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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a președintelui 
Republicii Populare Congo, 

colonel Denis Sassou Nguesso 
încheierea convorbirilor oficiale
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La Palatul Consiliului 
de Stat s-au încheiat, luni, 
20 mai, convorbirile ofici
ale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și -colonel Denis Sas
sou Nguesso, președintele

Comitetului Central al 
Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo.

La ultima rundă de con
vorbiri au participat tova
rășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Antoinette Sassou 
Nguesso.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat satisfacția față de 
schimbul fructuos de pă
reri purtat, în aceste zile, 
la București, într-o at
mosferă de prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă.

(Continuare în pag. a 4-a)

Maximă urgență în mineritul Văii Jiului
Sporirea productivității muncii, 

creșterea producției extrase

luminarea unor înalte distincții

Pentru colectivele în
treprinderilor miniere 
din Valea Jiului indica
țiile și orientările trasa
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sarcinile în
credințate de conduce
rea partidului și statu
lui nostru, îndeplinirea 
lor în mod exemplar 
constituie în aceste zile, 
mai mult ca oriQînd, o 
înaltă îndatorire, cu un 
profund caracter patrio
tic.

Economia națională, in
dustria noastră socialistă 
are nevoie de tot mai 
mult cărbune — în spe
cial pentru cocs, de căr
bune de calitate, extras 
în condiții de eficiență 
ridicată. Minerii din Va- 
lea Jiului, organizațiile 
de partid, acum, mai 
mult ca oricînd, trebuie 
să desfășoare acțiuni stă
ruitoare, să depună efor- 

■ sporite pentru a con
tribui din plin la crește
rea ponderii cărbunelui

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
I.M. PAROȘENI

BRIGADA CONDUSĂ 
DE GAVRILA MESAROȘ ’

Gavrilă Mesaros cu ortacii din brigada pe care 
o conduce, prin rezultatele obținute în perioada 
scursă de la începutul anului, cînd au livrat eco
nomiei naționale suplimentar peste 14 000 tone de 
cărbune energetic și-a cîștigat un bun renume. Cu 
complexul de fabricație românească ce funcționează 
pe stratul 15 de la mina Paroșeni, minerii din schim
burile conduse de Mihai Bărbăcaru, Costiță Coroi, 
Eugen Flălășteanu și Florea Voicu, realizînd zilnic, 
productivitățile medii de 15—16 tone pe post, au scos 
la suprafață peste 450 tone de cărbune. Ritmicitatea 
realizărilor zilnice a condus și în luna mai la a- 
proape 2000 tone de cărbune in plus față de plan.

I.M. LONEA
BRIGADA CONDUSA DE FLOREA ANTON

Brigada condusă de Florea Anton din cadrul 
sectorului IV al minei L o n e a 
a extras la zi, de la începutul anului peste 3500 
tone de cărbune pentru scmicocs în plus față de 
prevederile de plan. Schimburile conduse de Teodor 
Dascălu, Constantin Pintea, Iosif Kaicso și Murvet 
Mustafa și-au depășit ritmic productivitatea muncii, 
800 kg pe post, reușind astfel extragerea unei can
tități de cărbune cu care să încheie planul pe pri
mele cinci luni din acest an înainte de termen.

Consfătuir
Ieri, la Petroșani a a- 

vut loc consfătuirea cu 
tema „Pregătirea forței de 
muncă în minerit", organi
zată de Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnici
enilor, Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, Mi
nisterul Minelor, Minis
terul Muncii, Comitetul 
Central al U.'l'.C. și Con
siliul Central al U.G.S.R. 
La această manifestare, 
care a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență în 
domeniul învățâmîntului 
tehnic și profesional, au 
participat cadre cu munci 
de răspundere din institu
țiile centrale organizatoa
re, activiști de partid și 

românesc destinat coc- 
seriilor țării. îndeplini
rea integrală, ritmică și 
chiar depășirea sarcini
lor care le revin mineri
lor din ■ bazinul nostru 
carbonifer în acest im-

IN SPIRITUL 
CONSFĂTUIRII DE 
LUCRU DE LA C.C.

AL P.C.R.

portant domeniu de ac
tivitate — creșterea pro
ducției. de cărbune pen
tru cocs — va conduce la 
scăderea în mod simți
tor a eforturilor valuta
re făcute de statul nos
tru pentru procurarea coc
sului. Or, pentru aceasta, 
întreaga țară a făcut e- 
forturi însemnate pen
tru a asigura minerilor 
din Valea Jiului o dota
re la nivelul tehnicii de 
vîrf pe plan mondial, ne

de stat, ai organizațiilor 
U.T.C. și de sindicat din 
întreprinderile miniere 
din Valea Jiului, repre
zentanți ai inspectoratelor 
școlare județene, cadre 
didactice din învățămân
tul superior minier și li
ceal din municipiu. Parti- 
cipanții la consfătuire au 
vizitat Liceul industrial 
minier din Petroșani, Insti
tutul de mine, C.C.S.M. și 
mina-școală de la I.M. Dil- 
ja, obiective care contri
buie direct la pregătirea 
teoretică și practică a ti
nerilor ce vor munci în 
minerit. Consfătuirea a 
continuat la casa de cul
tură prin prezentarea fil- 

cesară nu numai realiză
rii prevederilor de plan, 
ci chiar depășirii aces
tora. Dar, așa cum se 
sublinia și în cadrul 
dezbaterilor ce au avut 
loc la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
realizările înregistrate 
în primele patru luni a- 
le anului nu sînt pe mă
sura posibilităților, a 
condițiilor create.

Este adevărat, am avut 
o iarnă grea care a cre
at unele probleme în 
desfășurarea normală a 
producției de cărbune 
extras, dar acum a tre
cut, Partidul și statul 
nostru, urmînd indicați
ile și orientările secre
tarului general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au 
dispus reeșalonarea pro
ducției planificate. Și cu 
toate acestea realizările 
nu se ridică, încă, la nu
meroase mine, la nivelul 

(Continuare >n pag. a 2-a)

In cadrul secției meca- 
no-energetic de la I.U.M.P., 
echipa condusă de loan 
Ebner se evidențiază prin 
lucrările executate. In 
imagine, șeful de echipă 
(dreapta) împreună cu u- 
nul dintre tinerii meseri
ași.

e
mului „Săparea mecani
zată a galeriilor de mină", 
urmat de referate, comu
nicări și dezbateri. Des
pre „Obiective ale indus
triei- miniere în cincinalul
1986—1990, ce decurg din 
documentele Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. și 
din Programul special pri
vind dezvoltarea 
ei de substanțe 
utile" a vorbit 
Dan Surulescu.

producți- 
minerale 
tovarășul 
Au mai

fost prezentate materiale 
referitoare la experiența 
dobîndită ' în pregătirea 
forței de muncă în combi
natele miniere Valea Jiu
lui, Rovinari și Roșia 
Poeni.

