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Vizita președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Statele Unite ale Americii
L

WASHINGTON 26 (Agerprcs). 
— Trimișii speciali transmit ; 
Vizita președintelui Consiliului 
da Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, in 
Statele Unite ale Americii a 
cunoscut ieri un moment deo
sebit. Răspunzind invitației 
președintelui Richard Nixon și 
a soției sale, Patricia Nixon, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa. Elena Ceaușescu, 
sint, incepînd de ieri, oaspeții 
Casei Albe. Șeful statului ro
mân este însoțit de Dumitru 
Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. deputat in Marea 
rAdunare Națională, și Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe.

Casa Albă a pregătit inalți- 
lor oaspeți români o primire o- 
ficialâ. potrivit ceremonialului 
rezervat șefilor de stat. Pe 
străzile și bulevardele din ju
rul reședinței președintelui Sta
telor Unite ale Americii, în în
treaga zonă ce cuprinde sediile 
instituțiilor Administrației fe
derale erau arborate drapele 
de stat ale României și S.U.A. 
Interesul suscitat de sosirea la 
Casa Albă a șefului statului 
român și-a găsit o expresie e- 
locventă in atmosfera solemnă, 
caracteristică marilor eveni
mente, marilor întilniri la ni
vel înalt. In parcul Casei Albe, 
Ia locul prevăzut pentru cere
monia primirii, dominat de im
punătorul obelisc închinat me
moriei lui George Washington, 
au venit să întimpine șl să sa
lute pe președintele Ceaușescu 
mii de cetățeni ai capitalei Sta
telor Unite, purtind stegulețe 
românești și americane. Un nu
măr neobișnuit de mare de zia
riști, fotoreporteri, camermani, 
reprezentînd principalele coti
diene, agenții de presă interna
ționale, societăți de radio și te
leviziune, jurnale cinematogra
fice de actualități, căutau să-și

A CASA ALBĂ
asigure locurile cele mai bune 
pentru a surprinde fiecare sec
vență semnificativă a solem
nității primirii. Garda de o- 
noare era aliniată pe gazonul 
din fața podiumului, fanfara 
în ținută festivă și zeci de 
ofițeri cu drapelele celor două 
state încadrau aleile de acces 
la locul ceremonialului.

In jurul orei 10,15 (ora loca
lă), lingă podium, au sosit secre
tarul Departamentului de Stat, 
William Rogers, și soția, amiralul 
Thomas Moorer, președinte al 
Comitetului mixt al șefilor de 
stat major, cu soția, Wal
ter Washington, primarul ora
șului, cu soția. Martin Hillen- 
brand, asistent al secretarului 
de stat pentru proble
mele europene, cu soția, 
Leonard Meeker, ambasa
dorul S.U.A. la București, cu 
soția, Gilbert Hahn jr., preșe
dintele Consiliului districtului 
Columbia, cu soția, ambasado
rul Guillermo Sevilla-Saqasa, 
decanul corpului diplomatic din 
Washington, cu soția.

Erau, de asemenea prezenți 
Dumitru Popescu. Corneliu 
Mănescu, Maria Groza, vi
cepreședintă a Marii Adu
nări Naționale. Corneliu Bog
dan. ambasadorul României 
la Washington, membri ai am
basadei române.

Ora 10.25. Pe cer apare eli
copterul prezidențial, venind 
de la Williamsburg, la bordul 
căruia se aflau președintele 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu.

In timp ce trompeții dau o- 
norul, sosesc la locul ceremo
niei președintele Richard Nixon 
și soția sa, Patricia Nixon.

După ce au coborît din eli
copter, înalții oaspeți români, 
însoțiți de șeful protocolului 
Statelor Unite, Emil Mosbacher, 
urcă într-o limuzină pe care 
sint arborate fanioanele celor

două țări. Sînt parcurse aleile 
parcului, flancate de ofițeri ce 
poartă in bandulieră drapelele 
de stat ale României și S.U.A. 
și care dau onorul. Pe ambele 
părți ale traseului, sute și sute 
de oameni salută cu căldură 
pe distinșii oaspeți.

Limuzina oficială se oprește 
in fața intrării de sud a Casei 
Albe. în apropierea podiumului 
special amenajat pentru aceas
tă ceremonie.

Președintele Richard Nixon și 
soția sa, Patricia Nixon, ies în 
întîmpinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu. Cei doi președinți își 
string mina cu cordialitate. Patri
cia Nixon oferă un buchet de tran
dafiri roșii soției șefului statului 
român. Elena Ceaușescu. La rugă
mintea fotoreporterilor, cei doi 
președinți se opresc cîteva clipe, 
fotografiindu-se împreună.

Președintele Nixon îl conduce 
apoi pe președintele Ceaușescu spre 
podiumul de onoare. Intr-un cadru 
solemn, fanfara intonează imnu
rile de stat ale României și Sta
telor Unite. Garda de onoare în
clină drapelul federal și steagurile 
celor 50 de state ale S.U.A., în 
timp ce răsună 21 de salve de 
artilerie în cinstea președintelui 
României.

In continuare, șeful statului ro
mân. Nicolae Ceaușescu. însoțit de 
președintele Richard Nixon, trece 
în revistă garda de onoare alcătui
tă din detașamente ale principale
lor arme. Cei doi președinți salută 
în momentul trecerii lor prin fața 
drapelelor. Este primiră apoi deli- 
larea detașamentului de toboșari 
și trornpeți ai corpului infanteriei 
marine, îmbrăcați în vestoane roșii, 
pantaloni albaștri cu vipușcă îoșic 
și caschete albe. Comandantul găr
zii ordonă prezentarea armelor și 
împreună cu aghiotanții săi salută 
pe președintele Ceaușescu.

Luînd cuvîntul la microfoanele 
instalate pe podium, președintele 
RICHARD NIXON rostește un 
salut de bun venit.

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu, 
Distinși oaspeți din România. 
Doamnelor și domnilor,

Exact acum un an, domnule 
președinte, m-ați salutat la Bucu
rești ca primul președinte al Sta
telor Unite în vizită în România. 
Astăzi, la Washington, vă salut 
pe dumneavoastră ca primul 
președinte al României care vi
zitează Statele Unite. Ne vom 
aminti întotdeauna primirea 
călduroasă făcută de poporul 
român. Știm că în timpul că
lătoriei dumneavoastră în Sta
tele Unite ați simțit sentimen
tele de prietenie ale poporului 
Statelor Unite față de poporul 
României. In ciuda deosebirilor 
dintre sistemele noastre, nutrim 
o mare prietenie pentru po
porul român, respectăm inde
pendența țării dumneavoastră 
și dorim pace și prietenie pen
tru toate popoarele din lume. 
Cred că discuțiile dintre noi 
vor contribui la realizarea de
zideratelor de pace și prietenie 
din întreaga lume. Sper că in 
cursul discuțiilor pe care le 
vom avea astăzi să aducem o 
nouă contribuție la aceste 
idealuri.

Răspunde președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU1

Domnule președinte,
Doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să vă adresez dv, 
cu acest prilej un salut cordial 
și să adresez, de asemenea,'un 
salut prietenesc poporului Sta
telor Unite din partea poporu
lui român. îmi amintesc cu plă
cere de vizita pe care ați fă- 
cut-o în România, de convor
birile pe care le-am avut. Aș 
dori să vă mulțumesc pentru 
invitația ce ne-ați adresat-o de 
a mă întîlni cu dumneavoas-

(Gontinuare tn pag. a 4-a)

Comunicatul 
Comisiei 

Electorale 
Centrale privind 
alegerea unui 

deputat in 
Marea Adunare 

Națională
In ziua de 25 octombrie 

1970, a avut loc alegerea pen
tru locul de deputat în Ma
rca Adunare Națională in 
circumscripția electorală nr. 
10 Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
județul Bacău.

Comisia Electorală Centra
lă a verificat lucrările Co
misiei electorale de circum
scripție și ale comisiilor sec
țiilor de votare și a constatat 
că alegerea s-a desfășurat în 
conformitate cu dispozițiile 
Legii nr. 28/1966 cu privire 
la alegerea deputaților în 
Marea /Ydunare Națională și 
în consiliile populare.

Candidatul Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, propus de 
Frontul Unității Socialiste, a 
întrunit 99,79 la sută din nu
mărul total al voturilor ex
primate de alegători.

Lucrările referitoare la a- 
ccastâ alegere au fost trans
mise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

| Peste cofa 
celor

Un succes de prestigiu
al economiei județului Hunedoara

îndeplinirea planului cincinal 
la producția de energie electrică
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Energetica hunedoreană, ca
re deține o pondere ridicată 
în producția industrială a ju
dețului, s-a integrat armo
nios în acest cincinal in rit
murile înalte ale dezvoltării 
energeticii românești. Pe ba
za construirii și punerii în 
funcțiune a uriașei Centrale 
termoelectrice de la Mintia, 
dotată cu grupuri energetice 
de mare capacitate, puterea 
instalată
trice ale județului

acestui

L A
WASHINGTON 26 (Agerp’es). 

— Trimișii speciali transmit : Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și so
ția, Elena Ceaușescu, și-au petrecut 
ziua de duminică in orașul 
Williamsburg, din statul Virgin’j. 
Distinșii oaspeți români, împreună 
ca Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marca 
Adunare Națională, Corneliu Aiă- 
hescu, ministru al afacerilor exter
ne, Maria Groza, vicepreședintă a 
Marii Adunări Naționale, și Cor
neliu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, au sosit aici 
cu un elicopter al marinei de coas
tă, pus la dispoziție de Casa 
Albă, fiind însoțit de W. Condus, 
reprezentant al Departamentului de 
Stau

La amiază, elicopterul a ateri
zat în marele parc natural din 
apropierea orașului. In întîmpi
narea șefului statului român au 
venit Vincent M. Geddy, prima
rul orașului Carlisie Humelsine, 
președintele societății care patro-

WILLIAMSBURG
nează bogatul fond muzeistic exis
tent în această originală locali
tate. Primarul și celelalte persoa
ne oficiale au salutat pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, pe soția 
sa, pe toți oaspeții români, cu 
multă stimă și căldură, cu mani
festări de prietenie. Președintele și 
soția sa au fost conduși apoi la 
„Allen Byrd House* — edificiu 
datînd din secolul al 18-lea, <es- 
taurat recent — reședința șefului 
statului român pe timpul șederii 
sale în Williamsburg.

Timp de aproape doua ore, au 
fost vizitate monumentele și locu
rile istorice care conferă vechiului 
oraș — prima capitală a statului 
Virginia — o semnificație cu 
totul deosebită pentru începuturile 
istoriei bisecularc a Statelor Unite 
ale Americii. Astăzi muzeu. cu 
multă putere de atracție pentru 
vizitatori, orașul Williamsburg își 
datorează celebritatea așezării pe 
aceste locuri a primelor grupuri 
de coloniști englezi, faptului că 
tot de aici au pornit mișcarea pen

tru independență, lupta împotriva 
dominației engleze, încununata de 
constituirea statului american. Pe 
aceste meleaguri și-au desfășurat 
activitatea politică George Wa
shington, Thomas Jeferson, Patrick 
Henry și alte personalități din 
acea epocă tumultuoasă a proce
sului de închegare a națiunii ame
ricane. întreaga localitate, al că
rei original centru însumează circa 
100 de clădiri vechi, a fost restau
rată avînd astfel aceeași înfățișa
re ca și în urmă cu două secole. 
Au fost vizitate vechile străzi, Ca- 
pitoliul, casa patriotului George 
Wythe, micile ateliere unde se mai 
practică și azi meșteșuguri care 
evocă în imagini vii timpuri de 
mult trecute, greu de imaginat în 
cadrul actual al vieții economice, 
al industriei americane.

Un deosebit interes a suscitat 
vizitarea unui atelier de turnăto
rie, unde tînărul meșter Dan 
Berg a făcut o interesantă demon
strație de utilizare a unui arhaic 
cuptor metalurgic. Exprimîndu-și

satisfacția de a fi cunoscut pe 
șeful statului român, iirîndu-i sănă
tate și o ședere plăcută la Williams
burg, el i-a oferit obiecte de arti
zanat turnate în acest cuptor. Dan 
Berg a declarat ziariștilor ca a 
lucrat aceste obiecte din proprie 
inițiativă pentru președintele ro
mân, a cărui vizită o aștepta și 
că le-a dăruit „din toată inima, 
marelui om de stat român".

Asemenea manifestări de priete
nie, de stimă și prețuire, l-au în
soțit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de-a lungul întregului 
traseu a) vizitei. Mulți oameni s-au 
apropiat, i-au adresat cuvinte de 
salut, unii dintre ei însoțind gru
pul român la toate obiectivele vi
zitate.

In onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, prima
rul orașului, Vincent M. Geddy, a 
oferit un dejun la care au parti
cipat oficialități locale și per
soanele care-1 însoțesc pe șeful 
statului român.

| 20 000 
fone

| Minerii de la Paroșeni au I înscris în aceste zile o nouă
realizare în palmaresul per
formanțelor lor privind spo- 

Irirea producției de cărbune.
In perioada trecută din oc- 

1 tombrie. din abatajele minei 
I — cu lin înalt grad de me- 
I canizare — au fost date pes- 
I te sarcina de plan 7 200 tone 
: de cărbune, ceea ce face ca 
I depășirea de plan de la in- 
I cepului anului să se cifreze 
! la peste 20 000 tone — dublul 
I angajamentului majorat asu

mat de colectivul minei.
I La noul succes a avut un 
I aport deosebit brigada de 
Ifrontaliști din abatajul de pe 

stratul 15 dotat cu comple- 
Ixul mecanizat OMKT și unde 

randamentul muncii se men- 
■ ține la peste 20 tone/post.

