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PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA IU SAI.A.
PLECAREA SPRE PATRIE

A

întrevederea dintre președintele 
Consiliului de Stat al României, 

Nicolae Ceaușescu, 
și președintele S.U.A., 

Richard Niton
In dimineața zilei de 26 oc

tombrie, la Casa Albă a avut 
loc o întrevedere între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Richard Nixon.

La întrevedere și la convor
birile care au avut loc cu a- 
cest prilej au participat Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat in Ma
rea Adunare Națională, din 
partea română, și Henry Kis
singer. consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
din partea americană. In cursul 
convorbirilor s-a apreciat că, 
de la întilnirea de anul trecut 
dintre cei doi președinți, rela
țiile dintre România și S.U.A. 
au înregistrat progrese pe pla
nuri multilaterale. Tn discuții 
au fost exprimate interesul și 
dorința cbmună de a acționa 
pentru lărgirea și intensificarea 
în continuare a raporturilor 
dintre cele două țări. în spe
cial în domeniul colaborării 
economice și tehnico-științifice,

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe George Shultz, director 
al oficiului pentru buget 
și problemele conducerii

Luni după-amiază. președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 
reședința oficială ce i-a fost 
rezervată la „Blair House" pe 
George Shultz, director al O- 
fîciului pentru buget și pro
blemele conducerii.

La întîlnire și la convorbi
rile care au avut loc cu acest 
prilej au participat Ion Ro- 
manu. consilier, și Corneliu 

precum și în alte domenii, în 
spiritul deplinei egalități in 
drepturi, al respectării suvera
nității și independenței națio
nale. neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

S-a subliniat că dezvoltarea 
relațiilor dintre România și 
S.U.A. este atit în interesul 
popoarelor român și american, 
cit și al cauzei generale a pă
cii și securității internaționale.

In cursul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, proble
me ale vieții internaționale ac
tuale, printre care problema 
securității europene, a dezvol
tării relațiilor dintre toate sta
tele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza res
pectării principiilor dreptului 
internațional. Au -fost abordate 
de așe^nenea probleme. ,lc-. 
gate de actuala sesiune a A- 
dunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, precum 
și alte probleme ale situației 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă deschisă, cor
dială.

Bogdan, ambasadorul României 
la Washington, precum și Leo
nard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București.

In cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind sis
temul de informații și de prog
noză economică, pregătirea ca
drelor, precum și alte proble
me legate de organizarea și 
conducerea activității econo
mice.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, au părăsit marți 
după-amiază Washingtonul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Cu același avion au plecat 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, și 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Ceremonia plecării a avut 
loc în parcul prezidențial al 
Casei Albe. Aici, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa 
au fost conduși și salutați de 
secretarul de stat, William Ro
gers, și soția, șeful protocolu
lui Statelor Unite, Emil Mos- 
macher, și alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți Nicolae

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Clifford Hardin, ministrul 

agriculturii al S.U.A.
In după-amiaza zilei de 26 oc

tombrie, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședin
ța oficială de la „Blair House11 
pe Clifford Hardin, ministrul 
agriculturii al S.U.A.

La întîlnire și la convorbiri 
au participat Gheorghe Oprea, 
consilier, și Corneliu Bogdan, 
ambasadorul Republicii Socia

întilnirea cu reprezentanții 
presei americane

Marți dimineața președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întilnit la reședința sa oficială 
de la „Blair House" cu un 
grup de ziariști — reprezen
tanți ai principalelor cotidie
ne americane, ai marilor a- 
genții de presă și societăți de 
radiotelevizlune, cu care a a- 
vut o convorbire.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu a răspuns la întrebările 
ziariștilor, expunînd poziția 
României față de problemele 
majore ale vieții internațio
nale, modul în care concepe 
țara noastră rezolvarea acestor 
probleme și cum înțelege să 
acționeze in acest sens.

In încheierea întilnirii, cei 
de față au aplaudat călduros, 
mulțumind șefului statului ro

Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Maria 
Groza, vicepreședintă a Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, Gheorghe 
Diaconcscu. reprezentantul per
manent al țării noastre la Na
țiunile Unite, membri ai am
basadei.

Pe aleile parcului, pe bule
vardele și străzile din preajma 
Casei Albe au fost arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și S.U.A.

După această ceremonie, 
înalții oaspeți s-au îmbarcat 
la bordul unui elicopter al ma
rinei de coastă, pus la dispo
ziție de Casa Albă, cu care 
au călătorit pînă la aeroportul 
bazei Andrews.

La ora 17, avionul preziden
țial românesc a decolat îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

liste România la Washington, 
din partea română, iar din 
partea americană Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea colaborării și cooperă
rii între cele două țări în do
meniul agriculturii.

mân pentru răspunsurile pri
mite.

Printre gazetarii prezenți la 
întîlnire se aflau John Ander
son, șeful secției externe de la 
„Washington Post", Tad Szulc, 
corespondentul diplomatic al 
ziarului „New York Times”, 
John Hightoler, șeful subrcdac- 
țici din Washington al agenției 
Associated Press, Marvin Kalb, 
corespondent al rețelei de te
leviziune „Columbia Broad
casting System" (O.B.S.), Her
man Nickel, corespondent pen
tru problemele externe al re
vistei „Time“, Cari Migdail, 
corespondent pentru probleme
le politice internaționale al re
vistei „U.S. News and World 
Report11, John Wallach, cores
pondent diplomatic al trustului 
de presă „Hearst Newspapers". 

i—r —i 
i 'N i
I PAGINA A 4-A: I 
• I
j ® Dineul oferit în cin- i
| stea președintelui 1
I Nicolae Ceaușescu |
’ de președintele Ri- I
| chard Nixon jj 1
i ® Vizita în localita- ! 
J tea Reston — Vir- |
I ginia

!
! • întilnirea cu repre-
! zentanți ai comuni- | 

tații americanilor |
I de origine română |

1—
I

j Tinerețea și eflorescența ; 
i unui vechi liceu l
I
I
I 
I 
t
I 
f
I 
I
I 
)
I

I 
I
( 
ț
I
1 
l 
I
I I
I

Ne-am obișnuit ca atunci 
cînd vorbim de trecutul u- 
nui liceu să folosim cuvinte 
sărbătorești, izvorîte din mie
zul amintirilor proprii, impu
se de atmosfera cultural-ști- 
ințifică emanată de o astfel 
de instituție in rândul multor 
generații de intelectuali. Și 
e bine așa. Pentru că liceul 
este — am putea zice para- 
frazîndu-1 pe Blaga — „ma
tricea stilistică'* in care prind 
contur toate ramificațiile su
fletului adolescentin, jn con
tinua și fireasca sa raportare 
la impulsurile vieții. Aici, pe 
băncile liceului înțelegem, 
poate pentru prima dată cu 
adevărat, menirea noastră de 
oameni utili societăți, aici ni 
se deschid orizonturile spre 
adîncimile tulburătoare ale 
inteligenței.

Pentru septuagenarul liceu 
din Petroșani a început luni, 
26 octombrie, o nouă perioa
dă de eflorescența și succese, 
o dată cu darea în folosință 
a impunătoarei clădiri cu

Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

In jurul datei de 10 noiem
brie a. c. va intra în func
țiune cantina E. M. Paroșeni. 
Pentru acest scop, se execută, 
actualmente, ultimele amena

Iarna a făcut o primă 
„incursiune^ de verificare

De ce a fosf primită 
cu unele semne de 

îngrijorare la mina Lonea?
Moi zilele trecute iarna și-a 

scos iarăși Io iveală cartea de vi
zita. Ca un preludiu la anotim- 
pul friguros, de care puține zile 
ne mai despart, iarna a făcut o 
primă „incursiune" de verificare 
învolburind văzduhul cu roiurile 
unor ninsori dense și prematuie, 
înveșmîntînd in alb munții și 
văile, solul și copacii, casele oa
menilor.

La această primă întîlnire cu 
iarna, gospodarii care au lăcut 
din timp pregătirile necesare, nu 
au avut emoții, motive de îngri
jorare. In schimb, acolo unde 
pregătirile de iarnă nu sint fina
lizate ori sint rămase in urmă,

Secvență la începutul orei de limba română la anul III A. |
Foto i I. L1CIU ț

T inert 
între vîrstnici
Clubul tineretului de la 

Casa de cultură organizează 
azi, la ora 18, în sala de lec
tura o dezbatere legată de 
problema comportării tineri
lor intre vîrstnici. Expune
rea temei, în cadrul ciclului 
Codul bunelor maniere, va fi 
susținută de actorul Alexan
dru Jeles.

Noi cantine minerești
jări interioare, se caută per
sonal corespunzător, urmind 
să fie livrat Și mobilierul e- 
xecutat dc I.I.L, Petroșani. 

prima zăpodâ căzută a adus ne
liniște pentru unii gospodari.

La Lonea se așternuse o verita
bilă ninsoare de ianuarie, in 
ziua cind mai multor factori din 
conducerea serviciilor și sectoa
relor minei din localitate - in
vestiți cu responsabilitatea pre
gătirii tuturor celor necesare des
fășurării normale a activității de 
producție in anotimpul frigu
ros - le-am pus întrebarea : 
cum stați cu pregătirile de 
iarnă ?

De la serviciile electromecanic 
și administrativ, răspunsul a fost 
in general afirmotiv. Majoritatea 
obiectivelor (din 40 prevăzute.

*r

Pentru aerajul minei
Se află in curs de recep

ție importante obiective din 
cadrul incintei puțului de ae
raj est Uricani, cum sint i 
turnul și casa mașinii de ex
tracție, instalația provizorie 
de săpare a puțului, ca și o 
serie de anexe (centrala ter
mică, postul trafo, aducțiu- 
n.ea de apă etc.). Prin reali

Se preconizează, '■jrînd după 
aceea, darea în folosință cit 
mai urgentă și a cantinei 
E. IVI. Livezeni.

30 sint reolizate) din planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pe 
linia pregătirilor de iarnă au 
prins viață în întregime. Au fost 
verificate și puse in stare de 
funcționare instalațiile de încăl
zire a aerului cald de la puțul 
auxiliar Lonea II și puțul de 
materiale Jieț ; s-ou reparot li
nia ferată de la suprafață, mo- 
cazele și s-a pus in funcțiune o 
instalație de încălzire la depoul 
c.f.i. ; a fost omenajat un ateiier 
pentru confecționarea panourilor 
din plasă de sirmă pentru aba
taje, astfel că această muncă nu 
se mai face sub cerul liber ; s-a 
modificat încălzirea atelierului 
Lonea II (dulgheria și magazia) 
treeîndu-se de la abur la încăl-
zitul central cu apă caldă ; a 
fost făcută revizia instalațiilor de 
aeraj principal Lonea I cota 840, 
Valea Arsului, Defor, blocul Jieț, 
iar baia muncitorilor, magaziile, 
birourile din grupul social-admî- 
nistrativ au fost puse în ordine ; 
în sfîrșit, au fost confecționate 
lopeți de lemn pentru curățatul 
zăpezii, reparat plugul pentru 
deszăpezire. Sint în curs de efec
tuate lucrări de pregătire ca J 
repararea acoperișului atelierului 
electric Lonea II, T.D. Lonea UI 
și Valea Arsului, captarea apei 
pe puțul de materiale Jieț șl 
puțul auxiliar Lonea II, execuția 
unui canal in jurul părții frontale 
a clădirii stației de compresoare 
de la Valea Arsului pentru a 
proteja instalația împotriva alu
necărilor de teren si infiltrațiilor 
de apă etc.

In domeniul electromecanic, la 
mina Lonea s-au făcut lucrări 
bune în cadrul pregătirilor pen
tru activitatea din lunile cu in
temperii. Totuși, „groba" vădită 
a iernii a produs unele semne 
de neliniște la conducerea servi
ciului respectiv. Mai sint destule 
obiective in planul de pregătiri 
încă nerezolvate, multe din ele 
fiind vitale pentru producție, 
pentru asigurarea energiei pneu
matice și electrice necesare ex
tragerii cărbunelui în subte
ran, desfășurării corespunză
toare a transportului minier. Este 
necesară urgentarea lucră'ilor 
de reparații capitale și punerea 
în funcțiune a compresorului 
Reșița de 90 mc/minut de la Va
lea Arsului ca și urgentarea pu
nerii în funcțiune a compresoru
lui Reșița de 45 mc/minut de la

I. BALAN

(Continuare în pag. a 3-a) J

zarea acestor lucrări, se vor 
crea condițiile propice înce
perii săpării puțului ca a- 
tare, de primă necesitate pen
tru stabilirea unui aeraj co
respunzător al cîmpului mi
nier Uricani. ținînd cont de 
perspectiva extinderii sale, 
de creșterea, prin urmare, a 
liniei de front in viitor.

La exploatarea respectivă
s-a efectuat, deja, aprovizio
narea cu cele de trebuință 
săpării și betonării puțului. 
In momentul de față, con
structorul întreprinde ultime
le retușări pentru ca recep
ția prevăzută pentru finele 
lunii curente să se desfășoa
re într-o conjunctură favora
bilă.

socialisto

ce-al doilea hidroagregat de 178 MW, cu sistemul

cea mai relevantă prezență a constituit-o mindria și 
hidroagregat, care cîntărește mai bine de 3 000 tone, 
a pornit în sistemul energetic național, grație hăr- 
- 14 august 1970 — a uriașului obiectiv.

