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SOSIREA LA BUCUREȘTI
A PREȘEDINTELUI

REPUBLICII
FEDERALE A GERMANIEI

GUSTAV HEINEMANN
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, luni a sosit la Bu
curești, într-o vizită oficială în 
țara noastră, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și soția, 
Hilda Heinemann.

In întîmpinarea președintelui 
Republicii Federale a Germa
niei. pe aeroportul internațio
nal Otopeni se aflau președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dumitru 
Popa, primarul general al Ca
pitalei. Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, îm
preună cu soțiile, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor in
stituții centrale, generali și o- 
fițeri superiori, precum și nu
meroși ziariști români și străini.

Erau de față ambasadorul 
României în R. F. a Germa
niei. Constantin Oancea, amba
sadorul R. F. a Germaniei la 
București. Erich Stratling, mem
bri ii Ambasadei R. F. a Ger
maniei, șefi ai misiunilor diplo
matice. atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

Deasupra clădirii aeroportu
lui erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Ro-

mânia și Republicii Federale a 
Germaniei, iar pe frontispiciul 
pavilionului central se aflau 
portretele președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui R. F. a Germa
niei, Gustav Heinemann. Pe 
mani pancarte se puteau citi, 
în limbile română și germană, 
urările i ,.Bun sosit Excelenței 
Sale președintele Republicii Fe
derale a Germaniei !", „Trăiască 
prietenia dintre poporul român 
și poporul Republicii Federale 
a Germaniei1*.

Ora 11.30. Avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane 
cu reacție ale Forțelor noastre 
Armate, aterizează.

La coborârea din 
ședințele R. F. a 
Gustav Heinemann, 
sînt salutați 
ședințele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu prezintă oaspeților persona
litățile române venite în întîm- 
pinare.

In vizita pe care o întreprin
de în țara noastră președintele 
Gustav Heinemann este însoțit 
de o delegație oficială din care 
fac parte : Walter Scheel, vice-" 
cancelar și ministrul federal al 
afacerilor externe, Dietrich 
Spangenberg, secretar de stat, 
șeful Oficiului Prezidențial Fe
deral, Conrad Ahlers, secretar 

’ de stat, șeful Oficiului Federal 
de presă, și alte personalități.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, prezin
tă onorul. In timp ce se into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări, în semn de sa-

salve de ar-

stat trec în 
onoare. Px*e- 

Heinemann

VIZITA
Luni după-amiază, președin

tele Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann, îm
preună cu soția Hilda Heine
mann. au făcut o vizită proto
colară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soției sale. Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, 
Maurer, Emil Bodnaraș, vice
președinte al 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Constantin Oan
cea, ambasadorul României în 
Republica Federală a Germa
niei.

La sosirea oaspetelui și a per
soanelor care-1 însoțesc la Pa
latul Consiliului de Stat o gar
dă militară a prezentat onorul.

In cadrul vizitei protocolare, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
președintelui Republicii Federa
le a Germaniei, Gustav Heine
mann. Ordinul 
blicii Socialiste 
I, subliniind că 
tui înalt ordin 
al prieteniei dintre România și

și soția Elena

Consiliului de

,.Steaua Repu- 
România** clasa 
acordarea aces- 
este un semn
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SPORT
Handbaliștii
de la Știința

Petroșani
au promovat 
în divizia B
• Răsfoind carnetul de 

însemnări
fi Alte informații

avion, pre- 
Germaniei, 
și soția sa, 

cordial de pre-

lut se trag 21 de 
tilcrie.

Cei doi șefi de 
revistă garda de 
ședințele Gustav
salută drapelul, se oprește în 
fața militarilor și rostește în 
limba română : „Bună ziua os- 
tași“.

Președintelui R. F. a Germa
niei îi sînt prezentați apoi șefii 
misiunilor diplomatice și per
soanele oficiale române venite 
în întîmpinare.

Cei doi președinți se îndreap
tă apoi spre podiumul 
noare de unde primesc 
rea gărzii militare.

Numeroși bucureșteni 
pe aeroport fac o primire căl
duroasă oaspeților, aplaudă, flu
tură stegulețe. Un grup de ti
nere în costume naționale oferă 
oaspeților buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și președintele Gustav Hei
nemann iau loc apoi într-o ma
șină deschisă, escortată de mo- 
tocicliști și se îndreaptă spre 
reședința rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoa
zat cu drapelele de stat ale Ro
mâniei și R. F. a Germaniei, 
un mare număr de bucureșteni 
salută din nou pe oaspeți.

Cei doi președințixrăspund cu 
cordialitate manifestărilor de 
simpatie făcute de populația 
Capitalei. Opinia publică din 
țara noastră vede în vizita pre
ședintelui Gustav Heinemann în 
România un aport la dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
țări, la progresul destinderii și 
securității pe continentul nos
tru și în restul lumii.

PROTOCOLARA
R. F. a Germaniei și a dorin
ței de a dezvolta aceste rela
ții, o recunoaștere a contribu
ției pe care președintele R. F. 
a Germaniei o aduce la aceasta.

Același ordin a fost înmînat 
și soției președintelui R. F. a 
Germaniei, Hilda Heinemann.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav Hei- 
neman, a înmînat apoi pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, „Marea Cruce 
a Ordinului de Merit al R. F. 
a Germaniei', clasa specială, 
declarînd că conferă această 
înaltă distincție în același spi
rit relevat de șeful statului ro
mân.

Dineu
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceau
șescu, au oferit luni, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Republicii Federale a Germani
ei, Gustav Heinemann, și a so
ției sale, Hilda Heinemann.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnăraș, Manea Mănes-

de o- 
defila-

Aceeași decorație a fost în- 
mînată și soției președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Elena 
Ceaușescu.

Intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gus
tav Heinemann, a avut Joc apoi 
o întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate.

A

Soția președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Elena Ceaușescu, a 
oferit, în aceeași după-amiază, 
un ceai în onoarea soției pre
ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Hilda Heinemann.

oficial
cu, Paul Niculescu-Mizil, Ghe
orghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Emil Drăgănescu, Du
mitru Popa, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, împre
ună cu soțiile, membrii ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, și alte personalități ale vie-

(Continuare în pag. a 4-a)
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SA I ASIGURAM
R ■la sfîrșitul noii etape

un bilanț cît mai bogat
executată la I.I.L. 
se bucură de apre- 
rîndul beneficiari- 
în secvența ce-o 

o fază din me- 
lemnului

Mobila 
Petroșani 
ciori în 
lor. lată
prezentăm, 
tamorfoza lemnului pentru 
mobilă : lustruitul. Un cit mai 
frumos și persistent lustru, o 
cît mai bună calitate.

Foto : Ion LI CIL’

Q MATURIZAREA MINEI = MATURIZAREA COLECTIVIULUI > O PROBLEMA : LECTORII 

LA ȘCOALA DE CALIFICARE • EDUCATORUL VIRTUȚILOR MUNCITOREȘTI - COLECTIVUL 

MUNCĂ Q PENTRU INTEGRAREA NOILOR ANGAJAȚI - ACȚIUNI EDUCATIVE SPECIFICE.

dată cu noul cincinal co-O 
lectivul minei Vulcan a pășit 
într-o etapă hotărîțoare pentru 
maturizarea sa. După prevede
rile studiului tehnico-economic, 
la sfîrșitul cincinalului exploa
tarea trebuie să atingă capaci
tatea maximă de extracție. Ce 
înseamnă aceasta ? O dinamită 
mereu ascendentă a volumului 
de producție,’ prin ' deschiderea 
de noi cîmpuri miniere, moder
nizarea și perfecționarea pro
cesului de extracție, mecaniza
rea și automatizarea lucrărilor 
miniere și de transport, termi
narea sistematizării minei.

Dar maturizarea minei e de 
neconceput fără maturizarea 
colectivului ; atît creșterea pro
ducției cît și realizarea unoi- 
indicatori sintetici superiori ri
dică o problemă fundamentală : 
asigurarea cadrelor capabile să 
stăpînească tehnica înaintată, 
procesul tehnologic perfecționat. 
Am cerut în acest sens facto
rilor de răspundere din cadrul 
exploatării să ne înfățișeze 
sensul preocupărilor menite să 
creeze premisa indispensabilă 
pentru progresul minei i fac
torul uman capabil — sub ra
port profesional și psihic — să 
realizeze parametrii cantitativi 
și calitativi prevăzuți pentru 
anii următori.

— Forța de muncă necesară 
realizării indicatorilor de plan 
pe 1971 o avem asigurată — 
ne-a informat tovarășul Ludo
vic Feieș, inginerul șef al mi
nei. Pe agenda noastră de pre
ocupări se află de acum pregă
tirea efectivului necesar în 
perspectivă. La 1 ianuarie 1972 
mina trebuie să-și sporească e- 
fectivul cu 300 salariați
sigurîndu-și astfel necesarul 
pentru sarcinile anului viitor.

Am aflat de la inginerul șef 
că pentru completarea efectivului 
se depun strădanii multiple i 
s-au îmbunătățit condițiile de 
cazare a noilor angajați; mina 
dispune de un cămin bine între
ținut; mai mult, în aceste zile 
s-a pus la dispoziția nefamiliș- 
tilor un cămin nou, cu 119 gar
soniere. S-a îmbunătățit și ac-

t’witatea cantinei. Datorită gos
podăriei anexe a acesteia, cos
tul meselor, deși consistența 
lor s-a îmbunătățit, a scăzut de 
la 13, la 7,50 lei pe zi. S-a 
perfecționat și sistemul de fa
miliarizare a noilor angajați cu 
mina, cu colectivul minier.

ANCHETA
Chiar în incinta minei funcțio
nează centrul de instruire pen
tru noii angajați unde acesto
ra li se predau timp de 10 zile 
noțiuni elementare de protecție 
a munoii, de conduită profe
sională. Tot aici se află în 
construcție o galerie-școală unde 
viitorii lucrători vor putea cu
noaște direct specificul muncii 
în subteran. In continuare, 
timp de 30 de zile, noii anga
jați efectuează, sub îndrumarea 
maiștrilor, o praotică de aco
modare în subteran, urmînd 
ca, pe baza verificării aptitudi-

DE

DE

nilor să fie repartizați la di
ferite genuri de lucrări.

Toate acestea reprezintă abia 
primul pas în integrarea pro
fesională a viitorilor mineri. O 
importanță deosebită are cali
ficarea lor. In acest scop, la 
școala de calificare a minei 
funcționează cursuri pentru mi
neri și ajutori mineri cu și fără 
scoatere din producție. Aceste 
cursuri au fost absolvite în 
luna aprilie de 63 de mineri 
și ajutori mineri. Se mai or
ganizează cursuri pentru meca
nici, artificieri.

Din discuțiile avute cu di
feriți factori de răspundere în 
legătură cu desfășurarea și efi
ciența cursurilor de calificare, 
am reținut că ele satisfac ce
rințele minei. O problemă se 
impune totuși atenției : cine 
predă la școala de calificare ? 
E vorba aici de o necesitate 
care impune o soluționare gene-

Prima etapă a întrecerii so
cialiste din acest an s-a înche
iat cu deplin succes. Valea 
Jiului a întîmpinat sărbătoarea 
gloriosului semicentenar al par
tidului cu fruntea sus. Colecti
vele de muncă din întreprin
derile și instituțiile municipiu
lui, și în primul rînd minerii 
și-au onorat în mod demn cu
vîntui dat partidului, îndepli- 
nindu-și exemplar angajamen
tele luate pentru această etapă 
a întrecerii. Despre aceste re
zultate, ziarul nostru a mai 
scris. E bine să le reamintim 
însă pe scurt.

In primele patru luni ale 
anului, în industrie planul pro
ducției globale a fost realizat 
în proporție de 102,9 Ia sută, 
obținîndu-se un spor de 22,9 
milioane, față de 9,6 milioane 
lei angajament pînă in ziua a- 
niversării partidului : planul
producției marfă a fost înde
plinit în proporție de 102,8 la 
sută, obținîndu-se peste plan 
20,9 milioane lei, iar la pro
ducția marfă vîndută și înca
sată un plus de 13,7 milioane, 
față de 9,2 milioane lei anga
jament ; planul productivității 
muncii valorice s-a realizat în 
proporție de 102,1 la sută, 
ținîndu-se o creștere de 
lei/salariat față de 300 lei 
gajament.

