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CUVINTAREA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,

NICOL AE CEAUȘ ESCU, 
la sesiunea jubiliara a Minării Generale 

a Organizației Națiunilor Unite
Domnule președinte.
Onorați reprezentanți ai state

lor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Aniversarea creării, cu un 
alert de veac în urmă, a Or
ganizației Națiunilor Unite pri
lejuiește atit o retrospectivă a 
evoluției internaționale și a 
schimbărilor petrecute in lume 
In cei 25 de ani, cit și trece
rea în revistă a activității des
fășurate de O.N.U. in acest 
timp. Totodată, pentru a în
dreptăți așteptările popoarelor, 
această sesiune este chemată 
să definească cu mai multă cla
ritate direcțiile activității vi
itoare a Organizației Națiuni
lor Unite, căile pentru reali
zarea unei cooperări multilate
rale între națiuni, pentru asi
gurarea păcii în lume.

După cum se știe. Organiza
ția Națiunilor Unite a fost con
stituită la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, cind nu 
se uscase încă sîngele vărsat 
de popoare și nu se vindecase 
rana adincă lăsată de zecile de 
milioane de victime căzute în 
pîrjolul nimicitor provocat de 
Germania hitleristă. însăși de
numirea de Organizație a Na
țiunilor Unite ne reamintește 
faptul că la crearea ei s-a avut 
tn vedere ca toate națiunile pla
netei să-și unească eforturile 
pentru făurirea unei păci dura
bile. care să asigure dezvolta
rea liberă a fiecărui popor.

Trebuie să spunem sincer în 
fața popoarelor că principiile 
nobile înscrise în Carta organi
zației nu s-au statornicit încă 
pe deplin în relațiile dintre 
toate statele lumii. Desigur, or
gan1 zația noastră a jucat un rol 
de seamă in viața internațio
nal:?. Cele mai importante eve
nimente din perioada scursă au 
stat în atenția O.N.U., au fost 
adoptate o serie de hotărîri și 
re "Muții de marc însemnătate. 
Din parate însă, multe din a- 
ceste hotărîri nu au fost reali
zate sau au fost înfăptuite nu
mai parțial. In aceiași timp, 
trebuie arătat că în unele pro
bleme importante, într-o serie 
de conflicte survenite pe arena 
mondială, Organizația Națiuni
lor Unite a adoptat hotărîri nc- 
jus<e. care i-au știrbit presti
giul și au avut repercusiuni ne
gative asupra dezvoltării vieții 
Internaționale. Evocarea, cu a- 
cest prilej, atit a aspectelor po
zitive cit și a celor negative din 
Istoria de un sfert de secol a 
O.N.U. este, cred, necesară pen
tru a putea trage toate învăță
mintele în vederea creșterii ro
lului ei în soluționarea proble
melor litigioase, în asigurarea 
colaborării intre popoare și a 
păcii în lume.

Sînt cunoscute marile trans
formări cu caracter social și na
țional care au avut loc în lume 
In acești 25 de ani. La fondarea 
O.N.U. exista un singur stat so
cialist — Uniunea Sovietică. As
tăzi in lume sînt 14 state so
cialiste, reprezentind mai mult 
de o treime din populația glo
bului pămîntesc. Alte popoare

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN CALIFORNIA

După ce a vizitat orașul Cali
fornian San Francisco, președintele 
Nicolae Ceaușescu a revenit sîm- 
bata noaptea la New York.

A treia zi a prezenței președinte- 
lui Nicolae Ceaușescu în Califor
nia a fost rezervată vizitării ora
șului San Francisco — cei mai maie 
port al S.U.A. la Pacific, impor
tant centru economic, politic și 
cultural al țarii- înaltului oaspete 
român, soției sale, persoanelor care 
îl insoțe-.c, le-au fost prezentate 
cartiere avind fiecare un evident 
specific arhitectonic, economic , ri 
etnografic, integrate armonios in- 
cr-un complex urbanistic unic în 
felul său, conferind marelui oraș 
de la Pacific personalitate și dis
tincție.

Reprezentanții municipalității au 
ținut să prezinte președintelui 
României citeva monumente semm- 
fic '' _ p ■ ■ istoria 
curi, pentru străduința generațiilor 
care prin munca lor au constru.t
— intr-o perioadă istorică scurtă
— acest mare oraș cu tot ceea ce 
înseamnă el prin uzinele și fabri

își orientează dezvoltarea eco- 
nomică-socială pe calea socialis
tă. Apariția și dezvoltarea unui 
mare număr de țări socialiste 
a pus cu acuitate la ordinea 
zilei problema coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite.

In ultimele decenii am fost 
martorii unei puternice redeș
teptări naționale a zeci de po
poare care zăceau în robie co
lonială, sub dominația imperia
listă. Ca rezultat al luptei po
poarelor pentru reciștigarea in- 
deDcndenței naționale, sistemul 
colonial s-a prăbușit, iar pe rui
nele imperiilor coloniale au a- 
părut zeci de state noi. Ele joa- 
că astăzi un rol important în 
Organizația Națiunilor Unite. In 
întreaga viață internațională.

Revoluția tehnico-științifică 
contemporană, pătrunderea o- 
mului în Cosmos și uriașa dez
voltare a culturii au produs 
mari schimbări în gîndirea și 
ronștiința oamenilor. Popoarele, 
oamenii își dau tot mai mult 
seama de forța pe care o repre
zintă. înțeleg tot mai mult că 
stă în puterea lor să înfăptuias
că pe planeta noastră o lume 
a colaborării între națiuni libe
re și egale in drepturi, să pu
nă c-năt războaielor dintre sta
te. să asigure o pace trainică 
in stare să permită realizarea 
bunăstării întregii omeniri.

Reuniunea noastră are loc în 
condiții internaționale comple
xe. care oferă încă multe mo
tive de neliniște tuturor popoa
relor. La peste 25 de ani de la 
încetarea celei de-a doua con
flagrații mondiale, in diferite 
părți ale lumii războiul conti
nuă să provoace moartea a zeci 
de mii de bărbați și femei, 
hătrînî si <;ă d-strugă u-
riașe bunuri materiale și cul
turale.

Mai sînt încă popoare ținute 
sub jugul dominației coloniale, 
nevoite să lupte cu arma în mi
nă pentru dreptul sacru de a 
trăi libere, in state indepen
dente. de a folosi bogățiile na
turale și rodul muncii pentru 
propria lor bunăstare, de a-și 
hotărî soarta așa cum o doresc.

In viața internațională se 
manifestă încă forțe imperialis
te și colonialiste care vor să 
continue vechile practici de do
minație asupra popoarelor, care 
promovează o politică de forță 
și dictat, amestecindu-se în tre
burile interne ale altor state, 
înccrcind să le impună voința 
Ier, să le aservească intereselor 
lor.

Este adevărat că împotriva 
politicii imperialiste sc ridică 
tot mai puternic, pe toate con
tinentele, popoarele, forțe so
ciale ample, puternicul curent 
al opiniei publice democrate in
ternaționale. Cursul evenimente
lor internaționale demonstrează 
în mod elocvent că atunci cind 
popoarele sint cu adevărat ho- 
tărîte să-și apere libertatea și 
independența, ele se bucură de 
sprijin și solidaritate interna
țională și nu există forță în 
lume in stare să le răpească a- 
ceste cuceriri de pr^ț.

cile sale, prin edificiile economice 
și culturale care-1 caracterizează, 
prin portul sau — al treilea din 
lume — prin densa rețea de dr-j 
muri și poduri moderne, prin 
structura și organizarea sa urba
nistică.

Prima oprire a avut lo Ia 
monumentul închinat lui Columb 
Un turn inalt și suplu, o statuie 
înfățișînd un bărbat cu o figură 
senină și energică, sînt plasate p= 
o culme care domină orașul, gol
ful și un mare parc natural. A 
urmat vizitarea acestui parc întins 
pe cîțiva kilometri patrați, el în
suși un monument natural unic în 
felul său.

Intr-o mica poiană. încadrată 
de asemenea arbori giganți a fost 
fixată in urmă cu 25 de ani o 
placă memorials consacrată Im 
F. D. Roosevelt, menită să oma
gieze contribuția sa la fundația 
Organizației Națiunilor Unite. 
Președintele Ceaușescu s-a oprit 
cîteva clipe in fața acestei placi 
memoriale.

De-a lungul aleilor, cetățenii

Doamnelor și domnilor,

Dați-mi voie să vă prezint 
cîteva aspecte ale politicii in
terne și externe a țării mele.

România a cunoscut secolo 
de dominație străină. Ea a pă
șit pe calea dezvoltării libere 
și independente cu un sfert de 
veac în urmă, în aceeași peri
oadă în care a fost creată Or
ganizația Națiunilor Unite.

Luindu-și soarta în propriile 
miini, trecînd la edificarea u- 
nei orînduiri sociale noi — o- 
rînduirea socialistă — poporul 
român a obținut, într-un timp 
istoric scurt, realizări de seamă 
în propășirea sa economică și 
culturală. Conducători și alți 
reprezentanți ai multor state, 
vizitind România, și-au putut 
face o imagine edificatoare des
pre progresele poporului nostru.

Cu toate marile succese pe 
care le-am dobindit în acești 
25 de ani, datorită stării de 
înapoiere de la care am pornit, 
mai avem încă mult de făcut 
pentru a ajunge la nivelul ță
rilor dezvoltate. România își 
propune să depună în conti
nuare eforturi susținute pentru 
amplificarea potențialului ei e- 
conomic și înfloririi multilate
rale a vieții sociale, pentru dez
voltarea științei, învățămîntului, 
culturii — factori de seamă in 
făurirea unei vieți noi, civiliza
te —. pentru ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a în
tregului popor. Nu uităm nici
odată că un popor poate fi cu 
adevărat liber și independent 
numai in măsura în care își a- 
sigură o puternică bază econo
mică, științifică și culturală.

In același timp. România se 
preocupă de dezvoltarea colabo- 
bării cu toate națiunile lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială. Pentru a ilustra cum se 
înfăptuiește această politică, voi 
menționa doar faptul că Româ
nia are în prezent relații diplo
matice cu 97 de state și între
ține schimburi comerciale cu 
peste 100 de țâri.

Desigur, ca țară socialistă, Ro
mânia acordă o atenție specială 
colaborării și cooperării cu ce
lelalte state socialiste; în ace
lași timp, ea se preocupă de 
extinderea relațiilor, pe planuri 
multiple, cu toate țările lumii. 
Considerăm că numai partici- 
pînd activ la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul 
mondial de valori materiale șl 
spirituale putem asigura pro
gresul propriei noastre țări și, 
totodată, ne putem aduce con
tribuția la cauza păcii în în
treaga lume.

Suferind el însuși mult timp 
asuprirea străină, poporul ro
mân iși îndreaptă simpatia spre 
popoarele ce luptă pentru eli
berarea de sub dominația im
perialistă, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare, pentru a- 
părarea și consolidarea inde
pendenței și suveranității lor 
naționale. Țara noastră promo
vează o politică de contacte 
largi cu tinerele state indepen
dente, dezvoltă și este hotărîtă 
să extindă tot mai mult cola

aflați în parc l-au salutat cu ges
turi prietenoase.

După popasul la „Muir Woods 
National Monument11, coloana de 
mașini și-a continuat drumul în- 
dreptîndu-se spre colina Belvedere 
Tiburon. La poalele acesteia se 
afla un teren întins care în anul 
1945 cind aci la San Francisco s-a 
semnat Carta Națiunilor Unite, 
fusese destinat să găzduiască edi
ficiul sediului O.N.U. transfetai 
ulterior la New York.

Itincrariul a inclus, de aseme
nea, marele pod „Poarta de aut" 
(Golden Gate), uriașa arcadă con
struită in deceniul a! patrulea 
peste o strirntoare a Golfului San 
Francisco, precum și vizitarea pe 
mare la bordul unei șalupe a unei 
părți a portului.

La amiază președintele Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc și-au lua; 
rămas bun de la gazdele calitor- 
niene pe aeroportul internațional 
San Francisco. Primarul orașului, 
J. Alioto, și colaboratorii săi și-u 
exprimat satisfacția de al fi avui 

borarea și cooperarea reciproc 
avantajoasă cu aceste state.

Pornind ‘de la faptul că pa
cea este indivizibilă și că orice 
conflict își exercită influența, 
într-un fel sau altul, asupra tu
turor statelor lumii. România 
este profund îngrijorată de con
tinuarea războiului din Viet
nam și de perpetuarea conflic
tului din Orientul Apropiat. îm
preună cu cercurile largi ale 
opiniei publice mondiale, Ro
mânia consideră necesar să se 
pună capăt războiului din Viet
nam și intervenției străine în 
Indochina, să se treacă la re
tragerea totală din Vietnam a 
trupelor Statelor Unite ale A- 
mericii și ale aliaților lor. Po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina să fie lă
sate să-și rezolve singure pro
blemele existenței lor, fără nici 
un amestec din afară. In acest 
sens, apreciem că propunerile 
Frontului Național de Eliberare 
oferă o bază rațională pentru 
soluționarea conflictului pe calc 
politică.

In ce privește Orientul Mij
lociu, considerăm că rezolu
ția Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967 
constituie o bază rezonabilă 
pentru rezolvarea politică a 
conflictului din această regiune. 
Aceasta presupune retragerea 
trupelor israelienc de pe teri-, 
toriile arabe ocupate, soluționa
rea celorlalte probleme în con
formitate cu interesele tuturor 
statelor din această zonă, asi
gurarea independenței și inte
grității lor teritoriale. In ace
lași timp, apreciem că, pentru 
a se instaura o pace de durată 
în Orientul Mijlociu, trebuie să 
se găsească neapărat o soluție 
privind situația populației pa
lestiniene, soluție care să țină 
seama de dorințele și năzuin
țele naționale ale acestei popu
lații.

O mare însemnătate pentru 
pacea lumii ar avea retragerea 
trupelor S.U.A. din Coreea, a- 
sigurîndu-se poporului coreean 
posibilitatea de a-și realiza sin
gur, pe cale pașnică, aspirația 
spre unificare.

