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încheierea vizitei
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Federală 

Germania
PLECAREA DIN BONN

Sîmbătă 30 iunie, s-a înche
iat vizita oficială pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a întreprin- 
s-o în Republica Federală 
Germania.

Aeroportul Koln-Bonn, unde 
s-a desfășurat ceremonia ple
cării, este împodobit, ca și in 
ziua sosirii, cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Au 
sosit pentru a-și lua rămas 
bun președintele Republicii 
Federale Germania, Gustav 
Heinemann, împreună cu so
ția, doamna Hilda Heinemann, 
ministrul federal al justiției. 
Gerhard Jahn, care în timpul 
vizitei a fpst reprezentant per
manent al guvernului federal 
pe'lingă șeful’lstatului român,
/ X '1

împreună cu doamna Anna 
Jahn, Dietrich Spangenberg, 
șeful Oficiului prezidențial fe
deral, persoane oficiale vest- 
germane.

La ceremonia plecării parti
cipă ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea, 
membri ai ambasadei și Agen
ției economice a țării noastre. 
Este prezent de asemenea 
ambasadorul R. F. Germania 
la București, Erwin Wickert.

Cei doi președinți primesc 
raportul comandantului Gărzii 
de onoare aliniate pe aeroport, 
apoi trec în revistă garda.

Răsună acordurile imnuri
lor 'de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Federale Germania.

Pe terasa aerogării, un grup 
numeros de muncitori și teh
nicieni români, care lucrează

în„R.F. Germania, în cadrul 
contractelor de cooperare cu 
întreprinderi. din această țară, 
scandează cu însuflețire 
..Ceaușescu — România", a- 
clamă, flutură stegulețe tri
colore, exprimîndu-și încă o 
dată dragostea Și respectul 
pentru conducătorul țării 
noastre.

Un grup de copii oferă celor 
doi președinți, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Hilda 
Heinemann buchete de tranda
firi roșii.

La scara avionului, cei doi 
președinți iși iau un călduros 
rămas bun, își string mîinile.

La 9,15, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează in- 
dreptîndu-se spre patrie. Pînă 
la frontieră, avionul preziden
țial este escortat de o escadri
lă a forțelor aeriene federale.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

Odată cu începutul lunii lui cuptor, am pășit în cel 
de-al doilea semestru din anul hotărîtor al cincinalului. Ne 
aflăm ia cumpăna dintre cele două semestre ale anului în 
curs și totodată în momentul care marchează scurgerea pri
mei jumătăți a cincinalului. Am parcurs, așadar, prima ju
mătate din această etapă deosebit de fertilă — am putea 
spune cea mai fertilă din întreaga istorie a neamului româ
nesc — în dezvoltarea economică și socială a țării. Bilanțul 
din primul semestru al muncii întregului popor este pozi
tiv. Minerii Văii Jiului au și ei toate motivele să se min- 
drească cu rezultatele activității lor și să privească opti
miști înainte. Confruntîndu-se cu serioase dificultăți, ei au 

,-asigurat în această perioadă nevoile sporite de cărbune 
•cocsificabil și energetic ale economici naționale. Indicațiile 

I prețioase date de conducătorul iubit al partidului și statului, 
■ tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru din 
I septembrie anul trecut, programele de măsuri întocmite pe 

baza acestor indicații, angajamentele luate de mineri în 
< fața partidului, sint înfăptuite pas cu pas. In perioada care 
• a trecut de la istorica v,z.ită, planul extracției de cărbune a 

fost îndeplinit în fiecare lună. Se înlătură treptat greută
țile care au existat, se fac eforturi încununate de succes 
pentru extinderea mecanizării, pentru organizarea mai supe
rioară a producției și a muncii în vederea obținerii unor 
randamente sporite și pe această bază a creșterii eficienței 
economice.

Aprecierea rezultatelor obținute obligă însă la medita
ții. Momentul trecerii în cea de-a doua jumătate a anului 
este bogat în semnificații Semestrul în care am pășit repre
zintă o perioadă de trecere la preluarea sarcinilor sporite 
alo olanului'extracției de cărbune pe. anul viitor. Această 
trecere înseamnă de fapt nu riumai o pregătire tehnică și 
organizatorică ci și o creștere treptată a sarcinilor de plan 
pentru a atinge în ultimul trimestru nivelul prevăzut pentru 
anul viitor.

Recenta analiză făcută de secretariatul comitetului ju
dețean de partid împreună cu secretariatul comitetului mu
nicipal și factorii de conducere din industria carboniferă, 
analizele care au avut loc la nivelul exploatărilor miniere 
asupra modului în care se îndeplinesc programele de măsuri 
întocmite în urma vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Valea Jiului au demonstrat că există pretutin
deni largi posibilități de creștere a realizărilor de pină acum, 
de obținere a unor niVele superioare la toți indicatorii. In 
semestrul încheiat obținerea unor rezultate mai bune pe 
ansamblul bazinului a fost frînată de multe. deficiențe, o

In hala de galvanizare și cadmiere a F.S.II. Vulcan — una din secțiile in care 
domnește ordinea și disciplina i-am inregistrat pe Ion Zburlea, Nicolae Ghiocea și 
Dumitru Turcu in timpul operației de galvanizare a telescoapelor pentru stilpii hi
draulici.

Ritmic,
cu spor

In luna iunie, ca și in toa
te celelalte de la incepulul 
anului, colectivul minei Dîl- 
ja a reușit să depășească 
sarcina planificată Ia pro
ducția de cărbune brut. In 
felul acesta, volumul de căr
bune extras suplimentar ia
tă de plan în primul semes
tru este de peste 2 800 tone.

Cel mai însemnat aport la 
acest prestigios succes l-a a- 
dus colectivul sectorului III 
— cu peste 2 500 
bune, alături de 
du-se și colectivul
I.

Brigăzile situate
întrecerii sint cele conduse 
de Pavel Toșnady și Vasi
le Baltag, din sectorul III ; 
Dumitru Bălășcău, Ioan Di
nu și Emil Aionesei, din sec
torul I; loan Andretca și 
Petru Scrădeanu din secto
rul II.

tone căr
ei situin- 
sectorului

in fruntea

Cherestea
rășinoasă
peste plan
Colectivul Unității fores

tiere de exploatare și tran
sport' Petroșani Încheie luna 
iunie cu . importante reali
zări in muncă, dedicate zi
lei de 23 August. Prevede
rile de plan pe luna iunie 
la numeroase sortimente 
lemnoase între -ca*e bilt? 
manele, traverse speciale, 
doage bere, cherestea fag 
vor fi îndeplinite, întrevâ- 
zîndu-se și unele depășiri.

Cel mai însemnat succes 
al colectivului pe luna iu
nie îl constituie însă depă
șirea planului la cherestea 
rășinoasă cu peste 400 me
tri cubi, ceea ce înseamnă 
realizarea unei producții 
duble în raport cu cea pla
nificată.

Pînă la sfirșitul lunii, 
vor fi recuperate restanțe
le la sortimente ca bușteni 
rășinoase, lobde pentru dis\ 
tilare, doage de ambalaj etc.

echipament
de susținere

(Continuare in pag. a 3-a)

VULCANUL

Pline și politețe

Pentru prima oară, grinzi 
metalice de 1,60 m lungime, 
se vor folosi la Lupeni în a- 
bata.jele frontale de | 
100 ml Noul echipament 
susținere, folosit pînă 
la sectorul IV doar la 
cu lungimea de front 
ml. a fost introdus și 
utilizai, începînd cu 
a.c 
est. stratul 3.

Aplicarea tehnologiei se va 
realiza de către minerii din 
brigada condusă de Petre Con
stantin, care și-au dovedit 
priceperea reușind să extra
gă, suplimentar față de plan, 
un volum de cărbune de pes- 
e 3000 tone.

peste 
de 

acum 
abataje 
sub 50 
va fi 

1 iulie 
în abatajul frontal nr. 4

In unele situații toleranța morala ne este 
pusă atit de greu la încercare incit și reac
țiile noastre cunosc o largă gama de mani
festam - de la tăcerea dezaprobatoare pînă 
la dreapta indignare. Și autorii acestor si
tuații sint oameni ce dovedesc o curioasă cali
tate morală.

De pildă duminică dimineața, la chioșcul rle 
piine din piața Petroșani. Pe la ora 8. in 
timpul acelei ploi torențiale, o mașină (poartă 
numărul 31 HD 2I40) a sosit cu piine proas
pătă Adăpostiți prin hale, oamenii au ieșit 
n ploaie așezîndu-se la rind. Cîțiva erau feriți 

de umbrele, cei mai mulți înfruntau cu stoi
cism șiroaiele verticale. S-au adunat peste 20 
Descărcatul plinii se făcea în ritm de melc, 
•ar clienții au început, bineînțeles să se preci
pite. Un barbat i s-a adresat celui care exe
cuta operația descărcării să grăbească ritmul.

La care cel interpelat i-a răspuns printr-o în
trebare „de" ce nu ați cumpărat rnai de dimi
neață ?" „Pentru că nu era proaspătă plinea"; 
„Ce, numai pîine proaspătă puteți mînca ; 
a fost replica impertinentului salariat.

Da, tovarășe salariat al Fabricii de piine, 
oamenii vor și trebuie să mănînce piine proas
pătă. Și odată cu ea nu trebuie să înghită și 
grosolănii. Din mai multe motive, iată-le, ți le 
amintesc pe cele mai importante. Prima — 
acest chioșc de pîine a fost plasat în actualul 
loc ca și cind in Petroșani ar fi primăvară 
veșnică, lipsită de geruri, ploi sau alte capri
cii ale naturii. Secundo — la ora 8, mai ales 
că era duminică, trebuia să existe pîine proas
pătă potrivit unor elementare reguli corner, 
ciale. Terțio - dumneata, distribuitor sau des- 
cărcător al plinii, ar trebui să ai o conduită 
civilizată și respectuoasă fqță de cei care 
cumpără produsul întreprinderii la care nu 
ești altceva decit salariat. La astfel de ches
tiuni ar fi fost potrivit să gindești duminică di
mineața cind, în timpul acelei averse, ai jig
nit nu un om, ci pe toți cei care cu răbdare 
așteptau să cumpere piine.

Pîinea. ca orice alt produs oferit de co
merțul nostru socialist are și un ambalaj 
invizibil dar sesizabil în orice imprejurare - 
politețea.

Ts.

Obiective
predate

în avans
Colectivul șantierului de 

construcții forestiere Petro
șani Cimpa raportează, 
depășirea, alături de alți in
dicatori economico-iinanci- 
ari și a planului fizic de lu
crări.

Interesul major manifestat 
pentru predarea' înainte de 
termen a lucrărilor s-a ma
terializat în drumuri auto e- 
xecutate în avans, unele de 
pînă la două luni, precum și 
in dublarea lungimii pînă la 
această dată a traseelor re
cepționate față de lungimea 
planificată.

Din planul pentru semes
trul II a.c. au lost de curind 
predați 2.5 km drum auto 
Iordănel, 1,9 km — Ohaba 
Ponor, 3,7 km drum auto 
Scoarței (Valea de Pești) și 
1,4 km — Fetița Mare (Voie
vodul.

Adunarea festivă prilejuită de
Sărbătorirea
Zilei învățătorului"

Priritre sărbătorile adoptate 
de tradifie se află și „Ziua în
vățătorului" — 30 iunie, pri
lej cu care, la sfirșitul fiecă
rui ari de învăfămînt, poporul 
nostru omagiază pe aceia care 
călăuzesc cu pricepere, dra
goste și tact. pedagogic pașii 
copilului pe întortocheata ca
le a formării personalității 
sale.

