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invitația președintelui

Consiliului de Stal al Republi
cii Sociuiiste România, Nicolae 
Ceaușescu, joi dimineața a so
si! în Capitală președintele Ie
dera! al Republicii Austria, , 
Franz Jonas, care va face o 
vizită oficiala in {ara noastră.

In înlîmpinarea președintelui 
federal, pe aeroportul Bâneasa 
se aflau președintele Consiliu
lui de Stat. Nicolae Ceaușescu, 
life Verdeț, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Manea Mânescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stal, Dumitru 
Popa, primarul general al Ca
pitalei, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mânescu. 
ministrul afacerilor externe, 
membri ar Consiliului de Stal 
și ui guvernului, conducători 
de instituia centrale, oameni 
de știinfă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, precum și 
numeroși ziariști români și 
austrieci, corespondenți și tri
miși speciali ai presei străine.

Erau prezent i dr. Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei 
la București, membri ai amba
sadei austriece, șefi ai misiu
nilor diplomatice, alașaji mili
tari și alli membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Pe clădirea, aeroportului Bâ
neasa erau arborate drapelele 
de stal ale Republicii Socialis
te România și Republicii Aus
tria. Pe frontispiciul clădirii 
centrale a aeroportului se aflau 
port relele președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușes
cu, și-, președintelui federal, 
Franz Jonas, precum și ură
rile : „Bun venit Excelentei 
sale președintelui federal al- 
Republicii Austria, Franz Jo
nas'-, „Trăiască prietenia din
tre popoarele român și aus
triac".

La ora 11, avionul oficial, 
escortat de la intrarea in spa
țiul aerian al României de a- 
vioane cu reacție ale forțelor 
noastre armate, aterizează pe 
aeroportul Bâneasa.

La coborîrea din avion, pre
ședintele federal Franz Jonas 
este salutat cordial de preșe
dintele Consiliului de Stal, Ni
colae Ceaușescu.

înaltul oaspete este insolit 
de dr. Kurt Waldheim, minis
trul federal al afacerilor ex
terne. dr. Karl Trescher, direc
tor de cabinei al președintelui 
federal, dr. Claus Winterslein, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar, șeful protocolului 
Ministerului federal al Aiace- 
rilor Externe, dr. Georg Schlum
berger, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar în Mi
nisterul federal al Afacerilor 
Externe, colonel Raimund Tru- 
xa, aghiotant al președintelui 
federal, dr. Josef Bandion, con
silier de cabinet, dr. Kurt Skal- 
nili, consilier, referent de pre
să al Cancelariei președinției.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu prezintă persoanele oficiale 
venite in rntîmpinare.

Comandantul gărzii de onoa
re aliniată pe aeroport pre
zintă onorul. In timp ce se in
tonează imnurile de stal ale 
celor două țări, se trag, in 
semn de salut, 21 de salve de 
artilerie.

Ce doi conducători de state 
trec apoi in revistă garda de 
onoare. După ce salută drape
lul gărzii, președintele Franz 
Jonas se oprește in fala mili
tarilor rostind in limba româ
nă : „Bună ziua ostași". Pre
ședintelui federal li sin! pre
zentați apar șefii misiunilor di
plomatice și celelalte persoane 
oficiale române venite in in
timpinare.

De pe podiumul instalat pe 
aeroport, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
rostește un cuvînl de bun -ve
nit Răspunde președintele fe
deral, Franz Jonas. Cei doi 
conducători își string miinile 
călduros.

Numeroși bucureșleni, veniti 
pe aeroport pentru a aduce 
oaspeților urarea poporului ro
mân de „bun sosit', aplaudă cu 
căldură, flutură slegulefe. Un 
grup de tinere in costume na
ționale oferă oaspeților aus
trieci buchete de flori.

Primirea deosebit de căldu
roasă pe care a făcut-o popu
lat i'i Capitalei președintelui 
federal Franz Jonas consti
tuie o expresie a sentimente
lor de prietenie și stimă ale 
poporului nostru fală de po
porul austriac. Vizita preșe
dintelui Republicii Austria în 
România se înscrie ca un mo
ment important în istoria bu
nelor relafii de prietenie și 
colaborare in continuă dezvol
tare dintre cele două jări șt 
popoare, o contribuție la pro- 
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Cuvintarea
președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte.

Este deosebit de plăcut pen
tru mine să vă adresez, la so
sirea in România, un cordial 
salut din partea Consiliului 
de Stat, a guvernului și a în
tregului popor român. Cetățe
nii Capitalei noastre vă pri
mesc astăzi cu ospitalitate și 
prietenie pe dumneavoastră, 
primul președinte al Republi
cii Austria care face o vizită 
oficială în România, vă întîm- 
pină ca pe solul cel mai înalt 
al unei țări europene iubitoa
re de pace și progres, față de 
care poporul român nutrește 
sentimente de stimă și prie
tenie. (Aplauze).

între România și Austria — 
țări legate atît prin apropie
rea lor geografică, cit și prin 
înseși destinele continentului 
nostru — s-au statornicit. în 
perioada postbelică, relații tot 
mai strinse, prietenești, stimu
late continuu de năzuința co
mună de pace și cooperare ca
re anifnă cele două țări și po
poare. Este un fapt evident 
că legăturile de prietenie și 
colaborare româno-austriece 
urmează o cale' ascendentă, în 
folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității in 
Europa și în lume.

în zilele ce vor urma, veți 
avea prilejul să vizitați țara 
și să cunoașteți nemijlocit via
ța și preocupările poporului 
român, eforturile lui pe calea 
progresului și civilizației, aspi
rațiile sale de conlucrare și

Vizita președintelui Austriei 
la Palatul Consiliului de Stat

Joi după-amiază, președintele 
federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, a făcut o vizită 
protocolară' președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

La sosirea înaltului oaspete 
la Palatul Consiliului de Stat, 
o gardă militară a prezentat o- 
norul.

Intre președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu și 
președintele federal, Franz 
Jonas, a avut loc o convorbire 
cordială.

La întrevedere au participat 
Ilic Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mânescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stai, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mânescu, mi

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, joi seara, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea președinte
lui federal al Republicii Aus
tria, Franz Jonas.

Au participat Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin. IIie Verdeț. Florian Dă-

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat 

ai Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul președintelui 
federal al Republicii Austria,

FRANZ JONAS
Stimate domnule președinte,

Ne face o deosebită plăcere 
să vă salutăm în mijlocul nos
tru, la acest dineu pe dumnea
voastră și pe ceilalți distinși 
oaspeți sosiți din țara -prietenă.

Primirea caldă pe caro cetă
țenii Bucureștiului v-au făcut-o 
reflectă sentimentele reciproce 
de stimă și prietenie ce însu
flețesc cele două popoare alo 
noastre, dorința lor de a co
labora și trăi in înțelegere, do 

înțelegere cu toate popoarele 
lumii. Sintcm încredințați că 
vizita dumneavoastră va con
tribui la adîncirca prieteniei 
dintre cele două țări, la dez
voltarea tot mai rodnică a 
relațiilor româno-austriece.

In condițiile de azi, cînd în 
diferite zone ale planetei 
noastre se mențin încă surse 
de încordare și conflicte mi
litare, cind asigurarea păcii 
și securității preocupă profund 
popoarele lumii, considerăm 
că este o îndatorire fundamen
tală pentru toate statele de 
a contribui la îmbunătățirea 
climatului internațional, la 
promovarea unor relații nor
male între țări și popoare — 
întemeiate pe respectarea in
dependenței și suveranității 
naționale, pe deplina egalita
te în drepturi și avantaj re
ciproc, pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a ho
tărî singur asupra destinelor 
sale. Avem convingerea că, în 
cadrul convorbirilor ce le vom 
purta, vom putea face un 
fructuos schimb de opinii cu 
privire la problemele care 
constituie astăzi preocupări 
majore și legitime ale popoa
relor continentului nostru, ale 
omenirii contemporane,

Cu dorința de a vă simți cît 
mai bine în țara noastră, da- 
ți-mi voie, stimate domnule 
președinte și stimați oaspeți, 
să vă urez tradiționalul „Bun. 
venit" pe pămîntul României ! 
(Aplauze îndelungate).

nistrul afacerilor externe și 
Gheorghe Pele, ambasadorul 
României la Viena.

Președintele Austriei a fost 
însoțit de Kurt Waldheim, mi
nistrul federal al Afacerilor Ex
terne, Eduard Tschop, ambasa
dorul Austriei la București, 
Karl Trescher, director de ca
binet al președintelui federal, 
și Claus Winterstein, ambasador, 
șeful protocolului Ministerului 
Federal al Afacerilor Externe.

După convorbire, președintele 
Consiliului de Stat a înminat 
președintelui Franz Jonas ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Felicitînd călduros pe pre
ședintele federal al Austriei 
pentru înalta distincție confe
rită, președintele Consiliului de 
Stat a spus i Vă ofer -această 

nălache, Emil Drăgănescu,- Ma
nea Mânescu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Ion Iliescu, Dumitru 
Popa, precum și Mihai Mari
nescu și Ion Pățan, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mânescu, ministrul a- 
facerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu

a conlucra împreună pentru în
făptuirea nobilelor țeluri de 
pace și progres ale omenirii.

Vizita dumneavoastră in Ro
mânia constitue un moment 
important în dezvoltarea rela
țiilor româno-austriece — rela
ții care au cunoscut în ultimii 
ani un curs continuu ascen
dent. Se cuvine, în special, să 
menționăm in acest sens am- 
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Cuvintarea
■ tf.

președintelui

Franz Jonas

La cariera dc calcar de la nănița.

Mina Paroșeni in fața sarcinilor 
prezente și de viitor

Domnule Președinte,

Vă mulțumesc pentru cuvin
tele amicale de salut cu care 
mă întîmpinați atît pe mine, 
eit și pe cei care mă înso
țesc.

Am acceptat cu bucurie in
vitația de a efectua o vizi
tă în Republica Socialistă 
România, deoarece aceasta ne 
oferă posibilitatea să afirmăm 
din nou dorința noastră co
mună de a extinde în conti
nuare relațiile de prietenie 
între țările noastre.

Austria, ca țară neutră în 
inima Europei, se străduiește 
tot mai mult să întrețină re
lații din cele mai bune cu 
toate statele, indiferent de 
deosebirile dintre sistemele lor 
sociale și economice.

Ne preocupăm însă în mod 
deosebit de adîncirea relații
lor cu statele din această re
giune. de care ne simțim uniți, 
prin tradiții culturale și prin 
istoria țării noastre. De aceea, 
acordăm, în aceiași timp, o 
mare importanță dezvoltării 
relațiilor cu țara dumneavoas
tră. Mulțumită str^duir.țelog 

înaltă distincție ca semn de 
prețuire a contribuției dv. la 
dezvoltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Austria și a relațiilor 
prietenești dintre popoarele 
noastre".

„Vă mulțumesc din inimă — 
a răspuns președintele Aus
triei. Mă bucur în mod deosebit 
că primesc această înaltă dis
tincție a Republicii Socialiste 
România din mîna dv. Voi păs
tra această decorație ca un 
semn al prieteniei care există 
între poporul român și poporul 
austriac".

Președintele federal Franz 
Jonas a înminat apoi președin
telui Consiliului de Stat, Ni
colae Ceaușescu, „Marea Stea a 
Ordinului pentru Merite al Re
publicii Austria".

„Vă rog, domnule președinte, 

vernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Au luat parte persoanele ofi
ciale austriece care însoțesc pe 
președintele federal în vizita sa 
în țara noastră i dr. Kurt Wald
heim, dr. Eduard Tschop, dr. 
Karl Trescher, dr. Claus Win
terstein, dr. Georg Schlumber
ger, colonel Raimund 'Truxa,

Domnule Președinte,

Vă mulțumesc pentru căldu
roasele cuvinte de salut și 
pentru primirea cordială de 
care eu șt membrii suitei me
lc ne-am bucurai in Capitala 
frumoasei dumneavoastră țări. 
Acestea demonstrează in mod 
clar că raporturile dintre ță
rile noastre s-au dezvoltat in 
ultimii ani într-o direcție ca
re a dus la o atmosferă de 
relații sincere și prietenești, 

noastre reciproce, relațiile din
tre Republica Austria și Re
publica Socialistă Roțbâ&a 
s-au putut dezvolta în ultimii 
ani intr-un mod îmbucurător. 
Intî’.nirilc personale dintre 
oamenii de stat din țările 
noastre au contribuit în mod 
esențial la evoluția acestor re
lații.

în acest sens privesc cu 
mult interes vizita pe caro o 
fac în țara dumneavoastră, 
fiind convins că discuțiile pe 
care le vom avea vor duce la 
extinderea în continuare a re
lațiilor de prietenie statorni
cite între țările noastre.