România, țară europeană, este 
vital interesată ca pe continen
tul nostru să se instaureze un 
climat de respect șl încredere 
între națiuni, să se dezvolte re
lații noi de colaborare și coope
rare între toate statele. Noi con
siderăm că există condiții favo
rabile ca Europa — leagăn al 
civilizației, care a dat omenirii 
mari valori materiale și spiri
tuale, dar este și locul de unde 
au pornit In secolul nostru 
două războaie mondiale — să 
devină o zonă a păcii și coope
rării. Aceasta corespunde nu 
numai intereselor popoarelor de 
pe continent, ci intereselor tu
turor popoarelor lumii.

Desigur, consolidarea securi
tății în Europa presupune eli
minarea reziduurilor celui de-al 
doilea război mondial și a pe
rioadei războiului rece, recu
noașterea inviolabilității grani
țelor existente și, in general,

în mijlocul lor, timp de două zile, 
pe președintele României.

Avionul specia! pus la dispozi
ție de Casa Alba s-a îndreptai 
spre New York, unde șeful stătu 
lui român a sosit în cursul nopții 
de sîmbătă.

Duminică, în cursul dimineții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, soția 
sa și persoanele care-1 însoțesc au 
răspuns invitației de a face o scur
tă plimbare cu yachtul în jurul 
Insulei Manhattan — nucleul în
tregii vieți economice și sociale a 
marii metropole americane.

Oaspeții au urcat la bordul na
vei de croazieră „The Highlander", 
care a arborat pe catargul pti.i. > 
pal tricolorul românesc. Oficiul dt 
gazdă a fost îndeplinit de Melcolm 
Forbes — proprietarul yachtub.u 
— cunoscut industriaș și editor al 
unor publicații de informație și 
comentariu economic.

Yachtul a parcurs un itinerariu 
care, început pe fluvial Hudson, 
în apropierea marelui pod 
„George Washington", a continuat 
spre sud-est, de-a lungul Man

a schimbărilor istorice care s-au 
produs pe continent în epoca 
postbelică. In această ordine do 
idei, se impune recunoașterea 
de către toate statele a Repu
blicii Democrate Germane, asi
gurarea participării ambelor 
state germane la viața politică 
mondială, inclusiv în cadrul 
O.N.U. și în alte organisme in
ternaționale.

O importanță deosebită in so
luționarea chestiunilor în sus
pensie pe continentul nostru 
considerăm că ar avea realiza
rea unei conferințe general eu
ropene consacrate securității.

Apreciind marca însemnătate 
pe care o au contactele și acor
durile bilaterale dintre state, 
indiferent de orînduirea socială, 
România dezvoltă ample rapor
turi diplomatice, promovează 
relații multilaterale cu toate 
țările europene. In acest con
text. încheierea tratatului sovie- 
to-vest-german reprezintă un 
important pas înainte pe calea 
normalizării relațiilor intersta
tale de pe continent.

In același timp, considerăm 
că realizarea unor înțelegeri re
gionale are o însemnătate deo
sebită pentru destinderea inter
națională. De aceea, România 
acționează cu consecvență pen
tru dezvoltarea unor largi re
lații de bună vecinătate. înțe
legere și colaborare multilate
rală cu toate țările balcanico, 
fără deosebire de orînduire so
ciala, pentru transformarea a- 
cestei zone a lumii într-o zonă 
a colaborării și păcii, lipsită 
de arme nucleare.

Pornind de la premisa că or
ganismele internaționale pot ju
ca un rol important în respec
tarea principiilor dreptului in
ternațional și în dezvoltarea re
lațiilor dintre state, țara noas
tră își aduce contribuția activă 
la întreaga viață a Organizației 
Națiunilor Unite și a celorlalte 
foruri cu caracter mondial. Este 
știut că din inițiativa României 
și a altor state, O.N.U. a adop
tat unele rezoluții importante 
— și anume cea cu privire la 
dezvoltarea acțiunilor pe plan 
regional și a relațiilor de bună 
vecinătate între state .cu orîn
duiri sociale diferite, precum șl 
cea referitoare la promovarea 
In rindurile tineretului a idealu
rilor păcii, respectului reciproc șl 
înțelegerii între popoare. Și ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. a înscris pe a- 
genda sa de lucru propuneri ro
mânești cum sînt! .Consecințele 
economice și sociale alo cursei 
înarmărilor și efectele sale ne
gative asupra păcii și securită
ții", precum și „Rolul științei 
și tehnologiei moderne în dez
voltarea națiunilor șl necesita- 
toa întăririi cooperării economi
ce și tehnico-științifice între 
state11.

. La ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Organizației noastro 
se află înscrise o serie de pro
bleme de mare însemnătate in
ternațională. printre care dezar
marea, dezvoltarea colaborării

(Continuare in pag. a 4-a)

hattanu-lui pînă în dreptul mom- 
mentalei Statui a Libertății, pă- 
trunzînd apoi în apele East- 
River-ului, spre est, dincolo de 
podul „Quensboro1*. Aceasta a ofe
rit oaspeților posibilitatea să pri
vească de pe apă panorama origi
nală a New Yorkului, principalele 
sale centre și edificii : zgîric norii 
din Wall-Street, giganticul Empire 
State Building, paralelipipedul bi
necunoscut al sediului O.N.U., nu
meroasele docuri, antrepozite, dane 
portuare, podurile suspendate pes
te cele două fluvii, întinsul chei 
al cartierului Harlem profilat pe 
aglomerarea urbanistica a acestei 
zone a orașului.

La bordul vasului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit expli
cații asupra locurilor vizitate, s-a 
interesat de unele probleme de or
din edilitar, economic și social 
ale municipiului, s-a întreținut cu 
persoanele oficiale americane care 
il însoțesc.

Corespondență de la 
trimișii speciali

arometrul"
consumului de material

La mina Lonea

diversificarea 
producției

In preocupările conducerii Co
operativei „Jiul11 din Petroșani 
se află continua diversificare 
a prestărilor de servicii. Astfel, 
avînd sprijinul forului tutelar 
— Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești — Coo
perativa „Jiul" preconizează în
ființarea unei secții de covoa
re, pentru a satisface cerințele 
cresdnde ale cumpărătorilor la 
acest produs.

Pregătiri 
de iarnă

In cadrul măsurilor dc pregă
tire pentru întîmpinarea ano
timpului geros, la Lupeni s-au 
executat de către echipele sectoru
lui I.G.C., lucrările nece
sare pentru asigurarea protec
ției împotriva înghețului în 
zona captării de apă din car
tierul Braia. Asemenea lucrări 
au fost executate și în restul 
orașului, întregul traseu a! in
stalației de alimentare fiind su
pus unei verificări minuțioase.

Spectacol 
de revistă

Teatrul muzical Brașov pre
zintă în ziua de 29 octombrie, 
la ora 17 și la ora 20, în sala 
mare a Casei de cultură, specta
colul de revistă „Femei... femei... 
femei11. Textul : M. Maximilian, 
conducerea muzicală : A 
Gehann, regia artistică: 
Fălticineanu, de la teatrul 
Tănase" București.

Expunere
Astăzi, ora 18, la Casa 

cultură, profesorul Ion Popo 
gu, directorul Muzeului mtneri- 
tului, susține expunerea „50 de 
ani de la greva generală a mun
citorilor din România*.

Pygmalion
Celebra piesă a 

Shaw, „Pygmalion11 
cată în 26 octombrie, la Casa 
de cultură, de către o trupă a 
Teatrului maghiar de stat din 
Timișoara. Regia este semnată 
de Czego Terez.

Un colectiv de specialiști 
de Ia Clinica de radiologie din 
Tg. Mureș, condus de dr. 
Anton Pup folosește in tratarea 
tumorilor superficiale ale pie
lii și ochiului betaterapia - 
un procedeu de administrare 
a stronțiului 90 radioactiv. Una 
din caracteristicile tratamentu
lui constă in aceea că radia
țiile beta au o putere de pă
trundere redusă, protejind țe
suturile subiacente. Pină in 
prezent, la această clinică au 
fost tratate prin betaterapie 
peste 100 de cazuri, iar rezul
tatele au fost foarte bune.

© Deși este primul Tirg in
ternațional pe care România il 
găzduiește, organizatorii au 
știut sâ folosească experiența 
acumulată in cadrul a nume
roase manifestări economice 
internaționale la care au par
ticipat - a declarat dl. S. 
Kitada, director general ad
junct al pavilionului Japoniei.

de zi cu zi ale colectivului ex
ploatării miniere Lonea pentru 
perfecționarea și îmbunătățirea 
activității de producție, pentru 
creșterea eficienței economice, 
reducerea consumului de lemn 
de mină ocupă poziția unui o- 
biectiv central. Și e normal ; 
intre materialele de masă ce in
tră în consumul producției de 
cărbune ponderea cea mai mare 
continuă să o dețină lemnul. In 
prețul de cost planificat pc anul 
1970 la mina Lonea, consumul 
de material lemnos reprezintă 
44 la sută din capitolul materia
le și 8,5 la sută din totalul pre
țului de cost.

Congresul al X-lea al parti
dului a trasat ca una din prin
cipalele sarcini ramurei miniere 
reducerea in continuare a con
sumului de material lemnos, fo
losirea înlocuitorilor, combate
rea risipei la acest material. Es-
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Sintem satisfăcuți de serviciile 
ți facilitățile oferite și in mod 
deosebit, de capacitatea desti
nată Japoniei in frumosul și 
impunătorul pavilion central.

Noi am venit la T.I.B., a 
spus el, in dorința de a căuta 
noi posibilități de export pen
tru produsele noastre, de a 
găsi mijloacele și căile de di
versificare a relațiilor comer
ciale dintre România și Japo
nia. Sperăm că prin 
comune, perseverente 
rile noastre economice 
apropia și mai mult. 

eforturi 
legătu- 
se vor

• La Centrul pentru perfec-

rii au un cuvînt greu de spus., 
Reducerea continuă a consumu
lui de material lemnos în ra
mura minieră, pe lingă faptul 
că la nivelul întreprinderii con
tribuie la scăderea prețului do 
cost pe unitate de produs, aro 
o eficiență deosebită în econo
mia națională, deoarece fiecare 
mc. de lemn economisit la mi
nă poate lua calea unei valori
ficări superioare. generatoare 
de beneficii importante.

Iată de ce problemei reducerii 
consumului de material lemnos 
i se dă atenția cuvenită la mina 
Lonea. O sumară situație sta-

Ing. Martin 
șeful biroului 
din serviciul 

al minei

BORȘA, 
organizare 
tehnologio 
Lonea

(Continuare în pag. a 3-a)
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ționarea cadrelor de conduce
re - CEPECA - din București, 
s-au deschis, luni dimineața, 
lucrările simpozionului interna
țional cu tema „Pregătirea ca
drelor de conducere in vederea 
utilizării calculatoarelor elec- 
tronice*', organizat de Biroul 
Internațional al Muncii și Pro
gramul Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, cu sprijinul gu
vernului român.

Această manifestare tehnico- 
științifică, prima de acest fel 
in cadrul sistemului Organiza
ției Națiunilor Unite, reunește 
la București specialiști din 18 
țări din Europa, Asia și Afri
ca.

Actualul simpozion, ale că
rui lucrări se desfășoară in
tre 19 octombrie și 6 noiem
brie, iși propune să prezinte 
realizările obținute pe plan 
internațional in domeniul or
ganizării și conducerii cu aju
torul calculatoarelor electroni
ce.
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Rezultate tehnice
Farul
Steaua
Steagul roșu
F. C. Argeș
-l * Cluj
Rapid
Dinamo Bacău
C.F.R. Timișoara

— Petrolul
— Politehnica
— U.T.A.
— Dinamo Bucuroșii
— Jiul
— «U* Craiova
— Progresul
— C.F.R. Cluj

1—1
3—2
0—0
1—1
3—0
1—1
2—0
0—1

FOTBAL Cot or mani 
și Crețu 
in duel 
aerian
pentru 
balon

8^

Clasamentul
3®

Concurs
de verificare

1. Dinamo București
2. U.TA.

7 4
4

2 1
1 2

11—
4

3. Craiova 7 4 1 2 6— 6
4. Steaua 7 3 2 2 13—10
5. Politehnica 7 3 2 2 13—11
6. Steagul roșu 7 3 2 2 4— 3
7. Rapid 7 2 4 1 4— 3
8 Farul 7 3 2 2 11 —12
9. Petrolul 7 3 2 2 8— 10

10. „L" Cluj 7 3 1 3 10— 8
11. Dinamo Bacău 7 3 0 4 14— 10
12 Progresul 7 2 2 3 6— 8
13. F C. Argeș 7 1 3 3 9— 11
14. Jiul 7 2 1 4 5— 9
15. C.F.R. Cluj 7 2 1 4 7— 12
16. C.F.R Timișoara 7 1 0 6 4— 8

it

r
SPERANȚE

Etapa viitoare
Farul
Dinamo București 
U.T.A.
Politehnica
Jiul
Rapid
C.F.R. Cluj
Petrolul

— Dinamo Bacău
— Steaua
— C.F.R. Timișoara
— .U’ Craiova
— F. C. Argeș
— Progresul
— „V Cluj
— Steagul roșu

DIVIZIA C

înaintea celui de-al doilea 
examen in competițiile europe
ne, Dinamo București, U.T.A. 
și Steaua au obținut, simbătă, 
rezultate... de moral ridicat. 
Adică — tocma: de ceea ce 
aveau nevoie. Miine, la Bel
grad, la Liverpool și la Eind
hoven - „bătrinul" Lereter, ca
priciosul Cornel Dinu și Tăla- 
ru II, vor avea de înfruntat a- 
saltunle decisive ale unor re- 
putați internaționali, ale celor 
ce-au eliminat din competiții 
două echipe maghiare de prim 
rang — Uipesli Dozsa și 
Ferencvaros Budapesta - și 
una din Cehoslovacia, T. J. 
Gottwaldow. Meciuri grele, de 
cnie se leagă speranțele, azi 
din ce in ce mai îndreptățite, 
ale tuturor celor ce doresc

circuitul 
fotbalului 
i" cutoh-

continua lansare in 
marilor valori ale 1 
mondial a „soccerului' 
ton.

