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PIFCAREA IOVARASULUI NICOIAE CEAUSESCU 
IA SESIUNEA lUBillARA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România, 
a plecat luni dimineața spre 
New York, pentru a porticipo la 
lucrările Sesiunii jubiliare a Or
ganizației Națiunilor Unite, pri
lejuită de aniversarea a 25 de 
ani de la crearea acestui înalt 
for internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a plecat împreună cu soția sa. 
Elena Ceaușescu.

Cu același avion au plecat to
varășii Dumitru Popescu, membru 
ol Comitetului Executiv, secretar 
ol C.C. al P.C.R., deputat in

Marea Adunare Națională, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

La plecare, pe oeroportul Eă- 
neosa, erau de față tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, 
Vosile Vîlcu, Ștefan Voitec, losif 
Banc, Petre Blajovici, Miron Con-

sile Patilineț, Ion Stănescu, pre
cum și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat, vicepreședinți 
oi Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
ziariști.

Erau prezenți Leonard C. Me
eker, ambasadorul S.U.A. la 
București, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Mii și mii de cetățeni ai Capi
talei, veniți la aeroport, fac o 
entuziastă manifestare tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Răsună 
puternice aplauze, ovații. Ei iși 
exprimă sentimentele de dragos
te și înaltă prețuire ce le nutresc 
față de conducătorul partidului 
și statului nostru. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor mulțimii. 
Avionul oficial cu care călăto
rește spre New York tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a decolat la 
ora 9.

(Agerpres)

A FOST INAUGURAT

„TÎRGUL INTERNAȚIONAL

SUCCESELE ECONOMICE
SE SPRIJINĂ PE Realizările

0 DISCIPLINA DE PARTID FERMA,
cu „PK-7“ 

în ascensiune

PROPRIE FIECĂRUI COMUNIST
Intr-un context ce intensă 

preocupare pentru sporirea pro
ducției de cărbune, pentru rea
lizarea exemplară a indicato
rilor de plan, comuniștii din 
organizația de partid nr. 1 A 
de la mina Uricani s-au întru
nit, recent, in cadrul adunării 
generale pentru darea de scamă 
și alegeri, l-a adunarea gene
rală a participat tovarășul 
IOACHIM MOCA, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R.

Desfășurată intr-o perioadă 
de mobilizare a colectivelor de 
muncă pentru soluționarea mul
tiplelor sarcini ce decurg din 
Directivele Congresului al X-lea 
al partidului, adunarea gene
rală de alegeri a prilejuit, prin 
orientarea dezbaterilor spre cele 
mai ardente probleme ale mi
nei, un cadru adecvat, favo
rabil mobilizării comuniștilor 
la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, valorificării 
resurselor organizației de bază, 
a inițiativei și experienței mem
brilor de partid pentru recu
perarea rămînerilor în urmă în
registrate. precum și pentru so
luționarea în perspectivă a pro
blemelor de producție, asigura
rea unei eficiențe tot mai spo
rite a activității brigăzilor de 
mineri. Orientată îndeosebi a- 
supra rolului conducător, tot 
mai plin de răspundere ce re
vine organizației de bază, fie
cărui membru de partid. în 
transpunerea în fapte a direc
tivelor. adunarea generală a 
reliefat obiectivele concrete spre 
care comuniștii trebuie să-și 
îndrepte atenția zi cu zi, con
tribuind la înfăptuirea neabă
tută. a politicii partidului de 
edificare a societății socialiste.

Darea de seamă, prezentată 
adunării generale, a scos in e- 
vidență. cu mult spirit critic, 
cauzele care au determinat, la 
Uricani. încă de la începutul

Adunări 
pentru 

dări de seamă 
și alegeri în 
organizațiile 

de partid

anului o tot mai îngrijorătoare 
rămînere în urmă a sectoru
lui III față de sarcinile de plan. 
Desigur, au existat și cauze o- 
biective. Dar in cea mai mare 
măsură mersul producției a 
fost influențat negativ de lip
sa unei viziuni raționale, a unei 
orientări superioare in tratarea 
problemelor de producție, ma
nifestată din partea conducerii 
fostei zone. In fața primelor ră- 
mineri în urmă înregistrate, 
factorii mobilizatori care tre
buiau să intervină energic — 
organizațiile de partid pe 
schimburi — s-au complăcut în 
a tolera neajunsurile și defi
ciențele în muncă, nu au kiat 
atitudine față de numeroasele 
încălcări ale disciplinei de par
tid, generatoare ale unui lanț 
întreg de abateri în procesul 
de producție. Indisciplina in 
muncă, absențele nemotivate, 
nerespectarca dispozițiilor supe
rioare au afectat buna desfă
șurare a producției, generînd 
lună de lună creșterea restan
țelor față de plan. Astfel, com
petența și discernămîntul ce 
trebuiau să caracterizeze în an
samblu activitatea comitetului 
de partid al zonei si a condu
cerii acesteia, au fost înlocui
ta încet. încet cu tendința de a 
lăsa lucrurile să decurgă la 
voia întîmplăriî. Munca politi- 
co-edneatîvă s-a limitat și ea la

o practică de ocolire a sarci
nilor majore, birourile organi
zațiilor de bază scâpînd din ve
dere îndatoririle ce le reveneau 
de a crea o opinie puternică 
împotriva indisciplinei, a ten
dințelor de delăsare. Aceste 
aspecte au fost pe larg relie
fate in darea de seamă pre
zentată de secretarul comitetu
lui de partid, tovarășul Miluță 
Rugină. Au fost, de asemenea, 
scoase în evidență și aspectele 
pozitive, contribuția reală a u- 
nor comuniști pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. Căci da
că activitatea sectorului a de
curs anevoios, în cadrul aces
tuia au existat totuși numeroși 
membri de partid care au de
pus intense eforturi pentru rea
lizarea sarcinilor dc producție, 
pentru îmbunătățirea conținu-

Graficele și diagramele, ci
frele de urmărire a realizări
lor la mina Paroșeni indică 
pulsații crescînde la lucrările 
de pregătire ce se execută 
mecanizat cu combina de îna
intare PK-7. Dacă în septem
brie, avansarea realizată cu 
combina de către brigada de 
mineri a lui Geza Kalman a 
fost de 150 metri — în numai 
două decade — inregistrindu- 
se o viteză de lucru caro a 

in lu- 
se a- 
celor

(Continuare in pag a 3 a)

atins în medie 8 rnl/zi, 
na curentă realizările 
nunță a fi superioare 
de pînă acum.

Tn prezent, Kalman 
tacii săi realizează, ci 
torul modernului utilaj, a- 
vansări zilnice de 7 — 9 ml. 
De altfel, conducerea mine: a 
preliminat pentru luna oc
tombrie .executarea a 200 m 
înaintare cu combina, îmbu- 
nătățindu-se și mai mult rit
mul pregătirilor pe stratul 15, 
respectiv la panoul de ex
ploatare rezervat viitorului 
abataj frontal nr. 6 158.
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Piața Scânteii oferă privirilor 
în această duminică însorită de 
toamnă un amplu peisaj indus
trial dominat de masivele turle 
ale unor sonde, de profilurile 
unor instalații și agregate care 
prefațează printr-un original 
motto al tehnicii moderne, im
presionantul conținut al „Tirgu- 
lui internațional București", a- 
flat la prima sa ediție. Rondul 
de flori din mijlocul pieții este 
înconjurat de drapelele a 27 de 
state din patru continente pre
zente cu pavilioane naționale, 
mărturie a largii participări de 
care se bucură această presti
gioasă manifestare, găzduită de 
Capitala patriei noastre.

.„Tîrgul internațional Bucu
rești" vine să confirme, încă 
de la prima sa ediție, progre
sul impetuos al industriei ro
mânești. aportul inteligenței 
tehnice, al cadrelor de specia
liști, al clasei muncitoare la 
circuitul mondial de valori ma
teriale, la intensificarea coope
rării in domeniul industrial, 
tehnic și științific. ■ 
. In această competiție de largi 
proporții se evidențiază preg
nant capacitatea de export a 
industriei românești în dome
nii apreciate ca fiind cele mai 
active in comerțul internatio
nal : construcția de mașini, pro
duse ale industriei electroteh
nice și electronice, ramuri care 
influențează direct ritmul pro
gresului tehnic și economic in 
toate țările lumii. Mașinile și 
instalațiile românești suscită azi 
un tot mai viu interes pe pia
ța internațională.

Prezența a 728 de cunoscute 
firme de peste hotare, cu ma
șini, utilaje și produse atestă 
în mod limpede faptul că, în 
aceste zile. Capitala României 
a devenit un centru al indus
triei și tehnicii mondiale, tîrgul 
constituind prilejul unor fruc
tuoase tranzacții.

...Este ora 9,30. Mii de lo
cuitori ai Capitalei salută cu 
deosebit entuziasm, atît la so
sirea în vasta piață cît și de-a 
lungul aleii principale ce duce 
spre pavilionul central, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Vcrdcț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa,

Dumitru Popescu. Lcontc Răutu, 
Vasilc Vilcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lca. Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasilc Patilincț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion 
Pățan. Răsună puternice aplau
ze. urale și ovații, vibrante ma
nifestări ale dragostei față de 
partid, față de secretarul său 
general, a încrederii de ne
zdruncinat în politica Partidu
lui Comunist Român, dc ridi
care a României socialiste pe 
culmile civilizației și progre
sului.

In fața pavilionului central 
sint prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai depar
tamentelor economice și ai cen
tralelor industriale, unor uzine 
și mari unități, ai Camerei de 
comerț și întreprinderilor de co
merț exterior, un numeros pu
blic.

Sint de față reprezentanții 
statelor și firmelor participante 
la această amplă manifestare 
economică industrială, specia
liști din numeroase țări ale 
lumii.

Sint prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați ia Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La festivitate asistă, de ase
menea, numeroși corespondenți 
și trimiși speciali ai presei do 
peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, președintele Consiliului de 
Stat. îi sint prezentați șefii de
legațiilor guvernamentale de 
peste hotare, sosite cu acest 
prilej la București, precum și 
alte personalități oficiale : R.S. 
Cehoslovacă — Vaclav Tiuia, 
vicepreședinte al guvernului, 
ministru al planificării; R.P.D. 
Coreeană — Hong Won Gi. vi
cepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri; R. D. Germană — dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; R. P. 
Mongolă — D. Gombojav. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri: R. P. Polonă — Euge- 
nius Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; R. P. 
Bulgaria — Apostol Pașev, mi
nistrul aprovizionării și rezer
velor de stat; R. P. Chineză — 
Lai Tzi-fa, ministrul industriei 
materialelor de construcții; 
R.S.F. Iugoslavia — Draghișa
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Djokovici, membru al Veeei 
Executive a R.S.F. Iugoslavia; 
R. P. Ungară — Nagy Jozsefne, 
ministrul industriei ușoare: 
U.R.S.S. — V. N. Doenin, mi
nistrul construcțiilor de mașini 
pentru industria ușoară, ali
mentară și aparate de uz cas
nic: R. D. Vietnam — Dang 
Thi, ministru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi

cării; zXlbania — Zenel Hamitî, 
adjunct al ministrului indus
triei și minelor.

Este, de asemenea, prezent, 
Hudson Drake, subsecretar ad
junct al Departamentului co
merțului din S.U.A., reprezen
tantul personal al președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ri-

(Conlinuare în pag. a 3 a)
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6-tieui.d să zidim? Uriașele turnuri de răcire ale Părbșeniului domină îm
prejurimile...