Un arc alb și puternic a unit pentru totdeauna malurile Dunării. Podul a îm
plinit abia... 6 zile. Momente de neuitat au marcat montarea celui de-al cincilea 
bloc de oțel, lung de 105 metri, de 760 dc tone, intre alte două de peste 200 metri 
fiecare... Se împlinea un edificiu. Continuitatea arcului de oțel — in clipa supremă
— simboliza calea perpetuă către lumină pe care-o străbatem. Noua dimensiune 
Structurală cișligată de omul, constructorul român, ui mașul lui Apolodor și Manole, 
de a-și dura trepte spre cer și-a aflat o recentă și tulburătoare expresie...
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A trecut cu puțin peste o săptămin 
energetic național.

La noua premieră, au fost de față mulți Oameni, constructori și energomontori, reprezentanți din țară, dar 
bucuria muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Porțile de Fier, făuritorii montajului și asamblării imensului 
O dală cu conectarea, de la tabloul de comandă, a hidroagregatului nr. 2 — planul dc stat prevedea doar unul — 
niciei și dăruirii oamenilor de la Dunăre, cel de-al 80 750000-lea kilowat-oră, de la intrarea definitivă in exploatare
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corpul 
lisuri 

pulsul

In diferitele celule de munco 
in core sini încadrați, oamenii 
acționează unitor, armonios, slu
jind țeluri comune. Dor oricit de 
sudat ar fi un colectiv uman, ori
cit de sănătos or fi, in 

se produc uneori și 
i dezechilibrează

SENSURI INTERZISE ÎNTR-0 INSTITUȚIE DE SANATATE
trebui renunțot la ele ; să ne 
intensificăm activitoteo la cir
cumscripții". Este, considerăm, 
vorba oici de comoditate, de in-

lui ! 
care-i 
normal, care-i oltereoză persona
litatea. Refocereo lui rapidă, și 
la coordonatele inițiale, presu
pune exigență și autoexigență, 
spirit de inițiotivă și de inventi
vitate, supunere fără șovăială in 
foța adevărului — chiar dacă 
uneori trebuie făcute eforturi 
pentru aceasta -, presupune 
răbdare și ascultare a conștiin
ței. Cînd oamenii se adapă de 
la asemenea atribute, colectivul 
uman își recapătă coeziunea, 
trăinicio. prețiozitatea.

Sini insă cazuri cînd, deși oa
menii sint conștienți că in colec
tivul lor s-a produs o ruptură, nu 
se mobilizează pentru resudarea 
întregului, ci se mulțumesc să 
acționeze după criterii de rutină, 
de oulomulțumire, după legi și 
principii proprii. Și lucrurile me-g 
înainte, cu opinteli, pe acest 
drum sinuos, fără ca cineva să 
pună piciorul în prag. Fisurile iși 
sporesc dimensiunile, colectivul 
suferă. La anumite intervale de 
timp se petrec însă evenimente 
cu prilejul cărora se verifică moi 
la omănunt potențialul 
celule a colectivității 
Acum ies mai pregnant in 
dență virușii care ou acționat la

fiecărei 
umone.

evi-

îmbolnăvirea colectivului. Acum 
porțile iși spun deschis părerile, 
iși confruntă opiniile, fiecare con
sidered că are dreptate. Probila- 
teo profesională și morală o in
divizilor se recomandă acum cu 
maximă exactitate.

Ne-om gindit la toate acestea 
cu prilejul unei vizite Io Spito- 
lul Vulcon. Această instituție de 
sănătate veghează Io vioțo a nu 
moi puțin de 28 000 de oameni. 
Colectivul de aici este redus ca 
număr de salarioți, dor priceput 
și inimos. Nu o dată am inseiat 
știri lăudabile despre oamenii in 
alb de Io Vulcon, pentru devota
mentul și spiritul lor de abnega
ție, pentru conștiinciozitatea lor 
profesională și morală. Oameni 
bine pregătiți, cu experiență m 
profesiune, medicii și personalul 
mediu din Vulcan se bucură de 
stimă și apreciere din partea 
oceloro de sănătatea cărora se 
îngrijesc.

In ultima vreme, insă, Io Spita
lul Vulcan s-au semnalat rom 
multe deficiențe care au arun
cat o lumină nefavorabilă asu
pra întregului colectiv de aici. 
Ziarul nostru a inserat la timpul 
potrivit (14 august a.c.) cazul me
dicului chirurg Gheorghe Vasil- 
co, medic care a tratat cu super
ficialitate trei muncitori 
accidentați.

De altminteri, cei trei 
— Gheorghe Vasilca, I 
Bălașiu și Petru Novrady - 
alcătuiesc secția chirurgie a spi-

talului, nu conlucreoză intre ei, 
ci dimpotrivă, se șicaneoză reci
proc și, din disputa lor, au de 
suferit pocienții. lată, dor, una

bazo, nimeni nu o îndrăznit să 
opereze cu un bisturiu bine as
cuțit spre vindecarea ei.

O altă celulă a acestui întreg

sa că indicele de mortalitate in
fantilă in acest an (pe primele 
trei trimestre) în Vulcon este sub 
media pe județ, pe cînd el este

1 octombrie a.c. a explodat 
cazan de încălzire centrală

• Cînd se operează fără bisturiu
® Tratament egal și pentru cei care-1
• Exigenfa 

mai ne

aplică
și autoexigență criterii spre

i medici 
Ladislau 

cure

® Nișto păreri anemice care seamănă 
moditoto

® Oamenii merg cu
Doctorul cum îi primește ?

încredere

a co-

la doctor.

din celulele Spitalului Vulcan - 
deosebit de importontă - oi că
rei atomi (cei trei) au traiecto
rii izolate, contrare, incit se cam 
anihilează unul pe celălalt. Deși 
această stare de lucruri este cu
noscută și de conducerea spita
lului și de biroul organizației de

care nu-și orientează cu moximo 
responsabilitate obligațiile profe
sionale spre nobilul scop de sal
vare a vieților umone este secția 
pediatrie. Nu poate fi pusă la 
îndoială pregătireo și conștiincio
zitatea medicului Dan Mircea, 
de pildă, dar neliniștește părerea

de-a dreptul alarmant. Demna 
de subliniat (pentru o eventuală 
reflecție) mi s-a părut, la Vul
con, și opinia tînărului medic 
pediatru Nicoleta Biscă : „Consi
der că vizitele la domiciliile co
piilor sînt depășite la această 
oră ; ele nu cu nici un rost ; ar

țelegerea greșită o obligațiilor 
profesionale.

Un alt aspect, de doto aceos- 
ta administrativ, vine să com
pleteze tobloul de nereguli afișat 
în ultimul timp la un loc ce nu 
foce cinste colectivului de Io 
Spitalul Vulcan. In seara zilei

de 
un 
și numai întimplarea a făcut să 
nu se soldeze cu victime ome
nești. Despre acest coz om primit 
și o sesizare scrisă Io redocție. 
Motivele, susținute și de șeful 
serviciului finar.ciar-gospodăiesc, 
Romeo Boiu sint moi multe. Cel 
esențial este că pe postul de 
fochist era ongajotă o salariată 
fără pregătireo corespunzătoare.

Aceste aspecte, și multe altele, 
se cunoșteau Io Spitalul Vulcan, 
dar așa cum spuneam, 
nu le-a supus Io vreme 
mentului necesar. Și 
pentru că acest colectiv 
nic de slujitori ai vieții s 
vizat, imperceptibil, fiecare 
principiile lui, cu 
lui. Unii care, 
in virtutea rutinei, dau 
rețete, amină in mod nejustificot 
internările, „pasează” 
efectuează consultații superficia
le, eliberează cu multă ușurință 
certificate medicale, întocmesc 
planuri, se mulțumesc cu puțin și 
alții care își fac conștiincios da
toria, dor nu iau atitudine îm
potriva colegilor lor ce abdică 
de la îndatoririle de serviciu, 
mulțumindu-se să-i vorbească 
defavorabil pe la colțuri, să le 
subevalueze competența și pre
gătireo.

Intr-o discuție recentă, medicul 
Fulviu Isocu, directorul Spitalului 
Vulcon, de altminteri personali-
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late prestigioasă printre 
de breaslă din Valea Jiului, își 
asuma toată parteo de vină pen
tru situațiile neplăcute 
in acest on Io instituția 
o conduce. Nimeni nu-l 
de răspundere nici pe 
Fulviu Isacu, nici pe 
loan Rădulescu, secretorul orga 
nizoției de partid, dar response 
bilitoteo trebuie repartizată in 
mod egal fiecărui comunist de Io 
Spitalul Vulcan, fiecărui solaria: 
Munca este colectivă. La fel se 
fie și obligațiile.

Acest mănunchi de oameni 
trebuie să-și recapete încredereo 
în tăria sa ; trebuie să-și eva
lueze cu exigență și discernă 
mint copocitotea de acțiune ; 
trebuie să estompeze prin spirit 
colegial, deschis, tendințele pre 
orzinde sou pe ocelea care 'r 
sting prea repede, încit întregul 
să devină din nou puternic 
sănătos, pe măsura potențai ■ 
sole profesionale și morale.

Colectivul Spitalului Vulcan 
modest co număr, dar pricepui 
și sîrguincios, vo primi nu peste 
mult timp, un sediu nou, modere 
utilat, încadrat cu personal corn 
petent. Pînă atunci, celulele în
tregului trebuie reasamblate ar
monios. Numai oșa cei 28 000 de 
locuitori oi Vulcanului vor bene
ficia de o asistență medicală 
competentă și oportună, numai 
oșa vioța vo prospere în acest 
frumos oroș de mineri.

Dumitru GHEONEA
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Păstrez în memorie o imagine transmisă 
prin puterea cuvintului scris despre curaj, băr
băție, spirit de răspundere, imagine amplifi
cată an de an. de fiecare dată cînd exemplul 
s-a repetat, ajungind să nu mai fie ieșit din co
mun, ci o comportare cotidiană, un rezultat al 
unui grad de conștiință. Un miner salvează 
abatajul. Un om aflat in fața unei situații ne
așteptate nu ezită să-și facă datoria, lucru ce 
impunea riscuri nebănuite. Desigur, de la fapta 
petrecută în abatajul lui Andrei Szilvester piuă 
astăzi, lucrurile s-au schimbat radical. Răspun-

Abatajul 
a fost salvat
derea față de interesele colectivității a rămas 
insă o trăsătură dominantă de caracter, ce de
finește in continuare, profilul minerului. Lu
crurile s-au schimbat, fapta eroului din adin- 
curi s-a repetat de nenumărate ori, la altă sca
ră, petrecută in alte condiții. Curajul, bărbăția 
și atitea alte calități ale minerilor au rămas 
in continuare repere ce definesc un anumit sta
diu al responsabilității, un anumit grad de 
conștiință

In schimbul iutii al zilei de 22 'octombrie, 
electricianul loan Csoto din cadrul sectorului 
IV al minei Loriea a observat in coperișul aba
tajului nr. 34 o emanație de aburi. In jurul 
său, toate semnele prevestitoare ale unui în
ceput de foc endogen. Prima grijă a comu
nistului loan Csoto a fost să anunțe conduce
rea tehnică a sectorului. In scurt timp, ingine
rul Viorel Boantă. însoțit de maistrul miner 
Petre Popa și măsurătorul de gaze Constantin 
Csaba, au sosit la fața locului. După o inter
venție promptă, după o muncă asiduă de citeva 
ore pericolul a fost înlăturat. Asupra cărbune
lui mărunt, aflat în stare de iminentă auto- 
aprindere s-a znijctat apă sub presiune după 
care, cu grija cuvenită, a fost evacuat din zona 
abatajului. Focul a fost evitat. Datorită vigi
lenței și spiritului de răspundere dovedite de 
un comunist, datorită curajului celor care s-au 
luptat cu secundele, cu un capriciu al cărbu
nelui. a fost salvată activitatea abatajului. O 
singură clipă de ezitare, un moment de intir- 
ziere și se producea o avarie dintre cele mai 
nedorite Aceasta aducea după sine, ca o pri
mă consecință, întreruperea activității in aba
taj, scăderea producției sectorului, iar apoi 
efectuarea unor înzecite eforturi și cheltuieli 
pentru readucerea activității la normal.

Abatajul nr. 34 a fost salvat. La gura rolu
lui. cărbunele iși continuă drumul, ca și pînă 
acum, spre ziuă Fapta lui loan Csoto — apa
rent o simplă datorie — rămine un exemplu 
al spiritului de răspundere față de interesele 
colectivității, un exemplu ce se alătură cu 
cinste repetatelor acte de curaj, de vigilență, 
acte ale eroismului cotidian.

