 7 6 3 23-17 20
3. Dinamo București 16 9 1 6 30-20 19
4. F. C. Argeș 16 7 4 5 32-22 18
5 Jiul 16 8 2 6 22-22 18
6. Dinomo Bacău 16 7 4 5 24-26 18
7. Steaua 16 7 3 6 38-22 17
8. Steagul roșu 16 8 1 7 23-25 17
9. „ir ciuj 16 4 8 4 21-18 16

10. U. T. A. 16 7 2 7 23-25 16
11. Forul 16 7 2 7 20-23 16
12. Petrolul 16 5 4 7 16-19 14
13. Crișul 16 6 2 8 23-31 14
14. C. F. R. Cluj 16 5 3 8 14-26 13
15. Politehnica 16 4 2 10 17-22 10
16. A. S. A. Tg. Mureș 16 3 2 11 12-30 8

la spectacol
pentru ca inițiativa să treacă 
total de partea oaspeților. In 
minutul 65, Radu Nunwcnllcr 
primește mingea intr-o situație 
ideală de finalizare dar, vrind 
să dea gol marc, se pripește și 
șutează năpraznic, dintr-o bu
cată. peste poartă. Apărarea
Jiului face față cu greu asal
turilor dinamoviștilor împinși 
mereu In față de indicațiile
de pe margine ale antrenoru
lui Nicușor. In 2 minute ci 
obțin 5 cornere consecutive re
zolvate cu succes de apărarea 
Jiului, întărită cu Stoker care 
a luat locul lui Marinescu. In 
minutul 83 este introdus fn te
ren Sandu în locul lui Remus 
Popa și Jiul rezistă cu succes 
eforturilor dezlănțuite ale ad
versarului. Pină în final mai 
notez o excelentă ocazie a lui 
Cotormani — șut în Coman din 
întoarcere — și una la fel de 
bună a lui Dumitrache. In a- 
plauzele generale, meciul se în
cheie cu rezultatul de 1—0 pen
tru Jiul, victorie pe cil de 
muncită pe atit de meritată, la 
obținerea căreia și-au adus 
partea de contribuție toți cei 
13 jucători jiuliști. In ciuda 
comportărilor neconcludente din 
meciurile de verificare. Jiul a 
prestat In fața dinamoviștilor 
un joc foarte bun, gîndit, calm, 
care a purtat amprenta cunos
cutei dăruiri in joc a tuturor 
băieților, dorinței lor fierbinți 
de victorie în fața team-ului 
numărul unu al fotbalului ro
mânesc. Aș scrie cu majuscule 
numele tuturor celor 11 jiuliști 
care au început jocul și cu li
tere mai mari de s-ar putea pe 
acelea ale lui Pcronescu, Tal- 
pai, Cotormani, Kennis Popa,

Popescu. Geoigevici, Ion Con
stantin. Dinamo București, deși 
a pierdut, rămine totuși o echi
pă valoroasă, cea mai bună e- 
chipă a noastră la această oră. 
Ea are in componență virtuoși 
ai balonului, unanim recunos
cut i pe plan internațional, 
dar cărora jocul in echipa de 
club nu le iese prea bine. Ei 
au demonstrat și duminică reale 
calități, joc tehnic, ingenios, 
rapid, numai că jiuliștii le-au 
cam ghicit gindurilc. Aș remar
ca pe Lucescu, Ghergheli, Nun
weiller VI și, poate. Deleanu, 
deși golul a pornit de pe par
tea lui.

De subliniat timpul excelent, 
starea foarte grea a terenului, 
care a solicitat eforturi spo
rite jucătorilor, arbitrajul foar
te bun al bîrlădeanului Con
stantin Rainea. Și încă două lu
cruri : unul bun — instalarea 
stației de radioamplificare la 
stadion și altul nu la fel de 
mulțumitor — galeria fără vla
gă a suporterilor Jiului și ba
nala formulă din final : ați 
mâncat bătaie. Să nu ne coste 
cumva la punctajul 1 pentru 
„Trofeul Petschowsehi". unde 
Pclroșaniul ocupă deocamdată 
un onorabil loc II.

Iată și formațiile folosite : 
JIUL; Stan — Talpai, Geor- 
govici, Georgescu, Popescu — 
Marinescu (Stoker), 
du) — Peronescu, 
Cotormani, Naidin. 
Coman — Ștefan, 
IV, Dinu, Deleanu 
weiller VI, Ghergheli 
călab (Sălccanu), Both (Doru 
Popescu), Dumitrache, Lucescu.

Popa (San- 
Constantin, 
DINAMO i 
Nunweiller 

i — Nun- 
Pir-

Dumitru G1IEONEA

Radiografia etapei

PREMIERA
HANDBAL

România, pentru a treia oară
campioană mondială!Să nc închipuim că, dinlr-o 

dată, de ziua lor, la Cluj 
(slmbălă), la București, Ora
dea, Constanta, Tg. Mureș, 
Moincșli și Petroșani (dumi
nică), mamele, soliile și prie
tenele au trecut tacit 
orice 
oase, 
îndepărtat 
pretențiile 
f ie-mi 
se pare deplasat, 
cred că 
poale li înlrinlă de-o inter
dicție „nelondală" I) de a 
refine la o masă prelungita, 
nesportivă, pe adorații inimi
lor lor, dindu-le .cale liberă" 
spre stadioane. Să ne închi
puim că, la lei ca la Petro
șani, și pe celelalte citadele 
de beton ale orașelor cu lot- 
bal de A, la etapa inaugurală 
a unui retur investit cu răs
punderi de majoră rezonanță, 

va rămine in analele fotba
lului autohton, au venit, cu 
„învoiri depline și legitimă 
nerăbdare, zeci de mii de 
bărbați, tineri sau vîrstnici. 
Ce le-a oprit, intru descrețirea 
frunților, lor și radio-ascullă- 
torilor, „premiera" (pentru 
bărbați) de Ziua femeii ? Sa 
încercăm o „microradiografie" 
a clapei.

Și să începem cu .colocviul 
sludenfesc" de la Cluj. Hai 
să recunosc : m-a uns la inimă 
rezultatul obținui de olteni. 
Cu o apărare care, deși sc 
zicea și pe bună dreptate, 
scîifiie tocmai pe la „osia" 
centrală (talentatul lulică 
Popa e. se pare, irecuperabil 
pentru fotbal), oltenii s-au re
vanșat. Au luat Înapoi punc
tul cedat „șepcilor roșii" la 
Craiova, în august trecut. 
Și-au reîncepui cursa pentru 
urmărirea liderului din Grant. 
Cit li va fine „curelele", nu 
știu. Știu însă că atita timp 
cit, Ia timona navei oltene, 
se va afla același ambițios și 
intrepid 
Coidum, iar Oblemenco 
continua sâ viseze platourile 
mexicane, studenfii craioveni 
se vor menfine în postura de 
animatori ai întrecerii. Care 
— le face cinste.