I
I

s

în centralele elec- 
va fi la 

finele acestui cincinal de 
peste 1 000 MW. de 2,6 ori 
mai mare decit în anul 1965. 
Datorită acestui fapt, pro
ducția de energie electrică a 
județului Hunedoara a sporit 
în același interval cu aproa
pe 80 Ia sută, atingînd pen
tru acest an nivelul de 3.8 
miliarde kilowați oră. de 3.4 
ori mai mult ca producția de 
energie electrică a României 
antebelice.

Construcția colosului ener
getic de la Mintia, atingerea 
în termen scurt a parametri
lor proiectați la cele 2 gru
puri de cite 210 MW, func
ționarea cu indicatori tehni- 
co-economici îmbunătățiți a 
Termocentralei Paroșeni și 
celorlalte capacități existen
te, au permis energeticieni- 
lor din județ să raporteze 
îndeplinirea cu 65 de zile 
înainte de termen a planu
lui cincinal la producția 
energie electrică. Avansul 
timp cîștigat, împreună 
devansarea cu cel puțin 
zile a termenului de punere 
în funcțiune a grupului ener
getic nr. 3 de la C.T.E. Min
tia, va permite pînă la finele 
anului, obținerea și furniza
rea în sistemul energetic na
țional a unei producții su
plimentare de peste 600 mi
lioane kilowați oră.

De remarcat este faptul că 
dinamica energeticii hunedo- 
rene are la bază aproape 
în exclusivitate valorificarea 
cărbunelui din Valea Jiului. 
Ilustrativ în acest sens este 
faptul că numai la C.T.E. 
Mintia, fiecare cazan consu
mă pe oră circa 100 tone 
de cărbune, consum care, o 
dată cu punerea în funcțiu
ne și a grupului energetic nr. 
4. va echivala zilnic cu circa 
12 000 tone huilă energetică 
provenită din minele Văii 
Jiului.

O dată cu îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal, e-

de 
de 
cu
10

nergetîcienii județului Hune
doara se pregătesc intens 
pentru trecerea la înfăptui
rea prevederilor cincinalului

viitor, la finele căruia produc
ția de energie electrică a ju
dețului va urca la aproape 
6,4 miliarde kilowați-oră. I

Masă oferită de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de către tovarășul Petre Lupu

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a oferit, luni la a- 
miazâ, o masă tovărășească cu 
prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a zilei de naștere a tova
rășului Petre Lupu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul muncii.

Au luat p’arlc tovarășii Emil 
Bodnaras. Paul Niculescu-Mizil. 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra

dulescu, Virgil Trofin, Uie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Leon- 
te Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Miron Constantincscu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Ion Stănes-

cu. Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan. Chi.vu Stoica.

In numele Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat pe 
sărbătorit și i-a urat sănătate 
și putere de muncă.

In răspunsul său, tovarășul 
Petre Lupu a mulțumit pentru

înalta prețuire ce i se acordă 
și s-a- angajat să slujească și 
în viitor politica internă și ex
ternă a partidului, să-și con
sacre întreaga capacitate și pu
tere de muncă operei de edi
ficare a socialismului în patria 
noastră.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

CITIȚI, AZI,
ÎN PAGINA A 2-A :

• Jiul a rupt zăgazul 
jocului mediocru, dis- 
punînd confortabil de 
F. C. Argeș: 4—1;
• Minerul Lupeni a
învins (la Hațeg) pe 
fosta divizionară B, 
Metalul Turnu Seve
rin : 1—0; • Știința
Petroșani a realizat 
încă un draw în de
plasare : 0—0 la Mo- 
tru, cu Minerul; • 
Baschetbaliștii stu- 
denți au pierdut din 
nou acasă, în fața 
Steagului roșu Brașov; 
® Handbal — Medio
critate obositoare • 
Agenda campionatului

județean de fotbal

întâlnire
I . Școala generală nr. 4 

Petroșani a avut loc, intr-un 
cadru festiv, o întîlnire intre 
pionierii detașamentului clasei 
a VI l-a C și maiorul in rezervă 
Armașu Nicolae, Intilnirea a 
produs un viu interes in rindul 
pionierilor, care au avut oca
zia să asculte relatări intere
sante privind fapte de arme 
ale ostașilor români in lupta 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist.

E X P l \ E It E
Din inițiativa clubului sindicatelor, in sala E. M. Lupeni 

arc loc astăzi, la ora 14,30, o expunere a cărei temă este 
„Timpul de lucru oglindit in realizarea sarcinilor de plan-* 
pe care o va susține inginerul C. Teodorescu.

PATINOAR
Iubitorii sportului pe gheață se for bucura, in lunile de 

iarnă, de un splendid patinoar ce se va amenaja pe locul de 
antrenament al navomodeliștilor din Petroșani, hi prezent, 
Asociația sportivă Jiul execută lucrări de împrejmuire a zo
nei aferente patinoarului precum și alte amenajări necesare.

| Confinut

I TINERESC
I
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
iI ttpuun; c.upcuuiciwc, L'UpUlHtB - 
I sa trezească și să alimenteze I 
. curiozitatea specific tinereas- « 
I că, să atragă tinărul spre I I1 club — care să devină un I 

veritabil lăcaș de cultură —, | 
să-i stimuleze gindirea prin 1 

I forme aparent distract're .
S-a vorbit și s-a studiai p-> I 

■ sibilitățile inființării un • * 
I „cluburi ale tineretului" j| 
’ despre oportunitatea lor ere | 
I dem că e de prisos să mai | 
I vorbim La Casa de cultură I 
Idin Petroșani s-au purtat .

lungi și inutile discuții: săi 
■ fie și cafea ? și băutură ? ’ 
I Sau 
‘ loan 
I sa t ?
• inuti._ . ...
I tineretului"
I deghizeze

I
I
I

activifafilor
cu...

TINERII
Caracterizat prin eferves- ’ 

ccnțu spirituală și dinamism, I 
supus influențelor, de la cele I 
mai efemere pină la altele I 
pozitive și persistente, tine- | 
retul formează un ineputza- ■ 
bil subiect de analiză atit | 
pentru organizațiile U.T.C. ■ 
cit șt pentru activiștii cui- I 
lurali. Este domeniul in care ’ 
sondajul de opinie, cutezau- I 
ța înnoitoare și fantezia pot ’ 
da naștere celor mai neaș- | 
teptate experimente, capabile 
să trezească și să alimenteze 
curiozitatea specific tinereas
că, să atragă tinărul s 
club — care să devină 
veritabil lăcaș de cultură 
să-i stimuleze gindirea prin 
forme aparent distractive 
S-a vorbit și s-a studiat p<' 
sibilitățile inființării un ■< 
„cluburi ale tineretului" 
despre oportunitatea lor cre
dem că e de prisos să mai 
vorbim La Casa t

i numai cafea și răcori
toare ? Unde să fie ampla- 

' ? lată frăminiări absolut 
inutile: aceste „cluburi ale 

“ nu trebuie să se 
in baruri cu as

pect mai mult sau mai puțin

T. SPATARU

(Continuare în pag a l-a)
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Bucurie și... amărăciune Jhi/iyfu se imbrățișeară. Niculescu și Olteanu sini consternați: 2—0!

JIUL
in partida din-

C. A R G E Ș 4-1

Goluri, goluri, multe goluri... 
Goluri cu „cap" înscrise cu 

piciorul, goluri cu „cap" în
scrise cu capul, goluri fru
moase, goluri ingenioase, go
luri „muncite" sau intimplo- 
toore - goluri...

„Condimente" ale meciului, 
delicii ale spectacolului spor
tiv, concluzii ale dominării 
sau roade ale șanse . golurile 
colorează jocul, lungesc sau 
retează elanuri, provoacă de
liruri sau consternări in tri
bune, decid soarta disputelor. 
Avem nevoie de goluri. Oame
nii peluzelor au nevoie de 
goluri. Pentru a vedea țesute 
pe păienjenișul paselor pre
cise, cit mai multe goluri, oa
menii vin la meciuri. Da, pen
tru goluri...

In etapa de duminică s-au 
marcat 31 goluri. Multe, așa-i? 
Se puteu înscrie și mai multe. 
A venit, in fine, timpul să nu 
mai replicăm (ca-n acel dia-

Radiografia
etapei

log dintre două miriapode, in 
iața unui efiș cu Brigitte 
Bardot : frumoase picioare 
dar— puține !) înaintașilor e- 
chipelor noastre divizionare 
că și-au pierdut apetitul go
lului, că se înscriu rar la cu- 
vint

La Arad, U.T.A. a... des- 
cleiat, pur și simplu, pe cea
laltă divizionara bănățeană, 
odministrindu-i o porție dublă 
din „meniul" încasat de ea, 
in acea miercure neagră, la 
Belgrad.

Dinamo, in eternul derby 
b. n. a învins cateț. -
ric. Ca o lună in fund de 
baltă a dispărut Steaua sub 
galopul dezlănțuit al Iui Du- 
mitrache et comp. Rapid - 
Progresul 2—0. Clar și concis. 
Conform p.ev'ziunilor. La fel, 
la Ploiești (scorul realizat de 
Petrolul ar trebui să... mingiie 
inimile jiuliștilor cu o dulce 
speranță), la Constanța (prima 
infringere a băcăuanilor sub... 
noul nume) și la lași (zicea 
crainicul, la radio, că ieșeni
lor nu le reușesc atacurile din 
cauza terenului desfundat ; 
iată, deci, că cei din Copou 
nu mai pot juca decît pe ga
zon uscat — tehnicienii de ei !)•

Despre meciul de la Cluj 
numai cel ce nu înțelege dra
gostea de frate (sau de soră) 
poate să afirme : „Extraordi
nar, ce surpriză !“ Altcineva
nu.

Ai noștri ne forțează să 
căutăm, din nou, superlative. 
Le promitem că vom găsi su
ficiente. Să ne țină, doar, in 
lanțul acesta al victoriilor și-al 
jocurilor excelente, a cărui 
primă za a fost lustruită dumi
nică și vom vedea...

V. TEODORESCU

Dovedind de
Li poartă, fotbaliștii de la Jiul 
învins jără drept de apel 
! . C /frgey .'

efictența

Lo tehnico ați umblat
Argeșul l-ați perforat 
Spectatorii ou văzut
Că acum oți fost in... șut.

Indiscutabil.
tre Jiul și F. C. Argeș se miza, 
ffiră rezerte, pe victoria gaz
delor. Foștii și actualii elevi 
ai lui Titus Ozon se confrun
tau cu actualii și foștii elevi 
ai lui Ion Bălânescu. O știre 
lapidară apărută in .Sportul" 
de sîmbătă sublinia încă o da
lă exigența lui Titus Ozon ca
re nu face nici un rabat de la 
disciplină. El l-a expediat a- 
casă de, la Tg. Jiu pc Dobrin, 
pentru abateri de la conduita 
sportivă, trimițind pe gazonul 
din Petroșani o garnitură ane
miată de absența busolei ei de 
marcă, care este Dobrin. In 
asemenea condiții, argeșenii au 
evoluat haotic, ccdind cu ușu
rință unui Jiu furtunos, ho- 
lărît sâ treacă peste barajul 
neliniștii de la periferia cla
samentului. Elevii lui Ion Bă- 
lăncscu și Viorel Tilmaciu au 
evoluat dezinvolt, practicând 
cel mai bun joc al lor din ac
tualul campionat. Jiul a șutat 
duminică la poarta argeșetvlor 
mai mult decît in toate 'ele 
șapte etape consumate piriă a-

deopotrivă

FOTBAL, DIVIZIA A

cum. Am apreciat
pe dispecerul Libardi. pe ra
pidul Peronescu, pe finul dri- 
bleur Constantin, pe inimosul 
Țurcan. pe insistentul Remus 
Topa. pe ceilalți colegi ai lor, 
intr-o partidă pe care am dori 
s-o reediteze și in meciurile vi
itoare De altminteri, scorul de 
4—1 pentru Jiul este modest 
dacă-1 raportăm la numărul 
ocaziilor de gol. la numărul 
șuturilor expediate spic poar
ta piteștenilor.

Gazdele iau jocul pe cont 
propriu din primul minut și în 
minutul 12 o foarfecă de efect 
a lui Țurcan este parată în 
extremis de portarul Niculescu. 
Presingul jiuliștilor este con
cretizat in minutul 20. Țurcan 
șutcază puternic și piciorul lui 
Vlad schimbă direcția balonu
lui în plasă: autogol, 1—0 pen
tru Jiul. Oaspeții au o reve
nire. Radu slalomeazâ printre 
apărătorii Jiului. îl 
pe stingă pe Jercan dar șutul 
puternic al acestuia este reți
nut de ''âtre Stan. Libardi, 

. Țurran. Peronescu. Popa, din 
nou Țurcan. Libardi și Con
stantin încearcă vigilenta Iui 
Nirulescu. dar acosta este în
totdeauna la post.