Ieri — dimirieafă, Casa de 
cultură din Petroșani, a fost 
locul de întîlnire al tuturor 
educatorilor, învățătorilor și 
profesorilor, cadre didactice

de la școlile din Valea Jiului. 
In semn de gingașă prețuire, 
pionierii de la Școala generală 
nr. 4 din Petroșani ii întîmpi- 
nau cu lămpi minerești aprin
se — simbol al flăcării învă
țăturii pe care ei o aprind 
in inimile miilor de copii de 
pe aceste centenare melea
guri carbonifere — iar in foa
ier alte grupuri de copii re
prezentau scene din 
școlii.

La adunarea festivă
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu per
soanele oficiale care i-au în
soțit în vizita oficială în Re
publica Federală Germania, 
s-au reîntors sîmbătă la amia
ză in Capitală.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita înalțilOr oaspeți români 
în R. F. Germania a constitu
it o expresie evidentă a rela
țiilor bune, prietenești, care 
s-au dezvoltat în ultimii ani 
între cele două state, ea în- 
cheindu-se cu rezultate deose
bit de rodnice, din toate punc
tele de vedere. La cel mai înalt

nivel a fost exprimată hotărî- 
rea comună de a intensifica 
colaborarea multilaterală, pe 
multiple planuri, în avantajul 
reciproc, al înțelegerii, colabo
rării, progresului și păcii în 
lume.

Avînd loc acum, in preajma 
Conferinței pentru securitate 
și colaborare în Europa, întîl- 
nirile și convorbirile conducă
torilor celor două state, desfă-

șuratc intr-o atmosferă des
chisă, constructivă, documen
tele politice de deosebită în
semnătate, acordurile de co
operare economică, științifică, 
tehnică și culturală, semnate 
cu acest prilej, au ilustrat în 
mod concret posibilitățile re
ale ce există pentru înfăptui
rea telurilor nobile ce stau în

(Continuare in pag, a 4-a)
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COMUNICAT COMUN

cu privire la vizita oficială in Republica Federală Germania 
a președintelui Consiliului de Stat ■ 

al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu
i ■ ........

MESAJUL
adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu colectivului 
ziarului „Clopotul" din Botoșani

Dragi tovarăși,
Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc in mod căldu

ros pentru invitația pe care nii-ați adresat-o, de a lua parte 
la sărbătorirea a 40 de ani de la apariția primului număr al 
ziarului „Clopotul" — Botoșani. Regretind sincer că timpul 
nu-mi permite să iau parte la această aniversare, doresc să 
adresez pe istă cale călduroase felicitări- Obiectivului 
redacțional, colaboratorilor, precum și corespondenților vo
luntari —- muncitori, țărani, intelectuali —, tipografilor câre, 
atit in anii ilegalității, cit și în perioada de după elibera
rea tării, și-au adus contribuția la editarea și tipărirea 
ziarului.

Intre cele peste 300 de ziare și reviste apărute in tre
cut sub îndrumarea Partidului Comunist Român și care au 
avut un rol important in mobilizarea maselor largi la lupta 
revoluționară pentru apărarea drepturilor și libertăților de
mocratice, împotriva fascismului, ziarul „Clopotul", apărut 
la 30 iunie 1933, a jucat un rol deosebit de important. împre
ună cu celelalte publicații comuniste, „Clopotul" a militat 
activ pentru apărarea independenței și suveranității naționale, 
pentru răspindirea ideilor marxist-leniniste in rindul maselor, 
demascînd cu fermitate concepțiile politice retrograde, acțiu
nile teroriste ale elementelor fasciste. Deși suprimat in mal 
multe rînduri de către organele represive hurghezo-inoșie- 
rești, ziarul a continuat să apară, sub alte denumiri, manifes- 
tindu-se tot timpul ca o tribună activă de luptă pentru apă
rarea intereselor poporului.

După eliberarea patriei de sub jugul fascist, „Clopotul" 
și-a adus contribuția la întreaga luptă pentru transformarea 
revoluționară a societății românești. Ia construcția social- 
economică a tării, la succesul marii opere de edificare a 
orînduirii socialiste pe pămîntul României.

Am convingerea, dragi tovarăși, că bilanțul pe care-1 
faceți cu prilejul acestei aniversări va constitui pentru dum
neavoastră toți — redactori și colaboratori — un puternic 
imbold de a acționa și mai hotărît pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii, astfel ca ziarul să răspundă cit mai bine înal
telor cerințe pe care partidul le pune in fața presei noastre 
comuniste. Sint încredințat că acționînd pe linia bogatelor 
sale tradiții din trecut, ziarul „Clopotul" iși va spori și 
mai mult în viitor contribuția la lupta generală a între
gului popor pentru transpunerea cu succes în viață a politi
cii interne și externe a partidului, pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului cincinal și dezvoltarea în ritm ac
celerat a economiei, științei și culturii în patria noastră, 
pentru educarea socialistă a oamenilor muncii și aplicarea 
neabătută a normelor eticii și echității socialiste în întreaga 
viață socială, pentru bunăstarea și civilizația întregii noas
tre națiuni.

Vă urez, dragi tovarăși, succese tot mai mari in în
deplinirea sarcinilor de răspundere ce vă revin, satisfac
ții depline în muncă, multă sănătate și fericire.

interjudețeană
Astăzi, la Gjupul școlai 

minier din Lupeni are loc 
festivitatea de deschidere a 
celei de a IV-a ediții a ta be* 
rei interjudețene de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, organizată de 
C.C al U.T.C. In această,;^- 
bără, organizată iu patru*se 
i’ii și condusă d>' cei mai buni 
ofițeri și cadre didactice, se 
vor pregăti viitorii elevi-co- 
mandanți din liceele de cul
tură generală și-de speciali
tate, din școlile profesionale 
și ucenicie la locul de muncă 
din județele Cluj. Arad, Mu
reș, Alba și Hunedoara.

Aici, tinerii vor lua cunoș
tință cu problemele specifice 
apărării patriei, iar in cadrul 
programului z sînt prevăzute 
și diverse activități cu 
ter cultural-educativ și 
tiv.

La deschiderea celei 
patra ediții a acestei 
in orașul Lupeni urăm 
ces deplin în buna organiza
re și desfășurare a activități
lor în așa fel încit tinerii par- 
licipanți să beneficieze de 
cele mai bune condiții pen
tru a se pregăti în vederea a- 
părării patriei.

Simion POP 
activist U.T.C.

cătțe

carac- 
spor-

de a 
tabere 

suc-

In întrecerea pentru înfrumusețarea și gospodărirea localităților,

m st w mi m5
lltP.lSII...

Anul trecut, orașul Vulcan, 
pentru realizările obținute în 
întrecerea de infrumusețare și 
gospodărire a orașului, a ocu
pat locul I pe județ și apoi 
mențiunea T pe țară. Acest bi
nemeritat loc în Întrecerea pe 
țară pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localități
lor a impulsionat și mai mult 
spiritul civic, hărnicia locuito
rilor și a gospodarilor orașului. 
Anul acesta Vulcanul s-a in
tegrat cu obiective noj in în
trecere. Pentru a aila amănun
te despre natura acestora, am 
stat de vorbă cu tovarășul PE
TRU BARBU, prim secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, președintele comitetu
lui executiv al consiliului 
popular orășenesc. Interlocuto
rul a răspuns cu multă bunăvo
ință la întrebările noastre.

— Este bine cunoscut me
ritul edililor și cetățenilor 
din orașul dv., merit încu
nunat anul trecut cu menți
unea l pe tară in întrecerea 
pentru înfrumusețarea și bu
na gospodărire a localități
lor. Vă rugăm să ne spuneți 
ce v-ati propus pentru ca a- 
nul acesta să depășiți suc
cesele pe 1972 ?

Interlocutor tovarășul PETRU BARBU, 
primarul orașului Vulcan

— Anul acesta am continual 
acțiunea de înfrumusețare a o- 
rașului iar 
sezlucrează 
nou și vor 
cetățenilor, 
importante 
dionul. Ne-am propus ca in 
cest an să terminăm 
de drenaj, terasament și săpa
rea pistelor. In acest' sens, apre
ciez ca deosebit de merituoase 
eforturile" tineretului, pre
cum și sprijinul deosebit al or
ganelor și organizațiilor de 
partid și U.T.C. din întreprin
derile și instituțiile de pe raza 
orașului care a deschis un șan
tier propriu. Pînă la toamnă

obiectivele la care 
îi vor da un aspect 
răspunde cerințelor 

Printre cele mai 
obiective ar fi sta- 

a- 
lucrările

vom inaugura bazinul de înot 
din cadrul locului de agrement 
-Brazi" și alte obiective. De a- 
semenea se apropie de finali
zare amenajarea spatiilor verzi 
din cartiere, a spatiilor de joa
că pentru copii, ornamentarea 
balcoanelor cu flori.

— Mai sint și alte obiec
tive ?

— Aș fi dorit să nu vorbim 
de ele acum pentru că finali
zarea lor va mai dura. Ne-am 
propus ca pînă la toamnă să 
înceapă lucrările pentru ame
najarea unui „oraș permanent 
al copiilor", a unui lac de a- 
qrement la intrarea în cartierul

Coroești. Acestea ar fi obiecti
ve mai de amploare. Intențio
năm, de asemenea, să constru
im o pistă de carting la casa 
pionierilor iar prin contribuția 
în muncă a cetățenilor să fina
lizăm căile de acces la locul 
de agrement, respectiv, străzile 
Brazi și Bazinului.

— Așa stind lucrurile 
vefi certitudinea că 
ciștiga din nou întrecerea ?

— Prin forțele noastre pro
prii, cu potentele mari ale ce
tățenilor care au răspuns cu 
conștiinciozitate chemărilor la 
muncile patriotice, și cu spriji
nul nemijlocit al tuturor orga
nelor și organizațiilor din oraș, 
avem certitudinea că vom fi 
din nou la înălțime în întrece
re, că vom avea motive de a ne 
rnîndri.
insă și 
nicipiul 
ocupat 
trecut,
nu numai pentru noi ci și pen
tru celelalte orașe 
ului. In orice caz, 
lăsa ușor depășiți de alțr

La întrecere participă 
alte localități din mu- 
nostru iar locul fruntaș 
de orașul Vulcan anul 
a constituit un imbold

VIENA
W///////////////////Z/////A///Z/Z////ZZ

orașul 
muzicii

Plimbindu-te prin Viena do
minată de siluetele ptitor fas
tuoase monumente și edificii 
celebre, iii dai seama de ce 
capitala Austriei, tară situa
tă in centrul Europei, are 
personalitatea ei.

In cele ce urmează nu mă 
voi referi la orașul cunoscut 
pe agendele internaționale ca 
loc al marilor reuniuni, con
ferințe, congrese etc. și unde 
reprezentanți din diferite țări 
vin să discute, aducînd in 
dezbateri probleme ce con
fruntă lumea contemporană,

ale Văii Ji- 
nu ne vom

«...

I. FIERARU

I

ci doar la orașul muzicii, o- 
rașul valsurilor lui Johann și 
Richard Strauss.

Nimănui nu îi este indife
rent cind trece prin fafa cas
telului Schonbrunn, monu
ment al barocului tîrziu, o 
replică vieneză a palatului de 
la Versailles, Catedralei Si. 
Ștefan, care domină întreg o- 
rașul, palatului Holbutg, tas
ta reședință imperială, pala
tului Belvedere, Parlamentu
lui sau bisericii Sf. Carol, 
Prateruiui ele. Cine oare nu 
rămîne extaziat în lata Ope
rei vieneze ? Cine oare, tînăr 
sau vîrstnic., femeie sau băr
bat, nu rămihe profund emo
ționat cind se plimbă pe ma-

Vasile BRA1LOIU

(Continuare In pag. a 4-a)
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i Sic tranzit... <
IDupâ eforturile rodnice ■ 

ale colectivului de la |

II.U.M.P. — moleta, organul i 
principal și cel mai masiv | 
. al instalației de acționare . 