In meciul de la Pitești, s-a 
tras de ambele părți la ciștig.

trul. începe să ne convingă 
lașul ! începe Mărdărescu să 
ne pună pe ginduri, cu goa- 
na-i miraculoasă inspre rezul
tate meritorii...

Duminică, oltenii au rupt cu

Radiografia etapei

Și tabela de marcaj a înregis
trat, in final, un „draw" echi- 
tabil. La fel, la Brașov. Poate 
la fel și la București... s-ar fi 
inlimplat dacă, după cite am 
văzut, nu s-ar fi opus arbi-

furie o tradiție ce dăinuia de 
ani. Egalul, neașteptat pentru 
rapidiști, sperat, nu ca altă 
dată cu... încetinitorul, acum 
cu indirjire de către craioveni, 
s-a înfăptuit.

In campionatul județean

A

Și-un alt egal s-a înfiripat 
la Constanța. După ani de 
zile, in care „găzarii" au pă
șit pe litoral fără pretenții, du
minică, Ploieștiul o încercat... 
marea cu degetul și-a furnizat 
surpriza pronospertiștilor. In 
derbiul feroviar, de la Timi
șoara, a cișligat experiența. 
Intre inocență șî bărbăție, 
zeița fotbalului a preferat ul
tima variantă. Preferință fi
rească, zeițelor le plac Hercu- 
Iii și nu... cintecul miresei.

La Bacău, rezultat normal. 
Mă surprinde doar faptul că 
încă nimeni n-a inscris vreun 
gol in orașul moldav !

Despre rezultatul de 3-0 de 
la Cluj să mai discutăm ? Nu. 
N-are rost. E prea de tot... 
(v. t.).

Rezumatele

Pista dc atletism de la sta
dionul „Jiul" din Petroșani a 
găzduit duminică un ultim con
curs dc verificare al atlcților 
care vor participa la etapa ju
dețeană a "campionatului repu
blican de cros ce va avea loc 
în ziua de 25 octombrie la Ha
țeg. Au participat atleți din li
ceele și școlile generale din Pe
troșani și Petrila, de la Școala 
profesională Petroșani și do la 
Jiul Petroșani. Tată-i pe primii 
trei clasați în ordinea catego
riilor de concurs : .300 m fete ; 
1) Gabriela Nicolescu; 2) Xenia . 
Kiminich (ambele de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani): 3) 
Paula f.incă (nr. 5 Petroșani). 
300 m băieți: 1) Constantin 
Pușcaș; 2) Vasile Baciu (ambii 
de la nr. 1 Petroșani); 3) Vaier

Tolomei (nr. 1 Petrila). 600 m 
fete: 1) Codruța Șiclovan (Li
ceul Petroșani); 2) Marcela Ra
du; 3) Tamara Foca (ambek !e 
la nr. 1 Petrila). 1 000 m bă
ieți: 1) Eugen Roiban (Ș oila 
profesională Petroșani); 2) Ion 
Rădescu (Liceul Petroșani): 3) 
Ion Miklos (I.I.L. Petroșani). 
1200 m băieți: 1) Nicolae Ră- 
descu (nr. 4 Petroșani); 2) Gn-u 
Sevastru (Liceul Petrila). / '>00 
ni seniori: 1) Ion Magheru; 2) 
Sabin Văsoi (ambii de la Jiul).

De menționat că la etapa ju
dețeană. municipiul nostru va 
fi reprezentat de atleți de la 
Școala sportivă Petroșani și do 
la Jiul, în comportarea căi ora 
ne punem îndreplățite speranțe.j

STAICU BALO!

„Argentinienii"

f/e la Vulcan

Avantajată de două meciuri 
consecutive acasă. Știința Pe
troșani trebuia să aibă acum 
10 puncte și o poziție avansa
tă in clasament. Ea a pierdut 
insă întilnirea cu Minerul Lu- 
pom, lucru deosebit de favora
bil pentru această din urmă e- 
chipă. așa că deține, după e- 
tapa de duminică, un loc mo
dest in clasament La drept 
vorbind, el este pe măsura po
tențialului actual al formației 
studențești. Ne pare rău de că
derea acestei echipe care in ur
mă eu doi ani se lupta pentru 
promovarea în divizia B. Nu-i 
vom acuza cu nimic pe jucăto
rii Științei și nici pe antreno
rul lor, dar în asemenea eclip
se cad și echipe mai mari i 
Fcijcnoord, de pildă.

Am urmărit echipa Știința In 
ultimele două jocuri disputate 
pe terenul din Petrila : cu Mi
nerul Lupeni și cu Electromotor 
Timișoara. In primul, studenții 
au evoluat modest, avind In fa
ță un adversar mai puternic, și 
au pierdut cu 1—0. Fotbaliștii 
de la Minerul fuseseră, evident, 
mai buni, deși pe Știința a o- 
colit-o puțin șansa. Cel de-al 
do’-lea. cu Electromotor Timișoa
ra. a fost 
țâneni, mai 
cundă cînd 
victoria cu 
Această 
multă vreme sub semnul incer
titudinii.

Prima repriză a fost oarecum 
echilibrată Știința obține două 
cornere. irosește două bune o- 
cazii prin Făgaș, și în min. 18, 
timi-oreanul Oprean pierde o 
mare ocazie, aflat singur, la 5 
metri de poarta lui Marincan. 
Asistăm, în continuare, la un 
jo plăcut, cu țesături fine de 
pase, cu mai multe cornere și 
ocazii de gol. S-o notăm pe a- 
ceea din minutul 23 : înghesuiți 
In propriul careu, timișorenii 
far eforturi disperate de a evita 
golul. Samson trimite cu capul 
in bara propriei porți. mingea

A

Infrîngere severă

dominat de petro- 
ales în repriza se- 
ei și-au adjudecat 
rezultatul de 2—0. 

victorie a stat însă

revine la Ștefan care ratează 
de la 3 metri. Pînă in finalul 
primei reprize — joc la mij
locul terenului și scor alb.

In partea a doua a partidei 
studenții domină cu autoritate. 
Minutul 48 aduce al 5-lea cor
ner al localnicilor. Știr execută 
impecabil (cum avea să joace 
pe tot parcursul meciului), Ște
fan trimite cu capul spre poar
tă și Făgaș reia tot cu, capul In 
gol : 1—0 pentru Știința. De a- 
cum, pe teren este o singură e- 
chipă — cea a studenților. Ti
mișorenii cad inexplicabil, din 
ce in ce mai mult, doar apăra
rea reușind să mai țină pasul 
cu jocul dinamic al gazdelor. 
Nu trec decit 10 minute, timp 
în care localnicii mai obțin 
două cornere și o centrare de 
pe dreata. a lui Matei, este 
fructificată cu capul de către 
Ștefan. Timișorenii încearcă ti
mid citeva pătrunderi pe extre
ma stingă, unde Tismănaru imi
tă comportarea bună a fratelui 
său student, dar acțiunile lui 
singulare nu au eficacitate. In 
min. 63 Zăvălaș ia locul lui 
Cigmăian, pe aripa dreaptă, a- 
poi revine în postul său de fun
daș central, iar în min. 85, Ma
tei cedează locul lui Bîtea. Mai 
notăm pentru Știința trei cor
nere, două ocazii irosite de Ză
vălaș. cîteva acțiuni deosebit de 
frumoase Știr — Tismănaru — 
Făgaș și cu rezultatul de 2—0 
pentru Știința se încheie o par
tidă de fotbal agreabilă. Și cînd 
spunem agreabilă ne gindim la 
nivelul său tehnic, la cursivi
tatea sa, la perfectul spirit de 
fair-play, pe care am vrea să-l 
vedem întotdeauna pe terenu
rile noastre de sport. Ne-au plă
cut Știr, Tismănaru. Făgaș. Tu- 
dor de la Știința, Tismănaru. 
Cirici, Samson de la Electro
motor.

Etapa viitoaret Minerul Mo- 
tru — Știința.

Dumitru GHEONEA

ni opt minute

Aninosenii și-au
După dușul rece din etapa 

trecută, cind Minerul Aninoasa 
a pierdut acasă cu 4—0 in 
fața Daciei Orăștie, duminică 
aninosenii și-au revenit la nor
mal. Primind replica echipei 
Paringul Lonea, fotbaliștii din 
Aninoasa au prestat un joc bun 
și au învins cu scorul de 3—1.

Meciul începe cu o surpriză i 
In minutul 7 lonenii deschid 
scorul prin Baky. Spectatorii 
vedeau din nou o înfringere a 
favoriților lor pe teren propriu. 
Dar aceasta nu s-a Inlimplat. 
Gazdele pun treptat stăpinire 
pe joc și în minutul 25 ega
lează prin - - --
încurajează

Oltan. Publicul își 
favoriții și aceștia

S-a reluat

revenit concursului

Minerul Lupeni a me;s dum.- 
nică la Minerul Bocșa cu spe
ranța ur.ui egal. Așa se și pă
rea că se va termina meuul, 
deoaiece oaspeții au rezistat 
timp de 82 de minute presin
gul ui insistent al gazdeloi. For- 

prccon.zaiă de antrenorul
«ul
mul;
Cornel Cărare (1—1—3—3) mer
gea bine, lotuși, masată per
manent in careu, apărarea oas- 
pețiloi a cedat in acel minut 
82. La o centrare de pe aripa 
dreaptă, apăiâtorii echipei din 
Lupeni fac un pas înainte, lă- 
sind un atacant advers in of
said Jar, arbitrul de margine 
nu semnalează și Costea des
chide scorul. Peste trei minute, 
o gafă a lui Tonca (minge tri
misă ușor .acasă"), îl pune pe 
Busuioc (cel mai bun jucător al 
gazdelor) in posesia balonului, 
ca: e urcă scorul la 2—0. Deruta 
ți nervii au cuprins întreaga e- 
chipă din Lupeni care nu reu
șește să mai controleze jocul și 
gazdele înscriu încă un gol. In 
minutul 90. Grizea comite fault 
in ea; cu și Preda transformă, 
cu fentă, lovitura de la 11 me
tri i 3—0 pentru Minerul Bocșa.

Trei goluri in opt minute 
mult prea mult pentru o echipă 
cu pretenții, pentru o echipă ca
re .trage" la șefia seriei. Și 
asta... la Bocșa. Nu-i mai puțin 
adevărat că oaspeții au jucat 
și cam timorat, gazdele destul 
de tare, avind să înapoieze u- 
nvle polițe primite in campio
natul trecut la Lupeni. Și-au 

„porția' și Șvedac, și 
Ambruș, deși se afla 

pe banca rezervelor. Cit Ii pri
vește pe oaspeți, in 90 de mi
nute ei au șutat doar de două 
ori la poarta adversă. A arbi
trat slab C. Oprița din Arad, 
ajutat (cu greșeli) la tușe de 
I. Fometescu și C. Ofemberg din 
Tg. Jiu, a căror echipă se due
lează cu Minerul Lupeni pentru 
primul loc.

Minerul a folosit formația : 
Șarpe — Gross, Tonca, Pali, 
Polgar — Grizea, Precup, Șve
dac, Cotroază, Răsădeanu (Mol
dovan min. 85), Pănescu (Ce- 
teraș min. 4G).

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Lupeni — Metalul Turnu Se
verin (la Călan).

îl răsplătesc printr-un nou gol. 
înscris de Furnea. "Al

După pauză, tot gazdele do-' ' 
mină, deși ocazii de a înscrie 1 
au existat și de o parte și de 
alta. Se poate spune că pe oas
peți i-a ocolit și șansa. Anino
senii înscriu al treilea gol, tot 
prin Furnea, și cu rezultatul de 
3—1 pentru Minerul Aninoasa 
se termină partida. Localnicii 
uu jucat bine și au meritat 
victoria, care a generat discuții 
aprinse în rîndul spectatorilor. 
Din aceste discuții am desprins 
nemulțumirea unora privind 
lipsa de ajutor a echipei din 
partea conducerii /Xsociației 
sportive „Minerul" din locali-

late. Se pare că jucătorii ani- 
noseni și antrenorul Ilegeduș 
sint' cam decepționați de acest 
minim interes pentru echipa de 
fotbal.

In jocul de duminică s-au re
marcat : Herlea, Gudacu, To- 
muș, Broască de la gazde, Se- 
reș, Ciocoi, Buksi, David de Ia 
oaspeți. A condus corect o bri
gadă de arbitri din Hunedoara, 
Bvindu-1 la centru pe Cornel 
Rațiu.

La juniori : Minerul 
ringul 1—1.

Etapa viitoare : Preparatorul 
(Petrila — Minerul Aninoasa.

Pronosport nr. 42 
din 18 octombrie 1970

Pa

R. VALEDI

campionatul municipal

1. Rapid — ,U“ Craiova
2. Dinamo Bacău — 

Progresul
3. Farul — Petrolul
4. C.F.R. Timișoara — 

C.F.R. Cluj
5. .U" Cluj — Jiul
6. C.F.R. Pașcani — 

Portul
7. Ceahlăul — 

Metalul București
8. Ș. N. Oltenița — 

Flacăra
P. C.F.R. Arad —

„Poli” Timișoara
10. Gloria Bistrița —

Cri șui
11. CS.M. Reșița — 

Minei ul Baia Mare
12. Corvinul —

C.S.M. Sibiu
13. Gaz'mctan — Vagonul

X

1
X

1

1

1

1

li

1

1

Ieri dimineața am primit la redacție o corespondență in 
care ni se relata cu lux de amănunte despre partida de 
fotbal dintre Minerul Vulcan și Preparatorul Petrila, transfor
mată in repriza secundă intr-o adevărată coridă. N-am vu- 
zut, n-am citit de mull despre un asemenea meci de fotbal

Corespondența ne-a fost confirmată peste cîteva ore 
cind in birou au intrat 5 jucători ai echipei petrilene : Șe- 
reanu cu nasul intr-un pansament apreciabil, Velea cu mai 
multe copci in cap, Constantin tirindu-și greoi un picior 
Bolovan cu urme pronunțate de crampoane pe piept, l.eșu 
bă[ut bine. Cine a tumefiat fizicul și personalitatea acestor 
băieți tineri și talentați ? Cine a coborit frumosul joc de 
fotbal pină la nivelul coridelor spaniole ? Nimeni altcineva 
decit niște huligani din Vulcan care, se numesc fotbaliști, 
xlar care nu știu decit să altereze acest plăcut sport cu 
balonul rotund.