După pauză, jocul are aceeași

deschide

direcție (spre poarta lui Nicu
lescu) și același ritm vioi, ra
pid imprimat de gazde. In mi
nutul 46 Țurcan trimite dc la 
10 metri cu capul, de puțin pe 
lingă bara porții, peste două 
minute il imită Peronescu. o 
bombă a lui Țurcan peste poar
tă. un șut al lui Popa pe lin
gă. un corner al Jiului, apoi 
faza mult fluierată 
versată din minutul 
Vlad a degajat mingea 
na. dc pe linia porții, 
nu a acordat pcnalti 
tiv că fluierase faull 
portarului Niculescu. 
n-a fast însă auzit 
car dc către colegii lui dc la 
tușe. In minutul 60, însă. Jiul 
beneficiază dc un pcnalti în 
urma căderii în careu a lui 
Țurcan. A executat Stan, dar 
colegul său de post. Niculescu. 
a parat cu siguranță. Peste 
două minute, un șut-bombă al 
lui Țurcan zguduie bara por
ții adverse, anunțind golul din 
minutul 68. cînd Libardi a 
fructificai o combinație cu 
Țur an și Peronescu. Șchiopâ- 
tînd. dar cu datoria împlinită, 
portarul Niculescu părăsește 
terenul, locul lui fiind luat de 
tinărul Vintilă. La citeva mi
nute. o nouă acțiune de spcc-

și contro-
56, cind 

cu mi- 
Arbitrul 
pc mo- 

asupra 
Fluierul 

nii i mâ-

a gazdelor și mingea, tro
pe la PcronesQU și Li- 

, este expediată in poartă

tacol ; 
rută 
bardi, 
de către Constantin. Argeșenii 
fac față cu greu asalturilor Jiu
lui. se apără supranumcric, hao
tic, in față mizând doar pe 
vivacitatea lui lancu. De alt
fel. el este cel rare dirijează 
ușor o minge spre poarta lui 
Stan, care se rostogolește lent 
in plasă • 3—1 pentru Jiul.

Conturile nu sînt încă în
cheiate. Jiul atacă furibund, 
expunînd poarta lui Vintilă 
unui adevărat asediu. In mi- 
n-ulul 77. Georgescu urcă din 
nou. ca de atîtea ori in arest 
meci. în atac, îl „servește" pe 
Peronescu, acesta il deschide 
pc Țurcan care stabilește sco
rul final al partidei : 4—1 pen
tru Jiul. Victorie meritată, la 
capătul unui joc foarte bun. în 
care, cu excepția Iui Stan, care 
n-a avut ce apăra și a ratat 
ace] pcnalti, toți componenții 
echipei au evoluat bine. Foar
te buni ni s-au părut Libardi, 
Țurcan, Georgescu. Sandu. De 
la F. C. Argeș am reținut e- 
voluția lui Prepurgel și Ol- 
teanu și. bineînțeles, a porta
rului Nirulescu. Do remarcat 
gestul reprobabil al lui Fră- 
țilă care, în minutul 87, l-a

accidentat serios pe Georgescu, 
acesta fiind scos pe brațe de 
pe teren. Echipa lui Ozon a 
evoluat slab, sub posibilită’ ile 
ei reale, eclipsată și de absența 
lui Dobrin. A arbitrat ineeal 
Octavian Comșa din Craiova, 
Au jucat formațiile : .111'1 i 
Stan — Georgescu, George' '• i, 
Stoker. Popescu — Sandu. Po
pa — Peronescu. Libardi. Țur- 

F C. AR- 
(Vinfilă nun.

ran, Constantin 
GEȘ : Niculescu 
71) — Picule;). Olteanu. V 
Ivan — Prepurgel, Dumi 
Ștefan — Radu (lăncii n 
4G). Roșu, Frătilă Jerean

I-a tineret-rezerve — un 
pilog nedorit : 
oaspeții conduceau cu 2—1 
fault imaginar în careul 
gcsenilor este sancționat 
arbitrul N'mlae Barna din 
I roșa ni cu penalii, 
protestează îndelung și. 
două minute <nii trei ci 
vede regulamentul), 
cheamă echipele la 
fluieră sfirșitul 
cîștig de cauză 
scorul de 3—0.
federația de specialitate iși va 
spune cuvîntul.

e- 
in minutul 79 

Un

de 
Pe- 

Piteștenii 
după 

'ît nre- 
arh" fii 

centru si 
partidei. 'Hnd 

gazdelor -u 
In acest caz

Rezultate tehnice Etapa viitoare
Farul — Sport club Bacău 4—2 F. C. Argeș — Farul
Dinamo București — Steaua 3—0 Dinamo București — U.T.A.
U.T.A. — C.F.R. Timișoara 6—0 C.F.R. Cluj — Politehnica
Politehnica — .L7' Craiova 2—0 „U" Craiova — Steaua
Jiul — F. C. Argeș 4—1 Sport club Bacău — „U* CI -1
Rapid — Progresul 2—0 C.F.R. Timișoara — Rapid
C.F.R. Cluj — Cluj 2—1 Steagul roșu — Jiul
Petrolul — Steagul roșu 4—0 Progresul — Petrolul

CLASA MENI
1. Dinamo București 8 5 2 1 14— 7 12
2. U.T.A. 8 5 12 13— 4 11
3. Politehnica 8 4 2 2 15—11 10
4. Rapid 8 3 4 1 6— 3 10
5. Petrolul 8 4 2 2 12—10 10
6. Farul 8 4 2 2 15—14 10
7. „U* Craiova 8 4 1 3 6— 8 9
8. Steaua 8 3 2 3 13—13 8
9. Steagul roșu 8323 4—7 8

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

Agenda campionatului județean

Minerul
a învins

Dumitru GHEONEA

DIVIZIA

Lupeni
la limită

C

Un nou draw pentru
Știința în deplasare

BASCHET

Echipa Parîngul Lonea a ju
cat duminică dimineața acasă, 
cu Dacia Orăștie. La capătul 
timpului regulamentar de ioc, 
victoria a revenit cu rezulta
tul de 2—1 gazdelor. Obținută 
la limită, această victorie este 
cu atît mai meritată pentru 
loneni, ea ilustrînd fidel ra
portul de forțe de pe teren. 
Ca de obicei în jocurile de a- 
casă, gazdele încep bine, dar 
treptat cedează inițiativa — do
vadă a condiției fizice încă 
insuficiente. Echipa din Orăș
tie a lăsat o impresie bună în 
privința comportării pe teren, 
dar de loc plăcută privind dis
ciplina. Echilibrul de forțe de 
pe teren a fost menținut pînă 
în min. 36 cind Onici de la 
Parîngul s-a infiltrat în apă
rarea oaspeților, balonul ex
pediat de el a lovit bara in
terioară și s-a strecurat în pla
să. In min. 44, la o banală de
gajare, jucătorul Crișan de la 
Dacia alunecă și atinge min-

gea cu mina. Lovitură de la 
II metri. Execută Baky și sco
rul devine 2—0 pentru Parîn- 
gul.

Pauza aduce un plus de vi
goare în rîndul echipei din O- 
răștie și o prematură automul- 
țumire în tabăra localnicilor. 
In min. 50. Munteanu încear
că să trimită acasă un. balon, 
Contor îl interceptează și 
scrie din apropiere : 2—1. 
acum, oaspeții atacă mai 
sistent, dar scorul rămine 
schimbat pînă în final. Meciul 
a fost condus de arbitrul Va- 

- sile Rușeț din Hunedoara. Au 
evoluat mai bine, Onici. Ciocoiu 
și Marton de la Parîngul. 
portarul Katona, Hopirteanu și 
Contor de la Dacia.

La juniori • Parîngul — 
cia 1—3.

Etapa viitoare : Parîngul 
Preparatorul Petrila.

în- 
De 
in- 
ne-

Pc terenul din Hațeț, 
rit, sîmbătă după-amiază, 
rea dintre Minerul Lupeni 
ta divizionară B, Metalul 
Severin. Da data aceasta, 
lui Cornel Cărare nu au 
editat jocurile bune prestate pînă 
acum pe terenul din Călan, reu
șind să ciștige cu multă greutate 
cu scorul de 1—0. Este adevărat 
că și terenul alunecos a constitu i 
un obstacol pentru buna desfășura- . 
re a partidei, de aceea nici nu am 
putut vedea execuții tehnice —deo-—• 
sebite de care sint capabili unii 
fotbaliști din Lupeni ca Grizea, 
Bulbucau, Macavei și alții. Pr.niul 
atac al minerilor are loc în min. 
5, cînd Cotroază a preferat să 
centreze din interiorul careului de 
16 m, deși putea șuta nestinghexir 
la poartă. In min. 17, Grizea il 
servește ideal pe Macavei, dai și 
acesta ratează o bună ocazie. Cea 
mai mare ocazie a fost ratata 
Insă în min. 22 cînd Ceteraș a 
centrat pe jos, balonul s-a strecu
rat printr-o pădure de picioare, a 
ajuns la Cotroază care a șutat lab, 
dînd posibilitate portarului Buiuc 
să rețină. In această perioidă 
oaspeții nu reușesc decît 3 cornere 
rămase fără rezultat. Golul victo-

am urnia- 
întîlni- 
și fos- 
Tumu 

elevii 
mai re-

riei Minerului este realizat în nr.n. 
39 de către Bulbucan care a re
cuperat un balon de la un apă
rător advers și l-a expediat in 
plasă.

După reluare, in min. 47, oaspe
ții inițiază un atac periculos la 
poarta lui Șarpe : Rațiu centrează 
înalt, Șarpe boxează balonul la Că- 
prioru care trage puternic dar 
peste bara transversală. In conti
nuare oaspeții stăpînesc mai bine 
jocul, dar jucătorii de la Lupeni 
se apără calm și organizat, Pali, 
Tonca și Polgar înlăturind de fie
care dată pericolul creat. Raportul 
de cornere a fost evident in fa
voarea jucătorilor de la Turna 
Severin : 10—6.

Intîlnirea a fost condusă cu 
multe greșeli de către Ion Haidu 
din Caransebeș. Au evoluat urmă
toarele formații : MINERUL LU
PENI : Șarpe — Gross, 
Pall, Polgar — Grizea, 
(Svedac) ~ 
Macavei, 
TALUL: Buiuc — 1
Cosrache, Ciutar, Cirtog 
boreanu, Rațiu — Țîra, 
Bota, Caprioru.

Etapa viitoare : Steagul roșu
Plenița — Minerul Lupeni.

la

Toaca, 
. ......... Precap 

Cotroază, Bulbucau, 
Cetera? (Szilagy). ME- 

Davidescu,

După victoria comodă obținută 
duminica trecuta pe terenul din 
Pctiila, in fața formației Electro
motor Timișoara, Știința Petroșani 
a jucat duminică la Motru, cu 
echipa locală Minerul. Studenții 
au avut o comportare bună, reu
șind un meritat rezultat de egab- 
late, C—0, care-i menține pe o 
poziție onorabilă în clasament. 
Deși afectat de semieșec, antreno
rul localnicilor, Ștefan Cîrjan (fost 
la „U“ Cluj) i-a felicitat pe _ fot
baliștii din Petroșani pentru jocul 
lor bun și pentru corectitudinea 
cu care au evoluat, exprimindu-și 
regretul pentru duritățile .emise 
dc uni: dintre elevii săi. Știința a 
avut din nou o linie mediană 
prezentă pe tot terenul și o apă
rare de netrecut, în care Tudoi a 
excelat de la un capăt la altul al 
partidei. Atacul, în schimb, 
comportat mai slab, nereușind
fructifice nici una din numeroa
sele ocazii avute.

Desfășurarea partidei a fost in
fluențată de starea terenului com
plet denivelat și desfundat, aco
perit cu un strat de lut lipic.es, 
care a îngreunat deplasarea jucă
torilor și circulația balonului. Gaz
dele domină la începutul întîlni- 
rii, au cîteva ocazii bune de gol, 
dar Marincan Ie rezolvă cu sigu-

s-a 
sa

Staicu BALO1

ranță. In timidele lor atacuri, 
studenții au totuși o ocazie toarte 
bună însă mingea centrată de Știr 
trece pe lingă Marcu și Făgaș care 
ezită să intervină. Mai sint de 
reținut citeva șuturi de la distan
ță ale lui Tismănaru, Știr și 
Marcu, care nu-și nimeresc ținta. 
In minutul 31, Varhonik părăseș
te terenul, Fiind accidentat, locul 
lui fiind ocupat de către Popovici, 
care abia in repriza secundă se 
încadrează în jocul bun al apă
rării.

După pauză, gazdele sînt mai in
sistente la fiecare minge, se apro
pie mai des de poarta studenți
lor. dar apărătorii reaping cu calm 
și precizie totul. In finalul par
tidei, Știința obține trei cornere 
consecutive rămase fără rezultat. 
S-au evidențiat, pentru jocul bun 
prestat, Tudor, Zăvălaș, Bitea, 
Știr și Tismănaru de la Știința 
care a jucat în următoarea com
ponență : Marincan — Izvernari, 
Zăvălaș, Tudor, Varhonik (Po
povici min. 31) — Tismămra, 
Bitea, Știr — Bălăneanu, Marcu 
(Alexandroni min. 75), Făgaș. A 
arbitral bine o brigadă din Cra
iova. formală din X. Mogoroașe 
la centru, I. Digă și N. Cristian 
la tușe.