I a telescaunului din Paring, i 
• a sosit la destinație. A so- • 
Isit, e ușor de spus I Pentru I 

că ajungerea ei la cota de | 
II 800 m din Paring a fost o ■ 

treabă dificilă. Dar, cu în- | 
Idrăzneala temerară a unei . 

echipe de transport de la I 
T.C.M.M, escaladarea enor-

Imei piese metalice a decurs I 
în bune condițiuni. După I 
Icum, de altfel, se poate ve- I 
dea din aceste „momente" | 

I imortalizate pe peliculă de .
muncitorul Alexandru Ner- j

Fete frumoase

OeZcV.
• • •

t

Locuitorii 
Darlington 
liului municipal să organize
ze un concurs al frumuseții. 
Inițiatorii acestei manifestări 
au declarat că succesul său 
va fi asigurat. După o serie 
de discuții, care au durat cî- 
teva zile. Consiliul municipal 
a respins cererea, motivind 
că un astfel de concurs este 
ineficient, deoarece „la Dar
lington nu există decît 
frumoase".

orașului englez 
au cerut Consi-

Culmea ghinionului
Japonezul Asahi Amin a fost martorul unei întîmplări 

neobișnuite. Intr-o noapte a fost trezit de o zguduitură 
puternică a casei, situată în apropierea țărmului. Și, nici 
mai mult nici mai puțin, s-a trezit cu prora unui petrolier... 
la- patul său. Ulterior a dezlegat și misterul : în rada por
tului s-au ciocnit două nave și una dintre ele a fost azvîrlită 
de cealaltă pe țărm, direct în casa nenorocosului japonez.

în cunoș-Victime ale
„europeni

zării"

A. pierdut autobuzul...
Foto : Al. RIEGELHAUPT

(în
de 
Șl,

Frizerii din Calcutta 
dia) sînt foarte alarmați 
reducerea clientelei lor 
bineînțeles, a veniturilor. 
Cauza ? „Europenizarea" mo
dei. In ultimul ținip tot mai 
mulți bărbați au renunțat la 
serviciile ftiaerilor, întrucît 
au început să poarte părul 
lung

cauză Un tapir
alb ȘAH (III)

și barbă.

O măsură
Și reversul ei

, vederea combaterii
șase 

au 
la

In 
criminalității în urmă cu 
luni autoritățile suedeze 
transferat din provincie
Stockholm 200 de’ polițiști. 
Măsura a fost deosebit de e- 
ficace: numărul crimelor în 
capitala suedeză s-a redus cu 
10 la sută. Totuși, presa a re
levat că în perioada amintită 
criminalitatea a sporit în a- 
ceeași măsură în provincie.

Dorothy Uhnak, autoare a 
numeroase romane polițiste, 
a publicat' recent o carțe in
titulată : „Legea și ordinea" 
în care este descrisă, cu lux 
de amănunte, corupția care 
domnește în rîndul poliției 
newyorkeze. Datele furnizate 
de această carte sînt mult 
mai complete decît cele pre
zentate chiar de Cojnisia de 
anchetă „Knapp", desemnată 
special pentru a face 
gații în legătură cu 
problemă.

Aceasta pentu că 
Uhnak a scris cartea 
noștință de cauză, ea 
timp de 14 ani în 
liției marelui oraș

investi- 
această

Dorothy 
în cu- 
lucrînd 

rîndul po-
american.

O carte

Un animal-albinos, a cărui 
blană este lipsită de pigmentul 
natural — este o mare rarita
te. La grădina zoologică din 
Budapesta trăiește un tigru 
alb, la Tokio, .o .girafă albă, 
în grădina zoologică de la 
Barcelona se simte foarte bi
ne o gorilă albă. Nicăieri însă 
nu exista un tapir alb. Recent 
la Poznan s-a născut un tapir 
albinos și popularitatea sa a 
depășit deja granițele grădinii 
zoologice locale. Oamenii de 
știință din numeroase țări ale 
lumii se interesează de acest 
nou născut studiind fenome
nul.

Despre 
soluția 
proble
melor

La poalele Făgăra- 
șilor în fundul unei 
văi ascunse de agita
ția locurilor prea cău
tate, se află amplasa
tă în mod discret dar 
plină de farmec caba
na Neamțului, una 
din bazele de acces 
în masiv și în același 
timp un loc de odih
nă dintre cele mai a- 
greabile.

Am preferat, pentru 
dumneavoastră, să vă 
prezentăm în rînduri- 
le ce urmează aceas
tă bază turistică, gîn- 
dindu-ne că mulți 
veți escalada în luni
le de plin sezon turis
tic care urmează, 
crestele munților Fă
găraș, acest lan( mun
tos atît de îndrăgit de 
iubitorii drumeției al
pine.

Poiana Neamțului 
reprezintă o atracție 
deosebită pentru cele 
menționate dar și 
pentru faptul că este 
o cabană dintre cele 
mai accesibile. Din 
șoseaua națională Si
biu —, Făgăraș, în co
muna Avrig se des
prinde un drum fo
restier lung de circa 
15 km la capătul căru
ia se află cabana (al
titudine 706 m). Am
plasată pe versantul 
nordic al muntelui 
Scara, pe malul Rîu- 
lui Mare al Avriguiui, 
cabana Poiana Neam
țului are o capacitate 
de 44 locuri, bufet și 
restaurant, lumină e- 
lectrică și apă curen
tă, dar e dispusă mai 
ales într-o poziție de 
un pitoresc aparte.

Din terasa cabanei 
se zăresc meterezele 
de bazalt și granit ale 
crestei Făgărașului, 
dar numai cei teme
rari se încumetă să 
.învingă" o diferență 
de nivel de peste 
1 500 m. care încă de 
aici de jos triază pre
ferințele.

Sala de mese a ca
banei ornamentată cu

motive din folclorul 
românesc, conferă o 
atracfie în plus, at
mosfera intimă și de
osebit de plăcută fiind 
completată în mod 
fericit de micul bar 
la care, mulțumită ri
nei îngrijite aprovizi
onări se găsesc de 
toate pentru... toți.

cu același nume. Al
titudinea — 1 550 m. 
capacitatea 20 locuri 
într-un dormitor și un 
mic bufet. Această 
micro-cabană este a- 
șezată la rîndul ei în
tr-o popi fie plină de 
atracție și este domi
nată de o pădure de 
molizi precum și de 
muntele Scărișoara și

și pătrundem în par
tea inferioară a căl
dării Serbota deasu
pra cascadei cu ace
lași nume, ajungind 
după cca. 2 ore de 
mers la cabana hotel 
Negoiul.

Precizînd că acest 
punct de mare interes 
turistic se află deja 
în plin traseu de

uriașă»
In urmă cu citva timp, Ia Mtizeul din Leipzig (R.D. Ger

mană) a început restaurarea unei cărți gigantice. Este vorba 
de „Marele atlas Kurfiirst" editat acum 300 de ani. înălțimea 
cărții este de 1,70 m, iar dacă atlasul este deschis acoperă o 
suprafață de 2 in2.

Arbori miraculoși
In Africa de nord crește un copac pe care lo

calnicii îl denumesc „arborele diabolic" datorită 
caracteristicii sale ieșite din comun de a răsplndl 
o lumină strălucitoare în timpul nopții. Cerceta
rea scoarței copacului a dus la concluzia că a- 
ceasta confine o mare cantitate de fosfor.

Un alt copac constituie de asemenea o surpri
ză pentru turiștii care vizitează Asia de sud-est. 
Este vorba de un arbore din familia bananierilor, 
ale cărui frunze Sînt dispuse astfel înalt formea
ză un fel de pungă, în care păstrează apa strînsă 
în urma ploilor. Alte frunze ale acestui „copac 
fîntînă" alcătuiesc un fel de acoperiș care împie
dică evaporarea apei.

Gîștele ' 
și \vhisky=ul

Legenda spune că 
gîștele au salvat Ca- 
pitoliul. In Sco(ia a- 
ceste păsări păzesc 
astăzi cu multă grijă 
celebrele crame de 
la Dumbarton, unde 
se află la „învechit" 
nu mai puțin de 1,3 
milioane hectolitri 
whisky. Firmele sco
țiene producătoare de 
whisky preferă aceste 
păsări clinilor. In pri
mul rînd, serviciile a-

duse de aceste păsări 
sînt mai pufin costi
sitoare, ele fiind hră
nite cu iarbă și dife
rite produse rămase 
în urma procesului de 
fabricare a celebrei 
licori. In al doilea 
rînd, cînd și-au ter
minat „stagiul", îm- 
bătrînipd, gîștele sînt 
transformate în frip
turi sau alte prepara
te nil mai pufin apre
ciate de gurmanzi.

Răcoritoare...
ORIZONTAL': 1) Binefăcători tematici pentru o 

căldură mare; 2) Băutură răcoritoare... — ...din 
vin ! ; 3) Folosită la servirea băuturilor... — ...din 
temă ! ; 4) Flori — Au mare nevoie de răcoritoa
re (în prirqa fază) ; 5) Răcit de la urmă ! — Prenu
me — Ecou î 6) Răcorire... — ...la răcoare ! ; 7)
Reci la suflet — Răcoritoare la malul mării; 8)
Vin de la răceală — Udate la cap — Călduț doar 
pe jumătate ; 9) Fără pic de apă — Concurs cu 
cîștiguri | 10) Rece la inimă — O înghețată... ră
coritoare.

VERTICAL: 1) Rece pusă la masă; 2) Veneau 
cu răcoritoare — Avînt de la rece ; 3) Au mare 
nevoie de răcoritoare; 4) Iși deschide puncte cu 
răcoritoare — Ude 14 cap ! — Deschizători 1 ; 5)
De la rece I — Răcită puțin — Răcorit; 6) Aici la 
tară — Vine de la oraș ; 7) Răcoritoare... — ...Re
ce la cap... — ...acolo; 8) Răcoritoare puțin! — 
Cult I ; 9) Reci într-o parte I — Temperatură re
ce ; 10) Răcoros (fig.).

Poiana

Neamțului

Mutările albului și negru
lui care îndeplinesc condi
țiile impuse de enunțul pro
blemei constituie soluția sa.

Prin rezolvarea unei pro
bleme se înțelege găsirea solu
ției sale.

Soluția unei probleme este 
formată din următoarele mu
tări :

A.
este 
ției. 
este

B. 
determinate de posibilitatea 
negrului de a face mai multe

Cheia problemei care 
prima mutare a solu- 
La problema nr.' 2 cheia 
1) Ng5-cl.
Variantele problemei,

Spuneam că Poiana 
Neamțului este și o 
excelentă bază de ac
ces în traseele de 
creastă ale masivului. 
Pentru cei care vin 
cu trenul pînă la Si
biu, autobuze regu
late le asigură trans
portul pînă la cabană 
De aici, un drum pas
toral numit „Plaiul 
Bărcaciului" — mar
caj cruce roșie — ur
că pe piciorul de 
munte Bărcaciu pînă 
la Poiana Bărcaciului, 
unde se află cabana

zona alpină a Vîrto- 
pului Roșu (2 242 m) 
cu covoarele sale de 
smirdar înflorit în 
timpul primăverii.

Pentru continuarea 
drumului de acces 
spre hotelul alpin Ne- 
golu, cărarea marca
tă cu punct roșu o ia 
spre est, pe marele 
drum pastoral al Băr
caciului direct spre 
creastă, pe piciorul 
Scărișoarei. Trecem 
apoi pe la izvoarele 
Porumbăcelului și 
peste piciorul Puha

creastă al Făgărași- 
lor, nu ne rămine de
cît să lăsăm pentru 
dumneavoastră cu
noștința directă cu 
cele trei cabane pre
zentate și mai ales 
continuarea pe înalte
le cărări alpine ale 
Negoiului și Moldo
veanului, rămînînd 
cu convingerea că re
comandarea noastră 
va avea consecințe 
dintre cele mal plă
cute.

Aurel DULA

2 in2.

... de sezon

mut'ări după mutarea cheie. 
In problema nr 2 variantele 
sînt : 1) ...Rd5 și 1) ...R<16.