Un succes demn de relevat 
il constituie faptul că în a- 
ceastă perioadă toate unitățile 
economice din municipiu și-au 
realizat și depășit sarcinile la 
producția globală, la producția 
marfă și la productivitatea 
muncii.

Municipiul nostru a dat ast
fel peste plan economiei națio
nale 39 200 tone cărbune net 
— față de 20 000 tone angaja
ment —, 8 200 tone calcar me
talurgic. 940 mc 
mente de lemn 
32 000 kg mătase 
tone produse de 
alte bunuri.

Se cuvine să adăugăm la toa
te acestea că planul produselor 
pentru export a fost realizat 
în proporție de 102 Ia sută, că 
s-au desfăcut populației, peste 
plan, mărfuri în valoare de 16,2 
milioane lei — toate unitățile

ob-
571
an-

diferite sorti
și cherestea, 

artificială, 358 
panificație și

a-

I
I
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comerciale realizîndu-și și de- 
pășindu-și sarcinile prevăzute 
— și că planul lucrărilor do 
investiții pe ansamblul muni
cipiului s-a realizat in propor
ție de 108.4 la sută, iar la 
construcții montaj de 105 la 
sută.

In aceste frumoase rezultate 
sînt înmagazinate eforturile tu
turor oamenilor muncii din 
municipiu, munca plină de ab
negație desfășurată de munci
torii, inginerii și tehnicienii de 
la exploatările miniere și cele
lalte unități din cadrul Centra
lei cărbunelui Petroșani, din 
toate întreprinderile industria
le, de pe șantierele de construc
ții și din transporturi, din uni
tățile prestatoare de servicii și 
comerciale. Ele constituie o pu
ternică manifestare a dragostei, 
încrederii și devotamentului lor 
fără margini față de partid, a 
unității de monolit în jurul 
forței conducătoare a poporului, 
a voinței neclintite de a munci 
cu aceeași dăruire pentru îm
plinirea mărețului program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al partidului, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Rezultatele pe care toți cei 
ce muncesc din Valea Jiului 
le-au adus partidului ca un pri
nos de cinstire și recunoștință 
cu ocazia glorioasei sale ani
versări constituie în același 
timp o confirmare a creșterii 
forței organizatorice și autori
tății organizațiilor de partid, a 
capacității lor de a convingă 
și mobiliza masele la înfăptui
rea politicii partidului, a acți
unilor tot mai largi și mai efi
ciente desfășurate «sub condu
cerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid, de către orga
nizațiile de sindicat și U.T.C., 
aplicării în viață a propuneri
lor făcute în adunările salaria- 
ților și asigurării de către co
mitetele de direcție a unor 
condiții de muncă din ce în ce 
mai bune.

Trecerea în revistă a îmbucu
rătoarelor rezultate obținute pe 
ansamblul municipiului în în- 
tîmpinarea marii sărbători a 
partidului prilejuiește și evi-

(Continuare în pas. a 3-a)

Pleacă albinele să culeagă nectarul florilor de salcîm
După cum se știe, luna mai 

— luna florilor — este o pe
rioadă de intensă activitate 
pentru apicultori. In prima 
decadă a acestei luni, ca de 
obicei, începe culesul la floa
rea de salcîm.

Apicultorii din Valea Jiu
lui au făcut pregătirile ne
cesare pentru a beneficia de 
acest valoros cules. Peste cî- 
teva zile un număr de 443

familii de albine aparținînd 
membrilor cercului apicol Pe
troșani vor fi deplasate în a- 
propierea pădurilor de sal
cîm de la Valea Sadului — 
Gorj și Vrața — Mehedinți. 
Intre crescătorii de albine 
din municipiu care' pleacă cu 
stupinele în pastoral pentru 
valorificarea culesului la sal- 
cîrni, în zonele amintite, se 
numără Vasile Joldiș — cu

20 familii de albine, Aurel 
Berindeî — 26 familii, Petru 
Marcu — 25 familii, toți din 
Lonea, iar din Petrila Nicolae 
Marcu, Viorel Popa, Nicolae 
Boteanu și Aurel Niculescu 
cu 15, 14, 18 și 12 familii 
de albine.

Măsurile tehnice pentru 
pregătirea familiilor de albi
ne (privind împachetarea, 
transportul etc.) în vederea

Adunări ale țăranilor

La clubul sindicatelor din 
Lupeni are loc mîine, la ora 
18, o dezbatere în jurul te
mei ..Procedee de combatere 
a exploziilor de metan și praf 
de cărbune". Adresîndu-se 
tuturor celor care lucrează 
în minerit, această acțiune 
de informare reciprocă și 
cercetare are ca scop pre- 
întîmpinarea accidentelor de 
muncă prin cunoașterea me
diului subteran.

Metode noi 
în minerit

In cadrul temei „Metode 
noi în minerit**, clubul sin
dicatelor din Petrila a progra
mat pentru mîine, la ora 17, 
o expunere despre „Perfora- 
jul umed — metodă de com
batere a îmbolnăvirilor 
profesionale**. Ea se adresea
ză atît elevilor școlii de ca
lificare, cît și minerilor.

In toate localitățile Văii 
Jiului au loc în aceste zile 
adunări populare ale țărani
lor proprietari de animale 
pentru prelucrarea și expli
carea recentelor legi votate 
de M.A.N, privind scutirile 
și reducerile la unele impo
zite asupra veniturilor reali
zate de producătorii indivi-

duali și administrarea 
folosirea pășunilor.

In cadru] adunărilor se 
bliniază în unanimitate 
către participanti justețea
noii legislații Inițiate de con
ducerea partidului în vede
rea cointeresării țăranilor în 
creșterea unui număr sporit 
de animale. . ___

Ședința comisiei de ocrotire a minorilor
La Consiliul popular mu

nicipal a avut loc ședința 
lunară a comisiei de ocroti
re a minorilor. Cu acest pri
lej comisia a luab în discu-

ție cazurile unor minori fă
ră condiții de educație Și 
creștere în familie și a dis
pus plasarea lor la școli și 
cămine speciale pentru copii.

Prima promoție de absolvenți ai Liceului industrial Petroșani
Duminică dimineața, la Tea

trul de stat, a avut loc fes
tivitatea care a marcat în
cheierea cursurilor primei 
promoții de absolvenți ai Li
ceului industrial minier din 
Petroșani. La festivitate au 

Lparticipat tovarășii Clement 
Negruț, prim-secretar al Co-

mitetului municipal Petroșani 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular al municipiu
lui, prof. Victor Bădău, in
spector școlar pentru muni
cipiul Petroșani, cadre didac
tice de la liceu, părinți ai 
absolvenților, elevi. Intr-o at
mosferă emoționantă, în oa-

drul festivității au fost acor
date premii și mențiuni celor 
mai buni absolvenți care 
și-au înscris numele în car
tea de onoare a liceului.

In încheierea festivității a 
luat cuvîntui tovarășul Cle
ment Negruț care a urat ti
nerilor absolvenți succese în 
Viitoarea lor activitate,

culesului, ca și măsurile sa- 
nitar-veterinare luate — com
pletate de timpul frumos și 
călduros, întăresc speranțele 
și optimismul apicultorilor 
într-un cules fructuos, cum 
s-ar spune... „ca de albină". 
De altfel, cercul apicol Pe
troșani a încheiat contracte 
cu apicultorii pentru 2 000 

miere de albine.

Festival^]
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I

clubul sin- I 
localitate în | 

oră- |

concurs
la Lupeni

In zilele de 15 și 16 . mai, 
Palatul cultural din Lupeni 
a găzduit primul festival- 
concurs de muzică ușoară din 
localitate. Premiul întîi a 
fost cucerit de Elena Varga, 
elevă în clasa a Xll-a la li
ceul din Lupeni. Locul II a 
fost ocupat de Nicolae 
lan. electrician la E.M. Lu
peni, urmat de loan Tudoran, 
tot electrician la aceeași mi
nă. Premiul juriului a fast 
oferit Silviei Nica, elevă în 
clasa a Xl-a la liceu, iar cel 
al tinereții lui Marius Piena- 
ru, elev la Școala generală 
nr. 3. Viorel Șiling, elev în 
anul III la Școala profesio
nală a obținut premiul do 
popularitate. Au mai obținut 
mențiuni concurenții Ale
xandru Feher. Rodica Mun- 
teanu, Iosif Silvășan și 
vira Constandache.

Organizat de clubul 
dicatelor din 1 __
colaborare cu comitetul 
șenesc U.T.C. Lupeni, festi- . 
valul-concurs s-a bucurat do I 
succes. j

Bă

El
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Știința Petroșani a promovat
în divizia B

HANDBAL
Absența din divizia B de 

handbal a Științei Petroșani 
n-a durat deeît un an. Un an 
dc zile în care handbalișlii 
petroșâneni n-au cunoscut în- 
frîngcrca. N-au cunoscut-o 
în campionatul județean, pe 
care l-au cîștigat lejer, n-au 
cunoscut-o nici în dificilele 
confruntări de baraj pentru 
promova rea în divizia B.

După cum am anunțat la 
timpul potrivit. Știința Petro
șani n cîștigat cu 25—14 și 
24—11 prima întîlnire (dublă) 
din drumul său spre divi
zia B. Este vorba de meciu
rile susținute în zilele de 10 
și 11 aprilie la Oradea, cu 
echipa Voința Baia Mare. 
Apoi a urmat adevăratul ba
raj, desfășurat în zilele de 
)4—15—ie mai în orașul Re
ghin. Și-au disputat șansele 
formațiile ; Universitatea 
Cluj, Crișul Oradea, Oltul Sf. 
Gheorghe și Știința Petroșani. 
Prestînd jocuri foarte bune. 
Știința Petroșani a cîștigat 
toate cole trei partide dispu
tate. acumulînd maximum de 
puncte — 6 — necesare pro
movării în divizia B. Speran
țele iubitorilor handbalului 
din Valea Jiului au fost ast
fel confirmate. Dorința lor 
s-a împlinit. încă din această 
toamnă vom urmări din nou 
în Petroșani meciuri de di
vizia B la handbal masculin.

Echipa antrenată de Vasile 
Mărgulescu (Mărgulescu, Cos- 
ma. Angliei. Lupui, Brașovea- 
nu, Loy. Cioară. Dan. Mastici, 
Ion Constantin. Chiriac, Albu. 
Fancsaly, Belketi) a avut o 
comportare foarte bună la ba
rajul de la Reghin $i a pro
movat în divizia B, fapt pen
tru care meriȘRi sincere feli
citări. Ea a avut un an plin 
de victorii, pe care-1 dorim 
reeditat la aceeași scară. Com- 
ponenții echipei Știința Pe
troșani sînt capabili de ase
menea succese.

(Amănunte 
șurarea barajului 
ghin — în ziarul 
mîine).

privind desfă- 
de la Re- 
nostru de

D. G.

In barajul 
de la Petroșani

Jextila
Sebeș

tei
Cosma — unul din factorii principali ni victoriilor Știin- 
la barajul de Ia Reghin. Foto : A. DULA

I I I A

„Tetratlonul
prieteniei"

FOTBAL
România

Cehoslovacia 0-1
Peste 70 000 de spectatori 

au urmărit duminică la Bra
tislava meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Ce
hoslovaciei și României, con- 
tînd pentru campionatul eu
ropean. La capătul unui meci 
de slabă valoare tehnică, gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin 
punctul marcat în minutul 88 
de Vesely.

(Agerpres)

€

A

In meci de „agrement4

C.F.R. TIMIȘOARA 1=1
Tnvinsa de acum trei săptă- 

mîni q Jiului și învingătoarea 
U.T.A.-ci — pe același stadi
on, din Timișoara — a făcut 
duminică o vizită la Petroșani 
pentru un meci amical. Era, 
dacă putem spune așa, un meci 
de revanșă al ceferiștilor de pe 
Bega. Un număr redus de spec
tatori s-au plictisit pur și sim
plu la întîlnirea celor două di
vizionare A din subsolul cla
samentului — întîlnire de un 
nivel lamentabil. E drept că 
partida era amicală, nu erau pu
se în joc puncte, dar tocmai 
de aceea spectatorii așteptau 
să vadă fotbal și nu alergătură 
alandala.