Echipa studenților din Pe
troșani a fost nevoită să pu- 
răsească din nou terenul în
vinsă in propriul ,Jief“. Este 
adevărat că cei aproape 100 
de spectatori au urmărit un 
spectacol 
bună valoare tehnică, 
tul pentru aceasta re> 
deopotrivă celor 
mâții In primele 
gazdele se apără 
nie și, în același 
traatacă rapid, 
multe ocazii prin Bochiș (du
minică in zi foarte bună). 
La un moment dat. petrnșă 
nenii iși conduc parten-'ro 
de. inlrecere cu 4 și 6 pune 
te diferență, dar atunci cind 
se părea că victoria nu le 
va mai putea scăpa, ei se în-

baschetbalistic de 
meri- 
enind 

două /oi- 
10 minute 
cu dirze 

timp, con
ți nalizi nd

NUMAI
LA UN COS,

9 7

DAR
TOTUȘI

G. L

MEDIOCRITATE OBOSITOARE “

Preparatorul Petrila 
Minerul Aninoasa 1-0

Turul campionatului divi
ziei B de handbal și-a con
sumat duminică ultima eta
pă. Echipa feminină Jiul Pe
troșani a primit acasă repli
ca formației „U“ II Timi
șoara. Cele două vecine de 
la mijlocul clasamentului au 
oferit spectatorilor o partidă 
mediocră, 
anemică, 
gîndim la

Meciul dintre cele două echi
pe s-a desfășurat duminică di
mineața la Petrila pe un te
ren aproape impracticabil din 
cauza ploii insistente căzute in 
preziua meciului. In urma in
cidentelor petrecute in etapa 
trecută la Vulcan, petrilenii au 
evoluat cu citeva indisponibi
lități, fapt ce nu i-a împiedi
cat sâ ciștige intîlnirea cu co
legii lor din Aninoasa cu sco
rul de 1—0. Ambele echipe 
au înfruntat noroiul de pe te
ren, trebuind sâ arunce in 
luptă toată capacitatea lor de 
efort pentru a da jocului o 
notă cit de cil satisfăcătoare.

De la începutul partidei, a- 
tacurile au alternat de la o 
poartă la alta, ocazii mai cla
re avind însă localnicii. De 
altfel, ei au deschis scorul în 
min. 1 prin Foca, care a fruc-

ÎNFRINGEREl
multe ' 

ex- ț 
fi f

de 
nu 

invitați, 
iși egâ

nd •vr
ui a- 
11

trec in yreye/j, au 
pase la adversari, oferă 
celenților Dumitrescu 
Frank bune ocazii de a 
scrie. Și baschetbaliștii 
la Steagul roșu Brașov 
se lasă prea mult 
Ei combină ingenios, i; 
lează și iși depășesc 
saruL a t ind la pauză tu 
vantaj substanțial: 44—'

La începutul reprizei 
cunde, gazdele au o puter
nică revenire, răsturnînd din 
nou rezultatul in favoarea 
lor. In numai 0 minute, stu
denții iși sufocă, pur și sim
plu, adversarul, condueind cu 
scorul de 55—52. In conti
nuare, jocul este de-a drep
tul dramatic Dar plu*u> de 
experiență al stegarilor 
pletat cu citeva erori de ar
bitraj. condur la victoria 
brașovenilor cu 71—69 Fee- 
adevărat că au eiștigat nn 
mai cu un coș diferență 
totuși au ciștiaal Și asta 
esențialul Cei mn’< >mni 
cători au f >st Bochiș ’2* 
lanoșiqa (16). lira (10). B<- 
boiceanu f10) d-’ >a Științ-i 
Dumitrescu H8), Frank (16 
Szabo HO) de la 'steagul ro
șu Brașov. A arbitrat Con 
stantin Negroiu, Bucure*” 
(cu multe greșeli) și Ivan 
Alexandru, Timișoara (Mul
țumitor).

taculozitatea acestui joc a- 
tunci cind combatanții îl 
practică îndirjit, cu pasiune 
și dăruire. Dacă punem in 
balanță \ alorile . celor două 
echipe vom observa un echi
libru sensibil. In meciul de 
duminică. însă, gazdele pu
teau și trebuiau să ciștige. 
Mai ales după jocul lor bun 
prestat cu o etapă în urmă 
la Tg. Mureș, unde au cedat

la limită (7—8) în fața ocu
pantei locului 
men tul
deși au evoluat fără Costea. 
Meciul
fost insă, așa cum spuneam, 
de o mediocritate obositoare. 
Toate jucătoarele au evoluat, 
parcă, cu eîndul la vacanță, 
menajindu se la golvi dar 

la r?.u!(uri. D<- o parte 
alta, evident. Scorul a

II in clasa- 
Dermagant,

citeva 
favora- 

jucat 
proble-

cu timișorencele a

seriei.

C<

Ion CIUR II

tificat cu capul o pasă bună 
primită de la Velea. Petrilenii 
lasă să se întrevadă că vor 
mai înscrie goluri, dar n-au 
reușit decît să rateze mai mul
te ocazii prin Magda, Velea și 
Bolovan. Majorarea scorului a 
fost împiedicată și de forma 
foarte bună a portarului Dan
ci u, care a salvat 
ocazii deosebit de 
bile. Aninosenii au 
slab în atac, nepunînd 
me deosebite adversarului. Cu 
această victorie, Preparatorul 
Petrila totalizează 12 puncte, 
menținindu-se în cursa pentru 
istigarca campionatului jude

țean. A arbitrat bine 
Ciora din Hațeg.

La juniori Preparatorul 
Minerul 2—2.

pe alocuri chiar 
făcindu-nc s 
frumusețea și

D. CRIȘAN

CABANA ȘI VÎRFUL NEGO1UL ! Rezultatele concursului Pronosport nr. 43

® din 25 octombrie 1970

1
1

1 Amatorul de drumeție care mers pe un drum cu dife- de odihnă și agrement poar- Negoiul sînt: Porumbacul,
— Steaua

_ 1
străbate cărările Făgărașului rențu de nivel de 1 000 m. ta doar simbolic denumirea pe linia Brașov — Sibiu și . 1. Dinamo București
este atras întotdeauna de un Înălțat pe versantul nordic tradițională de cabană. Ser- Curtea de Argeș. In mod o- J 2. Rapid — Piogrcsul 1 1
nume cu rezonanță in geo- bișnuit, se pleacă prin Bo- — .U" Craiova 1 1
grafia turistică a țării: vir- 
ful Negoiul (2 540 m). Al doi
lea ca înălțime din întreg Itinerarii și popasuri turistice rumbacul de jos (402 m). Se 

trece prin Porumbacul de sus 
(458 m), ajungindu-se la

1 4. C.F.R. ClujJ 5. Petrolul
— ,UU Cluj
— Steagul roșu

1 11 1
lanțul Carpaților românești Glăjărie (576 m) pe o șosea 6. Jiul — F. C. Argeș 1 1
— primul fiind Moldovea iu al munților Făgăraș, pe pi- viciile -.ale, bucătăria per- de circa 13 km. De aici se 1 7. Farul — Sport club Bacău
(2 544 mj, virful Negoțul p'^a- dorul muntelui Șcrbota, ho- manentă, grupul electrogen urmează poteca marcată cu 8. U. T. Arad — C.F.R. Timisoara 1 1
te fi străbătui relativ ușor, telul alpin Negoiul reprezin- propriu, apa curentă, came- triunghi albastru, spre Mă- “ 9. Juventus — Milan 2 1
in vreajma sa aflîndn-se ho- t-j o excelentă reușită in do- rele cu 2—3 paturi, toate gura, pe culmea Puha, apoi — Cagliari 2 1
telul alpin cu același nume. meniul construcțiilor turiști- oferă turistului condiții op

time de cazare -si confort.
pe culmea Șerbotei pînă Ia . 11. Fiorentina — Napoli 2 *

De la hotel, situat la altitu- ce. Realizat in Aii arhitec- Stațiile C.F.R. cele mai a- cabană. De la stația C.F.R. | 12. Lancrossi — Tot :no x 1
dinea de 1546 m se ajun ,e tonic, pe motive naționale propiale, de unde se poate Porumbacu și pina la cabană ■ 13. Varese — Roma X
pe virf in circa 3 ore de românești, acest splendid Loc pleca spre cabana și virful se fac 7—8 ore de mers. 1

— —— — —““ ““ “““

evoluat de la egal la egal, 
nici o echipă nu a condus cu 
mai mult de un gol, în fi
nalul primei părți a parti
dei oaspetele atind un avan
taj minim : 6—5 pentru ele.

Ne așteptam ca in repriza 
secundă, echipa locală să se 
impună și să ciștige intilni- 
rea. Dar partida și-a urmat 
cursul lent, cu egalitate în 
joc și pe inexistenta tabelă 
de marcaj. Ușor accidentată 
la mina dreaptă. Costea n-a 
mai dat randamentul scon
tat. iar coleggle ei nu și-au 
DMimat întotdeauna răspun
derea șutului la poartă. Nici 
oaspetele n-au evoluat mai 
bine. Ele au făcut mai mult 
un joc de așteptare, s-au a- ’ 
parat foarte bine, organizat, 
pe semicerc. contrast aeind 
rareori dar eficient, mai a- 
les prin Topirceanu, deospbit 
de dotată, de întreprinzătoa
re și de calmă. In u’timHe 
minute de joc. tensiunea a 
crescut pe teren și in rindul 
spectatorilor, arbitrul L. Pas- 
cu, din Bistrița, s-a întrecut 
in greșeli, meciul devenind 
și mai obositor. E| a elimi
nat-o cu ușurință pe portă- 
rița Tudor. Cătuțoiu a intrat 
cu teamă in poartă și a pri
mit imediat sol. avantajul 
trecînd cu 8—7 de partea ti- 
mîsorcncelor. O lovitură de 
la 7 metri transformată de 
către Costea a restabilit însă e- 
galitatea. absolut echitabilă 
după aspectul general al in- 
tilnirii. la Jiul mai bine 
au evoluat Ionescu (minus 
nervii din final), Costea și 
Tudor, iar de la «U“ II Ti
mișoara. Topirceanu. autoare 
a șase goluri. Pentru gazde 
au înscris Costea 5 (unul din 
7 metri). Bodnar, Maier și 
Ionescu. Sub orice critică ar
bitrajul Iui L. Pascu, din 
Bistrița.

In deschidere s-a disputat 
meciul dintre Știința Petro
șani și Sănătatea Păclișa. 
din cadrul campionatului ju
dețean. Au rîstigat gazdele 
Cu 29—20 A arbitrat bine 
cuplul P. Pohl — A. Mileti 
din Petroșani.

G. DINU

»e-

Nic.ilae I.OBONȚ

RUGBI
România
Italia 14-3

ROVIGO 25 (Agerpres). - 
Prin telefon : Aproape 8 000 
de spectatori au urmărit du
minică la Rovigo meciul inter
național de - - — - 
pele Italiei 
tind pentru 
F.I.R.A. La 
spectaculos,

rugbi dintre echi- 
și României con- 
Cupa Națiunilor" 

capătul unui joc 
_1________ _ rugbiștii români,
care au evoluat remarcabil in 
repriza a doua, au obținut vic
toria cu scorul de 14—3 (0-0). 
Rugbiștii români au fost dese
ori aplaudați pentru acțiunile 
ofensive întreprinse.

lipic.es
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COMPETENTA. PRINCIPIALITATE, COMBATIVITATE (Urmare din pag. I)

roșu

La depozitul de materiale Varnița

iată ce se cere comuniștilor 
din compartimentele gospodăriei locative

Ceea ce a caraclei izat. in 
f .rnblu. udur .; ea generală 
ci ganizație; de partid dc 
J G.L. l’ftro-aci — . 
fost, fără îndoială, atmosf 
de lucru creată in jj 
plex;lății de probleme ale in
ii ețjrindei ii. atmosferă impusă 
prin insâ'i . onținutul dă. 3 de 
(ramă a biroului. Pregătită te
mei nk-. darea de seamă a rcu- 
ș.t să cuprindă întreg il peri
metru al activității de gospo
dărire 
în extrema 
dare in revistă a rezultatelor, 
fără să se rezume, cu alte cu- 
\ inte, la prezentarea de supra
față a a-elor neajunsuri, una
nim cunoscute, căror.,, de re
gulă, nu 1: se găsesc soluții. 
Spiritul critic, dv analiză, a- 
racteristic comuniștilor, a con
tribuit la scoaterea in eviden
ță a unor lacune din activi
tatea membrilor de partid, a 
cauzelor rare determină, in 
relațiile de muncă, neajunsuri, 
lipsuri, greutăți. Dar, așa cum 
bine s-a arătat în concluziile 
exprimate la sfirșitul adunării, 
critica, analiza cauzelor amin
tite puteau fi mult mai adinei, 
pentru a canaliza discuțiile nu 
ntit pe un 
tehnicistă

a 
la 
a

locali vă, fără să cadă 
unei treceri Iapi-

upat suficient dc crește- 
spiriiului de răspundere al 

comuniștilor, al tuturor sala- 
.ților față de problemele de 

producție
— Unora dintre saloriații în

treprinderii, a .iritai tovarășul 
C,!.' rghe Golan, directorul 
I.G.L.. referindu-se la aspecte 
ale iiidis :plinei in muncă, le 
lipsește receptivitatea față de 
chemările biroului organizației 
dc l-ază. ale conducerii între
prinderii. De semnalat, de ase
menea. faptul cu intre aceștia

pr

Adunări
pentru dări
de seamă

și

de producție. in 
nivelului politic fi

făgaș dc abordare 
a problemelor, cit 

rpre acela al afirmării rolului 
conducător al organizației de 
partid pentru crearea opiniei 
care să combată fenomenele 
negative, să sporească răspun
derea fiecărui comunist pentru 
îndeplinirea exemplară a indi
catorilor de plan, pentru asi
gurarea unor servicii de cali- 
Ș superioară la întreținerea 
fondului locativ.