In cadrul unei ceremo
nii. care a avut loc, luni 
dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a înmî- 
nat președintelui Comite
tului Central al Partidu
lui Congolez al ’ Muncii, 
președintele Republicii 
Populare Congo, colonel 
Denis Sassou Nguesso, înal

Semnarea documentelor oficiale
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și colonel Denis Sas
sou Nguesso, președintele 

Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Mun
cii, pi’eședintele Republi
cii Populare Congo, au

Vizita de slat în țara nnastră 
a regelui Spaniei, Juan Carlos I 

împreună cu regina Sofia
Sosirea în Capitală

La invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni, 20 
mai, a sosit în țara noastră, 
într-o vizită de stat, rege
le Spaniei, Juan Carlos 1, 
împreună cu regina Sofia.

Vizita, prima pe care un 
suveran spaniol o face în 
România, reprezintă un 
moment important în cro
nica raporturilor de‘ prie
tenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
întemeiate pe originea co
mună. pe afinități de lim

Întîlnire între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și Juan Carlos I

Luni după-amiază, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit, la 
Palatul Consiliului de Stat 
și a avut convorbiri cu 
regele Spaniei, Juan Car
los I.

Regele Spaniei a tran
smis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut și cele 
mai cordiale urări din 
partea guvernului spaniol, 
a primului ministru, Feli
pe Gonzales.

Președintei© României 

In pagina a 3-a
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tul Ordin „Steaua Repu
blicii Socialiste România", 
clasa I, cu eșarfă. Aceeași 
înaltă distincție a fost în- 
mînată, de asemenea, to
varășei Antoinette Sas
sou Nguesso.

La rîndul său, tovarășul 
Denis Sassou Nguesso a în- 
mînatfctovară.șului Nicolae 
Ceaușescu Ordinul Ma
rea Cruce de Merit, cea 
mai înaltă distincție a 
Republicii Populare Con
go.

semnat, luni, 20 mai, în 
cadrul unei ceremonii des
fășurate la Palatul Con
siliului de Stat, Tratatul 
de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Congo și Acor- 
dul-program privind dez
voltarea pe termen lung a 

bă și cultură, pe aspirați
ile și idealurile de liber
tate și progres. Ea repre
zintă, în același timp, o 
expresie a bunelor relații 
dintre România și Spania, 
o manifestare a voinței lor 
de a conferi dimensiuni 
tot mai largi legăturilor 
bilaterale, interesului și spre 
binele popoarelor român 
și spaniol, al cauzei păcii, 
destinderii, securității, co
laborării și cooperării în 
Europa și în întreaga lu
me.

Aeroportul Otopcni, un
de a avut loc ceremonia 

a mulțumit și a transmis, 
la rîndul său, un salut și 
cele mai bune urări gu
vernului și primului mi
nistru spaniol, exprimînd 
speranța că guvernele ce
lor două țări vor acționa 
pentru a ridica pe un 
plan superior relațiile 
politice, economice, teh- 
nico-științifice, culturale 
româno-șpaniole, în inte
resul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării 
în Europa și în lume.

In cadrul întîlnirii au 

Acest înalt ordin a fost 
înmînat, totodată, tovară
șei Elena Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Denis Sas
sou Nguesso, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovară
șa Antoinette Sassou Ngues
so au fost felicitați călduros 
de cei prezenți la ceremo
nie.

Solemnitatea a decurs în
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor 
comerciale dintre Repu
blica Socialistă România șl 
Republica Populară Con
go.

La ceremonie au partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa An
toinette Sassou Nguesso.

sosirii, era împodobit săr
bătorește.

In întîmpinarea înalților 
oaspeți au venit președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La coborîrea din avion, 
regele Juan Carlos I și re
gina Sofia au fost întîm- 
pinați și salutați cu deo
sebită căldură de președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat și-au

(Continuare în pag. a 4-a)

fost relevate bunele rela
ții dintre România și Spa
nia și s-a subliniat însem
nătatea extinderii mai pu
ternice a schimburilor co
merciale și a colaborării 
economice, în concordan
ță cu potențialul celor 
două țări.

Totodată, a avut loc un 
schimb de păreri cu pri
vire la unele aspecte ale 
vieții politice internaționa
le, precum și în legătură

(Continuare în pag. a 4-a)
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„Laudă omului muncii 
și creației sale“

PETRO$*WI'W

■ In sala Teatrului de 
stat „Valea Jiului", Tea
trul „Giulești" din Bucu
rești prezintă astăzi co
media „Milionarul să
rac". Vor evolua în fața 
iubitorilor artei drama
tice din municipiul nos-

Etapa județeană — 
„C1NTAREA ROMÂNIEI"

Formații 
clasate pe locul I
Corul bărbătesc „Frea- 

matul adîncului" al I.M. 
Petrila, Corul „Armonii 
tinere" al Comitetului 
U.T.C. din I.U.M.P., Grupul 
coral cameral „/Armonia" 
al Școlii generale nr. 1 Pe
troșani. Montajul literar- 
muzical coregrafic al Ca
sei de cultură a sindicate
lor Petroșani, Formația de 
dansuri populare a. Clu
bului muncitoresc 
câni; Teatru scurt: 
bul muncitoresc 
Comedie muzicală: 
trul muncitoresc . ,,___
Colda" Lupeni (limba ma
ghiară); Fanfara reunită 
a Văii Jiului, Ansamblul 
folcloric de creație al Ca
sei de cultură Petroșani; 
Muzică ușoară: grupurile 
„Acustic" (Petroșani), „Co
lor" (Vulcan), „Raid rock" 
(com. mun. U.T.C.), „Ben- 
dis" (Paroșeni), grupul vo
cal „Telex" Petroșani, so
lista Ileana Berki — Vul
can; Grupul „Folk ’85“ al 
Clubului muncitoresc Lo- 
nea, duetul folk Claudia 
Sponor și Cristian Manea, 
Vulcan, solistul folk Virgil 
Stratulat, Lonea; Ansam
blul vocal-intrumental fol
cloric al Casei de cultură 
Petroșani, grupul vocal- 
folcloric (Prelucrări) al Șco
lii generale nr. 2 Lupeni, 
soliștii vocali Nicolae A- 
găleanu. Petroșani și Ma
ria Cerna, Lonea, grupul 
vocal-instrumental al Ca
sei de cultură Petroșani, 
formația reunită de fluie
rași, orchestra de muzică 
populară „Parîngul" a Ca
sei de cultură Petroșani, 
taraful „Parîngul", an
samblul vocal-instrumen- 
tal folcloric al clubului 
Lonea. (Al.H.) 

CINEMATECA. Cine
filii din municipiul nos
tru pot să vizioneze as
tăzi în cadrul progra

de 
„7 No- 

Petroșani, 
„Iartă-mă“.

I 
I 
I I I 
I

mului de cinematecă 
la cinematograful 
iembrie" din 
filmul italian 
(Gh.S.)

MUTARE, 
lucrărilor de 
zare, cofetăria 
din Lupeni s-a mutat re
cent într-un nou spațiu, 
lîngă unitatea cu Auto
servire (tot în centrul 
vechi) în locul magazi
nului de confecții pentru 
copii „Trei pitici". (A.T.)