De mult nu am fost martorii 
unui meci de fotbal — fie cl 
și amical — disputat într-o ma
nieră atît de anostă, de con-

și fructificată magistral de că
tre Nestorovici. Astea au fost.

In rest, am urmărit un joc de 
pase, nu tocmai inspirate, pu
ține șuturi spre porți, nu tocmai 
periculoase, zbaterile zadarnice 
ale înaintărilor, cîtcva încer
cări individuale ale talentatului 
Bojin, cîteva intervenții opor
tune ale blondului Corec la 
șuturile lui Cotormani. Oaspe
ții și-au creat unele ocazii bune 
prin Periat, Regep și Nesloro- 
vici, lămurite cu ușurință 
apărarea Jiului, în timp 
gazdele — Cotormani, Ion Con
stantin, Urmeș, Popcscu, Naidin 
— n-au găsit nici măcar o dată 
descoperită fața adversarului 
pentru a puncta.

A fost, am zice, un meci de 
„agrement*, dar nu agreabil, 
pentru că nici coechipierii lui

de
ce

Barna, 
marea 
Urmeș.

Cam 
mical de fotbal care nu a pus 
probleme arbitrilor Francisc 
Barna (la centru). Anton Dobner 
și Gheorghe Cazan (la tușe), dar 
care nici nu a oferit satisfacții 
spectatorilor.

Cele două echipe au folosit 
următorii jucători : JIUL : Stan 
(Marincan) — Popescu. George- 
vici, Ștoker, Caramalis — Ur
meș. Sandu (Popa) — Perones- 
cu, Cotormani, Constantin. Nai
din. C.F.R.: Corec — Pîrvu, 
Mehedinți Bodrojan (Donca). 
Bocșa — Chimiuc. Volaru (Se- 
.eleanu) — Ftoareș. Regep (Nes
torovici). Bojin, Periat.

De notat însă 
ei magistrală

transfor- 
de către

atît despre un meci a-

Pionieri din mai multe școli 
ale Văii Juului și-au dai întîl
nire sîmbâtă după-aim.i/.i la 
stadionul „Jiul* Pctruș i n, în 
cadrul unei pasionante între
ceri de atletism, denumii.> .Te- 
tratlonul prieteniei*. Desfășura
te de-a lungul a patru ore, în
trecerile celor mai mici atleți 
din municipiu au fost deosebii 
de dîrze și de pasionante

La finele concursului, comi
sia de organizare a stabilit ur
mătorul clasament general : 1. 
Școala generală nr. 1 Petroșani 
— 974 puncte; 2. Școala gene
rală nr. I Petroșani — 922 punc
te; 3. Liceul Vulcan 914 
puncte.

La individual, cele mai bwne 
rezultate le-au obținut pionie
rele : Lcnuța Pafa (nr. 6 Petro
șani), Ana Iosa (nr. 4 Lupeni), 
Maria Lăzărescu (nr. 2 Petro
șani), Xenia Kiminich (nr. 4 
Petroșani), Elena Lăcătuș (nr. 3 
Petroșani), Maria Albu (nr. 1 
Petrila).

De remarcat absența ncjusti
ficată a reprezentanților unou 
școli cu bune posibilități de 
pregătire, ca nr. 2 și nr. ;! Lu
peni, nr. 4 Vulcan, nr. 2 Pe
trila. La buna organizare țl 
desfășurare a concursului și-au 
adus o substanțială contribuție 
profesorii Ion Ciofîcă (Școala 
sportivă) și Gheorghe Pop (Li
ceu) teoretic) — ambii din Pe
troșani.

Dumitru CORNEA

—♦—

Era minutul 70 al partidei. 
Atunci s-a hotărît soarta osti
lităților. Cum ? La o minge tri
misă înalt în careul gazdelor, 
sare portarul localnic și petro- 
șăneanu) Ioncscu. Primul scapă 
mingea, iar al doilea nu o vede la 
cîțiva pași de el, în careu, pentru 
a o împinge in poarta goală. Cînd 
se dezmeticește, Ioncscu lovește 
balonul prea încet și portarul 
advers îl prinde înainte de a 
intra în gol. El își pune co
legii în atac, o centrare a lui 
Pirvu îl găsește demarcat pe 
Kalapaty. acesta șutează în ba
ră. de unde mingea intră în 
plasa porții lui Berindei. Și 
iată-i pe studenți, din aproape 
învingători — învinși sigur. Spe
ranțele unei victorii sau măcar 
ale unui punct au fost astfel 
spulberate și Știința a pierdut,

deocamdată, primul loc în cla
sament.

A fost 
putat, cu 
cu multe 
critice și 
nervi. Primii care au ocazia să 
deschidă scorul sînt studenții 
dar mingea, centrată în minu
tul 11 de Bălăneanu, este relua
tă din voie 
Ionescu. /Xpoi 
mai des în 
lui Berindei, 
nere față de numai unul al 
studenților, mingea lovește a 
dată bara, dar repriza se în
cheie cu scorul alb.

După pauză, Minerul ratează 
o bună ocazie în minutul 55. 
Jocul se echilibrează, fiecare 
echipă se apără organizat, în- 
cercînd poarta mai mult de la

un meci foarte dis- 
ocazii bune de gol și 
ratări, cu multe faze 
uneori nu cu puțini

peste poartă de 
gazdele ajung tot 
apropierea porții 
obțin cinci cor-

distanță. Și vine acel fatal mi
nut 70, care-i aduce pe oaspeți 
în postura de învinși. De acum 
ei atacă mai mult, caută ega- 
larea, dar n-o găsesc pînă în 
final. Au ocazii de a înscrie, 
însă le ratează prin Botoș, Bă
lăneanu, Ionescu. Astfel, Ști
ința pierde două puncte pre
țioase în lupta atît de pasio
nantă pentru cîștigarea seriei 
a V-a Studenții au aliniat ur
mătoarea formație : Berindei — 
BOTOȘ. Zăvălaș, TUDOR, Do- 
brescu — GRJZEA. BlTEA. 
Știr — Bălăneanu, Ionescu (Ște
fan min. 75), Tîsmănaru. A ar
bitrat mulțumitor St. Mataizer 
din Craiova.

Etapa viitoare : Știința — 
Victoria Caransebeș.

Dumitru GHEONEA

Elevele
de la Școala

sportivă
au remizat

din nou
pe teren
propriu

teren propriu
[. K A. Turnu Severin

pe primul
loc

Una din cele patru zone 
ale campionatului de califi
care pentru promovarea în 
divizia B la handbal femi
nin s-a disputat în zilele de 
14, 15 și 16 mai la Petroșani. 
Au participat echipele i Tex
tila Sebeș, Uzinele textile 
Arad, Voința Craiova și E- 
lectra Fieni. Deși nu por
nea favorită, campioana ju
dețului Alba — Textila 
Sebeș — a constituit o plă
cută surpriză.. cîștigînd toate 
cele trei meciuri susținute și 
promovînd astfel în divizia 
B.

Iată rezultatele înregis
trate in cele 3 zile de între
cere ■ Textila — Voința 10-9; 
U.T.A. — Electra 31-3; Vo
ința — Electra 32-4 ; Texti
la - U.T.A. 9—3; Textila — 
Electra 22-3; U.T.A. — Vo
ința 13-3. Clasamentul final 
are următoarea alcătuire i 
1. Textila Sebeș — 6 punc
te ; 2—3. U.T.A. și Voința 
Craiova — cite 3 puncte ; E- 
lectra Fieni — 0 puncte.

Staicu BALOI

Pretențiile la titlu ale Mine
rului Lupeni au fost spulbera
te definitiv duminică, de pe
nultima clasată în seria a V-a 
a diviziei C — M.E.V.A Tur
nu Severin. Severinenii au ju
cat foarte bine, învingînd pe 
propriul ei teren o echipă mai 
obosită și mai confuză ca nicio
dată. Victoria cu 3-2 a oaspeți
lor este nu doar muncită, dar 
absolut meritată, obținută în 
urma unui joc mai bun deeît 
al adversarului, mai rapid și 
mai eficient. Ei au atacat con
tinuu din primul minut al par
tidei, și-au plimbat cum au 
vrut partenerii de întrecere, 
Je-au înscris trei goluri. dar 
și-au înscris și lor unul, fără 
de care victoria lor ar fi fost 
de 3-1 și nu de 3-2.

Ge se poate spune despre e- 
îevii lui Cornel Cărare ? Ei 
l-au decepționat pur și simplu 
pe cei peste 2 000 de 
spectatori, care i-au aplaudat, 
în final, cu obiectivitate pe în
vingători. Crezînd că meciul 
e foarte ușor pentru ei, și că 
vor învinge fără dificultate, lo
calnicii au evoluat haotic, la 
întîmplare. fără vlagă, fără pic 
de respect pentru oamenii din 
tribune care au venit să-i vadă 
la lucru, să-i încurajeze spre 
victorie. Dar jucătorii din Lu
peni s-au complăcut în greșeli, 
nimerind o singură dată poarta 
adversă, în minutul 55, prin

Răsădeanu. Era golul egaliza
tor, căci pînă atunci conduceau 
oaspeții cu 1-0, în urma golului 
înscris de Pătrușcă, in minutul 
30. Gazdele iau conducerea în 
minutul 60, prin autogolul lui 
Noian, dar severinenii restabi
lesc egalitatea pe tabela de 
marcaj cu 15 minute mai târ
ziu, cînd Dianu trimite de a- 
proape, nestingherit, pe lîngă 
portarul Șarpe. Cu două minute 
înainte de final, Vidam înscrie 
golul victoriei pentru echipa 
sa. în urma unei lovituri de 
colt executate de Diaconu și 
astfel Minerul Lupeni părăsește 
terenul în dezaprobarea gene
rală . a publicului spectator pe 
care l-a dezamăgit.

Minerul Lupeni a pierdut 1- 
remediabil plutonul cu frunta- . 
șcle clasamentului. In jocul de 
duminică, gazde.le au 
orice critică și cred 
tă apreciere este de 
adevărat că au avut 
multe ocazii de gol, 
ratat copilărește, pe 
troază, Mitu, “' 
bruș, Moldovan, 
și tînărul Arum 
cit pînă la epuizare, 
zadar. Colegii lor nu i-au în
țeles. Jucătorii de la M.E.V.A 
au evoluat mai bine, au știut 
ce vor și au învins pe merit.

Ar mai fi de spus că meciul 
a fost întrerupt timp de 15 
minute din cauza ploii torenți-

ale și că doi din cei trei arbi
tri delegați — doar unul — 
Alexandru Negru — a reușit 
■să ajungă la stadionul din Lu
peni, cu 10 minute înaintea în
ceperii partidei — ceilalți 
Costache Muha și Ionel Palodi 
au rămas în spitalul din Pui. 
în urma accidentului grav su
ferit cu autoturismul propriu 
în dimineața zilei de duminică, 
în drum spre Lupeni. In absen
ța celor doi, meciul a fost foar
te bine condus de Alexandru 
Nr"ru (la centru) și de Io- 
calnicii loan Mușat și Alexan
dru Suciu.

Etapa viitoare i Minerul Mo- 
Minerul Lupeni.

Eugen POPA

fuză și de plictisitoare. Și să 
nu uităm că pe teren evoluau 
două echipe de divizia A, so
cotind că și timișorenii au a- 
vut pînă nu de mult pretenția 
la această primă literă a alfa
betului, după cum Jiul o are, 
justificat, în continuare.