Ion MUSTAȚA

CÎND MUNCI DEVINE 0 MIRE IUBIRE
Există oameni care nu cunosc 

oboseala și îmbătrînirea, nu ce
dează în fața greutăților și nu 
renunță la lupta pentru realiza
rea idealului propus. Ei se află 
mereu acolo unde viața îi chea
mă și datoria le-o cere. Sînt oa
meni temerari, cu o construcție 
morală solidă, poscdînd un ca
racter de mare probitate etică și 
cetățenească. Ei trăiesc prin mun
că, prin ceea ce crează mintea 
ji mîinile lor. Cînd întîlnim ast
fel de oameni, datoria noastră 
este să-i respectăm, să-i prețuim, 
pentru că de la ci putem învăța 
să înălțăm munca pe adevăratele 
ei valori.

Un astfel de om este și depu
tatul Gheorghe Patriciu, care in 
pragul celor 65 de ani își poate 
rezuma crezul vieții sale și în
treaga activitate în aceste cuvin
te : „am iubit totdeauna munca

pentru că ca a fost cea mai mare 
pasiune a vieții mele*. Venit în 
Valea Jiului acum mai bine de 
20 de ani, în condițiile grele «le 
unui început eroic pe șantierul 
de construcții, Gheorghe Patriciu 
a înțeles să-și trăiască viața par- 
ticipind nemijlocit la efortul ge
neral depus de oamenii munui 
pentru producerea valorilor mate
riale. Conștient de rolul pe care 
munca îl are pentru existență, 
s-a dăruit cu pasiunea efortului 
la realizarea obiectivelor socio
culturale înălțate aici, dovedind 
— ca pretutindeni unde a lucrat, 
la București, Buzău fi Hunedoa
ra — o înaltă competență și pre
gătire profesională, corectitudine 
și conștiinciozitate în realizarea 
sarcinilor de serviciu. Trăind in
tr-o permanentă ardere, încălzind 
spiritele acelora cu care venea 
într-o necesară și continuă atin

gere, om al acțiunilor, el era 
mulțumit numai atunci cînd viața 
îl prindea din plin în angrena
jele sale.

Considerînd munca drept un 
factor primordial de educație 
etica și cetățenească,, Gheorghe 
Patriciu și-a îndreptat activitatea 
spre îndeplinirea cerințelor socia
le și individuale, fără să înce
teze, la anii săi, să-și aducă con
tribuția la rezolvarea problemelor 
pe care le ridică viața cetățenilor 
din circumscripție.

Simțindu-se legat cu toate fi
brele vieții de acest oraș al mi
nerilor, de oamenii lui minunați, 
deputatul Patriciu se preocupă cu 
toată răspunderea de acțiunile 
gospodărești și de înfrumusețare, 
de aplicarea în practică a măsu
rilor și hotărîrilor luate de se
siunile Consiliului popular mu
nicipal.

Fiind mereu prezent în mijlocul 
oamenilor, cunoscîndu-le nevoile 
și dorințele, organizînd și îndru- 
mînd activitatea lor obștească și 
patriotică, sfatuindu-se mereu cu 
alegătorii, contribuind la promo
varea șt stabilirea relațiilor de 
etică socialistă intre locatari și 
diferiți cetățeni, Gheorghe Pa
triciu se bucură de o largă popu
laritate, de un cald și meiitat 
respect.

— M-am călăuzit întotdeauna 
în viață — mărturisea dinsul — 
după principiul că ■ orice om tre
buie, în calitatea lui de cetă
țean, să contribuie din toate 
puterile la fericirea celor din jur, 
a semenilor săi. Pentru această 
mulțumire catit să-mi fac dato
ria plătindu-mi viața prin mun
că înălțată pînă la iubire. Pentru 
mine munca este o datorie de 
onoare, de aceea am căutat să

depun toate eforturile pentru a-i 
reda frumusețea și noblețea ma 
rilor valori ale activității uma
ne. Munca a fost etalonul între
gii mele activități, făurindu-mi 
din ea un ideal pe care l-am 
servit cu credință pînă acum. 
Dacă am reușit sau nu, asta o 
vor spune alții...

Mi s-a părut deosebit de reve
latoare această mărturisire în- 
trucît Gheorghe Patriciu con-i- 
deră aportul său la efortul ge
neral al oamenilor muncii din 
Valea Jiului, drept singurul crite
riu al aprecierilor de care trebuie 
să se bucure în viață și societate. 
„A înălța munca pînă la iubire", 
constituie scopul vieții acestui 
om de o rară hărnicie și umani
tate, care poate servi drept exem
plu celor din jur, și îndeosebi 
tinerelului.

Cornel HOGMAN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

Așa spune zicala : a greși e omenește, orice 
om este supus greșelii. Nu vom pleda pentru 
sau împotrivă. Vom spune doar că atunci cind 
comiți greșeală după greșeală, cînd nu-ți poți 
stăpîni pornirile, deși ești conștient de răul pe 
care-l produci, vina iți aparține in exclusivi
tate, urmind să suporți singur consecințele.

Și Nicolae Cain a greșit. Recunoaște că a gre
șit. că e vinovat, dar cere indurare. Insă nu-i 
prima dată cind Nicolae Cain greșește. In 1962, 
adică la virsta de 20 de ani, a coborît de pe 
meleagurile Vasluiului și s-a angajat pe șantie
rul hidrocentralei de pe Argeș. După trei luni

/I greși 

e omenește ?!

Părinți „corigenți“ la capitolul oameni
In societatea noastră, fiecare 

familie are posibilitatea și da
toria să-și crească copiii in 
spiritul cinstei și corectitudinii, 
al dragostei de muncă. Dar nu 
toți părinții privesc cu răspun
dere soarta propriilor copii. 
Cazurile pe care le prezentăm 
dovedesc acest lucru.

Nicolae Manea lucrează la 
mina Aninoasa. De 9 ani nu 
mai conviețuiește cu prima so
ție, fiind divorțat. Cei doi bă
ieți rezultați din această căsă
torie au fost dați, prin hotă- 
rire judecătorească, cel mare 
tatălui, iar cel mic, Eugen, 
mamei. Ambii părinți și-au re
făcut viața. S-a intîmplat insă 
că mama lui Eugen a murit 
și copilul a fost luat acasă 
de tatăl lui bun. De aici a în
ceput insă „tragedia". Crescut 
de la virsta de 3 ani de tatăl 
vitreg, Eugen il considera pe 
acesta adevăratul lui părinte, 
iar pe N. M. nu-l recunoștea 
de tată fiindcă el nu l-a vi
zitat niciodată’ în acest timp, 
nu a întrebat de el, nu i-a 
cumpărat ceva. Copilul se sim
țea străin și pleca mereu la 
tatăl vitreg. Dar nici aici nu 
mai găsea afecțiunea dinainte, 
de pe cînd trăia mama sa bu
nă. Copilul umbla flămind, 
dezbrăcat și desculț. Nimeni 
nu se mai interesa de el. De 
aceea a apucat încotro l-au mi
nat împrejurările. A început 
să fure, să vagabondeze. Fugea 
de acasă și de la școală, dor
mea noaptea in centralele ter
mice sau pe scările blocuri
lor. Părinții nu-l căutau, nu 
se interesau ce face, absențele 
îndelungate de acasă nu-i ne-

linișteau. Chemat la miliție, 
N. M. a aflat că băiatul său 
a furat de mai multe ori și că 
în urma acestor fapte a fost 
trimis la o școală specială. 
Tatăl susținea că Eugen avea 
aceste comportări de cînd stă
tea la maică-sa, că acolo a în
vățat să fure. II învinuia pe 
copil că nu ascultă de soție 
(mama vitregă), că o amenință 
cu bătaia, că umblă in antu- 
raje dubioase.

— Ce-ați făcut cind ați aflat 
că fură ? Dv. nu aveți nici o 
vină în problema asta ?

— Nu. Eu am făcut totul 
pentru el. Nu l-am bătut, pen
tru că nici pe mine nu m-a 
bătut nimeni.

— Nu cumva Eugen a sim
țit că nici dv., nici soția nu-i 
acordați afecțiunea părintească 
de care el are nevoie ?

— Femeia mea nu-i din alea 
care să nu aibă grijă de copii. 
Dacă dv. sînteți de la ziar să 
nu scrieți astea despre mine că 
mă faceți de comedie.

Intenția noastră nu era să-l

facem de... comedie. Voiam nu
mai să aflăm adevărul. Am dis
cutat cu alte persoane care cu
noșteau situația. Fostul diri
ginte al copilului, ne-a spus t 
„Cind trăia mamă-sa, nu era 
un copil rău, venea la școală, 
învăța. Pe urmă a început să 
ne facă tot felul de greutăți : 
strica mobilierul, fugea de la 
ore. fuma. își bătea colegii, a 
început să fure, să meargă la 
restaurant. Tatăl său nu se in
teresa de el, nu venea la școa
lă. Eu trebuia să-l caut foarte 
des acasă".

O familie din bloc ne-a re
latat : „Copilul venea și dor
mea noaptea la noi. Cînd am 
aflat că fură nu l-am mai pri
mit. De atunci l-am văzut de 
multe ori dormind pe scară'.

In ajunul plecării copilului 
la școala specială, tatăl il min- 
giia și-i spunea că acolo va 
fi bine. Eugen ii dădea replici 
ferme : „du-mă, dar am să 
fug !“ Unde putea fi mai bine 
dccit acasă ? N. M. are un a- 
partament bine mobilat, un sa

lariu de 2 218 lei/lună. Dar cu 
toate acestea el a înaintat la 
comisia județeană pentru ocro
tirea minorilor o contestație 
prin care solicita scutirea ta
xei de 250 lei pe care părin
ții trebuie s-o plătească la 
școala specială. Deci, alții să 
facă totul, el ca părinte, să nu 
contribuie cu nimic. Iată cum 
faptele demonstrează că N. M. 
nu și-a iubit copilul, că viito
rul lui nu-l preocupă dccit în 
măsura în care acesta nu-i 
creează nici un fel de obliga
ție.

Un alt caz este cel al lui 
Ion Stoica, angajat la T.C.M.M., 
care are 4 copii. Unul, din bă
ieții lui, Marin, s-a împriete
nit cu Eugen, împreună au fă
cut tot felul de „isprăvi", a- 
jungind la miliție. Prietenia 
celor doi copii nu a trezit nici 
cea mai mică curiozitate din 
partea părinților lui Marin. 
Deși aflaseră de la vecini că 
băieții se țin de rele, n-au 
acționat la timpul oportun.

— Vagabondul ăsta l-a stri-

,,S e r a 1 i s t u 1"
loan Muntean a în

cercat în seara zilei de 
5 spre 6 octombrie a.c. 
să „asiste” la cursurile 
serale de la școala din 
Banița. (N. N. — la a- 
ceastă școală nu func
ționează cursurile sera
le). In lipsa profesori
lor, a trecut el la ca- 
tediă și a studiat pe 
viu cum se fură un pi- 
cup, un aparat de pro

iecție și un ceas. Ter- 
mmind repede și cu 
succes acest „curs', s-a 
abătut pe ia locuința 
lui Costel Croitoru, și-a 
însușit un costum de 
haine, un covor țără
nesc și o bicicletă pen
tru transportul mate
rialelor „didactice”. Da
torită insă ceasului... 
n-a mai ajuns unde 
dorea, ci la miliție. A-

cum, la picup-ul furat 
ascultă o melodie ama
ră, iar imaginea lui, în 
costumul lui Croitoru, 
va fi proiectată pe e- 
cranul infractorilor. A- 
poi, loan Muntean nu 
va fi transportat cu bi
cicleta, ci va fi dus cu... 
covorul lui Costel Croi
toru. Singur și-a croit 
acest... drum.

cat și pe al nostru ! — spunea 
cu revoltă tatăl lui Marin.

lată un fel de a judeca, de a 
motiva lipsa de preocupare 
pentru creșterea și educarea 
propriului copil. O asemenea 
concepție nu pot avea decît 
niște părinți slabi, fără auto
ritate și fără răspundere.

Următorul caz este și mai 
grav. El se referă la compor
tamentul condamnabil al unei 
mame care a influențat nega
tiv educația fiicei sale. Viorica 
Apipie are numai 15 ani, dar 
„palmaresul" acțiunilor sale 
este foarte bogat. Vagabonda- 
jele prin diferite orașe ale ță
rii, fuituri calificate, concubi
najul. iată coordonatele prin
cipale pe care se axează via
ța ei. Provenind dintr-o fami
lie dezorganizată, avind exem
plul mamei sale, Ghizela Api
pie, care și-a împins copila pe 
o cale greșită. Viorica este de
ținută în prezent pentru furt, 
in fața acestui exemplu nu-ți 
poți stăpîni revolta și mînia 
împotriva mamei care nu mai 
poate fi numită astfel, ea fi
ind aceea care a contribuit ne
mijlocit la distrugerea sufle
tului propriei fiice.

Cum au putut acești părinți 
să-și abandoneze obligațiile și 
răspunderile lor față de socie
tate pentru felul in care și-au 
crescut copiii ? Au uitat oare 
că trebuie să răspundă în fața 
conștiinței. în fața oamenilor 
de întreaga lor comportare, de 
atitudinile, de convingerile, de 
sentimentele lor ?

Miron J1ANU

— Și zici că la fiecare țigară am să — ..Și dacă te nlreabă cineva ce bei,
,pling“ de-acum ? nu spui coniac. S', .ui ceai!