Cu toate lipsurile care mai 
umbresc activitatea unor com- 
p irtimente ale întreprinderii 
încă o dată avem prilejul să 
menționăm spiritul dc înnoire 
ce se întrevede în organizarea 
procesului de producție, la ni
velul rpntralei, hotârirea co
muniștilor de a curma pe cit 
porib'l lanțul de neajunsuri 
r.i•■.tc in rindul populației prin 
pce;.- :tarca Ia timp și în bu
ne . ondițiuni a prestațiilor de 
scrvi< îj pentru lo uitori. Fără 
îndoială, s-au obținui rezulta
te bune în activitatea I.G.L. 
Insă, așa cum s-a arătat in da
rea de scamă, sectoarele și ser
viciile I.G.L. au manifestat 
tendința obținerii unor 
zări de un volum sporit 
< . ârile executate pentru 
se unități socialiste, in 
îeparațiilor la fondul dc locu
ințe propriu. Tot așa cum. din 
ic ’tea unor numeroși salariați 
s- i manifestat lipsa de răs
pundere în fața sarcinilor dc 
r ' Fj_ indisciplina âfectînd 
Mr i-abil buna desfășurare a 
i-1 jții întreprinderii. Aflat 
tn fita acestor aspecte, biroul 
wg ■ vz iției dc partid nu a luat 
Ir-totdc ;-.ma atitudinea impusă 
de starea lucrurilor,

alegeri

organizațiile 
de partid

exc

reali- 
la lu- 
diver- 
dauna

se află chiar și unii membri 
de partid care se consideră ab
solviți de orice răspundere du
pă ce au semnat condica de 
prezență la plecare. Multe ser
vicii din centrală iși puteau 
.sp'/ri aportul Ia realizarea u- 
nor lucrări, dar unii salariați 
înțeleg greșit menirea lor a- 
tunci cind se deplasează pe te
ren. la sectoare, limitindu-Se la 
o muncă de „inspectoral'*, deși 
îndatorirea lor este aceea de 
a da lucrătorilor cele mai com
petente indicații, cele mai op
tim" soluții pentru remedierea 
lipsurilor. Trebuie impusă O 
disciplină fermă, trebuie să 
crească răspunderea tuturor sa- 
lariaților, a tuturor muncito
rilor față de sarcinile de ser
viciu și acest lucru s<î înceapă 
de la membrii de partid E- 
xemplul personal dat de comu
niști să co.istituie cu adevărat 
un factor mobilizator al între
gului colectiv de salariați.

— Un mare accent va tre
bui pus pe activizarea comuniș
tilor in acțiunile de întărire a

disciplinei 
creșterea 
ideologic al salariaților, a ară
tat tovarășul Ștefan Kracktus, 
inginer șef. Alți vorbitori, în
tre care Stanislav Laig, Ernest 
Schlesinger, Aurel Iancu. Be- 
none Șchiopu și alții, s-au re
ferit, de asemenea, la nccesi- 
tutea activizării formelor de 
educare într-un spirit partinic 
a salariaților, prin îmbunătă
țirea învățământului politic. 
Principialitatea, curajul răs
punderii, competența trebuie să 
•aracterizeze activitatea tuturor 
comuniștilor. Numai astfel — 
s-a desprins din discuții, 
o concluzie — se va putea 
registra un reviriment in 
livilatea întreprinderii, va pu
tea fi întronată disciplina in 
producție.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvin tul tovarășul Traian 
Blaj, membru al Biroului Co
mitetului municipal de partid, 
pri-m-vicepreședintele Consiliu
lui popular municipal. „Activi
tatea desfășurată de organiza
ția de partid în ultimul timp, 
a fost superioară anilor prece
dent!, a arătat vorbitorul. Cu 
toate acestea ca nu s-a situat 
la nivelul posibilităților. Chiar 
din discuțiile țrurtate fn aceas
tă adunare a reieșit faptul că 
„unii au muncit mai mult, al
ții mai puțin sau de loc", sta
re de lucru care trebuie să fie 
înlăturată. Comuniștii trebuie 
să adopte o poziție combativă 
in fața abaterilor ce le săvîr
șesc unii salariați. să fie exi
geați față de ei înșiși, intran
sigenți in îndeplinirea sarcini
lor de serviciu. Nu este sufi
cient să ne recunoaștem Unsu
rile dacă nai trecem cu hotă- 
rire la înlăturarea lor. la 
bunătățirea activității de 
care zi".

Referindu-se pe larg la 
datoririle salariaților I.G.L. 
ță de asociațiile de loca 
vorbitorul 
nea. recomandări utile 
rii generale, arătînd . _ 
țiile dintre proprietar și 
tar trebuie privite cu mai 
tă răspundere : 
I.G.L. nu au fost 
prin înființarea < 
întreprinderea de 
localiz'd trebuie să r.......... .
colaborarea cu locatarii ca un 
sprijin real î i buna conser
vare a fondului locativ. Nuinai 
astfel, printr-o colaborare bine 
înțeleasă, vor putea fi elimi
nate neajunsurile ce mai per
sistă pe alocuri, asigurîndu-se 
îmbunătățirea activității de vi
itor, obținerea unor 
tot mai superioare in 
nerea corespun 
dului locativ, 
la timp și in 
a serviciilor 
populație".

sordid. Intr-o atare atmosfe
ră tulbure nu mai poate fi 
vorba de cultură. Iată un e- 
xemplu care limpezește re
toricele întrebări de mai sus: 
cu citva timp in urmă a 
fost inițiată o discuție cu te
ma „Ce înseamnă a fi mo
dern ?" Parcă sfidind scepti
cismul care învăluie prema
tur astfel de acțiuni ale ti
nerilor — și destinate lor —, 
discuția a fost deosebit de 
interesantă, o revelație pri
vind frămintările tinerilor. 
De ce nu s-a continuat ? 
Numai un festival județean 
poate stimula și iniția acti
vități salutare ?

La clubul din Lupeni se 
pare că faza ridicării din ti
neri (semn al neputinței) a

ca 
in- 
ac-

im- 
fie-

în- 
. fa- 

•ciațiile de locatari, 
a făcut, de aseme- 

■omandăr; idile adună- 
că rela- 

loca- 
mul- 

„ Atribuțiile 
diminuate 

asociațiilor, 
gospodărie 

i privească

realizări 
întreți- 

izăitoare a fan
in satisfacerea 
bune condițiuni 
prestate

Stațiunea Păltv Sibiu. Foto : N. MOLDOVEANU

I. mustatA

Conținut
tineresc

fost, in sfirșit, 
Crusta groasă a 
fost spartăi: s-a 
„Clubul tineretului", deocam
dată. după știința noastră, 
unic in Valea Jiului. De la 
1 octombrie, conducerea clu
bului colaborind mai fruc
tuos cu comitetul orășenești 
U.T.C.. intenționează să a- 
tragă tinerii din Lupeni in
tr-un cadru intim, capabil să 
creeze atmosferă mai pro-, 
pice discuțiilor libere. „Pentru 
început — afirma Dumitru 
Făiniș. directorul clubului sin
dicatelor — ne-am propus o 
tematică preponderent edu
cativă. Cu timpul ea se va 
schimba în funcție de pre
ferințele jxirticipanților. Invi
tăm și persoane competente 
intr-un anumit domeniu care 
să dea O structură discuții
lor. ferindu-le de pericolul 
nesemnificativului. Dorim să 
mai înființăm o formație de 
muzică ușoară care să agre
menteze aceste activități la 
care tinerii au aderat"

E un început. Un început 
fără cafea, băuturi alcoolice 
sau răcoritoare — nu aces
tea formează esența ..clubu
lui tineretului", nici măcar 
accesorii nu sînt. Activiștii 
culturali se înspăimîntă prea 
repede, ei doresc, intr-ade
văr. ca de la început să dea 
năvală tinerii ? Mai întii să 
existe o garanție a calității 
și o cunoaștere a problema
ticii tinerești, apoi urmează 
participarea.

Clubul din Lupeni este 
exemplu in acest sens și 
continua să fie atita timp 
iși va păstra un conținut 
neresc.

depășită, 
inerției a 

înființat

un 
va 
cit 
ti-

Operativitate și 
grijă gospodărească

Depozitul central de mate
riale al Bazei de aproviziona
re și transport este punctul de 
tranzit al utilajelor și 
halelor primite de la 
zori, in drumul lor spre uni
tățile de producție ale Cen
tralei cărbunelui Petroșani. 
Sarcina colectivului de muncă 
al depozitului este descărcarea 
operativă din vagoane sau din 
autocamioane a materialelor 
primite — cu excepția lemnu
lui de mină, a betonitelor, ma
terialelor de masă și mașinilor 
grele — precum și recepționa- 
rea și depozitarea lor în con
diții optime, apoi pregătirea și 
încărcarea din nou in 
cele de transport auto 
derea expedierii către 
țile consumatoare.

In scopul rezolvării

mate- 
furni-

acestor 
sarcini, la Varnița s-au făcut 
o serie de amenajări cum sini : 
stația termică proprie, construc
ții pentru depozitarea mate
rialelor care prin natura lor 
trebuie ferite de intemperii, 
împrejmuiri, căi de acces ș.a. 
Ca - urmare s-au creat condiții 
ca depozitul să poată face față 
operativ manipulării volumului 
tot mai mare de materiale ne
cesare consumului exploatărilor 
miniere și activității de inves
tiții.

Echipe de muncitori sînt ast-

fel organizate incit zi și noap
te descărcarea utilajelor și 
materialelor, ori încărcarea lor 
din și in vagoanele C.F.R. se 
face în timp util, astfel că nu 
se plătesc locații.

Pentru buna deservire a urri- 
tăților miniere s-a stabilit un 
grafic in baza căruia exploa
tările miniere, i 
celelalte unități __ _____
C.C.P. au programate cite două 
zile pe săptămînă pentru ridi
carea materialelor ce le sînt 
destinate. în baza repartițiilor 
eliberate dc către birourile o- 
perative ale B.A.T. Din cadrul 
depozitului s-au evidențiat în 
muncă : Valian Dumitrescu. 
Dumitru Băltățoiu, Gheorghe 
Popică. Nicolae Haimana. A- 
loxandru Albă TI. Alexandru 
Dumitrescu și alții.

Operativitatea in aprovizio
narea tehnieo-materială avînd 
o maro importanță pentru bu
na desfășurare a activității de 
producție, sînt condiții ca de
pozitul Varnița să contribuie 
și în viitor la deservirea 
promptă a unităților și ca ur
mare la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de producție 
de către colectivele exploată
rilor miniere din Valea Jiului.

preparațiile și 
i din cadrul

D I.
In atelierul mecanic al „t ixco-. tinichi iul Emil Nicoai 

l-'oto: N. GHENA

SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE
măsură de disciplinizare a conducătorilor auto

Creșterea continuă a parcuri
lor auto și intensificarea traficu
lui rutier - ca urmare a dezvol
tării economiei și turismului — 
impun luarea unor severe măsuri 
de securitate o circulației pe 
drumurile publice. Reglementări 
recente prevăd o serie de sanc
țiuni împotriva tuturor acelora 
care încalcă regulile de circu
lație. Intre acestea, esențială este 
suspendarea dreptului de a con
duce pe termen de două luni la 
conducătorii auto amatori și o 
lună pentru cei profesioniști, 
sancțiune ce se aplică acelora 
care săvîrșesc pentru prima dotă 
una din abaterile :
- conducerea autovehiculului 

sub influența alcoolului ;
- conducerea autovehiculului 

cu defecțiuni tehnice la sistemul 
de frinare și Io mecanismul de 
direcție ;

- nerespectarea dispozițiilor 
legale la depășire a autovehicu
lelor ;

- neacordorea priorității pie
tonilor la trecerile prevăzute cu

oce-

indicatoare sau marcoje ;
- nerespectarea dispozițiilor 

legale referitoare la prioritotea 
de trecere a autovehiculelor.

De asemenea, se suspendă 
dreptul de o conduce pe
leași perioade conducătorilor auto 
care, in interval de doi oni, au 
săvirșit pentru a doua oară una 
din următoarele aboteri :

— nerespectarea dispozițiilor 
legale privind trecerea autovehi
culelor peste colea ferată ;
- folosirea incorectă a fazei 

lungi a luminii farurilor autove
hiculului, la întilnirea cu alt 
autovehicul, pe timp de noapie ;

— nesemnalizarea schimbării 
direcției de mers a autovehicu
lului.