Nu vom comenta prea mult 
acest meci pentru că nu avem 
ce comenta. In prima repriză, 
de exemplu, nu am văzut nici 
măcar o acțiune de finețe — 
de fotbal adevărat, cum se spu
ne. Iar dacă ar fi să le numă
răm pe... toate cele consumate 
în cursul partidei, ele sînt do
uă ; una a Jiului, în minutul 
75 de joc, cînd mingea, plecată 
de la Popcscu, a fost recepțio
nată și expediată spre poarta 
lui Corec de către Popa, respin
să de un apărător și reluată 
splendid peste cap de Naidin, 
dar scoasă miraculos de pe li
nia porții de către Mehedinți. 
A doua a fost creată de oaspeți

Bojin, nici cei ai lui Cotor
mani nu au reușit să ofere 
spectatorilor faze frumoase, in
genios construite, șuturi pe spa
țiul porții, goluri — adică ceea 
ce dă culoare unui meci de fot
bal. S-a jucat la întîmplare, 
haotic, s-a bătut mingea ca de 
niște copii cuminți dar nede- 
prinși cu lecțiile despre fotbal.

Nu vom lua acest meci ca 
etalon pentru trecutele ori vi
itoarele întîlniri din campionat 
ale celor două echipe. Ne ex
primăm însă regretul de a nu 
fi văzut urj\joc frumos, pe care 
fotbaliștii de la Jiul și de la 
C.F.R. Timișoara ni-1 puteau o- 
feri. Mai ales că partida nu 
purta amprenta mizei.

Conduși cu 1-0, prin golul lui 
Nestorovici, petroșănenii s-an 
străduit zadarnic să egaleze. Ei 
au făcut totuși acest lucru cu 
cinci minute înainte de sfîrși- 
tul partidei, printr-o lovitură 
de la 11 metri, acordată cu u- 
șurință de arbitrul Francisc

Duminică, în ultima zi a 
concursului atletic de pe sta
dionul Republicii, au fost în
registrate cîteva rezultate va
loroase. In proba masculină 
de săritură în lungime. V. 
Giurcă a obținut 
Cornelia Popescu a cîștigat 
proba de săritură în înălți
me cu 1,82 m, iar Valeria 
Bufanu s-a clasat pe primul 
loc în cursa de 100 m gar
duri cu rezultatul de 13'8/10 
(în serii a fost cronometrată 
cu 13”3/10). I. Nagy a arun
cat discul la 58,12 m. iar 
Ion Rățoi a cîștigat proba de 
400 m garduri în 51 ”6/10.

(Agerpres)

Î9 m.

In ultima etapă a campionat 
tuluj divizionar școlar de hand
bal, echipa Școlii sportive Pe
troșani a întîlnit formația Li
ceului „Ecaterina Teodoroiu* 
din Tg. Jiu. Meciul s-a termi
nat la egalitate, 8—8, după ce 
la pauză gazdele conduceau c» 
5—2. In partea a doua a me» 
ciului, însă, ele au cedat ini
țiativa și oaspetele au înscris 
gol după gol. Jucătoarele din 
Tg. Jiu au fost avantajate și de 
arbitrul întâlnirii care le-a a- 
cordat nu mai puțin de 6 lo
vituri de la 7 metri. Totuși, 
elevele noastre puteau învin
ge dacă în finalul partidei la
cob nu rata t> lovitură de la 
7 metri. Acest nou meci egal 
acasă s-ar putea să însemne 
retrogradarea din divizia șco
lară a elevilor din Petroșani. 
Aceasta o vom afla însă numai 
(ieste cîteva zile.

B. STAICU

R U G B )

jucat sub 
că nceas- 
ajuns. E 
destul de 
dar le-au 
rînd. Co- 

Răsădeanu, Am- 
Doar Precup 

cuteanu au mun- 
dar în

G. DINU

carnetul
de uiseuuiărL

Studenfii timișoreni și-au luat revanșa
Tn etapa a XVII-a a diviziei 

naționale A de rugbi. Știința 
Petroșani a primit, pe terenul 
Jiul, replica Universității Timi
șoara — meci derby al provin
ciei, al cărui rezultat urma să 
stabilească cui îi va reveni locul 
4 în clasament: Științei sau U- 
niversitățli. Toate pronosticurile 
erau favorabile Științei. In pri
mul rînd pentru că juca acasă, 
Iar în â’ doilea rînd pentru că 
petroșănenii au avut o perioa
dă de decădere în ultima vre
me Și se aștepta revenirea lor 
la linia de altădată. Știința Pe
troșani cuprinzînd în rîndurile 
ei jucători de certă valoare. 
6ă-i numim numai pe interna
ționalii Dinu, Bărgăunaș, Mari
nescu, pe veteranii Dijmărescu 
și Moromete, pe talentații lacob, 
Lomotă și Domnișan.

Dar toate pronosticurile au 
tost răsturnate, toate speranțele

spulberate. Știința Petroșani a 
pierdut cu 9-11, în fața unei 
echipe mai mobile, mai lucide, 
mai hotărîte în scopul său.

— Intîmplarca a făcut să 
conduc și meciul din tur — de 
la Timișoara — dintre cele do
uă echipe — ne spunea arbitrul 
bucureștean Vasile Cisniaș. A- 
tunci. Știința Petroșani a fost 
o ineîntare. A luptat excelent 
in toate compartimentele și a 
obținut o meritată și prețioasă 
victorie. Azi (duminică 16 mai 
— n ’i.) nu știu ce s-a întimplat 
tu băieții lui Rădulescu. Au 
jucat dezordonat, fără convin
gere și, in plus, au ratat un 
car de ocazii. Așa nu puteau 
învinge. Partenerii lor de în
trecere au fost, indiscutabil, 
mai buni și au meritat să ciști- 
ge. In fond, și-au luat revanșa. 
Și, interesant. Ia același scor: 
11-9, Mă bucur, insă, că jocul

cvitind acci- 
jieplăceri care 

dur, nervos, 
arbitru

lui Vasile Cismaș pentru că e- 
le vorbesc competent și eloc
vent despre .diferența în jocu
rile din tur și retur ale celor 
două echipe studențești — frun
tașe ale rugbiului nostru divi
zionar A. Oricine a putut vedea 
duminică evoluția mediocră a 
rugbiștilor de la Știința ! jocul 
lor dezlînat, numeroasele gre
șeli ale liniei de treisferturi și 
ule înaintării, ratările exasperan
te ale lui lacob și Marinescu. 
Deși au cîștigat majoritatea ba- 

putut fructifica mai multe din 
ocaziile avute pentru că s-qu 
angajat în contraatacuri indi
viduale. în loc să joace mai 
mult mingea la mină, pentru

nu s-a „încins*, 
dentele, celelalte 
urmează jocului

Am redat cuvintele

rea și hotărîrea de altădată, 
așteptînd mai mult greșelile 
adversarului, dar acesta nu a 
greșit prea mult. Colegii cunos
cutului internațional Rășcanu 
au acționat mai organizat și 
mai lucid, au cîștigat majorita
tea baloanelor la grămezile or
donate. au practicat mai bine 
jocul la mînă, au executat cu 
mai multă precizie loviturile 
de i?edeapsă.

Scorul a aparținut pe rînd 
ambelor echipe, avînd o evolu
ție interesantă. Petroșănenii au 
condus cu 3-0, printr-o lovitu
ră de pedeapsă reușită de la- 
cob; oaspeții au refăcut și aii 
luat avans cu 5-3, prin încerca
rea lui Ceaușu, transform.ită de 
Stan, au condus din nou gazde
le. 6-5. în urma unei lovituri 
de pedeapsă fructificate de a- 
celași lacob; a revenit riadul

timișorenilor să aibă superio
ritatea pe tabela de marcaj, 
8-6, după ce Stan a realizat o 
lovitură de pedeapsă, și me
ciul a continuat tot așa, pînă 
în final. Mai erau puține mi
nute și gazdele forțau victoria. 
O acțiune foarte reușită pe îna
intare, Moroinete s-a infiltrat 
ca un bolid printre dîrzii a- 
părători timișoreni și a realizat 
lin eseu, aducînd pentru a treia 
și ultima oară avantaj echipei 
sale : 9-B pentru Știința. Dar 
meciul nu era jucat. Timișore
nii au operat două modificări 
în formație și au găsit resur
sele, cu calm și luciditate, să 
acționeze puternic în continua
re și să mai înscrie o dată. 
Același Stan a transformat im
pecabil, cu stângul, o lovitură 
de pedeapsă dintr-o poziție la
teral stingă nu tocmai ușoară 
și Universitatea — Știința 11-9.

De acum minutele se scurg 
uluitor de repede în defavoarea 
localnicilor. Ei irosesc cîteva 
atacuri avantajoase, dar la toate 
le pune capăt lacob, cu 6 mi
nute înainte de final, cînd min
gea, plecată din piciorul 
în urma unei lovituri de 
deapsă dintr-o |X>ziție bună, 
Intilnit bara transversală 
porții... de fotbal.

Timișorenii au învins astfel 
eu 11-9, luându-și o meritată 
revanșă.' Arbitrul Vasile Cis
maș a condus foarte bine, ți- 
nînd cu siguranță în mîini frî- 
nele unui meci nu prea ușor.

Au evoluat echipele i ȘTIIN
ȚA : Dinu, Ortelecan, Dijmă
rescu, (Stănculescu), Ionescu, 
Moroinete, Constantin, Lomotă, 
lacob, Marinescu, Bărgăunaș, 
Rădulescu, Domnișan, Roșea, 
Fălcușanu. Talpă. UNIVERSI
TATEA : Arsenie (Cindea), Po- 
povici, Ene, Tătucu, Ionică, 
Rășcanu, Vollmann (Czmor), 
Păunei. Ceaușu, Ghețu, Peter, 
Stan, Sueiu, Szasz, Dnță.

L-ați recunoscut 
pe Michi ?

Telespectatorii care au ur
mărit partida de fotbal Ce
hoslovacia — România au vă
zut, desigur, că, înaintea în
ceperii meciului, un turist 
român, îmbrăcat intr-un fru
mos costum național, a ofe
rit un buchet de flori lui 
Adamec — căpitanul repre
zentativei cehoslovace — 
fanioane tricolore celorlalți 
jucători ai echipei gazdă. A- 
poi, dacă au urmărit cu a- 
tenție desfășurarea întregii 
partide, l-au văzut pe res
pectivul turist pe tușa sta
dionului, lingă crainicul te
leviziunii noastre, iar la sfir
șitul partidei, părăsind tere
nul, la pas cu Răducanu, a- 
mindoi la fel de afectați de 
nemeritata infrîngere cu două 
minute înainte de final.

Știți cine era turistul ro
mân îmbrăcat in costum na
țional ? Nu era altul decit 
pasionatul iubitor al fotba
lului și handbalului din Va
lea Jiului, inflăcăratul supor
ter al Jiului și al Științei 
Petroșani, figură omniprezen
tă și agreubilă pe stadioanele 
noastre — conducătorul auto 
MICHl PREDUȚ din Petro
șani. MICHI a făcut pregătiri 
speciale pentru întîlnirea tri
colorilor noștri de la Bratis
lava, sperind să le poarte 
noroc băieților. Dar băieții 
nu i-au putut oferi bucuria 
unui punct, deși se părea că 
el nu va scăpa jucătorilor 
români. Așa-i MICHl. Spor
tul se hrănește și cu infrin-

— antrenează pe ultima cla
sată iu divizia noastră A — 
C.F.R. Timișoara. Duminică 
l-am revăzut pe fostul jucă
tor giuleștean, cu actuala lui 
trupă la Petroșani. Iși con
ducea, de pe margine, prin 
cuvinte cu tîlc. și glume, ele
vii. Jocul anost al celor două 
echipe, „copilăriile" unor ju
cători era punctat de Tache 
Macri cu cascade de vis sar
castic. După sfîrșitul meciu
lui. timișorenii au plecat in 
grabă pentru a ajunge cit 
mai repede acasă, in (ața te
levizoarelor la... Cehoslovacia
— România.

— Plecați așa repede, nea 
Tache — i s-a adresat un ad
mirator.

Păi ce să mai facem ? 
Păcat că am venit. Puteam 
face 1—1 și prin corespon
dență. Noi nu mai avem ne
voie de puncte. Dar parcă 
Jiul avea nevoie de un pe
nalii „pe degeaba" <n să ne 
egaleze ? ! In meci amical ? !

Spiritual — Tache Macri...