C. Subvariante, care apar 
în probleme cu' mai mult de 
două mutări și care constau 
în posibilitatea negrului de a 
face mai multe mutări la 
răspunsurile albului la muta
rea a doua, a t'reia etc... Pro
blema nr. 2 are în varianta 
l)...Rd5 subvariantele 2)...Rc4 
și 2) ...Re6, iar varianta 1) 
...Rf6 subvariantele 2) ...Re5 
și 2) ...Rg5.

Soluția unei probleme tre
buie să îndeplinească două 
calități principale :

A. Trebuie să fie univocă, 
adică să aibă o singură solu
ție, prin aceasta înțelegîn- 
du-se o singură cheie, iar la 
mutările negrului să existe 
cite un singur răspuns al 
albului.

Despre aceste calități vom 
vorbi în următoarele două 
articole, în care vom explica 
și noțiunea de zugzwang uti
lizată la problema nr.2.

B. Să fie cit mai frumoa
să, adică să cuprindă mutări 
ascunse și surprinzătoare 
care să-l incinte pe dezlegă
tor.

Problema în două mutări 
pe care o publicăm acum, 
îndeplinește din plin toate 
aceste calități.

Cei care o vor rezolva, vor

rămîne uluiți atît de mutarea 
cheie, cît și de mutările de 
mat. Ea a fost compusă de 
către americanul Samuel 
Loyd, primul din marea trip
lată Loytd-Shinkmann - Pauly 
și a fost publicată în ziarul 
Philladelphya Evening Bulle
tin în anul 1858.

Ing. Viorel DIACONU

Soluția 
problemei 

nr. 2
Alb: Rc7, Ng6 și g5, Cd3, 

pioni a4, d6, e2, g3, h5
Nsqru : Re6, pioni g7 și g4. 
Mat în trei mutări
1) Ng5-cl zugzwang.

l)...Rd5 2) Nb2 Rc4 3) Nf7±
2) ...Re6 3) Cf4+

1) ...Rf6 2) Cf4 Re5 3) Nb2±
2) ...Rg5 3) Cd5+

3 Samuel Loyd
’ ±

Soluție

Desen de:

Z. KIRALV-jr.

< REBUS ■
ORIZONTAL : 1) Sezoane ; 2) In plin sezon se 

face pe luncă — Stofă bună pentru sezonul esti
val ; 3) Sus la munte-n plin sezon...— ...vesele tn 
fond; 4) Sezoniști de la urmă!... — ...și sezoane!; 
5) Făcute la cursuri în plin sezon,, pentru baie — 
Cu mai multe sezoane ; 6) Pe-un picior de plai 
(dim.).., — ...la temă ! ; 7) Diminutiv masculin 
Pe un teren viran ! ; 8) Litoralul în sezonul esti
val ; 9) Nelipsite-n plin sezon-; 10) Cu vacanță de 
sezon — Se face pe ogoare și vara.

VERTICAL: 1).Bogată pe ogoare în sezonul de 
vară ; 2) Apar specifice pentru flecare sezon — 
Stau pe solar ! ; 3) Fiord în Norvegia — Plasare 
calendaristică într-un anume sezon ; 4) Sezoane 
(fig.)... — ...Scoase din arhivă 1 ; 5) Iar scoase din 
fire I — In această vară 1... — ...la paradă ! ; 6)
Sezoane din vreme ! Au fructele coapte vara 1 ; 
7) Din aceste veri ! — A scoate din țîțîni ; 8) Bi
nefacere estivală pentru culturi — De prost gust; 
9) Vine vara după un stat prelungit la soare — 
Scoasa dintre fire ! ; 10) Aici (pop.) — Unul care 
a stat prea mult la soare.

IN VOIAJ... 
(criptografie: 2, 6, 2. #,)

REBUS nf|
...ȘI DUPĂ VOIAJ
(Triverb: 6. 3, 9)

QJ
D Iulian IRIMESCU

Dezlegările jocurilor 
apărute în pagina 

„Magazin" anterioară
Careul VINE... Orizontal : 

1) Rămășaguri ; 2) Economi
cos ; 3) Curățat — Sp.; 4) U- 
milit — Aci ; 5) Pa — OO — 
Atot; 6) E — agresivi ; 7)
Rac — Inuț — T ; 8) Artă — 
Ed — Io ; 9) Taola — Arar ; 
10) Atrăgători.

Careul ...VARA — Orizon
tal : 1) Anotimpuri ; 2) Ră
cori — Dan ; 3) Isac — Ada
mo ; 4) E — Ras — Arat ; 5) 
Sia — Cute — A ; 6) As — 
Sori — A : 7) Nămol — Na- 
nu : 8) Una Arămit: 9) O- 
rare — Ana ; 10) Iser —- Se
nin.

IN CONCEDIU (criptogra
fie : 1, 6, 2, 4): A plecat la 
mare.

PE LITORAL (monoverb : 
2 — 5) : Tomis.

Pastorală.
Foto : I. CIUR
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• Cu data de 1 iulie a. c., la casele pionierilor din Pe

troșani, Vulcan, I.oneă și Lupeni vor începe activitățile spe
cifice vacanței de vară, în care vor fi angrenați un mare 
număr de pionieri și școlari din școlile municipiului. Aici 
se vori organiza excursii,, drumeții, concursuri pe diferite 
tematici, centre de înot etc.

• La concursul republican al ce-lor mai buni pionieri — 
instrumentiști din țară, dotat cu trofeul „Lira de aur", care 
va avea loc peste cîteva zile la Suceava, municipiul nostru 
va fi reprezentat prin talentatul trompetist Ion Neacșu de 
la Școala generală nr. 1 Petrila.

• La Școală generală nr. 2 Lupeni lucrările pentru con
struirea unei baze sportive în curtea atelierelor școlare sînt 
în faza de finalizare. După nenumăratele ore de muncă 
depuse de elevii acestei școli pentru amenajarea terenurilor, 
pe timpul vacanței ei se vor putea acum bucura de rodul 
muncii lor, întreeîndu-se în cadrul unor dispute sportive 
ce se vor organiza în curînd.

Scrisoare din tabăra 
turistică Qalați

Sărbătorirea „Zilei învățătorului11
(Urmare din pag. 1)

drelor didactice din munici
piul nostru, au participat 
tovarășii VICHENTE BĂLAN, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular al județului Hu
nedoara, CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, NICO
LAE HANEȘ, prim-secretar al 
Comitetului municipal al 
U.T.C., prof. VASILE BLEN- 
DEA, inspector general-ad
junct la Inspectoratul școlar 
județean, prof. dr. ing. NICO
LAE LEȚU, decan al Facultă
ții de exploatări miniere a 
Institutului de mine.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul CLE
MENT NEGRUȚ. A luat cu- 
vîntul prof. Victor Bădău, ins
pector școlar, care a prezentat 
bilanțul anului școlar încheiat 
în municipiu, rezultatele cu 
care învățămlntul din Valea 
Jiului, cadrele didactice, se 
prezintă la această confrunta
re cu propria lor muncă. In 
anul școlar 1972—1973 proce
sul de instruire și educație a 
tinerelor generații din Valea 
Jiului a făcut pași fermi spre 
perfecționarea în conținut și 
formă, spre legarea de nece
sitățile social-economice.

Toate aceste progrese 
sînt sintetizate în situa
ția la învățătură — anul

școlar se încheie cu un pro
centaj de. promovabilitate de 
89 la sută în învățămlntul de 
cultură generală și de 90,2 la 
sută în școlile profesionale și 
Liceul industrial minier din 
Petroșani.

Un grup de pionieri, purtînd 
mari buchete de flori, pătrund 
în sală, urcă la masa prezidiu
lui. Pioniera Daniela Ghidiu, 
de la Școala generală nr. 4, 
citește un tulburător mesaj al 
elevilor din Valea Jiului, a- 
dresat educatorilor lor de 
„Ziua învățătorului". Florile 
au fost laminate participanți- 
lor la adunarea festivă ca un 
semn de adîncă dragoste față 
de partid și stat, pentru viața 
fericită ce o trăiesc.

Tînăra învățătoare Elena Pă- 
trășcoiu, profesorii Ilie Mo
șie, Liviu Conta, Liana Vel- 
ciov, învățătorii, acum pensio
nari, Pavel Bîrcă, Maria Fio- 
rănescu, Ardelina Kralovans- 
chi, din generații diferite, 
cu o bogată experiență școla
ră sau aflați la începutul vo
cației, au vorbit despre noble
țea muncii de dascăl, de grija 
consecventă pe care partidul 
o acordă azi dascălilor, învă
ță mîntului românesc.

Pentru activitatea deosebită 
în munca cu pionierii au fost 
înmînate diplome de onoare 
ale Consiliului național al Or
ganizației pionierilor următo
rilor profesori și comandant i- 
instructori: Titu Gheroiu, I-

rina Sabău, Natalia Aldica, 
Viorica Todericiu, Elena Dia- 
conu, Vasile Nițescu, Atila 
Fiilop, Dumitru Sîrbușcă, Ana 
Roșea, Rodica Dunu, Maria 
Olariu și tovarășilor Ionel 
Cazan, secretar al Comitetu
lui municipal le parțid, Aurel 
Bîrlea, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Vul
can.

In încheiere a vorbit tova
rășul Vichente Bălan, care a 
reliefat semnificația „Zilei 
învățătorirlui", succesele în- 
vățămîntului din Valea Jiului 
care se integrează armonios 
în cel județean, sarcinile ce 
stau în fața școlii reieșite din 
cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
a. c. Participanții la adunarea 
festivă din Petroșani cu prile
jul „Zilei învățătorului", în- 
tr-o atmosferă de vibrant pa
triotism, au trimis o telegramă 
secretarului general al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Adunarea festivă a luat 
sfîrșit cu un omogen specta
col artistic prezentat de sur
prinzătorul cor al cadrelor 
didactice din Petroșani (diri
jor Vladimir Ureche), monta
jul tineresc „Un zîmbet, o 
floare" al pionierilor de la Li
ceul din Petrila și revista mu
zicală „Pe drumurile țării" a 
pionierilor de la Școala ge
nerală nr. 4 din Petroșani.

Grupul de pionieri turiști, 
format din 40 de copii de 
la Școala generală nr. 6 Pe
troșani, sub conducerea co
mandantului instructor de 
unitate prof. Mihai Enache, 
își petrece o săptămînă din 
vacanță pe malurile bătrînu- 
lui fluviu Danubius, în mare
le port și frumosul oraș al 
zilelor noastre — Galați. 
Cunoașterea orașului cu ma
rele său combinat siderurgic 
și pitorescul său port,. a 
constituit primul obiectiv de 
la sosirea noastră aici. Tre
cerea Dunării cu bacul, două

zile de baie și plajă la fru
moasa stațiune „Cocuța" au 
fost nu numai prilejuri de 
îneîntare, dar și de fortifi
care sub soarele cald al Ga- 
lațiului. Plimbarea cu va
porul la Brăila și Tulcea 
sînt de asemenea, ocazii de 
relaxare, de desfătare sufle
tească, de instruire în do
meniul geografiei patriei, de 
căli re sub razele calde ale 
soarelui. Veselia, buna dis
poziție ne însoțesc peste tot.

Angela BUBAlESCU, 
elevă la Școala generală 

nr. 6 Petroșani
Zile de vacanță, preocupări de vacanță. Ce oferă elevilor 

Casa de cultură ?
J

I ii plăceau | 
mașinile

■ altora | 
I Iosif Martin din Petrila e- | 
Ira mare amator de mașini. •

De orice tip ar fi fost ele. Și I 
I unde vedea vreuna parcată în |

locuri mai retrase, se urca i 
în ea, folosindu-se de mai I 

I multe chei pe care Ie avea.
Și-l apuca dintr-o dată dorul | 
de ducă. Prima dată a găsit ' 
o autocisternă și a plecat cu I 
ea pînă la Cluj. Repetînd a ! 
doua oară figura, cu o auto- I

I macara parcată' lingă depo- t
zitul de la Gara mică, cu ca- | 

Ire a voiajat pînă la Bistrița. ■
De data aceasta i s-a înfun- | 
dat.