20 de ani 
pe șantierele 
de construcjii

rant ierul arc poezia lui, 
ritmul viu al inimii construct 
ri'or care înalță pe verticală 
nia zveltă și 'îndrăzneață 
cucilor E o poezie a 
in care muzicalitatea 
asperitățile anotimpurilor și 
riiatea pământului răscolit, 
cită frumusețe deosebită se 
te sub rnîinile harnice ale 
menilor de pe schele care 
viață planurilor de pe I 
In locurile unde altădată nu era 
decît pământul gol. ort acoperit 
de iarbă, acum se întind stră
zile noilor cartiere mărginite de 
blocuri cu mai multe nivele și 
zeci dc apartamente, in care tot 
atîtca familii și-au început o 
nouă viață. Șantierul e un loc 
creator, este mediul în care 
munca se tran-formă în valori 
materiale. Aici. pe schele se for
mează oamenii: caracterele se con
turează cu linii viguroase și pre-

:to- 
li- 

blo- 
miincii, 

cunoaște 
du- 
Dar 
naf- 
oa- 
dau 

bir tie 1

cise, dirzenia devine hotărîtoare, 
inteligența se subordonează scopu
lui propui iar dragostea pentru 
frumos se concretizează în fi
nisarea migăloasă a fiecărui ele
ment. Oamenii șantierelor sint 
oamenii înălțimilor, stăpîniți de 
dorința realizării unor lucrări 
deosebite. Ei au ceva din am
biția inginerului și viziunea 
arhitectului, dar mai ales sînt 
stă pinii meșteșugului de construc
tori. Am putea spune fără să 
greșim că oamenii șantierelor de 
azi sînt urmași demni ai celor 
„nouă meșteri mari", pe care 
legenda ni-i aduce din timpuri 
străvechi ca pe un simbol al 
vredniciei, inteligenței și curaju
lui. Un astfel de „meșter" cu
noscut și apreciat în rîndul con
structorilor din Petroșani este și 
Dumitru Roșu șeful unei bri
găzi dc zidari în cadrul grupu
lui nr. 2 dc șantiere Petroșani. 
Deși n-arc decît 37 de ani. 2D 
din aceștia i-a muncit pe șantie
rele de construcții. Aici, la înal
ta școală a muncii, s-a speciali
zat în meseria ele zidar pe 
care o stăpânește la perfecție. 
De sub mîna lui au ieșit și s-au

Cornel HOGMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Minerii din Lupeni au pornit, hotărîți, cu dreptul
în ultimul trimestru 1970
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La înălțimea arzătoare a dăruirii
Dârzenie... Destoinicie... Simbio

za dintre cuvin t șt faptă. Dintre 
cuvîntu! dat țării, partidului și 
fapta împlinită. Nu-i ușor lucru 
să te caracterizeze asemenea per
manențe. Dar ca să ajungă la 
acest „vîrf“, nu puține strădanii a 
trebuit să depună, pe fronturile din 
adine ale cărbunelui, colectivul 
mineresc unitar, puternic al Lu- 
peniului. La bilanțul de pînă acum

muncitorii, ingi- 
de 
de

face

al activității lor, bogat în 
zări de prestigiu, 
ncrii și cadrele medii tehnice 
aici, adaugă, în aceste zile 
toamnă rodnică, alte și t'.tc 
zidtate fructuoase, care le 
cinste, confirmîndu-le bunul 
nume cîștigat printre oamzmi I ăn 
Jiului. Această realitate îmbucură
toare nu trebuie să surprindă. Cind 
avem de-a lace cu un colectiv pe 
deplin con ' nt de importanța ono

rării exemplară a sarcinilor mărețe 
ale actualului cincinal, pregătirii 
în amănunțime, cu simț de răspun
dere, a platformei durabile de 
lansare pe orbita viitorului, care 
se anunță și mai fertil in înfăptuiri 
socialiste, totul nu poate fi decît 
așa cum c: la înălțimea arzătoa
re a dăruirii în munca de zi cu zi, 
a.olo unde numai îndemnul „ex
celsior" poate să se apropie de 
ad-v„r...

După trecerea primei decade din 
luna octombrie curentă, la m::ta 
Lupeni s-a cumulat, deja, un spor 
dc aproape 2 300 tone la produc
ția netă. Randamentul mediu 
unitatea minieră înregistrează 
cotă ridicată — 1820 kg/post
cu peste 30 kg/post mai mare lecît 
indicele planificat. Calitatea căr
bunelui a fost îmbunătățită cu 
0,7 puncte.

Z*
o

Planul de pregătiri a fost întrecut 
cu circa 73 metri de lucrări săpate 
către noi izvoare de aur negru.

In această perioadă, o scrie de 
brigăzi, dintre care menționăm /e 
cele conduse de încercații mineri 
Constantin Petre, Vasilc Cada,
loan Solomon, de la sectorul IV al 
minei, și-au făcut datoria cu priso
sință. Depășirea medie de randa
ment înregistrată la brigăzile a- 
mintite se situează între

Se cuvine evidențiat șt 
conduse dc 

și Alc- 
............. le pre- 

viitoarca linie dc 
dintre aceste....co-

I
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înregistrată la brigăzile 
se situează între 1- 

toneipost. _. . 
aportul brigăzilor 
Alexandru Condoiu 

Olteana, care 
prinților 
Fiecare 
harnice a înaintat zilnic cu 
ru mai midi decît era pre-

i 
I 
I 
I 
I
1

„A ști să fructifici timpul
— îmi spunea maistrul prin
cipal Vasilc Căpraru de la 
Uzina de utilaj minier Pe
troșani — înseamnă a forța 
secunda, a scoate din ea, da
că vreți, mai mult decit o se
cundă. înseamnă, altfel spus, 
a socoti timpul nu in lungi
me, ci in intensitate. A-i pro
pune, deci, o altă măsură".

Am reprodus aceste cuvinte 
pentru concizia lor de meta
foră, pentru sensul adine și 
exact pe care-l conțin. Știința 
fructificării timpului, știința 
de a obține — pe unitate de 
timp — un rezultat productiv 
cit mai înalt, o eficiență ma
ximă a acțiunii in care te-ai 
angajat, e. cel puțin teoretic, 
la îndemâna oricui. Practica 
vieții, insă, iți oferă întot
deauna — intr-o astfel de ac
țiune — o infinitate de căi 
și soluții, un labirint adesea 
inextricabil, in care e foarte 
ușor să rătăcești drumul bun. 
Știința fructificării timpului 
devine, in astfel de cazuri, 
știința de a opta pentru cea 
mai buna soluție. Și. de a 
o trece neintriziat in viață.

Aici, la Uzina de utilaj mi
nier, in marea hală a turnă
toriei, in care lucrează și 
maistrul Vasile Căpraru, am 
intilnit nenumărate fapte, da
te și elemente care destăinuie
— la oamenii locului — că 
această știință e cunoscută nu 
numai pe planul teoriei și al 
principiului. însuși maistrul, 
interlocutorul nostru, este li
nul dintre aceștia. Probă sint 
cele peste 15 invenții semnate 
de el și aplicate in practică, 
menite tocmai să scurteze ci

cluri de fabricație, să ofere 
cele mai bune soluții unor 
dileme ale producției, să dea 
cu alte cuvinte, o nouă va
loare timpului. Probă stă, in 
același timp, modul în care 
colectivul pe care-l conduce 
a știut, lună de lună, să-și 
realizeze sarcinile de plan, să 
nu rămână cu nici o „dato
rie de timp". Și dacă mai a- 
dăugăm la toate acestea co-

ce, in toate secțiile acestei 
uzine am intilnit numeroase 
exemple care confirmă valoa
rea nouă a timpului, dată de 
munca pasionată a oamenilor

Dar o uzină este un uriaș 
și complex mecanism al că
rui timp este un timp colec
tiv. Pentru ca timpul acesta 
să-și sporească intensitatea, 
trebuie ca toate piesele, toate 
rotițele ce compun orologiul

E

Cînd

devine o
FORȚĂ

menzile peste plan, „urgen
țele" care intervin, prin forța 
împrejurărilor aproape in fie
care lună, solicitările exprese 
ale diferitelor exploatări mi
niere, toate onorate in bune 
condiții, sintem in fața unor 
fapte care vorbesc ele la sine, 
făcind inutil comentariul a- 
diacent.

Astfel de fapte, aici, nu 
sint singurele. In marile hale 
ale turnătoriei și forjei, in 
vuietul de zi și noapte al 
secției de construcții melali-

ce-i măsoară bătaia să func
ționeze ireproșabil, fără nici 
o intirziere, acționindu-se una 
pe alta, stimulindu-se reci
proc, impingindu-se mereu 
înainte.

O imagine a înțelegerii de- 
săvîrșite a acestei legi ne-au 
oferit-o nu de mult, harnicii 
muncitori care au realizat, 
pentru exploatarea minieră

P. ILIESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

T. MOLLER
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ROMANIA- FINLANDA 3-0

Plenara C. M. E. F. S. Petroșani •

Realitate
și perspectivă

Răducanu, Sătmâreanu, Lu- 

pescu, Dinu, Vigu, Dumitru,

AAinerul Lupeni —Știința Petroșani 1-0

Derbyul
F - ■ do.-im ă in meciul Știin

ța Petroșani — Minerul Lupeni 

r.u prea vom vedea fotbal, ci 

jnai mult o hârțuialâ pentru 

p-acte. Tare-am fi vrut să ne- 

nșelăm. Dar n-am reușit. Parti

da a fost, intr-adevăr, o luptă 

£. ;-rbă de urmărire a punctelor 

C'j or. ?e pr In final T-a obți

nut echipa din Lupeni. Ahsolut 

p '. rit. Ș- mer t r : onstă 

JrAr-un joc mult mai bun dtcit 

t adversarului. ?. in d-rz aia 

băieților lui Cornel Cărare în 

ecei plus de agresiv ». ne din 

p i'T.a repriză și de 3 m-eputul 

y. prizei secunde, in suini acela 
î 3 mportantă al lui Cost: ă 

C r--.ro uză care a trecut ca la 

ț . 1 ‘ du

pă ce Zăvă’.aș - rontempîat 

c r." pe Cotroază cum v ne 

f re e și cum șutează. Fra

W .o crul. își -se ' teri;

I

Dispută uur'a Ia Petrila Foto : S:mion DOP

n-a corespuns
■T.j dr iptă a studenților (Tudor 

in locul iui Tismănaru, acesta 

in locul lui Matei, iar Matei in 

locul lui Tudor... pe tușă), nu 

aduce modificarea rezultatului, 

după cum n-o aduc nici străda

niile lui Făgaș sau cele două 

execuții de înaltă clasă ale lui 

care l-au găsit pe Șarpe la post 

ca prin minune.

De altminteri, chiar de la ali

nierea echipelor pe tt-ren nu se 

. orda-u multe șanse studenți

lor. prezenți fără Tudor — 

omul de bază din apărare — .și 

fără extremele de profesie — 

Bălăneanu și Făgaș — înlocuite 

?u Tismănaru și Tausch. Așa 

face :ă in prima parte a în- 

tilnirii Știința a jucat, practic, 

fără extreme, mai ales Tausch 

f nd de-a dr piu] inexistent 

Minerul insistă mai mult in

ai, șe a- 

propie mai des di p? îrla lui 

Mai.n,..n. In min. 8 Cotroază

• Peste 55 000 de specta

tori au urmârit duminică pe 

stadionul „23 August" din 

Capitală, pe o vreme favora

bilă, meciul internațional de 

fotbal dintre echipele României 

și Finlondei, contînd pentru 

„Cupa Europei”. Fotbaliștii 

romăni au dominat majorita

tea timpului, repurtind o facilă 

victorie cu scorul de 3-0 

(2—0). Scorul o fost deschis în 

minutul 27 de Dumitrache. 

Dobrin a centrat balonul la 

capătul unei curse spectacu

loase și Dumitrache din in

teriorul careului de 16 m a 

șutat plasat pe Jos (1—0). Al

doilea punct a fost marcat in 

minutul 41 tot de Dumitrache. 

Centrarea trimisă de aripa 

stingă Dumitrescu a fost res

pinsă de portarul finlandez. 

Balonul a ajuns la Dumitrache, 

care a marcat nestingherit. In 

sfirșit, al treilea punct a fost 

marcat in minutul 78 de Nun- 

weiller, care cu un șut de la 

20 m l-a surprins pe portarul 

finlandez, care a plonjat cu 

întirziere (3-0).

Arbitrul L Vamvakopoulos 

(Grecia) a condus bine urmă

toarele formații : România :

Nunweiller, Neagu (Tătaru 

min. 67), Dobrin, Dumitrache, 

Fl. Dumitrescu. Finlanda : Hei- 

nonen, Maakipaa, Kilponen, 

Rojpntie, Kautonen, Saumolai- 

nen; (Maakelad), Heikkilla 

(Litmanen), Tolvanen, Saivoma, 

Toivala. Paate'amen.

Numeroși spectatori au 

urmării duminică în orașul 

Turku imîlnirea internațională 

de fotbal dintre echipele de ii- 

neret ale Finlandei și României, 

din cadrul „Cupei Europei". 

Fotbaliștii români au terminai 

învipgători cu scorul de 1 —0 

(1—;C). prin punctul marcat de 

Petrbanu în minutul 42.

r

ratează de la 8 metri de poarta 

adversă, iar in min. 12 Macavei 

înscrie un gol anulat de arbitru 

pe motiv de ofsaid. Spiritele se 

încing, se produce învălmășea

lă. Gros Se tăvălește la pămint. 

Pali vine ia împărțirea dreptă

ții, dar arbitrul Nicolae Mogo- 

roașe din Craiova, deși nu-i sufi

cient ajutat de colegii săi de 

linie, calmează atmosfera, și jo

cul iși urmează cursul modest 

dar aprig disputat, dominat ușor 

de fotbaliștii din Lupeni. No

tăm cile două cernere pentru 

fiecare echipă și ocazia oaspeți

lor din min. 44 cind ..o jumă

tate de corner" este executată 

de Grizea înapoi la Ambruș, 

dar șutul acestuia trece puțin 

pe lingă poarta lui Marincăn. 