La București, Steaua a in
vins Petrolul. 1—0. La limită. 
A marcat Ștelănescu In min. 
44. Aici, drept să vă spun, 
Întrevedeam o surpriză. Nu 
știu de ce, dar nu ared in 
înălțarea pe firmamentul cla
samentului a „steluței" Iul 
Covaci. N-am încredere in

peste 
convenicnfe romanii- 

lăslnd, intr-un ungher 
al... bucătăriei, 

hilare (iertat 
cuvintul, dacă 

dar 
o pasiune de

vi 
nu 

ani

ce

antrenor Ștefan 
va

llncii? Ba da, am, dai unei 
echipe, care de două decenii 
s-a obișnuit să „cinic", cu 
mâieslric, avind la pupitru 
un „dirijor" de clasă, nu i se 
poale pretinde, acum, debuso- 
lală Hind, să interpreteze 
„partituri* prea elevale, care-o 
depășesc.

Ajutat de... lanul, Rapidul 
a invins pe „Poli". Mare lu
cru I Biciul „Parpală" (Co
dreanul și-a reamintit că a 
lost international (a jucat in 
Turcia, in acea „laimoasă" 
echipă pe „scheletul" Rapi
dului, care-a pierdut cu 2—1), 
cii mai trebuie, din cind in 
cind, să-și adauge ceva luciu 
■spre a nu ieși din inimile su
porterilor săi înflăcărați. Pre
văd în următoarea lună, de
tronarea Rapidului.

la Moineșll, altă victorie 
la Umilă. 2—1 pentru Dlnamo 
Bacău. U.T.A. a dat o replică 
hotărîtâ partenerilor de mier
curi ai Arsenalului. Dac-aș li 
„utisl". aș zice că Dom ide și 
ceilalți meritau un „egal". 
Dar nu sini. $i-atunci alirm 
că, în ciuda unei dominări, 
U.T.A. trebuia să piardă, bă
căuanii avînd nevoie de un 
stimul moral mare. §i, să 
sperăm. îl au.

După ce Dobrin a deschis 
scorul, la Oradea începeau să 
înghețe inimile celor din 
tribune. Noroc că Argeșul 
și-a tăcut un prost obicei, de 
a... pierde în ultimele minute. 
A înscris rcșifeanul—orărlean 
Arnolchi.

Pe litoral, cu gîndul la... 
Angelo Niculescu, Adamaclie 
și Pescaru s-au luptat ca leii... 
Și brașovenii au obținui un 
„nul" de toată frumusețea. 
Cinste lor / Te pui cu acești 
Fiii înaripați, care nu se 
gîndesc decît cum sâ ajungă 
să joace contra lui Pele. 
Boby Moore sau Adamec I

La Tg. Mureș, s-a semnal 
un aci. In tot cazul n-o mai 
văd pe A.S.A., oricil „compas' 
ar avea în continuare, 
orice „galop" ar recurge 
aici înainte, ajungînd 
urmă... restul plutonului, 
făcut mureșenii un dar 
Bone de... Ziua femeii I

Pe stadionul din Petroșani, 
știfi ce-a lost, ce s-a lntlm- 
plat. Cu eforturi mari, a fost 
demolat un turn de fildeș, un 
soclu al invincibilității... Mul
țumesc, nea Titus, pentru vic
toria de duminică !

încă ne mai stăruie in urechi cuvintele gîtuite de 
emoție ale lui Cristian Țopescu : Am invins dragi ascultă
tori și telespectatori I Am invins I Sintem campioni mon 
diali I Pentru a lll-a oară I...

încă ne mai stăruie pe retină finalul acela de meci, 
mai mult decit dramatic, cind Gațu dansa cu mingea 
printre adversari in așteptarea sirenei care avea să 
vestească marea bucurie : România — campioană mon
dială la handbal. Mai vedem, parco, și acum, inălțin- 
du-se pe cel mai înalt catarg tricolorul românesc, acolo, 
in inima orașului Lumină, și continuăm să ascultăm imnul 
de stat al patriei dragi râsunind in aplauzele a peste 
7 000 de spectatori, martori la cea mai dramatică finală 
din cite a cunoscut pină acum campionatul mondial de 
handbal. A fost ceva... „ce n-a văzut Parisul" — cum glă- 
suiește o expresie românească. După 60 de minute elec
trizante, scorul era egal : 10—10. Nici după prima pre
lungire — două reprize a cile 5 minute — nu s-a detașat 
ciștigătoarea, scorul fiind tot egal : 11—11. Abio in o 
doua prelungire, după ce Gațu a adus avantaj și oas
peții au egalat : 12-12, Gruia a înscris al 13-lea gol, 
golul victoriei, cu care România readuce în țară mult 
rivnitul titlu de campioană mondială la handbal pentru 
care s-au înfruntat 16 echipe din lume, timp de 10 zile, 
în mai multe orașe din Franța. Este o victorie strălucită a 
handbalului românesc care ne situează pe treapta cea 
mai de sus a handbalului mondial, și pentru care merită 
felicitări în primul rind ei — jucătorii — dar și toți aceia 
care se ocupă de dezvoltarea acestui atit de frumos spori 
cu mingea.

Sigur că presa de specialitate, trimișii ziarelor centrale 
ne vor aduce amănunte dintre cele mai interesante de 
la această aprigă confruntare a handbalului mondial. 
Rîndurile noastre nu se vor altceva decît un omagiu adus 
celor mai buni handbaliști ai lumii — handbaliștii români.

G. DINU

POPICE

minut Citez: 1’ — 
cursă debordantă și 
ratează o ocazie ma- 
acțiune pe stingă a

V. TEODORESCU

cuvinte

ultimul 
echipei

■

BOX 8 campioni județeni 
din Valea Jiului

Intre 6—8 martie a. c., la Ha
țeg a avut loc etapa județeană 
a campionatului republican de 
box, rezervat juniorilor. S-au 
întrecut cei mai buni boxeri 
juniori din Brad, Hațeg, Hune
doara și Valea Jiului. Muni
cipiul nostru a fost reprezen
tat de un lot al Minerului Lu
peni, însoțit de antrenorul Ni- 
colae Barbu. întrecerile pentru 
centurile--de campioni județeni 
au atins un bun nivel tehnic 
dînd la iveală o serie de ele
mente deosebit de talentate. In 
final, 8 boxeri de la Minerul 
Lupeni au cîștigat titlurile de 
campioni județeni la juniori pe 
anul 1970. Aceștia sînt : Juniori 
mici: categoria semi-muscă — 
loan Rogobete: categoria muscă 
— Laurean Ciocea; categoria 
cocoș — Toan Bobocel: catogo-

ria mijlocie — Cornel Oprea. 
Juniori mari : categoria cocoș
— Aurel Narița; categoria pană
— Ene Tolea; categoria semi- 
mijlocie — loan Dorciu; ca
tegoria semi-grea — Tonia Spo
ială.