Spiritualul
Tache Macri

Licențiatul Școlii de antre
nori de fotbal de la Cover- 
ciano (Italia) — Tache Macri

Micul rugbist
Dispui a între rugbiștii de 

la Știința și „U" Timișoara 
era aprigă. Uneori săreau 
„seînlei". l.a un moment dat. 
in focul acelei lupte, pe ga
zon și-a făcut apariția un 
fine de vreo trei ani, neas
tâmpărat să prindă el balo
nul oval. Scăpat de sub su
pravegherea tăticului, puștiul 
a ajuns fără probleme in te
ren, neobservat de nimeni pe 
unde s-a strecurat Cînd tatăl 
și-a văzut odrasla unde a 
ajuns și ce gusturi are, a a- 
lergat să-l smulgă dintr-o e- 
venluală „grămadă". Un ju
cător timișorean i l-a „pasat" 
peste gardul de sîrmă și i-a 
spus:

— Rugbist să-l facețiJ Are 
pătrunderi periculoase.
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Atelier centralizat 
de instruire practică 

a elevilor

ÎNTRECEREA
CONȚINEA

Ipostază profesională Foto: 1 T.TC1U

Noul mers
al trenurilor

«lin stația
•ziderat incumbă însă o preo
cupare deosebită din partea co
mitetelor de direcție, a tuturor 
organelor tchnico-administrati- 
ve dc a crea condiții dc muncă 
optime tuturor formațiilor dc 
lucra, dc a aplica cele mai co
respunzătoare soluții (clinice 
pentru folosirea deplină n uti
lajelor din dotare și forței 
umane, de a organiza o bună 
aprovizionare a tuturor puncte
lor dc lucru, dc a respecta cu 
rigurozitate normele dc pro
tecție a -muncii, dc a întări dis
ciplina sub toate aspectele, in 
rîndu) tuturor salariaților.

încheierea primei etape 
întrecerii socialiste și intrarea 
într-o nouă etapă, corespunză
toare perioadei ce ne desparte 
de cca de-a 27-a aniversare a 
eliberării patriei, constituie 
pentru fiecare colectiv de 
muncă un prilej de serioasă 
analiză a rezultatelor obținute 
și de atentă analiză a posibili
tăților de îmbunătățire a an
gajamentelor anuale, de stabili
re a unor obiective cît 
bilizatoare în cinstea 
23 August. întrecerea 
tă are un caracter cu
viu și viabil numai atunci cînd 
toți participanții au în față 
obiective mobilizatoare care să 
suscite folosirea în totalitate a 
potențialului material și ener
giei creatoare a colectivului. 
Faptul că unele colective și-au 
îndeplinit deja angajamentele 
anuale, iar altele sînt pe cale

să le îndeplinească, existența 
evidentă a unor posibilități de 
creștere a productivității mun
cii, dc reducere a cheltuielilor 
de producție, dc îmbunătățire 
a calității produselor, încă mari, 
constituie un argument in plus 
pcnlru reanalizarea posibilității 
reînnoirii și îmbunătățirii an
gajamentelor in fiecare unitate, 
sector și brigadă.

Organizațiile de partid, și 
sub îndrumarea lor organizațiile 
de sindicat și U.T.C. sînt che
mate să dezvolte și mai mult 
în rîndul muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor clanul care 
lc-a înaripat munca, în întâm
pinarea gloriosului semicente
nar al partidului, să-i conducă 
la rezultate și mai bune pentru 
a încheia acest prim an al 
noului cincinal cu un bilanț 
cît mai bogat .

Petroșani
PLECĂRI

mai
un

află de 
instrucție 
de instruire 
elevilor din 

sprijinul co- 
partid 

atelierul este instalat intr-o 
casă dc colonie «amenajată 
substanțial, potrivit noului scop 
căruia i-a fost destinată. S-au 
construit, astfel, spații vaste 
pentru diversele specialități 
tehnice, s-a realizat o nouă in
stalație electrică, în stare să 
suporte tensiunea mărită nece
sară mașinilor, a fost dc ase
menea, amenajată o nouă in
stalație sanitară, s-au parchetat 
uncie săli ctc. In acest mo
ment, cele mai multe dintre 
mașinile și aparatele cu care va 
C -dotat noul atelier 6Înt deja 
montate la locurile lor, în aș
teptarea celor care vor învă
ța să lc mânuiască. Aceste apa
rate și mașini au fost obținute 
din dotarea existentă pînă 
acum la școli și prin transfer 
dc la diverse întreprinderi din

Tn Vulcan, sc 
multe luni în c< 
atelier centralizat 
practică a tuturor 
oraș. Realizat cu . . 
miletului orășenesc de 
și a consiliului popular

Clădirea cuprinde două ate
liere pentru lucrări In metal, 
un atelier dc tâmplăric obiș
nuită și altul de tâmplăric ar
tistică, magazii pentru materi
ale. vestiare ctc.

Prin amenajarea acestui ate
lier. care va fi gata de func
ționare la începutul lunii iunie, 
multe din atelierele existente 
actualmente la școli vor înceta 
să mai funcționeze, iar sălile 
care le sînt astăzi afectate vor 
fi eliberate pentru alte activi
tăți. La noul atelier centralizat 
care, practic, își va începe din 
plin activitatea în anul școlar 
următor, se va lucra continuu, 
de la ora 8 la ora 20 zilnic, ast
fel ca prin rotație fiecare școa
lă să fie programată spre a-și 
realiza programul dc lucrări 
practice. Se pare că atelierul 
centralizat dc instruire practică 
a elevilor care va funcționa la 
Vulcan este unicul de acest fel 
din județ. Pe cînd exemplul 
vulcănenilor va fi urmat și de 
alte orașe din municipiul nos
tru ?

C. 1’.

A FOST ÎNFIINȚAT 
primul laborator 

de etnomuzicolo-

dențicrea aspectelor care au 
împiedicat realizarea unor suc
cese și mai mari. Oricît de ne
plăcut or fi acest lucru, cl tre
buie arătat deschis pcnlru a fi 
evitat în viilor, deoarece ră
mânerea în urmă a unor uni
tăți atrage după sine diminua
rea 
Bunăoa 
rat 
tut 
tie 
din 
tet .
ultimul număr al ziarului nos
tru — dc natură subiectivă. Tot 
așa, .au tras înapoi'* Fabrica dc 
brichete Coroești cu o ncrea- 
lizare de 45 500 tone. Unita
tea dc exploatare a lemnului 
cvi nercalizarea unor sortimente, 
cooperativa Unirea cu unele 
nercalizări la export ș.a. In a- 
celași timp, chiar și în cadru) 
unor unități care în general au 
obținut rezultate bune există 
colective — secții, sectoare, 
brigăzi — care nu-și îndepli
nesc planul ritmic și la toți 
Indicatorii. Este o îndatorire 
pentru colectivele acestor uni
tăți dc a-și îmbunătăți activita
tea și de a munci în așa fel 
îneît în scurt timp să lichide
ze rămânerea în urmă, să se 
ridice la nivelul colectivelor 
fruntașe și să le depășească. 
Aceasta e legea întrecerii so
cialiste ! Realizarea acestui de-

rezultatelor dc ansamblu, 
ară, mina Dîlja a micșo- 

rczultatele care s-ar fi pu- 
obține pe bazin la produc- 
dc cărbune cu 14 600 tone 
cauze — așa cum a rczul- 
și din analiza publicată în

Spre LI PENI la orele : 1.15; 
5,05: 6,45; 8.05: 13,15; 14,50; 
18,10; 20,15.

Spre SIMERIA la orele: 
3,05: 8,(19; 10,55; 15,39; 21,15.

SPRE CRAIOVA la orele : 
4,20; 11,17; 17,20; 20,05.

SPRE BUCUREȘTI : — Tre
nul accelerat nr. 242 pleacă 
din Deva la ora 22.05; sosește 
în Petroșani la ora 0,12 de 
unde, după o staționare de 5 
minute, pleacă, la 0,17 și 
sește in București Nord 
ora 6,35.
- — Trenul personal 
2 016 placă din Simeria
ora 5,59, sosește in Petroșani 
la ora 8,54 de unde, după o 
staționare de 11 minute, plea
că, la ora 9,05, și 
București Nord la

so
la

nr. 
la

sosește in 
ora 18,4'1.

SOSIRI

mai mo- 
zilei de 
socialis- 

adevărat D/N LONEA RENAȘTE 0 TRADIȚIE 1 la
13,38;

orele :
15,14:

orele :

mașinile '!
cuDecorul cartierelor noi 

mașini pareate în fața blocu
rilor este un atribut al pre
zentului care evidențiază, 
alături de multe alte aspec
te. creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

In fiecare dimineață, zeci 
de autoturisme personale de
marează spre locurile de 
muncă din diversele puncte 
ale municipiului. Pentru ne
voile circulației și mai ales 
pentru parcarea mașinilor, 
organele gospodărești au so
luționat o serie de probleme 
ridicate de posesorii de au
toturisme. construind și a- 
menajînd spații de parcare 
în diverse puncte ale orașu
lui. Cu toate acestea obser
văm că mulți posesori de 
mașini și șoferi profesioniști 
nu respectă indicațiile orga
nelor amintite, stafionînd în 
locuri nepermise și distru
gând ceea ce s-a realizat prin 
munca obștească a cetățenilor. 
Iată un exemplu din cartie
rul Aeroport. Tn jurul com
plexului comercial au fost 
amenajate cîteva locuri pen
tru parcarea mașinilor. Dar, 
deși acestea stau la înde
mâna posesorilor de autotu
risme. mulți dintre ei pre
feră să-și parcheze mașinile 
pe zonele verzi sau pe aleile 
parcurilor dintre blocuri, 
motivînd că așa sînt mai a- 
proape de casă. In fața gră
diniței nr. 6 de pe strada 
Republicii există un rond de 
flori și un teren amenajat 
pentru joaca copiilor. Unii 
posesori de autoturisme folo
sesc acest loc pentru parcare 
trecînd direct peste rondul 
flori, distrugîndu-1.

Și aceasta în timp ce 
cîțiva pași de grădiniță 
află plantat un însemn 
care Scrie foarte clar „pî 
care*.

Exemple asemănătoare pot 
fi întîlnite Ș> in alte cartiere 
ale municipiului. O aseme
nea atitudine, deloc lăudabi
lă pentru unii dintre cei care 
stăpincsc volanul, trebuie să 
formeze obiectul unor mă
suri eficiente în scopul res
pectării cu strictețe a locu
rilor de parcare. Organele 
chemate să ia măsuri împo
triva celor care săvîrșesc 
abateri ca cele de mai sus, 
trebuie să intre de urgență 
în activitate.

La Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu" din București a fost 
înființat primul laborator de 
etnomuzicologie din țară, în ca
drul căruia vor fi studiate e- 
lemente stilistice și structurale 
ale muzicii noastre folclorice. 
Aici se efectuează cercetări în 
vederea descoperirii unor tră
sături proprii folclorului autoh
ton, se studiază tipologia struc
turilor și tipurile compozițio
nale. De asemenea, studenții 
secției de muzicologie și cei ca
re urmează cursul special de 
folclor. împreună cu profesorii 
de specialitate, avînd la dis
poziție o aparatură modernă, 
culeg diferite materiale din zo
ne geografice necercetate pînă 
în prezent, pentru a le transcrie 
și clasifica.

(Agerpres)

de

la
se
pe
:r-

Foto: V. IORDACHESCU

OAMENII HOTĂRĂSC

Un interesant fenomen, care 
merită pe drept cuvînt să cap
teze atenția, s-a petrecut la 
clubul sindicatelor din Lonea. 
Localnicii, și nu numai ei, iși 
amintesc cu nostalgie de pe
rioada de glorie a clubului lor, 
cînd acolo se desfășura o acti
vitate cunoscută și apreciată 
chiar peste limitele județului. 
Cițiva ani înainte și după 1960 
Lonea se mindrea cu un cor 
Și o formație de fluierași al că
ror repertoriu variat și arbo
rescent nu avea rival in Valea 
Jiului. In doar cițiva ani totul 
a dispărut. Nu ar fi instructiv 
de aflat care sînt cauzele ?