In neputința lor de a ciștiga meciul (de menționat că in 
prima repriză nu s-a inlimplat nimic deosebit), unii jucători 
de la Minerul Vulcan, in frunte cu Costel Golgoțiu, au tre
cut de. la fotbal la box și rugbi, lovind fără milă in niște 
adversari nevinovați. Costel Golgoțiu și-a încercat crampoa
nele și genunchii pe fața lui Șereanu și pe pieptul și stoma
cul lui Bolovan, losif Cugereanu i-a cauzat copci in cap lut 
Velea, Stoenescu l-a scos din .circuit pe portarul Constantin, 
lovindu-i și pe înaintașii Foca și pe Velea, căzut la pămint. 
iar foștii jucători ai Minerului Vulcan, Chiceanu și Fessner, 
l-au bătut la sfirșitul meciului pe Leșu Pumni destui a luat 
și conducătorul echipei petrilene, loan Ciur 11, și tatăl jucă
torului Velea care a încercat să-și ajute fiul grav accidentat. 
Neexislind medic la teren, jucătorii Șereanu și Velea au fost 
transportați la Spitalul din Petroșani. De altfel, nu numai 
medic n-a existat la terenul din Vulcan; n-au fost nici oa
meni de ordine, nici organe de miliție, așa incit corida s-a 
desfășurat „normal", la ea luînd parte și unii spectatori, pă
trunși in incinta terenului de joc. Arbitrul intilnirii, I. Matei 
din Deva, fricos jaeste limită, nu a luat nici o măsură de 
potolire a spiritelor.

Rămași în 6 oameni, petrilenii au reușit să termine me
ciul la egalitate: 1—1. Dar cu sacrificii și cu singe...

Considerăm că situația creată duminică dimineață pe 
terenul din Vulcan trebuie analizată cu maximă exigență 
de către organele municipale și județene de resort și să se 
ia măsuri drastice împotriva celor vinovați. Huliganismul nu 
are loc pe terenurile noastre de sport. Am auzit că se in- 
tîmplă așa ceva prin Argentina. La Vulcan nu. htcepind de 
la antrenorul Marcel Golgoțiu, care, chiar dacă nu a ali
mentat atmosfera acelei partide vulcănene de pomină, 
favorizat, prin pasivitatea sa. desfășurarea ostilităților, 
pină la ultimul jucător recalcitrant vulcănean măsurile 
fie urgente, și, mai ales, severe
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Rugbițtii din echipa a 
Științei, care aciuează i 
B, au evoluat duminică 1 
putere Craiova. Prcsiind 
mai bun, mai organizat, studenții

au învins cu scorul de 14—3. 
ccastă victorie în deplasare an; 
lează înlringerea suferită dumini» 
la Lonea, in lața. formației C.F.R. 
Biajov, _ — -

NI. R.. Duminică Minerul Lupeni 
joacă la Petrila. Sperăm că tova
rășii din secția rugbi a Asociației 
„Minerul" Lupeni vor lua din limp 
toate măsurile de organizare, pen
tru a nu se repeta „isprava' din 
etapa a 111-a cind lupencnii ue- 
buiau să joace la Petrila cu Pre
cizia Săc.-le, dar au pierdut pun.„ 
peprczcnuic.

In 10 octombrie s-a reluat 
campionatul municipal de fot
bal rezervat seniorilor, care an
grenează la întreceri șase for
mații. Iată rezultatele obținute 
în primele două etape : Mine
rul Uricani — I.G.L. Petroșani 
4—1; Utilajul Petroșani — Li-

ceul industrial Petroșani 3—3; 
C.F.R. Petroșani — Preparația 
Corcești 2—0 și Liceul indus
trial - I.G.L. 3—3; Utilajul — 
C.F.R. 1—1; Preparația — Mi
nerul 3—0.

Clasamentul, după două eta
pe, arată astfel :

1. C.F.R.
2. Preparația 

3—4. Utilajul
3—4. Minerul

5. Lie. ind.
6. I.G.L.

in deplasare
In cca de a lV-a etapă a cam

pionatului diviziei B de 
Minerul Lupeni a jucat duminică 
la Tiinăvcni, in compania echipe; 
locale Chimica. La capătul unui 
joc de o bună factură tehn-câ, 
oaspeții au învins cu 6—5 o echi
pă in fața căreia nu cîștigăseră 
niciodată la ea acasă. La un atac 
purtat de lima de ireisterlun 
oaspeților, Tofalvi a reușit o 
cercare dai Precup a ratat ir 
formarea, avind o poziție dificilă. 
Qu 3—c se termină prima parte 
a meciului.

In repriza secundă jocul >c 
desfășoară la ici de dirz. oaspeții 
au unele ocazii bune dai sini 
placați cu precizie de apărătorii 
adverși. In minutul 65, același 
Tofalvi realizează o lovitură de 
picior căzută, urcind scorul _ ia 
6—0 pentru Minerul. Cu cîteva 

scunde inamic de finalul p 
ei, Toader înscrie o incer» 
e care Ncacșa o transformă 
„orul devine 6—5 pentru Minerul 

Lupeni, scor cu care se termină
partida. De la învingători s-a >e- 
marcat țoală echipa, cu sublinieri 
pentru Tofalvi, Narița, Munteanu 
și Precup.

Celor care și-au lăsat 
concediile pentru această 
lună le propunem un iti
nerar pe cit de puțin 
bătut, pe atit de intere
sant și de plăcut prin 
cromatica și varietatea 
peisajului. Este vorba de 
traseul Cimpti lui Neag 
— Herculane. Drumul 
nu este de loc ușor. El 
necesită experiență tu
ristică și o bună pregă
tise jizică din partea 
acelora care s-ar încume
ta să-l străbată.

li. 
de vinătoare 
de unde trebuie 
dts-de-dimineaț ă, 
sacul încărcat 
3 4 zile. După 
minute de la 
drumul carosabil 
chide. Mai departe pote
ca șerpuiește prin păduri 
și poienițe cu vegetație 
abundentă, pe sub virjul 
Gîrba (1742 m), apoi 
coboară printr-o pădure 
deasă pînă la cheile C:r- 
nișoarei. După 4—5 
dc mers, drumețului i 
se înfățișează prima re
velație a traseului. Ape
le Cernișoaret se prăvă
lesc cu un vacarm apo
caliptic într-un abis sub
teran pentru ca, 
cîțiva kilometri, s< 
nească cu putere la su
prafață, de sub labirin
turile carstice, jornund

de plecare : casa
Cîmpușel 

pornit 
cu ruc’ 

pen:ru 
ci leva 

plecare, 
se în-

aici izvoarele Cernei. In 
acest punct se ajunge 
spre sjirfiiul prunei zile, 
a,-a că trebuie instalate 
in graba coriimle Cei 
care nu au conurile cu 
ei se poi adăposti pes'.t 
noapte in conacele din 
împrejurimi.

Dimineața se pornești 
pe malul Cernei, pe o 
potecă dc rara Irumust 
țe ce se oglindește in 
apa cristalină a pîrîului 
La capătul a >—6 orc 
de mers, >e a/unge in 
punctul denumit „Lunca 
largă", unde >e sjirșește 
drumul forestier ce vmc 
dinspre Herculane, pe 
o distanță de aproape 
50 km. Dc aici, drumul 
poate fi continuat cu o 
mașină de ocazie, iar 
dacă nu, tot per pedes,
pinăi la cabana-restaurant 
de la km 14, unde efor
turile iți dnt răsplătite 
pe deplin de confortul 
de la cabană și, m: 
ales, de bucătăria et.

In ziua următoare s 
pornește cu una dc 
multele mașini ce tre 
prin fața cabanei. 5 
trece de punctul de ur. 
portanță terapeutică dt 
numit „Șapte izvoare* , 
se ajunge repede La perl 
Cei na, de la poalele 
Domogledului — stațiu
nea Herculane.
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O forță eficientă a muncii
de partid pe șantiere

COMBATIVITATEA
COMUNIȘTILOR

După modul in care a început 
— cu o intirziere de 30 minute, 
cu o lecturcie defectuoasă a 
darii de seamă, semne ole pri
pelii și superficialității in pregn- 
fire - se părea că reușita lucră
rilor adunării pentru dare de 
scama și alegeri o comuniștilor 
de la S.U.C.T. Uricani (secția 
de utilaje de construcții și tran
sporturi, oporținînd de I.L.H.S. 
București și care deservește in 
Valea Jiului șantierele oceleiași 
întreprinderi) va fi amenințată. 
Dar nu a fost așa. Deși termi
nată seara tirziu, participonții 

plecat satîsfăcuți : scopul
pentru care se întruniseră fusese 
atins pe deplin. Meritul in ocest 
sens o revenit insă în primul 
rind nu atit fostului birou ol 
organizației de bază - care nu 
a reușit să pregătească in mod 
corespunzător nici ultima ședință 
—. ci comuniștilor, adunării ge
nerale, care, printr-o poziție ho- 
târito, analitică și deschisă au 
dezbătut problemele ce fră- 
mintau organizația de partid, în
tregul colectiv ' 
Aceste „probleme", tratate 
dezbătute sub diferite 
de vedere ou generat in 
două hotăriri ferme : biroul 
oles și întreaga organizație 
partid 
cotitură 
șurorea 
nizatorice ; 
domeniul 
lectivului secției, 
rea organizației de partid, 
fie sporite colitativ și

In adunare a fost criticată in
suficienta activitate a biroului 
organizației de boză cit și aba

terile grave de la discipline de 
partid și de producție ale fostu
lui secretar al biroului, Petre 
Motei. Enumerarea cîtorva opre- 
cieri exprimate in adunare este 
edificatoare in acest sens. Redăm 
cileva dintre ele :

— De ce tovarășul secretar
Petre Matei nu a avut curajul
să arate in dorea de seomă fe
lul cum s-a prezentat in repe
tate rinduri in întreprindere ? (...) 
Un om core frecventează bufe
tele, care se îmbată mereu își 
pierde personalitatea, autoritatea 
în foța colegilor de muncă 
(Alexondru Moldovan, șofer) ;
- Au fost unii care nu ne-ou 

focul cinste, in frunte cu tova
rășul Petre Motei. Dinsul a creGt 
anumite fisuri de indisciplină in 
climotul nostru de muncă ; a ple-

cot cu moșino din goroj fără a- 
probere, in interese personale și 
in store de ebrietate, fapt pentru 
care i s-o reținut permisul de 
conducere (ing. Nicoloe Bonciio, 
șeful secției) ;
- Se putea fece mult mai mult

nilor (citat din darea de seamă 
prezentetă in adunare).

Comuniștii au criticat de ase- 
meneo, carențele ce moi există 
in unele compartimente ole ac
tivității de producție a secției cu 
consecințe negative asupra re
zultatelor ce se obțin și a ciști- 
gurilor muncitorilor, 
in special asupra a 
bleme :

CD

ol S.U.C.T. Uricani. 
?j 

unghiuri 
find 
nou 
de 

să focă o 
în desfă- 

politico-orga- 
în 

ale co- 
conduce- 

să 
cantitoiiv.

trebuie
radicală 
muncii 

preocupările 
producției 

sub

pentru dări 
de seamă

- -•

in
■

■

dacă noi, cei care om făcut par
te din biroul organizației de 
bază ne intilneam, ne sfătuiam, 
ne preocupam mai mult (Gh. 
Ilioiu, excavatorist pe utilajul de 
mare capacitate Skoda E-302) ;

- Era necesar ca darea de 
seamă să fie mai documenta
tă (...) Trebuie ca noul birou să 
țină o legătură 
toți comuniștii, 
rii (Todor Rusu, 
tul 2 Uricani) ;

— Secretarul organizației de 
boză (Petre Motei, pînă la dota 
adunării — n.n.) nu s-a preocupat 
de desfășurarea unei munci de 
partid eficiente. Biroul se face 
vinovat de o muncă desfășurată 
nu întotdeauna la nivelul

mai strînsă cu 
cu toți muncito- 
șef coloană, lo-

TELEVIZIUNE
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Deschiderea emisiunii.
Copiii ciută. Selecțiuni din Festivalul de 
cîntecc și dansuri „Bucuria Europei", des
fășurat recent la Belgrad.
Actualitatea fn economie.
1 001 de seri — emisiune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
Reflector.
Seară de teatru „Iertarea0 de Ion Bă- 
ieșu. Interpretează un colectiv de la Tea
trul Mic.
Prim plan. Compozitorul Filaret Barbu. 
Divertisment muzical pe teme folclorice 
românești cu orchestra Elcctrccord. 
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

Cinematografe

S-a insistat 
două

copocitote 
necorespunzătoa- 

- (Gh. Ilioiu, ex-

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Profesorul in
fernului (19—21 octombrie); PETRILA : Castelul 
condamnaților (18—20 octombrie); LONEA — 
Minerul : Vinătorul dc căprioare (19—21 octom
brie); BARBATENI : Comisarul X și banda ..trei 
. iini verzi” (20—21 octombrie); VULCAN: An
chetatorul din umbră (19—21 octombrie): LU- 
PENI — Cultural : Afurisitul de bunic (19—22 
octombrie); Muncitoresc: Winnotou in Valea 
Morții (20—21 octombrie).