Sintem încredințați că ast
fel servim nu numai interesele 
națiunilor noastre, ci ne adu
cem contribuția și la înțele
gerea popoarelor din regiunea 
în care trăim, și prin aceasta 
la asigurarea păcii. ,

o< Domnule Președinte,

Vă rog să-mi permiteți să 
vă transmit salutul meu per
sonal și al poporului .austriac 
Dumneavoastră și poporului 
român. (Aplauze înde’tmgate).

să-mi permiteți ca în semn al 
bunelor legături și al prieteniei 
dintre țara dv. și Republica 
Austria, dintre popoarele 
noastre să vă înmînez, Exce
lență, această înaltă distincție 
— a spus președintele Aus
triei. In același timp, vă rog 
să primiți și cele mai bune 
urări pentru noi succese în 
dezvoltarea Republicii Socia
liste România".

Mulțumind cu căldură, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat i 
„Consider această decorație ca 
un simbol al prieteniei dintre 
popoarele noastre, al dorinței 
de dezvoltare în continuare a 
prieteniei și colaborării în inte
resul popoarelor noastre, pentru 
cauza păcii și securității în Eu
ropa".

dr. Josef Bandion, dr. Kurt 
Skalnik.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, cordială, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele fede
ral, Franz Jonas, au rostit toas
turi.

cu toate că orînduirile noastre 
socialo și politice sînt diferite.

Această dezvoltare favora
bilă nu poate mira pe nimeni. 
Chiar dacă teritoriile state
lor noastre nu sint direct li
mitrofe, sintcm, totuși, în sen
sul mai larg al cuvintului, ve
cini, legați de fluviul Du
nării, artera vitală a spațiului 
nostru. Relațiile prietenești 
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De la întemeierea ci, ca uni
tate de sine stătătoare. mina 
Paroșeni a cunoscut o dina
mică de continuă dezvoltare, 
ce-și pune și in prezent am
prenta asupra activității ei. 
Două cifre sint edificatoare in 
acest sens: în ultimul trimes
tru al anului, minei Paroșeni 
îi revine sarcina să extragă o 
producție cu 30 la sută mai 
mare decit în trimestrul pre
cedent, iar în anul ce vine 
extracția dc cărbune la mina 
Paroșeni va înregistra un 
spor de peste 60 la sulă. Sint

Lingă 
constructorii 
de... izvoare

Din oraș, muntele pare li
niștit, tăcut și... singur. Iii 
vine să crezi, privindu-1, că 
acolo, sus, între copaci, în 
poienițele înflorite, domnește 
o liniște profundă. Și că, pe 
acolo, doar turiștii sint aceia 
care își iac, uneori, sjmlită 
prezenta. Putini dintre locui
torii Vulcanului, știu că dea
supra cartierului Kakașvar, la 
4 kilometri de oraș, și cu 600 
metri mai spre înalt, un ex
cavator și un buldozer își pun 
caii lor putere' Ia încercare 
cu tăria muntelui.

De iapl ce se construiește 
și pentru ce ?

Tînărul maistru, Alexandru 
Zigrea, care conduce lucrările 
de construcții de aici ne-a in
format că în cele două bazine 
de apă ce vor fi construite, 
fiecare avînd capacitatea de 
1 000 mc, apa potabilă odată 
acumulată va trece prin sta
fia de reglare a vanelor și 
prin casa pompelor lulndu-și 
drumul apoi spre punctele de 
consum ale orașului.

Stafia de pompe și punctul 
trafo vor fi dale in folosință 
la siîrșilul lunii octombrie 
a. c., celelalte lucrări se vor 
executa în continuare. In pre
zent se lucrează la săparea 
bazinelor, se pregătește al îl 
armătura pentru structura de 
rezistentă din beton armat cit 
și celelalte materiale necesare 
viitorului obiectiv.

„Inlrucil la săparea bazi
nelor, la un moment dat, am 
dat de o rocă foarte tare — 
ne spunea maistrul Alexan
dru Zigrea — am primit apro
bate de a executa derocări 
cu exploziv cu ajutorul arti
ficierilor de la E. M. Vul
can"...

Priveso, pufin parcă mișcat, 
excavatorul condus de Ion 
Busuioc, cum rupe nesătul din 
pămîntul tare, conlurînd tot 
mai mult forma celor două 
bazine, în limp ce buldoze
rul lui Ion Pop transportă pă
mîntul la distantă pentru ca 
ierari-betoniștii conduși de 
Călin Aristică (printre care: 
Aioanet Gheorghe, Tousa 
Constantin și Asaie Ion) să 
poală întinde ofelul-beton, 
să-t pregătească în vederea 
fasonării conform proiectului. 
In apropiere, dulgherii Con
stantin Ebincă și Ion Croito
rii împreună cu colegii lor e- 
xeculă cofraje și trasează vi
itoare obiective. Zidarii din e- 
chipa lui Mihai Dudaș pun 
cărămidă peste cărămidă fău
rind zidurile construcțiilor de 
aici.

Așadar peste cîlva timp lo
tul va ti gata. Conductele de 
presiune, care deja sînt de 
mult montate în poziția lor 
din proiect, vor fi racordate 
la conducta magistralei ce 
pleacă de la Valea de Pești.

In curind deci „izvoarele" 
construite sus Iq munte de 
harnicii constructori vor face 
să curgă apă mai multă și 
mal rece prin robinetele din 
locuinfele vulcănenilor.

Iulian IORDACHE
corespondent 

pași impetuoși pc care îi face 
tinăra exploatare spre maturi
zare. spre atingerea parame
trilor superiori ce îi revin in 
cadrul complexului proces de 
dezvoltare a industriei extrac
tive prevăzută in Directivele 
Congresului al X-lea.

Răspunde colectivul mi
nei imperativelor majore șt 
complexe ce le ridică sarcinile 
prezente și de perspectivă ? 
Ne-am propus să reflecăm a- 
supra acestei întrebări pe baza 
rezultatelor obținute de mine
rii din Paroșeni în perioada 
ce a trecut de la începutul 
anului.

O precizare se impune de la 
început. în primele 7 luni ale 
anului tînărul colectiv al mi
nerilor din Paroșeni a reușit 
să acumuleze o depășire sub
stanțială : de peste 11 000 tone 
cărbune, realizare înregislrată 
mai ales pe seama sporirii 
productivității muncii. Rodni
cia și ritmicitatea activității 
minei pe primele 7 luni ale 
anului a suferit insă o răs
turnare în luna august. cînd 
mina a rămas datoare cu 4 465 
tone cărbune, minus care a 
„înghițit? aproape o jumătate 
din depășirea obținută de la 
începutul anului.

Care este explicația unui a- 
semenea impas de care nici 
în această lună mina nu a 
reușit să scape definitiv? în 
explicarea acestei situații cî- 
teva impedimente de ordin 
tectonic se cer avute în ve
dere cu prisosință. In luna au
gust, 3 abataje din cele 4 e- 
xistente în stratul 18 au in
terceptat falii diagonale care 
au obligat la executarea unor 
noi suitori de atac și trecerea 
cu abatajele prinlr-o interca
late de 15 ml. de steril, ceea 
ce a diminuat atît volumul 
extracției cît și productivita
tea pe exploatare. La ora, ac
tuală, la abatajul 6136 s-a e- 
xecutat noul suitor de atac și 
s-a schimbat sensul de avan
sare. La abatajul 6122 s-a 
executat un suitor de 50 m, 
s-a depășit falia, abatajul fiind
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Biruitorii 
adîncurilor

Brigada condusă de minerul 
Nicolae Burdea lucrează in aba
tajul cameră nr. 111, zona I-a,de 
la E M. Loneg. Zona se poale a- 
semui cu un cartier în care pe 
„post" de apartamente sint a- 
batajele cameră. Cele două a- 
ripi ale abatajului (in loc de în
căperi, preabatajul de hol, iar 
buncărul de magazie unde este 
depozitată pentru scurtă vreme 
plinea industriei extrasă de Ni
colae Burdea și ortacii lui. E- 
xislă însă diierenlă între came
rele apartamentului și ale aba
tajului. In timp ce primele ră- 
mîn la fel, camerele abatajului 
cresc în fiecare zi cu ci/ivu 
metri. Randamentul pe post, 
cantitatea de cărbune extrasă 
peste plan sint direct propor
ționale cu viteza cu care crește 
ca spațiu abatajul. Minerii lui 
Burdea sint și in altă privinfă 
aidoma constructorilor. Termină 
un nivel, atacă altul. Deosebirea 
este doar că în timp ce blocu
rile se înaltă, abatajele își co
boară nivelele. De la începutul 
anului brigada lui Burdea a co
bori! deja trei... etaje, exlrăgînd 
trei felii, din care a survenit un 
plus de peste 1 000 tone de căr
bune dale în afara sarcinilor de 
plan. Daaă-I întrebi cum a mun

în prezent intr-o situație nor
mală. La abatajul 6121, după 
executarea aceluiași suitor, s-a 
abandonat partea dinspre ga
leria do cap a zăcămînlului 
unde apar două falii. Al pa
trulea abataj a avut o situație 
rna. bună, pină în 25 augu»iu 
cind s-a terminat exploatarea.

La impedimentele din stra
tul 18 s-a adaugăt însă o altă 
greutate în stratul 15. Aici au 
fost pregătite două panouri 
pentru exploatare încă din lu
na iulie, însă echipamentul 
prevăzut pentru ele nu a fost 
livrat minei de către C.C.P. 
decît in 20 august pentru u- 
nul din panouri. Datorită vite
zei mici dc avansare, în con
dițiile susținerii în lemn. in
tr-unui din panouri s-a pro
dus o surpare de 40 ml. Deci, 
impasul în care a ajuns mina 
a fost determinat de abatajele 
din stratul 15 care, după cum 
sc prevăzuse în toate progra
mele minei și ale C.C.P. urmau 
să fie dotate cu echipament 
complet și să asigure o pro
ducție de cel puțin 10 000 to
ne cărbune pe luna august 
Luna s-a încheiat, dar aba
tajele constituie și la ora ac
tuală o problemă ardentă pen
tru colectivul minei. Peste 
citeva zile se vor termina 
două abataje din stratul 18. 
Mina, dispune de linie de 
front suficientă pentru com
pensarea acestora, avînd pre
gătite alte două abataje tot 
în stratul 18, blocul IIT, ceea 
ce va asigura realizarea pro
ducției preliminate pe luna 
septembrie. în schimb ar e- 
xista condiții și pentru recu
perarea rămînerii în urmă din 
luna trecută. Aceasta ar fi po
sibil dacă s-ar asigura dota
rea panoului TT din stratul 
15 cu susținerea metalică, 
transportor TR-3, ceea ce ar 
permite folosirea celei de-a 
doua combine miniere care se

I. DLBEK
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cii o să-fi răspundă cu obiș
nuita-i modestie.

— N-am făcut mare lucru. 
Adevărul e că dacă am ii lost 
mai bine aprovizionați cu ma
terial lemnos și vagonele goale 
puteam da și mai mult.

— Dar cu mecanizarea cum 
stall ?

— Bine. Avem trei cratere 
T.P. l tare faine. Curge căr
bunele pe ele nu alia. Perfora
toarele și pichamerele sini și 
ele bune. Dc lapl cum le gri- 
jeșli așa le ai, iar in grupa 
noastră toii avem grijă de u- 
nelle.

— Care-i secretul randamen
telor inalle ?

— Pe 7 luni am avut să dăm 
4,99 tone pe post. Am dat 6.47 
tone „de căciulă" fără să a\ cm 
un secret anume. E chestie de 
organizarea muncii, disciplină, 
înțelegere și încredere recipro
că între lo[i membrii brigăzii. 

f Noi lucrăm doi inși pe șui in 
fiecare aripă și în plus șelul de 
schimb care e prezent peslc toi 
unde e mal mate nevoia. Git

D. CR1ȘAN 
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CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

HOTĂRÎRE 
privind îmbunătățirea activității de servire 

a populației cu prestări de servicii
Consiliul popular al județului llunetloara, 

întrunit in cea <lc a IV-a sesiune ;
Analirind modul de asigurare si deservire 

a populației cu prestări de servicii ;
In temeiul dispozițiilor ari. 8, 14 si 24. ali

neatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare 
ți funcționare a consiliilor populare,

HOTĂRĂȘTE:
•ART. 1. In vederea îmbunătățirii bazei ma

tt riale necesare dezvoltării activității de presta
ții și servicii. Comitetul executiv al Consi
liului popular județean, in colaborare cu or- 
j- nele cooperatiste, va stabili, pînă la 1 de
cembrie 1969. pe focali lăți, lucrările noi, mo
dernizările și amenajările necesare a se rea
liza în 1970 și pentru perioada 1971—-1975, în 
raport cu dezvoltarea viitoare a localităților, 
specificul și cerințele populației.