Dacă, insă, in termen de șase 
luni de la restituirea carnetului, 
conducătorul auto comite una 
din contravențiile enumerate se 
ia măsura anulării permisului de 
conducere.

Deși aceste prevederi legale 
au fost popularizate, ele tre
buind să facă parte integrantă

din capitolul de cunoștințe ol 
oricărui conducător auto, ou moi 
fost uneori încălcate, vinovății 
suportind consecințele. Așo s-a 
intimplot cu Ion Notrnger, de ia 
I.G.C. Lupeni, Neculai Cădere de 
la S.U.T. - C.F.R. Bănițo, Robert 
Vorak, din Lupeni, Livii 
alții.

Nu
pecte întotdeauna 
circuloție. Este 
să fie încălcate. Mulți conducă 
tori auto - amatori sau po;e 
sioniști - nu țin seama de gra 
vitatea încălcării acestor reguli, 
le ignorează cu multă ușurmță 
mergînd cu pași siguri spre in
fracțiune. Și nu door spre o simplă 
infracțiune, ci .spre accidente, 
adesea foarte grave, spre degra
darea mașinilor. Mai multă aten
ție, mai multă responsabilitate și 
outoexigență din porteo fiecărui 
conducător auto este absolut 
necesară, spre interesul general.

NOTA

Să se verifice!
Autobuzul cu numărul 31 HD 

1 651 a pornit din Petroșani 
spre Uricani. Pe scaune, călători. 
Pe interval — înghesuială mare. 
Cu toate că oamenii stăteau 
presați, precum sardelele în cu
tie, nimeni nu încerca să ocupe 
loc pe doua scaune libere afla
te cam la mijlocul mașinii. Chiar 
dacă încercau tot n-aveau... spor, 
deoarece erau deteriorate în așa

hal îneît nu puteau fi întrebu
ințate. Dacă „31 HD 1651“ ar 
fi doar singurul autobuz în ase
menea stare, mai treacă meargă, 
dar sînt și altele. Se pune, deci, 
întrebarea : cum se verifică ma
șinile înainte de a pleca în 
cursă î După felul în care arată 
se pare că nu se prea verifică...

D. C.

Săptămîna economiei

TRAGERI LA SORTI
In ziua de 28 octombrie a.c., 

ora 16, la Clubul Finanțe Bănci 
din București, vor avea loc tra
gerile la sorți a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști
guri, pe trimestrul III, pentru 
autoturisme, construcții de lo
cuințe și turism.

La tragerea la sorți a libre
telor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri in autoturisme se 
vor acorda 400 de cîștiguri. Cei 
norocoși pot obține mașini Da
cia 1 300, Moskvici 408, Renault 
10, Dacia 1100, Skoda 100 S,

Fiat 850 sau Trabant 601.
La tragerea la sorți a libre

telor pentru economii privind 
construirea de locuințe se vor 
acorda 19 cîștiguri în valori in
dividuale de 40 000 lei, 25 000 
lei și 15 000 lei.

In ceea ce privește tragerea 
la sorți a libretelor de econo
mii pentru turism se vor a- 
corda 45 de cîștiguri în ex
cursii la Paris, Roma cu vizi
tarea orașelor Neapole, Sorento 
și a insulei Capri, precum și 
excursii individuale.

Am văzut niște

Am văzut niște „Părinți teribili" intr-o sală de teatru 
plină-ochi cu oameni, și am retrăit o rară bucurie, după 
un interval care devenise nefiresc și insuportabil de lung...

La confluența de excepție a harurilor — al unei mari 
regizoare, ..prima inter pares" (Marietta Sadova) și al unci 
trupe (a Teatrului de stat „Valea Jiului") capabile de re
velații actoricești — o piesă de Cocleau, fără obișnuita-i den
sitate și putere de persuasiune a sensurilor dezvăluite, s-a 
reînsuflețit de-o nesperată sevă...

Cind cercul celor de care depindea ca existență Yvonne 
(Elisabeta Belba) s-a închis dincolo de ființa sa, ni s-a 
transmis și nouă durerea de pe un teritoriu rece unde 
inima îngheață ireversibil...

Exuberant și interiorizat totodată, cu o nonșalanță cu
ceritoare, de „bon gout", Michel (Mihai Clita) a izbutit să 
ne facă să credem că încă mai poate exista jertfă in dra
goste...

Monsieur Georges (Costin Iliescu) ni s-a apropiat așa 
cum e, sinuos, dar mereu altul, desprins pe hotarul abrupt 
dintre haosul și armonia pe care nici o clipă n-o dorește 
îndeajuns ca s-o poată atinge...

Am văzut niște „Părinți teribili" într-o sală de teatru 
plină-ochi cu oameni... Un public elevat care iubește ca
litatea și nu ezită să-i vină — atunci cind aceasta viază — 
în întîmpinare, cu sufletul deschis. Am văzut niște „Părinți 
teribili" și aș vrea ca o asemenea sărbătoare să se repete 
la fiecare premieră...

ÎNLĂTURAREA POLUĂRII APEI Șl
Efeciele civilizației indysti’?.!e 

mai ales din ultimii an: ai seco
lului nosuu, amenință serios viito
rul omenirii, dacă nu se iau masu
rile de rigoare, pentru stăvilirea 
V inării mediului

Teoretic, in anul 2 CCI 
lația globului va fi de 7 
L .perșii Națiuniloi Unite 
Consiliului European sini 

deoarece dacă in 
JOC de ani populația 

s-a dublat, cifrele pronosticate pen 
tru anul 2 000 indică o dublare a 
populației de azi, in numai 30 «le 
ani ' In ritmul acesta fantastic in 
au. 3 CCC tor fi mai multe mii de 
miliarde- de oameni — ceea ce ți- 
iiind seama de posibilitățile pâmin- 
tului nostru — vor dispune aoia 
de cite 1 mp de tcien pe care 
s'.-și ducă viața. Sdmițind ca aceș
tia e vor putea hrăni, atmo>!era 
na \a putea să ab>oarbă căldura 
Jizio'.ogică produsă de aceistâ 
imensitate de oameni.

Dar, înainte de a urmări in6ri- 
jmați aceste cifre ipotetice ații de 
îndepărtate trebuie sa afirmăm că 
p’aneta noastră dispune de 'carte 
multe resurse ca să hrănească mal) 
ma -nulți oameni decit număra 
a/.. . .. condiția ca producția in
el --.nală să țină cu strictețe seama 
d;- prevenirea și eliminarea siste
matică a efectelor sale negiti.e 
p .ipra mediului înconjurător.

Stratul care înconjoară pămin- 
tui — cio'fera (locul de îmi’mre 
dnitre aer, apă și pâmint in «.arc

țoare, pentru 
înconjurătoi.

‘ popu-
mdiarde. 

și al 
mg-i- 

decars 
<bia

reea

cerință de mare actualitate
se dezvoltă viața) se cere purificat 
și menținut cu multă grijă. Creș
terea continuă a- procentului de 
bioxid de carbon in atmosferă are 
dr.-pt efect o acțiune de „consuîn
gere" in jurul globului pamîniesc 
Uzinele, calea ferată, automobi
lele. avioanele, vapoarele și uxite

bustibililor fosili a făcut ca volu
mul bioxidului de carbon in cir
culație sa crească simțitor, in timp 
ce suprafața spațiilor verzi caie-1 
absorbeau s-a redus în mare mă-u- 
ră, datorită unei exploatări inten
sive. Acest fluid, reținind în ace
lași timp o bună parte din căl-

loan DURECI, 
maior de miliție

este prea greu să se res- 
regulile 

ușor insă, ca

Podor și

MIERCURI 28 OCTOMBRIE

PROG RAMUL I : 5,05—6,05 
Muzica dimineții; 6,05—9,3» 
Muzică și actualități; 7.00 
Radiojurnal; 9.30 Viața căr
ților; 10,10 Curs de lintba 
germană: 10,30 Vreau să știu; 
11.05 Patriuni Carmen; 11.45 
Pe teme de protecția muncii; 
12,00 Muzică ușoară; 12.30 
lntilnire cu meTo.ha populară 
și interpretul preferai: 13.00 
Radiojurnal: 13.10 Avanpre
miera cotidiană: 13.22 Melo
dii de Paul Urmuzescu și 
Aurel Manolache: 13.45 Bin 
înregistrările Iui Fănică buca; 
14,00 Compozitorul ■ăptumî- 
nii; 14,40 Publicitate ra lio; 
15.00 Serial radiofonic pen
tru tinerii ascultători; 13.3» 
Muzică populară: 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Melodii lan
sate de curînd; 16,30 Consul
tație juridică; 17.05 Antena 
tineretului; 17,30 Balade șl 
jocuri populare; 18.03 Știință, 
tehnică, fantezie; 18.30 Me
lodii îndrăgite, interpreți cu- 
noscuți: 19,00 Gazeta radio;
19.30 Așa cîntă pe la noi — 
muzică populară: 20.0^ Ta
bleta de seară: 20.10 Micro- 
recital Al Bano: 20.20 Ar
gheziană: 20.25 Zece melodii 
preferate: 21.00 Istoria idei
lor: 21.20 Tangouri celebre;
21.30 Moment poetic: 2135 
Solistul serii : .lean Păunes- 
cu: 22.00 Radiojurnal: 2? 20 
Sport: 22.30 Pentru magn>*to- 
fonul dumneavoastră: 2100 
Concert de muzică ușoară: 
0.03—5,00 Estrada nocturnă.

PRODUSE

Traian Mt'LLER

AERULUI

angajează urgent

celuloză 
anual 

milioane

distrus pină în prezent 2/3 din 
pădurile planetei noastre. După 
unele statistici, volumul de pă
dure sacrificat anual ar fi de cir
ca 1,4 miliarde de metri cubi. Nu
mai cererea crescîndă de 
pentru hîrtie antrenează 
dispariția a circa 50 de

a ajuns nu dc puține ori la doze 
fatale pentru om. De aceea in ță
rile scandinave a fost iniei zisă in
dustrializarea DDT și este pe cale 
de a fi oprită și în alte țări. In 
același timp s-au făcut experiențe 
pline de succes cu utilizarea de 
insecticide „bacteriologice1

Cit privește apele, 
acestora contra poluării 
doar o problemă de

Procesul tehnico - industrial și viața

mașmile și aparatele consuma ov 
re de combustibil — aduc pe dc 
o parte omului o ouaăiiaic și 
progres, iar pe dc altă parte utili
zarea crcsdndâ a combustibililor 
fosili — petrol, cărbune — dace 
că'.rc un dezechilibru al circulației 
bioxidului de carbon in atmoilc-â. 
Pină la instaurarea furtunoasei 
noastre ere industriale. biox.dul 
de carbon degajat, in primul rind 
prin respirația animală, era ab
sorbit in aceeași măsură de plan
te — prin procesul dc fotosinîeză, 
de apele Oceanelor sau rocile 'Vi
cioase care-1 transformau în 
bonați ; se stabilea altfel un 
lioru, care mențin.a constant volu
mul a./'lui gaz in atmosferă.

Exploatarea intensivă a coni-

Car- 
tvhi-

dura reflectată de suprafața pă- 
mintului, ar anuena in prima ju
mătate a secolului viitor o creștere 
a temperaturii atmosferei de 
și a nivelului apelor cu 
urmare a dezghețurilor dii 
rile arctice. Drept con- 
de așteptat >i serioase 
de climă in special în 
nordică.

De exemplu, in orașul Pittsburgh 
s-au luat unele măsuri experimen
tale care aa permis o purificare a 
aerului in proporție de 65 la sută. 
De asemenea, sînt in curs de ex
perimentare motoare de tracțiune 
bazate pe electricitate și vapori de 
ajrâ.

Cit privește spațiul verde, se 
pare că focul și mina omului au

rc
3 m, ca 
n ținu tu

rci nță, sini 
schimbări 
atmosfera

Un ziar cotidian 
echivalentul unei 

ha.
anul 1945 au fost 
mii de pesticide și 

acestea au adus imen- 
practice, favorizînd 

..............' In 
lași timp insă efectul lor ne- 

mâ- 
Este

tone dc lemn, 
consumă anual 
păduri de 4CC

1 ncepînd cu 
puse la punct 
insecticide ; 
se servicii r------  .
cantitativ recoltele mondiale, 
acek,: __r :..... _r_. : .. 
gativ $-a resimțit in egala 
sură prin poluarea apelor, 
dc asemenea, semnificativă aprecie
rea că azi cantitatea de insecti
cide prezentă m biosferă este de 
circa un milion de tone. Compu
șii clorurați organici, de 
DDT sînt nedegradabili și 
acțiune cumulativă in țe
vii. Concentrația lor, c 
unor anumite

lipul 
,i au o 
țesuturile 
datorită 

ilimente consumate,

protecția 
constituie 

____ _ r______ __ finanțare 
pentru construcția de stații de epu
rare, a căror eficacitate este una
nim recunoscută. Mai devreme sau 
mai tîrziu, această cheltuială tre
buie să fie făcută, impusă fiind
de necesitatea de a dispune de 
apa curată, în cantități din ce în 
ce mai mari. In ianuarie 1970 pre
ședintele Statelor Unite, Rich t d 
Nixon, considera eventuala situa
ție de a nu se opri degradarea 
persistentă a mediului înconjură
tor și a naturii, drept o „sinucidere 
naționala".