— Nu... Numai la cele care le vei a-
prinde, ca pe aceasta, de la filtru... Desene de I. LICIU

p 
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In seara zilei de 18 
octombrie a. c., tinăra 
T. A., in virstă de 18 
ani, se întorcea de la 
școală. Petre Rusu, din 
Vulcan, nu a ezitat s-o 
acosteze. Simțea miros

de zile a plecat să-și satisfacă serviciul militar. 
Cu toate că durata acestei datorii către patrie 
era de 2 ani, Nicolae Cain a făcut 4. Motivul: 
a încercat să se automutileze pentru a fi trimis 
acasă, in 1966 se angajează la T.R.C Bacău. 
După numai trei luni vine in Valea Jiului și 
se angajează la mina Dilja. Ciștiga bine, dar 
munca îl obosea La scurt timp a plecat acasă, 
trindăvind pe spatele părinților, în're timp în 
1967, face o escapadă in Valea Jiului, este prin: 
furînd și condamnat la închisoare. Ispășește o 
a doua pedeapsă și in 1968 se gindește să-și. faci 
o situație. Se întoarce in Moldova unde se că
sătorește. Dar nu se încadrează acolo in muncă, 
ci se reangajează la mina Dilja. Salariul bun ii 
ajungea să trimită bani soției și celor doi copii 
însă nu făcea acest lucru. După dou i luni de 
la angajare, i s-a făcut dor de casă, de soție 
de copii. Deși avea bani in buzunar, a căluț 
și la dus și la întors fără bilet, motiv pentru 
care a fost condamnat la 77 zile închisoare 
contravențională Și din nou la serviciu, la mi
na Dilja In ziua de 21 iulie a. c. i-a venit iat 
dor de aventură. La ieșirea din șut. a furat de 
la rostului de biciclete al minei, bicicleta orta
cului său Nicolae Dascălu și a plecat in plim
bare la Peștera Bolii Organele de miliție l-au 
depistat din nou și acum este supus cercetărilor.

lată „palmaresul" unui tinăr de 28 de ani, soț 
și tată a doi copii pe care îi. vede alit de rar. 
Deși la mină ciștiga destul de bine, nu trimitea 
familiei decît 150 lei pe lună. Restul ? Ii bea 
Ii bea pînă la ultimul leu.

Am discutat cu el. Recunoaște că a greșit, dai 
nu-l deranjează faptele sale, nici postura in care 
se află acum, urmind să fie condamnat pentru 
a treia oară.

A greși este, probabil, omenește. Dar a greși 
ca Nicolae Cain, voit, intenționat, de atitea ori 
la rînd, nu mai este omenește. Faptele lui le
zează cinstea și corectitudinea, lezează demni
tatea umană. In vreme ce el iși cheltuiește ti
nerețea și banii in împrejurări ce nu-i fac cin
ste, undeva, pe meleagurile moldovene, soția 
sa și cei doi copii se gindesc zi de zi la soțul 
și tatăl lor, care nu le trimite decît un infim 
ajutor material, care-i lipsește de cuvinte cal
de, de mingiiere.

Ioan DURECI

u i e r e a 
a g o s I e i

de frăgezime. Și s-a nă
pustit asupra fetei. Su
părat de nereușită. Ru
su a plecat amăril la 
lucru, la mina Aninoa
sa. N-a ajuns insă la 
șut, pentru că fata a

anunțat organele de mi
liție care l-au intercep
tat pe îndrăgostit Ș> 
l-au chemat la ordine. 
Ce ți-e și cu dragostea 
asta... Cită putere de
clanșează...
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îmbunătățirea activității comerciale
reclamă combativitate din partea

comuniștilor lată de lipsuri
Adunarea generală de dare 

Ce seamă și alegeri a organi
zației de bază O.C.L. produse 
industriale a prilejuit o amplă 
dezbatere asupra muncii poli- 
!>• iî ■ducative desfășurate de 
comuniști in cadrul acestei im
portante unități comerciale. 
Prvzentind sintetic bilanțul ac
idității eononb.c pe primele 
9 luni ale anului în curs, da- 
rc«i de seamă a subliniat rap
tul i â la indicatorii dc aprovi
zionare, desfacere. reducerea 
cheltuielilor de circulație și 
beneficii sarcinile de plan au 
lost realizate și depășite. Re
zultatele obținute au la bază 
măsurile stabilite, munca poli- 
1- ă desfășurată in scopul creș
terii eficienței activității < o- 
nomice și financiare. Astfel, 
in adunările generale ale orga
nizației dc bază au fost anali
zate și dezbătute aspecte pri
vind aprovizionarea, desface
rea produselor, modul in rare 
membrii de pa lid iși exercită 
influența in rindul salariaților 
j- tru gospodărirea avutului 
obștesc. Au fost dezbătute 
teme privind atitudinea față 
dc cumpărători, s-au analizat 
«specie în legătură cu cheltu
ielile nee onomicoase. reduce
rea gradului dc perisabilitate, 
cu care prilej s-au stabilit mă
suri menite să du ă la îmbu
nătățirea activității în rindul 
membrilor ce partid și a e- 
lorlalți salariați. Eficiența 
■dezbaterilor, a măsurilor stabi
lite iși găsesc reflectarea în 
creșterea nivelului de preocu
pare a colectivului dc salari- 
ați pentru lichidarea aspecte
lor de indisciplină. în păstra
rea și expunerea mărfurilor, 
în eliminarea manifestărilor 
nesănătoase față de cumpără
tori.

Apreciind rezultatele obținu
te in activitatea economică, 
cei prezenți la adunare, șî-au 
exprimat nemulțumirea față 
de slaba participare a unor 
comuniști la viața de partid. 
Be regulă, adunările generale 
s-au ținut cu o majoritate 
simplă. Unii membri de par
tid au participat rareori la 
adunările de partid, fără ca 
biroul organizației să fi luat 
împotriva lor măsurile cores
punzătoare. In timp ce mem
brii de partid Florian Fugaru, 
Dumitru Popescu. Stela Jecan. 
Maria Vuia au criticat mereu 
manifestările de indisciplină, 
nu venit cu propuneri con
crete pentru îmbunătățirea ac
tivității. comuniștii Paula Vă
duva. Elena Toma, Rozalia 
Kovacs și alții, in decursul 
unui an de zile, nu au luat 
cuvîntul la niciuna din adu
nările generale, au manifestat 
pasivitate, un slab spirit com
bativ față de neajunsuri.

Unele cadre cu funcții dc 
răspundere (Ion Costovici) sub- 
»pre<-iază sarcinile încredințate 

de biroul organizației de bază. 
Tov. Stclian Vintilescu, șeful 
serviciului comercial, a fost 
criticat in repetate rinduri de 
biroul organizației de bază 
pentru consumul de băuturi 
alcoolice în timpul serviciului, 
ceea ce l-a pus de mai multe 
ori în situația dc compromis 
în fața salariaților din sub- 
oi dine, neînțelegerile dintre 
salariații din cadrul acestui 
s-eniciu râsfringindu-sc negativ 
asupra activității unităților co
merciale Totuși, adunările ge
nerale ale organizației de ba
ză nu au luat in dezbatere a- 
■ este manifestări, iar comuniș

tii care cunoșteau această sta
re de lucruri nu au luat pozi
ție combativă, nu au contribuit 
la lichidarea neajunsurilor. In 
discuțiile purtate, membrii de 
partid s-au mulțumit, de obi
cei, să treacă în revistă nea
junsurile. fără să facă propu
neri concrete menite sâ ajute 
la îndreptarea celor criticați, 
să întărească răspunderea co
muniștilor pentru sarcinile în
credințate. In evidența organi
zației omerciale sînt înregis
trate minusuri in gestiune în 
valoare de peste 250 000 lei, 
cifră la care au contribuit și 
membrii de partid Elisabeta 
Pictore și Maria Drăgan. La 
unitățile comerciale nr. 4, 62 și 
66 unde iși desfășoară activi
tatea membrii de partid Elena 
Toma. Elena Oproiu, Dumitru 
Roman, sarcinile de plan nu 
s-au îndeplinit, deși au dispus 
de condiții corespunzătoare. 
Nici in acest caz organizația 

de partid nu a analizat cauzele 
acestor neajunsuri. In cuvîn
tul lor, tovarășii Dumitru Po
pescu, Florica Groza, Stela 
Jecan. Florin Fugaru și Dumi
tru Poenaru au reliefat slaba 
muncă desfășurată pentru e- 
ducarea politică și ideologică 
a membrilor de partid, a sa
lariaților. Munca politică nu a 
fost suficient orientată în di
recția realizării sarcinilor de 
plan, organizația de partid nu 
și-a exercitat pe deplin rolul 
de conducător politic, nu a 
manifestat suficientă inițiativă 
pentru educarea la salariați a 
răspunderii față de avutul ob
ștesc, față de sarcinile profe
sionale. In unele adunări de 
partid s-au dezbătut probleme 
minore, iar cele esențiale au 
fost scăpate din vedere. In a- 
fară dc prelucrarea unor legi, 
biroul organizației de bază, co
mitetul sindical, comitetul de 
direcție nu au organizat expu
neri. discuții colective și indi
viduale in legătură ou regu
lile generale de comerț, mulți 
salariați continuând să aibă o 
atitudine necivilizată față de 
cumpărători. Din discuțiile 
purtate a reieșit că învățămin- 
tul de partid a avut un slab 
conținut, temele expuse au fost 
rupte de activitatea practică 
și neeonvingătoare: doar o par
te din numărul membrilor de 
partid sînt abonați la presă și 
nici unul la publicațiile pe
riodice. S-a manifestat o sla
bă preocupare pentru educarea 
c drelor tinere din comerț, fapt 
care a dus la indisciplină și 
lipsă de respect față de vârstnici. 
.Activitatea educativă a orga
nized ici U.T.C. nu a stat în 
atenția organizației de partid 
din care cauză adunările ge
nerale nu s-au ținut cu regu
laritate. iar la rarele acțiuni 
inițiate de U.T.C. nu și-au fă
cut prezența membrii biroului 
organizației de bază și al co
mitetului de direcție.

Atît din cuprinsul dării de 
scamă cit și din cuvîntul par- 
ticipanților la dezbateri s-au 
desprins numeroase propuneri 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea activității de viitor. 
Planul de măsuri adoptat pe 
a castă bază prevede acțiuni 
legate de creșterea eficienței 
; 1 ’itătii economice și finan- 

i-r si îndeosebi îmbunătăți
rea vieții interne de partid, a 
muncii politico-educative în 
rindul lucrătorilor. Organizația 
de partid are datoria să asi
gure materializarea măsurilor 
stabilite, ceea ce va contribui 
nemijlocit la realizarea sarci
nilor politice și economice ca
re stau in fața colectivului a- 
ccstei importante organizații 
comerciale. în deservirea oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui.

II. 1GNEA
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I.I.I . Petroșani. Un nou lot de scaune destinat exportului este pregă'R pentru vopsire.

Tinerețea și eflorescentaI
îCeu

din pag,

mult așteptat al sone- 
Apoi, gin d ul și pasul 
îndreptat către- vechea

două etaje, de lingă apa Slă- 
tinioarei. Celor peste 1 000 de 
elevi ai acestui liceu le stau 
de acum înainte la dispoziție 
16 săli de clasă. 4 laboratoa
re, o sală de desen și mu
zică, un cabinet dc istoric — 
geografic, o bibliotecă eu 15 
mii de volume etc., etc. Am 
fost printre profesorii și e- 
levii prestigioasei instituții de 
cultură și am simțit. împre
ună cu ci. suflul proaspăt de 
emulație și mulțumire căre-i 
încearcă între zidurile aces
tea proaspete, cu miros dc 
var și curățenie. Ne-am plim
bat cu pași înfiorați pe co
ridoarele cufundate in liniște, 
pe lingă ușile albe din spa
tele cărora răzbateau frînturi 
de fraze, am privit apoi re
vărsarea tinerească de ener
gic și exuberanță, declanșa
tă dc semnalul binecunoscut 
și... 
riei.
ne-a 
clădire care, timp de mai bi
ne de cinci decenii, a găz
duit liceul petroșănean. Am 
găsit-o cu ușa zăvorită, cu
fundată intr-o liniște nefi
rească. alta decît liniștea o- 
relor de curs. Un sentiment 
de nostalgie, de regret ne-a 
învăluit ca o aripă înnegu
rată. în care se amestecau e- 
couri de mult ignorate, de 
mult înăbușite. Din 1904 de 
când 
strădania unor intelectuali iu
bitori de cultură, aceste zi
duri au oferit hrana spiri
tuală. seva hrănitoare a inte
ligenței multor oameni cu 
inima și gîndul treze care au 
întors înzecit ceea ce au pri
mit aici. In 1916 pe aici a 
trecut războiul. Din cancela
rie s-a făcut (nu e o exage
rare gazetărească) grajd pen
tru caii regimentului german, 
vremelnic învingător în lup
tele de pe defileul Jiului.

fost ridicate, prinau
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similare 
greutăți-

herul, rechizitele didac- 
Olecțiile muzeului, căr- 

din bibliotecă au 
ite.