AHT. 2. Comitetele executive fele consiliilor 
populare municipale și orășenești. împreună cu 
organele care au sarcini de prestații pentru 
populație, vor studia pînă la 31 decembrie a. c. 
și vor prezenta comitetului executiv județean 
piopuncr' de îmbunătățire a profilului prestații
lor și serv ' 'iilor, i amplasării mai judicioase 
în teritoriu a spațiilor existente, precum și pen
ii» ridîtarca .pe o treaptă superioară a gradu
lui de deservire.

ART. 3. Pentru aplicarea sarcinilor rezultate 
•din documentele Congresului al X-lca al Parti
dului Comunist Român, ținind scama de stadiul 
actual de dezvoltare a deservirii populației cu 
lucrări și prestări de servicii și în scopul co- 
• - donării activității de industrie locală cu cea 
z» cooperației meșteșugărești și a cooperației 
de consum și al îndrumării întregii rețele de 
prestări de servicii, se vor lua măsuri, într-o 
primă etapă, pentru organizarea și dezvoltarea 
Intr-un ritm rapid a următoarelor activități :

a) în sectorul industriei locale
— industria locală din județ, in funcție de 

profilul unităților, va organiza și extinde acti
vitatea de prestații de servicii pe bază de co
mandă pînă la 30 septembrie 1969 în toate în
treprinderile :

— se va organiza și extinde activitatea de 
fabricare a sifonului, a băuturilor răcoritoare, 
paralel cu lărgirea sortimentelor, asigurînd des
facerea ații prin livrarea la domiciliu, cît și 
printr-un număr mai mare de unități speciali
zate. De asemenea, vor fi luate măsuri pentru 
s-iudierca posibilităților de punere în valoare 
<dr noi izvoare de ape minerale :

— pînă la 30 octombrie 1969 se vor pune 
5n funcție secțiile prestatoare de servicii în 
radrul noului atelier electromecanic de la 
țjrva :

d) Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum

— extinderea activității secțiilor existente si 
diversificarea prestațiilor in mediul rural, in 
special pentru profilele de bază — cizmărie, 
croitorie, frizerie — pînă la 31 decembrie 1970 
în toate comunele unde numărul populației și 
cerințele justifică acest lucru;

— extinderea prestațiilor în construcții (zu
grăveli. montat sobe, reparații și instalații c- 
Jrctrice etc.) și organizarea, începind cu 1970, 
a unor activități noi ca : spălat și curățat fîn- 
tîni, cioplit piatră pentru fundații, ateliere de 
f ierărie ;

— în localitățile in care, din punct de ve
dere economic nu se justifică organizarea u- 
nor unități prestatoare, să se asigure, ince- 
pînd cu 1 ianuarie 1970, deservirea populației 
prin munca la domiciliul meșteșugarilor sau prin 
deplasarea periodică, pe bază de program, a 
unor meseriași de la secțiile existente pentru 
primirea și executarea de lucrări.

e) Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de producție

I

TELEFONA]/

I
Imilitară Petroșani)
IINDICAȚI POMPIERILOR
ICe arde;

a-

♦ Cine anunță incendiul.
I

oameni.

i ficat, mi- 
ora actuală 
In același 

prezență

In caz de incendiu
la 08 Pompieri

(subunitatea

Unde a izbucnit incendiul (parter, etaj, 
coperiș);

După anunțarea incendiului nu părăsiți te
lefonul. Așteptați apelul pompierilor.

unde duce

ntru coot pîine in localitățile din Valea 
jiului, avîndu-se în vedere și posibilitatea folo
sirii energiei calorice din centralele termice.

— se va pune în funcție. pînă la 30 iunie
1970. la întreaga capacitate, stația de prestații
auto-moto dn to Livezeni. iar cea de la Brad
începind cu 1971

— se va studi;i înființarea de noi cuptoare

b) In gospodăria comunală
— consiliile populare municipale, orășenești 

și Direcția de gospodărie comunală .și locativă 
vor lua măsurile organizatorice necesare pentru 
dublarea. începind cu anul 1971, a activității de 
prestații în construcții pentru populație:

— pînă la 1 octombrie 1969 se vor organiza 
in toate întreprinderile de gospodărie comunală 
ți locativă servicii pentru urgențe in specia
litățile : instalații gaze, sanitare și de încălzit, 
servicii pentru repararea micilor defecțiuni e- 
Ir-ctrice in cadrul clădirilor, servicii pentru re
pararea de feronerie ;

— în localitățile urbane se vor studia, pînă 
la finele acestui an. posibilitățile extinderii, 
fncepînd cu 1970, a transportului în comun pe 
noi artere. De asemenea, se va coordona pro
gramul transportului în comun cu orele de 
sosire și plecare a trenurilor din localitățile 
respective :

— se va studia, pînă la 1 octombrie 1969, 
do către comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale si orășenești, împreună 
cu întreprinderile și Direcția județeană de gos
podărie comunală și locativă. posibilitatea extin
derii transportului de mărfuri și combustibil 
•pentru populație, astfel ca în următorii 1—2 
ani aceste transporturi să se efectueze în cea 
mai mare parte prin aceste unități :

— se vor stabili măsuri concrete, care să 
ducă la executarea în condiții mai bune a pres
tațiilor de salubritate pentru populație (ridica- 
rra de gunoi, vidanjare etc.) și se vor amenaja 
platforme speciale pentru depozitare ;

— se va înființa un atelier pentru repara
re;, anomotrelor pe lingă întreprinderea de 
gospodărie comunală și locativă din munici
piu) Deva, in semestru) I 1970.

e) Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești

— extinderea și modernizarea unităților e- 
> ; sten to pentru întreținerea și repararea obiec
telor de uz casnic și gospodăresc, tinichigerie, 
curățătorii și spălătorii, blănării, ateliere pentru 
executarea de lucrări după comandă pentru 
copii. încălțăminte ortopedică. închirieri de o- 
bircte, de reparat șî confecționat bijuterii, de 
reparai articole sportive, case de bani, umbrele, 
mașini de scris .și calcul, înlocuit geamuri. De 
asemenea, se va studia posibilitatea înființării 
de activități cosmetice în toate centrele urbane;

— înființarea, pînă la 30 decembrie 1969, in . 
toate localitățile urbane, a unor secții pentru 
servicii la domiciliu ca : întreținere, lustruit și 
reparații mobilă, tapițerie, munci gospodărești 
{curăța’, parchet, spălat geamuri ele.), deservire 
-pe bază de abonament pentru lucrări do între
ținere și reparat a aparatelor cu durată lungă 
dc folosință, reparat și călcat îmbrăcăminte ;

— înființarea, pînă la 31 decembrie a. c., în 
municipiile Deva. Hunedoara și Petroșani și ex
tinderea in 1970 și în celelalte localități urbane, 
a unităților de deservire rapidă, cu tarife dife
rențiate. pentru diferite lucrări noi și reparații 
executate la comandă (îmbrăcăminte, încălță
minte etc.) ;

— organizarea, pînă finele trimestrului 
1 1970. do echipe mobile sau puncte fixe pen- 
iru executarea pe loc a unor lucrări do în
treținere- si reparare a obiectelor cu durată 
lungă de folosință in mediul rural sau aduce
rea acestora la atelierele specializate din cen
trele urbane, pe baza unui program săptămînal, 
întocmit cu acordul comitetului executiv al 
consiliului pODular respectiv ;

— organizarea ,în perioada 1971—1975. in 
municipiile Deva, Hunedoara și Petroșani de 
case do modă, in care să se efectueze • i pre
zentarea de modele noi, cu sugestii șj indica
ții pentru îmbunătățirea materialelor ce .spar 
in diferite sezoane, precum .și alte servicii cu 
caracter deosebit. înființarea activității de comi
sionari. >n principalele orașe din județ. înccprrtd 
cu 1970;

— extinderea muncii la dom; dl iu. pînă la 
finc-le anului 1971, la cel puțin 1100 lucrători 
pe județ.

— crearea de condiții pentru ca. începind 
cu 1 ianuarie 1970. cooperativele agricole de 
producție să preia pentru nevoile particula
re ale sătenilor repararea uneltelor agricole 
mici, confecționarea de piese de schimb mă
runte. executarea de lucrări de fierărie și lă- 
căiușerie ;

— dezvoltarea atelierelor de tîmplărie pen
tru reparat mobilă, uși. ferestre, confecționa
rea de roți, lărgirea sectorului de construcții 
pentru reparat și construit clădiri, precum și 
construirea de brutării, astfel ca în 1—2 ani 
aceste sarcini să fie realizate.

ART. 4. Comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale și orășenești și Direcția 
județeană de industrie locală să stabilească mă
suri concrete care să ducă în următorii 2—3 
ani la dublarea volumului activității de pres
tații față de prezent.

ART. 5. In scopul asigurării cadrelor cores
punzătoare necesare în anii următori în ac
tivitatea de deservire a populației și a creării 
în acest fel a condițiilor extinderii și diver
sificării prestațiilor de servicii pentru popu
lație. Comitetul executiv al Consiliului popu
lar județean va aviza anual planul de școla
rizare întocmit de uniunile județene ale coo
perativelor meșteșugărești și de consum, îna
inte de a fi prezentat organelor centrale. De 
asemenea, va reanaliza, pînă la 15 septembrie 
1969, planul de școlarizare pentru grupul școlar 
profesional propriu și va lua măsurile necesare 
pentru adaptarea numărului de clase și spe
cialități în raport de nevoile unităților pentru 
îmbunătățirea activității de prestații.

ART, 6. Coordonînoti-și activitatea cu direc-' 
țiilo de industrie locală și de gospodărie comu
nală și locativă. Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești va asigura, prin comisii 
special organizate, verificarea periodică a nive
lului de pregătire a lucrătorilor, îndeosebi in 
activitățile de întreținere și reparare a obiec
telor electrotehnice, a automobilelor .și moto
cicletelor, a instalațiilor electrice și lehnico- 
sanitare.

ART. 7. Pentru stimularea cererilor de ser
vicii din partea populației, organele locale 
ale cooperației și celelalte unități cu sarcini 
de deservire să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea popularizării activității secțiilor și ser
viciilor prin expoziții, prezentări de modele, 
prin presă.

TncepînK cu anul 1970. în toate sectoarele 
se va extinde sistemul de garantare a lucrărilor 
executate.

ART. 8. In scopul asigurării unei deserviri 
civilizate și al îmbunătățirii calității presta
țiilor precum și al aplicării corecte a tarifelor 
în vigoare, se vor lua măsuri eficiente pentru 
întărirea muncii educative în rîndul lucrăto
rilor din rețeaua de prestări de servicii, in- 
tensifieîndu-se totodată controlul econom ico- 
financiar în unitățile de deservire a populației.

ART. 9. Uniunile județene ale cooperativelor 
meșteșugărești și de consum vor reanaliza, pînă 
la 1 decembrie 1969. actuala încadrare pe cate
gorii a unităților existente și tarifele practicate 
pentru a pune în concordanță costul prestațiilor 
cu condițiile de calificare, dotare și igienă pre
văzute în normativele în vigoare, obținînd în 
acest sens, potrivit dispozițiilor legale, autoriza
ția de funcționare necesară din partea comite
telor executive ale consiliilor populare munici
pale. orășenești și comunale.

ART. 10. Unitățile de stat și cooperatiste vor 
lua măsuri de afișare a tarifelor legale pentru 
prestări, pînă la 30 septembrie 1969, în toate 
unitățile prestatoare de servicii pentru popu
lație.

ART. 11. Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Hunedoara va analiza 
propunerile pe care le vor face, pînă la 31 
decembrie 1969, Direcția regională transporturi 
auto precum și cetățenii din raza județului cu 
privire la posibilitățile de extindere a trans
portului în comun și pentru localitățile mai în
depărtate din cadrul județului și unde aceasta 
se justifică din punct de vedere al afluenței 
călătorilor.

ART. 12. Conducerea întreprinderii județene 
balneoclimaterice va prezenta, pînă la 1 oc
tombrie 1969. Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean propuneri de tarife pen
tru prestări de servicii (pregătit hrana, călcat 
îmbrăcăminte, servit în cameră etc.) în toate 
unitățile subordonate.

ART. 13. întreprinderea de rețele electrice 
Deva va prezenta pentru avizare la Comitetul 
i'xecutiv al Consiliului popular județean planul 
anual de întrețineri, reparații și modernizări de 
rețele electrice pe întregul județ, in vederea 
programării pentru reparații a celor mai in
dicate trasee.