LA TEATRUL DE 
| STAT „VALEA JIULUI" 
■ se lucrează intens pen- 
I tru montarea unui nou 
I spectacol. Este vorba de

I

r
Expoziție filatelică internațională

Prețuire pentru o bogata
activitate de miner

r

tru cunoscuți actori ai 
scenei teatrului bucu- 
reștean; Olga Bucătaru, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Sebastian Papaiani, Radu 
Panamarenco și alții.

■ Continuă „Săptămî- 
na petri leană“, grupaj 
de manifestări politico- 
idcologice, cultural-ai-tis- 
tice și sportive dedicate 
muncii și vieții mineri
lor. Acțiunile au loc în 
organizarea consiliului 
de educație politică și 
cultură-socialistă al ora
șului.

■ Astăzi, în organiza
rea Consiliului municipal 
al sindicatelor, are loc 
dezbaterea „Preocuparea 
comitetelor de sindicat 
și c.o.m. pentru recruta
rea, selecționarea și cali
ficarea forței de muncă". 
Vor participa specialiști 
din domeniul 
lui, activiști sindicii.

mineritu-

Huria DOBROGEANU

Aspect de la vernisa
jul expoziției filatelice.

...J

Bună servire

LOJADI,

(Urmare din pagina I)

Uri- 
Clu- 

Vulcan; 
: Tea-

„Ana
dreptate, la 

calitatea și 
realități coti-

îndreptată, 
acumulate 
trebuie re

cit mai 
îneît

Horatiu ALEXANDRESCU

salopete din tercot, bumbac

articole pentru nou.născuți

materiale. Cu capse. Cu fermoare. Cu tighele.

PĂRINȚI Șl BUNICI !

mai Cu ocazia LUNII CADOURILOR PENTRU COPII oferiți celor

va informă"

Moderne, de calitate, in multe variante de modele, culori,

Rubrică realizată 
Gh. SPINU

Cu ocazia 
sistemati- 
„CORSO"

de

Sporirea productivității muncii
sarcinilor planificate. De 

între-
Lo- 

care 
su- 

6500 
nici 

nu putea ra
ia începutul 

I, realizarea 
prevederilor 

zi, pe aceas-

fapt cu excepția 
prinderilor miniere 
nea și Lupeni — 
au extras împreună 
plimentar aproape 
tone de cărbune — 
o- altă mină 
porta, luni, 
schimbului 
integrală a 
de plan, la 
tă lună, unele acumulînd 
minusuri îngrijorătoare 
chiar, cum este cazul 
minelor Uricani (—13 000 
tone), Bărbăteni (■—6100 
tone) sau Livezeni (—4600 
tone). Cit despre Exploa
tarea de cariere Cîmpu 
lui Neag... ce să mai 
vorbim cînd minusul a 
ajuns la peste 59 000 to
ne de cărbune.

Această situație

piesa „Act venețian" de 
Camil Petrescu, a cărei 
premieră va avea loc la 
sfîrșitul lunii mai. (Al.H.)

RAPSODIA ROMÂNA 
este prezentă joi, 23 mai, 
la Casa de cultură din 
Petroșani, cu două spec
tacole la care își dau 
concursul Ion Constan
tin și Nicolae Dolănescu, 
Tiberiu Ceia, 
Ticuță,

Elisabeta 
Ștefan Bolozan, 

Pușa Poenaru. Spectaco
lele vor începe la orele 
17 și 20. (Al.H.).

ODATA cu criza de 
combustibil circulația cu 
trenul a redevenit prin-

C U L T U k

25 mai 1985

prie- 
des- 

pe 
săp-

Duminică a avut loc la 
Petroșani vernisajul celei 
dc-a IX-a expoziții filate
lice internaționale bilate
rale Petroșani — Oroszlany 
(R.P. Ungară). Din cele 
nouă manifestări expozi- 
ționale cinci au fost găz
duite de municipiul nos
tru și patru de către ora
șul din țara vecină și 
tenă. Expoziția este 
chisă marelui public 
toată durata acestei 
tămîni, organizatorii 
Comitetul de cultură 
ducație socialistă al 
nicipiului Petroșani, 

Hunedoara 
cercul filatelic 

din Petroșani 
cu* sprijinul 

condiții 

și e- 
mu- 

f ilia-
la A.F.R. 
Deva și 
„Minerul"
— asigurînd.
Casei de cultură, 
expozitionale excelente.

buie grabnic 
Minusurile
în aceste luni 
cuperate în 
scurt timp, astfel
sarcinile de plan anuale 
să fie îndeplinite inte
gral. Condiții există, dar 
ele trebuie valorificate 
integral, la un nivel su
perior calitativ, mai ales 
în ceea ce privește spo
rirea productivității mun
cii, calea cea mai im
portantă de creștere a 
producției de cărbune ex
tras. Și în această direc
ție sînt suficiente rezer
ve care, de asemenea, 
trebuie mai bine valori
ficate.

Altfel spus, in Valea 
Jiului — maximă urgen
ță pentru sporirea pro
ductivității muncii, pen
tru creșterea producției 
de cărbune extras.

cipalul mijloc de depla
sare între localitățile din 
țara noastră atît pe ru
te apropiate cit și pe ce
le mai îndepărtate. Dar, 
de mai mult timp gara 
din municipiul Petroșani 
nu oferă condiții adec
vate pentru 
nui trafic feroviar 
de intens, 
teptare 
cit și a Il-a — 
te murdare, 
aruncate

călătorii u- 
atît 

Sălile de aș- 
atît clasa I 

sînt foar-
banchetele 

la intim plare. 
Din cele două telefoane 
instalate pe peron func
ționează numai cel inter
urban. Oare de care te
lefon este nevoie 
mult? (Gh.S.)

L e

vieții 
Expoziția 

pe două 
și maturi.

Rețin atenția exponatele 
cu tematică minieră, cele 
reprczentînd valori ale pic
turii universale .și cele ca
re abordează o tematică 
istorică. Alături de ele 
amintim exponatele fila
telice cu tematică sportivă 
și pe cele legate de astro- 
nautică și aeronautică. Pa
nourile purtînd timbre și 
întreguri poștale abordează 
tema muncii sau teme le
gate de realitățile 
contemporane, 
este deschisă 
secțiuni, tineri 
Dintre cei maturi amintim 
pe Ion Crăciunescu, Geor- 
geta Hirian, Gheorghe I- 
rimie, Ovidiu Rizopol, Ti- 
beriu Svoboda, din Petro
șani, Sandor Helmeczy, 
Gabor Muszka, Geza Ki- 
ralyi, (R.P.U.), iar dintre 
tineri, pe Oana Crăciunes
cu, Adrian Rizopol, Feli
cia Bredan, la care se a- 
daugă participarea de grup 
a Școlii generale nr. 5 din 
Petroșani.