înaltele foruri științifice 
omenirii au dat din nou 
semnal de alarmă. Guvernele țărilor 
europene au și anunțat o scrie de 
măsuri luate. Traducerea lor ener-

a
va 
de 

submi-

nit 
acest

gică în lapte concrete fără 
deveni o frînă a progresului, 
constitui o serioasă pavăză 
apărare a omului, contra 
nării propriei sale vieți.

B. NICOLESCU

• Un șef magazin 
de confecții și țesături pentru localitatea 

Lonea.

Condiții de angajare conform H.C.M. 
914/1969.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic de la biroul personal al întreprinderii, între 
orele 7 și 15, str. Republicii nr. 90, telefon 
18 04.

H1111 > 11LL
PETROȘANI - / Nuiem- 

briei Omul care _ou poate 
fi acuzat (26—28 octombrie); 
PETRILA t Această femeie 
(25—27 octombrie); LONEA 
— Minerul: Tandiețe (26—28 
octombrie); ANINOASA : 
Moll Flanders (27—28 octom
brie); BARBATENI : Tată 
de familie (27—28 octom
brie); VULCAN ! Dragoste și 
viteză (26—28 octombrie): 
LUPENI — Muncitorești 
Iubire strict oprită (27— 2; 
octombrie).
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VIAȚA IȚIȚERNAȚIONALĂ
Vizita președintelui
NICIILAE CEAUȘESCU 

in S. 0. A.
(Urmare din pag 1)

tră și a face o vizită in unele 
centre ale Statelor Unite cu 
prilejul prezenței la Organiza
ți. i Națiunilor Unite. Este ade
vărat că intre România și Sta
tele Unite există deosebiri de 
orînduire socială, că asupra 
unor probleme există și deose
biri de păreri, dar, în ciuda 
acestora, noi considerăm că 
este necesar să colaborăm in 
domeniile economic, științific, 
cultural, să contribuim, in spi
ritul prieteniei și cooperării 
Intre popoare, Ia soluționarea 
problemelor care frământă lu
mea contemporană. In acest 
spirit îmi exprim incă o dată 
speranța că vizita pe care o 
fac in calitate de președinte 
al Consiliului de Stat al Ro
mânie-'. prima de acest fel aici 
— după cum și vizita dumnea
voastră a fost prima vizită a 
unui președinte american în 
România — va contribui la 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre popoarele noastre, 
va servi cauzei înțelegerii și 
păcii.

In aplauzele întregii asisten

CHILE:
O NOUĂ ETAPĂ

Alegerea lui Salvador Allen
de, candidatul Frontului Uni
tatea Populară, in fruntea sta
tului hilian marchează un e- 
ven t politic de mare im- 
po; .â pe continentul latino- 
am ,n. Desfășurate intr-un
cad: : constituțional, cele două 
sciutine prezidențiale, alegeri
le directe de la 4 septembrie 
și votul din Congres de la 24 
octombrie au exprimat nu nu
mai voința celor 1 070 334 de 
alegători care și-au dat votul 
pentru candidatul forțelor de 
stingă, ci și consensul principa
lelor forțe politice ale țării in 
desemnarea lui Allende. Ast
fel. la cel de-al doilea scrutin, 
Salvador Allende a beneficiat, 
alătur; de sprijinul reprezen
tanților coaliției de stingă, și 
de rel al senatorilor și depu- 
taților Partidului democrat- 
cre>tin. de guvernămint. obți- 
r.ind 1'3 de voturi, in timp ce 
contracandidatul său, Jorge 

’Alessandri. exponent al forțe
lor de dreapta, a întrunit doar 
35 de voturi. Respectarea tra
diției de către Congres — in 
sensul că alegerea s-a oprit 
asupra candidatului care, la 
scrutinul precedent, a întrunit 
cel mai mare număr de voturi 
— reflectă, totodată, faptul că 
platforma frontului Unitatea 
Populară a polarizat in jurul 
ei și alte forțe politice și, in 
primul rînd, pe exponenții 
partidului de guvernămint. Un 
element nu mai puțin impor
tant în asigurarea victoriei 
candidatului stîngii îl consti
tuie, de asemenea, atitudinea 
forțelor armate care au acțio
nat în direcția menținerii con
dițiilor care să permită aplica
rea prevederilor constituționale.

Uneltirile la care s-au dedat 
forțele de dreapta. între care 
și atentatul comis împotriva 
comandantului-sef al armatei 
chiliene, generalul Rene Schnei
der. nu primit o ripostă ho- 
tărită din partea autorităților, 
aș.', '■um s-a întimplat și cu di
verse acte de sabotaj, submi
narea activităților financiare 
etc.

Ce explică, in fapt, sprijinul 
larg obținut de forțele de stin
gă în recentele alegeri prezi
dențiale din Chile ?

Chiar din timpul campaniei 
electorale, comentatorii politici 
consemnau faptul că progra
mul frontului TTnitații Popu
lare preconizează măsuri capa
bile să asigure in etapa ce ur
mează dezvoltarea țării, por
nind de la posibilitățile interne 
existente, pe baza cărora să 
fie atrase ''ele mai largi pă- 
tur: la înfăptuirea lor. Preve
deri ca restabilirea controlului 
asupra exploatării bogățiilor 
naturale, prin naționalizarea u- 
nor sectoare cheie ale activi
tății e'onomice. r orofundarea 
ți extinderea reformei agrare, 
o r'f"-mă constituțională prin 
care rtualul parlament să fie 
transformat intr-o .Adunare a 
pope o domeniul po
liticii externe promovarea de 
,'•!»■ r.p ■' și er.or.omi-
ce țările, indiferent
do B^^mul lor al. refie lă
aud-nr. J ttrEâ care ..seme

țe și sunetele trompeților ce 
dau onorul, președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și soția sa ii 
conduc pe președintele Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. și pe soția 
sa, pe scara exterioară care 
duce la balconul de sud al 
Casei Albe, unde gazde și oas
peți se opresc și salută asis
tența din marele parc. Mulți
mea răspunde aplaudind și flu
turând stegulețe românești și 
americane. După ce se între
țin cîteva minute în salonul 
albastru, cei doi șefi de stat 
coboară în parc pentru a se 
îndrepta spre cabinetul de lu
cru al președintelui S.U.A. Ce
tățenii prezenți in parc, care 
nu au părăsit locul desfășură
rii ceremoniei, îi salută din 
nou cu multă căldură și aplaudă. 
Răspunzind acestei manifestații 
spontane de simpatie, de prie
tenie și stimă, președintele 
Ceaușescu stringe zeci și zeci 
de miini, schimbă cuvinte a- 
micale cu cei care-i urează bun 
sosit.

In biroul președintelui S.U.A. 
are loc apoi prima întrevede
re de lucru dintre cei doi șefi 
de stat.

--------------- w

nea măsuri se bucură in Chile. 
După cum a reieșit și din de
clarațiile ulterioare ale lui 
Allende, poporul chilian doreș
te să-și afirme dreptul la in
dependență și suveranitate, la 
promovarea unor raporturi in
ternaționale întemeiate pe acest 
drept, să stabilească legături 
pe baza egalității in drepturi 
și avantajului reciproc. Platfor
ma frontului Unității Populare, 
format din socialiști, comuniști, 
dizidenți ai liberalilor și alte 
grupări politice de stingă, are 
meritul de a fi cuprins in 
punctele sale generale aspira
ții largi, la care și-au dat a- 
deziunea și alte forțe politice 
din țară.

Apare, astfel, evident că re
zultatele alegerilor din Chile 
nu sint întimplătoare, că plat
forma politică prezentată și 
larg acceptată confirmă ten
dințele manifestate din această 
țară — și chiar din alte țări 
de pe continentul latino-ameri- 
can — in sprijinul elaborării 
unor programe economice me
nite să reducă decalajul exis
tent în nivelurile de dezvol
tare, stabilirea unor relații de 
partener egal in drepturi cu 
toate țările, așezarea raportu
rilor externe pe principiile in
dependenței naționale, neames
tecul în treburile interne, coo
perarea în forme avantajoase 
etc.

.Alegerile prezidențiale din 
Chile au avut loc intr-un con
text favorabil al evoluției po
litice de pe continentul latino- 
american. Este suficient să se 
aibă în vedere, in acest sens, 
evenimentele din Peru, Bolivia 
și chiar Venezuela, unde afir
marea dreptului țărilor respec
tive de a se dezvolta pe baza 
resurselor proprii și în condi
țiile unei colaborări între par
teneri cu drepturi egale a asi
gurat un sprijin intern fără 
precedent, față de măsurile 
preconizate de guvernele res
pecți ve.

Succesul remarcabil al forțe
lor de stingă în alegerile pre
zidențiale din Chile ilustrea
ză incă o dată afirmarea tot 
mai viguroasă a forțelor sănă
toase, progresiste din această 
țară, de pe întreg continentul 
de la sud de Rio Grande; el 
confirmă existența puternicelor 
tendințe spre dezvoltare de si
ne stătătoare. împotriva ames
tecului imperialist în proble
mele interne; el confirmă au
toritatea și prestigiul de care 
se bucură pe continentul lă
ți no-american, ca și în întreaga 
lume, principiile dezvoltării pe 
baza valorificării suverane a 
resurselor naționale, cultivarea 
unor raporturi între națiuni 
bazate pe principii.

Transpunerea in practică a 
programului preconizat de fron
tul Unitatea Populară nu va 
face decit să consolideze și mai 
mult sprijinul pe care candi
datul stîngii, Salvador Allende, 
l-a obținut in alegeri. Acest 
sprijin larg popular constituie 
un imbold in noua etapă, dar 
și o angajare.

Ion PATRAȘCU

Ședință festivă 
a guvernului 

austriac
V1ENA 26. — Corespon

dentul Agerpres, P. Stănccs- 
cu, transmite : Guvernul aus
triac s-a reunit într-o ședin
ță festivă, în cadrul căreia 
cancelarul Kreisky a evocat 
principalele evenimente din 
evoluția politică postbelică a 
țării, subliniind însemnăta
tea actului proclamării, la 26 
octombrie 1955, de către par
lament. a neutralității per
manente.

Manifestări festive au a- 
vut loc cu aceeași ocazie in 
diferite orașe ale Austriei.

Totodată, în sala de mar
mură a Palatului Belvedere, 
unde, în mai 1955, miniștrii 
de externe ai Austriei, An
gliei, Franței, U.R.S.S. și 
S.U.A. au semnat Tratatul 
de Stat cu Austria, a avut 
loc o adunare comemorativă 
cu prilejul jubileului de 25 
de ani al Organizației Na
țiunilor Unite.

„Conferința
orașelor
martire
pentru

securitatea
europeană"

De la Palazzo d’Accursio, sediul 
Consiliului orășenesc Bologna, s-a 
făcut auzit îndemnul de a se ac
ționa în vederea apărării păcii și 
securității pe continentul nostru. 
Primari și membri ai consiliilor de 
administrație provincială și regio
nală din Italia, reprezentanți ai 
unor orașe europene, între care 
Lidice, Oradour, Volgograd, Var
șovia, Cluj, Zagreb, delegați ai 
Federației Internaționale a Rezis
tenței și ai unor asociații de toști 
partizani, oameni politici membri 
ai Partidului Comunist și Partidu
lui socialist al unității proletare 
(PSIUP), ai partidelor coaliției de 
centru-stînga din Italia și-au dat 
întilnire în cadrul „Conferinței 
orașelor martire pentru securitatea 
europeană11, cu scopul de a analiza 
căile cele mai potrivite pentru a-și 
spori contribuția la destindere și 
colaborare.

România a fost reprezentată la 
conferință de către primarul mu
nicipiului Cluj, Remus Bucșa.

— ♦

Andrei Gromîko
vizitează
Londra

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gro
mîko, a sosit luni la Londra, 
unde urmează să facă o vizită 
la invitația guvernului britanic. 
Timp de două zile, A. Gro- 
miko va avea convorbiri cu 
Alec Douglas-Home, ministrul 
britanic al afacerilor externe. 
Se așteaptă, de asemenea, ca 
el să fie primit de primul mi
nistru al Marii Britanii, Ed
ward Heath. Agenția TASS 
precizează că urmează să fie 
abordată o sferă largă de pro
bleme internaționale, precum și 
chestiuni referitoare la rela
țiile bilaterale dintre U.R.S.S. 
și Marea Britanie.

UICRARIIE ADUNI
GENERAIE A 0. N. U.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
reluat luni lucrările în sesiune 
ordinară. Au început dezbaterile 
asupra problemei Orientului Apro
piat, inclusă cu prioritate pe agen
da sesiunii la cererea R.A.U. 'Dez
baterile au fost deschise de către 
ministrul de externe al R.A U., 
Mahmud Riad, care a prezentat 
în detaliu poziția țării sale. El a 
reamintit faptul că Republica 
Arabă Unită s-a declarat, în mod 
constant, gata să îndeplinească re
zoluția Consiliului de Securitate 
de la 22 noiembrie 1967 de a coo
pera cu reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., 
ambasadorul Gunnar Jarring, și 
a-i facilita misiunea. „Aceasta i 
fost poziția noastră și rămîne în 
continuare poziția noastră", a pre

■

a

s

■

cariera 
San

de ani a 
anului se 
competițio-
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dru Pintea, transmite: Luni 
dimineața s-a deschis la Bu
dapesta cea de-a 8-a Adu
nare a Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat. Sint 
prezenți reprezentanți a nu
meroase organizații de tine
ret, democratice și progresis
te din aproximativ 100 de 
țări. Din partea Uniunii Ti
neretului Comunist din Ro
mânia participă o delegație 
condusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C. 
Conducătorul delegației tine
retului român face parte din 
Prezidiul adunării.