Direcția tehnică a Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean va informa, pînă 
la finele acestui an. Comitetul executiv a) Con
siliului popular județean asupra numărului în
treruperilor de energie, a pagubelor produse 
precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru 
evitarea întreruperilor de energie.

ART. 14. Direcția județeană de poștă și te
lecomunicații va stabili măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea activității de prestări de ser
vicii P.T.T.R. pe tot cuprinsul județului și in 
mod special în stațiunile balneare Vața, Geoa- 
giu-Băî și pe traseele turistice, informînd pînă 
la 31 decembrie 1969 Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean asupra măsurilor 
imediat luate .și de perspectivă în direcția îm
bunătățirii serviciilor P.T.T.R. prestate popu
lației.

ART. 15. Consiliile populare, prin deputății și 
comisiile pc-rjnanente, vor exercita un con
trol mai eficient asupra calității prestațiilor 
și a serviciilor efectuate populației de către 
unitățile C.F.R., O.N.T., cinematograf, televiziu
ne, TAROM etc., stabilind. împreună cu condu
cerile acestor unități, măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea calității și extinderii prestațiilor.

ignorarea 
unor 
reguli

călătoriile 
pe C. F. R.
Călătoria pe C.F.R. > este 

astăzi Ia îndemîna oricărui 
cetățean al patriei, cu con
diția ca fiecare să Achite 
contravaloarea biletului in 
raport cu distanța pe 1 care 
circulă și cu gradul dc confort • 
pe care-1 preferă. Majorita-. 
tea călătorilor pe C.F.R. își 
procuri? din timp biletele 
sau legitimațiile de Călăto
rie de la agențiile dc voiaj 
sau de la casele de bilele 
din stațiile C.F.R. In situații 
excepționale, cind urcă in 
tren fără bilete sau legiti
mații, persoanele respective 
se pot prezenta imediat la 
conductorul de bilele pentru 
a-și scoate bilet, plătind, bi
neînțeles, diferențele de ta
xe corespunzător cu tariful 
de taxare în tren. Așa-i fi
resc să se procedeze și așa 
procedează majoritatea ace
lora care călătoresc cu tre
nul.

Există insă și unii, dih fe
ricire din ce in ce mai' pu
țini, care gindesc că S& pot 
„strecura" ușor prin vagoa
nele trenurilor fără să-și 
mai scoală bilete de călă
torie. Pină în anul 1966, a- 
cestor voiajori ocazionali li 
se aplicau amenzi contraven
ționale dar care, in mare 
majoritate, rămîneau neînca
sate. Deoarece acest regula
ment nu-i deranja prea mult 
pe asemenea indivizi, în anul 
1966 a apărut Decretul 329 
care prevede măsuri severe 
împotriva acelora care nu res
pectă regulile legale de că
lătorie pe C.F.R. Astfel, cei 
găsiți în tren fără bilet sau 
fără legitimații de călăto
rie și care nu achită . în 
tren contravaloarea bilete
lor, sint deferiți instanțelor 
judecătorești și pedepsiți1 cu 
15—30 zile dc închisoare, 
timp în care sînt obligați 
să desfășoare o activitate cu 
caracter productiv. sumele 
rezultate din munca lor 
fiind venit al statului.

Există totuși amatori care 
suportă și severitatea De
cretului 329. Anul trecut, 
organele de miliție ale mu
nicipiului Petroșani au exe- 
outat un număr de 62 de 
mandate unor cetățeni care 
au ignorat regulile de călă
torie pe C.F.R. între aceștia 
s-au aflat Rozalia Crișan 
din Vulcan, Victor Preluca 
și Rodica Birhală din Petro
șani, Lazăr Suciu din Lo
nea.

Este 
ce) ora 
C.F.R. 
stabilite prin lege, să 
mai cadă pradă neglijenței, 
să nu încerce să frustreze 
statul de o sumă de bani și 
să profite de servicii gratu
ite. Legile țării sint aspre 
dar drepte. Lor trebuie să 
ne supunem toți ca unu).

Maior Ioan DURECI

de datoria tuturor a- 
care călătoresc pe 
să respecte regulile 

nu

Utnuite din pag. 1

află in prezent la atelierele 
exploatării. Dacă susținerea 
va fi asigurată pină in 15 sep
tembrie este posibilă avansa
rea uniformă a ambelor pa
nouri și recuperarea minusu
lui.

Concluzia se impune de la 
sine, fără a necesita comenta
rii. Neîndoios, redresarea pro
ducției, statornicirea unui re
viriment definitiv în activi
tatea minei necesită, pe lingă 
ajutorul indispensabil din par
tea C.C.P., mobilizarea tutu
ror rezervelor exploatării, în
cadrarea colectivului ei în ri
gorile ritmicității și a reali
zării tuturor indicatorilor teh- 
nico-economici. Premisele teh- 
nico-matcriale, respectiv, linia

de front este asigurată in 
cest sens. Sint in pregătire în
că două panouri in straiul 15 
care vor fi atacate în luna 
viitoare. Pină la sfîrșitul aces
tei luni va putea fi plasat în
că un frontal in stratul 18 blo
cul 111 nord. Se așteaptă, în 
schimb, dotarea a încă 2 pa
nouri, 111 și IV, în stratul 15 
și o deservire mai promptă cu 
vagoane C.F.R. spre a se evi
ta orice perturbai ii in proce
sul de extracție.

Asigurarea realizării 
miliarului pe ultimul 
tru a) anului în mod ritmic 
impune, in schimb, strădanii 
susținute și din partea colec
tivului minei. în ceea ce pri
vește planul de lucrări de des
chideri și pregătiri, față de 
prevederile inițiale din planul 
anual, s-au înregistrat depâ-

preli- 
trimes-

i de 160 
și 300 ml la planul de pregă
tiri. Dar, față de sarcinile su
plimentare, inina are râmî- 
neri in urină. In ultimul timp, 
datorită dificultăților cu care 
avea de luptat, exploatarea a 
făcut regrese și in privința 
productivității muncii. Jn in
dicatorul de calitate, in urma 
măsurilor luate pentru alege
rea șistului vizibil la su
prafață, există șanse in vede
rea reducerii conținutului de 
cenușă din producția minei, 
dar rămîne să se insiste și în 
continuare asupra acestui in
dicator, mai ales jos, în aba
taje.

O rezervă importantă pen
tru redresarea minei o consti
tuie întărirea continuă a disci-, 
plinei, folosirea judicioasă 
efectivelor. Față de efectivul

a

na arc lipsă la
100 de 
timp, coeficientul de , . _ 
este dc abia 78’/o față dc 34 
cît este planificat, nerealizarea 
provenind de la concedii, foi 
de boală (70 pe zi) și cele 35 
absente nemotivate ce se i> 
registrează in medie. Deși nu 
sint cifre alarmante, întărirea 
disciplinei, folosirea din plin 
a timpului de lucru rămîne o 
rezervă importantă pe care, 
concomitent cu celelalte mă
suri întreprinse pentru omoge
nizarea colectivului. îmbună
tățirea deservirii locurilor de 
muncă și ridicarea calificării 
muncitorilor, conducerea mi
nei, organizațiile de partid $i 
de masă din cadrul exploată
rii, au datoria s-o valorifice 
din plin, eficient»

in-

și deservirii vameniior muncii din Valea Jiului
popu- 

con-

Prețuind importanța opiniei 
publice ca forță activă în îm
bunătățirea deservirii 
lației și în dezvoltarea 
științei socialiste a lucrătorilor
din comerțul nostru socialist, 
Conferința Națională a parti
dului din decembrie 1967 re
liefa necesitatea lărgirii atri
buțiilor controlului obștesc, 
iar Congresul al X-lea al P.C.R. 
a trasat ca una din sarcinile 
de mare răspundere ale sindi
catelor organizarea și execu
tarea controlului obștesc asu
pra activității de deservire a 
Oamenilor muncii bazate pe 
sprijinul activ al maselor 
largi populare.

Caracteristicile controlului 
obștesc sînt printre altele 
vasta arie pe care o cu
prind, amploarea forțelor an
trenate. pronunțatul carac
ter educativ, preventiv, știut 
fiind că unele abateri 
fesionale din domeniul _
culației și desfacerii mărfuri 
lor, necurmate la timp, 
degenera în infracțiuni 
ționate de instanțele 
Rațiunea controlului 
este justificată și prin 
plenară de a înlătura 
neajunsuri ținind îndeosebi de 
comportarea lucrătorilor, ne
ajunsuri ce pot fi corectate 
mai grabnic cu concursul oa
menilor muncii, interesați di
rect ca mărfurile produse să 
fie vîndute în condiții 
te, prompt, corect, cu 
solicitudine.

în muncipiul nostru 
nează 101 echipe de 
obștesc, pentru unitățile 
merciale, în care 
nați peste 500 de 
tehnicieni, funcționari, 
nari și gospodine care au in 
sarcina lor, prin mandatul dat 
de colectivul ce i-a ales, de a 
exercita controlul în peste 370 
de unități comerciale de stat 
și cooperatiste din toate loca
litățile noastre, 
totodată și unitățile ce aprovi
zionează muncitorii 
de la gurile de exploatări.

In scopul ridicării calității 
deservirii populației și înlă
turării anumitor neajunsuri 
din activitatea organizațiilor 
și lucrătorilor din comerț. Bi
roul executiv al Consiliului

al

pro- 
cir-

pot 
sanc- 

penale. 
obștesc 

grija 
unele

civîliza- 
multă

funcțio- 
control 

co
unt antre- 

•nuncitori, 
pensîo-

cuprinzînd

forestieri

municipal al sindicatelor din 
Petroșani a organizat erei în
tâlniri între membrii echipelor 
de control obștesc, lucrători 
din comerț și populație, în Pe
trila, Lupeni și Vulcan. T.a a- 
ccstc întilniri, unde s-au dis
cutat probleme privind îmbu
nătățirea aprovizionării popu
lației, au luat parte conducă
tori sa-u delegați competent i ai 
organizațiilor comerciale. Cu 
gestionarii și mandatarii din. 
cadrul T.A.P.L. s-a organizat 
o întilnire separată cu partici
parea conducerii trustului pen
tru a se lua măsuri operative 
și concrete de 'îmbunătățire a 
aprovizionării și deservirii ți- 
nînd seamă de sesizările fă
cute de echipele de control 
obștesc.

Sarcinile deosebite care stau 
în fața echipelor de control 
obștesc sint reflectate în pla
nurile pentru anul 1969, ale 
unităților comerciale din Va
lea Jiului. Unitățile comerciale 
vor trebui să desfacă către 
populație un volum de mar
fă în valoare de 748 530 000 lei 
din care: O.C.L. Alimentara 
317 000 000 lei, O.C.L. Indus
trial 290 000 000 lei, T.A.P.L. 
98 000 000 lei și C.L.F. 43 530 000 
lei.

Prin grija partidului și sta
tului nostru, Valea Jiului dis
pune în prezent de o largă și 
modernă rețea comercială. în 
toate localitățile municipiu
lui nostru sînt unități bine 
aprovizionate care satisfac ne
cesitățile și pretențiile consu
matorilor. Sînt bine aprovi
zionate și unitățile alimentare 
forestiere care pe baza unui 
program concret deservesc sa- 
lariații la punctele de ex
ploatare.

Din controalele efectuate de 
echipele de control obștesc a 
reieșit că există preocupare 
sporită a conducerilor organi
zațiilor comerciale pentru gă
sirea unor posibilități cît mai 
bune de aprovizionare, depo
zitare, păstrare și desfacere a 
mărfurilor, 
fost luate 
bunătățirea 
lpției.

O activitate meritorie în 
cursul acestui an au desfășu
rat echipele de control

iar măsurile ce au 
au condus la îm- 

deservirii popu-

ștesc ale sindicatului E.M. DjL- 
ja, E.M. Lupeni, E.M. Uricani, 
E.M. Pctrila, E.M. Lonca. 
U.U.M.P., Preparația Pctrila și 
E.M. Vulcan, aceasta datori
tă preocupării susținute a co
mitetelor sindicatelor respec
tive șî a unor responsabili de 
echipe care privesc 
răspunderea sarcina 
fost încredințată.

Trebuie scoasă în 
și activitatea bună desfășurată 
de unii lucrători din comerț. 
Potrivit aprecierilor controa
lelor obștești se pot evidenția 
ca unități cu bună deservire 
și aprovizionare magazinele a- 
limentare Autoservirea 
PetrQșani, Aeroport, 
Carpați, de la O.C.L. 
trial magazinele metalo-chi
mic nr. 38 și confecții din Pe- 
trila, 106 Petroșani etc. Pe 
baza propunerilor făcute de e- 
chipele de control obștesc se 
va studia posibilitatea unei 
mai bune așezări a unor uni
tăți comerciale pe cartiere 
precum și deservirea la domi
ciliu.