La vernisaj au fost pre- 
zenți numeroși iubitori ai 
filatcliei, oameni ai mun
cii din municipiul nostru, 
în mod deosebit tineri.

luna cadourilor pentru copii
In raioanele specializate ale magazinelor comerțului de

în toate magazinele ,,MATERNA” găsiți sigur

de copiii dumneavoastră
— încălțăminte ușoară, comodă 

flexibilă

— bluze de vînt din tercot 
relon

— costumase din PNA, tercot, in, 
bumbac

pantaloni lungi, scurți, „ber- 
mude”

rochii, fuste, compleuri de va
ră din țesături ușoare sau tricotate

— cămăși și bluzițe din tercot, 
bumbac, tricotate

mici un cadou frumos și util

i

încă un miner pentru 
care ortacii au numai cu
vinte de laudă a primit 
tradiționalul baston de 
pensionar împreună cu 
o frumoasă machetă, ca 
simbol al mineritului în 
slujba căruia a lucrat 
ani mulți. Faptul s-a 
petrecut la mina Uri
cani, iar sărbătoritul se 
numește Gheorghe Scor
pie, miner cu o activita
te de 28 de ani în sub
teran, din care 21 ca șef 
de brigadă.

Pe o eventuală fișă de 
brigadier întocmită pen
tru Gheorghe 
trebuie să fie

Scorpie 
înscrise 

multe realizări de excep
ție. Avem în vedere fap
tul că ani în șir briga
da pe care a condus-o a 
făcut dovada înaltei an
gajări pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor 
de plan. Calitățile de 
bun organizator și de 
priceput miner dovedite 
cu prisosință de Gheor
ghe Scorpie, au fost du
blate și de răspunderea 
cu 
de formarea 
lă a tinerilor, 
și cu nemăsurată

?

care s-a preocupat 
profesiona- 

Cu tact, 
răb-

în- 
uni- 

367 •— cafea-expres 
cartierul Petroșani- 
e tot timpul arhi- 
de cei dornici să 
reconfortanta cafelu- 

cu mulți

Poate că se mai 
treabă unii de ce 
ta tea 
din 
Nord 
plină 
bea 
ță. Am vorbit 
dintre cei care veneau aici 
din Petrila sau Aeroport, 
spunîndu-ne că întotdeau
na sînt serviți cu cafea 
de calitate. Este un lucru 
îmbucurător să găsim 
astfel de unități unde se 
vorbește de calitatea pro
dusului. Intrebînd-o 

în- 
a- 

integreze 
meseriei 
de bri- 

ne-am 
să 

refe-

dare, brigadierul a 
drumat mulți tineri, 
jutîndu-i să se 
în exigențele 
de miner. „Fișa 
gadier" la care
referit mai trebuie 
cuprindă, totodată, 
riri la o bogată activita
te desfășurată în orga
nizația de partid a mi
nei, în organul colectiv 
de conducere.

„Voi reveni cu drag 
printre ortaci — ne-a de
clarat în aceste zile, 
Gheorghe Scorpie — din 
dorința de a cunoaște și 
pe mai departe realiză
rile lor”. Dar nu nunjai 
această dorință îl va 
readuce printre foștii co
legi de muncă. După o 
activitate atît de îndelun
gată este greu să te des
parți de întreprindere, 
lată că, la stima și pre
țuirea cu care este răs
plătit, Gheorghe Scor
pie răspunde cu un pu
ternic atașament față 
de colectiv, și cu aceleași 
sentimente de prețuire 

respect.

Florin BEJAN, 
Uricani

tovarășa Elena Zarculea, 
șefa unității, care este se
cretul că zi de zi oamenii 
pleacă mulțumiți de felul 
cum sînt serviți, ne-a 
spus că aici colectivul este 
bine închegat, disciplinat 
și se străduiește într- 
adevăr să ofere consuma
torilor cafea de cea mai 
bună calitate.

Pe bună 
cafea-expres 
servirea sînt 
diene.

Wilhelm
coresp.



marji, 2t mai hiss Steagul roșu 3

Fotbal, divizia Ar Dinamo — Jiul 3-1 (1-0)

„Seisme" la subsolul clasamentului
Fotbal, divizia B, seria a III

Și totuși, diferența putea
Canicula, veștile parveni

te, prin undele radio, d.n 
stadionul Corvinul și exce
lenta prestație a unor jucă
tori mai puțin cotați și 
cunoscuți de la Dinamo 
(Rădueanu, Frîncu) au fost 
factorii care au afectat 
comportarea jucătorilor din 
Vale. Gazdele au mizat din 
start pe ofensivă : mijloca
șul Ivan a figurat fundaș 
stingă, Rednic, pe cealaltă 
aripă, s-a aflat deseori în 
preajma careului lui Ho
man. Jiul s-a concentrat în 
propria jumătate de teren, 
în intercepții s-au detașat 
Mircea Popa și Szekely, de 
asemenea, aprătorul butu
rilor a intervenit cu succes 
la centrările noastre. In a- 
cest sens, la deschiderea 
scorului (min. 21), lui Ho
man nu i se poate reproșa 
ceva, șutul lui Orac l-a a- 
tins pe P. Grigore, baionul 
poposind în plasă. în apro
pierea butului drept.

La reluare, Băluță conlu
crează mai bine cu Varga, 
din păcate Lăsconi n-a in
tuit intențiile lor, practic 
fiind în joc doar la redu
cerea handicapului, în min. 
76, cînd a fructificat, cu 
capul centrarea lui Varga. 
Pînă atunci însă dinamo- 
viștii au dominat copios, în 
vervă ni s-a părut 
fostul apărător al culori
lor... Jiului, Augustin, dar 
care l-a accidentat grav pe 
Iloman. După această fază 
atacanții bucureșteni s-au 
dezlănțuit, Rednic și Au
gustin servindu-i cu cen
trări utile pe nou introdu
și! Tulba și Frîncu, cei ca
re au și ridicat scorul la 
proporția forfaitului (min. 
67 și 70). Au J o s t 
în poziții favo
rabile Augusțin

(67, 71, 87), Țălnar (70) etc. 
Intr-un fel, finalul seamă
nă cu debutul partidei, cu 
deosebirea că oaspeții au fost 
incisivi, dai- au fost „tem
perați" de faulturile groso
lane ale lui Nicolae, Zare 
și Ivan, dar și de părtini
torul arbitraj prestat de bri
gada condusă de craiovca- 
nul Ion Velea. Din păcate 
însă „surpriza" de la Hu
nedoara afectează „subtera
nul" clasamentului, doar 
mobilizarea plenară a „un- 
sprezecelui". din Vale, atît 
acasă cit și în deplasare, 
mai poate decide rămînerea 

REZULTATE TEHNICE, etapa a XXX-a: S.C. 
Bacău — F.C.M. Brașov 2—0, F.C. Argeș — Sportul 
studențesc 2—1, F.C. Bihor — Politehnica Iași 3—0, 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid 2—0, Chimia Rm. Vîleea 
— Universitatea Craiova 1—0, Steaua — F.C. Olt 
3—0, Corvinul — F.C. Baia Marț 1—3(1!!), Politeh
nica Timișoara — Gloria Buzău 3—1, Dinamo — 
Jiul 3—1.