Am remarcat evoluția exce
lentă a tînărului Laurean Cio- 
cea. care a demonstrat o bună 
orientare în ring, tenacitate și 
mteligență. Acest element va 
trebui urmărit cu toată aten
ția și îndrumat spre treapta 
valorilor.

Pentru buna lor comportare, 
merită apreciați toți cei 8 cam
pioni județeni de la Minerul 
Lupcni. dar și antrenorul Ni- 
colae Barbu care s-a ocupat cu 
pasiune și răspundere de pre
gătirea lor.

Constantin VlRLAN

A CÎȘTIGAT
VISCOZA agenției 

France Presse

A

înainte...
...de a intra în teren, chiar lingă ușa pasajului 

subteran — la ora 15,25 — îl oprim pe 
jucător dinamovist, extrema stingă a 
reprezentative, Mirrea Lucescu :

— Lucică. o rugăminte, doar două 
despre partida pe care o jucați azi ?

L’n zimbet, oarecum convențional, o potrivire 
fugară a cirlionților de pe frunte și-un răspuns 
pe cit de lipsit de circumspecție pe atit de eloc
vent :

— Normal ar fi să ciștigăm. Dar, dracu’ mai 
știe ce se poate întimpla .'

Mulțumiți (atunci, poate, încă nu ne dădeam 
scama de ce) cu cuvintele celui mai tinăr căpi
tan al -H'-lui românesc, îl abordăm direct, 
imediat, pe Sandu Georgescu,'fundașul central 
al Jiului.

— Ciștigăm. Sigur. Toți vrem. Mai precis, 
dorim, așa cum spuneți dumneavoastră, ziariștii, 
să infirmăm tradiția. Mai vorbim după meci 
și dacă n-o fi așa...

Continuarea ideii, 
pierde in țăcănitul 
gangului. Conducem 
că tori petroșăneni și 
nu înainte de a remarca o ușoară undă de în
grijorare pe chipurile concentrate ale unora din
tre componenții echipei maestrului Ozon, de
gajarea poate firească (dar dătătoare de mari 
speranțe) a portarului Stan și bucuria, nerăb
darea de a juca a lui Petrică Libardi, pe care-1 
și vedeam întărind, la pauză, linia mediană a 
echipei noastre.

previzibilă de altfel, se 
crampoanelor pe cimentul 
cu privirea pe ultimii ju
ne îndreptăm spre tribună

...și după meci
Deși pină la intilnirea, pe micul ecran, cu 

acei minunați băieți. Gruia, Oțelea, Gațu, Penu

și ceilalți (care ne-au făcut inima cit un pu- 
rice) mai sint doar 15 minute, nu ne putem in- 
gădui sâ părăsim stadionul înainte de a mai... § 
afla cite ceva. Primul interlocutor, Both, tină- Ș 
rul coechipier al dinamoviștilor. Ș

— Nu credeam că la Petroșani e chiar impo- 
sibil să cîștigi. Dacă ne mobilizam de la în- Ș 
ceput... §

Intervine Pîrvu, rezerva de fundaș a echipei 
lui Nicușor : îj

— Oricum ! Odată și odată trebuia să ca- Ș 
potăm și aici. Dar nu acum !... Ș

Amărăciunea celor doi fotbaliști bucurcșteni, b
a mestecată cu un iz de regret, probabil nu nu- Ș 
mai la gîndul pierderii de către o echipă ,,ma- Ș 
re" (in adevăratul sens al cuvîntului) a două Ș 
puncte, prețioase, ne apare explicabilă. Dar, ș 
oare nu astea-s surprizele ce ni le rezervă ori- Ș 
cind fotbalul ? Ș

înconjurat de cîțiva tineri amatori de auto- § 
grafe, profesorul Angelo Niculescu, antrenorul Ș 
„naționalei", pare îngindurat. Il sustragem pen- 
tru cîteva clipe : i

— Domnule profesor, două vorbe pentru zia- 
ruj local. In legătură cu această mare x’iclorie $ 
a Jiului ?

— Cu plăcere. Jiul a dorit cu ardoare să Ș 
clștige. Și a cîștigat. Dinamoviștii, și cind spun 
aceasta nu mă gindesc doar la „brazilieni" s-au ș 
trezit tîrziu la joc. Și mizind numai și numai Ș 
pe „capul" lui Dumitrache, înconjurat perma- 
nent de o „pădure" de fotbaliști localnici nu $ 
puteau face nimic. Arbitrajul — slab, decizii Ș 
greșite inx'erse. Cam atît! Ș

La ieșirea din stadion sintem zăriți de Geor- $ 
gevici și Georgescu. Un entuziast semn cu mi- Ș 
na, in stil sud-amc rican, semnificind bucuria Ș 
succesului, și :

— Ți-am spus 1 Ar trebui să credeți mai mult Ș 
in noi. Sintem buni, nu-i așa?

— Așa-i. O să i ai vedem. Acum... mă duc 5 
la handbal. $

V. T. $

s *

Oficial, campionatul diviziei 
A de rugbi se reia duminică, 
15 martie. In avanpremieră .Ia 
prima etapă a returului, Știința 
Petroșani a disputat duminică 
dimineața pe terenul din Lonea, 
meciul restanță din tur, cu 
Vulcan București. Cu toate că 
terenul a fost foarte greu, în- 
tîlnirea nu a fost lipsită de 
atractivitate, alingînd un bun 
nivel.tehnic și spectacular. Stu
denții au crezut că vor învin
ge la scor, știind că partene
rul ocupă un loc mai puțin de
cît modest în clasament, dhr 
n-a fost așa. Rugbiștii de la 
Vulcan București le-au dat o 
replică dîrză adversarilor, reu
șind chiar să-i conducă ia un 
moment dat cu 5—0. Studenții 
au jucat cam confuz, iar ac
țiunile bine concepute au fost 
lipsite de finalizare, dlnd emo-, 
ții spectatorilor pînă in ulti
mele minute ale partidei. Gaz
dele atacă insistent din pri
mele minute de joc, poartă In
teligent balonul la mină, dar 
oaspeții se apără organizat. In 
minutul 15, studenții beneficia
ză de o lovitură de pedeapsă, 
de la 25 metri, însă Crăciunes
cu nu o transformă. După nu
mai 5 minute, cei care reușesc 
deschiderea scorului sînt oas-

Ei ciștigă o minge la 
Florescu realizează o în

cercare pe care Briceag o trans
formă și Vulcanul conduce cu
5— 0.

Studenții nu-și fac griji și 
în minutul 28 Crăciunescu 
transformă o lovitură de pe
deapsă reducînd scorul la 5—3 
pentru Vulcan. Alte două lo
vituri de pedeapsă sînt ratate 
de Marinescu și 
prima repriză se 
rezultatul de 5—3 
oaspeților. .