In anumite perioade la unele 
unități ale O.C.L. -Alimentara 
din Lonea, Petrila, Vulcan, 
Lupeni, Aninoasa, Uricani și 
chiar din Petroșani s-a făcut 
simțită 'lipsa unor sortimente 
cum ar fi spre exemplu : mă
lai, ouă, sare de lămîie, măs
line, pește proaspăt și sărat, 
pateu de ficat de 100 gr., sta
fide. diferite compoturi, 
de roșii, făină 
lată etc.

In unitățile 
unii gestionari, 
pătari care nu respectă anu
mite reguli ale disciplinei, co
merciale. Prețurile la anumite 
articole nu sint afișate se 
vinde cu lipsă la gramaj, ca
litatea băuturilor precum și 
curățenia lasă de dorit. Aces
te deficiențe se datoresc și 
faptului că unii gestionari lip
sesc din unități, nu urmăresc 
felul cum se face deservirea.

Principalul neajuns care 
creează în prezent nemulțumi-

cu toată 
ce le-a

evidență

nr. 1 
cartier 
Indus-

suc
albă proamba-

T.A.P.L. sint 
barmani și os-

rea cetățenilor îl constituie 
lipsa unor mărfuri. Aceste 
mărfuri se găsesc dar smt 
greșit dirijate astfel incit pri
sosesc in unele localități și 
cartiere îd timp ce in altele 
nu acoperă necesitățile.

Mai sint și cazuri cind uncie 
echipe de control obștesc se 
lovesc, in exercitarea funcți
unii de împotrivirea responsa
bililor, a sulariaților din uni
tățile comerciale. Personalul 
unității nr. 106 O.C.L. Alimen
tara din Lupeni a refuzat ca
tegoric să pună la dispoziția 
echipei registrul unic de con
trol, iar la unitatea nr. -1 
Lupeni s-a rupt din registru 
fila cu observațiile făcute de 
echipă.

Echipele de control obștesc 
trebuie să fie prezente mai 
des in unități, să se întrețină 
cu cumpărătorii, să facă ob
servații obiective și propuneri 
concrete de remediere a ne
ajunsurilor. Sint însă toarta 
multe propuneri pe care echi
pele de control obștesc le re
petă mereu și care din indo
lența conducătorilor unor or
ganizații comerciale sau res
ponsabili de unități de des
facere nu-și găsesc rezolvarea. 
Există spre exemplu și în 
prezent unități Alimentare <;u 
frigidere defecte și spații insu
ficiente de depozitare a măr
furilor. Igiena la unelte labora
toare și bucătării ale T.A.P.L. 
lasă de dorit și alte deficiențe 
ce pot și trebuie operativ re
mediate.

Biroul executiv al Consiliu
lui municipal al sindicatelor 
trebuie să ajute și să îndru
me mai mult echipele de con
trol obștesc să vegheze ca 
toate unitățile comerciale să 
fie cit mai bine aprovizionate 
cu mărfuri în cantități sufi
ciente, de bună calitate și cu 
toate sortimentele cerute de 
populație.

Petru IACOB 
membru al Biroului execu
tiv al Consiliului municipal 

al sindicalelor Petroșani

bă-

Urmcază opt semnături.

SCRISORI DE LA CITITORI
Telefon public la spital

Un grup de bolnavi, inter
nați pentru tratament la Spi
talul unificat din Petroșani, vă 
aducem la cunoștință că am a- 
vut ocazia să constatăm că la 
mai multe spitale din țară au 
fost instalate telefoane publi
ce, în locuri ușor accesibile 
pentru bolnavi, în vederea legă
turii acestora cu familia, sau 
rezolvarea unor probleme carej 
nu puteau fi aminate pînă la' 
ieșirea din spital.

Cunoscând că Ia Spitalul 
ficat din Petroșani nu s-a

Nemulțumirea

uni- 
Juat

o asemenea măsură, sîntem ne- 
voiți a apela la telefoanele de 
servici ale instituției contur- 
bînd activitatea acesteia.

Apelăm la redacție cu rugă- 
mitea de a da publicității scri
soarea noastră, în convingerea 
că Oficiul de poștă și telecomu
nicații Petroșani, luind cunoș
tință de cele de mai sus, va 
lua măsuri de instalarea, la spi
tal, a unui telefon public, ve
nind astfel în ajutorul bolna
vilor și al instituției.

Gheorghe KOSETI

unor țărani producători
Noi, mai mulți țărani din 

Cimpul lui Neag, am contractat 
predarea laptelui către Fabrica 
de produse lactate Livezeni-Pe- 
troșani.

Deși noi ne respectăm înda
torirea de predare a laptelui la

de colectare din CimpulCentrul
lui Neag, F.P.L. Livczeni nu-.și 
respectă întrutotul obligațiile 
contractuale.

Așa, de exemplu, ia loc ca 
să primim lunar cotele de fu
raje ce ne revin, acelea nj se

predau numai de două ori pe 
an, toamna și primăvara, și a- 
tunci numai după repetate re- 
clamații, din care cauză întâm
pinăm greutăți in furajarea a- 
nimalclor.

Nici contravaloarea laptelui 
nu ni se plătește regulat, de 
multe ori intîrziind luni de zile.

Nemulțumește și faptul că 
plățile se fac la unitatea C.E.C. 
Uricani, in care situație 20 — 
30 țărani producători trebuie 
să-și piardă din această cauză 
cile o zi de muncă și să mai 
cheltuiască si buni cu transpor
tul pe autobuze. Propunem ca 
un delegat al fabricii să se de
plaseze pentru plăți la Cim
pul lui Neag, unde, comuni- 
cîndu-nc din timp ziua și ora, 
să ne întrunim in vederea ridi
cării drepturilor noastre 
nești, fără a pierde atila din 
timpul nostru dc muncă.
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AFACEREA
MATESA

întreaga presă mndrilcană a evocat cu lux de 
minte despre „cea mai abilă escrocherie din cea de-a 
jumătate a secolului nostru și cea mai importantă fraudă din 
istoria economică a Spaniei". In centrul acestui scandal fi- 
nanciar se află societatea „Matesa* din Pampcluna care 
fabrică și exportă mașini și utilaje în special destinate 
industriei textile. Societatea, care a luat ființă cu 13 ani 
în urmii, era condusă do frații Juan și Fernando Vila Keyes 
și de cumnatul acestora. Salvat Dalmau, fost președinte al 
clubului de fotbal Barcelona. Escrocheria a început o «lată 
cu crearea societății. Intrucît băncile particularo au refuzat 
să le acorde credite din lipsă de garanții suficiente, direc
torii societății „Matesa" au recurs la un șiretlic foarte in
genios. Ei au liotărit crearea unor sucursale in străinătate 
pentru a se putea folosi de credite financiare acordate de 
guvernul spaniol firmelor exportatoare. Așa au fost croate 
sucursale in nu mai puțin de 13 țări americano și euro
pene, unde „Matesa" ișj trimitea produsele spre vînzaro. Cele 
mai importante sucursale le arc la New York, Varis Și 
Roma.

In ce consta escrocheria? In primul rind că marea 
majoritate a exporturilor de mașini și utilaje declarate de 
conducerea societății ora fictivă. Se exporta doar... pe bir
lic.

de

°r

nmă- 
doua

i

I
In al doilea rînd. puținele mașini și utilaje produse

SPORT
Echipa de alpinism 
C. F. R. Petroșani — 

locul 3 pe țară
în zilele de 3—7 septem

brie <ri.c., s-a desfășurat, in ma
sivul Buccgi, etapa finală a 
campionatului republican de 
alpinism. După cum se știe, 
echipa C.F.R. Petroșani ocu
pa. după etapa dc iarnă, lo
cul T1I în clasamentul general. 
După această etapă finală, al- 
piniștii pelroșăncni au reușit 
să-și mențină locul IIT, luptind 
de la egal la. egal cu alpi- 
niști dc valoare, cu bogată 
experiență coin petit ională. 
Timpul cețos, apoi ploios pre
cum și traseul greu a ridicat 
dificultăți în străbaterea itinc- 
rariului, fiind totuși parcurs 
cu bune rezultate de către

component ii echipei C.F.R 
Petroșani : Nicolae Nevezi,
Dumitru Birlida, Vasile Ta- 
maș și Ghcorghe Vrăjitoru. 
La victoria echipei și-a adus 
contribuția și antrenorul a- 
ccstora, Alexandru Zolotaru.

în. zilele do 20—25 septem
brie a.c., echipa de alpinism 
C.F.R. Petroșani va face un 
turneu in Cehoslovacia. Ală
turi dc o echipă din țara ve
cină și prietenă, alpiniștii noș
tri vor escalada un masiv 
muntos, condiție pentru ob
ținerea titlului de maestru al 
sportului de către unii din 
componenții lotului.

A. S.

MARGINALII
„Matesa’, odată ieșite din Spania erau considerate ca 

și exportate, deși ele stăteau în sucursale nevindute ani de 
zile. In Spania există în vigoare o lege in baza căreia sta
tul acordă credite firmelor exportatoare echivalînd Cu 80 
Ia sută din valoarea mărfurilor exportate. Aceste credite 
se acordă pe termen de cinci ani cu o dobindă de cinci la 
sută. Interesată să obțină credite de la stat cit mai mari, 
societatea „Matesa". mai precis directorii ei. au recurs la 
declarații fictive privind exportul. In 13 ani „Matesa" a 
obț’nut dc la .El Banco Industrial de Credito", bancă de 
stat spaniolă, credite în valoare de 9 978 milioane pesetas, 
deși capitalul ei propriu nu depășește 600 milioane pesetas.

Directorii de la „Matesa* au folosit o mare parte din 
l’imele obținute de la stat, cumpărînd acțiuni la nume

roase societăți industriale străine. In momentul de față, 
societatea -Matesa". care are 2 000 de muncitori în atelie
rele sale din Pampeluna, a devenit insolvabilă. Bănuielile 
asupra afacerilor necurate efectuate de abilii directori 
dc la Matesa au luat naștere cu cîtcva săptămîni în urmă, 
rind conducerea societății madrilene a solicitat Băncii 
Naționale a Spaniei un nou credit «le 5 miliarde pesetas. 
2* fost deschisă imediat o anchetă în urma căreia a fost 
descoperită escrocheria. Scandalul a făcut atît vil vă, incit 
guvernul spaniol a fost silit să se întrunească de urgență 
pentru a lua măsurile reclamate de situație. Primele masuri 
pe care cabinetul restrîns le-a ordonat au fost arestarea 
directorilor de la „Matesa" și înlocuirea lui Jose Gonzalez 
Robatto directorul general al Băncii industriale de credit. 
De asemenea, s-a ordonat o nouă anchetă mai detaliată pe 
baza căreia vinovății vor fi deferiți justiției.

Presa spaniolă critică cu asprime ușurința cu care 
unele persoane pot minui banii statului. Potrivit acesteia, 
suma acordată societății .Matesa" depășește trei la suta 
din bugetul national al Spaniei și este mult mai mare decit 
totalul investițiilor făcute de guvernul spaniol în sectoarele 
agriculturii, instrucțiunii publice și al construcțiilor de lo- 
cu,nl<'- Marin GHEORGHE

(Agerpres)
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0 SIMI/AI/i l/tstu ?
Din nou o simbătă ».>l- 

balistică. Pentru ca dumini
că să avem week-end. Din 
nou speranțe și incertitudi
ni pentru pasionalii balonu
lui rotund. Etapa a V-a a 
campionatului diviziei A de 
fotbal ne invită miine pe 
stadioane și in l'ața micu
lui ecran pentru a vedea 
forma selecționabililor noș
tri cu o lună de zile înain
tea meciului cu Portugalia 
de Ia București. Și cit n-am 
da ca cei 6 ,D“ din naționala 
noastră să zburde pe teren 
90 de minute fără oprire; 
ca cei 3 „D“ din față — 
Dcmbrovschi, Domide, Du- 
mitraclie — să-și regleze la 
maximum firul pentru ca la 
12 septembrie să tragă la 
fix ; ca cei 2 „D“ din spate 
— Dan și Deleanu — să joa
ce sub lozinca „pe aici nu 
se trece"; ca „D“-uI de la 
mijloc — Dinu — să fie 
pistonul de altădată al echi
pei Dinamo și al reprezenta
tivei. Cit n-am da ca in 
națională să-l revedem pe 
al 7-lea „D" — Dobrin — o- 
mul care s-a născut și tră
iește pentru fotbal la Pi
tești. Principalul este ca 
rnîine să vedem fotbal. Și 
vom vedea :

STEAUA — A.S.A. TG. 
MUREȘ. Din nou vecine in 
clasament cu cite două 
puncte. Din nou confrunta
re în Capitală. Din nou sur-

nu-și vj mai privi mîinv 
colegii «ic pe margine. Nici 
Pte foștii, nici pe actualii. 
Stan va păzi poarta Jiului 
de furia lui Dobrin. Anul 
trecut, în tur, T.T. învinge 
la Cluj pe T.O. cu ajutorul 
arbitrului Buzdun. Pînă a- 
cum Jiului i-a ieșit „dubla 
mare" : G—6 la golaveraj. 
6 puncte din patru meciuri. 
Nu-i rău. Ce va fi miine îp 
țara prunilor rămîne de vîț- 
zut. S-ar putea ca argeșenii

4vantron»[d ioiOaiistKa
să ceucze un punct j.u.ișlț 
lor pentru a-1 rccîștiga du
minică la Bacău. Păcat de 
Georgescu...