I Pentru cele două infracți- I 
uni de furt în dauna avutu- •

Ilui obștesc și pentru faptul I 
că a condus fără a avea per- |

Imis de conducere, pentru ■ 
cinci ani de zile losir Martin | 
va trebui să tragă... pe dreap- 1

I" I
O „haltă“ I

Gong
| n sfîrșit, după aproape o
I lună de desfășurare, se-
1 siunea examenelor de 

vară s-a terminat. S-a pus, așa
dar, capăt lungului șir de emo
ții care a însoțit majoritatea stu
denților pe tot parcursul lui iu
nie. Acum, după ultimul gong, 
în urma unei scurte priviri re
trospective, ne putem da seama 
că această sesiune a reprezentat 
un prilej de satisfacție pentru 
cea mai mare parte a studenți
lor. Au mai fost și excepții, ni
mic de zis. Au mai fost și de
cepții... Puține, însă, în raport 
cu numărul mare al succeselor.

La această oră statisticile 
încă nu pot oferi un bilanț ofi
cial. Dar rezultatele sînt deja

final...
cunoscute. Ele pot fi citite pe 
fețele tinerilor, pe cronica vie 
a expresiei.

Practica de vară trebuie să 
înceapă peste cîteva 
zile. Deși această peri

oadă mult așteptată implică răs
punderi mari din partea studen
ților, în raport cu solicitarea și 
tensiunea din sesiune va fi mai 
ușoară. De aceea cele trei săp- 
tămîni consacrate activității prac
tice vor trece repede. Va urma 
apoi o binemeritată vacanță în 
care studenții se vor putea bucu
ra de odihna cuvenită.

V. BUTULESCU

Spre 
împlinire

Fără îndoială TUDOR MI- 
LOTIN e un student exem
plar. Și cînd se spune acest 
lucru ne gîndim în primul 
rînd la modul în care acest 
tînăr a știut să răspundă tu
turor cerințelor și rigorilor 
universitare, la felul în care 
a înțeles rolul pregătirii pro
fesionale pentru un viitor 
specialist...

B-am cunoscut în toamnă, 
cînd a pășit alături de ceilalți 
st'udenți ai anului I în amfi
teatrele Institutului de mine. 
Un băiat modest, gînditor, ca
re vorbește puțin... Ceea ce 
mi-a plăcut la acest tînăr a 
fost' seriozitatea cu care a în
ceput studiul încă din prime
le zile ale semestrului.

In această situație, în se
siunea de iarnă, Tudor a re
ușit cu o medie care nu mai 
trebuie comentată : 10.

Media din iarnă nu făcuse 
altceva decît să-i sporească 
dorința de noi succese. Re
întors de la faza republicană 
a concursului „Traian Lales- 
cu“, Tudor consacră întregul 
timp rămas sesiunii de vară.

Și rezultatele au adăugat 
pe fața senină a studentului 
nimbul unei noi aureole. In 
dreptul examenului de geo
metrie analitică profesorul 
semnează, cu vădită mulțu
mire, nota maximă. Un re
zultat care integrat în an
samblul celorlalte, reprezintă 
pentru Tudor Milotin o des
chidere spre propria lui îm
plinire...

(nlotdvnuiui la inagnzinu I alimentar cu autoservire 
din cadrul con,;’l< xului comercial din Vulcan. recoman
dările produselor făcute de personalul magazinului sînt 
>ine enite pentru cumpărători.
. Foto: I. LICIU

Revenim Cine
Revenim, cu destul de puținii 

plăcere, asupra conținutului u- 
nor rînduri publicate I în ziarul 
nostru nr. 7332 din 31 mai a.c. 
sub titlul „Ce se ascunde sub 

falsă a unui nedreptățit".
Această revenire a fost de

terminată de nemulțumirea ex
primată redacției de către ce
tățeanul George Gurluî. după 
opinia căruia articolul nostru 
nu prezenta fața adevărată a 
lucrurilor, iar dumnealui (da
tornic față de S.D.E.E. Petro
șani cu o anumită sumă): nu ar 
avea de fapt nici o datorie de 
plătit.

După o noua și amănunțită 
verificare la S.D.E.E. precum și 
după confruntarea dintre re
clamant și unitate pe dc o par
te și numeroși vecini și alti 
cetățeni pe de altă parte s-a 
constatat, că nemulțumirile ex
primate de G. G. nu au tentei 
lată de ce :

In data de 30 noiembrie tov. 
George Gurlui locuia încă în 
Petrila, str. 8 Martie bloc 23/68. 
De la : 'astă dto-". cohfo'-.m re

Noi baze 
sportive 

amenajate 
prin 

muncă 
patriotică

Ieri, la Petrila, a avut loc 
într-un cadru fest'iv, înmîna 
rea carnetelor de brigadieri 
celor 85 de elevi ai liceului 
din localitate, care au pres
tat în aceste zile ale începu
tului de vacanță activități de 
muncă volunt'ar-patriotică.

După cum aveam să aflăm 
de la tovarășul Gheorghe Lă- 
zărescu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.C. Pe
trila, nenumăratele ore de 
muncă depuse de tinerii e- 
levi și-au găsit materializarea 
în două obiective de interes 
larg : bazele sportive din stra
da Tudor Vladimirescu și 
strada Minei, care cuprind 
terenuri de handbal și volei, 
unde în ‘această vacanță se 
vor organiza primele compe
tiții sportive de masă, la care 
vor fi angrenați. un mare nu
măr de t’ineri.

Startul în semestru! II,
pe măsura exigențelor sporite!
(Urmore din pag. 1) valează cu o economie de cir

ca 10 milioane lei pe bazin 
Dar la fiecare exploatare, în 
fiecare sector și în fiecare aba
taj acești indicatori pot fi îm
bunătățiți nu cu un procent 
ci cu mai multe I

Eliminarea deficiențelor de 
natura celor amintite, asigura
rea condițiilor necesare desfă
șurării normale a producției, 
mobilizarea mai largă a rezer
velor existente în vederea rea
lizării planului la toți indica
torii, reclamă din parter con
ducerilor exploatărilor o răs
pundere sporită pentru ridi
carea nivelului calitativ al în
tregii activități de conducere 
și organizare.

Pretutindeni în rîndurile-co- 
lectivelor de muncă de la ex
ploatările miniere și de Ia alte 
unități economice din 
Jiului se manifestă un puter
nic entuziasm în muncă pen
tru transpunerea în viață a 
sarcinilor trasate de Conferin
ța Națională a partidului de 
la a cărei desfășurare se îm
plinește luna aceasta un an, 
pentru înfăptuirea ,, chemării

parte din ele mai vechi, care 
au condus la neritmicitate, la 
rămînerea în urmă a unui* în
semnat număr de sectoare și 
brigăzi. Nerespectarea tehnolo
giei de lucru, plasarea insufici
entă cu efective a abatajelor, 
proasta întreținere a utilaje
lor, folosirea incompletă a 
fondului de timp productiv al 
muncitorilor din abataje, da
torită în principal absențelor 
de la serviciu, indisciplina, a- 
provizionarea necorespunză
toare a fronturilor de lucru, 
insuficienta asistență tehnică 
și alte lipsuri de felul acesta 
sînt încă frecvente, reflectîn- 
du-se negativ în indicatorii 
calitativi care sînt nesatisfă
cători la toate unitățile mi
niere. Eliminarea acestor de
ficiențe reprezintă o mare re
zervă de creștere a extracției 
de cărbune, de îmbunătățire a 
activității economico-financia- 
re. Un singur procent în plus 
în cel de-al doilea semestru 
reprezintă la productivitatea 
muncii un spor de producție’ 
pe bazin de peste 45 000 tone partidului de a realizai .sarcipi- 
de cărbune iar reducerea chel
tuielilor materiale de produc
ție cu numai 1 la sută, echi-

Valea

le cincinalului actual înainte 
de termen.

In întîmpinarea apropiatei

Groapa tărăgănării din strada Dacia 
astupatătrebuie

De-a lungul străzii Dacia 
din Petroșani s-au făcut să
pături pentru canalizare. 
Parțial șanțul adînc a fost as
tupat de un buldozer. Cea 
mai însemnată porțiune a lui 
a fost însă astupată și nive
lată de locuitorii străzii. La 
intersecția din preajma grădi
niței d‘ 
Stradă 
groapă 
stituie 
col pentru 
lori. Și mai neplăcut este fap-

copii din 
a 
enormă care 
un evident 

copii și

această
rămas totuși o 

con- 
peri- 

t'recă-

tul că această groapă împie
dică toată circulația autove
hiculelor. Intrucît această si
tuație dăinuie de cîteva luni, 
locuitorii străzii Dacia ar 
dori să știe cînd vor sosi la 
groapa respectivă reprezen
tanții șantierului I.L.H.S., pen
tru a finaliza ce mai au de 
făcut pentru ca ea să poată fi 
astupată, iar pericolul înlăr 
(urat și circulația deschisă.

Ioan GOGA, 
pensionar. Petroșani

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de student pe numele Furdui loan. 

O declar nulă.
PIERDUT carnet și legitimație de student pe numele 

Negruț Gheorghe. Le declar nule.
PIERDUT legitimație de student pe numele Toth La- 

dislau. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kovacs 

Iosif și ecuson nr. 4 871, eliberate de preparația cărbunelui 
Petrila. Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gălățan 
Traian II eliberată de mina Livezeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Hoang Duy 
Ninh. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Nedetescu 
Paul. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de student pe numele Popescu 
Nicolae. O declar

VÎND mobilă
Petroșani.

VÎND casă și
— str. Abator, nr.

nulă.
dormitor și bucătărie, str. 11 Iunie, nr. 2

teren pentru casă în Vulcan. Informații 
8.

își face încurcături, suportă
partiției primite și-a mutat do
miciliul în Lonea, str. 6 August 
bloc 7/11. Pînă aici toate sînt 
clare. Și dc aici încolo ar fi 
fost la fel de clare și limpezi, 
dacă la mutare cetățeanul ar 
fi plătit diferența consumului 
de energie electrică stabilită în 
4 decembrie 1972 prin chitan
ța cu nr. 693 637. și dacă ar
fi anunțat d:n timp avea o- 
bligația la S.D.E.E. noul do
miciliu. Dar nu a făcut așa 
ceva Cum era și firesc 
i-a fost restabilită o nouă 
datorie (penalizări) pentru în- 
•îrzierea (sau refuzul) plătii di
ferenței consumului de energie 
electrică. De aici s-au ivit și 
celelalte necazuri : în aceste 
-■■izuri conform legii „după 50 
de zile dc la neplată, abonatu
lui i se desființează racordul 
electric fără alt avertisment, 
consumatorul fiind obligat să 
plătească suplimentar și taxe
le de desființare-înființare". 
Ceea ce s-a și întîmplat. In 
concluzie, neachilarea timp în
delungat a datoriilor față de

S.D.E.E. (fiind în cunoștință de 
cauză) cetățeanul Gh. Gurlui 
va trebui să suporte și conse
cințele debranșării curentului 
electric, deoarece nu numai de
bitorul are niște îndatoriri fa
tă de consumator, ci și acesta 
are obligații, care trebuie res
pectate. Și declarațiile mai mul
tor persoane (Sofia Sfetcu, în
casatoare la ghișeul Petrila a) 
S.D.E.E. Ana Toader încasa
toare de teren, Doina și Gheor
ghe Mavrichi. familia care a o- 
rnpat vechea locuință) precum 
și unele neclarități din decla
rațiile lui Gh. Gurlui, au dove
dit pe deplin ignorarea acestor 
obligații.