După pauză, gazdele intră 
hotărîte să întoarcă rezultatul 
în favoarea lor. Dar din nou 
ratează mult: Marinescu nu 
transformă o lovitură de pe
deapsă, Crăciunescu nu reușeș
te două transformări, Boldescu 
nu găsește spațiu în terenul de 
țintă advers. Ultimele două mi
nute de Joc aduc victoria Ști
inței. La o șarjă de toată fru
musețea pe linia de treisfer- 
turi, balonul ajunge la Boldescu 
care-1 culcă In terenul de țintă. 
Crăciunescu nu reușește nici 
de astă dată transformarea și 
meciul ia sfirșit cu 6corul de
6— 5 pentru Știința Petroșani.

Putem concluziona că a fost 
un joc viu disputat, cu fazo 
palpitante, cu acțiuni ingenios

Florescu și 
încheie cu 
în favoarea

lucrate, 
reținut 
găunaș 
la gazde, _ .
Florescu de la oaspeți. Satis
făcător arbitrajul lui G. Efti- 
mescu. București. Știința a u- 
tilizat următoarea garnitură : 
Stănculescu, Ailonei, Hristovici 
(Moromete), T. Ionescu, Graur, 
Dobrinoiu, Dinu, Moroe, Ia- 
cob, Crăciunescu, Truță, Băr- 
găunaș, Boldescu, Dragoș. Ma
rinescu.

Emilian NEAGOE

cu multe 
jocul bun 
și Tudor 

al lui

al lui Băr- 
Ionescu de 
Briceag și

Moderna popicărie din A- 
ninoasa a găzduit sirabătă 
dupa-anuază tradiționala corn- 
pelilie feminină de popice do
tata cu „Cupa 8 Martie", or
ganizată de Consiliul muni
cipal al sindicatelor. La star
tul competiției s-au prezen
tat echipele „Visco/a" Lupeni 
și Minerul Aninoasa, formate 
din cite 4 jucătoare. Intilni
rea a fost interesantă echili
brată, dînd cîșlig de cauză 
mai experimentatei formații 
„Viscoza" Lupeni cu 775 p.d. 
— 732 p.d. La individual, cele 
mai bune rezultate le-au ob
ținui Varvara Moldovan (218 
p.d.) și Mariana Mitroți (212 
p.d.) de la „Viscoza", Olga 
Urițcscu (194 p.d.) de la Mi
nerul.. O remarcă pentru lînă- 
ra Mariana Mitroți (in foto
grafie) care evoluează mai 
bine de la o competiție la 
alta. Astfel, echipa .,Viscoza* 
Lupeni a cîștigat ediția a lll-a 
a „Cupei 8 Martie". Primelor 
clasate, la individual, li s-au 
acordat diplome și premii ta 
echipament sportiv. A arbi
trat corect Rozalia Pașca, Lu
peni.

PARIS 9 (Agerpres). — Pe 
marginea memorabilei finale 
a campionatului mondial mas
culin de handbal, agen/ia 
France Presse transmite un 
amplu comentariu, in care co
respondentul său sportiv, scrie 
printre altele: „Pentru a 
treia oară, in decurs de 9 
ani, echipa României a cuce
rit titlul mondial la handbal 
in sală, invingini au scorul 
de 13—12 (după prelungiri), 
selecționata R.D. Germane.

Rareori o finală intr-un 
sport de echipă, a fost dis
putată cu atita ardoare și dă
ruire cum a fost meciul des- 
lâșurat In magnificul Palat al 
handbalului din Paris. La slîr- 
șitul partidei încărcată de e- 
mofii și neprevăzut, cei 7 000 
de spectatori prezenfi în tri
bune și-au unit glasurile în
tr-o singură ovafie, omagiind 
in acest fel atit pe handba
liștii români cit și pe sei din 
R.D. Germană, tare le-au oie 
rit in cele 80 de minute de 
joc o luptă sportivă in ade
văratul înțelesul ^uvlntului.

Victoria românilor este lo
gică, binemeritată, căci dacă 
și alte echipe au orezentat 
jucători de valoare și chiar 
trăgători de talia iui Gruia 
sau Gune.ș, nici una dintre 
ele nu a avut o apărare atit 
de eficace, cum a fost cea 
a românilor, și un portar atit 
de bun ca acest veritabil „om 
de cauciuc", numit Cornel Pe
nu. Forfa de joc a românii'': 

.a începui să se dezvăluie în
că din meciul cu puternica 
echipă a Suediei, iar duoă 
victoria asupra Danemarcei, 
era limpede că 'omânii sînt 
principalii lavorifi șj că nu
mai atletica echipă a R.D 
Germane ar putea să le con
teste supremația. Finala a 
confirmai această previziune 
dar românii au trecut si de 
ultimul obstacol, cîștiqlnd un 
meci pe muchie de citit. dar 
așa cum spun francezii, cu 
„panașul" unor campioni in
contestabili".

★
olcrit echipeloi 
la campionatul 
handbal. preșc-

La dineul 
participante 
mondial de 
dintele lederafiei franceze. 
Nelson Paillou. a înmînat că
pitanului rcprezenlalivei ro
mâne o splendidă cupă din 
cristal de Sevre, ca Iar din 
partea președintelui Republi
cii Franceze, Georges Pom 
pidou. ,Aurel SLABII

Rezultatele concursului
Pronosport nr. 10 din 8 martie 1970

1. Steaua — Petrolul 1—0 1
2. Jiul — Dinamo Buc. 1—0 1
3. Farul — Steagul roșu 0—0 X
4. Crișul — F. C. Argeș 2—1 1
5. A.S.A. Tg. Mureș — C.FJL Cluj 0—1 2
6. Brescia — Sampdoria 0—0 X
7. Bari — Torino 0—1 2
8. Fiorentina —■ Bologna 0—1 2
9. Juventus — Napoli 0—0 X

10. Lanerossi — Lazio anulat
11. Milan — Internazionale 0—1 2
12. Roma — Cagliari 1—1 X
13. Palermo —- Verona 1—0 1

Concursul de tenis de masl 
organizat de comitetul U.T.C. 
al E. M. Vulcan și Asociația 
sportivă Minerul din localitate 
a intrat intr-o nouă fază. După 
întreceri aprig disputate, la r a
re au participat numeroși ti
neri din localitate, cupa trans
misibilă oferită de organizatori 
a trecut de la elevul Vic’or 
Tivdă la Dumitru Durnca sa
lariat al E. M. Vulcan. In 
cursul lunii martie a. c. se va 
desfășura o nouă fază. Cine va 
intra în posesia trofeului rămî- 

• ne de văzut.
lacob 1MUNG 
corespondent
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BRIGADA 
„23 August 

ROMÂNIA" 
A SOSIT 

LA HAVANA
HAVANA 

tul Agi 
transmite

a
1 August — 

din Lineri 
rare vor

9. — Coresponden- 
■pres, V. Stamalc, 

Duminică după-a- 
miază a sosit la Havana briga
da ..23 August — România", 
alcătuită din lineri muncitori 
utccișli, care vor participa la 
marea campanie a zahărului — 
.Zafra celor 10 milicxane de 
tone". Pe aeroportul Jose Marii, 
brigada română a fost înlîmpi- 
natj de lomandantul Jesus 
Montane, membru al C.C. al 
P.C, din Cuba, ministru) teleco
municațiilor, Râul Roa, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba, minis
trul afacerilor externe, Coman
dantul Julio Camachi, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba și alte 
persoane oficiale. Se aflau, de 
asemenea, de față Vasile Mu
sai. ambasadorul României la 
Havana, și alți membri ai Am
basadei române. Pe terasa aero
portului se aflau sute de 
neri din capitală veniți să 
iute pe tinerii români.