U.T.A. — RAPID : Single 
ra din cele patru cu șase 
puncte, care joacă rnîine a- 
casă, este U.T.A. Deci cam
pioana are toate șansele de 
a-și recîștiga locul din față 
oferit duminică dinamoviș- 
tilor bucureșteni. Giuleștenii 
au făcut însă totdeauna me
ciuri bune în orașul de pe 
Mureș. Dar și U.T.A... Pre
vedem un meci frumos in 
care lupta dintre Domide 
și Dan va da cîștig de cau 
ză primului.

C.F.R. — POLITEHNICA 
Golul ieșenilor va pluti ș 
duminică fără să cadă. C<

du tiu o.i duminică la Tg. 
Mureș, oltenii merg Ia vic
torie miine cu Dinamo Ba
cău. Frumosul stadion al ti
neretului din Craiova \a 
răsuna dc aplauzele „tifosi- 
Ior" locali la bubuiturile lui 
Oblemenco. Gliiță, porta
rul naționalei noastre, va 
avea prilejul să dovedească 
că merită primul loc în rîn- 
dul portarilor noștri la 
ora actuală. Credem totuși 
că oaspeții vor opune o re
zistență dîrzâ.

STEAGUL ROȘI — DI
NAMO BUCUREȘTI. Prac
tic, avînd avantajul terenu
lui și al galeriei — care fa
ce } mult la o casă mare — 
stegarii ar trebui să ciștigc. 
Dar, în revenire puternică 
de formă, cu Dumitrache și 
Lucescu in teren, ni se pa
re că Dinamo va spune pri
mul cuvînt. Prevedem un 
meci dîrz, echilibrat. Și da
că va fi și dirz și echilibrat, 
poate fi și egal.

CRIȘUL — FARUL. Oră- 
denii trebuie să-și ajusteze 
golaverajul, avariat grav din 
prima etapă. Duminică ce
feriștii clujeni le-au înles
nit într-o bună măsură a- 
ceastă misiune. Poate că și 
rnîine, asupra Farului, Cri- 
șul va curge... repede. Cole
gii dc echipă l-au uitat de
ja pe „ripensistul" Kun 1.

PETROLUL — „U“ CLUJ, 
învinși greu duminică pe li-

Restante în campionatul 
județean de fotbal

Parîngui Lonea — Minerii* Pninoasa 2-0
Intîlnirea dintre Paringul Lo- 

nca și Minerul Aninoasa din 
cadrul primei etape a campio
natului județean de fotbal s-a 
disputat miercuri după-amiază 
pe terenul primei echipe. La 
capătul celor 90 dc minute de 
joc scorul era favorabil gaz
delor cu 2—0.

încă de la începutul partidei 
ambele echipe se angajează în
tr-o luptă dîrză pentru balon 
și pentru victorie. Chiar în 
min. 2 Buiuin șutează puternic 
pe lingă poarta adversă. Ur
mează o perioadă de joc la mij
locul terenului și în min. 31 
Baky ratează o bună ocazie de 
a înscrie. Oaspeții răspund prin 
contraatacuri periculoase purta
te de cuplul Olteanu—Broască 
și primul are o ocazie foarte 
bună de gol în min. 35 dar Da
vid acordă corner. Tn min. 37 
gazdele obțin un corner pe ca- 
re-1 execută Onici și din care

Buiuin înscrie primul gol pen
tru Parîngui Lonea.

Repriza a doua s-ar putea 
numi repriza faulturilor și a jo
cului confuz. In min. 50 Fur- 
nea trimite balonul in plasă 
dar golul este anulat de arbi
tru pe motiv do fault la por
tar. Gazdele sint ceva mai in
cisive și-n min. 85 Baky luf- 
teazâ dc la doi metri. Un minut 
mai tirziu Gram respinge un 
șut puternic al aceluiași Baky 
iar David, urcat în atac, pe
cetluiește scorul partidei : 2—0 
pentru Paringul Lonea. O ulti
mă zvîcnire a gazdelor. Teică 
șutează în bară, aninosenii sint 
frustrați de un 11 metri și ar
bitrul M. Ostaficiu din Deva 
fluieră sfirșitul meciului. S-au 
remarcat David, Teică, Buium 
de la gazde-, Olteanu, Gram și 
Ionică de la oaspeți.

La juniori : Paringul Lonea 
— Minerul Aninoasa 2—0.

Nicolae POPA

10,00 Limba rusă (reluare).
10,25 Limba spaniolă (re

luare).
10.50 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Buletin de știri.
17.35 Lanterna magică — 

filme pentru copii, le
dul care numără pînă 
la zece, Mihaela. Poți la 
atelierul de reparații.’

18.05 Nuntă în Maramureș.
Emisiune pentru tinerel 
realizată cu concursul 
Ansamblului artistic al 
l’.T.C Soliști : Maria 
Butaciu-Dragu. Titiana 
Pop, Nicolae Sabău.

18.35 Seară de balet. Chore 
— studio de balet con
temporan. Coregrafia 
Alex. Schneider.

19,00 Transmisiune de la Ex
poziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale Ro
mânia *69.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Film artistic „O poves
te ca in filme" — come
die muzicală cu Cliff 
Richard și Susan 
Hampshire.

21.20 Reflector.
21.35 Muzică ușoară.
22.05 Mult e dulce și frumoa

să — omisiune de lim
bă română de conf. dr. 
Sorin Stati.

22.30 Telejurnalul dc noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22,15 Publicitate.
22.50 Varietăți pe peliculă 

„Ploaie dc vară" — pro
ducție a studiourilor dr 
televiziune din Lenin
grad.

23.20 închiderea emisiunii.

radio

Constructorul Lupenî — 
Constructorul Hunedoara 1-1

Desfășurată pe stadionul Mi
nerul din localitate, partida 
dintre Constructorul Lupenî — 
Constructorul Hunedoara a fost 
modestă din toate ounctele de

rice apără. Egal arca survine to
tuși în min 61 dintr-o lovitură 
de la 11 metri transformată de 
Sarafis. încălziți dc cgalare, hu- 
nedorenii. mai buni în atac.

SIMBAtA 13 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1 :

5,05—6,00 Program muzica) 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio
rița: 10.05 Selecțiuni din o- 
percte românești; 10,30 Din 
țările socialiste; 11.30 Varie
tăți muzicale; 12,00 Melodii 
de Laurențiu Profeta; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Mic maga
zin muzical; 14,10 Vreau să 
știu; 15,00 Ce e nou în jude
țul nostru. Mureș — septem
brie 1969: 15,30 Compozitorul 
sâptămînii; 16.00 Radiojurnal; 
16.15 Fotbal minut cu minut: 
18.20 Program oferii de pos
tul Radio-Vacanta; 19,00 Ga-
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Primirea cordială făcută
președintelui federal al Austriei, 

Franz Jonas, la București

P£ PEST£ HOTARE
> Urmare din pag 1

movarca principiilor de bună- 
vecinătale și cooperare multi
laterală Intre popoarele euro
pene — indiferent de orîndui- 
tea lor socială și politica, la 
consolidarea securității și pă
cii în Europa și în întreaga 
lume.

Președintele Nicolac Ceaușcs- 
cu și președintele Franz Jonas

Toastul președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUSESCU

> Urmare din pag. 1 

ploarea legăturilor noastre e- 
conomice, faptul că între anii 
t961 și 1968 volumul schimbu
rilor comerciale a sporit de 
2.6 ori. Relațiile tehnico-știin- 
țifice, culturale și artistice din
tre țările noastre cunosc. de 
asemenea, o extindere conti
nuă. contribuind la progresul 
celor două țări, la mai buna 
punere in valoare a creației 
materiale și spirituale a po
poarelor român și austriac. 
Doresc să relev in mod deo
sebit rolul important pe care 
l-au avut în adincirea legătu
rilor noastre do prietenie și 
colaborare întâlnirile și con
tactele directe dintre factorii 
de răspundere ai celcr două 
țări — contacte care au con
tribuit la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, au reliefat o 
seamă do preocupări comune 
și au deschis noi perspective 
de colaborare și cooperare în 
diferite domenii de activitate.

După cum vă este cunos
cut, poporul român este an
gajat într-o amplă operă de e- 
dificare a unei societăți noi 
— societatea socialistă — de 
făurire a unei economii mul
tilateral dezvoltate. capabile 
să satisfacă cerințele mereu 
sporite ale populației, de dez
voltare a invățămîntului, știin
ței și culturii. Vizita pe care 
o faceți in România vă va o- 
feri prilejul să cunoașteți ne
mijlocit aceste eforturi ale po
porului nostru, rezultatele ob
ținute în dezvoltarea produc
ției materiale și spirituale, în 
ridicarea standardului de via
ță

In țara noastră este cunos
cută și apreciată contribuția 
adusă, de-a lungul veacurilor, 
de harnicul și talentatul dum
neavoastră popor, la îmbogă
țirea patrimoniului de civi
lizație și cultură al omenirii: 
sînt, de asemenea, cunoscute 
realizările pe care Ie obține în 
prezent poporul austriac în 
dezvoltarea economiei și cul
turii. progresele sale pe calea 
ridicării nivelului de trai.

Dezvoltarea economică, teh- 
nico-științifică și culturală a 
României și Austriei creează 
un cîmp vast pentru extinde
rea colaborării și cooperării 
dintre țările noastre, pe baze 
reciproc avantajoase în intere
sul ambelor popoare. Sîntem 
convinși că schimburile de pă
reri pe care le vom avea ne 
vor da posibilitatea să identi
ficăm noi căi de a intensifica 
colaborarea și cooperarea 
noastră în toate domeniile, 
spre binele ambelor popoare, 
al cauzei colaborării interna
ționale, destinderii și păcii in 
lume.

Stimate domnule președinte,

In cursul vizitei vom avea 
prilejul să abordăm și unele 
probleme ale vieții internațio_- 
nale. care preocupă cele două 
țări ale noastre în năzuința 
lor comună de a contribui la 
instaurarea in lume a _ unui 
climat favorabil cooperării și 
înțelegerii între state.

Ca țară socialistă, România

® Urmare dm pug. 1 

tradiționale în domeniul eco
nomic și cultural reprezintă o 
parte a istoriei noastre co
mune. In acest sens, mari per
sonalități ale mișcării națio
nale românești de înnoire din 
secolul al XIX-lea au fost ade
sea strîns legate de orașul 
patriei mele, Viena.

Năzuința comună pentru asi
gurarea unei atmosfere pașni- 
ceși de încredere între toate po
poarele Europei, indiferent de 
mărimea și orânduirea lor po
litică, unește ambele noastre 
state. Această năzuință am 
manifestat-o de repetate ori 
împreună, înainte de toate cu 
ocazia vizitelor oficiale ale 
membrilor guvernelor noastre, 
precum și in fața forului Na
țiunilor Unite. Credem că toc
mai statele europene mijlocii 
și mici au importanta misiune 
de a contribui, prin acțiuni 
continue, la o mai mare des
tindere .și colaborare, care să 
dea posibilitatea soluționării, 
în pace și înțelegere, a mari- 

iau loc apoi într-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cllști, și se îndreaptă spre re
ședința rezervată oaspeților.