Neîolosireo la 
și exploatarea 
re a utilajelor 
covatorist : „se fac ■ plimbări pe 
sute de metri cu excavatoarele 
in carieră. In timpul
Tatrele- stau și așteaptă 

colae Grumozescu. 
mașinile de 5 tone 
tă nu o dotă doar 
de ciment, cite o... -------
2—3 muncitori la masă din dis
pozițiile maiștrilor" ; loan Matei, 
șofer : „Nu avem front de lucru 
in cariera Pribeagu. Aici treaba 
nu merge cum trebuie") ;

șofer
se tronspor- 
cite un sac 
cheie, cite

@ Reparațiile și reviziile utila
jelor nu se execută la timp, iar 
cele care se foc sint de slabă 
calitate - („șenilele buldozerelor 
de la Volea de Pești dacă mai 
ou 50 la sută din papuci, restul 
sint lipsă. De ce oare nu se lac 
reviziile periodice la utilaje 
atunci cind ele sint planificate* 
- Constantin Ciobanu).

Discuțiile care s-ou purtat au 
dovedit maturitate in tratarea 
problemelor vieții de partid, cu 
atestat că „ne aflăm in fața 
unor membri de partid dornici 
de muncă și rezultate bune”, 
după cum spunea inginerul Ale
xandru Blidaru, din partea 
I.L.H.S. București.

In adunarea generală s-ou 
dezbătut deschis o serie de pro
bleme vitale pentru viața organi
zației de partid, pentru întregul 
colectiv ol S.U.C.T. 
dorința ca „ră 
nu 
ou greșit să tragă învățămintele 
și să se îndrepte.

Rezultatele de producție bune 
obținute in ultimo perioadă (30 
la sută din planul anual e deja 
realizat) sint un indiciu că mun
citorii. inginerii și tehnicienii de 
la S.U.C.T. Uricani pot să în
cheie anul 1970 cu un bilanț 
fructuos și lăudabil de împliniri.

Uricani,
__ „răul" ce-a fost 

se moi repete, ca cei

-•

Fabrica de stilpi h’drau)-S'-ungărițelo Noi 
Maria și llîmboi C’.au.'i ■....cutând buc? ie 

elastice pentru stupi hidraulici

A apărut:
Greva generală din România — 

octombrie 1920
Lucrare monografică, editată de Institutul de 

studii istorice și soci al-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., cu prilejul sărbătoririi semicentenaru
lui acestui eveniment.

Răspundem
<5 MUIAT VARADEANU, 

PETRILA. Din scrisoarea a- 
dresată redacției rezultă că 
intre unele acte personale ale 
dv. există o ncconcordanță 
de nume. In această situație 
vă recomandăm să vă adre
sați Notariatului de stat Pe
troșani pentru obținerea unui 
act de notarietate din
să rezulte că este vorba de 
una și aceeași persoană. Este 
necesar să aduceți doi mar
tori care să ateste acest lu-

cititorilor
£ IOAN CAPAȚlNA, O- 

FlCil’L P.T. PETROȘANI. 
In raport cu vechimea dv. in 
muncă, de peste 17 ani. aveți 
dreptul, corespunzător cu pre
vederile articolului 1 din Le
gea nr. 66/1967. la un conce
diu de odihnă de 21 zile.

care

MIERCURI 21 OCTOMBRIE

<5- ILII-1 BALAȘOIU, PE
TRILA. Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești 

i ne-a comunicat că ma
de. de spălat a fost re

ia și că vi s-a predat în 
re de funcționare.

Mica
publicitate

PIERDUT un plic cu acte în 
magazinul -Țăndărică* sau ,.Ro- 
dica" pe numele Avramgșcu 
lancu.

Adrcșați-vă la administrația 
ziarului.

Crește an de an transportul 
dc mărfuri și de persoane po 
arterele rutiere ale țării. Ca ur
mare, circulația pe drumurile 
publice ridică noi probleme, atit 
pentru conducătorii auto cit și 
pentru pietoni. Pentru ca totul 
să sc desfășoare normal, pentru 
evitarea eventualelor situații 
neplăcute, toți participanții la 
traficul rutier trebuie să cu
noască și să respecte cu stric
tețe regulile de circulație. In 
maro parte, conducătorii auto 
și pietonii înțeleg rostul aces
tor reguli și li se conformează 
în consecință. Mai sint insă și 
din aceia care le ignoră, le în
calcă. adesea cu bună știință, 
constituind permanente pericole 
sociale. Asemenea abateri s-au 
manifestat frecvent în ultima 
vreme și pe drumurile Văii Jiu- 

■ lui. abateri ce s-au repercutat 
asupra integrității corporale a 
unor indivizi, asupra stării fi
zice a unor autovehicule.

De la începutul anului cu
rent, în cadrul municipiului 
nostru s-au înregistrat peste 20 
ce accidente grave dc circula
ție. unele chiar mortale. Este 
lesne dc înțeles cile urmări ne
plăcute au lăsat aceste acciden- 
te : familii îndoliate, infirmi
tăți fizice, ani dc închisoare, 
mașini scoase complet din cir
cuitul economic.

Să exemplificăm cu citi-.a oa
meni care, deși cunoșteau im
portanța respectării stricte a re
gulilor de circulație, le-au în
călcat, generînd mari neplăceri 
și mari pagube materiale. Șo
ferul Mihăilă Kontos conducea 
în 17 august autocamionul 21 
IID 1 297, proprietate a I.T.A. 
Petroșani. Circula, in mod nor
mal, pe strada Republicii, car
tierul Aeroport. Fără să se asi
gure, a ieșit de la parcare mo-

tociclistul George F.rșei. Neaten
ția evidentă l-a condus pe a- 
cesta din urmă la fracturarea 
unui picior și deteriorarea mo
tocicletei.

Sint și mulți pietoni care plă
tesc scump neatenția. In 31 au
gust, Victor Luță. din Vulcan, 
a traversat strada fără să se 
asigure, fiind accidentat grav 
(fracturarea bazei craniene) de 
autobuzul 31 IID 1 699 condus 
dc Aurel Streche. Un accident 
tragic s-a petrecut în 17 au
gust la Lupcni. Minora fii via 
Vizi (in etate dc 5 ani) a cobo- 
rit din autobuz și, nesuprave
gheată dc nimeni, a traversat 
strada prin spatele autobuzului^ 
fiind lovită dc autobasculanta 
„Tatra" 32 B 3 904. In ziua ur
mătoare minora a decedat. Oare 
părinții Li viei Vizi își 
ma că. prin neglijența 
ușurința cu care și-au 
tița singură pe stradă, 
de numai 5 ani, sint

dau sea- 
lor. prin 
lăsat fe- 
la virsta 

. coautori 
ai accidentului și decesului ei ? 
Aproape similar s-a petrecut și 
a 'cidenlul mortal al minorului 
Mircea Borda (3 ani) din Lonea. 
Aflat pr stradă. împreună cu 
al ți copii, in 20 august, sc des
prinde din grup și traversează 
strada prin fața unui autobuz. 
Din aceeași direcție cu auto
buzul venea mașina 31 HD 1 197. 
condusă de Vaier Donca. care-1 
accidentează foarte grav pe mi
cul 'pieton și care a doua ?'■ a 
decedat.

Concluziile se definesc singu
re. Regulile de circulație ca, 
dc altfel, toate legile țării, sint 
făcute pentru a fi respectate. 
Ele servesc tuturor aceloia are 
le înțeleg și Ii se .subordonează.

Ioan DURECI 
maior de miliție

Ion MARGINEANU

PROGRAMUL I : 5.05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Viața cărților; 10,10 
Curs de limba germană: 10,30 
Vreau să știu; 11,30 Muzică u- 
șoară; 12.00 Melodiile anotim
purilor; 12,30 Intilnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13.00 Radiojurnal; 13,45 
Cintcce; 15,00 Serial radiofonic

I :

tinerii ascultători; 15.30 
de muzică populară; 

16 00 Radiojurnal; 16,30 Consul
tație juridică: 17.05 Antena ti
neretului; 172)0 Muzică popu
lară: 18.63 Știință, tehnică, fan
tezie; 18,30 Cintecul e pretu
tindeni; 19,00 Gazeta radio; 
19 30 Muzică populară; 20,05 
Tableta de seară; 20.10 Micro- 
recital Gică Petrescu; 20.20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate: 21.00 Vocile artei mo
derne; 21.20 Tangouri celebre; 
21.30 Moment poetic; 21,35 So
fistul serii : Dean Martin; 22.00 
Radiojurnal; 22,20 Sport: 22,30 
Pentru magnetofonul dumnea
voastră; 23,00 Concert de muzi- 
.4 ușoară: 0,03—5.00 Estrada 

nocturnă.

Peste 256 320 ore, omenirea va păși în anul 2000. Jean Ro
bert Probst încearcă în revista elvețiană „Ilustree" să ne 
transporte, pe aripile imaginației, peste acești 30 ani. Ficțiune 
științifică, vor spune unii. Să nu uităm că, de cînd lumea, ficțiunea 

a ceda lor ’l științei.a sfîrșit prin
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I 
I 
I 
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„Blocul 200 d.n I.upeni este o construcție impresionantă. 
Proiectantul lui a studiat îndelung specificul local, alegind 
pentru plasarea blocului o variantă cu netăgăduite avantaje 
create locuitorilor. (In majoritatea lor, apartamentele bene
ficiază de mult soare). Dar, a creat și unele dezavantaje. 
Constructorul, la rîndul său, s-a întrecut și el în măiestrie : 
a ridicat niște ziduri trainice, a executat lucrările interi
oare înainte de termen ș a.m.d. Dar, ca și proiectantul, a 
lăsat și el unele defecțiuni. Un al treilea personaj — bene
ficiarul — s-a bucurat de avantaje, a trecut ușor peste deza
vantaje și... a împărțit cheile numeroaselor familii care aș
teptau cu nerăbdare să intre în casă nouă. Locuitorii au de
venit, însă. în scurt timp martori ai unui spectacol nedorit, 
nevenindu-le să creadă cele ce li se înfățișau ochilor. Apa 
apucase să curgă nu pe țevi, ci prin pereți; caloriferele. în 
loc să furnizeze căldură, furnizau aburi și apă; în aparta
mentele situate la ultimul etaj ploua chiar și a doua zi
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după ce, afară, norii se risipiseră. Terasa nu era construita 
din materiale izolante corespunzătoare, lifturile nu funcțio
nau, în apartamente, cind era apă caldă, lipsea apa rece (și 
bineînțeles, viceversa): așa-zisele .case ale scărilor11 arătau 
jalnic, ușile de acces pe terasă, ca și cele de la recipient! nu 

■ se mai închideau (altele înțepenite, nu puteau fi deschise) 
ș .a.m.d.

Atunci a fost declanșată marca acțiune denumită „re
parație capitală”. Cind, in fața blocului și-au făcut apari
ția primii lucrători ai I.G.L., înarmați cu găleată și mistrie, 
locuitorii au răsuflat ușurați : in sfirșit, canoanele noastre 
se vor termina. Dar și reparatorul (sectorul I.G.L. Lupcni) 
a continuat tradiționala regulă impusă de predecesorii săi. 
Ici un lucru bun, colo două rele ! Nu a'u fost rare cazurile 
cind, cuprinși de mirare, locuitorii s-au adresat in scris zia
rului semnalind curiosul fapt că pe unde au lucrat „igeliștii” 
plouă mai mult ca înainte. In fine, toate cele avind un sfir
șit, să lăsăm deoparte gluma (amară, amară glumă !) și să 
prezentăm situația actuală după ce sume mari de bani au 
fost cheltuite pentru remedieri și... îmbunătățiri.

De cîteva zile nc-a sosit la redacție o scrisoare (nu 
-tim a cita din mănunchiul celor două sute și ceva) care cu
prinde. în cîteva cuvinte, următoarele : .Dc nenumărate ori 
a fost anunțat sectorul I.G.L. din localitate (Lupeni — n. n.) 
pentru a executa unele reparații la conductele de alimentare 
cu apă caldă și apă potabilă din apartamentele nr. 92. 96 și 
100 ale blocului, deoarece, după așa-zisele „reparații capi
tale" executate in primăvară, apa se scurge in continuare 
pe pereți, in camere. în baie, tencuiala de pe tavan a că
zut. pereții sint uzj ctc„ etc. In trei rinduri au venit niște 
meseriași dar. cum au venit, așa au și plecat, fără să facă 
vreo ispravă. Zugrăvelile interioare (făcute de locatari) s-au 
degradat, mobila se deteriorează. Vă rugăm insistent..." și 
așa mai departe.

A doua zi de la primirea sesizării, însoțiți de un maistru 
al sectorului I.G.L. Lupcni ne-am deplasat la fața locului. 
Constatarea a fost una singură : r-elc reclamate corespund rea
lității. Deci, caruselul lucrărilor executate de mintuială nu 
a fost curmat. Adresăm pe această cale un semnal dc alar
mă conducerii întreprinderii (interesate, după cum știm, In 
remedierea situație) și totodată, ne facem cuvenita datorie 
de a anunța organele locale, edilii, comisiile de recepție, 
ba chiar și factorii poștal: că..... Blocul 200" — după numă
rul de reclamații și sesizări declanșate — este pe cale de 
a-și schimba denumirea...

I. MUSTAȚA

Peste 10 680 de zile - anul 
2 000, ordinatoarele vor înde
plini multe din sarcinile ce 
revin astăzi omului.

încă de pe acum, firma 
„American Society of Cyberne
tics" a însărcinat 174 de ex
pert! europeni să prevadă di
feritele aplicații ale ordinatoa
relor. Dintre ele reținem : 1) 
Controlul traficului urban ; 
2) Controlul și supravegherea 
bolnavilor in spitale ; 3) Aju
tor in invâțămint și educație 
la domiciliu ; 4) Circulația ae
riană in aeroporturi ; 5) Diag
nosticul medical perfect.