In continuare rămîne doar să 
evidențiem faptul că debitorul 
de energie electrică nu a gre
șit. cu nimic, așa cum are con
vingerea G. G. Dar, fie din în-' 
telegerea și din interpretarea 
greșită a regulamentului apro
bat prin H.C.M. nr. 2 763/1968. 
fie din interes, dumnealui cre- 
zînd că-și face un bine, a în
curcat și mai mult lucrurile

si consecințele
neachitîndu-și datoriile. Situa
ția a provocat pe lingă neplă
cerile dumnealui, și dificultăți 
pentru S.D.E.E. cît mai ales 
pentru familia Gh. Mavrichi 
care a ocupat apartamentul 
din Petrila și care a avut ne
numărate necazuri fără a avea 
vreo vină. Cetățeanul Gh. Gur
lui ar f! trebuit să pri -ească 
lucrurile așa cum stau cu ade
vărat nu numai prin prisma in
tereselor personale, ci și din 
punctul de Vedere al relorlalți 
Să nu iei din lege numai ceea 
ce-ți convine.

Pentru că sînt destule cazuri 
asemănătoare de neînțelegeri 
între consumatori și furniizbrul 
de energie electrică, este abso
lut necesar ca toți cetățenii ca- 
ro încheie contracte ru S.D.E.E. 
să citească de pe formularul 
de contract și să retină, dar 
mai ales să respecte toate obli
gațiile care și le asumă, odată 
cu încheierea Iui. Altminteri 
vrînd-nevrînd, suportă conse
cințele...

Marfa MIRE A

deZile a minerului și a celei 
a XXIX-a aniversare a elibe
rării patriei, minerii își afirmă 
plenar elanul și dăruirea pen
tru a încununa activitatea pe 
care o desfășoară în adîncuri 
cu realizări din cele mai fru
moase. Spiritului de emulație 
și abnegație ce caracterizează 
munca minerilor să-i cores
pundă o conducere și o organi
zare mai bună a producției, a 
muncii, a întregii activități e- 
conomice, pentru a putea va
lorifica Ia cote superioare în
tregul potențial material și 
uman din industria carbonife
ră.

In acest context se impune 
din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a organi
zațiilor de sindicat și U.T.C., 
a fiecărui comunist la locul 
său de muncă o activitate mai 
susținută, de educare și mo
bilizare a tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
mineri Ia îndeplinirea exem
plară a planului extracției de 
cărbune — obiectivul princi
pal al Văii Jiului în cel dc-ăl 
doilea semestru.

Să ne concentrăm toată a- 
tenția, toate forțele pentru a 
realiza în această etapă în
treaga cantitate de cărbune 
cocsificabil și energetic de 
care are nevoie economia na
țională în impetuoasă ascen
siune. Acest lucru îl așteaptă 
de la colectivele unităților 
miniere din Valea Jiului parti
dul, țara, întregul popor !

I

I
II

I l

pe linia...
detențiunii

deMircea Pascu, fiind șef 
stație la Băiești, prin natura 
profesiei lui dădea drum li
ber trenurilor care opreau a- 
colo. Dar „și-a dat drumul" 
și la niște apucături necinsti
te. El vindea biletele de că
lătorie la prețuri oficiale, 
dar în conturi trecea sume 
mai mici deci! cele încasate. 
Procedeu! i-a adus un „pro
fit" de 12 486 Iei. Dar „pro- 
fitul"fiind o delapidare în 
dauna avutului obștesc, M. 
Pascu a fost trimis în jude
cată. Cel ce pînă nu demult 
dădea drum liber trenurilor, 
va fi obligat pentru faptele 
sale să facă o „haltă*' de doi 
ani de zile pe linia... deten
țiunii.

Și-a făcut
singur 

dreptate
D din Uricani l-a invi- 

Dumitru Firicel să
z. 

lat pe 
servească împreună cu el 
niște vin. 
refuzată, 
nit, Z. 
cei. ce 
riagȚ dprind să-și facă 
gur dreptate s-a apucat 
burdușească pe cel ce-1 
vocase, fapt ce i-a cauzat a- 
cestuia leziuni corporale, ce 
au necesitat 80 de zile de 
spitalizare^ Pentru vătămare 
corporală gravă, D. Firicel a 
fost condamnat la 8 luni în
chisoare

Oferta i-a 
Simțindu-se 

D. l-a lovit 
refuzase. D.

fost 
jig- 
pe 
Fi- 

sin- 
să-l 
pro-

T.C.M.M. Șantierul
Valea Jiului 

P E T R 0 Ș A N 1
Str. Mihai Viteazul nr. 11

j e a za n g a
— pensionari pe timp de patru 

crări ocazionale 
apți de muncă pînă la 65 de ani ;

— tineri de la vîrsta de 17 ani

la toate loturile

ă 
luni 

din
pentru lu- 

Valea Jiului

împliniți, chiar și 
elevi pe timpul vacanței școlare pentru loturile Li
vezeni, Vulcan, Lupeni și Bărbăteni,

Absolvenții a 8 clase se pot înscrie la cursurile de 
calificare în meseria de zidari și dulgheri cu durata 
de 8 luni fără scoaterea din producție.

De la regionala 
de căi ferate

TIMIȘOARA
In data de 30 iunie 1973 s-a pus sub tensiunea 

de 27 000 volți linia de contact și instalațiile afe
rente acesteia, pe tronsonul de cale ferată Si- 

meria — Livezeni — Iscroni. Construcția rețelei 
este astfel realizată incit nu poate crea situații care 
ar periclita viața celor care se găsesc în preajma ei. 
TREBUIE INSA CA PUBLICUL CALATOR ȘJ 
TOȚI CETĂȚENII SA RESPECTE CU STRICTEȚE 
REGULILE DE COMPORTARE ÎN APROPIEREA 
REȚELEI DE CONTACT, A STlLPILOR SAU A 
ALTOR ELEMENTE DIN CONSTRUCȚIA REȚE
LEI SAU DIN ZONA EI.

Aceste reguli sînt afișate în — Iscroni va lucra sub ten- 
gar ă, săli de așteptare și t're- siunea de 27 000 volți și pre- 
nUri. zintfi pericolul de electrocu

tare pentru cei care nu res- 
ATENȚIE ! Calea ferată elec- pectă riguros regulile afi- 

trificată Simeria — Livezeni șate.
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încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Federală Germania 

Sosirea in Capitală

Ultimele știriULTIMELE ȘTIRI

(Urmare din pag. 1) 

fata acestei importante reuni
uni a guvernelor țărilor conti
nentului nostru.

Depășind cu mult cadrul re
lațiilor bilaterale, Declarația 
solemnă comună încheiată la 
Bonn — al șaptelea document 
politic de acest fel, semnat în 
cursul anului de țara noastră 
cu state din diferite regiuni 
ale globului, — se impune prin 
caracterul său, prin principi
ile general valabile ce le sta
tuează ca o contribuție de preț 
la promovarea climatului de 
pace și securitate, a unei noi 
politici în viața internațională.

Exprimînd satisfacția opini
ei publice din țara noastră

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficiala în Republica Federala 

Germania a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu

La invitația președintelui 
Republicii Federale Germania, 
Gustav W. Heinemann, și a 
doamnei Heinemann, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a făcut, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială 
în Republica Federală Germa
nia. în perioada 26—30 iunie 
1973.

In timpul șederii în Repu
blica Federală Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat 
și persoanele care l-au însoțit 
au vizitat, în afară de Bonn, 
obiective industriale din orașe
le Oberhausen, Hanovra, 
Wolfsburg, Hamburg și Bre
men

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, expresie 
a bunelor relații care s-au 
dezvoltat între cele două țări.

In cursul vizitei, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut con
vorbiri cu președintele Repu
blicii Federale Germania, 
Gustav W. Heinemann și cu 
cancelarul federal Willy 
Brandt, la care au participat : 

Din partea Republicii So
cialiste România :

Ion Rățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior; 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe; Virgil Ac- 
tarian, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unel- 
te și electrotehnicii ; Gheorghe 
Oprea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat ; Con
stantin Oancea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in R. F. Germania ; consilieri 
și experți.

Din partea Republicii Fede
rale Germania :

Gerhard Jahn, ministrul fe
deral al justiției ; dr. Hans 
Friderichs, ministru federal 
al economiei ; Egon Bahr, mi
nistru cu însărcinări spe
ciale Ia Cancelaria fede
rală ; dr. Hans-Georg Sachs, 
secretar de stat in Ministerul 
de Externe ; prof. dr. Karl- 
Heinz Sohn, secretar de stat 
în Ministerul Federal pentru 
Colaborarea Economică ; dr. 
Erwin Wickert, ambasadorul 
Republicii Federale Germania 
în Republica Socialistă Româ
nia ; consilieri și experți.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o întrevedere cu Wal
ter Scheel, vicecancelar și mi
nistru de externe al Republi
cii Federale Germania.

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
s-a întilnit și a avut discuții 
cu dr. Hans Friderichs, minis
trul federal al economiei.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a avut 
întilniri de lucru cu Walter 
Scheel, vicecancelarul și mi
nistrul de externe al Republi
cii Federale Germania.

Convorbirile și întrevederile 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de cordialitate și înțele
gere reciprocă, expresie a evo

pentru aceste rezultate remar
cabile ale vizitei șefului sta
tului român, mii și mii de 
bucureșteni au întîmpinat cu 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au manifestat 
încă o dală, dragostea, mulțu
mirile profunde ale întregului 
popor pentru eforturile susți
nute ce le depune în vederea 
propășirii patriei noastre, creș
terii prestigiului ei în lume, 
in slujba înțelegerii și conlu
crării între popoare în folosul 
păcii și progresului în lume.

La aeroportul Băneasa, în 
întîmpinare au venit tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și to
varășa Elena Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil,. Gheor

luției ascendente a colaborării 
între cele două țări. Ele au 
fost consacrate unui schimb 
cuprinzător de păreri cu pri
vire la adincirea și lărgirea 
relațiilor bilaterale, precum 
și Ia probleme actuale euro
pene și internaționale.

Părțile au subliniat impor
tanța și utilitatea contactelor 
intre cele două țări, la toate 
nivelurile și au exprimat do
rința reciprocă de a Ie conti
nua și dezvolta în viitor.

In acest context, ele au evo
cat cu satisfacție semnificația 
și rezultatele vizitei în Româ
nia a președintelui Republicii 
Federale Germania, Gustav W. 
Heinemann, precum și contac
tele tot mai frecvente dintre 
membrii guvernelor celor două 
țări, care au adus contribuții 
valoroase Ia dezvoltarea rela
țiilor reciproce in diverse do
menii.

Animați de dorința de a 
adinei și dezvolta, in continu
are, raporturile dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală Germania 
și de a întări contribuția lor 
Ia cauza păcii și securității 
internaționale, precum și la 
dezvoltarea cooperării între 
toate statele, președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancela
rul federal Willy Brandt au 
semnat Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Fede
rale Germania.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție progresul con
tinuu al relațiilor dintre cele 
două țări care au căpătat un 
puternic impuls de la stabi
lirea, in anul 1967, a relați
ilor diplomatice. Acest act, in 
lumina evoluției politice, și-a 
dovedit însemnătatea, atit 
pentru raporturile bilaterale, 
cit și pentru normalizare, in- 
telegere și destindere în Euro- 
Pa. In aceleași scopuri, ele au 
evidențiat existența unor noi 
posibilități pentru aprofun
darea și lărgirea colaborării 
bilaterale in diverse domenii.

Părțile au constatat, de ase
menea, cu satisfacție dezvol- 
tarea favorabilă a relațiilor e- 
conomice între România și 
Republica Federală Germania, 
in cadrul cărora au crescut 
sensibil schimburile comercia
le, s-au stabilit raporturi de 
cooperare în multe domenii 
intre organizații .și întreprin
deri din cele două țări. In do
rința de a adinei și extinde 
colaborarea economică, cele 
două părți vor acorda o a- 
tenție și mai mare cooperării 
industriale și tehnice. Ele au 
exprimat hotărirea lor de a 
extinde cooperarea in noi do
menii, potrivit dezvoltării lor 
economice și cerințelor acestei 
cooperări.