Dc-a lungul traseului, pavoa
zai cu drapele de stal ale Ro
mâniei și Ăusltiei, un marc nu
măr de cetățeni ai Capitalei 
au făcut o călduroasă și entu
ziastă manifestare de „bun so
sii” primului președinte al Re
publicii Austria, care face o

punc în centrul politicii sale 
externe dezvoltarea multila
terală a colaborării cu țările 
socialiste; în același timp, ea 
își lărgește continuu relațiile 
sale cu toate statele, indife
rent de regimul politic și o- 
rînduirea lor socială, cu con
vingerea că prin aceasta își a- 
ducc contribuția la lărgirea 
colaborării și cooperării inter
naționale, la schimbul mon
dial de valori materiale și spi
rituale, la efortul comun al 
popoarelor spre civilizație și 
progres, spre înțelegere și pa
ce. Noi considerăm că în epo
ca contemporană singura bază 
pentru dezvoltarea relațiilor 
internaționale corespunzător 
intereselor păcii, năzuințelor 
de progres ale tuturor popoa
relor, este respectarea în ra
porturile dintre state a prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc. Viața arată că numai 
pe baza acestor principii, care 
găsesc o tot mai largă recu
noaștere pe arena mondială, 
este posibilă statornicirea unor 
raporturi durabile de pace și 
bună conviețuire între state.

Țara noastră dezvoltă conti
nua relațiile sale de colabora
re cu tinerele state apărute 
pe harta lumii ca urmare a 
destrămării sistemului colo
nial, sprijină eforturile aces
tora pentru consolidarea și a- 
părarea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare corespunzător 
voinței popoarelor lor.

Evoluția evenimentelor vie
ții internaționale evidențiază 
tot mai mult rolul pe care 
sint chemate să-l îndeplinească 
toate statele — mari și mici 
— in soluționarea probleme
lor complexe ou care este con
fruntată lumea de astăzi, in 
promovarea colaborării și coo
perării internaționale și asi
gurarea unui climat de pace 
ș? securitate.. Cred că exprim 
și părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, afir- 
mînd că relațiile româno- 
austriece sînt un exemplu de 
colaborare fructuoasă in
tre țări cu regimuri social- 
politice diferite. Aparținind a- 
celuiași spațiu geografic, invă- 
țind, pe baza experienței isto
riei să trăiască în bună în
țelegere și prietenie, țările 
noastre sînt legate prin nu
meroase interese comune, în 
primul rînd prin țelul realiză
rii securității europene.

Ideea înfăptuirii securității 
europene se bucură astăzi 
de o toii mai largă audiență în 
rîndul opiniei publice, a deve
nit un deziderat major al po
poarelor, găsind un ecou pro
fund în numeroase cercuri po
litice și guvernamentale. După 
părerea noastră, o abordare 
realistă a problemei securită
ții în Europa trebuie să por
nească de la realitățile stator
nicite pe continent în perioa
da postbelică, de la recunoaș
terea celor două state germa
ne, a inviolabilității granițelor 
existente, inclusiv a frontierei 

Toastul președintelui federal 
Republicii Austria, ffflZ 40NAS

lor probleme nerezolvate ale 
continentului nostru.

Austria, care își ia in mod 
foarte serios misiunea sa de 
stat neutru, apreciază foarte 
mult atitudinea pozitivă a 
României față de problemele 
privitoare la asigurarea păcii 
.și înțelegerii internaționale. In 
acest sens, noi apreciem și 
excelenta colaborare între gu
vernele noastre în cadrul Co
misiei Economice Europene, 
precum și în Comisia Dună
rii. Pentru noi este clar că 
astfel de eforturi pot avea 
șansă de reușită numai pe ba
za deplinei respectări a punc
tului de vedere al parteneri
lor și a renunțării la orice în
cercare de amestec in trebu
rile lor interne.

Referi ndu-mă la rezultatele 
de pînă acum ale colaborării 
noastre, aș dori să-mi exprim, 
in primul rind, satisfacția că 
relațiile noastre economice 
s-au intensificat în cursul ul
timilor ani în mod îmbucură
tor. Schimbul de mărfuri a 
cunoscut o creștere însemna
tă ) totuși, în acest domeniu 

vizită oficială In tara noas
tră, au aclamat pentru prie
tenia tomâno-auslrlacă.

Cei doi președinți răspund 
cu cordialitate entuziastei mo
ri ileslări do simpatic lăculă de 
populația Capitalei.

O
Festivitatea sosirii la Bucu

rești a președintelui federal 
Franz. Jonas a fost transmisă 
in direct de posturile noastre

Odcr-Neisse. Calea pentru a 
transforma Europa intr-un 
continent al conviețuirii paș
nice o constituie intensificarea 
contactelor, mai buna cunoaș
tere reciprocă, înfăptuirea de 
pași concreți spre dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre 
state. Acționînd cu consecven
ță pentru transpunerea în 
practică a principiilor și pro
punerilor formulate de țările 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia, în De
clarația de la București din 
1966 și în Apelul de la Buda
pesta, Republica Socialistă 
România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru organizarea 
unei conferințe a statelor eu
ropene și a altor acțiuni con
sacrate dezvoltării cooperării 
și realizării securității pe 
continent. In același timp, țara 
noastră este gata să examine
ze cu atenție orice sugestii și 
propuneri venite din partea 
altor state și care tind spre 
înfăptuirea securității pe con
tinentul nostru. Avem încre- 
dore că voința de pace a po
poarelor din Europa — popoa
re trecute prin atîtea încer
cări —. că spiritul realist în 
politică și rațiunea umană vor 
prevala asupra tuturor tendin
țelor manifestate de uneie 
cercuri care se opun cursului 
spre destindere, că vor deter
mina noi progrese pe calea se
curității, spre binele și liniș
tea tuturor popoarelor caro 
trăiesc în această parte a lu
mii. înfăptuirea securității eu
ropene ar favoriza, fără îndo
ială, îmbunătățirea întregii at
mosfere internaționale, ar 
spori considerabil încrederea 
intre state, ceea ce ar înlesni 
abordarea într-un spirit con
structiv și a altor probleme 
internaționale nerezolvate, li
chidarea focarelor de încorda
re.

Pornind de la ideea că în 
lumea de azi pacea este indi
vizibilă. nu putem să nu ne 
manifestăm îngrijorarea pe 
care ne-o provoacă continua-- 
rea războiului din Vietnam. 
România se pronunță consec
vent pentru încetarea acțiuni
lor militare ale Statelor Unite 
în Vietnam. No exprimăm spe
ranța că tratativele de la Pa
ris vor duce la încetarea răz
boiului, la retragerea trupelor 
străine din Vietnam, creîndu- 
se astfel condiții ca poporul 
vietnamez să-și poată rezolva 
singur treburile interne — in
clusiv problema unificării ță
rii — potrivit dorinței proprii, 
în conformitate cu interesele 
sale naționale, fără nici un a- 
mestec din afară.

Militând pentru stingerea fo
carelor de tensiune din lu
me, țara noastră se pronunță 
în modul cel mai hotărît pen
tru soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat, pe ba
za aplicării rezoluției Consi
liului de Securitate din no
iembrie 1967. Ca și pînă acum, 
ne declarăm pentru retrage
rea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, pentru 
respectarea integrității terito
riale și independenței tuturor 
statelor din această zonă, pen- 

mai există incă multe posibili
tăți care nu sint pe deplin fo
losite. Noi urmărim cu mulb 
interes dezvoltarea cu succes 
a economiei românești și spe
răm că acordul de colaborare 
tehnică și economică, înche
iat anul trecut între țările 
noastre, precum și includerea 
României in cercul acelor sta
te care se servesc de facilită
țile internaționale ale acordu
lui GATT ne vor duce la pro
grese și mai mari în acest 
domeniu.

Permiteți-mi să subliniez și 
relațiile tradiționale dintre ță- 
țile noastre în domeniul cul
tural — relații care au primit 
un impuls în plus prin sem
narea recentă a înțelegerii 
pentru colaborare culturală și 
științifică. Aceste relații pot 
contribui îndeesebi la adin
cirea înțelegerii reciproce și la 
cunoașterea punctului de ve
dere al celeilalte părți.

Servesc acestei cunoașteri și 
contactele de la om la om, 
favorizate de intensificarea 
turismului j totodată, aș dori 
să remaro cu deosebită satis- 

de radio șl televiziune și ra- 
diolelcviz.iunea austriacă.

O
In după-amiaza aceleiași zile, 

președintele federal Franz Jo
nas și persoanele oficiale care 
11 însoțesc au depus o coroană 
de Hori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

(Agcrpres)

tru rezolvarea problemei re- 
fugiaților palestinieni și a al
tor probleme care se pun în 
legătură cu situația creată, a- 
vîndu-so in vedere interesele 
lor naționale, ale cauzei se
curității și păcii internaționale.

Convinsă că trebuie folosite 
toate căile pentru reglementa
rea pe cale pașnică a dife
rendelor dintre state, că este 
de datoria fiebărei țări, fiecă
rui popor să contribuie la pa
cea și securitatea lumii, Româ
nia acordă o deosebită impor
tanță problemei dezarmării ge
nerale, îndeosebi dezarmării 
nucleare, apreciind că este ne
cesar să se facă pași hotărîți 
în direcția interzicerii arme
lor atomice și lichidării stocu
rilor existente.

Considerăm că ar avea o 
importanță deosebită pentru 
normalizarea climatului in
ternațional desființarea blo
curilor și lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor străi
ne în interiorul granițelor lor 
naționale.

Noi apreciem că în soluțio
narea problemelor pe care le 
ridică viața internațională con
temporană, în promovarea co
laborării între state, un im
portant rol pozitiv îl poate 
avea Organizația Națiunilor 
Unite. România militează pen
tru sporirea eficienței acestei 
organizații și a altor organis
me internaționale chemate să 
contribuie la dezvoltarea în
țelegerii și colaborării interna
ționale, la asigurarea păcii, 
conlucrează fructuos cu alte 
state pentru sprijinirea upor 
inițiative și acțiuni menite jsă 
stimuleze cooperarea între toa
te statele europene, să îmbu
nătățească atmosfera interna
țională. Țara noastră acționea
ză în mod ferm pentru pro
movarea unor relații de bună- 
vecinătate. pentru înțelegeri 
regionale între state aparținînd 
aceleiași zone geografice; în 
acest sens considerăm că sta
tornicirea unor raporturi de 
bună înțelegere între țările 
din Balcani ar reprezenta o 
contribuție prețioasă la cau
za generală a securității . și 
păcii.

Doresc să închei, exprimîn- 
du-mi convingerea că vizita 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le vom avea vor contri
bui la dezvoltarea relațiilor 
noastre de colaborare și coope
rare în toate domeniile de ac
tivitate, la intensificarea con
lucrării popoarelor român și 
austriac, pentru îmbunătățirea 
climatului internațional, pentru 
promovarea idealurilor nobile 
ale păcii în lume.

Dînd glas acestei convingeri, 
ridic paharul pentru înflorirea 
prieteniei româno-austriece, 
pentru prosperitatea și ferici
rea poporului austriac.

în sănătatea dumneavoastră, 
stimate domnule președinte, 
a celorlalți onorați oaspeți, a 
dumneavoastră, a tuturor I

(Toastul președintelui Consi
liului de Stat a fost subliniat 
în repetate rînduri cu puterni
ce aplauze).

faoție faptul că multor mii de 
compatrioți li s-a inlesnit po
sibilitatea de a se recrea în 
țara dumneavoastră, înzestrată 
cu multe frumuseți, după des
ființarea obligativității vizelor 
intre Austria și România.

Această scurtă trecere în re
vistă a stadiului relațiilor 
noastre îmi dă convingerea că 
ne aflăm pe o cale justă. In 
ciuda oricăror dificultăți, să 
mergem mai departe pe aceas
tă cale, nu numai pentru că 
aceasta este în avantajul am
belor țări, ci și in sensul efor
turilor noastre de a contura 
un viitor rodnic și pașnic re
giunii noastre și întregii Eu
rope, în această epocă a posi
bilităților fără precedent ofe
rite de progresul tehnic.

închin paharul în sănăta
tea Excelenței Voastre, pentru 
dezvoltarea in continuare cu 
succes a relațiilor prietenești 
dintre țările noastre, pentru 
viitorul fericit și pașnic al po
porului Republicii Socialiste 
România.

(Toastul președintelui federal 
a fost subliniat in repetate rin- 
duri cu puternice aplauze).

Miri ale Miilor

la Hanoi si K
HANOI 11. — Trimișii spe

ciali Agcrpres, A. Ioncscu și I. 
Gălățcanu, transmit: Tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
ai Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
do Miniștri, și Paul Niculcscu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
au avut la 11 septembrie o în
tâlnire cu Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E. din Vietnamul de sud, 
președintele Consiliului înțelep
ților de pe lingă Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud și 
d-na Nguyen Thi Binh, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Vietnamului de sud.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

O

I-IANOI 11. — Trimișii spe
ciali Agerprcs, A. Ionescu și 
I. Gălățcanu, transmit: Dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la funeraliile 
președintelui Ho Și Min, a pă
răsit joi dimineața Hanoiul. Din 
delegație au făcut parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat.