Scor alb la repriză

După pauză. Făgaș ia locul 

lui Tausch și atacul Științei se 

înviorează. In min. 48 studenții 

obțin un corner iar peste 4 mi

nute minerii obțin unicul gol. 

Cotroază primește o minge dc la 

20 metri de poarta lui Marincan, 

Zăvălaș, care pină atunci juca

se bine. îl așteaptă, in loc să-l 

atac-?. Cotroază mai face cițiva 

pași și șutează lejer in dreapta 

lui Marincan. Știința ripostează 

prin atacuri susținute, mai 

ales pe extrema stingă, obține 

trei cornere, are cîteva bune 

ocazii de gol. însă oaspeți; își 

apără cu toate forțele zestrea 

atit de prețioasă. In minutele 

67 și 75 Făgaș stopează pe 

piept și din întoarcere șutează 

puternic cu precizie (faze de 

mar< frumusețe), dar Șarpe se 

tiră>t și respinge salvator. Știr 

muncește mult la mijlocul te

renului. trimite mingi in față 

dar Ștefan (slab), Tudor și Fă

gaș nu se descurcă prin apăra

rea sobră a oaspeților, ajutaiă 

acum și de mijlocașii Precup și 

Șvcdac. Minutele se scurg și 

scorul rămine neschimbat pină 

în final.

Fotbaliștii de la Minerul Lu

pani au obținut două puncte 

nesperate, deci cu atit mai pre

țioase. pe deplin meritate. Ele

vii lui Cărare au știut mai bine 

ce vor. au jucat mai organizat, 

au fost mai insistenți in atac 

(îndeosebi Macavei — un per

manent pericol pentru poarta 

adversă), mai at'-nți in apărare 

(unde au dominat Șarpe, Tonta 

și Pali). Alături de ei ne-au 

plăcut Grizea (de fapt înaintea 

tuturor), un mijlocaș cu cap și 

cu ambele picioare și Precup. 

Știința a jucat sub nivelul său 

chiar dacă nu a folosit cel 

mai bun .11*. Am reținut doar 

j >cu’ bun al lui Șl ir -i Făgaș și

oarecum al lui Bitea și Izve-

nari. Foarte slab Tausch. slabi

Șlefan și Popovici, ceilalți sub

posibilitățile lor reale. A arbi-

trat bine Nico’.ae Mog'>re așe

din Craio-

In campionatul municipal de volei
Adevărată 

demonstrație
Intîlnîrea de volei dintre Pa- 

rîngul Lonea și 1 ierul X’ulca i a 

fost o adevărata demonstrație 

în acest sport a’.ît de frumos. 

Tinerii liceeni din Vulcan au dat 

o replică deosebit de dîrză jucă

torilor de la Parîngu' dar nu 

au reușit să cîștige nici unul din 

cele trei seturi disputate. D.ipă 

un început timid, gazdele își 

regăsesc cadența și ciștigă pri

mul set cu 15—12. Setul al doi

lea este mat disputat, lonenii 

conduc la un moment dat tu 

14—7, vulcănenii remontează, 

iau conducerea cu 15—14, dar 

gazdele forțează și cîștigă setul 

cu 17—15. Ultimul set a fost 

cîștigat tot de către voleibaliștii 

de la Paringul cu 15—12, oh- 

ținînd astfel o meritată victorie 

cu scorul de 3—0.

N. P.

RUGBI „U“ Timișoara - Știința Petroșani 9-11
Cea de-a Vl-a etapă a divi

ziei A de rugbi a fost domi

nată de meciurile Steaua — 

Grivița Roșie și „U* Timișoa

ra — Știința Petroșani. In 

timp ce la București campi

oana Grivița Roșie părăsea 

terenul învinsă, la Timișoara 

părăsea terenul învinsă echi

pa locală, iar Știința Petro

șani era aplaudată de publi

cul spectator pentru victoria 

sa meritată. Antrenorul Teo

dor Rădulescu ne-a declarat : 

.Comportarea echipei noastre 

a fost o revelație, ea depă

șind pe învingătoarei Grivi- 

ței Roșii de săptămina tre

cută și trecînd astfel pe lo

cul secund in 1 asament. Vic

toria studențiloi in ..fieful* 

universitarii™ timișoreni este 

o a

Înfrîngere prin
Deoarece terenul din Lu

peni se mai află incă in re

parații, s-a stabilit ca meciu

rile echipei de rugbi Minerul, 

programate pe propriul teren, 

să se dispute la Petrila. Du

minică, Minerul Lupeni urma 

să întilnească pe Precizia Să- 

cele pe terenul din Petrila. 

Din cauza dezinteresului și 

neglijenței organizatorilor din 

cadrul Asociației sportive Mi

nerul Lupeni, care au anun

țat federația și echipa oaspe

te -ă ora de începere este 9, 

dar nu au luat legătura cu 

conducerea clubului sportiv 

Știința care administrează a- 

ccst teren, rugbiștii de la Mi

nerul au pierdut partida prin 

neprezentare. La ora 9, pe 

terenul nemarcat pentru 

rugbi, cu porțile neinstalate,

Paringul loneii a dezamăgit
După o serie de rezultate bu

ne. care'dădeau speranțe lone- 

nilor in câștigarea unui loc bun 

de către echipa lor favorită, a- 

ceasta și-a dezamăgit suporterii 

duminică în meciul susținut pe 

teren propriu cu Minerul Vul

can. La capătul celot 90 de mi

nute de joc scorul era de 1—1, 

reflet tind fidel raportul de for

țe de pc teren, perioadele de 

dominare și ocaziile ratate. 

Primii care au posibilitatea de 

a înscrie sint localnicii, in min. 

3, dar șutul lui Pui este blocat 

cu siguranță de portarul l.upu- 

lescu. Peste un minut ratează 

Baky, iar peste alte 8 înscrie 

David primul gol pentru echipa 

gazdă. Acum oaspeții atacă mai 

decis și o gravă greșeală a a- 

părării localnicilor il pune pe 

Stoenescu în posibilitatea de 

a egala. Din acest minut, 16, 

jocul ia un aspect nedorit : se 

fac multe greșeli, multe faul

turi, se aruncă baloane in tușe, 

domină o atmosferă încinsă.

dinței in culorile clubului, ca

re propulsează an de an ju

cători talentați in loturile re

publicane. Studenții din Pe

troșani au dominat majori- 

t ițea timpului, reușind să in- 

s rie 11 puncte prin Crăciu- 

ncscu (o lovitură de pedeapsă 

și o transformare), Făli ușanu 

un eseu și lacob o lovitură 

dc picior ăzută. Pentru ti

mișoreni au înscris Prosj (o 

încercare) și Duță (o lovitură 

de pedeapsă și o lovitură de 

picior căzută). Mc cil a fost 

arbitrat foarte bine de către 

V isile Cișmaș din București*.

Emilian NEAGOE

N. R Asistentul universitar 
Ionițâ Pădure, care a înso
țit, in calitate de delegat, e-

neprezentare
s-au prezentat cele două e- 

chipe in fața arbitrului in 

costum de stradă, cărora 

— evident — nu li s-a 

permis începerea meciului. 

Dc fapt, la acea oră era 

programată și o altă intilmre 

sportivă, si astfel localnieiii, 

adică rugbiștii de la Mine

rul Lupeni. au pierdut fără 

.ioc in fața formației din Să- 

cele. Arbitrul Cbrncl Crislă- 

hescu din București și-a în

casat baremul, s-a îmbarcat 

in mașina învingătorilor și au 

plecat bucuroși din Petrila. 

Nu știm ce simt a' um jucă

torii de la Minerul Lupeni 

și mai marii lor care le co

ordonează și organizează ac

tivitatea rugbistică...

E POMPIL1U

La șfirșitul săptăminii trecute a 

avut loc plenara Consiliului muni

cipal pentru educație fizica și 

sport care a analizat activitatea 

sportivă de masă și de performan

ță din Valea Jiului, de la înce

putul anului curent. Raportul pre

zentat de către profesorul D.rel 

Vladislav, președintele C.M.F.FS. 

Petroșani, a făcut o amănunțită 

trecere in revistă a rezultatelor 

obținute de sportivii Văii |i ilui 

în acest an, a preocupării cadrelor 

didactice de specialitate, antrenori

lor, instructorilor sportivi vo'uman 

pentru dezvoltarea mișcării sportiv- 

în municipiul nostru.

Noi nu vom transcrie aici iot e 

aceste rezultate, toate ace-tc preo

cupări. I e-am reflectat în coloa

nele ziarului la timpul potrivii. 

Cîtev.a aspecte ne-au reținut tm-iși 

atenția. Pe acestea le vom sub'inia 

în rîndurile care urmează. I- te 

vorba, in primul rînd. de baza 

sportivă mult sub posibilităule 

reale din unele întreprinderi, «In 

școli, din cartiere, de la cabanele 

din munții noștri. Acest aspect al 

activității sportive a fost dezbat ,t 

cu interes și discernămînt de ă- 

tre vorbitorii Dumitru (rirnra, 

Alexandru Zolotaru, Marin Mora

rii, a fost accentuat de că’rr to

varășul Mircea Biriș. președintele 

f.j.F.F.S. Hunedoara. Toți au fot 

de părere că se poate face nai 

mu’t în această direcție. dar 

numai prin preocuparea tuturor 

factorilor competenți : a prolr-ori- 

lor de educație fizică și sport, 

a directorilor de șco'i și de între-

Nici după pauză aspe tul jo

cului nu se schimbă puținele 

faze de fotbal fiind umbrite 

de omportai-ca componenților 

ambelor echipe. Pină in final 

spectatorii sînt obligați să ur

mărească un joc de anti fotbal, 

in care ambele echipe evoluea

ză la același nivel. Gazdele ar 

fi putut învinge dar s-. u lăsat 

angrenate in jo,ul confuz al 

oaspeților, un joc de apărare, 

așa cum face mai fiecare echipă 

care evoluează în deplasare. In 

ansamblul său. partida a fost 

cu totul sub așteptări, sub po

sibilitățile celor două p irtene- 

re de întrecere. Am reținut to

tuși jocul bun al lui Muntcanu 

și Marton de la Paringul. al 

fraților Golgoțiu și Stoenescu 

de la Minerul. Meciul a fost 

condus de o brigadă de ar

bitri hunedoreni avindu-1 la 

centru pe Florian Teodor.

La juniori : Paringul — Mi

nerul 2—2.

Nicolae POPA

chipa studenților petroșăneni 
la meciul dc la Timișoara, 
ne-a vizitat ieri dimineață la 
redacție și ne-a furnizat a- 
mănunte interesante de la a- 
ceasiă partidă. „Deși a jucat 
fără Rusu și Dinu, dar cu an
trenorul Teodor Rădulescu 
(in prima repriză). Știința 
Petroșani și-a impus superio
ritatea in fața unei echipe de 
temui („V" Timișoara), mai 
ales la ea acasă. Dacă vic
toria Științei este, fără îndo
ială. meritată, ea fiind rezul- 

Pledoarie p frumusețea ru^biului

prinderi, a organizațiilor de m.i'.i, 

a consiliilor populare orășenești. 

„Nu trebuie să existe școală - 

sublinia tovarășul Mircea Biriș - 

fără bază sportivă simplă". Cola- 

boraiea, conlucrarea dintre direc

torii de școli, profesorii de spoir, 

comitetele de părinți, organizațiile 

U.T.C. și de pionieri. consiliile 

populare orășenești, sînt mijloace

le principale și cele mai sig j- 
re pentru amenajarea de baze 

sportive. Numai să nu toți acești 

factori sint pătrunși de importan

ța sportului, îndeosebi pentru co

pii. ca izvor de -nergie și sănătate. 

Exista. fără putință de tăgadă, 

mulți oameni din categoria celor 

amintiți, a căror inimă bate pu

ternic și pentru 'port. Dar sini și 

destui, tocmai dintre cei chemați 

și plătiți, dar care dau ușor >na- 

poi în fața greutăților <au nici 

măcar nu încearcă să dea piept 

cu ele. Intre aceștia sini ineri 

profesori veniri nu de mult d* oe 

luncile facultăților, care au pre

tenția ca in școală să li se asigu

re totul, dar absolut totul. ’ar 

ei să meareă la ore cu cravată, .n 

ținută ordonata de stradă. Se ri

dică atunci întrebarea pasiunii, a 

adevăratei vocații pentru profesiu

nea aleasa.