............

♦ • T’ • ,

ti-
sa-

In orașul sovietic Dușanbc, pe bulevardul V. I. Lenin, 
s-a ridicat o nouă clădire a băncii de construcții, l-nțada 
clădirii are un aspect original de arhitectură executată de 
către meșteri ai Uzinei de construcții de beton armat din 
Dușanbc.

Vizita delegației Convorbiri

A

In urma precizărilor Casei Albe

Noi critici împotriva
guvernului american

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Noi critici împotriva poli
ticii duse de guvernul. S.U.A. 
în Laos au fost exprimate du
minică In cercurile Congresu
lui american, după ce un pur
tător de cuvînt al Casei Albe 
a dezvăluit că cel puțin 27 de 
americani au fost uciși sau 
sini dați dispăruți în Laos „în 
cursul unor contacte terestre 
cu inamicul". Purtătorul de di
vini a menționat că in rin- 
durile acestora se afla și co
lonelul american Joseph Bush, 
atașat militar la Vientiane, cei
lalți fiind „civili". El a refuzai 
însă să răspundă la întrebarea 
dacă acești „civili" nu erau 
foști militari care lucrau acum 
în cadrul serviciului de spio
naj (C.I.A.).

Potrivit agenției Renter, pre
cizările Casei Albo au făcut 
să se odincească „prăpastia 
neîncrederii" față dc declara
țiile administrației, Intrucît, 
vinerea trecută, președintele 
Nixon afirmase că ..nici un a- 
mcrican din Laos nu a fost u- 
cls în cursul unor operațiuni 
terestre", Statele Unite parlici- 
pînd numai cu unități aeriene 
la războiul din această țară.

Comontind ultimele precizări 
ale Casei Albe, senatorul Mike 
Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat, a decla
rat duminică, într-un program 
de televiziune, că amestecul 
Statelor Unite în Laos „pare 
să urmeze aceeași cale ca șl

MESAJUL ADRESAT DE PRtNTUL
SUFANUVOND PRINȚULUI SUVANNA FUMA

politicii
în Laos

în Vietnam. Mal intii ajutor, 
apoi sprijin logistic, apoi forța 
aeriană și la ...............
Mansfield șl-a 
rea 
ajunge la un 
în Laos, „deoarece aceasta 
Însemna, după părerea 
— a spus 
mai mare t 
urma intervenției 
Senatorul ___ . _ (...
nunțat in favoarea respectării 
acordurilor de la Geneva din 
1954 și 1962 „chiar dacă gu
vernul de la Saigon nu ar dori 
să participe la o conferință în 
acest scop".

La rîndul lui, senatorul Wil
liam Fulbright, a criticat bom
bardamentele întreprinse de 
aviația americană în Valea Ul- 
cioarclor. El a spus, totodată, 
că politica administrației de 
„vietnami/.are" a războiului din 
Vietnam înseamnă „o prelun
gire, pe termen nedefinit, a 
războiului din Vietnam șl 
Laos".

sflrșit trupe", 
exprimat păre- 

că Statele Unite nu vor 
amestec masiv 

ar 
. , mea,

; el — o extindere 
a războiului decît în 

în Vietnam". 
Mansfield s-a pro-

COTONOU 9 (Agerpres). — 
Luni a Încetat oficial in stalul 
Dahomey campania electorală 
șl a început desfășurarea ale
gerilor prezidențiale și parla
mentare caro se vor încheia 
la 31 marile. Scrutinul din Da
homey a readus In actualitate 
ficesl mic stat african, situat 
n partea de vest a continen

tului. Actuala conducere a țâ
rii, alcătuită dintr-un triumvirat 
militar, caro, în luna decem
brie anul trecut, a preluat pu
terea In urma unei lovituri ‘ 
stat, 
alegeri in dorința do a se 
instaura în tară un guvern ci
vil și de a se pune capăt fră- 
mintărllor politico 
tribul! în ultimii 
varea situației 
sociale.

în nouă ani de 
Dahonicyiil a cunoscut 
schimbări de președinți si 
lovituri de stat.

Răspunzind apelului actuali
lor conducători de la Cotonou, 
doi dintre foștii președinți ai 
Dahomeyului -- Sourou Nigan 
Apithy și Hubert Maga, precum 
și Justin Ahomadeglie, fost 
vicepreședinte — s-au în
tors în țară pentru a partici
pa la rezolvarea problemelor 
politice și la pregătirea alege
rilor generale. Un fapt care a 
produs surprindere este și ho- 
tărtrea ultimului președinte 
răsturnat de la putere, dr. Zin- 
sou, de a candida la alegerile 
prezidențiale. Comisia centrală 
electorală, instituită în vede
rea organizării alegerilor pre
zidențiale și parlamentare, a 
anunțat că rezultatele defini
tive vor li date publicității la 
începutul lunii aprilie.

Prelungitele dispute politice

de 
a hotăril orgonizarea de 

re?

care au con- 
ani la aqra- 
economice și

indepondență,
1 opt 
ii cinci

ilin acest tlnăr stal african se 
datoresc in mare parte — du
pă cum apreciază observatorii 
politici — itiioticl precare a 
economiei și unui deficit birge- 
tar cronic. Numai bugetul ne 
anul 1969 prevedea un delimit 
de 900 milioane franci " ” ‘ 
(moneda „comunității 
africane"). In perioada dc gu
vernare a fostului președinte, 
dr. Zlnsou, au fost initiate o 
serie de măsuri in 
redresării balanței de plăți. In 
domeniul industriei însă, pro
iectele nu s-au putut materia
liza din lipsa fondurilor nece
sare. în ultimele luni de gu
vernare el a naționalizat ins
talațiile portuare din Cotonou, 
Aceste măsuri, deși salutate 
de populație, au părut prea 
timide și cu totul insuficiente 
pentru scoaterea economici din 
starea de Înapoiere.

Dificultățllo economice in 
caro se zbate Dahonioyul, in 
loc să unească forțele națio
nale înlr-un front comun, iu 
dus, dimpotrivă, la o ascuțila 
luptă intre formațiunile politi
co. Observatorii politici se a- 
rală circumspect! in privința 
instaurării unei perioade dc 
calm mai îndelungate in aceas
tă țară din Golful

Nici in campania 
nu s-a văzut vreo preocupare 
deosebită In coca ce privește 
soluționarea problemelor eco
nomico. Dimpotrivă, au apărut 
pe primul plan vechile dispute 
în legătură cu persoana ce va 
ocupa funcția prezidențială. Es
te vorba de disputa pe ace 
temă dintre regiunile din nor
dul și cele din sudul țării, 
candidații, în funcție dc apar
tenența tribală, fiind divizați 
în două mari labcre.