■ orpul profesoral 
românesc a repus în dreptu
rile sale pe fiii momîrla-nilor, 
coi care de secole au fost ți
nuți în ignoranță și exploa
tare, supuși deznaționalizării 
o dată cu transformarea lor 
in mineri la „băile" care au 
impinzit Valea. Sub conduce
rea merituoasă a profesorului 
Enca Giurchcscu. fost mai 
multe decenii director al aces
tei instituții, liceul și-a cîș- 
tigat un binemeritat presti
giu printre școlile 
din țară. în ciuda _ .... 
lor materiale prin rare tre
cea și a numărului mic de e- 
levi pe care îi avea. Al doi
lea război mondial a adus 
nenorocire, doliu și în rindul 
elevilor și profesorilor liceu
lui. Mulți dintre ei și-au lă
sat cărțile și au îmbrăcat u- 
niforma militară. Mulți din
tre ei au pierit in crîncena 
încleștare. Au dispărut și 
cărțile, risipite, pentru a ci
ta oară ?. de oameni opaci 
la cultură. Dar, întocmai ca 
pasărea din mit, liceul a re
născut in anii noștri, sub în
drumarea și grija comuniști
lor care au făcut din cultură 
un bun oferit cu generozitate 
maselor.

Am rupt firul amintirilor, 
înlocuindu-le cu mîndria ge
nerată de noua tinerețe a li
ceului petroșănean. de viilo 
rul său spre care generația 
actuală de elevi și profesori 
a făcut acum noi pași. Tra
dițiile minunate ale liceului 
vor rodi, fără îndoială, -u 
puteri proaspete în impunăto
rul edificiu dăruit de partid 
tinerilor de azi și celor care 
vin să se încălzească, să se 
pătrundă de flacăra sacră a 
cunoașterii, a deprinderii per- 
ceptelor omeniei.
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Cîfe -un pic, 
pic...

In luna iunie a.c., Școala ge
nerală din Banița a lansat o 
comandă către cooperativa 
„Unirea" din Petroșani, pentru 
executarea lucrărilor de introdu
cere a apei in clădire, depunind 
in acest sens și documentația 
întocmită.

Prin munca patriotică a elevi
lor s-au săpat două treimi din 
lungimea canalului pentru con
ducta de aducțiune, dar prnă 
in prezent această lucrare nu s-a 
terminat, instalația din interior, 
de asemenea, iar bazinul de 
captare nici nu a fost început. 
Tovarășul Vaier Belei care răs
punde de execuția lucrării, nu 
se interesează de ea, iar de ia 
începutul lui septembrie nici nu 
a mai călcat pe acolo. Inter
vențiile Consiliului popular din 
Banița și ale Inspectoratului șco
lar municipal s-au soldat numai 
cu promisiunile foarte vagi ale 
tov. Ilie Sorescu, președintele 
cooperativei, că lucrarea se va 
termina. Cind ? asta rămine de 
văzut. Din cind in cind mai vine 
cite un băiat care mută sculele 
de ici, colo, apoi pleacă și el 
fără să mai dea socoteala cuiva 
de treaba făcută. Acum au în
ceput ploile și afară se lucrează 
în condiții din ce in ce mai grele, 
dar celor de la „Unirea" nici nu 
le pasă că timpul trece și-i prin
de Anul nou cu lucrarea neter
minată.

C. H.
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră

18,05 (Jnivcrsal-șotron — en
ciclopedie pentru copii.

13.30 Cabinet economic TV.

VOLEI

Echipa Parîngul Petroșani
a cucerit „Cupa de toamnă"

Pe complexul sportiv ..Mi
nerul" Vulcan s-a dat startul 
celui de-a doua ediții a com- 
peLției volcibalistice dotate cu 
„Cupa de toamnă". La startul 
întrecerilor s-au prezentat opt 
echipe : Parîngul lonea. Pre- 
parația Coroești, Parîngul Pe
troșani. Liceul Vulcan, Con
structorul Lîvezeni, Energia 
Paroșeni. Minerul Lupeni și 
Jiu] Petroșani. Chiar din pri
ma etapă au apărut surpri
zele. Tinâra echipă a Liceu
lui Vulcan a eliminat cu 2—0 
pe favorita competiției (Parîn
gul Lonea). iar echipa Con
structorul Lîvezeni a învins 
nesperat, cu 2—1. pe Prepara
torul Coroe.ști. Echipele Parîn
gul Petroșani și Energia Paro
șeni au cîștigat cu același scor, 
2—1. in fața formațiilor Mine
rul Lupeni. respectiv Jiul Pe
troșani. In semifinale s-au in- 
tilnit echipele Constructorul Li
vezcni cu Liceu] Vulcan și Pa- 
rîngul Petroșani cu Energia 
Paroșeni. Rezultatele, au fost 
cele scontate : Freenii vulcă- 
noni au învins cu 2—1 pe con
structorii de la Lîvezeni. iar 
Energia Paroșeni a cedat în 
fața Parîngului Petroșani cu 
2—0. Finala s-a disputat intre 

Sistemul de prețuri — 
instrument al conduce
rii și planificării econo
miei naționale.

19.15 Transmisiune directă de 
ia tragerea concursului 
Pronoexpres nr. 44.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 Reflector.
20.15 Tele-cinemateca : ,.A-

vcnturile lui Don Juan“.
22,05 Idei contemporane. ..Fi

lozofie șî cultură".
22.30 Gala marilor inteipreți 

români : Magdalena Po
pa.

23,00 Telejurnalul de noapte.

echipele Liceului Vulcan și He
ringul Petroșani, în nocturnă, 
pe terenul biluminizat al 
l.P.I.P. Lîvezeni. A fost un 
meci de mare luptă care a dat 
câștig de cauză formației mai 
calme, cu mai multă experien
ță, cu jucători mai pregătiți. 
Vulcănenii cîștigă primul set 
la 4. dar apoi le pierd pe ur
mătoarele două la 5 și la 9. 
Astfel, victoria revine pe me
rit cu scorul de 2—1. echipei 
Parîngul Petroșani, care cîști- 
gă „Cupa de toamnă" la volei. 
Pentru locurile 3—4 s-au în
trecut Energia Paroșeni și Con
structorul Lîvezeni. Au cîști
gat energelicienii cu scorul de 
2—1.

Echipei câștigătoare a compe
tiției. Parîngul Petroșani, i s-a 
oferit trofeul „Cupa de toam
nă* și un premiu in material 
sportiv, iar următoarelor două 
clasate li s-au acordat diplome.

La reușita competiției au 
contribuit arbitrajele bune 
prestate de Vasile Zarculea -și 
Marcel Golgoțiu. precum și bu
na organizare a întîlnirilor de 
către asociațiile sportive Mi
nerul Vulcan și 1 P.S.P I ive- 
zeni.

Aurel SLĂBII
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DE CE A FOST PRIMITĂ IARNĂ CU UNELE SEMNE DE ÎNCRIJORARE ? De ce
(Urinare din pag, l)

Jieț» Pentru co alimentorea cu 
energie electrică a instalațiilor 
miniere să decurgă normal, va 
trebui să se asigure punerea in 
funcțiune a transformatorului de 
4 000 IcWA de la Lonea II, pre
cum și a tabloului nou de distri
buție de 15 Kv de la Lonea Iii, 
unde se cer grăbite lucrările de 
instalare și verificările la trans
formator. Punerea in funcțiune o 
ocestei din urmă instalații este 
importanta pentru preintimpma- 
reo unor eventuale întreruperi in 
olimentoreo cu energie electrică, 
intrucit va înlocui vechiul sistem 
de distribuție de la suprafață 
(nesigur) aflat in zona de ex
ploatare.

O problemă a cărei soluționare 
întirzie și produce cele mai 
multe griji la serviciul electrome
canic este repararea locomoti

velor electrice cu trolei, t.aie, 
in condițiile zăpezii și înghețului, 
sint supuse Io solicitări mori, lu
cru pentru care este necesar ca 
parcul acestora să fie cit mai 
complet și in stare de funcțio
nare. Or, in atelierul minei se 
află in momentul de față un nu
măr de 9 locomotive cu trolei, dar 
a căror reparație amenință să 
se prelungecscă Io nesfirșit. 
Cauza ? Uzina de utilaj minier 
întirzie cu onorarea comenzii de 
reparații la cele nouă motoore, a 
trenurilor de roți pentru locomo
tivele respective.

Desfășurarea in condiții optime 
a producției și activității de inves
tiții din subteran și îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan in 
întreaga durată a anotimpului 
friguros reclamă, cioturi de ;ele- 
lolte condiții tehnico-organiza- 
torice specifice iernii, asiauioreo 
unor stocuri corespunzătoare de 

material lemnos precum și de 
materiale de masă pentru lucră
rile de betonare. Daco în pri
vința materialelor din ultima ca
tegorie (balast, nisip, ciment, 
betonate) situația este bună, 
stocurile fiind astfel asigurate in
cit nivelul cerințelor este acoperit 
pe 5-6 luni înainte nu același lu
cru se poate spune despre stocu
rile de material lemnos. La ora 
cind notam aceste date, sta
diul creării stocurilor se prezenta 
departe de a fi satisfăcător, de
parte de cerințe și posibilități. 
Din 8 000 mc lemn de mină răși- 
noose prevăzut a se stoca în 
depozitul minei, s-o realizat doar 
jumătate (4 200 mc), iar Io che
restea de mină din 2 000 mc se 
află in depozit numai 700 mc. 
Lemnul din stocul pentru iarnă 
acoperă, deocamdată, nevoile 
producției doar pe cca. 1,5 luni, 
in loc de cel puțin 3 luni. Acest 

fapt trebuie sâ dea serios de 
gindit comitetului de direcție, 
sectorului gospodăresc al minei, 
moi oles că aprovizionarea cu 
material lemnos continuo să se 
desfășoare greoi ; furnizorii ocu- 
ză lipsa vagoanelor C.F.R. Bazo 
de aprovizionare și tronspori din 
C.C.P. trebuie să fie mai recep
tivă la aceste greutăți intimpina- 
te la Lonea în aprovizionarea 
cu lemn și crearea stocurilor 
pentru iarnă. Un ojutor concret 
ce l-ar putea da B.A.T. sectoru
lui gospodăresc de Io această 
exploatare ar fi dirijarea p>efe- 
rențială spre depozitul acesteia 
a unor cantități de lemn de la 
Petrila și Dilja, eșalonarea judi
cioasă a vagoanelor cu lemn 
și introducerea mai ritmică a 
acestora la rampa de descărcare 
(prin aceasta evitindu-se pena
lizările pentru locații). De ase
menea, conducerea minei să

Unde parcăm autovehiculele ?
Legislația pe linie de circu

lație stabilește indicații preci
se asupra modului cum se face 
parcarea autovehiculelor. Pen
tru folosirea eficientă a locu
rilor de parcare și pentru e- 
vitarea formării unor puncte 
de ștrangulare a traficului în 
zona respectivă, conducătorii 
auto au obligația să nu blo
cheze intrările și ieșirile din 
aceste locuri. In raza muni
cipiul in Petroșani au fost crea
te suficiente locuri de parcare 
a autovehiculelor de toate ti
purile. Cele 11 asemenea lo
curi, numai in orașul Petroșani, 
dintre care 5 în cartierul Aero
port. nu sint însă folosite de 
posesorii de autovehicule. In 
fiecare zi, in fiecare noapte, se 
găsesc autovehicule de tot fe
lul parcate pe străzi pe care 
circulația este intensă, ștrangu- 
lind astfel traficul rutier, ge- 
nerînd chiar unele accidente. 
Cu ocazia controalelor efectua
te în ultima vreme de miliția 
municipiului au fost depistate 
numeroase autovehicule — pro
prietate de stat sau individua
lă — parcate în locuri neper- 
mise de lege. Am ocupa prea 
mult spațiu cu toți cei care 
și-au parcat mașinile in alte 

completeze efectivul (cco. 10 
muncitori lipsă in prezent) la 
descărcoreo materialelor cin 
vagoane C.F.R.

Comitetul de direcție, sub în
drumarea organizației de partid, 
toți factorii răspunzători trebuie 
să acționeze de urgență pentru 
finalizarea tuturor obiectivelor 
din cadrul pregătirilor de iarnă 
programate la exploatarea minie
ră Lonea. Iarna e foarte aproa
pe și ea trebuie să găsească 
mina bine pregătită din toate 
punctele de vedere, pentru că 
numai așa procesul de .producție 
in subteran și Io suprafață va 
avea asigurată o desfășurare 
normală, iar minerii Lonei vor 
putea lua un start bun in noul 
an de muncă și îndeplini sarci
nile de plan sporite la extracția 
cărbunelui ce le revin in 1971 
— primul an al viitorului cincinal.

locuri decit cele admise. Re
amintim șoferilor de pe auto
vehiculele proprietate socialis
tă că în articolul 16 din H.C.M. 
2 507/1969 se prevede expres că 
parcarea mașinilor la domici
liile posesorilor este conside
rată contravenție și Se sanc
ționează dc la 100—250 lei. Iar 
articolul 43 din Regulamentul 
de circulație subliniază că par
carea autovehiculelor este per
misă numai în locurile special 
destinate acestui scop, semna
lizate prin indicatoare sau 
marcaje. încălcarea acestei pre
vederi legale constituie contra
venție și se pedepsește cu a- 
mondă de la 80—300 lei.