Cancerul va fi de muit timp 
învins, fa fel ca și maladiile 
mintale. Nu ne pulem imagina 
cum se vor efectua la acea 
epocă, grefele și alte trans
planturi, dar se poate preve
dea de pe acum o impozantă 
familie de „Frankenstein", fiin
țe jumătate-om, jumătote-ma- 
șină. Chirurgia estetică va fi 
in plină expansiune și oricine 
va putea beneficia de servicii
le ei pentru o corecta imper
fecțiunile impuse de natură.

Postul de televiziune va 
peimite recepția unui număr 
de programe în trei dimensi
uni datorită holografiei (folo
sirea razei laser) care va da 
o impresie de profunzime. In 
jurul ecranului de la televizor 
și in același corp vor fi pla
sate instalațiile de videofon 
(telefon vizual), casete de film 
și telex. Acesta din urmă va 
permite oricui primirea ultime
lor știri din lume in 
timp cu ziarele.

Orașele de miine se 
ferenția unul de altul, 
Jonh McHale de la Universita
tea de stat din New York. 
Vor exista atunci in cîteva 
țări, orașe-universitate, științi
fice (exemplu : Cap Kennedy); 
recreative (Las Vegas) ; mu
zeistice (Veneția, Florența) ; 
experimentale, pentru a explo
ra diferite tipuri de viață. Ci- 
teva dintre aceste orașe, pe 
care aerul poluat le-ar face 
de nelocuit, vor fi acoperite 
cu un imens clopot din mate
rial plastic. Altele vor fi scu
fundate in ocean. Acestea din 
urmă nu vor reprezenta o

noutate, aeoa.-e-ce chiar in se
colul nostru, 62 de acvanauți 
și ingineri au petrecut alter
nativ, șapte luni la o odinci- 
me de 15—30 m in cadrul ex
pediției Tektite-ll. S-a dovedit 
cu această ocazie, că acești 
„cobai", care ou studiat bio
logia, fauna și flora acvatică 
nu au suferit in orice caz de 
singurătate, 
desalinizată 
lor in curs, 
două uzine 
Kuweit) va 
și consumată in interiorul 
tinentelor și deserturilor, 
îndoială fertile la acea 
me.

Pentru omul anului 
problema principală va i 
ne, fără îndoială, cea a tran
sportului și circulației. Străzile 
noastre sint incomode. Mai ră- 
mine incă loc in spațiul nostru 
aerian, deși americanii cunosc 
de- pe acum probleme serioa
se intre Boston și Washington. 
Peste 30 de ani mașinile vor 
fi construite din materiale 
sintetice. Se crede că ele vor 
fi propulsate electric incepind

Apa de mare, 
potrivit procedce- 
ptin ebuliție (ce!e 
in funcțiune din 
putea fi dirijată 

con
feră 
vre-

2 000 
rămi-

din 1*80. Ele nu vor avea ne
voie de întreținere și vor cir
cula pe autostrăzi automati
zate, insă nu vor fi conduse 
de un șofer, ci de un ordina
tor. Bineînțeles acest procedeu 
nu se va aplica decit pe ar
terele importante. La mașini
le de miine, loata, după se
cole întregi de dominație, va 
ceda locul pernei de aer sau 
pernei magnetice.

Atingind o viteză de peste 
500 km/h, trenurile anului 2 000 
vor concura in mod avantajos 
avionul pe distanțele scurte și 
mijlocii. Propulsate de un motor 
linear, ele vor alune
ca, datorită unei per
ne de aer, pe un suport de 
beton. Trenul va fi condus 
complet automat, dat fiind că 
semnalele luminoase nu se ob
servă la această viteză. Un 
inginer american, dr. Foa, pro
pune un mijloc de deplasare, 
studiat deja in secolul trecut : 
un tren-țigarâ propulsat de 
reactori intr-un tub uriaș. 
Acest vehicul va putea atinge 
o viteza de 3 000 km/h. Ai la 
ce să visezi I

JJ

vor di- 
susține

□

B
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PETROȘANI

Baronetril" cgnsniM ti: «terial tsmiws cobim
de material lemnos realizat in 
anii cincinalului actual este rc- 

tisticâ a consumurilor specifice \datoare.

(Urinare din pag 1)

Ani de comparație
Lemn de mină Cherestea 

mc/1 000 tone mc/1 000 tone

41.3
37.0
35,0
36,5
33,7

12
11
10.2
9.3
8,1

B
□

anunță pe cei interesați că recrutează candidați pentru 
Școala profesională de ucenici (ucenicie la locul de muncă) 
pentru meseriile de lăcătuși și limplari.

CONDIȚII :
— vîrsta 15—18 ani;
— absolvenți a 8 clase generale.
Solicitanții vor depune la serviciul personal — adminis

trativ al I.I.L., pînă la data de 27 octombrie 1970, Ia ora 12. 
următoarele acte :

— cerere pentru admitere la examen;
— certificat de naștere (copie legalizată);
— actul de studii in original;
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară;
— buletin de analiza singelui;
— examen radiologic-pulmonar.
Examenul de admitere se va ține la Școala profesională 

ucenici Deva, la data de 1 noiembrie 1970.
Informații suplimentare : la serviciul personal—adminis

trativ al I.I.L. Petroșani, str. Mihai Viteazu nr. 1, telefon 
1475.

de

Așadar, .barometrul* consu
mului de material lemnos in
dică o scădere continuă la mi
na Lonea. Ce factori au deter
minat acest curs favorabil in 
anii cincinalului ? Dintre cei 
mai importanți merit a fi con
semnați :

$< introducerea și extinderea 
metodei de exploatare cu aba
taje frontale susținute metalic; 

trecerea la profile de 4X4 
m la abatajele cameră și, in a- 
ccla.și timp, generalizarea pro
cedeului de excutare a gale
riilor de atacare la 2—5 felii;

la toate galeriile de ata
care unde se manifestă presiuni

excesive, s-a generalizat susți
nerea in zidărie;

susținerea preabatajclor cu 
elemente metalice de tip TH;

generalizarea susținerii 
metalice provizorii la toate ga
leriile ce se betonează;

(g>- s-a pus un accent deosebit 
pe pregătirea materialului lem
nos in depozite la dimensiuni 
( it mai corespunzătoare cerințe
lor lucrărilor de armare in sub
teran, rod u cin du-se prin aceasta 
pierderile de lemn, risipa.

Rezultatele bune Înregistrate 
in ultimii ani la capitolul res
pectiv al consumului specific de 
materiale au stimulat colectivul

minei să continue cu stăruință, 
să lărgească aria acțiunilor și 
măsurilor îndreptate spre deter
minarea unor noi scăderi ale 
consumului de lemn. Pentru a 
se realiza in 1970 — ultimul an 
al cincinalului actual — sarci
nile mai pretențioase prevăzute 
la acest consum (32,7 mc/1000 
tone la lemn de mină și 8.5 
mc/1 000 tone la cherestea în 
sfera producției și 40 mc/1 mi
lion, lei la investiții), au fost 
continuate eu vigoare sporită 
măsurile amintite, au fost ini
țiate acțiuni noi, mai eficiente 
pentru îmbunătățirea tehnolo
gici de extragere a cărbunelui, 
de executare a lucrărilor mi
niere. Au lbat o și mai mare 
extindere abatajele frontale cu 
susținere metalică, fapt reflec
tat xle creșterea producției ob
ținute cu această metodă de ex
ploatare dc la 96 818 tone in a- 
nul 1969 la 270 000 tone in 1970. 
A fost, de asemenea. îmbună
tățită tehnologia de lucru la a- 
ceste abataje, prin extinderea 
susținerii metalice în preabata- 
jele dc atac cu folosirea ace
luiași echipament ce este uti
lizat și la frontul abatajelor,

In acest an a fost introdusă, 
pentru prima oară la „mina Lo- 
nea. susținerea metalică a șpi- 
țurilor abatajelor frontale, iar 
recent s-a trecut la utilizarea 
stilpilor S.V.J. tip SAH-2 la sus
ținerea șpițurilor la culcuș și 
coperiș la două abataje fron
tale uimind ca încă la trei a- 
bataje să se introducă acest 
procedeu pînă la sfîrșitul anu
lui. lucru care va permite o 
scădere a consumului specific 
de lemn, în cadrul metodei res
pective de lucru, sub 7,3 
mc/1 000 tone cit s-a realizat 
In cele 9 luni trecute, față de 
II mc/1 000 tone cit a fost con
sumul în 1969.

In luna septembrie la 1000 
tone de cărbune extras la mina 
Lonea, a revenit un consum spe
cific de numai 30,5 mc la lem
nul de mină și de 7.5 mc la 
cherestea, iar pe metodă de ex
ploatare (frontale) dc 7,3 mc. 
Sint cifre ce grăiesc dc la sine 
despre perspectivele ca la mina 
Lonea .barometrul” consumului 
de material lemnos să înregis
treze niveluri și mai coborite 
in viitorul cincinal.
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I. L. H. 5.
Wffll Valea Jiului superior

cu sediul în Uricani
Angajează de urgentă :
— 2 MAIȘTRI MINERI
— 2 ARTIFICIERI

pentru cariera Pribeagu.
Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Se asigură cazare gratuită, cantină contra 

cost, spor șantier și abonament pentru trans
port comun.
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CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU viața internațională

lume.

L / -<■ state. lichidarea

l)

1 sm . a subdezvo Itării, a-
pârarea și normelor

iții mondiale. Sperăm
le ce se vor adopta in

1 gă tură c
vitalle ale omenirii vc>r fi dc
nații:-â sa exercite o .influentă
fa' . rabilă asupra eveni mente-
lor iționale, vor semi in
mc: v cauzei păci i Și des-

Domnule președinte. 
Doamnelor și domnilor.

Sesiunea jubiliară a Organiza
ție-. N./.iunilor Unite este, după 
opinia mea. chemată să dea un 
impuls mai puternic colaboră
rii și cooperării internaționale, 
să contribuie la realizarea de 
noi pa>i pe calea soluționării 
problemelor litigioase și a con
flictelor dintre state, la instau
rarea unei păci trainice. Desi
gur, aceste deziderate se pot 
realiza numai prin acțiunea u- 
nită a tuturor statelor și po
poarelor. In acest sens, aș su
pune atenției dumneavoastră 
considerentele guvernului ro
mân cu privire la direcțiile 
principale către care ar trebui 
să ne îndreptăm eforturile pen
tru soluționarea problemelor 
stringente ce stau azi în fața 
omenirii și de care depind pro
gresul. pacea și securitatea in
ternațională.

— Un obiectiv central al vie
ții internaționale contemporane 
este acela de a se pune capăt 
ncintîrziat războaielor și con
flictelor armate actuale dintre 
state, care constituie un grav 
pericol pentru pacea întregii o- 
meniri, a se înceta orice acte 
de agresiune, precum și de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor state, a se asigura respec
tarea deplină a dreptului po
poarelor la autodeterminare. O 
importanță deosebită ar avea în 
acest sens recunoașterea și apli
carea neabătută de către toate 
guvernele a principiilor coexis
tenței pașnice între state cu o- 
rinduiri sociale diferite. Tn a- 
cest spirit se cere ca toate sta
tele să-și asume obligația so
lemnă de a renunța Ia folosirea 
forței sau la amenințarea cu 
forța în rezolvarea problemelor 
litigioase, de a acționa pentru 
soluționarea conflictelor dintre 
ele exclusiv prin mijloace poli
tice. pe cale pașnică, prin inter
mediul tratativelor.

— Considerăm, de asemenea, 
de o importanță primordială ca 
toate statele să-și ia obligația 
de a-și întemeia relațiile din
tre ele pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectarea recipro
că a independenței și suverani
tății naționale, pe neamestecul 
In treburile interne și avanta
jul reciproc. Numai apărarea și 
respectarea cu strictețe de cătro 
toate statele a acestor principii 
poate asigura o colaborare și 
cooperare internațională sănă
toasă. poate feri de noi con
vulsii viața internațională, poa
te oferi deplină garanție de se
curitate fiecărui stat.

— In rezolvarea problemelor 
Internationale este necesar să 
se aibă în vedere respectarea 
intereselor tuturor popoarelor, 
iar la elaborarea și înfăptuirea 
măsurilor care afectează pacea 
și securitatea generală să se a- 
sigure participarea egală a tu
turor statelor, mari și mici. De
sigur. noi nu uităm nici un mo
ment răspunderea deosebită ce 
revine statelor mari în viața 
internațională. în același timp, 
considerăm că țările mici și 
mijlocii au de jucat un rol de 
seamă în lumea contemporană 
și că ele trebuie să participe 
activ la rezolvarea tuturor pro
blemelor care confruntă ome
nirea. Aceasta presupune ca ele 
să ocupe un loc mai important 
și în Organizația Națiunilor U- 
nite și în celelalte organisme 
internaționale. Tn epoca noas
tră pacea este indisolubil legata 
de progresul societății, de dez
voltarea economică și socială 
democratică a vieții popoarelor, 
de crearea condițiilor care să 
permită maselor să-și spună cu- 
vlntul în conducerea destinelor 
națiunii lor. Lumea spre care 
mergem inevitabil este aceea 
tn care fiecare popor va putea 
fi cu adevărat stăpîn pe soarta

întrevederi
ale președintelui 

Consiliului de Stat 
al României

In cadrul acțiunilor desfășu
rate cu prilejul prezenței sale 
la sesiunea jubiliară a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușes- 
cu, are o serie de întrevederi 
cu șefi de state și guverne, mi
niștri ai afacerilor externe și 
alte personalități care iau parte 
la lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

Președintele Nicolae Ccaușes- 
cu a avut o întrevedere cu pre- 
ședir.tele Zambiei. K. D. Kaun- 
da. ia sediul misiunii române 
la O.N.U. A asistat E. H. K. 

sa. va putea decide asupra vi
itorului său, va putea acționa 
pentru colaborarea pașnică eu 
celelalte popoare. Se impune, 
de aceea. în mod obiectiv să se 
pună capăt politicii de amestec 
in treburile altor state, de spri
jinire a forțelor sociale reac
ționare. retrograde, care se opun 
aspirațiilor popoarelor do a se 
dezvolta corespunzător voinței 
și intereselor lor vitale.