Fără îndoială că activitatea 
actuală a clubului nu se ridică 
Ia perioada aceea, a deplinei 
eflorescente. Dar, întoreîndu-ne 
cu gindul cu citeva luni in ur
mă și comparînd ce era atunci 
cu ce este acum, sintem în fața 
unui progres cert. La care se 
mai adaugă 
rului, deloc 
realitate ai 
fac simțiți.
clubul nu are o clădire prea 
potrivită cu esența muncii cul- 
tural-artistice însă acest fapt nu 
poate fi considerat, totuși, un 
obstacol insurmontabil. Și do
vada o formează însăși reviri
mentul ce se degajă acum din

promisiunea viito- 
vorbă-n vint, ci o 
cărei germeni se 
Este adevărat că

tot ceea ce e la club, lată și 
un exemplu concludent: nu de 
mult formația de teatru a pre
gătit și prezentat piesa „Oa
meni care tac“ de Al. Voitin 
in regia lui Geo Bucur. Este 
un spectacol agreabil și antre
nant, urmărit cu interes de 
spectatorii veniți in număr con
siderabil. In urma acestei re
velații ’pe care au avut-o chiar 
și interpreții, formația de tea
tru abordează temerar o altă 
piesă, „Băieți veseli" de H. Ni- 
colaide. Aceste fapte sînt și 
mai semnificative dacă vom 
adăuga că piesa care a prece
dat „Oameni care tac" a fost 
„Hipnoza" de Șt. Berciu mon
tată in... 1964.

— Dat munca noastră, e 
drept, intensificată în ultimul 
timp — ne spunea iov. Aurel 
Hlușcu, director al clubului — 
nu se limitează numai la atit. 
Pe lingă club activează fanfa
ra, taraful (dintre ai cărui mem
bri se remarcă familia Ena- 
che Brinză), soliști de muzică 
populară și ușoară apreciați in 
Valea Jiului, cum sint Viorica 
Brindușan, Gheorghe Mateșan, 
Georgeta Pătrășcoiu și alții. Se 
mai află in proces de formare 
o echipă de dansuri pregătită 
de Gh. Predeleanu.

Mai sînt și alte elemente ca
re indică o altă etapă de exis-

tență a clubului din l.onea : un 
cor incipient, cercul foto, recent 
înființat, cercul de arte plastice 
de care se ocupă prof. Szlamka 
Bella, unul dintre organizatorii 
cercului similar de la Lupeni, 
înființat cu peste 15 ani în ur
mă. Am vizitat și o primă ex
poziție cu lucrările plastice ale 
cercului, multe exponate fiind 
interesante pentru copiii care 
iși caută aptitudinile.

In luna trecută activitatea a 
fost deosebit de vie: diferite 
expuneri și concursuri urmărite 
cu consecvență, programe artis
tice prezentate fie la cabana 
Lunca Florii, fie in localitate.

O atmosferă mai proaspătă, 
primăvăratecă se face simțită 
la clubul din Lonea. De un pe
ricol e bine să se ferească, to
tuși, cei răspunzători de bunul 
mers al muncii: este acela a) 
îngrămădirii de acțiuni, unele 
dintre ele nesemnificative și 
fără prea mare ecou în sufle
tul localnicilor. Se pare că la 
Lonea va reîncepe o nouă pe
rioadă de prosperitate a acti
vității cultural-artistice care fa
ce legătura cu cea amintită la 
început. Astfel, se dovedește în
că o dată că omul din Lonea a 
rămas același, talentat și dornic 
de cultură.

De 
2.54: 
16.50;

Dc la SIMERIA la
1,05; 6.22; 11,28: 17,07; 19.32.

De Ia CRAIOVA la orele : 
6,09; 8,00; 10,49: 22,30.

De la BUCUREȘTI : — Tre
nul accelerai nr. 241 pleacă 
din București Nord la ora 
0,03. sosește in Petroșani la 
ora 6,28 dc unde, după o sla- 
ționare de 4 
Ia ora 6.32 și 
Ia ora 8,30.

— Trenul 
2 015 pleacă 
Nord la ora 
Petroșani la 
unde, după o 
minute, pleacă la ora 18,45 și 
sosește in Simeria la 21,19.

minute, pleacă 
sosește la Deva

personal nr. 
din București 

7,58, sosește în 
ora 18,30 de 

staționare de 15

Trenurile directe nr. 
241/242 și 2 015/2 016 de la 
și spre București circulă prin 
Roșiori.

@ Din stația Lupeni tre
nurile dc persoane pleacă 
spre Petroșani la orele 2,22; 
6,50; 8,08; 13,00; 14.35: 16,15; 
19,20; și 22,55.

Orarul indicat mai sus, in
tră in vigoare incepînd cu 
data de 23 mai 1971.

T. SPATARU

(Urmare din pag. 1)

rală. In prezent lectorii cursu
rilor de calificare sînt cadrele 
inginerești. Atât sub raportul 
pregătirii, cit și al experienței 
profesionale ei 6Înt cei mai in
dicați. Dar, dat fiind că cei 
mai mulți dețin funcții de răs
pundere în cadrul minei, atât 
pe linie profesională cît și ob
ștească, situațiile fortuite îi pun 
deseori în imposibilitatea de a 
se încadra în programul șco
lar; se absentează de la ore și 
apoi se .recuperează" forțat o- 
rele pierdute ceea ce are re
percusiuni asupra calității în- 
vățămîntului, a eficienței lui. 
O greutate se ivește și în pri
vința asigurării frecvenței la 
cursuri. Lectorii fiind liberi 
abia după-amiază, cursurile se 
țin numai după-amiază. Cursan- 
ții din schimbul II nu pot fi 
prezenți la cursuri. Soluția : să 
fie recrutați lectori care să lu
creze cu normă întreagă la 
școala minieră. Există în acest 
sens cadre cu experiență de 
care producția s-ar putea dis
pensa. Ar fi o investiție ren
tabilă, pe măsura cerințelor 
mari pe care tehnologia moder
nă din subteran le reclamă.

O dată cu calificarea, noua 
generație a minei nedesită și o 
educație adecvată pentru mun
ca în subteran. Munca în mi
nă nu necesită doar cunoștințe 
profesionale temeinice, ci și dra
goste pentru mină, răspundere 
pentru meseria îmbrățișată, spi
rit de echipă, disciplină — în- 
tr-un cuvînt integrarea spiri
tuală a noilor angajați în cli
matul colectivului minier.

— Această educație omul o 
primește în și prin colectivul 
în care a fost încadrat — ne 
spunea tehnicianul Virgil Ursu, 
șeful sectorului IV. Colectivul 
are aici cuvîntul decisiv. Ade
vărul e că viața ridică proble
me dificile. Fiecare om, fiecare 
tînăr are personalitatea lui, iar

modelarea depinde de tactul, 
priceperea și răbdarea celui 
care dirijează procesul de in
tegrare a noilor angajați — bri
gadierii, maiștrii. Este o cerință 
pe care conducerea seotorulul 
o pune cu insistență fn fața per
sonalului de supraveghere și 
control. Urmărim în primul 
rînd ca formațiile de lucru să 
aibă condiții optime pentru 
realizarea sarcinilor. Avînd re
zultate, brigăzile cîștigă bine și 
noii angajați vor prinde curaj, 
dragoste de mină. Totodată pre
zintă o mare importanță ca 
toți cei cu care aceștia vin în 
contact să dovedească grijă, 
bunăvoință față de eventualele 
probleme ee le ridică proaspe
ții angajați.

Am aflat la conducerea mi
nei că șefii sectoarelor eu săp- 
tămînal discuții cu noii anga
jați, că atitudinea maiștrilor s-a 
îmbunătățit substanțial față de 
aceștia. Rezultatele sînt eviden
te. Sectoarele IV, III, V au a- 
juns să remedieze în întregime 
fluctuația de personal, să creeze 
în sînul lor colective omogene, 
disciplinate. Climatul nu este 
încă optim din acest punct de 
vedere la sectoarele I. XII și 
VI. In general însă, fluctuația 
s-a redus substanțial pe mină. 
In ultimul an s-au integrat în 
colectiv peste 800 de noi an
gajați. Și totuși.
683 noi 
numărul 
mina e 
cifra de

— In

față de cei 
angajați în acest an, 
celor care au părăsit 
încă mare, depășind 

500.
orice caz, ne spunea 

președintele sindicatului, tova
rășul Ion Pașca, oamenii care 
pleacă nu mai invocă nici lipsa 
condițiilor de cazare, nici că ar 
fi fost bruscați sau că au sa
lariul mic. Pleacă mai ales cei 
care-s obișnuiți cu plimbările 
de la o unitate la alta.

La această- constatare, 
tarul comitetului U.T.C., 
rășul Marin Cucu, ne-a 
următoarea precizare i

seore- 
tova- 
făcut

ANUNȚA
concurs pentru ocuparea a două

posturi de maiștri mecanici
laConcursul va avea loc în ziua de 29 mai 1971, ora 9, 

exploatării.
Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

914'1968 și instrucțiunile în vigoare.
Cererile se vor depune pînă în ziua de 28 mai 1971.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7 15 la

personal al exploatării.

sediul

de H.C.M.

biroul

— Unii au și nemulțumiri. 
Dar față de ce ? Față de mun
că în general. După ce fac inr 
structajul și ajung la brigadă, 
unde trebuie să muncească, se 
sperie de unele greutăți ale în
ceputului, se dau bătuți. La a- 
ceasta contribuie și faptul că 
delegații care-i recrutează, nu-i 
informează exact cu privire la 
sarcinile, condițiile și caracte
rul muncii pe care urmează să 
o facă.

Un alt interlocutor, tovarășul 
Angliei Hogman, secretarul or
ganizației dc bază din sectorul 
V, mai remarca următoarele i

— Sînt și oameni care încă nu 
s-au deprins cu ideea că, ori
unde te angaje/.i, pentru a cîș- 
tiga, pentru a stăpîni o mese
rie, trebuie, pur și simplu, să 
lucrezi. Fără efort nu poți pro
gresa nici în meserie, nici în 
viață. Mai intervin, în oraș, sau 
în cămin, poate, și influențe ne
faste, elemente care descura
jează pe tineri. Deci, aici cred 
eu că influența educativă a co
lectivului trebuie intensificată.

Am reținut din investigația 
noastră, mai ales din relatările 
președintelui de sindicat și se
cretarului U.T.C. că, încă din 
perioada instructajului, noii an
gajați se află în atenția aces
tor organizații. Se discută cu 
ei, se urmărește încadrarea lor 
în brigăzi bune, ca șefii de 
brigadă și maiștrii să aibă față 
de ei o atitudine corespunză
toare. Totuși, am reținut și fap
tul că noii angajați, deși ar 
fi necesar, nu constituie o ca
tegorie care se bucură de o a- 
tenție specială în cadrul muncii 
politico-educative. Acțiuni se 
inițiază. Tinerii sînt întrebați, 
ce fac, sînt vizitați la cămin.' 
Dar, tot ce se face are încă un 
caracter sporadic, 
nesistematic. Este 
chiar necesar să se întreprindă,, 
mai stăruitor, acțiuni educati
ve specifice noilor angajați pen
tru cultivarea spiritului munci
toresc, a mândriei și responsa
bilității minerești, a dragostei 
pentru mină. Aceasta cere mai 
multă inițiativă și consecvență, 
mai puțină aulomulțumire, iar 
din partea organelor locale, a- 
sigurarea de condiții materiale 
ca orașul să ofere salariaților 
în timpul lor liber mai multă 
atractivitate, posibilități de re- 
creere multiple.

neorganizat,
posibil și

TV
10,00—11,00 Teleșcoală. 
18,00 “Deschiderea emisiunii.

18,30

19,20
19,30

Panoramic științific : In
cursiune în inedit.
Toate pînzelc sus — e- 
inisiune pentru pionieri. 
1 001 de seri.
Telejurnalul de scară. 
Sport.
Reflector.
Momente din istoria tea
trului universal — Co-

rifflers! RESPECTAT! NORMELE 
PROTECȚIE a. MUNCII

m/n

^ete^mLpiahea cance/Uhalcec 
ele metoAt, (ZacaJia de va heduce la. wi- 
hA/wvea. muu, irob de ghiu (cca. 2mm) al 

Ae vcl hidcccc lucei câine tcwa. - 
vud luchaJvu, cctcAcciu. ce cjjnceA^t/ialia

C&lfptM nidoMufai face de ta
McbicCtca la Lcciil de v.-icuicci, ei pe inaecede 
pe cafie ar putea eâ apahă

Octete i- ta '.■■■.e.f-cuv.rduĂ. ^oate li conetaiată 
ca (£.acâ>ia_ 'ncmuzlâ a £ă.mpii (de ^u'ia-.-.tâ Ou 't>€teUZA.uâ.

media dell'artc „Nebunia 
lui Pantalone".