Conducătorii de unități ca
re au în dotare mijloace d© 
transport au obligația să efec
tueze un control riguros asu
pra felului cum ^subalternii lor 
parchează autovehiculele, luind 
măsuri in consecință. De ase
menea. posesorii de autoturis
me proprii trebuie să-și par
cheze mașinile numai în locu
rile special amenajate pentru 
a nu crea greutăți în desfă
șurarea circulației.

Constantin TIU 
căpitan de miliție

atîta
răutate ?
Terenul asociației sportive 

C.F.R. se află situat intre De
poul de locomotive și deportai 
Vainița. Călăuziți de bune in
tenții, conducătorii asociației 
au hotărit, cu ani in urmă, să 
imprejmuiască terenul. Lucra
rea a început prin plantarea 
in jurul terenului a stilpilor de 
beton care urmau să serveas
că la susținerea plasei de sir- 
mă.

Dar nu se știe din ce mo
tive plasa de sirmâ nu s-a 
mai montat. Terenul a rămas 
doar cu stilpii plantați de jur- 
imprejur, pinâ intr-o bună zi, 
sau noapte, cind autori necu- 
noscuți au rupt de la nivelul 
solului și doborit la pămint 32 
de stilpi.

Conducerea Depoului de lo
comotive cunoaște situația. 
Cazul a fost adus la cunoștin
ța organelor de ordine pentru 
cercetare.

Ridicăm problema sub as
pectul faptei. Cui i-au stat in 
cale acești stilpi ? De unde 
atîta răutate la un om, ca să 
distrugă un bun realizat in sco
pul de a servi unei activități 
obștești ? Sperăm că întreba
rea o vom putea pune în 
curind și făptașilor, care nu 
vor putea scăpa de rigorile 
legii care prevede severe sanc
țiuni față de aceia care dis
trug bunurile publice.

D. IOSIF

JOI 29 OCTOMBRIE
PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00

Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Odă limbii ro
mâne; 10,10 Curs de limba ru
să 10,30 Muzică ușoară; 11.05 
Dansuri din operele; 11.15 Din 
țările socialiste; 11,45 Sfatul

Mare meci, mare
Fotbalul a cucerit întregul 

glob pămintesc cu frumusețea 
lui spectaculară. Pinâ nu de 
mult era practicat doar de 
bărbați. Acum însă fotbaliș
tii au rivali serioși în fot
baliste. Se știe doar că a a- 
vut loc chiar și un campio
nat mondial feminin. Nu se 
știe insă că fotbalul este în
drăgit și are multe prietene 
In rindul fetelor de la Liceul 
din Uricani. După mai mul
te antrenamente efectuate 
sub îndrumarea prof. I. Dan- 
ciu fetele de la Liceul din 
Uricani au susținut recent 
primul meci amical. Prota
gonistele partidei au fost c- 
chipele claselor a VIII-a A 
și a VlII-a B. Deci toate 
combatantele erau egale ca 
vîrstă.

I. R. E. DEVA 

Secfia de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI 
organizează

un curs de calificare de gradul I pentru meseria de 
electrician.

Condiții: 8 clase generale sau liceul terminat.
Vîrsla între 18—35 de ani.
Cererile se pot depune pină la 5 noiembrie 1970 la se

diul secției din Petroșani, str. C, Miile nr. 1, telefon 1830.

medicului; 12,00 Muzică ușoa
ră; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
.Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Muzică ușoară; 13,30 Cine știe 
cî.știgă: 14.00 Compozitorul săp- 
tăminii; 14,30 Melodii de Mișu 
Iancu; 14,40 Publicitate radio; 
14,50 Duete din operete; 15,00 
— 100 de legende românești;
15.30 Melodii populare; 16,00 
Radiojurnal; 16,20 Miniaturi de 
estradă; 16,30 Agendă județea
nă. Hunedoara — octombrie 
1970; 17,05 Antena tinerelului;
17.30 Aranjamente și prelucrări 

Meciul a început furtunos, 
ambele echipe fiind susținute 
de numeroși suporteri și su- 
portere. Nici nu se putea 
altfel deoarece se anunțase 
un mare meci, mare. S-au 
marcat și goluri multe, do
vadă că atacantele au fost 
în dispoziție de șut. Pină Ia 
urmă au învins fotbalistele 
clasei a VUI-a B cu scorul 
de 3—2. Ambele echipe au 
fost insă la înălțime atît în 
joc cît și ca sportivitate. 
Gheața a fost spartă. Urmea
ză alte meciuri între fete la 
care colegii lor vor rămine 
doar spectatori.

Gheorghe SOCEANU 
corespondent

de folclor; 18,10 Orizont ști
ințific; 18,30 Melodii îndrăgite, 
inteipreți cunoscuți; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Muzică popu
lară; 20,05 Tableta de scară; 
20,10 Mi< TOrccital Aura Urzi- 
ceanu; 20,20 Argheziană; 20,25 
Zece melodii preferate; 21.00 
De vorbă cu criticul Liviu Le- 
onte; 21,20 Muzica ușoară și 
poezia; 21,30 Moment poetic; 

221,35 Solista serii : Nada; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 22,30 
Album de romanțe; 22,50 Se
renade; 23,10 Siluete: Florentin 
Delmar; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.
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DINEU OFERIT ÎN CINSTEA
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE PREȘEDINTELE RICHARD NIXON

Luni scara, președintele Sta
telor Unite Richard Nixon, și 
soția sa, Patricia Nixon, au 
oferit in saloanele Casei Albe 
un dineu in cinstea președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei. Nicolae Ceaușescu, și 
a sc;iei sale. Elena Ceaușescu. 
La dineu au luat parte Dumi
tru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. deputat in Ma
rea Adunare Națională. Cor
nel: i Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. Maria Groza, 
vicepreședintă a Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Nicolae. ad
junct il ministrului comerțului 
exterior, ambasadorii Corncliu 
Bogdan și Vasile Pungan.

Din partea americană au 
part-?: pat secretarul de stat, 
William Rogers, ministrul co
merțului. Maurice Stans, mi
nistrul agriculturii, Clifford 
Hardin. ministrul poștelor. 
Winston Blount. ministrul 
transporturilor, John Volpe, cu 
soțiile. John Irwin, subsecre
tar de stat, Martin Hillenbrand. 
asistent al secretarului de stat 
pentru problemele europene, 
Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui Nixon 
pentru problemele securității 
naționale, Edward David jr„ 
consilier al președintelui Nixon 
pentru problemele științifice. 
Frank Shakespeare, directorul 
'Agenției pentru informații a 
Statelor Unite (U.S.I.A.), John 
Mosier, președintele Comitetu
lui americanilor de origine ro
mână pentru ajutorarea sinis- 
traților din România. Emil 
Mosbacher, șeful protocolului 
Statelor Unite," Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, alte oficialități, reprezen
tanți de frunte ai vieții publi
ce, ai cercurilor de afaceri, oa
meni de știință și cultură.

In toastul său, președintele 
■Nixon a arătat că este onorat 
să primească vizita președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei — primul președinte al 
acestei țări primit ca oaspete

in Statele Unite și primul șef 
de stat al unei țări socialiste 
primit ca oaspete al actualei 
Administrații. Cind vorbim des
pre relațiile dintre cele două 
țâri ale noastre — a spus pre
ședintele Nixon — ne referim 
adeseori la deosebirile binecu
noscute existente în ceea ce 
privește sistemele noastre so- 
cial-polîtice. Dar, intr-o împre
jurare ca aceasta, cred că noi 
toți ne reamintim mai mult 
de lucrurile care ne apropie, 
decit de cele care ne despart.

Primul dintre acestea este 
dorința manifestată de popoa
rele ambelor țări de a se cu
noaște reciproc. Am avut pri
vilegiul de a vizita România 
și cunosc poporul ospitalier al 
acestei țări. Dorința mea este 
ca poporul american să cunoas
că poporul român, iar poporul 
român să-l cunoască pe cel a- 
merican. deoarece, cunoscîndu
se unul pe altul, se vor apro
pia și mai mult. Consider, de 
aceea că nu trebuie să se piar
dă nici un prilej pentru ca 
cele două popoare să se cu
noască unul pe altul In anii 
viitori.

Știu, de asemenea, Intrucit 
am vizitat România, că avem 
dorința comună ca ambele țări 
să meargă pe calea progresu
lui. Și sint multe domeniile 
in care putem conlucra in ve
derea înfăptuirii acestui pro
gres pe plan economic.

Președintele Ceaușescu și cu 
mine am explorat, în convor
birile purtate, sectoarele in 
care se poate realiza o coo
perare sporită. Pe acest tărim 
s-a realizat un însemnat pro
gres în cursul ultimului an. 
Vom amplifica acest progres, 
ca rezultat al convorbirilor pe 
care le avem cu prilejul pre
zenței dumneavoastră aici.

Un al treilea factor de in
teres comun este devotamen
tul profund al României, pre
cum și al nostru, față de drep
tul fiecărei națiuni de a fi in
dependentă. de a avea propria

sa politică. fără dominație stră
ină. In fine, există preocuparea 
primordială pe care o împărtă
șim cu prietenii noștri din Ro
mânia și cu alte popoare de a 
întări structura păcii în lume. 
Credem că prilejul pe care 
l-am avut de a ne întilni de 
două ori — la cel mai înalt 
nivel — cu președintele Româ
niei a contribuit la consolida
rea acestei structuri".

In încheiere, președintele 
Nixon a subliniat că România, 
datorită politicii sale, poate a- 
ducc o contribuție foarte con
structivă la realizarea unei 
lumi a păcii. El a toastat in 
cinstea președintelui Consiliu
lui de Stat al României, in 
cinstea poporului român.

Luind cuvântul, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
președintelui Nixon pentru pri
lejul oferit de a vizita Statele 
Unite ale Americii. „Se vede
— a spus președintele român
— că acum asemenea vizite 
neoficiale, cum este cea pri
lejuită de prezența mea la 
sesiunea jubiliară a Adunării 
Generale a O.N.U., se dove
desc deosebit de utile. Am a- 
vut ocazia să vizitez citeva 
centre din Statele Unite, să 
am convorbiri cu reprezentanți 
ai vieții politice și economice 
din țara dv., am avut plăce
rea să mă întilnesc cu diverse 
oficialități cu care am purtat 
convorbiri deosebit de intere
sante și folositoare. Am consta
tat cu satisfacție că există bu
ne perspective pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările 
noastre*1.

In continuare, președintele 
Ceaușescu a exprimat speran
ța că, în viitor, se vor crea 
noi posibilități pentru un pro
gres și mai accentuat și muk 
tilateral al relațiilor dintre 
poporul român și poporul n- 
merican.

„Deși țările noastre au re
gimuri sociale diferite — a spus 
vorbitorul — cred că. dacă vom 
acționa cu dorința de a așeza

trainic relațiile noastre pe prin
cipiile egalității in drepturi, 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, vom pu
tea dezvolta o bună colabora
re și cooperare intre cele două 
popoare".

Arătind că, în cadrul întil- 
nirii cu președintele Nixon, au 
fost abordate și unele proble
me ale vieții internaționale 
actuale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus: „In lumea 
de azi, orice conflict, în orice 
parte a lumii ar exista, influ
ențează mai mult sau mai pu
țin asupra dezvoltării tuturor 
națiunilor. Dorința noastră este 
de a se ajunge la o soluționare 
cit mai rapidă a conflictelor 
existente, de a se instaura o 
pace durabilă, care să dea po
sibilitate fiecărei națiuni sâ se 
dezvolte in mod liber, de sine 
stătător, fără teama unei a- 
gresiuni din afară. Dorim ca 
relațiile de colaborare dintre 
țările noastre să contribuie la 
soluționarea problemelor exis
tente în lume, să servească 
cauzei păcii11.

In încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a toastat în 
cinstea președintelui S.U.A., a 
prieteniei și colaborării între 
poporul român și poporul a- 
merican.

înainte de Începerea dineu
lui, președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
sa, au vizitat, la invitația pre
ședintelui Richard Nixon și a 
soției sale, vechile apartamen
te ale Casei Albe, care evocă 
momente din istoria poporului 
american, precum și galeriile 
de artă ale reședinței șefului 
statului american.

★

In aceeași seară, in onoarea 
inalților oaspeți români preșe
dintele S.U.A. a oferit un con
cert susținut de cunoscuta ar
tistă Ana Moffo.

Vizita in
In cursul dimineții de marți, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au făcut o vizită în 
localitatea Reston — statul Vir
ginia — situată la 40 kilometri 
de Washington. Aici, intr-un 
decor de coline împădurite cu 
pilcuri de stejari îngălbeniți de 
toamnă, se aplică proiectul 
„Columbia" de construcție a 
unor ansambluri urbane ce 
prefigurează tipul unor orașe 
viitoare.

La sosirea la Reston, oaspeții 
au fost întimpinați și salutați 
de William Henry, membru al 
Consiliului de administrație al 
corporației .Gulf Oil1, și Ro
bert Perce, președintele Aso
ciației proprietarilor de casc 
din Reston.