C.F.A, 
franco-

fovoarpa

Benin.
electorală

Consiliului National al F.U.S Gustav
Walter

Husak

in R. D Germană
Ulbricht

BERLIN 9 — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite: 
La invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, o delega
ție a Consiliului Național a 
Frontului Unității Socialiste, con
dusă de vicepreședintele Con
siliului Național Tamara Do
brin, a vizitat timp de o săp- 
tămînă Republica Democrată 
Germană. în timpul vizitei, de
legația română a avut înlil- 
niri cu președintele Consiliului 
Național al Frontului Național, 
■Erich Correns, cu membri ai 
Prezidiului și reprezentanți ai 
Frontului Național din regiunile 
și orașele Magdeburg, Dresda 
și Zwickau.

In încheierea vizitei, la 9 
martie, a fost semnală la Ber
lin o înțelegere privind cola
borarea dintre Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste și Consiliul National al 
Frontului Național al Germaniei

Democrate, precum și un plan 
de colaborare pentru anul 1970. 

înțelegerea a fost semnată 
din partea română de Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului U- 
nilății Socialiste și din partea 
Republicii Democrate 
de Werner Kirchhoff, 
ședințe al Consiliului 
al Frontului Național 
maniei Democrate. La 
a fost de față ambasadorul Ro
mâniei în Republica Democrată 
Germană, Nicolae Ghenea.

La plecare, pe ae-oportul 
Schonefeld din Berlin, delegația 
română a fost salutată de Borta 
Langner, membru al Consiliului 
Național și al Secretariatului 
Consiliului Național al Frontu
lui Național al Germaniei De
mocrate, și de alți membri ai 
Prezidiului. A fost, de aseme
nea, de față ambasadorul Ro
mâniei la Berlin.

Germane 
vicepre- 
National 
al Ger- 
semnare

BERLIN 9 
Gustav Husak, 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și Lubomir Strougal, președin
tele Guvernului federal al R.S. 
Cehoslovace, care au făcut o 
vizită neoficială la Tîrgul inter
național de primăvară de la 
Leipzig au avut convorbiri cu 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane. Au fost discutate proble
me de interes comun, relatea
ză agenția A.D.N.

(Agcrprcs). 
prim-secretar al

X1ENG KHUANG 9 (Ager
pres). — Președintele Comitetu
lui Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanuvong, 
a adresat șefului guvernului re
gal de la Vientiane, prințul Su- 
vanna Fuma, un mesaj în .-.care 
își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu agravarea situației 
în Laos. Subliniind încă o: dată 
dorința Partidului Nco Lao Hak-

--->---
Atac al „Al Assifa"

AMMAN 9 (Agerpres). — 
Orașul Beissan a fost bombar
dat cu rachete duminică seara 
de către unitățile de comando 
ale organizației „Al Assifa" 
(ramura militară a „El Fatahu- 
lui").

Un purtător de cuvînt israe- 
lian a confirmat că organizații 
palestiniene de guerilă au ata
cat o serie de kibuțuri și o pa
trulă militară.

sat de a căuta o reglementare 
pașnică a problemei laoțiene, 
prințul Sufanuvong propune în 
mesaj trimiterea de urgență la 
Vientiane a unui reprezentant 
al său. care să discute cu ofi
cialitățile guvernului regal 
marginea acestei inițiative 
Partidului Neo Lao Haksat.

O
VIENTIANE 9 (Agerpres).

După cum transmite din Vien
tiane agenția France Presse, 
care citează surse autorizate, 
prințul Suvanna Fuma a răspuns 
favorabil propunerii președin
telui Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat. Șe
ful guvernului regal și-a expri
mat dorința de a primi „cît mai 
curînd posibil'’ 
tul ’ ■

pe 
a

pe reprezentan- 
prînțului Sufanuvong.

----*----

PE SCURT • PE SCURT
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

SOFIA. — Luni a sosit la 
Sofia o delegație comercială 
guvernamentală turcă condusă 
de S. Inan, președintele De
partamentului Comerțului Ex
terior din Ministerul Comerțu
lui al Turciei. Delegația va a- 
vea convorbiri în vederea sem
nării protocolului privind co
merțul bilateral pe anul 1970.

După atentatul
nereușit împotriva

președintelui Makarios

E
E 
B
a
c
B 
r 
a
B

Imperiul s-a destrămat, dar 
adevărata Încercare abia la 
miezul nopfii de duminică 
spre luni s-a abătut asupra 
rtarii Britanii: chiar o parte 
a centrului Londrei s-a pro
clamat independentă. O ..Re
publică a Insulei Clinilor" 
(Isle oi Dogs) s-a creat pe 
o suprafață de 618 acri, cu- 
prinzind complexul de docuri 
și fabrici de pe Tamisa. „Nu-i 
nici o glumă", a asigurat o-

litante din rîndul populației 
au blocat circulația pe poduri 
și au izolat pentru scurtă vre
me peninsula de restul capi
talei britanice. Ceva mai tlr- 
ziu, toate au reintrat in nor
mal.

Opt ore după formidabila 
„proclamare a independentei", 
la podurile de frontieră nu 
au aparul grăniceri, nu au 
fost Înălțate drapele, nu se 
cer pașapoarte. Doar un obiș-

SAIGON 9 (Agerpres). — 
Agenția de presă Eliberarea in
formează că. la 4 februarie, u- 
nități ale forțelor americano- 
saigoneze au bombardat cătunul 
Vinh Quang din provincia sud- 
vietnameză Binh Dinh. In cursul 
atacului au fost uciși 50 de lo
cuitori din Vinh Quang.

La 24 ianuarie — relatează 
aceeași agenție — o unitate 
militară saigoneză a împușcat 
doi pescari sud-vietnamezi din 
orașul Hoi An (provincia Quang 
Nam). Se menționează că lo
calnicii 
festație 
protest față de această crimă.

BONN. — Habib Bourguiba 
junior, ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, a sosit luni 
la Bonn, intr-o vizită oficială 
de trei zile. In capitala vest- 
germană, el va avea întreve
deri cu ^oficialități ale guver
nului 
unor 
rarca 
două

P.ARIS — Luni după-amia- 
ză, Constantin Flitan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, a fost primit 
in audiență, la cererea sa. de 
către ministrul afacerilor ex
terne a) Franței. Maurice Schu
mann. In cadrul convorbirii, 
care a avui loc cu acest pri
lej, au fost abordate probleme
le securității și cooperării eu
ropene. Discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
in spiritul bunelor relații care 
există între cele două țări.

SAN SALVADOR — Primele 
rezultate neoficiale ale alegeri
lor legislative și municipale, 
desfășurate duminică în Sal
vador, arată că Partidul conci
lierii naționale, de guvernămint, 
conduce cu o majoritate sub
stanțială față de Partidul cre- 
știn-democrat. Majoritatea votu
rilor numărate au fost din zo
nele rurale și micile orașe sal- 
vadoricne.