In acest scop, președintele 
Nicolae Ceaușescu și cancela
rul Willy Brandt au semnat 
un acord pe termen lung pri
vind colaborarea economică, 
industrială și tehnică, care 
va asigura relațiilor economi
ce o bază stabilă și de durată.

Pornind de Ia rolul crescînd 
al științei și culturii ca factor 
pentru o mai bună cunoaștere 

ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț 
cu soțiile, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba
nul Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Miron Constantine >cu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Mag
dalena Filipaș, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ștefan Andrei.

Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale, gene
rali, ziariști.

Au fost de față Bernhard 

reciprocă și apropiere, cele 
două părți au reafirmat voin
ța lor de a adinei colaborarea 
in aceste domenii prin acor
durile și înțelegerile pe care 
le-au semnat.

Pe lingă acordul de colabo
rare economică, industrială și 
tehnică menționat, in timpul 
vizitei au fost semnate:

— Acordul pentru evitarea 
dublei impuneri :

— Acordul de asistență so
cială ;

— Acordul de colaborare
culturală și științifică ;

— Acordul de colaborare
în cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică ;

— înțelegerea de colaborare 
în domeniul folosirii e- 
nergiei nucleare in sco
puri pașnice ;

— Convenția privind des
chiderea reciprocă de 
biblioteci;

— Programul de colaborare 
in domeniile culturii și 
științei pe anii 1973—1974.

Totodată, în dorința de a 
completa și de a lărgi cadrul 
juridic al relațiilor dintre ele, 
părțile au convenit să încea
pă în curind negocieri pentru 
încheierea unor înțelegeri în 
următoarele domenii : garan
tarea reciprocă a investițiilor, 
protecția mediului înconjură
tor, relațiile consulare și faci
litare a acordării vizelor, navi
gația fluvială, scutirea re
ciprocă de taxe rutie
re, colaborarea tehnjco-ști- 
ințifică in domeniul agricul
turii, colaborarea intre minis
terele sănătății, colahorarea 
intre societățile de radiotele- 
viziune.

In ceea ce privește Berlinul 
occidental, cele două părți s-au 
pronunțat pentru realizarea 
înțelegerilor celor patru pu
teri și au declarat că, in aces
te probleme, vor acționa cores
punzător cerințelor unei des
tinderi durabile, întăririi pă
cii, securității și cooperării în 
Europa.

Hotărite să-și aducă contri
buția la consolidarea păcii ,și 
dezvoltarea cooperării în Euro
pa, cele două părți au expri
mat convingerea că întărirea 
securității trebuie să se ba
zeze pe respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului 
internațional, care au fost re
afirmate și in Declarația so
lemnă comună.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția în legătură cu 
desfășurarea și rezultatele 
consultărilor multilaterale de 
la Helsinki pentru pregătirea 
conferinței de securitate și co
operare în Europa. Ele au ex
primat dorința ca această con
ferință să contribuie la con
solidarea păcii și securității în 
Europa prin lărgirea colaboră
rii economice, tehnico-științi- 
fice, în domeniul protecției 
mediului înconjurător, prin 
creșterea schimburilor în do
meniile culturii și educației, 
difuzarea mai largă a infor
mației, extinderea contactelor 
dintre oameni, soluționarea 
problemelor umanitare.

Conferința trebuie să con

Wolf, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim ai R. F. Germania 
Ia București, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu, sînt 
salutați cu multă căldură de 
conducătorii de partid și de 
stat, de celelalte persoane o- 
ficiale.

Cetățenii Capitalei veniți în 
întîmpinare, aclamă entuziast, 
le urează bun sosit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund cu 
multă prietenie urărilor calde 
ce le sînt adresate.

(Agerpres)

ducă la excluderea folosirii 
forței sau amenințării cu for
ța, astfel ca toate statele să 
fie ferite de orice agresiune, 
presiune, imixtiune sau impu
nere a voinței altui stat și să 
asigure condiții in care toate 
popoarele să dispună de soar
ta lor, potrivit voinței și in
tereselor proprii și să se dez
volte liber.

Au fost discutate probleme 
referitoare Ia reducerea reci
procă și echilibrată a forțelor 
armate și armamentelor în 
Europa centrală, în lumina 
convorbirilor de la Viena.

Pornind de la faptul că 
securitatea in Europa trebuie 
să țină seama de aspectele mi
litare, părțile s-au pronunțat 
in favoarea unor măsuri de 
natură să asigure securitatea 
tuturor statelor, să contribuie 
Ia relații mai stabile și la o 
pace durabilă pe continent.

Cele două părți au eviden
țiat influența pozitivă a dez
voltării unor relații de bună 
vecinătate în Balcani asupra 
promovării destinderii și secu
rității in Europa.

Părțile s-au pronunțat pen
tru soluționarea pe calea tra
tativelor a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

In legătură cu evoluția si
tuației din sud-estul Asiei, 
părțile au salutat cu satisfac
ție încheierea Acordului cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii in Viet
nam, precum și semnarea A- 
cordului privind restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii 
naționale in Laos și au ex
primat, totodată, speranța ca 
aceste acorduri se vor realiza 
astfel incit să ducă la pace 
și la stabilitate in Indochina.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea in legătură 
cu continuarea situației încor
date din Orientul Apropiat și 
au subliniat necesitatea unei 
soluții politice a' conflictului, 
pe baza Rezoluției Consiliului 
de Securitate 242 din 22 no
iembrie 1967, în conformitate 
cu interesele și drepturile le
gitime ale tuturor țărilor și 
popoarelor din această regiu
ne.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, necesitatea de 
a se conjuga eforturile state
lor pentru promovarea pro
gresului economic și social al 
tuturor țărilor, îndeosebi în 
țările în curs de dezvoltare, 
ceea ce constituie o respon
sabilitate comună și împărtă
șită de întreaga^ comunitate 
internațională pentru a elimi
na decalajul dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate.

Părțile și-au exprimat via 
lor satisfacție pentru convor
birile rodnice care au avut Ioc 
și au apreciat că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în Repu
blica Federală Germania re
prezintă o contribuție deose
bit de importantă la dezvolta
rea relațiilor intre cele două 
țări și, totodată, la întărirea 
păcii, securității și cooperării 
în Europa și in lume.

fonferinți generabeuropeană
Eveniment fără precedent in istoria 

continentului european
VARȘOVIA 30 — Co

respondentul) Agerpres, Gh. 
Ciobanu, transmite : Comi
tetul obștesc polonez pen
tru securitate și colabora
re în Europa salută, într-o 
declarație dată publicității la 
Varșovia, Conferința general- 
europeană ce urmează să se 
deschidă în capitala finlande
ză la 3 iulie, subliniind că este 
vorba de un eveniment fără 
precedent în istoria continen

Spiritul de destindere 
își va găsi o mai bună 

exprimare
OTTAWA 30 (Agerpres). — 

In preajma plecării sale Ia 
Helsinki, unde va conduce de
legația canadiană la Conferin
ța general-europbană pentru 
securitate și cooperare, progra
mată să se deschidă marți, 
ministrul de externe, Mitchell 
Sharp, și-a exprimat speranța

Proiectul de lege adoptat 
de Senatul S.U.A. în legătură 

cu încetarea oricărei 
activități militare în 

Indochina
WASHINGTON 30 (Ager

pres). —' Ca urmare a hofărî- 
rii președintelui Nixon de a 
recurge la dreptul de veto 
pentru a bloca legislația pri
vind suprimarea imediată a 
fondurilor necesare continu
ării bombardamentelor asu
pra Cambodgiei, cele două 
camere ale Congresului Sta
telor Unite au reluat vineri, 
dezbaterile în această pro
blemă. La sugestia adminis
trației, Camera reprezentan
ților a acceptat un compro
mis, adoptînd un proiect' de 
lege care prevede suspenda
rea tuturor creditelor destina

• Citi En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Gian Uen-cin, a- 
sistent al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Chineze, 
au avut Ia Pekin, o intîlnire 
cu David Rockefeller, preșe
dintele băncii „Chase Man
hattan" din S.U.A.

• Președintele Irakului 
Ahmed Hassan al Bakr și-a 
Încheiat, sîmbătă. vizita in 
R.P. Polonă, plecînd spre pa
trie, transmite agenția PAP. 
Cu prilejul vizit'ei, a fost sem
nat un comunicat comun.

Republicii Populare De
mocrate Coreene i-a fost 
acordat statutul de observa
tor permanent pe lingă 
O.N.U., în urma cererii for
mulate în acest sens de că
tre guvernul R.P.D. Coreene.

• Ministrul englez al a- 
griculturi, pescuitului și ali
mentației, Joseph Godber, a 
anunțat în Camera Comune
lor că, din 1970, prețurile 
produselor alimentare în An
glia s-au majorat, in medie 
cu 37 la sută.

• Michel Jobert, minis

tului european. Pentru pri
ma oară, reprezentanții a 33 de 
țări europene, Statelor Unite 
și Canadei vor discuta proble
mele fundamentale ale Euro
pei — consolidarea păcii și 
securității, dezvoltarea colabo
rării multilaterale —, se arată 
în declarație. Guvernele și 
popoarele vor trebui să depu
nă eforturi hotărîte și pe vi
itor în direcția realizării, trep
tat, a programului de edifica
re a unui sistem trainic de 

pă această întîlnire va contri
bui la înlăturarea tuturor ba
rierelor dintre statele conti
nentului. Ministrul canadian 
a opinat, de asemenea, că spi
ritul de destindere își va găsi 
o mai bună expripiare printr-o 
reducere a forțelor militare și 
armamentelor în Europa.

te finanțării bombardamente
lor asupra Cambodgiei, îriefe- 
pînd de la data de 15 august' 
a.c. Totodată, președintele Ni
xon a făcut cunoscut că se 
angajează să pună capăt 
bombardamentelor începînd 
cu această dată sau să ceară 
aprobarea Congresului pentru 
a le continua.

După votul din Camera re
prezentanților, Senatul a a- 
doptat la rîndul său proiectul 
de lege, precum și un amen
dament care preconizează în
cetarea oricărei activități mi
litare în Indochina, după data 
de 15 august.

trul de externe al Franței, a 
avut vineri, Ia San Clemente, 
convorbiri cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și cu 
Henry Kissinger, consilierul 
prezidențial american pentru 
problemele securității națio
nale.

• Peter Le Roux, cel de-al 
doilea pacient supus In Re
publica Sud-Africană unui 
transplant de ficat, record
man în ce privește durata su
praviețuirii în asemenea con
diții, a încetat din viață, în 
urma unei infecții, la 39 de 
zile după operație.

• Dansuri înfocate și defi
lări fastuoase de „carrosas" 
alegorice au marcat' și în a- 
cest an, în Cuba debutul tra
diționalului carnaval.

• Un fenomen dest'u! de 
rar întîlnit în Italia s-a pro
dus vineri. într-o zonă din 
apropierea Veneției, unde a- 
supra localităților Fmssalta 
și Teglio Veneto s-a abătut o 
trombă devastatoare. Cît'eva 
case s-au prăbușit, iar peste 
o sută de clădiri au fost ava
riate, un locuitor pierzîndu-și 
viața și alți 30 fiind răniți. 

securitate și colaborare. Con
ferința, la pregătirea căreia 
țările socialiste au adus o 
contribuție substanțială, ca o 
expresie a înfăptuirii năzuin
țelor și propunerilor cercuri
lor largi ale opiniei publice 
progresiste de pe continentul 
nostru, trebuie să corespundă 
speranțelor puse în ea în ve
derea asigurării securității pe 
baza coexistenței pașnice și 
colaborării între toate țările 
continentului european.