In fața unei hărți, Peter Mc 
Candless, director la .Gulf

localitatea
Reston inc.', a prezentat pre
ședintelui Ceaușescu topografia 
dispunerii ansamblurilor de 
construcții și criteriile arhitec
tonice urmărite de proiectanți. 
Localitatea este un laborator 
urbanistic întins pe o supra
față de 32 de hectare și apar
ține corporației „Gulf Oii11. 
Construcțiile se integrează în 
relief in așa fel încit mediul 
natural, colinele și pilcurile 
de arbori se păstrează intacte.

Președintele Ceaușescu s-a 
interesat de concepția urbanis
tică, de modul in care se asi
gură aprovizionarea cu apă. 
Se vizitează apoi, pe jos, pri
mul din cele cinci centre ce se 
construiesc aici. Restonul nu
mără acum 11 000 de locuitori, 
iar proiectele apreciază că se 
va putea ajunge în viitor la 
cifra de 80 000.

Reston — Virginia
Arhitecții pun accentul pe 

densitatea construcțiilor de ca
se pentru a se păstra cit mai 
largi spațiile de uz comun din
tre ansambluri. Se vizitează 
apoi interiorul unei case.

In timp ce oaspeții străbat 
aleile asfaltate ce fac legătura 
de la un grup de clădiri la al
tul, două gospodine aflate în 
fața locuinței lor, cu copiii, se 
apropie de președintele Ccaușes- 
cu pentru a-1 saluta. Ele își 
exprimă bucuria de a putea 
schimba citeva cuvinte cu șe
ful statului român. Fotorepor
terii se grăbesc să surprindă 
pe peliculă o scenă caldă, u- 
mană. Lowcl Citron, una din
tre cele două gospodine, îl roa
gă pe președintele Ceaușescu 
să-i viziteze locuința. Ea de
clară apoi, la despărțire, că 
se simte deosebit de onorată

că președintele României a fost 
oaspetele casei sale.

In încheierea călătoriei la 
Reston, președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să vi
ziteze și un magazin alimen
tar construit in acest ansam
blu. In timpul parcurgerii di
feritelor raioane ale magazinu
lui, președintele Ceaușescu s-a 
interesat de sistemul de orga
nizare a activității comerciaie, 
de felul in care urbaniștii gin- 
desc integrarea spațiilor desti
nate acestei activități în pei
sajul arhitectonic.

La despărțire, șeful statului 
român a mulțumit gazdelor 
pentru căldura cu care a fost 
înconjurat la Reston, pentru 
explicațiile primite.

Coloana mașinilor oficiale 
s-a îndreptat apoi spre Wa
shington.

Iniîlaiârea cu reprezeuian|i ai comunității 
americanilor de origine română

La ambasada țării noastre 
din Washington a avut loc, 
marți după-amiază, o întilnire 
a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a soției sale și a 
persoanelor oficiale care il în
soțesc în vizita în S.U.A., cu 
reprezentanți ai comunității a- 
mericanilor de origine română.

întâlnirea a început printr-un 
moment emoționant: aplauze, 
aclamații, urări de .Trăiască 
România', .,Trăiască prietenia 
dintre poporul român și po
porul american" au intimpinat 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu la intrarea sa in sa
lonul în care a avut loc reu
niunea.

In numele comunității ame
ricanilor de origine română, 
N. Lungociu, președintele Co
mitetului parohial al Bisericii 
Ortodoxe din Washington, a 
declarat că cei prezenți se simt 
deosebit de onorați de a saluta 
în persoana președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe „repre
zentantul patriei noastre de o- 
rigine. pe primul președinte 
al României care ne vizitează 
patria adoptivă". „Noi, ameri
canii de origine română, a 
spus vorbitorul, continuăm să 
ne simțit legați spiritual de 
România, pat: ia de origine a 
multe:.; dintre noi sau a pă

rinților noștri. De aceea noi, 
continuind să fim cetățeni lo
iali ai țării noastre adoptive, 
Statele Unite ale Americii, ur
mărim cu interes evoluția re
lațiilor dintre cele două țări 
și ne bucură orice progres rea
lizat in aceste relații. Știm că 
dv. personal, domnule președin
te, aveți o contribuție însem
nată la progresele de pină a- 
cum și sperăm că și în viitor 
veți continua această acțiune 
spre folosul ambelor popoare".

Luind cuvântul, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a mul
țumit pentru cuvintele priete
nești ce i-au fost adresate, 
pentru primirea călduroasă ce 
i s-a făcut.

„Ne bucură — a spus el — 
că cetățenii americani care s-au 
născut în România sau ai că
ror părinți sint de pe aceste 
meleaguri își reamintesc de 
locurile unde s-au născut.

Probabil mulți dintre dv. a- 
veți imaginea unor timpuri 
mai vechi. Dar cei care au vi
zitat recent România au avut 
prilejul sâ constate schimbă
rile mari petrecute în patria 
noastră. Vă pot spune că Ro
mânia de azi, care continuă 
tradițiile progresiste ale înain
tașilor, este o Românie cu to
tul nouă, în care toți cetățe

nii sint adevănați stăpîni ai 
țării, și-și făuresc viața așa 
cum o doresc".

In continuare, președintele 
Ceaușescu a spus : „In ultimii 
ani, avem relații foarte bune 
cu Statele Unite. Am obținut 
o serie de progrese în colabo
rarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală și sîntem 
dornici de a dezvolta aceste 
relații. De altfel, în convor
birile pe care le-am avut în 
timpul vizitei președintelui Ni
xon la București și cu prilejul 
vizitei mele aici s-a relevat că 
există posibilități multiple de a 
dezvolta aceste relații, că exis
tă dorința de a colabora, cu 
toate deosebirile de orînduirc 
socială și de păreri în unele 
probleme ale vieții internațio
nale. Această colaborare are 
loc pornind de la respectarea 
independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne. De 
altfel, acestea sint principiile 
pe care România, poporul ro
mân. Partidul Comunist Român 
— care conduce destinele dc 
astăzi ale țării — le-a înscris 
în programul său și este ho- 
tărît să le înfăptuiască în re
lațiile cu toate statele.

Dumneavoastră, ca cetățeni 
americani, puteți să contribuiți 
la dezvoltarea acestor relații.

Noi vedem in colaborarea cu 
S.U.A., cu toate țările lumii, 
o contribuție la cauza păcii".

In încheiere, președintele 
Ceaușescu a spus celor pre
zenți că „ei sint oricind bine 
primiți in România, că oricind 
doresc își pot vizita rudele, pe 
cei dragi", și le-a urat multă 
sănătate și fericire.

Cuvintele președintelui 
Ceaușescu au fost îndelung a- 
plaudate de cei prezenți. O 
tînără americană de origine ro
mână, în costum popular ro
mânesc, și soțul ei au oferit 
trandafiri roșii președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale.

Șeful statului român și so
ția sa, celelalte persoane care 
îl însoțesc s-au întreținut prie
tenește cu reprezentanții co
munității americanilor de ori
gine română, intr-o atmosferă 
caldă, expresie a sentimente
lor de stimă și dragoste ale a- 
cestora față de patria de origi
ne — România.

La încheierea acestei căldu
roase manifestări, președintele 
Nicolae Ceaușescu cu soția,. 
Elena Ceaușescu, Dumitru Po
pescu, Corncliu Mănescu, ce-, 
lelalte persoane oficiale româ
ne, s-au fotografiat împreună 
cu reprezentanții comunității" 
americanilor de origine ro
mână.

Dejunul oferit în onoarea 
președintelui Mcolae Ceaușescu 

de ministrul comerțului al Statelor Unite
In onoarea președintelui 

Consiliului de Stat al Republi
cii So’uliste România. Nicolae 
Ceau-.es-U, ministrul comerțu
lui al Statelor Unite ale A- 
mericii, Maurice Stans, a ofe
rit marți la prînz un dejun 
în sala de recepții a Departa
mentului Comerțului.

Au participat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne. Gheorghe Oprea și Ion

Romanii, consilieri. Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Au fost 
prezenți, de asemenea. Robert 
Siciliano, subsecretar al De
partamentului Comerțului. Ro
bert Mclellan. adjunct al mi
nistrului pentru problemele co
merțului interior și exterior, 
Leonard Meeker, ambasadorul 
Statelor Unite la București,

Henry Ford, președinte al Con
siliului de Administrație și 
director executiv al companie: 
„Ford Motor", John Gates, pre
ședinte al Consiliului de admi
nistrație al corporației „Inter
continental Hotels', Cari Gers- 
tacker, președinte al Consiliu
lui de administrație al com
paniei „Bow Chemical", Wil
liam Franklin, președinte al

companiei „Caterpillar Trac
tor". alte persoane oficiale și 
oameni de afaceri.

In timpul dejunului, a avut 
loc o convorbire privind dez
voltarea relațiilor economice 
româiio-americane, explorarea 
unor noi posibilități de extin
dere a acestora, a cooperării 
economice și alte probleme de 
interes comun.

fe/egrame externe
< Unități ale poliției și 

Gărzii naționale din Vene
zuela au ocupat Universita
tea centrală din capitala ță
rii, Caracas. In cercurile gu
vernamentale se susține, du
pă cum relevă agenția France 
Presse, că această măsură 
este o consecință a refuzu
lui conducerii universității 
de a recunoaște Consiliul 
Național al universităților 
creat după recenta reformă 
a învățămintului superior. 
Aceleași surse au arătat că 
o serie de grupări studen
țești intenționau să organi
zeze mitinguri și demonstra
ții împotriva acelei preve
deri a reformei care interzi
ce organizațiile politice ale 
studenților.

7 zile petrecute în Cosmos

I)
SONDA-8"

s-a înapoiat pe Terra
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Stația automată sovietică ,.Son
da-8" și-a încheiat zborul de 
șapte zile in Cosmos, inapoin- 
du-se pe Terra. Marți, la ora 
15,55 (ora Bucureștiului), „Son
da-81* a amerizat într-o zonă 
din Oceanul Indian, situată la 
730 kilometri sud-est de arhi
pelagul Chagos. Nava cosmi ă 
a fost recuperată de un vas

Semnificația scrutinului 
de la Montreal

MONTREAL 27 (Agerpres). 
— Duminică, la Montreal, cel 
mai mare oraș din Canada, au 
avut loc alegeri pentru desem
narea primarului și reînnoirea 
mandatelor membrilor Consi
liului municipal. Spre deose
bire de scrutinele anterioare, 
au participat aproape 700 000 
de persoane cu drept de vot, 
respectiv întregul corp elec
toral. Primarul orașului, Jean 
Drapeau, și-a reînnoit pentru 
a cincea oară consecutiv man
datul pe următorii patru ani, 
întrunind peste 92 la sută din 
sufragii. ~
in numele partidului civic din 
Quebec, al cărui lider este. 
Ceilalți candidați ai partidu
lui său au cîștigat toate cele 
52 de locuri in Consiliul mu-

Drapeau a candidat

nicipal, întrunind în medie 
peste 80 la sută din voturile 
exprimate.

Majoritatea obținută dc can- 
didații Partidului civic, . onsi- 
derată drept „fără precedent", 
este interpretată ca un sprijin 
popular masiv accrdat prima
rului, care a cerut guvernului 
federal al Canadei instituirea 
„măsurilor de război" pentru 
a face față crizei provocate de 
răpirile puse la cale de mem
bri ai organizației separatiste 
„Frontul de eliberare a Que- 
becului". Drapeau este cunos
cut, totodată, ca un adversar 
al tendințelor separatiste, pro- 
nunțîndu-se pentru menținerea 
provinciei Quebec in cadrul 
Confederației canadiene.

sovietic al serviciului de cău
tare și salvare.

Lansată la 20 octombrie, sta
ția „Sonda-8" a efectuat un 
zbor spre Lună. înconjurind 
satelitul natural in ziua de 21 
octombrie.

In scopul punerii la punct 
a uneia din variantele înapo
ierii pe Pămint a navelor cos
mice. pătrunderea stației „Son
da-8" in atmosfera terestră s-a 
făcut dinspre emisfera nordi
că. Pentru aceasta, punctele 
terestre de măsurare ampla
sate pe teritoriul Uniunii So
vietice au controlat apropierea 
stației de Pămint și cea mai 
mare parte a traiectoriei ei de 
zbor. Programul de cercetări 
tehnico-științifice al stației a 
fost executat în întregime, ex
perimentul cosmic fiind înche
iat cu succes.

sovieto-mongoie

€ Agenția CTK anunță că 
reprezentanți ai organelor com
petente din R. S. Cehoslovacia 
au confirmat existența a pa
tru cazuri de îmbolnăviri de 
holeră in localitatea Mihalovce, 
Gumene și Trebizov. Totodată, 
se anunță că în zona localită
ților menționate au fost luate 
măsuri pentru prevenirea ex
tinderii bolii.

o Potrivit unui sondaj efectuat 
de ziarul „Daily Mail", opoziția 
populației britanice față de adera
rea Angliei la Piața comună -e 
menține la o cotă ridicată. Astfel. 
60 la sută din persoanele chestio
nate s-au declarat împotriva aces
tei adeziuni.

® Maladiile cardio-vasculare 
și cancerul constituie principalele 
cauze ale deceselor in țările 
dezvoltate. Aceasta este una din
tre concluziile desprinse dintr-un 
raport tehnic întocmit de un 
Comitet al O.M.S. asupra ten
dințelor mortalității, publicat re
cent la Geneva.