. fn

o

au organizat o mani
la Hoi An, în semn de

R.F. a Germaniei asupra 
probleme privind coope- 
economică dintre cele 

țări

TEHERAN. — Cei doi frați 
siamezi născuți la Teheran'cu 
12 zile în urmă au încetat din 
viață luni, la spitalul Bazar- 
ganan din Teheran. Decesul lor 
a fost provocat ~de două ata
curi cardiace succesive.

3

VIENA — Duminică, preșe
dintele Austriei, Franz Jonas, 
a deschis cel de-al 91-lea Tirg 
internațional de primăvară de 
la Viena, la care participă 
2 900 de firme austriece și 2 300 
de firme străine.

VARȘOVIA. - La invitația 
ministrului afacerilor externe 
al R.F. Polone. St. Jcdrychow- 
ski, în Polonia a sosit într-o 
vizită oficială de cîteva zile 
Janos Peter, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Ungare. 
In aceeași zi, la Varșovia au 
început convorbirile oficiale 
dintre cei doi miniștri.

o
PRAGA — Cea mai vîrstnică 

locuitoare a Slovaciei, pe care, 
bineînțeles, rudele, prietenii și 
oficialitățile orășenești nu au 
omis s-o felicite călduros cu 
prilejul Zilei Internaționale a 
femeii este Maria Hriskova, din 
Preszov, născută în anul 18G4.

NICOSIA 9 (Agerpres). — 
Poliția cipriotă iși continuă cer
cetările in vederea descoperirii 
și arestării organizatorilor aten
tatului nereușit împotriva pre
ședintelui Makarios care a avut 
loc duminică. Se anunță că au 
fost eliberate două din cele 
14 persoane arestate duminică 
și in cursul nopții de duminică 
spre luni. Martori oculari ai a- 
tentatului au fost chemați la 
poliție pentru a proceda la o 
confruntare cu persoanele bă
nuite de a se fi numărat prin
tre atentatori. Confruntarea 
nu a dat rezultate, au precizat 
autoritățile.

In fața palatului prezidențial 
din Nicosia a avut loc luni 
dimineața o manifestație de 
simpatie față de președintele 
Makarios. Participanții purtau 
pancarte cu lozinci exprimînd 
sprijin pentru politica preșe
dintelui și hotărîrea lor de a 
milita pentru „un Cipru inde
pendent, unit și democratic". 
Intr-o scurtă cuvîntare. arhi
episcopul Makarios a declarat 
că va continua „lupta pentru 
poporul cipriot".

spre luni, la locuința unui poli
țist din Neapolis — cartier 
situat în împrejurimile capi
talei Ciprului — a explodat o 
bombă, care a produs importan
te pagube materiale. Nu 
fost înregistrate victime.
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NICOSIA
Poliția din 
că in cursul

9 (Agerpres). — 
Nicosia a anunțat 
nopții de duminică

NICOSIA 9 (Agerpres). — 
Imediat după atentatul eșuat 
împotriva președintelui Maka
rios. locuința din Nicosia a fos
tului ministru de interne cipriot, 
Polycarpos Georghadjis, a fost 
supusă unei percheziții din 
partea autorităților locale, s-a 
anunțat oficial. In timpul per
cheziției au fost găsite două re
volvere încărcate, precum și șa
se încărcătoare de pistol mi
tralieră. Deși Georghadjis a de
clarat că nu arc nici un ames
tec in atentatul organizat îm
potriva președintelui cipriot, el 
a fost avertizat de poliție să 
nu părăsească domiciliul, care, 
de altfel, este supravegheat de 
forțele de ordine.

Se știe că Georghadjis, care a 
demisionat in noiembrie 1968 
din funcția de ministru de in
terne. este un fervent susțină
tor al enosisului (unirea Cipru
lui cu Grecia).

■

■

norabiiui președinte al „Re
publicii", Ted Johns. El a pre
zentat ziariștilor pe primul mi
nistru John Weslfallan, și a 
anunfat liniștindu-i pe acei 
care s-ar fi putut impacienta 
de o atit de gravă omisiune, 
că noua republică va avea 
neîndoielnic și un ministru de 
externe, ce va fi numit ulte
rior.

Insula Clinilor este, de fapt, 
o peninsulă, inlrucil este le
gată de oraș prin două po
duri. De cltva timp, locuito
rii ei slnt nemulțumiți de a- 
tenfia redusă pe care le-o 
acordă autoritățile adminis
trative ale districtului respec
tiv și solicită o refea de 
transporturi In comun mai 
densă, mai multe școli și o 
modernizare generală a ser
viciilor publice. Pentru a-și 
susfine cererile, grupuri mi-

nuit polițist londonez, pufin 
cam zgribulit, patrulează ab
sent. „E ca orice altă dimi
neață de luni", răspunde el 
blazat neobositelor vinători ai 
știrilor de senzație de la pa
ginile faptelor diverse ale zia
relor. Căci, Insula Clinilor — 
acest nume nu tocmai agrea
bil, datează din timpul rege
lui Edward al III-lea, care o- 
bișnuia să-și fină aici parte
nerii canini de vinătoare — 
nu a intrat încă în zona de 
preocupări a comentatorilor 
diplomatici. Doar poșta bri
tanică, imperturbabilă In co
rectitudine, a făcut act de 
recunoaștere de facto a noii, 
„republici". Ea a predat la 
destinatar 
diată din 
„Guvernul 
Londra".

o scrisoare expe
rte xic pe adresa-

Insulei Clinilor,

Frankfurt

„Săptămînile specialităților 
culinare românești41

BONN 9. Corespondentul A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmi
te : La „Frankfurtehof", cel mai 
mare restaurant din Frankfurt 
pe Main, a avut Ioc deschiderea 
celei de-a treia ediții a „Săp- 
tăminilor specialităților culinare 
românești". Această manifesta
re, organizată sub auspiciile 
Ambasadei române din Bonn, 
Oficiului Național de Turism 
Carpați și ale Concernului ma
rilor hoteluri și restaurante 
„Steigenberger" din R.F. a Ger
maniei, a atras un mare număr 
de personalități ale vieții politi
ce, publice șl economice 
acest important oraș vest 
man.

în cadrul „Săptăininilor
«lalităților culinare românești",

vor fi prezentate, inlr-un de
cor specific romanesc, meniuri 
pregătite de maiștri bucătari de 
la trustul „Carpati" din Brașov. 
O orchestră de muzică populară 
sosită tot din orașul de la poa
lele Timpei creează o ambian
tă deosebit de atrăgătoare.
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O NOUA RĂPIRE 
ÎN GUATEMALA

GUATEMALA 9
Autoritățile gua-

■ ' “ Scan
al

CIUDAD DE 
(Agerpres). — 
temaleze au anunțat că 
Holly, al doilea secretar 
ambasadei S.U.A. din Ciudad de 
Guatemala, care a fost răpit vi
neri la prînz de membrii unei 
organizații militante „Forțele 
armate rebele", a fost pus în 
libertate duminică dimineața, 
fn schimbul lui, potrivit cererii 
organizației F.A.R., guvernul 
guatemalez a eliberat doi de
ținuți politici care au fost 
transportați la ambasada Repu
blicii Costa Rica. Un al treilea 
guatemalez, a cărui eliberare 
fusese cerută de către F.A.R., 
nu se afla arestat și s-a pre
zentat singur . la ambasada cos- 
taricană. Duminică seara cei 
trei au sosit cu un avion spe
cial în Mexic.