Există și unele baze sportive 

degradate, părăsite, care, cu el or

turi minime, pot fi readuse la u- 

velul utilității sau baze sportive 

doar începute, a căror linalitate 

na mai depinde de investiții finan

ciare, ci doar de preocupare Jm 

partea acelora care vor beneficii

AGENDA
CAMPIONATULUI JUDEȚEAN 

DE FOTBAL

PREPARATORUL PETRILA -
BIN NOU LIDER

După meciul Știința Petro

șani — Minerul Lupeni. pe te

renul din Petrila s-a desfășu

rat o altă partidă interesantă 

in care se intilneau o upantele 

primelor două loturi in cam

pionatul județean : Constructo

rul Hunedoara și Preparatorul 

Petrila. Localnicii au început 

m iul in forță, dorind u orice 

preț să-și adjudece victoria. In 

minutele 9 și 10 Magda și Bo

lovan ratează de puțin des- hi- 

derea scorului. Peste 6 minute 

insă Șereanu șutează puternic 

de la 10 m. pe jos. ins- riind pri

mul gol pentru echipa petri- 

leană. încurajați de gol. local

nicii își creează in continuare 

ocazii favorabile dar atacanții 

le ratează cu ușurință. Oaspe

ții se apără supranumeric și 

contraatacă periculos. In min. 

27 Ganțolea este pe punctul de 

a egala dar mingea ocolește 

poarta apărată de Constantin. 

După pauză, hunedorenii joacă 

mai atent, hotăriti să restabi

lească egalitatea pe tabela de 

marcaj. Ei reușesc acest lucru 

in min. 47 prin golul înscris 

de Ganțolea. Și in continuare 

hunedorenii au ocazii de a în

talul jocului foarte bun al 
întregii echipe, fără excepție, 
o contribuție indirectă a a- 
dus-o și timișoreanul Duță 
— un adevărat fiu risipitor 
cu situațiile deosebit de lume 
de a înscrie ale echipei loca

BS a eedat acasă
Dace rugbiștii p-Ap,., echipe a Șiiinți i au ciștipat me

rituos in deplasare, < i din c '.-pa a ll-a au pierdut acasă, 
pe terenul din l.uneii. m fa/a forinafi.i C.P.li. Urașor. Stu
denții au evoluat f e-. convinoere, lâsind superioritatea de 
partea ou^p nor care au știu! sa fructifice mai multe din 
ocaziile avute. Scor final. 11—S pentru C.t'.li. Brașov.

de ele. Un interes scăzut se mani

festă față de întreținerea unor te

renuri, motiv pentru care ele jung 

repede la un înalt grad de uzură, 

de nefolosire.

I nii vorbitori au fost de părere 

că este necesar să se acorde mai 

multă atenție, mai multă răspun

dere acelor sporturi pentru -.are 

nu-s necesare mari investiții mate

riale cum ar fi : turismul (mereu 

același copil vitreg al sportului 

din Valea liului). ciclotui i mul, 

șahul, tenisul de masă, voleiul — 

discipline sportive cate au avut 

iiroideauna adepți atunci cînd ci

neva a știut cum să-i atragă, cum 

să-i cheme.

In ultimul an, C.M.E.F.S. Petro

șani, ajutat de consiliile pe care le 

cuprinde, și în colaborare cu res

ponsabilii resoartelor sportive din 

cadrul Comitetului municipal al 

U.T.C. și al Consiliului municipal 

al sindicatelor au depus eforturi 

susținute pentru dezvoltarea mișcă

rii sportive din Valea liului nib 

toate aspectele ei Pentru ca aceas

tă activitate să fie mai rodnică 

în anii următori este necesară apro

pierea tuturor factorilor competent! 

cu mai multă pasiune și înțelegere, 

de mișcarea sportivă — de masă 

și de performanță —. sînt nece

sare eforturile lor conjugate ia 

aceeași direcție : dezvoltarea con

tinuă a sportului municipiului nos

tru pentru care există suficient» 

posibilități.

G. DINU

scrie insă apărătorii petialeni 

sint de fiecare dată la post 

Gazdele revin treptat in atao 

și in min. 68 Fo a ratează -ea 

mai mare ocazie a meciului, 

t-ăgind de la 6 metri de poarta 

adversă pe lingă bara transver

sală. Rezultatul final al meciu

lui il stabilește lot Șereanu. in 

min. 78 de joc, 1 ind reia cu 

apul în piasă o centrare Lună 

a lui Foca. Preparatorul Pru:- 

la ciștigă astfel meciul cu sco

rul de 2—1. trecînd pe primul 

hr în lasamentul ampionatu- 

lui județean. Gazdele iu ali

niat următoarea formații . Con

s’.intin — Costea I. Lăscăiaa, 

1 i șu. Vrăjitoru — Cri ovan. Mi- 

clea — Șereanu. Bolovan. Fo a, 

Magda. Au mai ju at Anghelina 

și Costea II. S-au remarcat Le- 

șu. Fo- a și Vrăjitoru dc la gaz

de. Ganțolea și portarul de la 

oaspeți. A condus cu greșcii o 
brigadă din Deva, avindu-1 la 

centru pe I. Sima.

I a juniori : Preparatorul — 

Constructorul 0—2.

Etapa viitoare : Minorul Vul

can — Preparatorul Petrila.

Ioan ClUK II

le. De la gazde s-au remarcat 
Rășcanu. Stroe, Stan și ( âlă- 
rașu. Dc notat atmosfera 
de fair-play atit a jucătorilor 
localnici (căreia i-au răspuns 
la fe| si oaspeții), cil și a 
publicului spectator.

Bravo Știința !"

Dumitru GliEONEA
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international București
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chard Nixon, la festivitatea 
deschidere a tirgului.

Tovarășul Nicolae Ceaușe 
ceilalți conducători de partid și 
dc stat, membrii delegațiilor 
g’.- ornamentale de peste hotare 
iau apoi loc la tribuna oficială, 
emenajatâ in fața pavilionului 
central.

•* <e intonează Imnul de Stat 
el Republicii Socialiste Româ
nia.

In numele Consiliului popu
la municipal, al tuturor locui
torilor București ului, tovarășul 
Dumitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei, a adresat un 
călduros bun sosit tuluro: celor 
prezenți.

Este pentru noi un motiv de 
profundă satisfacție faptul că 
orașul nostru găzduiește aceas- 
lă importantă manifestare eco
nomică internațională. Bucu- 
J -.țiul îmbină armonios rolul 
său de principal centru poli- 
ti . economic și administrativ al 
României cu tradițiile de stră
vechi punct de răspintie al u- 
ror importante drumuri comer
ciale între Occident și Orient, 
de loc care, in decursul exis
tenței de peste o jumătate de 
mileniu, a oferii cu generozi- 
latr ospitalitate negoțului.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului dc Miniștri, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare a Tirgului Internațional 
București.

Profilul industrial și tehnic al 
tirgului — a spus vorbitorul — 
ne permite să prezentăm spe
cialiștilor. oamenilor de afaceri, 
publicului vizitator cele mai 
importante realizări obținute, 
din larga paletă a producției 
industriilor electro-mecanicc din 
România. Industria românească, 
care reprezintă cel mai dina
mic sector al economiei națio
nale. s-a afirmat tot mai pu
ternic și ca factor activ al co
roborării economice și tehnice 
cu toate țările.

Procesul intens de industria
lizare și modernizare a econo
miei noastre a făcut ca Româ
nia să aibă o activitate dina
mică atît ca exportator cit și 
ca importator dc mașini și uti
laje pe piața internațională.

Confruntarea la acest tirg în
tre produsele țării noastre și 
produsele țărilor care nc-au o- 

o norat cu prezența lor va avea, 
sintem convinși, efecte pozitive 
ntît pe plan comercial, cit și pe 
planul mai larg al activității e- 
conomice. tehnice și al cunoaș
terii reciproce.

Știm cu totii că. in condițiile 
a-bîaiei revoluții științîfico-teh- 
ni-c. colaborarea și cooperarea 
r.-onomică intre țări, participa
rea la diviziunea internațională 
:• muncii, la circuitul mondial 
de valori, se afirmă din ce în 
ce mai mult ca o cerință o- 
l'i l '.ă, evidențiindu-și avanta
jele pentru progresul fiecărui 
popor și pentru evoluția lumii 
in ansamblu.

In același timp, practica rela- 
ț'îîor internaționale pune in lu- 
mină, ca o condiție majoră a 
dezvoltării cooperării economi- 

. ce. științifice și tehnice, nece
sitatea de a se înlătura orice 
restricții și practici discrimina
torii din calea evoluției nor
male a colaborării dintre țări, 
de a așeza consecvent relațiile 
de ''ooperare economică, comer
cială. științifică și tehnică pe 
baza egalității și a avantajului 
reciproc, a respectării suverani
tății și independenței naționale. 
Călăuzită de aceste principii, 
România promovează cu con
s' vență o politică de colabora
re și cooperare economică și 
Tehnico-șliințifică cu toate țările 
ro -ialiste. ru celelalte țări din 
Europa și din lume. Faptul că 
țara noastră întreține relații e-

conomice cu peste 110 state, 
materializează in mod convin
gător rezultatele aplicării prin
cipiilor politicii externe econo
mice a României.

In numele Comitetului de or
ganizare a Tirgului internațio
nal București, vorbitorul a in
vitat pe tovarășul Nicolae 
Ccaușescu să taie panglica inau
gurală.

In aplauzele puternice ale tu
turor celor prezenți, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România taie 
panglica inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
declară deschis Tîrgul interna
țional și adresează urarea de 
deplin succes tuturor partici- 
panților.

Timp de 12 zile, aici, la Bu
curești, specialiști din 30 de țări 
vor avea prilejul să cunoască 
cele mai recente realizări ale 
ramurilor industriale ce dau 
profilul Tirgului, mașini și u- 
tilaje expuse pe o suprafață a- 
coperită de peste 52 000 mp și 
20 000 mp platforme de expu
nere în aer liber, vor putea 
desfășura ample și rodnice con
tacte economice.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușcscu. a celorlalți condu
cători de partid și de stat, a 
oaspeților de peste hotare, pre
zenți la acest eveniment, a în
ceput cu pavilionul central.

Se vizitează mai întîi stan
dul unora dintre cele mai tine
re și cele mai moderne între
prinderi industriale din țara 
noastră : cele de produse e- 
lectronice realizate de Fabrica 
de elemente de automatizare 
București și Fabrica de calcu
latoare electronice. Conducăto
rului partidului și statului ii 
sînt prezentate de către minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram, diverse 
ansamblc și instalații de auto
matizare, mașinile electronice 
de calcul din scria ..Felixu. cul- 
minînd cu 
al acestei 
electronic 
256“.

Urmind 
alo pavilionului, sînt trecute în 
revistă alte produse de înaltă 
tehnicitate realizate de între
prinderile electronice și electro
tehnice, mașini-unelte și meca
nică fină, utilaje și instalații 
pentru industria ușoară, indus
tria lemnului și pentru alte ra
muri ale e-onomiei naționale. 
Un stand aparte în pavilionul 
românesc este rezervat aparate
lor și instalațiilor realizate de 
institutele de cercetări științi
fice și de proiectări.

Ca țară gazdă, România este 
în același timp și principal ex
pozant al Tirgului. Pe o supra
față de 19 500 mp. întreprinde
rile noastre ........................... ’
produse, cart 
cile lor 
manțele tehnico-funcționale, 
situează ’ ’ ■
zate pe .

Conducătorii de partid și de 
stat. împreună cu ceilalți oas
peți, asistă la o demonstrație 
cu autoturismele de teren ARO- 
240 și M-461. care, pe o pistă 
special amenajată, un teren 
deosebit de accidentat, fac do
vada * - -
bite.

In timpul vizitei la pavilio
nul ț’
Ni -olae Ceaușescu a apreciat 
calitatea exponatelor, înaltul lor. 
nivel tehnic, adresînd felicitări 
colectivelor de muncitori, ingi
neri și proieclanți care le-au 
realizat și urarea de a obține 
noi succese in ridicarea în con
tinuare a performanțelor tehni
ce a mașinilor și utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, oaspeții vizitează 
pavilioanele și standurile celor
lalte țări participante la Tir-

gul internațional București. 
Sînt vizitate succesiv standu
rile Belgiei, Japoniei, Cubei, 
Suediei, situate în clădirea cen
trală a complexului expozițio- 
nal. Au fost vizitate apoi pa
vilioanele naționale ale Finlan
dei, Indiei, Italiei, Poloniei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Uniunii Sovietice, R. F. a Ger
manici, Bulgariei, Franței, Un
gariei, Elveției, Marii Britanii, 
Albaniei, Spaniei. Iugoslaviei, 
Argentinei, Israelului. Olandei, 
Danemarcei. Statelor Unite ale 
Amcricii și Austriei.

I>a pavilioanele țărilor parti
cipante la prima ediție a Tîr- 
gului internațional București, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu a 
fost salutat cu căldură de de
legațiile guvernamentale pre
zente la inaugurare, de șefii 
respectivelor misiuni diplomati
ce acreditați la București, de 
directorii pavilioanelor și alți

reprezentanți ai țărilor și firme
lor expozante.