Limbajul 
colaborării 

devine 
comun 
întregii 
omeniri

PRAGA 30 (Agerpres) — 
Intru-n articol consacrat a- 
propiatei Conferințe general- 
europene pentru securitate și 
cooperare ziarul ..Prace" care 
apare în Cehoslovacia,, arată 
că tendința generală de însă
nătoșire a climatului politic 
în lume a contribuit la înche
ierea cu succes a consultărilor 
multilaterale de Ia Helsinki. 
Se relevă, în context, contri
buția constructivă a țărilor so
cialiste. In prezent, scrie zia
rul, ideea coexistenței pașnice 
între țări cu orînduiri sociale 
diferite constițuie o parte 
componentă a vieții noastre. 
Conferința europeană va con
firma din nou ideea că limba
jul colaborării devine comun 
întregii omeniri, pentru toți 
oamenii lumii, indiferent de 
țara în care trăiesc, sublinia
ză „Prace".

V I E N A 
orașul muzicii

(Urmare din pag. 1)

Iutile Dunării care l-a inspi
rat pe Strauss să compună 
valsul nemuritor „Dunărea al
bastră" sau prin răcoroasa pă
dure vieneză, inspiratoarea a- 
titor mari compozitori, printre 
care marele Beethoven care 
a creat nemuritoarea „Eroi
ca" ?

Tot acest oraș a da! lumii 
pe Haydn, Schubert, pe Lehar, 
Gustav Mahler, Strauss tatăl 
șl fiul.

In frumoasa Vienă a reali
zat Gluck „Orieu și Euridice", 
Beethoven a creat „Fidelio", 
iar Mozart a compus aici „Ră
pirea din Serai", „Figaro" și 
„Cosi fan tutte".

Orice turist se oprește să 
admire monumentele marelui 
Goethe și Mozart din fata O- 
perei, sau ceva mai departe 
atenfia ii este reținută de im
punătorul monument al lui 
Brahms șl de locuin/a unde a 
stat Schubert.

Opera, situată pe Ring — 
cel mai mare bulevard al Vi- 
enei, — inaugurată la 25 mai 
1869, o îmbinare a stilului ro
mantismului Hrziu cu Renaș
terea, adăpostește in fiecare 
seară 2 500 de spectatori.

In acest lăcaș al culturii a- 
ustriece șl universale au cin- 
tat pe lingă marii artiști ai 
lumii — Enrico Caruso, Ben
iamino Gigli, Saliapin și alții 
și românii Traian Grozăves-

In
Comitetul
O. N. LI/ 

pentru 
decoloni

zare
NEW YORK 30 (Agerpres). 

Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare și-a exprimat spri
jinul față de hotărîrile adop
tate de Consiliul O.N.U. pen
tru Namibia și de Conferința 
'a .njv.^ înalt a Organizației 
Unității Africane privind sis
tarea contactelor dintre secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite și autorită
țile Republicii Sud-Africane 
in problema încetării ocupați
ei ilegale de către R.S.A. a 
teritoriului Namibiei. Comite
tul a arătat că a luat această 
decizie întrucît, așa cum a re
ieșit și din ultimul raport
întocmit de secretarul gene
ral al O.N.U,, Kurt Wald
heim, asupra situației din Na
mibia, guvernul R.S.A. per
sistă în nerespect'area rezolu
țiilor Organizației Națiunilor 
Unite privind dreptul la au
todeterminare al poporului 
namibian. Totodată, comite-X 
tul a condamnat recurgerea 
de către regimul sud-african 
la intervenția brutală a for
țelor armate pentru reprima} 
rea mișcării de eliberare 
din Namiba.

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare a atras atenția 
Consiliului de Securitate asu
pra necesității adoptării unor 
măsuri efective, în baza Car
tei O.N.U., pentru a asigura 
înlăturarea administrației 
sud-africane din Namibia.

cu, Haricleea Darclee, Zenai- 
da Pally sau Nicolae Herlea.

Aici, la Viena, Mihai Emi- 
nescu la cei 19 ani ai săi, ii 
arăta Vbrotricăi Mlcle locuri
le care de altfel l-au inspirat 
să scrie cele mai valoroase 
poezii ale sale — „Venere 'i 
Madonă", „Epigonii", „ingr 
și demon", „Morlua est". Tot 
aici, el a scris „Făt-Frumos 
din lacrimă", a finisat roma
nul „Geniu pustiu" și schițea
ză poezia „împărat si prole
tar". Pe străzile Vienei și-au 
plimbat pașii și lacob Ncgru- 
zzi, Ion Slavici, Ciprian Po- 
rumbescu, precum și alții.

Aici. In 1888, la vlrsta de 
numai șapte ani, George Enes- 
cu frecventează Conservato
rul, și tot-aici studiază marii 
dirijori români Ionel Perlea 
și George Georgescu.

Viena, orașul muzicii și al 
veseliei, a imprimat și locui
torilor săi o trăsătură deose
bită. Mergind pe stradă, In- 
trind Intr-un magazin, vizi- 
Hnd un muzeu etc. — vei gă
si întotdeauna un amabil șl 
jovial vienez să te ajute, să-fi 
arate, să te îndrume, să te fa
că să te simfi bine In acest o- 
raș în care locuiesc aproape 
2 milioane de oameni, adică 
25 la sută din întreaga popu
lație a Austriei, acest oraș li
niștit și sobru, acest oraș un
de modernismul se îmbină cu 
goticul, barocul șl Renașterea; 
acest oraș pe care dorești a-1 
revedea cu multă plăcere.

DUMINICA 1 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Organizația : Republi
ca : Trăind în libertate ; 
PETRILA : Zestrea ; LO- 
NEA — Minerul : Săgeata 
căpitanului Ion ; ANINOA- 
SA : Bulevadrul Romului ; 
VULCAN : Marea evadare : 
LUPENI — Cultural : O 
floare și doi grădinari : 
Muncitoresc : Casa de lîngă 
calea ferată ; URICANI : 
Ursul Vogi.

LUNI 2 IULIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Căldura mîinilor tale; 
Republica : Aventurile unei 
prințese germane la curtea 
regelui Soare : PETRILA ; 
Zestrea ; LONEA — Mine
rul : Săgeata căpitanului 
Ion : LUPENI — Muncito
resc : Casa de lîngă calea 
ferată : URICANI : Ursul
Yogi.

DUMINICA 1 IULIE

8.00 Bună dimineața ;
8.30 Cravatele roșii — Șap

te contra șapte — Se 
vor intrece echipajele 
pionierilor din județe
le Cluj și Caraș-Seve- 
rin ;

9,25 Film serial — Daktari;
9,50 Viața satului ;

11,00 Emisiune in limba ma 
ghiară ;

12.30 ,De strajă patriei ;
13,00 Album duta-'nical la 

Bacău j
16,40 Film serial pentru tine

ret — Tunelul Timpu
lui — episodul XIII .

' „Vrăjitorul Merlin" p

17,30 Cînlare patriei — Par
ticipă : Corul Căminu- 
cultural Marga — ju
dețul Caraș-Severin; 
Corul Casei de cultură 
din Tirnăveni jude
țul Mureș ; Corul Că
minului cultural din
Leordeni — județul
Argeș ; Corul Fabricii 
de postav Buhuși jude
țul Bacău ; Corul arti- 
leriștilor „Milcovul" ; 

19,05 1001 de seri;
19,15 Telejurnal ;
19,30 Vizita | 

Consiliuhr 
Republicii 
România 
Ceaușescu 
Germania.
mat ;

președintelui 
de Stat al 

Socialiste 
N'colae 

în R F. 
Reportaj fil-

|,IO Finala „Cupei Româ
niei" la fotbal — Tran
smisiune directă de la 
St.ad’onul „23 Au
gust" j x

22,00 Itinerar canadian ;

22,15 Telejurnal ;
22,25 Frumoasele vacanțe 

Gala lunii iunie ;

LUNI 2 IULIE

17.30 Curs de limbă france
ză — Lecția a 61-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
13,05 La ordinea zilei. Azi, 

județul Gorj ;
18.20 Căminul ;
19,00 Scena ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal — Cmcina- 

lul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor î

20,00 Cintecul săptămînii — 
Sînt student și briga
dier de Temistocle 
Popa ;

20,05 Avanpremieră ;
20,05 Ancheta TV. — Perse

verența „Alergătorului 
de cursă lungă" ;

20,50 Revista literar-arFsti- 
că TV. Relația creator 
de cultură — consuma
tor de cultură ,• - ■

21,30 Roman foileton. Noile 
aventuri ale mușcheta
rilor. Episodul IV — 
Micul rege ;

22,20 24 de ore ;
22,40 Luminile rampei j
23,00 Automobilism ;
23,25 Box. Joe Frazier — 

Joe Bugner.

ieri:
Maximele : Petroșani 23 

grade ; Paring 17 grade.
Minimele : Petroșani 14

grade : Paring 13 grade.
PENTRU URMĂTOARELE 

24 DE ORE: Vremea se 
menține instabilă cu cer va
riabil. Pe alocuri vor cădea 
precipitații slabe sub formă 
de averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul nordic.

Sport — Telex — Sport — Telex
LAUSANNE 30 (Ager

pres). — Comitetul de or
ganizare a Jocurilor olimpi
ce de la Montreal a prezen
tat. Comisiei executive a 
C.I.O. „schița" de program 
a Olimpiadei de vară din 
anul 1976.

Festivitatea de deschidere 
ar urma să de desfășoare 
sîmbătă 17 iulie, iar cere
monia de închidere dumini
că 1 august.

MADRID 30 (Agerpres). — 
Cupa Spaniei la fotbal a re
venit anul acesta echipei 
Atletico Bilbao, care cuce
rește pentru a 22-a oară 

„ trofeul. In finala disputată 
la Madrid, în prezența a 
70 000 de spectatori, Atleti
co Bilbao a învins cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația Cas- 
telon.

BERNA 30 (Agerpres). — 
Comisia de disciplină a . U- 
n'iunii europene de fotbal, 
întrunită la Berna, a apli
cat sancțiuni împotriva u

nor jucători care s-au făcut 
vinovați de abateri în 
cursul meciurilor organizate 
de U.E.F.A. Pentru joc dur 
și recidivă fotbalistul itali
an Riccardo Sogliano (A.C. 
Milan) nu va putea juca în 
partide ale cupelor conti
nentale pînă la 31 decem
brie 1974. Au mai fost' sus
pendați jucătorii Hunter 
(Leeds United), Schryvers 
(Twente Enschede), Davies 
(Derby County).

LONDRA 30 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon a 
programat primele partide 
din turul doi al probei de 
dublu mixt. Pcreehea Ilie 
Năstase (România), Rose
mary Casals (S.U.A.) a în
vins cu 8—6, 6—2 cuplul 
Borg, Anliot (Suedia).

GUAYAQUIL 30 (Ager
pres). — Pe stadionul cen
tral din Guayaquil, într-un 
meci pentru .preliminariile 
campionatului mondial de

fotbal (zona sud-america- 
nă, grupa I), echipele E- 
cuadorului și Columbiei au 
termina la egalitate : 1—1,
după ce la pauză au con
dus gazdele, prin golul mar
cat de Munoz (min. 27).

Ultimul „act" al „Cupei 
României" la fotbal va avea 
loc astăzi în nocturnă pe 
stadionul „23 August", cu 
inccpere de la ora 20,00. In 
finalii popularei competiții, 
pentru prima oară în isto
ria fotbalului din țara noas
tră se întîlnesc două echipe 
de categorie inferioară: 
Chimia Rm. Vîlcea (div. B) 
și Constructorul Galați (div. 
C) autoare, în preliminarii, 
a unor performanțe remar
cabile.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul 
I desfășurarea finalei „Cu
pei României". De aseme
nea, meciul va putea fi ur
mărit pe micul ecran.

(AgerprA)
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