21,55 Concertul orchestrei de 
jazz din Miinchen con
dusă de Dusko Goyko- 
vîch.

22,45 Telejurnalul de noapte.

MARȚI 18 MAI

PROGRAMUL I I 6,00 De la 
6 la 9,30; 7,00 Radiojurnal; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin

de știri; 10,05 Flori de pe 
Argeș — muzică populară; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodiile lunii mai — muzică 
ușoară; 11,15 Revista econo
mică; 11,40 Partid, părinte al 
bucuriei — cîntece; 12,00 Or
chestra Paul Ghentzer; 12,10 
Recital de operă Emil Rotun- 
du; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidia
nă; 13,27 Cintecul e pretutin
deni; 14,00 Compozitorul săp- 
tămînii; 14,40 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Duete din opejete; 15,20 
Muzică instrumentală de Fi

lip Lazăr; 15,43 Pagini vo
cale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Cintecul săptă- 
mînii; 16,30 Muzică ușoară 
de 11. Mălincanu; 16,50 Pu
blicitate radio; 17,00 Radio- 
enciclopedie pentru tineret; 
17,30 Concert de muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20,00 
Tableta de scară de Dumitru 
Ghișe; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Din înregis
trările Măriei Tănase; 20,55 
Știința la zi; 21,00 Bijuterii 
muzicale; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal.
Sport; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00

Concert de seară (continuare); 
24,00 Buletin de știri; 0,03— 
6,00 Eslraua nocturna.

■irrirrr»

111111111111
PETROȘANI - 7 Noiem 

brie: îngerii negri, seriile I 
și II (17—19 mai); Republica : 
Ultima vacanță (17—19 mai) 
LONEA — .Minerul: Tăcere 
bărbaților (17—19 mai); VUL
CAN ; întâlnirea (17—19 mai) 
LUl’ENI — Cultural : Amin 
tiri bucurcșlenc (17 19 m?
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tizila președintelui 
R. f. a Germanici,
(iustav Heinemann
DINEU OFICIAL

(Urmare ?. 1)

țll |X 
Au 

ciale 
R.F. a Germaniei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

luat parte persoanele ofi- 
din suita președintelui

In timpul dineului, care 
desfășurat într-o atmosferă 
dă, cordială, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae ( 
șescu, și președintele R.I 
Germaniei, Gustav Heinen 
au rostit toasturi.

RECEPȚIE
Sui 31 Republicii Socialiste Ro- 
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția. Elena Ceaușes
cu, au oferit luni seara, la Pa
latul Consiliului dc Miniștri, o 
recepție în onoarea președinte
lui Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann, și 
a soției sale, Hilda Heinemann.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția. Elena Maurer. 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil. Ghcnrghe 
Pană, Virgil Trofin. llie Vcrdcț, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekaș, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leon te Răutu, Ștefan Voitec, 
losif Banc, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Ion Iliescu.

Ion Ioniță. Ion Stăi 
fan Peterfi, vicepreședinte 
Consiliului de Stat, împreună cu 
soțiile, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, a- 
cadcmicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali, re
prezentanți ai cultelor, 
români și străini.

Au luat parte persoat 
ciale care îl însoțesc pe preșe
dintele Republicii Federale a 
Germaniei în România.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sala de recep
ție au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

(Agerpres)

Consfătuirea 
reprezentanților mișcărilor 

pentru apărarea păcii 
din marile orașe europene 

ticipanții 
facție că 
de țări europene au întreprins 
pași însemnați în direcția pre
gătirii convocării Conferinței 
general europene în problemele 
securității și colaborării pe con
tinentul nostru și au exprimat 
hotărîrea mișcărilor pentru pace 
pe care le reprezintă de a face 
totul pentru sprijinirea organi
zării și desfășurării cu succes a 
conferinței.

BUDAPESTA 17 — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite: Luni s-a 
desfășurat la Budapesta, con
sfătuirea reprezentanților miș
cărilor pentru apărarea păcii 
din 23 de capitale și mari orașe 
de pe continentul european. 
Mișcarea pentru pace din capi
tala țării noastre a fost repre
zentată de prof. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii. Par-

au constatat cu satis- 
guvernele unui număr

In Camera Comunelor a început luni 
„Bătălia politică 

pentru Piața comună
LONDRA 17 (Agerpres). — 

rBătălia politică pentru Piața 
oomună”, cum o califică agen
ția France Presse, a început 
luni după-amiază în Camera 
Comunelor, cînd Geoffrey Rip
pon. ministrul britanic pentru 
problemele europene, a făcut 
o expunere detaliată asupra re
zultatelor negocierilor de săp- 
tămîna trecută, de la Bruxelles 
cu reprezentanții .celor șase'. 
In fața unei săli arhipline, Rip
pon a prezentat succesiv con
cluziile tratativelor sale asupra 
problemei exporturilor de zahăr 
ale țărilor membre ale Com- 
monwealth-ului în perspectiva

aderării Marii Britanii la C.E.E 
contribuției viitoare a Marii 
Britanii la finanțarea bugetului 
Pieței comune și perspectivelor 
încheierii unu: acord cu „cei 
șase".

La încheierea expunerii, în
tr-o atmosferă de vacarm, un 
adevărat baraj de întrebări și 
reproșuri a fost îndreptat îm
potriva lui Geoffrey
din ambele aripi ale Camerei. 
Purtătorul de cuvînt 
riștilor, Denis Healey, a decla
rat că, la Bruxelles, Rippon 
„dezumflat ca un balon de 
pun“.

încheierea lucrărilor
Adunării Consiliului

Mondial al Păcii
Ș>

Conferința
nationals

*

LUPTELEpe scurt • pe scurtpe scurt DIN VIETNAMUL DE SUDfoarte dornici

șl țări, dintre popoarele polo
nez și ungar, spre lărgirea co
laborării politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale 
polono-ungare.

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

BERLIN 17. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La Centrul de ex
poziții internaționale din ca
pitala R. D. Germane, la 17 
mai a avut loc vernisajul ex
poziției „P.C.R. — 50 de ani 
de activitate". Expoziția o- 
glindește aspecte ale mișcării 
muncitorești din România, 
momente importante din ac
tivitatea glorioasă a Partidu
lui Comunist Român, de la 
înființare pînă în zilele noas
tre.

Paul Wandel, președintele 
Ligii pentru prietenia intre 
popoare, care a deschis ex
poziția, a vorbit despre crea
rea și activitatea P.C.R., subli
niind tradițiile de solidaritate 
dintre comuniștii germani și 
români, rolul conducător al 
P.C.R. în construcția socialis
mului, importanța celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. In conti
nuare, vorbitorul s-a referit 
la legăturile frățești dintre 
P.S.U.G. și P.C.R., dintre po
poarele celor două țări, subli
niind sprijinul acordat de Re
publica Socialistă România 
primirii R. D. Germane in 
O.N.U. și în alte organisme 
internaționale. La rîndul său, 
ambasadorul României la Ber
lin, Nicolae Ghenea, a rele
vat cele mai importante mo
mente din istoria Partidului 
Comunist Român, succesele 
dobîndite de poporul român 
în construcția socialismului, 
sub conducerea P.C.R., pre
cum și relațiile bune exis
tente intre P.C.R. și P.S.U.G., 
între Republica Socialistă 
mânia și R.D. Germană.

Asistența a vizionat 
mult interes expoziția.

mitrașcu, transmite : 
pitula Poloniei s-a deschis 
tradiționalul Tirg Internațio
nal de Carte. România este 
prezentă cu un stand cupri 
zind circa 700 de volume 
prezentind majoritatea ei 
rilor din țară.

La loc de frupte sint ex
puse primele patru volume 
ale lucrării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „România 
pe drumul desăvirșirii con
struirii socialismului" și vo
lumul „Nicolae Ceaușescu" a- 
părut in colecția „Destine 
Politice" a Editurii Seghers 
din Paris.

Editura Politică și centrala 
cărții „Libri" din București 
expun numeroase lucrări o- 
riginale, traduceri, lucrări ale 
scriitorilor naționalităților con
locuitoare, coeditări cu firme 
străine, marcind astfel o pre
zență prestigioasă in compa
nia a peste 200 de edituri din 
20 de țări, care prezintă a- 
proximativ 60 000 de lucrări 
din cele mai diferite domenii 
de activitate.

Comunicat
ungaro-polonez

Ș

Rippon,

al labu-

s-a
să-

★

Ro-

cu

VARȘOVIA 17. — Cores
pondentul Agerpres, Iosif Du-

★
ROMA 17. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: In prezența minis
trului turismului și spectaco
lelor al Italiei, Matteotti, la 
Genova a fost inaugurată cea 
de-a Il-a expoziție interna
țională consacrată vacanței și 
turismului. Participă 626 de 
întreprinderi specializate din 
25 de țări ale Europei, Afri
cii și continentului american. 
Republica Socialistă România 
este prezentă cu un stand or
ganizat de Ministerul Turis
mului, unde — cu ajutorul 
diapozitivelor și fotografiilor 
în culori, al pliantelor și pro
duselor de artizanat — sint 
prezentate cele mai frumoa
se zone turistice din țara 
noastră.

BUDAPESTA 17 (Agerpres).
- La invitația Comitetului 

Central al P.M.S.U. și a guver
nului R.P. Ungare, la 15 și 16 
mai Edward Gierek, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, 
au făcut o vizită prietenească 
la Budapesta.

Ei au avut convorbiri cu Ja
nos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului ungar, la care au 
participat și alte persoane un
gare. Conducătorii polonezi și 
unguri, arată comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei, 
s-au informat reciproc despre 
situația internă din cele două 
țări și au examinat relațiile bi
laterale. Ei au făcut un schimb 
de păreri în probleme interna
ționale. actuale.

Participanții la discuții, relevă 
comunicatul, și-au exprimat 
năzuința comună spre întărirea 
în continuare a relațiilor fră
țești dintre cele două partide

din Uruguay
MONTEVIDEO 17 (Agerpres). 

— După cum relatează ziarul 
„El Popular", recent a avut loc 
conferința națională a Partidu
lui Comunist din Uruguay, la 
care au participat aproximativ 
500 de delegați. Participanții 
au subliniat întărirea legăturilor 
politice și ideologice ale par
tidului cu masele. Conferința a 
caracterizat laFga alianță a for
țelor de stînga, creată sub de
numirea de Frente Amplio, 
drept o forță politică în mă
sură să se opună oligarhiei.

BUDAPESTA 17. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite i La Buda
pesta au luat sfîrșit lucrările 
Adunării Consiliului Mondial 
al Păcii. In cadrul ședinței do 
închidere au fost prezentate ra
poartele grupelor de lucru.

Cei peste 700 de delegați, in
vitați și observatori din 125 de 
țări au adoptat în unanimita
te un manifest adresat tutu
ror popoarelor lumii, chemîn- 
du-le să-și unească eforturile 
în lupta pentru pace, indepen
dență națională, împotriva im
perialismului și războiului. A- 
dunarea Cosiliului Mondial al 
Păcii și-a exprimat sprijinul 
pentru cauza dreaptă a popoa
relor din Indochina. Participan- 
ții au subliniat că ideea con
vocării unei conferințe europe
ne în problemele securității și 
cooperării a găsit înțelegere și 
sprijin. Ei s-au pronunțat pen
tru o conferință mondială în 
problemele dezarmării, pentru

lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine și pentru 
dizolvarea blocurilor militare.

In Consiliul Mondial al Pă
cii Și în Prezidiul acestuia au 
fost incluși noi reprezentanți ai 
unor organizații naționale j 
prof. Tudor Ionescu, președin-* 
tele Comitetului Național pen^ 
tru Apărarea Păcii din Romă-* 
nia, a fost ales membru al Pre4 
zidiului.