— Considerăm imperios nece
sar să sc acționeze cu hotărire 
pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului — acest anacro
nism rușinos, in cea mai 11a- 
grantă contradicție cu etica și 
principiile internaționale una
nim proclamate azi de popoare
le lumii. Nu se mai poate admite 
reinxierca. sub nici o formă, 
a dominației unui stat de că
tre altul: trebuie să se acțione
ze ferm pentru abolirea neoco- 
lonialismului care reeditează in 
mod mascat spolierea popoare
lor.

— Pornind de la rolul impor
tant pe care il arc națiunea în 
evoluția societății, avînd in ve
dere că incă zeci de popoare 
se află la începutul dezvoltării 
lor ca națiuni și a realizării 
unității lor naționale — trebuie 
susținută cu toate puterile lupta 
pentru constituirea statelor na
ționale de sine stătătoare, pre
cum și pentru apărarea și con
solidarea independenței și su
veranității statelor nou create. 
Realitatea internațională de
monstrează că orice atingere a 
independenței naționale a unui 
popor afectează grav nu numai 
interesele sale vitale, progresul 
și dezvoltarea sa. ci însăși cau
za generală a păcii și civiliza
ției.

Evenimentele confirmă că au 
apus vremurile politicii de do
minație și dictat, că popoarele 
nu mai pot fi îngenuncheate 
prin forță. Aceasta impune a- 
șezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi. pe egalitate și stimă 
reciprocă, cere ca în rezolvarea 
problemelor internaționale să se 
țină seama de voința popoare
lor. de interesele lor naționale. 
Națiunea, statul național vor a- 
vea un rol însemnat de jucat 
încă pentru o lungă perioadă a 
dezvoltării societății omenești. 
Numai o colaborare și coope
rare între națiuni libere și in
dependente care să asigure pro
gresul economic și social al fie
cărei țări poate chezășui pacea 
și securitatea internațională.

— Cursa înarmărilor a luat 
proporții uriașe, cheltuielile mi
litare depășesc 200 de miliarde 
de dolari anual — ceea ce are 
efecte negative profunde asupra 
progresului economic și social 
și a nivelului de trai al multor 
popoare. Armele nucleare con
stituie un pericol grav pentru 
însăși soarta omenirii. In aceste 
condiții, considerăm drept un 
imperativ arzător ca Organiza
ția Națiunilor Unite, ca toate 
statele să acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru înfăptui
rea dezarmării generale și. în 
primul rind, a celei nucleare.

Organizația Națiunilor Unite, 
conducătorii tuturor statelor, 
toți oamenii politici poartă o 
grea răspundere în fața popoa
relor. a viitorului civilizației u- 
mane, pentru eliberarea lumii 
de povara înarmărilor și de 
coșmarul unui război atomic.

Trebuie să spunem cu hotărire 
Nu cursei înarmărilor, Nu ar
melor nucleare !

După părerea noastră, Comi
tetul de dezarmare de la Ge
neva trebuie să primească în
sărcinarea de a acționa efec
tiv, cu reală răspundere pentru 
realizarea scopului in virtutea 
căruia a fost creat. Considerăm 
necesar ca la lucrările acestui 
comitet să participe toate sta
tele interesate. Este, în sfîrșit, 
timpul să se treacă de la vorbe 
lo fapte, de la discuții la mă
suri concrete în direcția dezar
mării.

România apreciază că un e- 
fect salutar asupra eforturilor 
pentru dezarmare, ca și pentru 
cauza păcii în general, ar avea 
promovarea de măsuri care să 
ducă la desființarea blocurilor 
militare incompatibile cu prin
cipiile Organizației Națiunilor 
Unite. Putem vorbi oare de 
„națiuni unite", atita timp cit 
lumea este împărțită in blocuri 
militare opuse ?

Se impune, de asemenea, ca

Mucenda, ministrul afacerilor 
externe al Zambiei.

In cursul aceste: zile, tova
rășul Nicolae Ceausescu a pri
mit pe A. A. Gromiko. minis
trul afacerilor externe al 
U.R.SaS., șeful delegației sovie
tice la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. Au fost de față Corne
lia Mănescu. ministrul afaceri
lor externe al României, pre
cum și A. Dobrînin, ambasado
rul U.R.S.S. la Washington, 
membru al delegației sovietice 
la O.N.U.

Ambele întrevederi s-au des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească. 

o măsură importantă pe calea 
dezarmării, lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul 
altor state, retragerea trupelor 
străine in granițele lor națio
nale.

Considering că una din sar
cinile fundamentale ce revine 
tuturor statelor este aceea de 
a întreprinde acțiuni concrete 
in vederea realizării dezarmă
rii generale și totale guvernul 
român este hotărit să militeze 
cu toată fermitatea pentru în
făptuirea acestui deziderat vital 
al omenirii.

— In lumea do azi s-au acu
mulat uriașe valori materialo și 
spirituale — rod al eforturilor 
de secole ale omenirii, al cu
ceririlor epocale in domeniul 
cunoașterii. O sarcină primor
dială a comunității umane este 
de a veghea ca aceste cuceriri 
să fie puse nu în slujba distru
gerii civilizației, ci a progre
sului și păcii, a transformării 
naturii in folosul omului, a a- 
meliorării condițiilor de viață 
ale locuitorilor planetei noas
tre. Aceasta este însăși proble
ma nodală a zilei de mii ne, a 
viitorului societății omenești, 
care interesează in cel mai înalt 
grad popoarele și, in primul 
rind. tînăra generație. Dorința 
de a construi o lume în caro 
oamenii să se bucure pe deplin 
de roadele civilizației moder
ne. să fie eliberați de perspec
tiva războaielor este sursa prin
cipală a mișcării contemporane 
a tineretului. Consider că tine
retul trebuie ascultat și trebui o 
să aibă un cuvînt greu de spus 
in organizarea vieții sociale do 
miine. Se cer create condiții ca 
tineretul să poată participa mai 
activ la viața socială, să-și poa
tă manifesta energia în direc
ția perfecționării societății uma
ne, a înfăptuirii idealurilor de 
dreptate, libertate și bunăstare 
ale întregii omeniri.

— Printre problemele cele 
mai arzătoare care Iși așteaptă 
rezolvarea in lumea de azi se 
află și lichidarea subdezvoltă
rii. După cum se știe, zone în
tregi ale planetei noastre sint 
rămase în urmă pe planul for
țelor de producție, al nivelului 
de civilizație, al consumului, c- 
crotirii sănătății și instrucției 
publice, și această rămînere în 
urmă se datorește faptului că 
multă vreme au fost ținute sub 
dominație străină, iar bogățiile 
lor au fost exploatate. In se
colul celui mai furtunos pro
gres material, științific și cul
tural. sute dc milioane de oa
meni suferă de subnutriție, sînt 
lipsiți de mijloacele necesare 
pentru dezvoltarea culturală și 
științifică. Perpetuarea acestei 
situații, menținerea și chiar 
creșterea decalajului între țările 
avansate și cele rămase în ur
mă constituie o frînă pentru e- 
voluția generală a civilizației; 
In același timp, aceasta con
tinuă să rămină o sursă de ani
mozitate, neîncredere și conflict 
in viața internațională. Este 
timpul să se treacă de la re
zoluții generale despre lichida
rea subdezvoltării la măsuri 
practice, la un program multi
lateral dc sprijinire a efortu
rilor dc progres ale statelor ră
mase în urmă — program la 
care țările avansate să-și adu
că o contribuție substanțială.

— Pentru accelerarea progre
sului general este necesar ca 
toate statele să-și asume obli
gația de a favoriza dezvoltarea 
nestingherită a schimburilor in
ternaționale economice, științi
fice, tehnice și culturale, lichi- 
dîndu-se orice fel de bariere, 
restricții și discriminări care 
impietează în prezent asupra 
colaborării dintre popoare. Fie
care popor poate să-și aducă o 
contribuție prețioasă proprie la 
cauza progresului și civilizației 
mondiale. De aceea este nece
sar să se creeze condiții pentru 
intensificarea conlucrări națiu
nilor în rezolvarea problemelor 
dezvoltării lor atât pe plan ma
terial. cît și spiritual. Este o 
cerință a însuși mersului îna
inte al umanității, asigurarea 
accesului larg al tuturor popoa
relor la cuceririle științei și cul
turii moderne, la marile desco
periri contemporane ale minții 
omului.

In legătură cu aceasta a- 
precieni că Organizația Națiu
nilor Unite, toate organismele 
sale sînt chemate să acționeze

Dejunul oferit de președintele 
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit luni la prînz un dejun in 
onoarea președintelui Adunării 
Generale a O.N.U., Edvard 
Hambro, și secretarului general 
al Națiunilor Unite, U Thant.

La sediul misiunii române, 
reședința la New York a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Ia intrarea căreia era arborat 
drapelul țării noastre, au venit 
pentru a participa la dejun Ed
vard Hambro cu soția. U Thant, 
președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, Jean Bedel Bokasșa, 
președintele Republicii Africa 
Centrală. Mitia Ribicici, preșe
dintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, Ahmed 
Laraki. primul ministru al Ma
rocului, prințesa Ashraf Pah
lavi. șefa delegației Iranului. 
A. A. Gromiko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii So
vietice, R. Kirchschlager, mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, 
Jan Marko, ministrul afacerilor 

mai, intens pentru stimularea 
cooperării internaționale, facili- 
tînd tuturor popoarelor lumii 
posibilitatea dc a beneficia de 
avantajele civilizației moderne.

— Pentru rezolvarea tuturor 
acestor mari probleme care stau 
azi in mod presant în fața o- 
menirii sc cer eforturi conju
gate din partea tuturor națiuni
lor. In acest sens, Organizația 
Națiunilor Unite — care reu
nește în prezent 127 dc state 
ale lumii — trebuie să joace un 
rol mai important, să contri
buie mai eficient la apropierea 
dintre state, la promovarea po
liticii de pace și destindere, ac- 
ționînd în același timp mai 
ferm pentru preîn timpi na rea 
războiului, pentru zădărnicirea 
oricărei agresiuni, pentru solu
ționarea litigiilor dintre state 
pe cale politică, pentru apăra
rea principiilor Cartei O.N.U. 
Aceasta presupun? să se aducă 
îmbunătățiri substanțiale în ac
tivitatea Organizației Națiuni
lor Unite, și în primul rind să 
se înfăptuiască principiul uni
versalității. Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să asigure 
cadrul de manifestare activă a 
tuturor statelor la soluționarea 
problemelor vieții internaționa
le, în interesul colaborării între 
popoare, al destinderii și păcii.

Este cu totul anormal ca la 
împlinirea a 25 de ani dc exis
tență a Organizației Națiunilor 
Unite, unul din fondatorii săi 
— marele popor chinez — să 
fie împiedicat să-și ocupe locul 
ce i se cuvine în această or
ganizație. România consideră 
absolut necesară restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite și în 
organismele sale; aceasta cores
punde intereselor tuturor po
poarelor, cauzei colaborării și 
păcii în lume. Este necesar ca 
șl alte state care astăzi sînt 
ținute în mod arbitrar în afara 
organizației să-și ocupe locul în 
O.N.U. Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să oglindească fi
del realitățile internaționale de 
azi, să fie cu adevărat un for 
al întregii comunități mondiale, 
și. corespunzător acestui fapt, 
să asigure posibilitatea ca toate 
statele mari și mici să aibă a- 
celași cuvînt și să poată hotărî 
asupra destinelor organizației 
și ale păcii lumii.

Să inaugurăm noul pătrar de 
veac al existenței O.N.U. prin 
eforturi și mai mari pentru u- 
nirea popoarelor, indiferent de 
mărimea teritoriului, de pute
rea lor economică și militară, 
de orînduirea socială. în lupta 
pentru triumful păcii și progre
sului în lume.

Domnule președinte. 
Doamnelor șl domnilor,
Am prezentat opinia guver

nului român asupra cîtorva *g i 
problemele majore ale vieții in
ternaționale a căror soluționa
re, credem, ar putea conduce 
statele spre realizarea unui cli
mat de înțelegere și colabora
re, spre destindere și pace. Ni
meni nu se poate, desigur, le
găna cu iluzia că probleme de 
o asemenea complexitate pot fi 
soluționate de pe o zi pe alta, 
In mod miraculos. Dar a lucra 
cu răbdare, cu perseverență și 
cu răspundere pentru rezolva
rea lor este singura alternativă 
la un nou război, la noi sufe
rințe și distrugeri.

Să nu uităm că istoria va ju
deca felul in care noi. oamenii 
politici de astăzi, am pregătit 
viitorul generațiilor de miine, 
am înțeles aspirațiile și voința 
popoarelor, am slujit progresul, 
civilizația și pacea.

In numele poporului român, 
po care il reprezint la această 
importantă reuniune internațio
nală, sînt împuternicit să declar 
că România va milita întot
deauna neobosit și ferm pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace, 
progres șl colaborare ale uma
nității, pentru afirmarea și res
pectarea tuturor principiilor ca
re stau la baza bunei convie
țuiri internaționale. Țara mea 
este hotărîtă să-și dea întreaga 
contribuție la reușita tuturor 
acțiunilor pe care le va între
prinde Organizația Națiunilor 
Unite pentru pace, colaborare 
șl destindere.

Vă mulțumesc pentru atenție.
(Aplauze puternice și înde

lung repetate).

externe al Cehoslovaciei, E. II. IC. 
Mudenda, ministrul de externe 
al Zambiei, Ivan Bașev, minis
trul - afacerilor externe al Bul
gariei, Nestor Kombot-Nague- 
mon, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii .Africa Cen
trală, Vernon Johnson Mwaan- 
ga, reprezentantul permanent 
al Zambiei la Națiunile Unite, 
președintele Comitetului nr. 4 
al Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Nicolae Ccaușes- 
cu și soția au întimpinat cor
dial pe inalții oaspeți, intreți- 
nîndu-se îndelung cu aceștia.