CLASAMENTUL
1. Steaua 30 22 6 2 65—16 50
2. Dinamo 30 18 10 2 53—27 46
3. Sportul studențesc 30 17 8 5 61—26 42
4. „U“ Craiova 30 15 5 10 54—40 35
5. Gloria 30 11 8 11 45—46 30
6. A.S.A. 30 11 7 12 24—26 29
7. „Poli" Timișoara 30 11 7 12 31—45 29
8. Corvinul 30 13 2 15 47—49 28
9. F.C. Bihor 30 12 4 14 35—39 28

10. F.C. Olt 30 12 4 14 31—42 28
11. Rapid 30 9 9 12 34—37 27
12. F.C. Argeș 30 10 6 14 40—35 26
13. F.C.M. Brașov 30 n 4 15 29—38 26
14. JIUL 30 10 5 15 33—50 25
15. Chimia 30 10 5 15 24—47 25
16. S.C. Bacău 30 9 6 15 31—35 24
17. F.C. Baia Mare 30 10 4 16 27—41 24
18. „Poli" Iași 30 5 8 17 30—55 18

ETAPA VIITOARE, joi, 23 mai: „Poli" Timi-
soara — Steaua (1—4), F.C.M. Brașov — Dinamo 
(0—2), A.S.A. — F.C. Olt (1—1), Sportul — S.C. Ba
cău (0—0), F.C. Baia Mare •— „Poli" Iași (0—1), Jiul 
— Gloria (1—1), Rapid — Corvinul (0—1), F.C. Bi
hor — „U“ Craiova (1—3), Chimia — F.C. Argeș 
(0—2) — în paranteză, rezultatele din tur.

sa în prima scenă a soecc- 
rului românesc. In partida 
de duminică, Băluță, Var
ga, Szekely, Cavai, Mircea 
și Vasile Popa au demon
strat că se poate traversa 
această etapă dificilă, ră- 
mîne să li se alăture cu 
toată dăruirea ceilalți coe
chipieri, fiindcă se mai a- 
nunță suprize „programa
te" sau nu...

JIUL : Homan (Cavai) — 
P. Grigore, Vasile Popa, 
Mircea Popa, Stana (Vizi
tiu) — Varga, Szekely, Că
lin — Stoinescu, Lăsconi, 
Băluță. (Andrei APOSTOL)

MINERUL LUPENI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 
(2—0). Venită la Lupeni cu 
dorința de a-.și mai îmbu
nătăți situația din clasa
mentul adevărului (—1), 
formația feroviarilor de pe 
Bega număra în lot nu mai 
puțin de 6 ex-divizionari A.

Au fost însă suficiente 
10-15 minute ca formația

REZULTATE TEHNICE, etapa a 27-a, divizia 
B, seria a III-a: Minerul Explor, Deva — Avîntul 
Reghin 0—0, Ind. sîrmei — Gloria Bistrița 1—2, Met. 
Cugir — Minerul Cavnic 3—2, Armătura Zalău — 
Sticla Turda 1—1, Unirea A. Iulia — Strungul 2—0, 
Aurul Brad — Olimpia S.M. 0—0, F.C.M. — U.T. 
Arad — C.S.M. Reșița 3—2, Gloria Reșița — „U“ 
Cluj-Napoca 1—2, Minerul Lupeni — C.F.R. Timi
șoara 2—1.

CLASAM E N T U L
1. „U" Cluj-Napoca 27 17 8 2 55—16 42
2. Gloria Bistrița 27 •■14 6 7 47—20 34
3. Armătura Zalău 27 13 3 11 42—33 29
4. Aurul Brad 27 12 5 10 31—26 29
5. C.S.M. Reșița 27 11 6 10 28—28 28
6. Strungul Arad 27 13 2 12 32—36 28
7. Minerul Lupeni 27 12 4 11 41—46 28
8. Mureșul Explor. Deva 27 9 9 9 34—29 27
9. F.C.M. U.T. Arad 27 12 3 12 36—37 27

10. Unirea A. Iulia 27 12 3 12 32—45 27
11.. Olimpia Satu Mare 27 9 7 11 42—35 25
12. C.F.R. Timișoara 27 10 5 12 33—29 25
13. Minerul Cavnic 27 11 3 13 54—53 25
14. Avîntul Reghin 27 10 5 12 28—31 25
15. Met. Cugir 27 9 6 12 31—34 24
16. Sticla A. Turda 27 8 6 13 21—44 22
17. Gloria Reșița 27 10 2 15 26—55 22
18. Ind. sîrmei C. Turzii 27 7 5 15 26—42 19

ETAPA VIITOARE, duminică, 26 mai: Gloria 
Bistrița — Met. Cugir (0—0), Strungul Arad — Glo
ria Reșița (0—1), C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 
(0—1), „U“ Cluj-Napoea — F.C.M. U.T. Arad (0—0), 
Sticla Turda '— Aurul (0—2), C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Deva (1—3), Minerul Cavnic — Ind. S.C. 
Turzii (2—1), Olimpia S.M. — Armătura (1—3), A- 
vîntul Reghin — Unirea A. Iulia (0—2) — în paran
teză, rezultatele din tur.

P.S. Partida reștanță Unirea Alba Iulia — Glo
ria Bistrița s-a disputat miercuri, 15 mai, și s-a 
încheiat eu victoria gazdelor, scor final 2—1.

antrenată de Petre Libardi 
și Iosif Rus să confirme 
„anul bun", impunîndu-se 
atît pe teren, cît și pe ta
bela de marcaj. Țesăturile 
de pase de pe osatura me
diană I. Popa — P. Popa 
— Muia _  Voicu, au des
trămat cu ușurință efortul 
apărătorilor oaspeți. 
Minutul 5 adu- 

fi mai mare
ce deschiderea scorului > 
în stilul său caracteristic 
(făcînd plăcere galeriei) Io
nel Popa se lansează într- 
un dribling prelungit și 
ajuns la 10—12 metri de 
poarta adversă este trlntit 
de... 3 (trei) adversari. Pe
nalty clar, transformat im
pecabil de Petre Popa și 
1—0.

In continuare, dominare 
totală a jucătorilor din Lu
peni, dar ratările sînt din 
nou prezente și abia în min. 
35 se înscrie golul doi, el 
fiind un „indigo"... imper
fect al primului : aceeași 
fază, dar protagoniștii se 
schimbă între ei ; pătrun
dere în careu P. Popa, fa
ult clar, penalty și trans
formă... Ionel Popa.