într-o conferință de presă ți
nută la puțin timp după elibe
rarea, sa, Sean Holly a declarat 
că după capturarea sa a fost 
transportat într-o locuință din 
afara capitalei - guatemaleze șl 
a fost bine tratat.

Pc de altă parte la Ciudad 
de Guatemala s-a anunțat că un 
cunoscut bancher guatemalez, 
Gabriel Buguria, a fost răpit de 
„Forțele armate rebele". Auto
ritățile nu cunosc ” ’
nunte în afară de 
răpirea lui Buguria, 
principalul acționar 
agricole și comerciale" a Guate- 
malei, s-a produs vinețea tre
cuta, dar nu a fost conlunicală 
poliției de către membrii fa
miliei sale decît duminică.

alte amă- 
faptul că 
care este 

al „Băncii

îngrijorarea președintelui Braziliei 
fată de situația economică a tării■■

RIO DE JANEIRO 9 (Ager- 
pres). — Intr-o cuvîntare ros
tită la Porto Alegre, președin
tele Braziliei, Emilio Garrastazu 
Mc-dici, și-a exprimat profunda 
îngrijorare fața de situația e-

conomică a țării. El a subliniat 
că în țară continuă să crească 
inflația și costul vieții, ceea 
ce aduce un grav prejudiciu ve
niturilor familiilor, întreține o 
„atmosferă generală de neîncre-

dere și neliniște" și „subminea
ză stabilitatea politică"; Guver
nul, a arătat Garrastazu Medici, 
studiază In prezent măsuri con
crete pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației.

Q
SAIGON 9 (Agerpres). - 

Peste 500 de militari ai unei 
companii saigoneze aflate în 
provincia Lam Dong au dezer
tat în cursul lunii februarie — 
relatează agenția de presă Eli-, 
berarea.

în aceeași perioadă, aproxi
mativ 100 de militari din rîndul 
trupelor saigoneze dislocate în 
districtul Cai Lay au refuzat să 
mai lupte în rîndul forțelor 
administrației Thieu.

de- 
cu 

im- 
în 
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©STOCKHOLM — La Stockholm 
s-au desfășurat duminică 
monstrații de solidaritate 
lupta poporului vietnamez 
potriva amestecului S.U.A. 
Vietnam și a planurilor
„vietnamizare" a războiului. 
Totodată, demonstranții au ce
rut ca guvernul suedez să 
rupă relațiile cu regimul saigo- 
nez și să recunoască Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud.

CARACAS — La o consfătu
ire a medicilor din mediul ru
ral din Venezuela, ținută la 
Maracaibo, unul .dintre parti- 
cipanți, medicul Francisco Fer
rer, a declarat că în țară mor 
săptămînal din cauza subnutri
ției circa 150 de copii, adică 
aproximativ 7 800 pe an.

BERLIN. — La 9 martie au 
continuat, la sediul Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., convor
birile tehnice între Gerhard 
Schussler, locțiitorul șefului 
cancelariei Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, și Ul
rich Sahm. director ministerial 
al cancelariei federale a R.F. 
a Germaniei, cu privire la ter
menul, locul și programul in- 
tîlnirii celor doi șefi de gu
vern — Willy Stoph, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Ger
mane, și Willy Brandt, cance
larul federal al Republicii Fe
derale a Germaniei.

<

CIUDAD DE MEXICO — Pa
tru studenți și-au pierdut viața 
și alți 40 au fost răniți, cînd 
autobuzul în care călătoreau 
s-a prăbușit într-o rîpă din 
apropierea localității mexicane 
Miahuatlan. Studenții se în
torceau din călătoria pe care o 
făcuseră pentru a observa re
centa eclipsă de Soare, care a 
fost vizibilă pe vaste teritorii 
ale continentului american.

PNOM PENH. — După cum 
informează agenția Khmer 
Press, forțele aeriene ameri- 
cano-saigoneze au întreprins o 
nouă acțiune agresivă împotri
va teritoriului Cambodgiei. 
Agenția arată că la 12 februa
rie, elicoptere americano-sai- 
goneze au mitraliat localitatea 
cambodgiană Mimot, situată la 
frontiera cu Vietnamul de sud, 
atac în urma căruia trei cetă
țeni și-au pierdut viața, iar alți 
24 au fost răniți. De asemenea, 
au fost provocate mari pagu
be materiale. j

l
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Operație de evacuare
la fortul Lawton

I
i O evadare

9 (Ager- 
militară a-

WASHINGTON 
preș). — Poliția 
mericană a efectuat duminică 
peste 40 de arestări în cadrul 
unei operații de evacuare a 
unui grup de reprezentanți ai 
indienilor care ocupaseră for
tul Lawton, situat la sud de 
orașul Seattle (statul Wa
shington). Printre persoanele 
arestate se află și cunoscuta 
actriță americană de cinema 
Jane Fonda, care a participat 
la acțiunile organizate de re-

prezenlanții minorității indie
ne din S.U.A.

Fortul Lawton, una din ba
zele americane desființate du
minică în cadrul programului 
guvernamental de reducere a 
cheltuielilor militare a (ost 
revendicat de o serie de tri
buri indiene pentru a fi cedat 
acestora șl 1 
tr-un centru 
ană, unde ar 
strultă prima 
tru indieni.

transformat în
de cultură indi- 
urma să fie con- 
universitate pen-
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I
’ spectaculoasă

MONTEVIDEO 9 (Ager- După imobilizarea a doi po- 
preș). — O evadare specta- lițiști care asigurau paza, la > 
culoasă a 14 femei, deținuți un semnal, deținutele s-au ur- £ 
politici, a avut loc duminică cat in ambulanță și în cele- S 
la Montevideo. După cum a- ’ ” * *’ -

nunță agențiile de presă, cele 
1^ 14 femei participau la o sluj

bă religioasă, într-o biserică 
din apropierea închisorii cen
trale a capitalei uruguayone, 
cînd la fața locului a sosit 
o ambulanță și patru auto
mobile în care se găseau 15 
membri ai organizației de 
guerilă urbană, „Tupamaros".

lalle automobile, dispărînd. 
Peste o oră, atît ambulanța 
cit și automobilele, care fu
seseră furate, au fost găsite 
abandonate pe diferite străzi 
din Montevideo.

întreaga „operațiune" a du
rat mai puțin de un minut 
și s-a desfășurat fără să fi 
fost tras un singur foc de 
armă.
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