La dejun au luat parte Du
mitru Popescu, Corneliu Mănes
cu. ministrul afacerilor externe, 
precum și membrii delegației 
române la sesiunea O.N.U. — 
Maria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale a Ro
mâniei. președinta Comitetului 
nr. 3 al Adunării Generale a 
O.N.U., Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, ambasadorii Gh. Diaco- 
nescu și V. Pungan.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, s-au rostit 
toasturi.

Sesiunea jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
Trimișii speciali transmit : Primit 
cordial, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit luni o amplă 
cuvintare la sesiunea jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite.

Așteptată cu vădit și deosebit 
interes, cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea jubiliară 
a O.N.U., a polarizat, ca unul din 
evenimentele de majoră însemnă
tate, atenția generală a repre
zentanților statelor membre, a 
cercurilor politice și ziaristice de 
la Națiunile Unite.

La ședința de luni dimineoță 
erau prezenți in sală șefi de 
state, de guverne, miniștri de 
externe ai peste 90 de țări - 
aspect caracteristic momentelor 
importante din viața organizației.

„Seismograful" politic ol 
O.N.U. - etajul rezervot presei, 
sediu al birourilor marilor agen
ții internaționale, a zeci de coti
diene — trăia alerta caracteristi
că evenimentelor deosebite.

La ora 10,40, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
persoanele oficiale care il însoțesc, 
a sosit la sediul Națiunilor Unite. 
La Intrarea monumentală rezer

Sosirea la Budapesta 
a delegației Comitetului de Stat 

al Planificării din România
BUDAPESTA 19. Corespon

dentul Agerpres, Alexandru Pin
tea, transmite: In capitala ungară 
a sosit luni delegația Comitetului 
dc Stat al Planificării din Româ
nia condusă de tovarășul Maxim 
Bergliianu, președintele C.S.P. care 
va semna la Budapesta protocolul 
privind colaborarea economică și 
livrările reciproce de mărfuri din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară pe 
perioada 1971 — 1975.

A

Încheierea sesiunii Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii
DELHI 19 (Agerpres). — In 

capitala Indiei s-au încheiat lu
crările sesiunii Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii. In ca
drul dezbaterilor au fost examinate 
probleme actuale ale _ mișcării pen
tru pacea și securitatea popoare
lor, ale consolidării rindurilor for
țelor progresiste care se pronunță 
ptyjtru independență națională, 
împotriva imperialismului, situația 
din Asia de sud-est. Orientul A- 
propiat și probleme ale dezarmă
rii..
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• LA MILANO s-a constitui?, 
din inițiativa unor reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afaceri 
din Italia, „Camera de Comerț ita
liană pentru comerțul cu China 
populară". Această instituție a fost 
creată în scopul de a promova 
dezvoltarea legăturilor economice 
și comerciale dintre Italia și Re
publica Populară Chineza.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII SENEGAL, Leopold Senghor, 
a sosit duminică seara la Paris 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Amadou Karim Gaye. Marți, 
președintele senegalez va pleca la 
Bruxelles pentru o vizită oficială 
de patru zile în Belgia, după cate 
va face și o vizită în Luxemburg.

Intr-o declarație făcută pe aero
portul din Paris, Leopold Senghor 
a subliniat că întreprinde aceste 
vizite în calitate de președinte al 
unui stat african asociat la Piața 
comună europeană.

© GUVERNUL EGIPTEAN se 
va reuni marți pentru prima 
dată după învestitura lui Anwar 
El Sadat in funcția de președinte 
al Republicii Arabe Unite, s-a 
anunțat oficial la Cairo. Tot 
marți va avea loc o reuniune 
a Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe. Ambele reuni
uni vor fi prezidate de șeful sta
tului egiptean, Anwar El Sadat.

• LA TRIPOLI au început 
convorbirile algero-libiene în ve
derea intensificării cooperării celor 
doua țări în domeniul petrolului.

Noi incidente 
la Belfast

BELFAST 19 (Agerpres). — Noi 
incidente s-au înregistrat dumi
nicii și in cursul nopții spre luni 
în Belfast. După cum precizează 
agenția France Presse, în apropie
rea unui automobil, la bordul că
ruia se aflau trei militari britani i, 
s-a produs duminică o explozie 
care a provocat pagube materiale. 
In cursul nopții, două focuri de 
armă au fost trase asupra unei 
patrule militare care se deplasa 
într-un automobil pe străzile o-.i- 
șului Belfast. 

vată șefilor de state, in întimpi- 
narea sa a venit directorul pro
tocolului O.N.U., care l-a condus 
in sala de ședințe. Președinteie 
Consiliului de Stat a luat loc la 
masa delegației române, pe 
primul fotoliu din șirul celor in 
fața cărora se oflă plăcuța cu 
inscripția România. Alături au 
luat loc Dumitru Popescu, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, șeful misiunii perma
nente a României la O.N.U.

Tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele care il însoțesc pe 
președintele Consiliului de Stal al 
României au fost conduse in loja 
invitaților.

însoțit de șeful protocolului, 
Io ora 11,55, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a urcat la tribuna 
acestui important for internațio
nal, rostindu-și cuvîntarea urmă
rită cu un viu interes de cei 
prezenți.

Aparatele fotografice și came
rele de luat vederi din cabinele 
rezervate presei fixează pe peli
culă acest moment de seamă. La

La sosirea în gara Nyugati iu 
fost de față Pardi Imre, președin
tele Oficiului Național de Plani
ficare Ungar, reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior 
și alte persoane oficiale. Au fost 
de față, de asemenea, Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta și membri ai ambasadei.

In cursul aceleași zile a avut 
loc prima întîlnire de lucru a de
legațiilor comitetelor dc planificare 
din cele două țări.

Delegații prezenți la lucrările 
actualei sesiuni au adoptat nn 
„apel către guvernele tuturor țări
lor", precum și rezoluții in prin
cipalele probleme examinate. Ape
lul cere tuturor guvernelor -.5 mili
teze neîntrerupt pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, in
terzicerea armelor nucleare, chi
mice și bacteriologice, precum și a 
altor mijloace de exterminare in 
masă, să colaboreze cu mișcarea 
partizanilor păcii din întreaga lu
me în lupta pentru pace, indepen
dență națională și pentru dreptu
rile omului.

CURT
Delegația Algeriei este condusă de 
Belaid Abdessalam, ministrul in
dustriei și energiei, iar cea libian! 
de ministrul petrolului, Ezzidine 
al Mabrouk. In cursul actualelor 
convorbiri vor fi examinate, în 
mod special, posibilitățile de ar
monizare a prețului țițeiului și, 
totodată, masurile comune ce pot 
fi luate în vederea contracarării 
acțiunilor monopolurilor petroliere 
străine care încearcă să-și mențină 
vechile pivilegii în regiunea Orien
tului Apropiat.

• DELEGAȚIA PARLAMENTA
RA FINLANDEZA, condusă de 
Rafael Paasio, președintele Par
lamentului, și-a încheiat luni vi
zita în R.D.G. și a plecat spre 
patrie. Delegația a fost primită 
de Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., și 
de alți conducători ai R. D. Ger
mane, cu care a avut convorbiri 
in legătură cu relațiile dintre 
cele două țări și unele probleme

&
TUNISIA. Pe ru

inele vechiului stat 
cartaginez, distrus 
și transformat in 
provincie romană 
in anul 146 î.e.n. 
ocupat apoi de 
arabi și mai tîr- 
ziu de francezi, s-a 
creat statul tuni
sian, devenit inde
pendent în 1956 și 
proclamat republi
că în 1957. Stat cu 
o economie avan
sată in compara
ție cu alte state 
africane, cu vederi 
largi, politice, Tu
nisia întreține re
lații de prietenie 
cu multe țări ale 
lumii printre care 
și țara noastă.
In foto :

Vedere din Tu
nis, capitala țării. 

foarte scurt timp după începerea 
discursului textele puse la dispo
ziția presei s-au epuizat, iar 
marile agenții au și transmis pri
mele ecouri conținind coordona
tele sole esențiale.

Cuvintarea infățișind liniile 
fundamentale alo politicii externe 
a României este transmisă in 
eter de posturi de radio și tele
viziune. Dintr-o cabină specială, 
echipa de reporteri a televiziunii 
române oferă milioanelor de 
telespectatori din țară posibilita
tea de a urmări nemijlocit acest 
eveniment.

Prin glasul reprezentantului său 
cel mai autorizat, România și-a 
făcut cunoscută, in acest cadru 
solemn al sesiunii jubiliare a Or
ganizației Națiunilor Unite, in 
fața a numeroși șefi de state 
și guverne, poziția sa față de 
marile probleme care confruntă 
lumea contemporană, principiile 
care o călăuzesc in străduința 
sa de a-și aduce contribuția la 
realizarea unei lumi a cooperării 
intre toate popoarele.

Discursul a fost îndelung a- 
plaudat. Numeroși șefi de dele
gații au venit la masa Româ
niei, felicitîndu-l și salutîndu-l cu 
căldură pe președintele Consi
liului de Stat al țării noastre.

| PARIS 19 (Agerpres). — Li | 
I galeriile Bernheim-Jeune din Pa- . 
Iris a avut loc. în prezența unui I 

public numeros, vernisajul ex- * I poziției pictorului Alexandru I
Ciucurencn. Sint prezentate un I 
număr de 46 dc lucrări? — na- I 

Itură moartă, peisaje ere. — crea- I 
te îndeosebi în ultimii ani. Ex- ■ 

I poziția va fi deschisă timp de | 
I două săptămîni. |

I Prezente I •* I 
românești i

BONN 19. — Corespondentul
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans- I 
mite: In incinta Muzeului I
Helms din Hamburg a fost des
chisă, în prezența unui numeros 
public, o expoziție de artă popu
lară romanească. Organizată mb 
auspiciile Muzeului etnografic 
în aer liber din landul Rbena- I 
nia de Nord-W est falia și cit I 
concursul muzeelor de artă I 
populară din București, lași și | 
alte localități ale țării, muzeul 
prezintă un mare număr de 

I exponate, printre care covoare, 
• costume naționale și alte țesă- 
| turi lucrate în motive populare, I obiecte lucrate în lemn, sticlă 

și ceramică, precum și picturi
■ pe sticlă.

internaționale de interes reci
proc.

« MINISTRUL ORIENTĂRII 
NAȚIONALE al Republicii Arabe 
Unite, Mohammed Hassanein 
Heykal, și-a prezentat demisia pre
ședintelui Anwar El Sadat. Demi
sia a fost acceptată. Funcția de 
ministru al orientării naționale al 
R.A.U. a fost încredințată lui 
Mohamed Fayek.

0 Cosmonauții sovietici A. 
Nikolaev și V. Sevastianov, care 
fac o vizită în S.U.A. la invita
ția NASA, au ținut la Washing
ton o conferință de presă,' in 
cadrul căreia au răspuns la în
trebările ziariștilor americani și 
străini in legătură cu zborul lor 
cosmic de 18 zile.

Cosmonauții sovietici au rele
vat că direcția principală in care 
lucrează știința cosmică sovietică 
este crearea de stații orbitale, 
cu ajutorul cărora se va pulea 
studia nu numai spațiul extrate
restru ci se vor putea rezolva și 
unele probleme legate de cerin
țele directe ale economiei națio
nale.

40 369

Furtuni violente 
în Calabria

ROMA 19 (Agerpres). - 
După ce s-au abătut asupra 
Siciiiei, ploile însoțite de fur
tuni violente au provocat inun
dații și in Calabria. Transpor
turile feroviare au fost între
rupte intre Reggio Calabria și 
Taranto, iar șoseaua națională 
între cele două orașe este 
acoperită de apă pe distanțe 
mari. In apropiere de Cosen- 
za un pod a fost luat de ape. 
In zonele inundate au sosit 
echipe de salvare pentru a-i 
sprijini îndeosebi pe agricul
torii care se aflau izolați. In 
regiunea Apuglia, unde a 
plouat fără întrerupere timp 
de 24 de ore, s-au semnalat 
inundații in unele cartiere ale 
orașului Lecce și pe terenu
rile agricole din împrejurimi.

In jurul lumii la bor
dul unei ambarcațiuni 
cu pînze

LONDRA 19 (Agerpres). - 
Un fost parașutist scoțian, in 
vîrstă de 30 de ani, Chay 
Blyth, a luat duminică startul 
intr-o cursă fără escală in 
jurul lumii la bordul unei am
barcațiuni cu pinze. Această 
cursă, al cărei punct de ple
care este portul Hamble (Co
mitatul Hampshire), se desfă
șoară sub egida corporației 
„British Steel". Intr-o declarațe 
făcută ziariștilor la plecare, 
Chay Blyth și-a exprimat spe
ranța că va încheia cu succes 
temerara sa cursă, in 18 luni, 
după ce va parcurge aproxi
mativ 50 000 km. Solitarul na
vigator are la bordul ambarca
țiunii 1,5 tone alimente.

In anul 1966 Blyth, împreună 
cu căpitanul John Ridgeway, 
a traversat Oceanul Atlantic la 
bordul unei ambarcațiuni cu 
rame.

„Bună ziua Roma, 
bună ziua Tokio“

ROMA 19 (Agerpres). - O 
secvență din filmul „Clovnii" 
de cunoscutul regizor italian 
Federico Fellini a inaugurat 
simbătă transmisiunile televi
zate dintre Italia și Japonia 
prin intermediul unui satelit. 
In cadrul emisiunii, care este 
intitulată „Bună ziua Roma, 
bună ziua Tokio", au fost 
transmise, de asemenea, spec
tacole de varietăți și de 
operă.

Muzeul Salvador Dali
MADRID 19 (Agerpres). - 

In baza unei aprobări primite 
din partea guvernului spaniol, 
la teatrul Municipal din ora
șul Figueras au început lucră
rile in vederea transformării 
acestei clădiri intr-un „Muzeu 
Salvador Dali". Figueras se 
află în apropierea localității 
Gerona, unde s-a născut Dali.

Viitorul muzeu va adăposti 
un număr dintre cele mai re
prezentative opere ale cunos
cutului pictor spaniol.
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