La 2—0 conturile par în
cheiate, mai ales că în re
priza secundă partida se 
echilibrează în așa măsură 
îneît jocul se desfășoară 
mai mult între cele două 
careuri de 16 metri. Fina
lul de partidă 
aparține însă oas
peților care ies la atac cu 
mai mult curaj, profitînd 
de relaxarea gazdelor. Pu
tea fi 2—1 în min. 60 cînd 
arbitrul Emil Petrescu (a- 
jutat de Marian Lică și 
Dragoș Teodorcscu) care a 
condus excelent partida (!) 
a acordat — pe drept — al 
treilea penalty, Ia faultul 
lui Pocșan asupra Iui Titi 
Nicolae. Grigore apără însă 
foarte bine. Putea fi 2—1 
și.în min. 82, dar tot Gri
gore apără șutul lui Titi 
Nicolae! Pînă la urmă oas
peții, înscriu totuși prin 
același Titi Nicolae. parti
da încheindu-se cu un scor 
limită în favarea gazdelor.

Alexandru TĂTAR

Cupa „Congresul al
Cîșligătoare a fazei mu

nicipale a Cupei „Con
gresul al XII-lea al 
U.T.C." (5-1 cu C.F.R. Pe
troșani și 3-1 cu I.M. 
Vulcan), echipa de fotbal 
S.S.H. Vulcan s-a dovedit 
imbatabilă și în întrece
rile fazei județene, la De
va. Astfel, fotbaliștii an
trenați de maistrul prin
cipal loan Ghiță au între-

Fotbal, divizia C

Continuă lupta pentru... divizia B!
MINERUL PAROSENI 

— STEAUA C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 2—1 (1—1). Me
ciul minorilor, cu combina
ta clujeană, S-a disputat 
sub pecetea dorinței de a 
nu pierde. S-a început cu 
incerte tatonări, în care fa
zele de atac și apărare al
ternau pentru fiecare echi
pă, dar cu prea puține șu
turi la poartă. Pe fondul 
tatonărilor, echilibrul se 
fringe în min. 22 prin ver
va oaspeților și are ca efect 
primul gol 0—1. Gazdele a- 
leargă fără profil, se îngră
mădesc în jumătatea de 
teren a oaspeților și se în
curcă reciproc. O acțiune a 
gazdelor pe contraatac pu
ne totuși, după puțin timp, 
în pericol poarta oaspeți
lor. Iordache pătrunde ra
pid în careul de 16 m și 
cu un șut puternic aduce 
egalarea. Se joacă în conti
nuare deschis și corect, dar 
lent și adeseori imprecis.

După pauză suporterii e- 
chîpei gazdă credeau că mi
nerii vor arunca prudența 
la o parte și vor porni la 
atac. Piesele „grele" ale gaz
delor Boloș, Iordache, Lele- 
șan, Gîtan însă au evoluat

XlI-lea al U.T.C.”
cut reprezentativa CiTîanu- 
lui cu 4-2 (3-0), Liceul 
industrial nr. 2 Petroșani 
cu 3-0 (formația adversă 
a folosit jucători legiti
mați) și I.M. Barza cu
4-3 (3-0). Din rîndul cîș-

județene 
omagiale 
lăcătușii

tigătorilor fazei 
a competiției 
s-au remarcat
Aurel Burlacu, Arpad Pa
ter și Ion Spafiu. (I.V.)

șters, ei au ajuns deseori 
in preajma sau interiorul 
careului de 16 m clujean, 
găsindu-se la un pas de 
gol, dar... atît ! Odată cu 
scurgerea timpului, jocul 
își pierde din claritate, fa
zele devin tot mai confuze, 
cei 22 din teren greșesc co
pilărește. In min. 59 arbi
trul central dictează o lo
vitură liberă de la 20 m 
stingă în favoarea gazdelor.

In timp ce se efectuase 
lovitura liberă, printr-un 
frumos un-doi, mingea se 
oprește în plasă însă golul 
nu se validează întrucît în 
timpul execuției, s-a spart 
zidul și arbitrul fluierase 
repetarea loviturii. După 
repetarea loviturii, faza se 
consumă fără rezultat. Pînă 
în min. 64 cînd — așa cum 
se întîmplă adesea în fot
bal — ceea.ee nu reușesc 
jucătorii în intențiile lor 
ofensive, vine să împlineas
că hazardul. In timpul e- 
xecuțîei loviturii de colț de 
pe partea dreaptă a porții 
adverse, oaspeții faultează 
în careu (!?!) și arbitrul a- 
cordă penalty. Execută Jor- 
dache puternic în gol : 2—1.

Ion BĂLOI

Breviar
Fotbal, divizia C : Victo

ria I.R.A. Cluj-Napoca — 
Minerul Știința Vulcan 2-0 ; 
campionatul republican de 
juniori: U.T.A? — Jiul 5-0. 
Strungul Arad — Minerul 
Lupeni 1-1 ; campionatul 
județean, seria I : Parîngul 
Lonea — Dacia Hunedoara 
3-0, Preparatorul Petrila — 
Minerul Bărbăteni 3-0, Mi
nerul Aninoasa — Streini 
Simeria-Veche 0-0, C.F.R. 
Petroșani — Minerul Uri- 
cani 1-0 ; Cupa „Tudor I’a- 
raschiva" : Minerul Vulcan 
— Jiul Petroșani 1-2, Pre
paratorul Petrila — Mine
rul Lupeni 7-4.

Handbal, divizia B : Uti-

TELEX • SPORT
BRAȘOV 20 (Agerpres).

— Tradiționalul concurs 
internațional de sabie do
tat cu „Trofeul Cupa Car- 
pați“ s-a încheiat la Bra
șov cu un dublu succes al 
scrimerilor români, învin
gători la individual și pe 
echipe. 

lajul-Știința — Minaur II 
Baia Mare 31-29, „Cupa pio
nierul", etapa finală : fete, 
Școala nr. 2 Lonea — Școa
la nr. 6 Petroșani 5-5, Școa
la nr. 3 Lupeni — Școala 
nr. 6 Vulcan 12-10, băieți : 
Școala nr. 6 Petroșani — 
Școala nr. 1 Lupeni 26-10, 
Școala nr. 3 Petrila — Școa
la nr. 5 Vulcan 6-0. Locul 
I fete, Școala nr. 3 Lupeni, 
băieți. Școala nr. 6 Petro
șani. Cele două echipe cîș- 
tigătoare vor reprezenta 
municipiul Petroșani, în zi
lele de 25-26 mai, la etapa 
județeană, ce se va organi
za în municipiul Deva.

S. BĂLOI

• TELEX • SPORT
In finala probei indivi

duale, Corneliu Marin a 
dispus cu 10—7 de Frank 
Weib (R.D. Germană), iar 
în cea a competiției pe e- 
chipe selecționata Româ
niei a întrecut la tușaveraj 
formația Cubei.

Momentul cel mai 
echilibrat al unei parti
de: intrarea echipelor 
în teren, pînă aici doar 
calculul hîrtiei contea
ză... Minerul Lupeni 
și C.F.R. Timișoara, 
înaintea fluierului de 
începere.