Președintele Consiliului de 
Stat și-a exprimat convingerea 
că participarea la Tîrgul de la 
București va constitui totodată 
un prilej de dezvoltare a co
laborării și cooperării dintre in
dustria românească cu cea a 
țărilor și firmelor participante.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a rugat pe conducătorii delega
țiilor guvernamentale din țările 
socialiste să transmită un salut 
călduros conducătorilor de 
partid și de stat din țările pe 
care le reprezintă.

Șefii delegațiilor guvernamen
tale. ambasadorii, conducătorii 
pavilioanelor naționale au mul
țumit președintelui Consiliului 
de Stat pentru vizitarea expo
zițiilor, pentru interesul deose
bit manifestat față de produse
le prezentate.

(Agcrpres)
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cel mai nou vlăstar 
familii, calculatorul 
universal ..Felix C-

inelele concentrice

prezintă 1300 de 
. prin caracteristi- 

;onstru< tive și perfor- 
‘__ N. se

la nivelul celor reali- 
plan mondial.

performanțelor lor dcose-

țării noastre, tovarășul

„AFLAȚ1 ca noi știm
SA ZIDIM“ORICÎND

(Urmare din pag. 1)

calificat mulți muncitori. Lucră
rile executate de brigada sa la 
obiectivele social-culturale, sînt 
de cea mai bună calitate Bri
gada lui este o brigadă de șoc, 
care acționează pentru accelera
rea lucrărilor, la obiectivele ră
mase in urma planului. Nicio
dată oamenii de sub conducerea 
sa n-au refuzat sarcinile, dimpo- 
triz ~i totdeauna au răspuns cu 
înțelegere și pasiune. In aceste

împrejurări, Dumitru Roșu, cu 
zidarii săi, au acționat ca for(A 
de șoc pe șantierele de la 
Deva, Hațeg, Dricarii și Lupeni, 
unde au obținut adevărate re
corduri. Comunistul " 
Roșu este pătruns de 
rezolvării urgente a 
de plan. Șantierul 
pentru el citnpul de , .
>c a potențialului lui profesio
nal . datoria este o trăsătură 
personală și convingerea în re
zultatul muncii devine cheia

Dumitru 
necesitatea 

sarcinilor 
reprezintă 
desfășura-

DEVINE O FORȚA
(Urmare din pag. 1)
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Dilja, o instalație necesară 
puțului principal al minei. 
Au lucrat la această instala
ție nu o echipă, un colectiv 
unitar, eare să-și organizeze 
și să-și sincronizeze perfect 
operațiile, ci oameni de me
serii diferite, din colective și 
echipe diferite. Au lucrat iu
tii lăcătuși ca Aurel Tripon, 
Victor Socaci și alții apoi, 
succesiv, strungarii Ladislau 
Balog, Adalbert Szoboda și 
alți tovarăși ai lor de mun
că, din secția mecanică a u- 
zinei. Etapa următoare de 
lucru a aparținut constructo
rilor, brigăzilor lui Stelian 
Albiță și Eugen Heincz, apoi 
sudorilor din echipele con
duse de Nicolae Tudor și 
Constantin Nicu. O complexă 
și amplă desfășurare de for
țe, in care „pierderea rit
mului" de către unii ar fi 
antrenat, fatal, pe întreaga 
scară a operațiilor, dereglări 
care s-ar fi soldat cu pagube 
importante de timp. Dar acest 
lucru nu s-a produs. Și tim
pul — acest prețios capital 
— a fost fructificat major și 
plenar, treaptă cu treaptă, o- 
perație cu operație, de la pri
ma zi, de la primul ceas al 
începerii lui și pînă în cli
pa cind produsul finit, în ca
re se înmagazinează atitea 
eforturi, atitea consumuri de

energie, a fost predat mine
rilor care îl așteptau.

— Toate acestea — ne spu
nea maistrul principal de la 
secția de reparații mecanice, 
Petru Voina — sînt lucruri 
firești. Timpul nostru nu este 
un timp al nostru, ci un 
timp de care depinde, in sen
sul cel mai concret al cuvin- 
tului, întreaga Vale a Jiului, 
toate exploatările miniere, ca
re nu pot lucra fără utilajele 
pe care le reparăm sau le 
producem. Și de aceea, sini 
cazuri cind echipe întregi sînt 
solicitate să lucreze fără în
trerupere zi și noapte. Și tot 
de aceea ne străduim să 
sancționăm cu severitate ori
ce irosire a timpului, să as
tupăm toate canalele prin ca
re se scurge — și din păcate, 
uneori se mai scurge — acest 
aur de preț care se cheamă 
timpul...

La Uzina de utilaj minier 
Petroșani, tot mai mulți oa
meni încearcă să măsoare 
timpul, ora. secunda, pe cro
nometru! exigențelor maxime. 
Și — măsurată pe acest cro
nometru — chiar și picătura 
de timp care se cheamă cli
pă se poate transforma într-o 
redutabilă forță. Intr-o forță 
care mișcă din temelii stra- 
tele milenare ale adâncurilor 
și face să se reverse, tot mai 
bo'iat. fluviul cel prețios al 
cărbunelui.
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In probe
tehnologice

primei 
cadrul 
pentru 
au în-

Au

Principalele utilaje ale | 
linii de producție, din 
noii fabrici de porțelan | 
menaj, de la Alba Iul ia, ; 
trat în probe tehnologice, 
început să funcționeze, de ase
menea, 
presa cu melc 
mogenizarea și dozarea pastei.

Sînt terminate, pentru a fi 
puse în funcțiune, uscătoarele 
pentru cești și farfurii, precum 
și mașinile automate de glazurare.

benzile transportoare și 
și vid pentru o-

succesului său. Viața de fami
lie, atitudinea și comportarea 
corectă, dragostea față de soție 
și copii se împletește armonios 
cu modestia și înțelegerea pentru 
tovarășii de muncă. Apropierea 
și exigența subliniază principia
litatea personalității sale. Om 
al șantierului, - legat de Valea 
Jiului prin însăși formarea și 
dezvoltarea sa profesională. 
Dumitru Roșu este un meșter 
zidar care întrece în meseria -a 
muți constructori de pc șantierele 
noastre. Mereu pe schele, mereu 
la înălțime', într-o continuă în
trecere cu timpul. într-o perma- 

dric desprinsă din legendă: 
„ A)lăți că noi știm, Qricînd sa 
zidim". „

r
Către sfirșitul lumi septembrie, 

acum o sută de ani murea la 
Cannes în vîrstă de 66 de ani. 
umil din marii scriitori ai Fran
ței și ai lumii, acela despre .arc 
Hugo născocise o măgulitoare 
anagramă — Monsieur Premiere 
Prose —

Născut 
j Merirnee . .

tnilie de intelectuali cu tradiție;
tatăl fsău era pictor și profesor
la școala de belle arte, iar mama
sa se înrudea, la rîndul ei, cu 
celebrul fizician Fresnel și cu 
doamna Leprince de Beaumont, 
cunoscută autoare de basme. Deși 
înzestrat pentru pictură, Merirnee 
urmează dreptul. După doborîrca 
Re<taurației în 1S30, cînd prie
tenii liberali ai familiei Merirnee 
ajung la putere, tînărul debu
tant intră înlr-o funcție adminis
trativă, fiind numit inspector 
general al Monumentelor istorice. 
Timp de 18 ani el străbate Fran
ța în lung și în lat, reslaurînd 
sau salvînd de la distrugere di
ferite monumente istorice. pe 
care unii prefecți intenționau <ă 
le dărîme pentru a procura ma
terial de construcție. Arheolog și 
istoric al artei, Merirnee

'■ prindb călătorii multiple 
granițele țării. Vizitează

. Spania, Anglia, Grecia și Orien
tul Apropiat. In prima din aces
te ^i c moaște o familie de 
madrileni — Montijo — cu care 
răm:ne în legătură. El devine mai 
tîrziu mentorul tinerei Eugenia, 
dare prin căsătoria cu Napoleon 
al 111-lea este încoronată împă
răteasa francezilor.

Rolul acestor călătorii este 
cuprins in patru volume de „Note 
de călătorie".

Activitatea de arheolog și is
toric s-a împletit ani de-a rîn
dul cu .cea literară.

Influențat oarecum de priete
nul său mai vîrstnic, Stendhal. 
Merirnee se alătură la început 

. grupului romanticilor, scriindu-și 
V___________

Prosper Merirnee. 
la Paris în 

se trăgea dinlr-

intre-
pe<te

astfel
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primele opere în spiritul acesto
ra. Piesele sale de teatru, reunite 
în volumul publicat în 1825, 
„Teatrul Clarei Gazul", au pre
cedat cu mult apariția primelor 
încercări de dramaturgie roman
tică. Căci prima piesa de acest 
gen din literatura franceză, 
„Cromwell" a lui Victor. Hugo 
apare în 1S27. Scriitorul continuă

să se ascundă în spatele unui 
personaj imaginar — o actriță 
spaniolă. Clara Gazul, publici-id 
volumul dc poezie „Guzla" 
(Guzla — numele unui instru
ment cu coarde — este și 
grama de la Gazul) pe care 
atribuie unui bard popular l 
mează apoi „facqueria" 
inspirată din singeroasa 
din Franța anilor 1358, 
ce reprezintă o violentă
la adresa lumii feudale.
1829 a marcat cea mai rodnică
perioadă pentru producția lite
rară a lut Merirnee: apare roma
nul istoric „Cronica domniei lut 
Carol al IX-lca“ și primele nuve
le, „Mateo Falcone", „Cucerirea 
redutei", „Tamango", „Federico" 
și altele.

>/
Ilr- 

dramă 

lucrare 
critică

Anul

O dată cu instaurarea Monar
hiei din iulie, tematica scrierilor 
lui Merirnee se schimbă. Locul 
criticilor sistemului feudal îi ia 
acum lumea saloanelor aristocra
tice. Din acest punct de vedere, 
cea mai semnificativă și poate 
cea mai izbutită este nuvela „Ne
înțelegeri". unde ca și în roma
nele lui Balzac sau Stendhal, 
lumea saloanelor este în plină 
descompunere.

Pentru foarte mulți. numele 
lui Merirnee este asociat cu nu
vela „Carmen", imortalizată de 
George Bizet în cunoscuta 
Nuvela, la baza căreia stă o 
poveste auzită de la familia 
Montijo, cu 15 ani înainte de 
publicarea ci. a fost tradusă în 
decursul anilor în mai toate ibn- 
b:le pămîniulu-, pînă și în espe
ranto. La peste o sulă de ani de 
la apariția ci. ..Carmen" nu și-a 
pierdut vigoarea și prospețimea

Numele hi> Prosper Merinde a 
început să fie cunoscut în Ro- 
măira dună 1844, cînd Negruzzi 
publică în „Propășirea" nuvela 
cu caracter clerical „Toclerică". 
adaptare după ..Federico" al 
scriitorului francez. Vasile Alcc- 
sandri îl întîlncșle pe Merinde 
mai întîi în Spania, apoi cu pri
lejul diferitelor călătorii în Fran- 
ța ale scriitorului român. In 
1856. Merirnee scrie un articol 
intitulat „Baladele și cînteccle 
populare ale românilor", în care 
analizează poeziile populare pu
blicate de 1'. Alecsandri

Prosper Merirnee a lăsat pos
terității o operă de mici propt r- 
ții, dar de o marc concentrație 
de valori. In genul pe care l-a 
cultivat cu precădere — nuvela 
— Merirnee a rămas un maestru. 
Mici giitvaeruri, lucrările scrii
torului francez sînt „cizelate cu 
mâc-tric ca obiectele artistice aic 
lui Benvenuto Cellini" — scria

lleono DUMITRESCU
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O disciplină de partid fermă
(Urmare din pag 1)

organi- 
aceștia 
Ni stor 

, loan

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Discuții fără catalog. 
Ce știți despre viitoa
rea profesiune ?

18.40 Cronica literară.
18,55 Viața muzicală.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru : „Schim

bul" de Paul Claudel.
22,05 Reportaj TV : „27 000

de zile".
22,25 Telejurnalul de noapte.
22.40 Ecouri. Al V-lea Festi

val internațional „Geor
ge Enescu".

23.15 închiderea emisiunii.