Oaspeții români au fost con
duși de tovarășii Fam Van 
Dong, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
rhuncesc din Vietnam, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic al 
CjC. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, precum 
și de Tran Danh Tuyen, minis
tru pentru problemele indus
triei de pe lingă Consiliul de 
Miniștri.

La plecare au fost de față 
Constantin Băbeanu, ambasado
rul României la Hanoi, care a 
făcut parte din delegație, pre
cum și membrii misiunii di
plomatice ai țării noastre. A 
fost, de asemenea, prezent Vang 
U Ping, ambasadorul Republi
cii Populare Chineze în R. D. 
Vietnam.

O gardă militară cu steagul 
de stat al R. D. Vietnam a 
prezentai onorul.

O

De la bordul avionului gu-
! vernamental, tovarășul Ton 

Gheorghe Maurer a adresat to
varășilor Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului celor

ÎNTILNIRE INTRE TOVARĂȘII
ALEXEI KOSÎGHIN

Șl CIU EN-LAI
MOSCOVA 11 (Agerprcs). — 

Agenția TASS anunță că la 
11 septembrie, conform unei 
înțelegeri comune, la Pekin a 
avut loc o intîlnire între Ale
xei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
'care se înapoia la Moscova ve
nind din R.D. Vietnam, și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P, Chineze.

Din partea sovietică, la în
tâlnire au participat Konstan
tin Katușev, secretar al C.C.

Pregătirile pentru lansarea 
navei spațiale „Apollo-12“

■
e
■
■

■

CAPE KENNEDY 11 (Ager
pres). — Pregătirile în vede
rea lansării la 14 noiembrie 
a navei spațiale „Apollo-12* 
continuă într-un ritm susți
nui. Miercuri a început con
struirea structurii de serviciu 
care va permite tehnicienilor 
de la Cape Kennedy să pună 
la punct gigantica rachetă 
purtătoare „Saturn*. Această 
structură este un ansamblu 
de platforme și schele ce per
mit accesul ia diversele dis
pozitive ale rachetei a cărei 
înălfime este de 110 metri. 

BERJ»MU4VBMflBMBUaBtfiiftiiiiaSBBBBBBBBBBB

ce muncesc din Vietnam și Fam 
Van Dong, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Viet
nam, următoarea telegramă :

„Părăsind teritoriul R. D. 
Vietnam, vă mulțumim cordial 
pentru ospitalitatea prieteneas
că de oare delegația română 
s-a bucurat în tot timpul șede
rii la Hanoi.

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie, colabora
re și solidaritate frățească din
tre țările și partidele noastre 
se vor dezvolta continuu spre 
binele popoarelor român și viet
namez al cauzei socialismului 
și păcii în lume".

O

PEKIN 11. — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: La 11 
septembrie a sosit la Pekin de
legația do partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la funeraliile 
președintelui Ho Și Min.

La sosire, membrii delegației 
au fost salutați de premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciu En-lai, 
vicepremierul Li Sien-nien, și 
de Ciao Kuan-hun, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost prezenți Aurel Du
ma. ambasadorul Republicii So
cialiste România, și membrii 
ambasadei. A fost, de asome- 
nea, de față Ngo Mihn-Loan, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
Pekin.

O

PEKIN 11 — Corespondentul 
Agcrpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Joi după-amiază, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, și Paul Niculescu- 
Mizil. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-au întâlnit cu tova
rășii Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
Kan Șen, membru al Comite
tului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
și Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Au participat Ștefan Peterfi, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Pekin, 
precum și Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Chineze.

al P.C.U.S., și Mihail Iasnov, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Șovietuiui Suprem al U.R.S.S.

Din partea chineză, la în
tâlnire au participat Li Sien- 

>nien, Vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, 
și Se Fu-ciji, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

Cele două părți și-au expus 
deschis pozițiile lor și au dus 
o convorbire utilă pentru am
bele părți.

£ a
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In același timp, un comunicat 
al centrului spatial anunță că 
cei trei membri ai echipaju
lui. astronaut ii Charles Con
rad, Alan Beau și Richard 
Gordon, își continua antrena
mentele în simulatoarele cabi
nei spațiale. Alături de ei, as
tronaut ii James Lovell, Tho
mas Mattingly și Fred Haise 
își continuă pregătirile în ve
derea „expediției* lunare pe 
care urmează să o întreprindă 
în cadrul misiunii „Apollo- 
13* in primăvara anului vi
itor.

■

■
■

Presa austriacă
despre vizita președintelui 
Franz Jonas în România

VIENA 11. Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Ziarul „Wiener Zeitung" 
publică pe prima pagină o de
clarație a președintelui federal 
al Republicii Austria, Franz 
Jonas, în legătură cu vizita o- 
ficială pe care o face în Ro
mânia „Călătoria mea. subli
niază printre altele președinte
le Austriei, urmează să serveas
că adîncirii și dezvoltării rela
țiilor prietenești deja existente 
între România și Austria. Ca 
stat neutru în centrul Euro
pei, Austria se străduiește con
tinuu să promoveze cele mai 
bune raporturi cu statele veci
ne. Noi, austriecii considerăm 
toate națiunile -din această re
giune legate prin cordonul viu 
al Dunării, ca vecini. Tn primul 
rînd, prețuim contactele cultu
rale și economice care au dus 
deja la o colaborare strînsă cu 
România și care trebuie să ducă 
la extinderea ei, în interesul e- 
voluțici pașnice în Europa. Aș
tept cu marc interes întâlnirea 
cu România și cu oamenii săi 
de stat, cu țara și poporul ro
mân, și sînt convins că convor
birile purtate cu prilejul acestei
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In capitala niponă au început LUCRĂRILE ȘEDIN
ȚEI LĂRGITE A CONDUCERII CONSILIULUI GENERAL 
AL SINDICATELOR DIN JAPONIA (SOHYO). convocată 
in vederea examinării programului de luptă al oamenilor 
muncii japonezi pentru lichidarea Tratatului de securitate 
japono-american.

Luind cuvîntul la ședință, secretarul general ai Sohyo, 
Akira Iwai, a subliniat că acțiunile de luptă împotriva tra
tatului vor începe o dată cu ofensiva de toamnă a oameni
lor muncii niponi și vor reprezenta o primă etapă a luptei 
din 1970 împotriva acestui tratat, an în care el urmează să 
expire.

. In cadrul acțiunilor preconizate de Sohyo se înscrie si 
organizarea la 13 noiembrie a unei greve generale, dată care 
coincide cu prima zi a vizitei premierului Salo la Washing
ton.

în capitala Suediei s-au în
cheiat LUCRĂRILE CONGRE
SULUI INTERNAȚION \L 
PENTRU PROTECȚIA COPI
LULUI, în cadrul căreia dele
gații celor 58 de țări partici
pante au dezbătut timp dc 5 
zile probleme ale educației 
tinerei generații.

în ședința finală a fost a- 
doptată o rezoluție în care 
congresul cheamă Consiliul E- 
conomic și Social al O.N.U. să 
traducă in viață pretutindeni 
Declarația Drepturilor Copilu
lui. Congresul recomandă ță
rilor membre ale O.N.U. să 
înscrie principalele prevederi 
ale acestei Declarații în legis
lațiile lor naționale.
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La Națiunile Unite s-a a- 
nuntat că secretarul GENE
RAL AL O.N.U., U THANT. 
VA AVEA LA 20 SEPTEM
BRIE O ÎNTREVEDERE CU 
MINIȘTRII DE EXTERNE AI 
CELOR PATRU MARI PU
TERI — Andrei Gromîko 
(U.R.S.S.). William Rogers 
(S.U.A.), Maurice Schumann 
/"Franța), Michael Stewart (An
glia) — care vor conduce de
legațiile țărilor lor la lucră
rile celei de-a 24-a sesiuni a 
Adunării Generale.

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
In sălile Muzeului de artă de
corativă din Belgrad a avut 
loc vernisajul expoziției „Cos
tume de curte ale României". 
Au participat Dimcc Belovshi, 
membru al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
personalități din viata politică 
și culturală a Iugoslaviei, un 
numeros public.

Subcomisia O.N.U. de luptă 
împotriva măsurilor discrimi
natorii și de protecție a mi
norităților a adoptat O RE
ZOLUȚIE PRIVIND PROBLE
MA SCLAVAJULUI pi A 
POLITICII DE APARTHEID 
DIN REPUBLICA SUD-AFRI- 
CANA. Rezoluția prevede în
tocmirea unui raport asupra 
regimului de muncă forțată 
practicat în Rhodesia și 
Namibia. Raportul trebuie, de 
asemenea, să cuprindă și reco
mandările necesare pentru eli
minarea acestor practici.

In capitala Franței s-a a- 
nunțat câ VIITOAREA ȘE
DINȚA A CONFERINȚEI 
CVADKIPARTITE CU PRI
VIRE LA VIETNAM va avea 
loc simbătă 13 septembrie. 

Organizația americană „Noua Coaliție Democrată" caro 
reunește pe membrii Partidului Democrat adopți ai sena
torului Eugene Mc Carthy și ai defunctului senator Robert 
Kennedy a propus ORGANIZAREA LA 15 OCTOMBRIE A 
UNOR ACȚIUNI PE PLAN NAȚIONAL ÎN SPRIJINUL 
ÎNCETĂRII RĂZBOIULUI DIN VIETNAM. Inițiatorii aces
tei hotăriri au adresat un apel tuturor luptătorilor pentru 
pace din S.U.A. să consacre această zi mitingurilor și de
monstrațiilor în favoarea păcii în Vietnam. Apelul „Noii 
Coaliții Democrate" a și fost sprijinit de reprezentanții a 
300 de organizații studențești din Statele Unite.

vizite vor fi de un m.m folos 
pentru ambele părți

O
Presa austriacă consacră un 

spațiu larg vizitei în România 
a președintelui Austriei. Tntr-un, 
articol în care subliniază evo-. 
luția favorabilă a relațiilor ro
mâno-austriece în domeniul con
tactelor personale, al dezvol
tării schimburilor economice si 
culturale, ziarul „Wiener Zei- 
turig" scrie printre altele i „Cînd 
președintele federal Franz Jo
nas va ateriza pe pista aero
portului din București el va 
păși pe pămînlul unei țâri în 
care Austria nu este mal pul in 
cunoscută dccît România în ța
ra noastră, ceea ce constituia 
o premisă importantă pentru 
ca această vizită oficială să so 
desfășoare cu bune rezultate"

Ziarul „Arbciter Zeitung pu
blică, de asemenea, extrase din- 
Lr-un comentariu difuzat dc A- 
genția Româna dc presă în ca
re se subliniază că această vi
zită reprezintă o etapă calitativ 
nouă în relațiile dintre cete 
două țări*.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Biologul american George 
Wald, laureat al Premiului 
Nobel pentru medicină, a de
clarat miercuri eă a refuzat 
să colaboreze la producerea 
unor gaze de luptă care să 
producă orbire temporară. In 
cadrul declarației pe care a 
făcu!-o în fata Asociației chi- 
mișlilor americani, Wald a 
subliniat că este gala oricînd 
să lucreze la obținerea unor 
medicamente ce pot lolosi o- 
menirii dar nu va accepta să 
contribuie Ia fabricarea unui 
produs care să dăuneze sănă
tății. George Wald, specialist 
în chimia și fiziologia ochiu
lui, a protestat in repetate 
rînduri împotriva folosirii na- 
palmului și a gazelor toxice 
de luptă.

Intr-o regiune a deșertului 
Colorado a fost efectuată 
miercuri O NOUA EXPE
RIENȚA NUCLEARA SUB
TERANA. Explozia, cu o pu
tere echivalentă de 40 000 to
ne trinitrotolupn, a ridicat la 
o mare înălțime un gigantic 
nor de praf și a fost urmată 
de mai multe cutremure de 
intensitate redusă.

Oamenii de știință speră că 
cu ajutorul acestei explozii 
vor putea fi degajate rezervele 
de gaze naturale existente in 
zona respectivă.

Agenția France Presse rele
vă că populația din localită
țile apropiate a protestat ener
gic împotriva efectuării noii 
experiențe.
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Comisia pentru problemele 
externe a Parlamentului chi
lian a deschis O ANC BETA 
ASUPRA ACTIVITĂȚII M 
BEILOR „CORPULUI PAt IP* 
în această țară. Potrivit ziaru
lui „El Siglo“, comisia deține 
probe care atestă că grupul 
de voluntari din S.U.A. care 
activează în Chile, cu misiu
nea de a sprijini eforturile do 
dezvoltare, desfășoară o acti
vitate de spionaj in favoarea 
Agenției Centrale de Investi
gații a S.U.A. Printre aceste 
probe se află și un chestionar 
cu privire la activitatea finan
ciară a statului, situația eco
nomică, activitatea diverselor 
instituții, personlități politice, 
organizații sindicale etc.
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