Lupte
Duminică, la Timișoara, 

s-a clarificat situația în cla
samentul seriei secunde a 
campionatului republican 
pe echipe al cadeților, la 
lupte libere. C.S.Ș. Univer
sitatea Timișoara, în postu
ră de gazdă, a depășit pe 
C.S.Ș. Reșița și C.S.Ș. Pe
troșani (6—5), ocupînd ne
învinsă, primul loc. Disputa 
dintre garniturile școlare 
din Reșița și Petroșani a 
dat cîștig de cauză repre
zentanților Văii Jiului (9-2), 
cărora le-a revenit astfel

Cea mai tînăsă 
maestră 

internațională
Clasîndu-se pe -locul îf, 

cu 9,5 puncte, la turneul 
zonal feminin de șah. de 
la Tirnovo (Bulgaria), tî- 
năra reprezentantă a Văii 
Jiului, Cristina Bădulescu, 
încă liceancă, a înde plinit, 
alături de o altă junioară 
de talent din România, Ga
briela Olărașu, norma de 
maestră internațională. 
Este cel mai bun rezultat 
obținut vreodată în isto
ria eșichierului din Va-4 
lea Jiului, pe care, deo
camdată, tot Cristina Bă- 
duleseu îl poate depăși, 
dată fiind comportarea sa 
printre marile valori eu
ropene ale tablei cu 64 de 
pătrățele. La amintitul 
turneu — eîștigat de o 
altă reprezentantă a Româ
niei, Dana Nuțu —, Cris
tina Bădulescu a devansat 
pe cunoscutele și experi
mentatele șahiste Elisa- 
beta Polihroniade (Româ
nia), Ildiko 
ria), Kveta 
hoslovacia), 
gondinska 
Felicitări. (I

Madl (Unga- 
Erctova (Ce- 
Joanna Ja- 

(Polonia) etc, 
V.)

libere
locul III în clasamentul ge
neral și dreptul de a fi pre- 
zenți la cele două etape in- 
terserii din toamnă. Dintre 
luptătorii de Ia C.S.Ș.P., o 
bună comportare au mani
festat în etapa a IV-a ; La. 
szlo Forika, (42 kg), Denes 

Kovacs(45), Alexandru Stan- 
ciu (48), Ștefan Burice (51), 
Adrian Mereuță (55). Lau- 
rerițiu Palade (59), Iulian 
Juravlea (68), Paul Vasi- 
loanca (73) și Vasile Mîn- 
zat (78).
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încheierea vizitei oficiale de prietenie in țara noastră 
a președintelui Republicii Populare Congo

Ceremonia plecării încheierea convorbirilor oficiale
Luni, 20 mai, s-a înche

iat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
de către colonel Denis Sas- 
sou Nguesso, președintele 
Comitetului Central al 

partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republi
cii Populare Congo, și to
varășa Antoinette Sassou 
Nguesso.

Prin întreaga desfășura
re, prin documentele sem

nate de cei doi conducă
tori de partid și de stat, 
vizita se înscrie ca un 
eveniment de o deosebită 
însemnătate în cronica re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. 
Ea contribuie, prin rezul
tatele sale fructuoase, la 
promovarea unor rapor
turi tot mai strînse între 
cele două țări, la o conlu
crare mai rodnică, atît pe 
plan bilateral, cît și în 
domeniul vieții internați
onale, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Ceremonia plecării a 
avut loc pe aeroportul O- 
topeni, care era împodo
bit sărbătorește.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, colonel Denis 
Sassou Nguesso și tovară
șa Antoinette Sassou Ngues
so au sosit împreună la 
aeroport.

Colonelul Denis Sassou 
Nguesso și-a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române aflate pe ae
roport— membri și mem
bri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. 

al P.C.R., și ai guvernului, 
generali și ofițeri superi
ori, alte persoane oficiale.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de 
la colonelul Denis Sassou 
Nguesso. Cei doi conducă
tori de partid și de stat 
și-au strîns cu căldură mîi- 
nile, s-au îmbrățișat. To
varășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Antoinette Sas
sou Nguesso și-au luat ră
mas bun strîngîndu-și cu 
prietenie mîinile.

La ora 10,15 aeronava 
prezidențială cu care călă
toresc înalții oaspeți con
golezi a decolat.

(Urmare din pag. l

A fost afirmată convinge
rea că transpunerea în 
viață a înțelegerilor con
venite va asigura extinde
rea și. așezarea pe baze 
trainice, de lungă durată, 
a colaborării și cooperării 
dintre Republica Socia
listă România și Republi
ca Populară Congo, pe 
plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii, în fo
losul ambelor țări și po
poare, al progresului și 
prosperității lor.

Totodată, a fost manifes

tată încrederea că, în spi
ritul celor discutate, Româ
nia și Republica Populară 
Congo vor conlucra activ 
pe arena mondială, în inte
resul cauzei destinderii, 
păcii, dezarmării, securi
tății, înțelegerii și :oope- 
rării internaționale.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Denis Sassou 
Nguesso au stabilit să con
tinue dialogul la nivel 
înalt, relevînd rolul său 
important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

Vizita de stat in țara noastră
a regelui Spaniei, Juan Carlos I

Ceremonia sosirii
'Urmare diD pag. I'

strîns mîinile cu prietenie, 
și-au exprimat satisfacția 
de a se reîntîlni, de aceas
tă dată pe pămîntul româ
nesc.
Tovarășa Elena 

Ceaușescu și regina Sofia 
s-au salutat cu căldură și 
cordialitate.

Solemnitatea sosirii s-a 
încheiat cu defilarea găr
zii de onoare.

D i
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa El e n a 
Ceaușescu au oferit, luni, 
un dineu oficial în onoa
rea regelui Spaniei, Juan 
Carlos I, și a reginei So
fia. la Palatul Consiliului 
de Stat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I au luat loc în
tr-o mașină, escortată de 
motocicliști, îndreptîndu- 
se spre reședința rezer
vată înalților oaspeți.

La reședință, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
regele Juan Carlos I, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
regina Sofia, s-au întreți
nut într-o atmosferă cordi
ală, prietenească.

n e u
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu 
interes și subliniate cu a- 
plauze.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

Întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Juan Carlos I

(Urmare din pagina I) 

cu activitatea pe plan ex
tern a celor două țări.

Ileferindu-se la situația 
gravă existentă în lume, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că pro
blema fundamentală a e- 
pocii noastre o constituie 
oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezar
mare nucleară, asigurarea 
păcii mondiale.

In ceea ce privește situa
ția de pe continentul eu
ropean, șeful statului ro
mân a apreciat că trebu
ie să se facă totul pentru 
oprirea amplasării rache
telor americane cu rază 
medie de acțiune și a 
realizării contramăsurilor 
nucleare sovietice, trece

rea la reducerea și înlătu
rarea rachetelor existen
te, a tuturor armelor nu
cleare din Europa. In a- 
cest sens, s-a subliniat ne
cesitatea ca negocierile 
sovieto-americane de la 
Geneva să ducă la oprirea 
cursei înarmărilor nucle
are pe pămînt și în cos
mos.