MIERCURI 14 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I : 5,05—6.00 

Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților; 
10,10 Curs de limba germană;
10.30 Vreau să știu; 11,05 Pa- 
trium Carmen; 11,30 Muzică 
populară; 11,45 Sfatul medi
cului; 12,00 Melodii de Vasile 
Veselovski; 12,25 Știința la zi;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Fredonați cu noi — muzică 
ușoară; 13,45 Cîntă Maria Vă
duva și Petre Nițescu; 14.00 
Compozitorul săptămînii; 14.30 
Muzică de estradă; 14,40 Pu
blicitate radio; 14,50 Arii din 
operete românești; 15.00 Se
rial radiofonic pentru tinerii 
ascultători; 15,30 Album de 
muzică populară; 16,00 Radio
jurnal; 16.30 Consultație ju
ridică; 16.40 Selecțiuni din o- 
pereta „Țara surîsului" de 
Lehar; 17,05 Antena tinere
tului; 17,30 Muzică populară; 
18,03 Știință, tehnică, fante
zie; 18.30 Poemele simfonice 
„Prometeu" și „Preludiile" de 
Liszt; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Așa cîntă pe la noi — 
muzică populară; 20.05 Ta
bleta de seară: 20.10 Cintă 
orchestra Paul Mauriat; 20,20 
Argheziană: 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 Istoria 
ideilor; 21.20 Valsuri; 21,30 
Moment poetic; 21.35 Solista 
serii : Luminița Dobrescu; 
22.00 Radiojurnal; 22.20 Sport;
22.30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră; 23.07 Concert 
de muzică ușoară; 0.03—5.00 
Estrada nocturnă.

tul ui muncii politice a ( 
zațiilor de bază. Intre : 
se înscriu comuniștii 
Sloi, Gheorglie Bogdan, 
Sălăjan, Florea Răcșan, Gheor- 
ghe Roicu, Teodor Opriș, șefii 
de brigăzi loan Petreanu, Mihai 
Ceucă, Ștefan Neagu și nume
roși alții. Eforturile lor de a 
folosi cu eficiență acele me
tode de mobilizare proprii co
muniștilor — ca exemplul per
sonal, controlul aplicării hotă- 
rlrilor etc. — erau zădărnicite 
de lipsa de preocupare mani
festată în jurul lor.

O dată cu măsurile organiza
torice aplicate pentru îmbună
tățirea activității de conducere 
a minei, lucrurile s-au schim
bat și în ceea ce privește ac
tivitatea de producție a actua
lului sector. Cu toate acestea, 
pentru lichidarea în întregime 
a lipsurilor, pentru obținerea 
unor rezultate care să deter
mine recuperarea restanțelor 
față de plan, mai sînt multe de 
făcut. Pe acest făgaș au fost 
canalizate dezbaterile adunării 
generale, comuniștii care au 
luat cuvîntul exprimindu-și cu 
convingere hotărî rea de a con
tribui fiecare la orientarea ac
idității politice a organizației 
de bază spre obținerea unor 
rezultate tot mai bune, pentru 
a se pune astfel capăt lipsuri
lor.

Referindu-.se la una din cau
zele care au slăbit disciplina 
de partid, și anume, nctrage- 
rca la răspundere a celor care 
au săvîrșit abateri, minerul

loan Petreanu, șef de brigadă, 
a insistat asupra consecințelor 
acestui fapt. Datoria fiecărui 
comunist este aceea de a in
tensifica munca politică de la 
om la om. privind lucrul în 
abataj, disciplina, permanenti
zarea cadrelor. O dată anga
jați, faptul nu trebuie să se 
oprească aici. Tinerii mineri să 
fie înconjurați de mai multă 
preocupare pentru calificarea 
lor la locul de muncă. Intre 
alte probleme abordate, la a- 
ceastă calificare a noilor an
gajați s-a referit și brigadierul 
Ștefan Neagu, propunînd, pen
tru acomodarea acestora cu spe
cificul muncii in subteran, for
marea unor brigăzi distincte 
care să fie coordonate îndea
proape. Comuniștii Gheorglie 
Raicu, și Gheorglie Matei, s-au 
referit, în cuvîntul lor, la apli
carea unor măsuri mai eficien
te pentru creșterea cointeresării 
materiale a personalului elec
tromecanic. Numeroși vorbitori, 
între care Mihai Ceucă, Vasile 
Manolăche și alții, s-au anga
jat să-și sporească eforturile 
în abataj. Angajamentele luate 
în fața adunării generale ilus
trează, în esență, hotărîrca fer
mă a comuniștilor de a îndrep
ta actuala situație a sectorului, 
de a recupera pînă la sfirșitul 
anului rămînerile în urmă față 
de plan. Abordind alte proble
me majore a căror rezolvare va 
determina evitarea in perspec
tivă a unor neajunsuri, comu
niștii Eugen Căvescu, Vasile 
Matei. Adalbert Veres și alții, 
ca de altfel și directorul minei, 
inginerul Nicolae Nicorici, pre

zent la dezbateri, au făcut pro
puneri utile, solicitînd totodată 
sprijinul organelor superioare 
depart’d, al forului tutelar, Cen
trala cărbunelui Petroșani.

In încheierea lucrărilor adu
nării generale a luat cuvin tul 
tovarășul Ioachim Moga. Apre
ciind ca pozitive eforturile co
muniștilor, a noii conduceri a 
minei depuse in ultimul timp, 
pentru redresarea situației eco
nomice, vorbitorul a făcut celor 
prezenți recomandări prețioase 
de a milita in cadrul colecti
vului pentru folosirea cu ma
ximum de eficiență a utilaje
lor aflate în dotare la frontu
rile de mare capacitate, pre
cum și privind respectarea u 
mai multă strictețe a progra
melor de revizii tehnice. întă
rirea disciplinei in muncă, creș
terea responsabilității față de 
sarcinile de plan. Tn acost sens, 
pentru a determina obținerea 
unor realizări superioare, orga
nizația do bază, fiecare comu
nist trebuie să exercite cu mai 
multă competență, energie și 
combativitate rolul preponde
rent în conducerea activității 
de producție, să ridice con
tinuu nivelul și eficiența mun
cii politico-educative în rîndul 
membrilor organizației, al tutu
ror minerilor, pentru statorni
cirea unui climat de muncă -fa
vorabil sporirii producției și 
productivității muncii, crearea 
condițiilor optime pentru pre
gătirea și transpunerea în viață 
cu bune rezultate a sarcinilor 
sporite la producția de cărbune 
din viitorul cincinal.

COOPERATIVA

DOUĂ CAPODOPERE ALE TEHNICA (II)
TI i.VELIJL

Dacă lucrările ar începe .i'tăzi, 
în anul 1975 ar putea avea kx ur
mătoarea scenă : la o adîncime dc 
50 m sub nivelul apelor Canalu
lui Minecii, și la jumătate distan
tă între porturile Dover ți Calais, 
premierii Marii Britanii ți Fra.pc: 
se apropie și-ți string mina, după 
ce fiecare a parcurs cite 20 km în 
trenul său special. Prilejul întîlni- 
rîi - realizarea unui vis care da
tează de două secole : legarea
A bionului de continentul european 
p- n'.r-o șo<ea. După stadiul a< tual 
el lucrărilor, însă, scena de mai 
»us nu va putea avea loc înainte 
de anul I9~8.

Concret, proiectul unui tunel 
■ub Canalul Mînccii a fost lansat 
pentru prima oară la începutul 
tecolului al XlX-lea. Primul consul 
•1 lui Napoleon, Matthieu, a în
sărcinat pe tehnicieni cu întocmi

rea planurilor detaliate ale tune
lului. Napoleon se gîndea la |X)si- 
bilitatea unei invazii-pe uscat m 
Anglia. Dar el a abandonat repede 
această idee, căci pînă la realiza
rea acestui plan ar fi trebuit să 
devină nonagenar sau ceniagenar... 
Acest lucru l-a demonstrat exem
plul francezului Thome de Gamond, 
care in 1833 a început să se ocu
pe de metodele traversării Canalu
lui Minerii peste sau sub apă și a 
cheltuit pentru studiile sale 35 de 
ani din viață și întreaga sa avere.

Abia în 1878, francezii s-au în
cumetat să înceapă săparea unei 
galerii, la 15 m sub Canal, por
nind de la Cap Gris Nez. Puțin 
mai tîrziu le-au urmat exemplul 
englezii. Timp de trei ani ei au 
săpat cu trudă, înaintând sub apă 
de la Dover spre Franța, 1,5 km. 
Apoi, in 1882, Anglia a fost cu
prinsă dc teama, față de francezi. 
( ha I >î kens a avertizat: „Fran
cezii pot neutraliza flota noastră,

pornind pur ți simplu în ni irș 
pe sub ea. Ei iți vor lua revanșa 
pentru Waterloo !'

Săpăturile pentru tunel au fost 
sistate. Acțiunile companiei bri
tanice „ Channel-Tunnel, Ltd“,
cortstructoarea tunelului, au fost 
îngropate într-o pivniță. Dar nu 
și ideea.

In 1964 existau planuri și cifre 
concrete : calcule de rentabilitate, 
calcule tehn'Cr, re'uitatele cercetă
rilor geologice. Tunelul submari j, 
pentru a cărui construcție struul 
calcaros de pe fundul canalului 
este ideal, va avea o lungime de 
53 km, aproape de patru ori mai 
mult decît tunelul prin masivul 
elvețian St. Gotthard. El va con
sta din două conducte principale, 
cu un diametru de circa 6,5 m și 
distanțate la 30 m una de cealaltă. 
Intre ele, conectată prin galerii cu 
conductele principale, va fi con
struită o conductă mai mică, pa
ralelă, pentru instalațiile de ca
bluri și de evacuare a apei.

Cele două conducte principale 
vor fi traversate de cite o cale 
Ierată, in cele două sensuri. Trenu
rile electrificate vor intra pe 'iita 
subterană la cîțiva km sud de 
Dover de partea britanică, la s id 
de Calais de partea franceză.

I.a ora actuală, problemele tehnice 
ale proiectului sînt rezolvate. 
Există două variante : sau se sapă 
galeriile prin stratul calcaros al 
fundului Canalului Mînccii, sau 
se folosesc conducte din beton 
lungi dc cite 140 ni care se așează 
in lăcașuri săpate pe fundul marii.

In 1964, guvernele britanic și 
francez au luat hotărîrea de a 
realiza în sfîrșit proiectul. l)»r 
pînă recent nu s-a trecut la pașii 
următori, aceasta din două motive. 
I . nul r d, d t I e cifra 
la data respectivă, la 150 milioane 
lire sterline. Pentru finanțarea lu
crărilor au concurat trei trusturi, 
alcătuite in cea mai mare parte din

bănci, dar fiecare din oferte pre
vedea credite garantate de stat, 
ceea ce a făcut cele două guverne 
să ezite. In al doilea rînd, s-au 
ivit critici violente împotriva pro
iectului ca atare. Viitorul circula
ției în Canalul Minerii, s-a afir
mat, nu trebuie căutat intr-un tu
nel. ci în aer și pe apă.

In cele din urmă, cele două gu
verne au recomandat finanțatorilor 
concurenți să formeze un consor
țiu și sa elaboreze noi devize.-
Acestea sînt acum întocmite, nr 
ministerele de resort se află in 
fața următoarei situații : cheltuie
lile de construcție s-au dublat,
bineînțeles, față de cele stabilite
in 1960. cifrîndu-se astăzi la circa 
300 milioane lire sterline ! Hon- 
rîrea Marii Britanii și Franței de 
a construi tunelul de sub Canalul 
Mînccii a rămas fermă, dar... cu 
fiecare an tțmînat, costul lui creș
te cu peste 10 milioane lire ster
line.

(sfîrșit)

fl(J N I K E
PETROȘANI

Str. Republicii nr. 62 tel. 1376
EXECUTĂ pentru populație și întreprinderi, pe bază de 

comandă fermă. prin unitățile sale, următoarele servicii
reparații și întreținere a aparaturii de uz casnic și

I

e instalații electrice și sanitare;
reparații auto-moto și construcții metalice;
lucrări de zidărie, zugrăveli, vopsitorii, tîmplărie9

precum și executarea de rame și geamuri;
EXECUTĂ spălătorii chimice — boiaugerie, in diferite 

nuanțe, legătorie de cărți și jucării pentru copii;
REPARA aparate de radio și televizoare, ceasornice și 

ochelari;
© vulcanizează cauciucuri precum și reparații de 

cauciuc;

@ dispune de o secție de metrologie Ce execută repa
rații de aparatură medicală ș. a.:

© dispune de unități de frizerie, coafură, atelier de 
cosmetică, foto, bijuterii și monumente funerare.

Adrcsați-vă cu încredere unităților noastre, unde veți fi 
serviți prompt și conștiincios !