La ordinea de zi a adună
rii — care coincide cu săr
bătorirea a 25 de ani de la 
crearea Federației Mqn^i'ile 
a Tineretului Democrat — se 
află rapoarte privind lupta 
tinerei generații contempo
rane și întărirea unității an- 
tiimperialiste a tineretului 
lumii, situația actuală din In
dochina și întărirea solida
rității și sprijinului tineretu
lui mondial acordat popoa-

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
Cercetătorii de la Institutul as
tronomic „Sternberg" continuo 
experiențele pentru determina
rea foarte precisă a parame
trilor traseului urmat de sta
ția automată „Sonda-8".

După cum rejatează agențio 
TASS, in noaptea de 24/25 oc
tombrie, în cadrul observatoru

lui, situat la mare altitudine, 
a fost realizată cu ajutorul 
unei instalații optice și de te
leviziune o fotografie unică a 
stației automate de la distan
ța de 348 000 km, in timpul 
întoarcerii spre Pămint. Coor
donatele stației au fost deter
minate in acel moment cu 
mare precizie. Aceasta, relevă 
agenția, constituie un record 
de distanță pentru mijloace 
optice, la fotografierea corpu
rilor cosmice artificiale.

In noaptea de 25/26 octom
brie, „Sonda-8" a fost 
grafiată la distanța 
277 000 km de Pămint. 

foto- 
dc

cizat ministrul de externe al 
R.A.U.,

După discursul lui Mahnrid 
Riad, ședința Adunării Generale a 
O.N.U. a fost ridicată, dezbaterile 
asupra situației din Orientul A- 
propiat urmînd să fie reluate 

. marți.
★

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. 
a procedat luni la reînnoirea 
anuală a unei jumătăți din 
membri nepermanenți ai Con- 

, siliului de Securitate. Au fost 
alese Argentina, Belgia, Italia, 
Japonia și Somalia, care suc- 

! ced Columbiei, Finlandei, Spa- 
1 niei, Nepalului și Zambiei. 

Noii membri nepermanenți ai 
I Consiliului de Securitate vor 

începe să-și exercite mandatul 
la 1 ianuarie 1971.

tea F.M.T.D. după cea de-a 
7-a adunare, sarcinile și ac
țiunile sale pentru viitor, îm
bunătățiri aduse statutului, 
formelor și metodelor de ac
tivitate ale F.M.T.D. și ale
gerea organelor de condu
cere.

Cu prilejul deschiderii lu
crărilor adunarea a fost sa
lutată de către Istvan Hor
vath ,prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Co
munist din Ungaria, și s-a 
dat citire unui mesaj adre
sat participanților de către 
Losonczi Pal. președintele 
Consiliului Prezidențial 
R. P. Ungare.

Duminică, cu ocazia desfă
șurării 
nări a 
ta s-a 
De un 
rat standul 
prezintă, printre altele, 
gini din viața 
țara noastră.

celei de-a 8-a Adu- 
F.M.T.D., la Budapes- 
deschis o expoziție, 
viu interes s-a bucu- 

românesc, care 
ima- 

copiilor din

© In capitala Kuweitului s-au 
încheiat luni lucrările celei de-a 
cincea conferințe a țărilor mem
bre ale Organizației statelor ex
portatoare de petrol (OPEC).

© Jeno lock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, l-a primit ne mi
nistrul Xuan Thuy șeful delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile 
cvadripartiie de la Paris. Xuan 
Thuy se află într-o vizită oficială 
la Budapesta la invitația 
nul ui R. P. Ungare.

guver-

© Guvernul R.A.U. a examinat 
duminică, în cadrul unei reuniuni 
prezidate de premierul Mahmud 
Fawzi, situația militară și politică 
din Orientul Apropiat, precum 
și rezultatul contactelor la New 
York ale ministrului de externe, 
Mahmud Riad, care conduce dele
gația egipteană la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U.

@ La Moscova a sosit luni 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Mongole, con
dusă de Jumjaaghiin Țendenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniș* 
tri, informează agenția TASS.

Convorbiri
© Luni după-amiază, Petăr 

Tancev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit pe Emil ian 
Nucescu, președintele Tribunalu
lui Suprem al Republicii So
cialiste România, care face o vi
zită în R. P. Bulgaria. La con
vorbiri, care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au asistat A. Velev, președin
tele Tribunalului Suprem al 
R. P. Bulgaria, și Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României la 
Sofia.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Bogota, Oc
tavian Bărbulescu, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Columbia, 
Misael Pastrana Borrero. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o at
mosferă călduroasă.

• In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde in Iran, Angelo 
Miculescu, ministrul român al 
agriculturii și silviculturii, a vi
zitat Institutul de cercetări ve
terinare din Kardji. Duminică 
seara, ministrul român a par
ticipat la un cocteil oferit de 
către ministrul iranian al refor
mei agrare și al cooperative
lor rurale, Abdelazim Valian.

© La Alger au fost reluate 
luni tratativele franco-algeriene 
consacrate examinării relațiilor eco
nomice și financiare dintre cele 
două țări.

© Comisia economică a Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite a recomandat crearea 
unui grup de experți și specialiști 
ai O.N.U. pentru țările în curs 
de dezvoltare.

@ Cu 25 170 de voturi penitu. 
din totalul de 39 951, alegătorii 
din Lucerna au recunoscut dumi
nică, în cadrul unui referendum, 
dreptul femeilor de a vota și de 
a fi alese la nivel cantonai și 
municipal.

© La Paris a avut loc a doua 
sesiune a comitetului mixt bulgaro- 
francez.

Au fost discutate probleme re
feritoare la colaborarea bilaterală 
în domeniul electronicii, informa
ticii, televiziunii in culori, indus
triei chimice și petrochimice, ali
mentare și electrotehnice, construc
țiilor de mașini și în agricultură.

© Ziarul egiptean „Al Ahram" 
anunța că liderul rezistenței pales
tiniene, Yasser Arafat, va face in 
zilele următoare o vizita la 
Caii o.

Luptele din Cambodgia
PNOM PENEI 26 (Agerpres). 

— Potrivit ultimelor știri trans
mise din Cambodgia de core^pon 

:nțiilor de presă, torțele 
___ nță populară au ata-a. 

pozițiile deținute de trupele reg.- 
mului Lon Noi in regiunea de 
nord-vesi a țării, in sectorul Siein 
Reap.

Ciocniri violente intre grupuri 
ale patrioților și efective militare 
saigoneze care sprijină trupele ad-

TEHERAN 2\ — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Popovici, transmite: La Tehe
ran au avut loc luni manifes
tări consacrate sărbătorii na
ționale a Iranului — cea de-a 
51-a aniversare a zilei de naș
tere a Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr.

Pe stadionul Amzadieh din 
Teheran a fost organizată o 
mare demonstrație sportivă, 
la care au luat parte Șahinșa- 
hul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și membrii familiei 
imperiale, primul ministru, 
Amir Abbas Hoveyda, miniș
tri, deputați și senatori, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați in capitala Iranului.

2 de ani de < 
fotbalistul Djaima 
•îrsiă de 42 
î la sfîrșitul 

din activitatea

© Cel de-al X-lea Congr 
Partidului Socialist Arab, 
care trebuia să înceapă luni 
capitala siriană, a fost at
pentru miercuri, anunța ai
MEN.

© După o vacanță parlamentari 
de trei luni (ședința de închidere 
a vechii sesiuni a avut loc Ia 28 
iulie), marți vor fi deschise la 
Westminster lucrările noii sesiuni 
parlamentare din Marea Britanie. 
Dezbaterile sint așteptate cu interes 
de opinia publică internă și de 
către observatorii politici, date 
fiind confruntările care cu sigu
ranță vor avea loc, pe marginea 
proiectelor guvernamentale.

© In capitala algeriană a luat 
sfîrșit colocviul cu tema „Petroi’.il 
și dezvoltarea economică a țărilor 
arabe".

© Greva de la minele de fier 
din bazinul Lorenei, începută în 
urmă cu o săptamină, continuă în 
proporție de 80 la sulă.

Incepînd de luni, a fost decla
rată, pe întreg teritoriul Franței, 
greva turnantă a sindicatelor de 
la P.T.T., care afectează 350 000 
de salariați.

Greviștii revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de lucru, relatează de la 
Paris corespondentul nostru, Geor
ges Pascal.

© La Ankara a avut loc o reu
niune a Consiliului de Miniștri al 
Turciei prezidată de primul mi
nistru, Suleyman Demirel, consa
crată examinării proiectelor de 
lege care vor li dezbătute în ca
drul noii legislaturi a Parlamentu
lui, precum și unele chestiuni re
feritoare la epidemia de holeră de 
la Istanbul și măsurile ce trebuie 
luate.

ministrației de la Pnom Penh au 
avui loc în ultimele 48 de oie in 
apropierea plantației Mirnot. Lup
te cu caracter spot adie între 
forțe!.- de rezistență populară și 
unitățile militare inamice au fost 
semnalate, de asemenea, in regiu
nea denumită „Ciocul de papagal", 
precum și în sectorul Snuol, situat 
în apropierea frontierei dintre Caru- 
bodgia și Vietnamul de sud.

Incidentele din

Trafalgar Square
LONDRA 26 (Agerpres). - 

Presupusa apatie politică o 
opiniei publice britanice și in 
special a tineretului, „desco
perită" cu ocazia alegerilor 
generale din luna iunie și 
acceptată ca o explicație a 
înfrîngerii laburiștilor, a fost cu 
prisosință infirmată duminică 
la prînz. Aproximativ zece mii 
de londonezi, adunați in jurul 
statuii amiralului Nelsson din 
Trafalgar Square, și-au mani
festat intr-o manieră pașnică 
opoziția lor față de intenția 
guvernului conservator de a 
relua livrările de arme către 
Republica Sud-Africană și îm
potriva politicii de apartheid a 
regimului rasist de la Pretoria. 
Reacția negativă a acestui 
proiect guvernamental in riadul 
opiniei publice britanice a fost 
oglindită de conținutul pancar
telor și lozincilor demonstranți
lor și al discursurilor rostite de 
mai mulți oratori. Alte grupuri 
de tineri s-au îndreptat spre 
Ambasada din Londra a gu
vernului de la Pretoria și spre 
reședința din Downing Street 
10 a primului ministru britanic, 
Edward Heath.
Poliția a intervenit incercind 

să împrăștie pe demonstranți. 
Au avut loc incidente, n 
cursul cărora au fost răniți 
mai mulți demonstranți și po
lițiști. Au fost arestate 65 de 
persoane.

Vinovați de moartea 

generalului

Rene Schneider !
SANTIAGO DE CHILE 26 (A- 

gerpres). - Poliția din Santia
go de Chile a arestat pe Roul 
Leon Cosmelli și pe tatăl aces
tuia, Atilio Cosmelli, despre 
care se presupune că ar fi 
organizat atentatul in urma 
căruia și-a pierdut viața gene
ralul Rene Schneider.

Se presupune că acest com
plot a fost organizat de un 
grup de chilieni stabiliți la 
Buenos Aires. Unul dintre par
ticipând, fiul unui proprietar 
de păminturi din Santiago, 
Julio Antonio Bouchon, a fost 
arestat la Mendoza de cătie 
poliția argentiniană. El ar ur-_ 
ma să fie_ extrădat, în virtutea 
unei convenții stabilite intre 
cele două țări.

In cursul aceleiași zile, gu
vernul chilian a emis un man
dat de arestare împotriva ge
neralului în retragere Robert 
Viaux. Potrivit agenției chiliene 
de presă „OBRE", Robert 
Viaux ar fi conducătorul gru
pului de extremă dreaptă care 
s-a făcut vinovat de moar
tea generalului Rene Schnei
der.

Un nou tip de 

dezintegrare nucleară
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— O -echipă de savanți ame
ricani, britanici și canadieni au 
descoperit un nou tip de de
zintegrare nucleară prin elimi
narea de protoni și transfor
marea unui element chimic in 
altul. Savanții au reușit să 
dezintegreze un nucleu de 
cobalt, care, eliminînd un pro
ton, s-a transformat intr-un 
nucleu de fier.

Inițiate de dr. Joseph Cerny, 
profesor de chimie la Uni
versitatea Berkeley din Cali
fornia, cercetările s-au desfă
șurat în laboratoarele universi
tăților Berkeley, Harwell, 
Oxford și St. Lawrence.

Holera provoacă {

noi victime
ANKARA 26 (Agerpres). - 

Epidemia de holeră, izbucnită 
în citeva cartiere ale orașului 
Istanbul, continuă să provoa
ce victime. S-a anunțet ofi
cial că numărul morților s-a 
ridicat de fu 44 la 49 în ul
timele 24 de ore. In spitalele 
din oraș sint internați peste 
1 200 de bolnavi suspecți de 
holeră.
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