In acest context, regele 
Juan Carlos I a arătat că, 
Spania nu va accepta ar
me nucleare pe teritoriul 
său.

Președintele României și 
regele Spaniei au mențio
nat că cele două țări se 
pronunță pentru reglemen
tarea situației din Orien
tul Mijlociu și a tuturor 
conflictelor dintre state 
pe cale politică, prin tra
tative.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat po
ziția României privind so
luționarea globală, pe ca
le politică, a situației din 
Orientul Mijlociu și a sub
liniat importanța organi
zării unei conferințe inter
naționale, sub egida O.N.U., 
cu participarea Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite 
ale Amcricii, a tuturor ță
rilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

Regele Spaniei a arătat 
că țara sa a apreciat ideea 
organizării unei conferin
țe internaționale, în ca
drul O.N.U., pentru solu
ționarea situației din Ori
entul Mijlociu.

In cadrul convorbirilor 
s-a subliniat că România și 
Spania susțin activitatea 
„Grupului de la Contado- 

ra“, care trebuie să ducă 
la soluționarea probleme
lor din această zonă, cu 
respectarea independenței 
Republicii Nicaragua și a 
dreptului poporului nica- 
raguan de a-și hotărî sin
gur destinele.

Regele Juan Carlos I a 
apreciat activitatea și ini
țiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe are
na vieții politice interna
ționale, pentru o politică 
de pace, colaborare și în
țelegere între națiuni.

La întîlnire și convor
biri — desfășurate într-o 
atmosferă cordială, de sti
mă și înțelegere reciprocă 
— au participat ministrul 
afacerilor externe al ță
rii noastre, Ștefan Andrei, 
și al Spaniei, Fernando 
Moran.

zacrcMLiTkiTezi în
PE SCURT ■ PE SCURTSlăbirea încordării — 

cauza tuturor statelor
MOSCOVA 20 (Ager- 

pres). — Referindu-se la 
unele probleme ale situa
ției internaționale actua
le, într-un interviu acordat 
agenției Press Trust of In
dia, Mihail Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a subliniat că ex
cluderea armelor nucleare 
din viața omenirii cores
punde integral țelurilor 
politicii externe sovietice.

„Desigur — a arătat M. 
Gorbaciov — o răspunde

„EXOD AL G REI ERELOR"
ADDIS ABEBA 20 (A-

gerpres). — Peste 50 000 
de medici, tehnicieni și in
gineri din Africa, Asia și 
America Latină sînt atrași, 
în fiecare an, în țările in
dustrializate occidentale 
in cadrul așa-numitului 
„exod al creierelor", astfel 
incit numeroase țări în 
curs de dezvoltare sînt 
lipsite de o parte conside
rabilă a cadrelor speciali
zate proprii, atit de nece
sare pentru realizarea pro

re deosebită pentru soarta 
păcii revine puterilor nu
cleare și, în primul rînd, 
U.R.S.S. și S.U.A. Dar Uni
unea Sovietică nu a pri
vit niciodată pacea numai 
prin prisma relațiilor so
vieto-americane. Sîntem 
profund convinși că, la 
găsirea de soluții realiste 
în problemele acute, la 
slăbirea încordării inter
naționale pot și trebuie să 
participe toate statele.

gramelor lor de progres. 
Potrivit unor statistici in
ternaționale, citate de a- 
genția ADN, numai în Eu
ropa occidentală sînt an
gajați peste 30 000 de ab
solvenți universitari afri
cani. In S.U.A., Marea 
Britanic, Canada, Australia 
și R.F Germania se a llă 
120 000 medici din țări 
în curs de dezvoltare, in 
condițiile în care în Afri
ca persistă o lipsă croni
că de personal medical.

DUP .A CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, la 
Moscova au început, luni, 
lucrările primei sesiuni 
— după 1978 — a Comisi
ei mixte sovieto-america
ne pentru problemele co
merțului, delegațiile fiind 
conduse de miniștrii co
merțului ai celor două țări. 
Principala sarcină a ac
tualei sesiuni, relevă TASS, 
o constituie normalizarea 
comerțului bilateral, eli
minarea obstacolelor exis
tente.

IN ZONA TABERELOR 
Sabra, Chatilâ și Bourj 
Barajneh aflate în sudul 
sectorului de vest al Bei
rutului și în suburbii au 
fost semnalate lupte în
tre milițiile libaneze și 
combatanți palestinieni — 
transmit agențiile inter
naționale de presă.

Potrivit unor prime ra
poarte citate de agenția 
Reuter, schimburile do fo
curi s-au soldat cu moar

tea a 26 de persoane și ră
nirea a peste 200.

LA BEIJING se desfă
șoară lucrările unei con
ferințe naționale în pro
blemele educației. La șe
dința inaugurală au luat 
parte Hu Yaobang, secre
tar general al C.C. al 
P.C. Chinez, Zliao Ziyarig, 
premierul Consiliului de 
Stat al rt.P. Chineze, alți 
conducători de partid și 
de stat.

INCENDIILE de. brusă, 
declanșate, săptămîna tre
cută, în statul american 
Florida —, au luat propor
ții fără precedent, fiind 
favorizate de temperaturi
le extrem de înalte pen
tru această perioadă — re
latează agențiile Associa
ted Press și U.P.I. Pînă 
luni, in special în nordul 
statului Florida, fuseseră 
distruse peste 45 000 ha 
do brusă și culturi agrico
le, precum și aproximativ 
200 case.

21,50 Telejurnal. 
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO

Numerele extrase la 
tragerea multiplă loto din 
19 mai 1985:
FAZA I ;

Extragerea I: 20, 67,. 40.
79, 80, 19, 28, 34, 65.

Extragerea a -2-a: 26,
51, 8, 9, 23, 60, 66, 6, 10. 
FAZA A II-A:

Extragerea a 3-a: 35,
80, 36, 15, 86, 33, 32, 10, 
16..

Extragerea a 4-a: 84,
64, 67, 72, 50, 58, 75, 6, 
24.

Extragerea a 5-a: 45,
57, 2, 42, 19, 81, 14, 35, 5.

Extragerea a 6-a; 79.
82, 13, 38, 48, 30, 24, 18, 
50.

Extragerea a 7-a: 6,
59, 36, 71, 12, 27, 50, 52, 
24.

Extragerea a 8-a: 15, 80. 
e- 17, 22, 37, 84. 55, 28, 23.

Fond total de cîștiguri: 
1 550 925 lei.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Salutări de lâ 
Agigea; Unirea: Viaduc
tul; Parîngul: Pe urmele 
șoimului.

LONEA: Legenda sta
tuetelor Chang.

ANI NO ASA: Pescăru
șul speranței.

VULCAN — Luceafă
rul: Insulta.

LUPENI — Cultural: 
Mexicul în flăcări.

URIC ANI: Insula Wol- 
mi.

,N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii' cine
matografice județene.

TV.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în 

conomie.
20,25 Teatru TV:

„Ferma",
de David Storey.
Spectacol preluat 
de la Teatrul ,,L. 
Sturza Bulandra". memento
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