>
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Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a făcut 
o primă escală 

în Islanda
REYKJAVIK 12 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu. transmite: In cursul 
după-amiezii. avionul oficial 
la bordul căruia călătorește 
spre New York președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a făcut o primă es
cală in Islanda. Pe aeroportul 
Keflavik. împodobit cu drapele
le de stat ale României și Is- 
landei. președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care il însoțesc au fost întîmpi- 
nați de Kristjan Eldjarn. pre
ședintele Republicii Islanda. 
Einar Arnalds, președintele 
Curții Supreme, Petur Thors- 
teinsson, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și alte persoane oficiale. A 
fost prezent ambasadorul Ro
mâniei în Islanda, Vasile Pun
ga n

După ce i-a salutat pe înal- 
ții oaspeți români, președintele 
Islandei i-a invitat la reședin
ța sa de la Bessastadir. unde 
a oferit o recepție în cinstea

IM Hă ăe năitt 
sesiunii lai Unit a IIL

EDHH KANHO,
trimișilor speciali ai Agerpres la Națiunile

Unite, Adrian Ionescu și
Constantin Alexandroaie

NAȚIUNILE UNITE — Pre
ședintele celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, Edvard 
Hambro, a făcut o declarație 
trimișilor speciali ai Agerpres, 
Adrian Ionescu și Constantin 
Alexandroaie, in care se spu
ne

.,in primul rind, doresc să-mi 
exprim satisfacția de a avea 
ocazia să mă adresez, prin in
termediul dv., opiniei publice 
din România, nu numai in cali
tate de președinte al acestei se
siuni, dar și pentru că sint nor
vegian, și intre guvernele și 
popoarele noastre au existat 
din totdeauna, iar in prezent 
mai mult ca oricind, relații 
extrem de bune și apropiate.

In calitate de președinte al 
actualei sesiuni, trebuie să 
subliniez de la bun început că 
lucrările se desfășoară in două 
etape. Am avut o primă parte 
din sesiunea ordinară, ca in fie
care an, consacrată dezbaterilor 
generale. In afară de aceasta 
are loc o sesiune jubiliară".

In legătură cu semnificația 
sesiunii jubiliare, în cadrul 
căreia vor fi făcute in fața 
Adunării Generale declarații 
de către șefii de state și gu
verne. Edvard Hambro, a ară
tat că : „Se urmărește, astfel, o 
nouă consacrare a tuturor prin
cipiilor Cartei. Sint declarații 
ale oamenilor de stat cei mai 
autorizați, care vor da o nouă 
încredere popoarelor lumii, ce 
au privirile îndreptate spre or
ganizația noastră și urmăresc 
cu speranță activitățile ci. Cu 
atît mai mult cu cit aceste de
clarații. expuse intr-un aseme
nea cadru solemn de la înalta 
tribună a Națiunilor Unite, pre
zintă o importanță și un inte
res cu totul deosebit. Toate 
popoarele lumii așteaptă întă
rirea rolului și eficacității Na

Totul revine la normal
în Iordania

AMMAN 12 (Agerpres). — A- 
gențiile internaționale de presă 
informează că viața economică 
*i politică din Iordania revine 
treptat la normal. Un comuni
cat al guvernatorului militar 
ger.c-icil. mareșalul Habes Ma- 
fali, difuzat de postul de radio 
Amman, anunță că începind de 
luni, intre orele 4,00 și 19,00 
GMT, vor fi ridicate restricțiile 
de circulație in toate cartierele 
•spiralei iordaniene. Comunica
tul precizează, de asemenea, că 
restricțiile de circulație vor fi 
anulate între orele 4,00 și 15,00 
GMT și in localitatea Zarea.

Pe de altă parte, intr-un in
terviu acordat trimisului special 
la Amman al ziarului libanez 
rLe Jour". primul ministru ior
danian, Ahmed Toukan, a de
clarat că se realizează aplicarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale. Elena Ceaușes
cu.

Au participat, din partea ro
mână. Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P. C. Român, secretar al C.C. 
al P.C.R.. deputat in Marea 
Adunare Națională, și Cornelii! 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, iar din partea islande
ză Johann llafstein, primul mi
nistru. Emil Jonsson, ministrul 
afacerilor externe, Gylfj Gisla- 
son. ministrul comerțului și 
culturii, Assgeir Asgeirsson, 
fost președinte al republicii, 
Bigir Finnsson, președintele 
Parlamentului, Olafur Johan- 
nesson, președintele Partidului 
Progresist, Ludwik Josefsson, 
liderul Grupului parlamentar 
al Alianței populare, Hannibal 
Valadimarson, președintele A- 
lianței liberale de stingă. și 
alte oficialități islandeze. Erau 
prezenți șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Reykjavik. 
Cei doi președinți au rostit toas
turi.

țiunilor Unite în viața inter
națională".

Subliniind cadrul propice pe 
care il oferă Națiunile Unite 
pentru eforturile în direcția 
progresului și cooperării între 
țări în vederea asigurării păcii 
și încrederii între popoare, pre
ședintele actualei sesiuni a men
ționat că „in această misiune, 
un rol important revine tuturor 
țărilor membre, atît marilor 
puteri, cît și țărilor mici și 
mijlocii. Națiunile Unite con
stituie o organizație a tuturor 
statelor, mari și mici, care tre
buie să-și aducă fiecare, in de
plină egalitate, în condiții de
mocratice, aportul lor în acest 
cadru la cooperarea prieteneas
că, strînsă, plină de încredere 
— ceea ce exclude soluții uni
laterale — factor care poate 
asigura viabilitatea organizației 
Națiunilor Unite“.

Referindu-se la o recentă de
clarație a președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, în legătură 
cu faptul că Organizației Națiu
nilor Unite ii revine un rol 
remarcabil în adîncirea coope
rării între toate națiunile, pre
ședintele celei de-a 25-a sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U., Edvard Hambro, a su
bliniat : „Sint foarte fericit de 
ocazia pe care,4) voi avea de a 
mă întilni cu președintele țării 
dv. aici, la Națiunile Unite. 
Nu numai pentru că il admir 
foarte mult, dar și pentru că 
sînt profund convins că politica 
externă a României se bazează 
pe principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite și pe 
voința fermă de a găsi 
noi posibilități pentru o 
și mai strînsă cooperare cu toa
te statele lumii, și în mod 
deosebit cu cele europene, in
diferent de sistemul lor politic, 
social și economic14.

acordului încheiat intre guver
nul iordanian și Comitetul Cen
tral al Rezistenței Palestiniene. 
„Am trecut la retragerea for
țelor armate din capitală și din 
alte orașe concomitent cu re
tragerea fedainilor", a subliniat 
primul ministru. Aceasta a per
mis o revenire accelerată la nor
mal.

La rîndul său, Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Central 
al Rezistenței Palestiniene, a 
subliniat, în cadrul unui inter
viu acordat trimișilor speciali 
ai agenției France Pressc, refe
ritor la acordul realizat la Cai
ro, că „forțele palestiniene vor 
respecta înțelegerea încheiată 
in capitala egipteană dacă și 
autoritățile iordaniene vor face 
același lucru".

Acord privind 
schimbul de mărfuri 

între România 
și Iugoslavia

Ca urmare a tratativelor desfă
șurate în spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce, la 12 octombrie 
1970 a fost semnat, la București, 
Acordul privind schimbul de măr
furi între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, pe perioada 
1971—1975.

Conform acestui acord. Repu
blica Socialistă Federativă Iugos
lavia va livra în Republica Socia
listă România : cabluri electrice, 
minereu de fier, bauxită, celuloză, 
produse siderurgice, produse din 
cupru și dm alamă, materii prime 
și produse farmaceutice, o gamă 
largă de produse chimice, bunuri 
de larg consum și altele.

Republica Socialistă România 
va livra: produse petroliere, an-

Declarațiile 
președintelui

Pompidou 
la Tașkent

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— In cadrul unei conferințe 
de presă, ținută cu prilejul 
vizitei făcute la Tașkent, șe
ful statului francez, Georges 
Pompidou, a făcut unele pre
cizări asupra convorbirilor 
purtate cu conducătorii so
vietici. Referindu-se la situa
ția din Orientul Mijlociu, șe
ful statului francez a relevat 
că deși „pozițiile sint destul 
de apropiate una de alta nu 
există identitate de vederi 
între Franța Și U.R.S.S.". A- 
vem împreună dorința reali
zării unei păci adevărate pe 
baze solide, a spus el, ceea 
ce presupune evacuarea teri
toriilor ocupate, recunoaște
rea dreptului de existență 
pentru toate statele, inclusiv 
Israelul. Ceea ee trebuie în 
.Orientul Mijlociu este înde
părtarea neînțelegerilor și a 
necunoscutelor. Cel mai bun 
lucru este ca misiunea Jar
ring să-și reia activitatea cît 
mai curînd. Franța regretă 
hotărîrile părții americane de 
a nu mai participa la con
certarea celor patru la ni
vel de supleanți, care execu
tau lucrări pregătitoare și 
furnizau informații utile pen
tru Jarring".

Președintele Franței, a ară
tat, de asemenea, că dezvol
tarea mișcării de rezistență 
palestiniană și evenimentele 
din Iordania au adus elemen
te noi în această parte a lu
mii. 

EVENIMENTELE DIN BOLIVIA

vclope, aluminiu blocuri, cauciuc 
sintetic, produse farmaceutice, pro
duse ale industriei lemnului, bu
nuri de larg consum și altele.

Acordul prevede, de asemenea, 
efectuarea unui volum însemnat de 
livrări reciproce de mașini și uti
laje, in marc parte bazate pe 
operațiunile de cooperare perfec
tate între întreprinderile și cen
tralele industriale ale Republicii 
Socialiste România și organizațiile 
economice din Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia. Astfel, 
se vor efectuat livrări reciproce 
de locomotive electrice, mașini- 
uneltc,. produse electrotehnice etc.

De asemenea. Republica Socia
listă România va efectua livrări 
de instalații pentru ciment, șasitiri 
de autocamioane, mașini agricole, 
iar Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia va efectua livrări de 
motoare Diesel navale și pent'u 
autovehicule.

Acordul prevede creșterea de 
peste două ori a volifmului schim
bului de mărfuri în următorii cinci 
ani, față de cel realizat în pe
rioada 1966—1970.

(Agerpres)

Un purtător de cuvint fran
cez a anunțat luni după-amia- 
ză că cea de-a 45-a întilnire 
a ambasadorilor Uniunii So
vietice, Statelor Unite, Fran
ței și Marii Britanii, care tre
buia să aibă loc luni, a fost 
aromată pentru marți dimi
neață.

CURT
® Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tito, s-a re
întors duminică seara la Bel
grad după turneul de cinci zile 
întreprins în Europa. Președin
tele Tito a făcut vizite oficiale 
în Belgia și Luxemburg și a con
ferit, în cursul unei scurte șe
deri la Bonn, cu cancelarul 
Republicii Federale a Germa
niei, Willy Brandt.

Primul ministru al Da
nemarcei, Hilmar Baunsgaard. 
a sosit la Stockholm intr-o vi
zită oficială de cinci zile la in
vitația premierului suedez, Olof 
Palme. Premierul danez va a- 
vea o serie de întrevederi cu 
membrii guvernului suedez asu
pra unor probleme internațio
nale actuale și cooperării între 
cele două țări nordice.

@ Biroul de colaborare știin
țifică cu străinătatea al Aca
demiei de Științe a R. P. Po
lone și Oficiul pentru schimburi 
interuniversitare din R. F. a 
Germaniei au semnat un acord 
de colaborare, informează agen
ția PAP.

ted Press, tocmai o asemenea 
preocupare. Atenția sa este îndrep
tată mai ales spre menținerea spri
jinului primit din partea puterni
cei centrale sindicale „Confedera
ția lucrătorilor bolivieni11, condusa 
de Juan Lcchin. Acesta din urmă 
a declarat că îl va susține pe 
Torres, dar și-a retras propunerile

• Guvernatorul Insulelor 
Bermude, lordul Martonmere, 
a ordonat mobilizarea poliției 
și trupelor din capitală, unde 
domnește o situație încordată, 
ca urmare a incidentelor ra
siale care au avut loc în 
cursul săptăminii trecute. 
Totodată, guvernul, întrunit 
în sesiune extraordinară, a 
hotărît să impună pe tot te
ritoriul insulei starea de ur
gență.

@ La Helsinki s-au încheiat 
lucrările Consiliului Uniunii 
Democrate a Poporului Finlan
dez pe a cărui agendă au fi
gurat problemele situației poli
tice din țară și sarcinile acestei, 
organizații de masă. In urma 
celor două zile de dezbateri, 
participanții au adoptat o seric 
de rezoluții în care se sublinia
ză hotărîrea Uniunii de a se 
pronunța pentru continuarea 
colaborării între partidele mem
bre ale coaliției guvernamentale 
și pentru traducerea în viață 
a programului guvernamental.