BUDAPESTA 17. — CoresJ 
pondentu] Agerpres, Alexandru 
Pin tea, transmite ■ Pal Loson- 
ezi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, 
președintele Consiliului de Mi-' 
niștri, au primit luni pe mem
brii Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii și pe șefii dele-* 
gațiilor participante la Aduna* 
rea Consiliului Mondial al P4‘ 
cii.

sa negociem cu 
Uniunea Sovietică

o reducere

a
reciproca 

forțelor noastre 
din Europa"

O declarație a secretarului 
dc stat al S.U.A. —

La 17 mai, ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Democrată Germană, Nicolae Ghenea, 

■ a fost primit de președintele Camerei Populare a R. D. 
Germane, Gerald Gotting. Convorbirea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a prilejuit un schimb de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor parlamentare între Republica 
Socialistă România și R. D. Germană.

• Guvernul de Unitate 
Populară din Chile a declarat 
ziua de duminică „Zi naționa
lă de muncă voluntară11. La 
acțiunile desfășurate cu acest 
prilej pe șantiere, în spitale, 
uzine, școli și în diferite car
tiere ale orașelor au participat 
peste 2 milioane de chilieni.

înregistrat importante pagube 
materiale și victime omenești.

cunoscut în cercurile financia
re din insulă. Avansînd ipoteza 
răpirii marchizului în scopul 
obținerii unei răscumpărări, a- 
utoritățile au procedat la cer
cetări intense pe o arie vastă, 
fără a da însă de urma celui 
dispărut.

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt a! Co
mandamentului american de 
la Saigon a declarat că o 
brigadă de aviație, staționa
tă în provincia Binh Duong, 
la 30 km nord de Saigon, a 
fost supusă tirului de rachete 
al unităților F.N.E., suferind 
importante pagube materiale.

Au fost semnalate, totoda
tă, lupte în provincia Quang 
Ngai și în Delta fluviului 
Mekong. Purtătorul de cuvînt) 
al Comandamentului ameri
can a arătat că bombardie
rele „B-52“ au intervenit pen
tru sprijinirea trupelor a- 
mericano-saigoneze aflate în 
dificultate.

Etna continuă să erupă 
cu violentă

CATANIA 17 (Agerpres). — 
Vulcanul Etna continuă să e- 
rupă cu violență. Principalul 
șuvoi de lavă care coboară 
pantele muntelui înaintează pe 
un front larg de aproape 300 
de metri, înălțimea valului de 
magmă fiind de circa 3,6 me
tri.

După ce a carbonizat in ca
lea sa mii de pini, castani și 
aluni și a distrus trei poduri 
ale autostrăzii montane, denu
mite pitoresc „de la mare la 
Zăpada culmilor", lava amenin-

ță direct așezările de la poalele 
Etnei. Această erupție, consi
derată ca cea mai puternică din 
1928 — cind a fost distrusă lo
calitatea Moscali — primejdu
iește așezările Sânt Alfio și 
Fornazzo. Deși specialiștii con
sideră că lava se va scurge 
printre aceste localități, fără a 
le asalta direct, localnicii sint 
circumspecți, cu atit mai mult 
cu cit fluviul de foc a măturat 
din cale unele baricade pri
mitive pe care ei le-au înălțat 
spre a-și proteja livezile, viile 
și locuințele.

WASHINGTON 17 (Agerpres) 
— „Sîntem foarte dornici să ne
gociem cu Uniunea Sovietică 0 
reducere reciprocă a forțelor 
noastre din Europa11, a decla
rat duminică, într-un interviu 
televizat, secretarul de stat al 
S.U.A. William Rogers, referin- 
du-se la propunerile în acest 
sens făcute joia trecută, la Tbi
lisi, de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. 
El a anunțat, totodată, că am
basadorul S.U.A. la Moscova a 
primit instrucțiuni de a lua 
contact cu oficialitățile sovie
tice în legătură cu aceste pro
puneri.

@ O delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și a 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor a sosit Ia Bonn pen
tru o vizită de șapte zile — 
anunță agenția Taniug. Dele
gația este condusă de Vladimir 
Bakarici, membru în Biroul E- 
xecutiv al Prezidului U.C.I.

® Agenția M.T.I. anunță că 
Janos Peter, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Ungare, și 
Nguyen Thi Binh, ministrul a- 
facerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
care se află într-o vizită la 
Budapesta, au continuat luni 
tratativele începute săptămîna 
trecută.

© 173 bolnavi de holeră sînt 
spitalizați in regiunea Tjirebon 
din vestul insulei Jawa — a- 
nuțâ agenția indoneziană de 
știri „Antara". Agenția mențio
nează că, din 349 de persoane 
atinse de boală, 33 au decedat 
de la jumătatea lunii februa
rie pînă la sfîrșitul lunii apri
lie.

® Luni au început în Spania 
alegerile pentru sindicatele o- 
ficiale, care vor dura o săptă- 
mînă. Organele ce vor fi alese 
vor avea dreptul să facă numai 
recomandări cu caracter limi
tat în unele probleme econo
mice, posturile importante in 
sindicatele oficiale rămînînd în 
continuare sub controlul guver
nului.

Postul de radio Colombo 
anunță capturarea de către, for
țele de securitate a unor însem
nate cantități de arme, alimen
te și muniții aparținînd insur
genților ce acționau în distric
tul Moneragala.

Ministrul informațiilor a fâ- 
cut cunoscut că mai mulți 
ducători ai insurgenților, 
încercau să se refugieze în 
glă, au fost, de asemenea, 
turați.

...Șl DIN CAMBODGIA

can
ea re 
jun- 
cap-

PNOM PENII 17 (Agerpres). 
— Forțele saigoneze au declanșat 
o nouă operațiune pe teritoriul 
cambodgian ; denumită „Cuu 
Long 44“ .aceasta se desfășoa
ră, după oum au anunțat surse 
de la Pnom Penh, în regiunile 
Kien Tuong, Kieng Phong, 
Chau Doc și Kien Giang, cu 
participarea mai multor mii de 
militari saigonezi. Este cea de-a 
treia operațiune în care sînt an-

gajate, în momentul de față, 
trupe ale regimului de la Sai-* 
gon, pe teritoriul combodgian, 
împotriva forțelor de rezisten* 
ță populară.

Agențiile de presă semnalea
ză, în același timp, violente 
ciocniri între patrioți și unități 
ale regimului Lon Nol-Sirik 
Matak în provincia Oddar Mean 
Chey din nord-vestul Cambod- 
giei.

• La invitația guvernului 
sovietic, luni a sosit la Mosco
va într-o vizită oficială, pri
mul ministru al Canadei, Pi
erre Elliott Trudeau. Oaspetele 
canadian a fost întîmpinat de 
Alcxei Kosîghin, 
Consiliului de 
U.R.S.S., și de 
sovietice.

z

întrevedere W. Rogers
U Thant-C» Jarring© Publicația londoneză „Sun

day Times" relevă că în 1970, 
numărul persoanelor cu califi
care superioară din Europa oc
cidentală, care s-au stabilit în 
S.U.A. a fost cu 30 la sută mai 
mare decît în 1969. Ca și in 
trecut. Marea Britanic a fost 
cea care a avut cel mai mult 
de suferit. De aici au plecat 
în cursul anului trecut 680 de 
tehnicieni, 220 do savanți de 
diferite specialități și aproxi
mativ 200 de medici.

președintele
Miniștri al 

alte oficialități

comerțului ex- 
Mario Zagari, a

Israelului la Istanbul, Ephraim 
de opt persoane înarmate, rămase

• Poliția siciliană a anun
țat dispariția marchizului Ma
rino Gutierrez di Spadafora.

al

nello CELiO: Lumea occidentală
în fața unor serioase dificultăți

@ Consiliul Poporului al Re
publicii Siria a aprobat carta 
privind constituirea Federației 
Republicilor Arabe. Hotărîrea 
creării federației a fost adop
tată, după cum se știe, la reu
niunea de la Benghazi, din a- 
prilie a.c., la care au participat 
președinții Anwar Sadat (RAU), 
Ilafez Assad (Siria) și Moameu 
El Gedafi (Libia).

3 O furtună neobișnuită, în
soțită de ploi, s-a abătut asu
pra capitalei Indiei. După cum 
relatează agențiile internațio
nale de presă, datorită vîntului 
deosebit de puternic (100 de 
kilometri pe oră) la Delhi s-au

Ministrul 
terior al Italiei, 
părăsit luni Roma, îndreptîn- 
du-se spre Pekin, în fruntea 
unei delegații economice cu- 
prinzînd reprezentanții a 43 de 
întreprinderi și instituții ban
care de stat și particulare — 
anunță agenția A.N.S.A. Vizita 
oficială în R.P. Chineză a mi
nistrului italian al comerțului 
exterior va dura pînă la 26 
mai.

NEW YORK
— Secretarul de
William Rogers, s-a întilnit luni 
la sediul Națiunilor Unite, cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și cu reprezentantul a- 
cestuia în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring. Scopul .vizitei 
lui Rogers la sediul O.N.U. a 
fost de a face cunoscute lui 
U Thant conoluziile sale in 
urma recentului turneu între
prins în unele capitale arabe și

17 (Agerpres). 
stat al S.U.A.,

la Tel Aviv — informează a-> 
gențiile de presă.

După întîlnire, William Ro
gers a declarat ziariștilor că 
discuțiile care au loc între 
S.U.A. și guvernele interesate, 
inclusiv cu secretarul general 
al O.N.U. și cu Jarring, vor con
tinua in vederea realizării unui 
„acord interimar" asupra re
deschiderii Canalului de Suez, 
ca o etapă spre o reglementare 
de ansamblu a conflictului diu 
Orientul Apropiat.

® Consulul general
Elroni, a fost răpit luni 
neidentificate. Răpitorii au pătruns în cursul zilei în locu
ința consulului general, situată în plin centrul orașului, 
după care s-au îndreptat, împreună cu acesta, într-o direcție 
necunoscută.

Evoluția
evenimentelor din R.A.U.

BERNA 17 (Agerpres). — „E- 
conomia Elveției nu va suporta 
o a doua reevaluare11, a decla
rat ministrul de finanțe al a- 
cestei țări, Nello Celio. Evocînd 
situația economică a țârii în 
cadrul unei reuniuni a Partidu
lui Radical-Democratic, al că
rui președinte este, Celio a su-

bliniat că guvernul său a ho- 
tărît recent reevaluarea francu
lui „în mod exclusiv pentru a 
feri Elveția de un dezastru e- 
conomic și financiar fără pre
cedent". (

Referjndu-se, pe de altă par-î 
te, la situația monetară ințeroc-]

cidentală, ministrul elvețian șl-a 
exprimat convingerea că „lu
mea occidentală, afectată de e- 
fectele crizei monetare și ale 
inflației, va cunoaște serioase 
dificultăți dacă nu va între
prinde măsuri care să pună 
capăt escaladării prețurilor".,

CAIRO 17 (Agerpres). — Zi
arul „Al Ahram", reluat de a- 
genția M.E.N., informează că 
110 persoane au fost arestate 
în R.A.U. pentru implicare în 
tentativa eșuată de complot. 
Potrivit ziarului, autoritățile e- 
giptene de resort anchetează în 
prezent acțiunile împotriva se
curității de stat ale celor ares
tați.

CAIRO 17 (Agerpres). — A- 
genția M.E.N. anunță că pre
ședintele R.A.U., Anwar Sadat, 
a emis un decret în baza căru-

ia Mohamed Dakroury a foști 
numit în funcția de secretau 
general ad-interim al Uniunii 
Socialisto /Xrabe. Mohamed Da
kroury a cerut conducătorilor 
și organizațiilor Uniunii Socia-* 
liste Arabe la toate nivelela 
să militeze pentru consolidarea 
unității naționale și salvgarda* 
rea cuceririlor dobîndite do 
poporul egiptean. El a declarai 
că Uniunea Socialistă Arabă 
trebuie să fie conducătorul și 
autoritatea supremă în țară* 
relevă agenția M.E.N.
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