LA PAZ 12 (Agerpres). — Ști
rile sosite din Bolivia reliefează 
ca noul șef al statului, generalul 
Juan Jose Torres, este preocupat 
de întărirea sprijinului ce l-a ob
ținut pentru dcjucarca încercării de 
forță a militarilor de dreapta. 
Faptul că în guvernul său au fost 
incluși 9 civili și 5 militari reflec
tă, după părerea agenției Associa

COPENHAGA 

fxpoîiție 
„NICOLAE 

GRIGORESCIT
COPENHAGA 12 (Ager

pres). — La 12 octombrie a.c., 
in sala „Kunstforeningen" 
din Copenhaga s-a deschis 
expoziția „Nicolae Grigores- 
cu“. Publicul danez are oca
zia să cunoască opera mare
lui pictor, după ce s-a fami
liarizat cu arta altor pictori 
români ale căror lucrări au 
fost prezentate în expoziții 
anterioare.

Expoziția a fost deschisă de 
K. Helveg Petersen, ministrul 
danez al culturii. In cuvintul 
inaugural, ministrul s-a refe
rit la dezvoltarea multilate
rală a relațiilor culturale ro- 
mâno-daneze, a evidențiat 
valoarea operei pictorului 
Grigorescu, importanța cu
noașterii reciproce a valori
lor culturale ale popoarelor 
danez și român.

ALEGERILE DIN BELGIA
BRUXELLES 12 (Agerpres). 

— Aproximativ 6,5 milioane de 
alegători belgieni s-au prezen
tat duminică la vot pentru a- 
legerca a 20 000 de consilieri in 
cele 2 500 de comune ale Bel
giei. Deși urnele au fost în
chise la ora 14. rezultatele de
finitive la nivel național vor 
putea fi cunoscute in mod pre
cis abia în zilele următoare. 
Cu toate acestea, pe plan lo
cal și în special în capitală,

© In ultimii cinci ani, co
merțul Pakistanului cu țările 
socialiste s-a dublat, relevă in
tr-un număr recent ziarul „Pa
kistan Times". Dezvoltarea ra
pidă a acestor relații, subli
niază ziarul, este o urmare a 
condițiilor avantajoase în do
meniul comerțului oferite de ță
rile socialiste țărilor in curs de 
dezvoltare.

© Președintele Tanzaniei. 
Julius Nyererc, aflat în vizită 
oficială de două zile în An
glia. a avut primele convorbiri 
cu premierul britanic. Edward 
Heath. Principala problemă ca
re a figurat pe agenda convor
birilor, relatează agenția Reu
ter, a constituit-o intenția ac
tualului guvern conservator de 
a relua livrările de armament 
către Republica Sud-Africană.

© Ministrul de externe japo
nez. Kiicbi Aichi, a sosit tn Oki
nawa, în prima vizită oficială pe 
care o personalitate japoneză cu 
această funcție o întreprinde în 
insulă de la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial.

Șeful diplomației nipone va avea 
convorbiri cu oficialitățile de la 
Naha, capitala Okinawei, precum 
și cu alți reprezentanți ai popu
lației locale asupra termenilor con- 
crcți ai retrocedării insulei către 
japonia.

ca reprezentanți ai „Confederației 
lucrătorilor bolivieni' să facă par
te din guvern. Cu toate aceste.t 
se menționează că noul ministru 
al muncii, Abel Ayoroa, a avut 
strînse legături cu organizațiile 
sindicale.

Torres a reafirmat, la ultima
sa conferință de presă, intenția

BB

Conferința generată 
a U.N.E.S. C. 0.

PARIS 12 (Agerpres). — Luni 
s-au deschis la Paris lucrările 

. celei de-a 16-a sesiuni a Confe
rinței Generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură (UNESCO), 
la care iau parte reprezentanții 
celor 125 de state membre. De
legația română este condusă de 
ambasadorul Valentin Lipatti, 
delega’ul permanent al Republi
cii Socialiste România pe lingă 
UNESCO.

Lucrările au fost deschise de 
William Eteki-Mboumoua (Ca
merun). președintele sesiunii 
precedente. Pe ordinea de zi a

VIETNAMUL DE SUD
9 Citind un purtător de cu- 

vînt al comandamentului mili
tar american de la Saigon, a- 
genția France Presse relatează 
că, in noaptea de duminică 
spre luni, unități ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
au supus unui tir cu rachete 
baza aeriană de la Da Nang, 
precum și alte 10 obiective mi- 

tendințele recentei consultări 
populare, de care au fost le
gale concluziile cu sensuri mai 
largi privind politica actualului 
guvern de coaliție, au fost des
tul de evidente. După cum a- 
prcciază corespondentul agen
ției France Pressc, guvernul 
Evskcns nu riscă o deteriorare 
a pozițiilor sale în urma ale
gerilor de duminică, dar nici 
nu și-a ușurat sarcina. Poate 
că tocmai acolo unde se aș

SAN JUAN 12 (Agerpres). — 
In Porto Rico, situația revine 
treptat la normal după inun
dațiile catastrofale produse săp- 
tămina trecută. Potrivit unui 
bilanț incomplet, inundațiile 
s-au soldat cu cel puțin 50 de 
morți și dispăruți, aproximativ 
10 000 de persoane rămase 
fără adăpost și pierderi mate
riale evaluate la peste 50 mi
lioane dolari.

® La Nancy, s-a încheiat 
cel de-al 5-lea Salon interna
țional de securitate a muncii, 
in cadrul căruia a avut loc 
concursul celor mai bune in
venții de tehnică a securității 
muncii, adaptabile la mașini 
și utilaje. România a luat 
premiul I pentru următoarele 
invenții: dispozitiv de pro
tecție la mașini de frezat cu 
a.r vertical și dispozitiv de 
protecție la fierăstrăul circu
lar cu masă mobilă, autor 
ing. Minetos Nicolae de la 
Institutul de cercetări științi
fice pentru protecția muncii.

guvernului său de a proceda la 
„naționalizarea progresivă a om- 
paniilor străine care vor acționa 
contrar intereselor țării*  și a pro
mis întărirea rolului statului în ex
ploatarea resurselor naturale boli- 
vicne.

Se anunță, pe de altă parte, 
că inițiatorul loviturii de stat, 

dezbaterilor se află programul 
și bugetul UNESCO pentru anii 
1971—1972, precum și schița 
planului de activitate pentru 
perioada 1971—1976.

Programul pe cinci ani, care 
urmează să intre in vigoare in 
1971. are in vedere în primul 
rind problema educației, efor
turile UNESCO tinzind spre 
continuarea luptei împotriva a- 
nalfabetismului și pentru demo
cratizarea învățămîntului. Anul 
1972 va fi proclamat An inter
național al cărții, pentru a sti
mula pe plan regional produc
ția și distribuirea de material 
destinat lecturii.

litare. Au fost semnalate cioc
niri pe aproape intreg terito
riul Vietnamului de sud.

Pe de altă parte, agenția de 
presă Eliberarea anunță că nu
mai în provinciile Kantho, for
țele patriotice au scos din luptă 
peste 3 000 de soldați și ofițeri 
inamici. Patrioții au doborît 30 
de avioane de luptă și au scu
fundat 21 de ambarcațiuni mili
tare inamice.

tepta fi oarecare clarificare a 
situației, prin conturarea unei 
atitudini mai claie sau printr-o 
polarizare a opiniilor populației 
față de planurile guvernamen
tale privind soluționarea con
flictului lingvistic, lucrurile 
s-au complicat. Potrivit mai 
multor observatori politici, mai 
clar a fost contrastul între ma
niera de grupare a opiniilor la 
Bruxelles, pe de o parte, și în 
restul țării, pe de altă parte.

IRAN : Isfaha- 
nul. fosta capi
tală a Persiei 
intre anii 1590— 
1722, este azi un 
yraș cu 278000 de 
locuitori, identic 
povestirilor din 
„Nopțile Arabe", 
cu palate și mos
chee in partea 
veche și cu blo
curi și magazine 
moderne în partea 
recent construită.

PASTO 12 (Agerpres). — 
Un autobuz care se deplasa 
între localitățile columbiene 
Sandona și Pasto s-a prăbu
șit din cauza frinelor defec
te pe un povîrniș abrupt de 
la o înălțime de peste 300 de 
metri. Șapte persoane și-au 
pierdut viața, iar 45 au fost 
rănite.

© Ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei. Poul Hartling, 
aflat în vizită oficială în R.S.F. 
Iugoslavia, și-a început luni con
vorbirile oficiale cu omologul sau 
iugoslav, Mirko Tcpavaț. La so
sirea în capitala R.S.F. Iugosla
via, el a declarat că relațiile din
tre țara sa și Iugoslavia sînt foar
te bune.

© Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian și președintele 
Frontului Național Unit al Cam- 
bodgiei, a avut o întrevedere luni 
la Pekin cu Maurice Couve de 
Murvillc, fostul prim-ministru al 
Franței, care se află în vizită în 
R. P. Chineză.

CURT

generalul Rogelio Miranda, a pri
mit din partea autorităților argen- 
tinienc azil politic și că el ar 
putea fi autorizat să părăsească 
Bolivia. Ceilalți lideri militari ai 
rebeliunii, care se baricadaseră in 
cazarma „Miraflores1* rcfuzînd să 
depună armele, par să se fi resem
nat, recunoscînd autoritatea gu
vernului instalat de Torres.

„Theodorakis dirijează
Theodorakis4'

ROMA 12 (Agerpres). — 
Cunoscutul compozitor grec 
Mikis Theodorakis a sosit Li 
Roma, venind de la Paris, pen
tru a începe repetițiile pentru 
primul său spectacol muzica! de 
la eliberarea din închisoare, 
(intitulat „Theodorakis dirijează 
Theodorakis44). Premiera va avea 
loc la Roma în ziua de 19 oc
tombrie, după care va fi or
ganizat un turneu de șase luni 
în Franța. R.F. a Germaniei, ță
rile scandinave. Marea Britani?. 
Statele Unite și Canada.

Un medic la...
40 000 de locuitori

P RE J ORIA 12 (Agerpres). - 
Potrivit relatărilor publicației 
„Sotiih-AJriian Medical jour
nal', in Republica Sud-Africana. 
la 15 milioane de locuitori de 
origine africană revin aproxi
mativ 400 de medici de culoare, 
adu. a citea un medic la 40 000 
de locuitori, in timp ce un me
dic alb revine la numai JOO de 
locuitori de origine europeană. 
Deoarece, conform legislației în 
vigoare, pacicnții de culoare nu 
au dreptul să apeleze la servicii
le medicilor albi, rezultă că, in 
mod practic, ei sînt privați de 
asistența medicală.

In situația existentă, zeci de 
mu de locuitori de origine afri
cană mor din cea mai fragedă 
vîrstă, în timp ce mulți alții 
suferă de maladii ca trahoma, 
tuberculoza și pelagra. Mortali
tatea în rindurile copiilor în 
vîrstă de 1—4 ani trece de 42 
la sută în orașe, iar la țară ajun
ge la 55 la sulă.

Salonul
automobilului

PARIS 12 ' Agerpres). — Du
minică și-a închis porțile cel 
de-al 57-lea Salon internațional 
al automobilului de la Paris In 
acest an. Salonul internațional 
a fost vizitat de 1020000 de 
persoane.

Pigmeii din Socopra
Intr-o vale greu accesibilă si

tuată în apropierea frontierei 
dintre Venezuela și Columbia, 
s-a descoperit un trib de pig
mei necunoscut pînă acum.

Funcționarii unor companii 
petroliere străine, circulînd prin 
junglele muntelui Peria, au adus, 
cu ani în urma primele date 
referitoare la acești pigmei. Da
tele au fost confirmate cina un 
grup de misionari capucini au 
pătruns prin pădurea virgină 
pînă în zona unde trăiesc pig
meii adică în Valea Socopra, la 
circa S00 km de Caracas.

Expediția avea misiunea să 
culeagă date despre modul de 
viață al enigmaticului popor de 
pigmei. Aceștia au o înălțime în
tre 1.02 și 1.45 m. De departe 
arată ca nifte copii, dar de a- 
proape se vede că partea supe
rioară a corpului lor este dez
voltată normal, în timp ce par
tea inferioară și picioarele le sînt 
neobișnuit de scurte și încovo
iate.

Cultura pigmeilor din valea 
Socopra este foarte primitivă 
Ei confecționează oale de pă- 
mînt. lucrate grosolan, se îm
bracă cu haine din bumbac săl
batec. și vorbesc o limba necu
noscută.

Se închid mine
în Asturia...

MADRID 12 (Agerpres). - 
Una din cele mai mari compa
nii carbonifere din Asturia - 
„Solvey" - a anunțat câ inten
ționează să-și închidă minele, 
urmind ca sute de muncitori 
să-și piardă locurile de mun
că.

începind din anul 1967, cir
ca 30 de întreprinderi carbo
nifere din Asturia și-au închis 
porțile, concediind aproxima
tiv 4 000 de oameni, iar in 
anul 1970, guvernul spaniol 
a adoptat un „plan de restruc
turare a industriei carbonife
re" care prevede închiderea 
tuturor minelor considerate ne
rentabile.
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