@ Potrivit ultimelor știri trans
mise din Dacca, uraganul care s-a 
abătut asupra regiunii răsăritene a 
Pakistanului a provocat moartea a 
peste 120 de persoane. Cele mai mari 
daune au fost semnalate în distric
tul Khulna, unde numeroase case 
au fost distruse, mii de persoane 
rămînînd fără adăpost.

© La Roma s-a anunțat 
Willy Brandt, 
cii Federale 
face o vizită 
in cea de-a

că 
cancelarul Republi- 
a Germaniei, va 
oficială in Italia, 

doua porte a lunii
noiembrie.

Un număr dc 164 de a- 
vocați din Barcelona au cerut 
desființarea așa-numitelor tri
bunale ale „ordinii publice", 
care au înscenat numeroase 
procese împotriva reprezentan
ților organizațiilor progresiste. 

Cererea amintită este conți
nută într-o scrisoare adresată 
decanului baroului din Barce
lona, cu rugămintea de a fi 
transmisă guvernului spaniol.

FRANȚA ! La numai 10 
km de marele aeroport Le 
Bourget din Paris, ia contur 
o nouă aerogara internațio
nală a metropolei franceze ! 
aeroportul de la Rossy, care 
va avea configurația unei 
imense stele din beton eu 
diametrul de 180 m. cuprin- 
zînd cinci clădiri circulare.

In foto : Una din cele 
cinci clădiri care vor forma 
aeropoitul internațional de 
la Rossy, de lingă Paris.

© Primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, 
Ahmed El Aini, care 
într-o vizită oficială la 
fost primit marți de 
rul francez, Jacques 
Del mas. In cursul 
lor au fost abordate probleme 
referitoare la reglementarea 
deplină a relațiilor diplomati
ce dintre Republica Arabă Ye
men și Franța, precum și u- 
ncle chestiuni privind colabo
rarea 
țări.

Mohsen 
se află 
Paris, a 
premie-
Chaban 

convorbiri-

economică a celor două

© La Varșovia, 
lucrările celei de-a 
Comitetului mixt 
în cadrul căreia au 
probleme ale dez _ .........   .
lui și colaborări: economice bi’ 
rale.

au luat sfîry
3-a sesiuni 
polono-irani v 
fost discutat 

•oltării comerț u-

1

© Sosit luni la Paris pentru 
o vizită de 24 de ore, președintele 
Pakistanului, generalul 
Khan, a avut in aceeași zi 
trevedere cu șeful statului 
cez, Georges Pompidou.

Con-0 Cin En-lai, premierul __
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
și Go Mo-jo, vicepreședinte a! Co
mitetului Permanent a! Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, au avut o întreve
dere cu delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusă de 
Tomomi Narita, președintele Co
mitetului Central Executiv a! par
tidului, care face o vizită în R. P. 
Chineză. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire prietenească, 
menționează agenția China Novă.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
La Kremlin au avut ioc marți con
vorbiri sovieto-mongoie, la care au 

îxci Kosîghin, Dmi- 
Mihail Suslov și a’>e 

persoane oficiale sovietice, precum 
și Jumjaaghiin Țedenbal și membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Mongole. Delegația 
face o vizită oficială de prietenie 
în Uniunea Sovietică la invitația 
C. C. al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic.

In cadru! convorbirilor. infor
mează agenția TASS, au fost abor
date probleme ale extinderii și 
adîncirii relațiilor bilaterale, precum 
și principalele direcții ale colabo
rării economice dintre UR.S.S. și 
R. P. Mongolă pe perioada imediat 
următoare. S-a făcut, de asemenea, 
un schimb de păreri în probleme 
actuale ale situației . internaționale 
și cu privire la situația din miș
carea comunistă mondială.

ECUADOR

Răpirea
generalului
Sandoval
QUITO 27 (Agerpres). — 

Postul de radio Quito a a- 
nunțat că generalul Cesar 
Rohn Sandoval, comandantul 

aeriene 
de 
di- 
A- 
cu

suprem al forțelor 
ecuadoriene, a fost răpit 
persoane necunoscute in 
mineața zilei dc marți, 
ceastă răpire a avut loc .. 
citeva ore înainte ca gene
ralul Sandoval să prezideze 
ceremoniile care trebuiau să 
marcheze aniversarea a 50 
de ani de la întemeierea a- 
viației ecuadoriene. La cere
monii participă delegații din 
13 țări.

Automobilul in care se afla 
generalul Sandoval a fost 
găsit citeva ore mai tîrziu. 
Armata și poliția au insti
tuit bariere atit in orașul 
Quito cit și in împrejurimile 
capitalei și procedează la 
percheziționarca tuturor au
tomobilelor.

• In zilele de 28 și 30 octombrie, in Uniunea Sovietică 
se va efectua lansarea unor rachete purtătoare intr-o zonă 
a Oceanului Pacific, cuprinsă de un perimetru circular cu 
raza de 80 mile și avind centrul situat la 33 grade 00 mi
nute latitudine nordică și 173 grade 30 minute longitudine 
estică.

Agenția TASS a fost însărcinată cu acest prilej să 
adreseze guvernelor altor țări, care folosesc căile navale 
sau aeriene din Oceanul Pacific, rugămintea de a da indi
cații organelor corespunzătoare, ca în vederea asigurării 
securității navele și avioanele să nu pătrundă in zona res
pectivă zilnic intre orele 12,00 și 24,00 ora locală.

Zăcăminte de uraniu 
descoperite în 
Pakistan

LAHORE 27 (Agerpres). - 
Geologii pakistanezi au desco
perit in vestui țării zăcăminte 
de uraniu, precum și importan
te zăcăminte de minereu de 
zirconiu și titan in estul Pakis
tanului.

Referindu-se la noile zăcă
minte de uraniu, președintele 
Comisiei pentru energia ato
mică a arătat că țara sa este 
hotăritâ să le folosească in 
scopuri pașnice.

Erupția vulcanului 
Etna

CATANIA 27 (Agerpres). - 
După ce i-a dezamăgit pe 
turiști in cursul verii, intrucit 
scotea numai citeva dire de 
fum, Etna, cel mai inalt vul
can din Europa, a erupt luni 
cu violență, aruncind pietre ia 
o inălțime de 300 metri. Noua 
erupție s-a produs in așa-nu- 
mitul „Crater 1970", care s-a 
deschis anul acesta intre două 
cratere mai vechi, pe panta de 
nord-est a muntelui. Observa
torii au raportat că o mare 
cantitate de lavă incepe sâ 
se scurgă din acest crater de 
la o altitudine de 3 370 metri. 
Nu a fost dată nici o alar
mă, lava avind de parcurs încă 
mulți kilometri înainte de a 
ajunge la cele mai apropiate 
cimpuri cultivate sau locuin
țe.

Prima navă propulsată 
de motoare cu gaz

BONN - Corespondentul 
Agerpies, Mircea Moarcăș, 
transmite : Prima navă-școală 
din lume propulsată de un 
motor cu turbină cu gaz a 
fost lansată la apă pe șan
tierul naval din Emden. Vasul 
este lung de 243 m, lat de 50 
m și inalt de 20 m. Cele două 
turbine cu gaz, de 30 900 CP 
fiecare, funcționează ca și 
cele ale avioanelor cu reac
ție, acționind o elice care dă 
navei o viteză de aproximativ 
50 km h.

Accident rutier 
grav în R.A.U.

CAIRO 27 (Agerpres). 19 
persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 40 au fost rănite in 
timpul unui accident care a 
avut loc pe o șosea din apro
piere de localitatea Dakahlia, 
la 120 km de Cairo. Trans- 
portind 95 de persoane, cu 
mult peste capacitatea sa, un 
autocamion a alunecat de pe 
șosea intr-un lac din Delta 
Nilului.

Confirmarea 
unei ipoteze

LOS ANGELES 27 (Agerpres). 
- Descoperirea unor fragmen
te de piatră calcinată in jurul 
unei vetre preistorice din de
șertul Mojave (California de 
sud) confirmă ipoteza după 
care omul trăia in America, 
probabil incâ de acum 120 000 
de ani.

Pină in prezent, savanții con
siderau că omul a apărut in 
America cu numai 30 000 de 
ani in urmă, admițfndu-se cu 
multe reticențe limita maximă 
de 70 000 de ani.
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Funeraliile președintelui
Gamal Abdel Nasser

Semnarea unui nou acord
româno-sovietic

CAIRO 1 — Corespondentul
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Sute și sute de mii ce 
persoane, locuitori ai orașului 
Cairo, țărani, muncitori, funcțio
nari, sosiți in Capitala R.A.U. din 
cele mai diverse regiuni ele 
țârii, au venit joi să aducă ulti
mul omagiu președintelui Gamal 
Abdel Nosser, conducindu-l, in
tr-o atmosferă de adincă 
presionontă tristețe, pe 
său drum.

La ceremonia 
ticipat numeroși 
te hotare, între 
state, patru vicepreședinți, nouă 
primi-miniștri, precum și alli inalți 
demnitari din diferite țări ale 
lumii.

Din țara noastră a participat 
o delegație de partid și de 
stat condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri. Din delegație au mai Tăcut 
parte Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Titus Sinu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia in R.A.U.

Ceremonia funebră a început 
la orele 10,00 (ora locală), cind 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
șefului statului egiptean a fost

au par- 
de pes-

funebră 
oaspeți 
care 18 șefi de

tronsportat, la bordul unui eli
copter, de la Palatul republican 
Kubbeh pînă la sediul Consiliu
lui Revoluției — primo instituție 
republicană a R.A.U. - de unde, 
la 23 iulie 1952, Nasser dădea 
citire Declarației de independen
ță a Egiptului. Aparatul, însoțit 
de olte două elicoptere, a ate
rizat pe o platformă special a- 
menajată in fața clădirii Consi
liului.

La sediul Consiliului Revoluției 
s-o format cortegiul funerar. Aici. 
Io ceremonia funebră iau parte 
membri oi familiei defunctului, 
Anwar Sadat, președintele interi
mar al R.A.U., membrii Comi
tetului Executiv Suprem ol Uniu
nii Socialiste Arabe, miniștri 
olte oficialități. Sicriul, depus pe 
un afet de tun tras de coi 
ocoperit cu drapelul de stat ol 
R.A.U., este transportat spre se
diul Uniunii Socialiste Arabe, 
situat la circa un kilometru de 
clădirea Consiliului Revoluției. 
Plecarea corteqiului este marcată 
de 21 solve de tun.

In fruntea cortegiului se aflau 
5 000 de elevi oi școlii militare. 
Afetul de tun este încadrat de 
40 de generali ai armatei egip
tene. Coloana își face cu greu 
loc printre sutele de mii de ce
tățeni care formau o mare de 
oameni de-a lungul bătrînului 
Nil. După ce străbate o porțiu
ne din cornișa Nilului, cortegiul 
funerar traversează podul Kasr

Ș'

Și

el Nil spre sediul Uniunii Socia
liste Arabe, unde se termină pri
ma parte a funeraliilor oficiale. 
Cortegiul este intîmpinat aici de 
membrii Adunării Naționale, 
precum și de reprezentanții popu
lației.

In momentul in care cortegiul 
funerar a părăsit sediul Uniunii 
Socialiste Arabe, navele militare 
egiptene au tras 101 salve de 
artilerie în semn de ultim o- 
magiu. Cortegiul și-a urmat apoi 
drumul spre moscheea El Hassen, 
construită cu șase ani în urmă, 
la inițiativa defunctului președin
te, și care va purta de acum 
înainte numele său. Drumul spre 
moschee este străbătut intr-un 
ritm foarte lent, deoarece o ve
ritabilă mare umană flanchează 
cortegiul. Zeci de mii de drapele 
îndoliate flutură la ferestre, pe 
balcoane au fost așezate pan
glici negre sau portrete îndoi ate 
ale președintelui Nasser.

Purtat de ofițeri și de soldoli, 
sicriul este introdus in moscheea 
„Gamal Abdel Nasser".

Ceremonia inmormintării
loc potrivit ritualului musulman.

Simultan cu ceremonia fune
bră de la Cairo, care o 'ost 
transmisă in direct de posturile 
de radio și televiziune egiptene, 
în toate orașele Republicii Arabe 
Unite au fost organizate proce
siuni de doliu.

are

de colaborare și cooperare
MOSCOVA 1. — Corespon

dentul Agerpres/ Laurențiu Du- 
ță. transmite : La 30 septem
brie a. c., a fost semnat la Mos
cova acordul între guvernul Re
publicii Socialiste România si 
guvernul Uniunii Republicilor' 
Sovietice Socialiste privind co
laborarea și cooperarea celor 
două țări în dezvoltarea pro
ducției de materii prime fe
roase in U.R.S.S. in scopul 
creșterii livrărilor de minereuri 
de fier către Republica Socia
listă România.

Potrivit acestui acord, in pe
rioada 1972—1990, se vor livra 
din Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste in Republica 
Socialistă România cantități 
crescinde de minereu de fier, 
inclusiv sub formă de concen
trate.

România va participa la creș
terea producției de materii pri
me feroase in U.R.S.S. In con
tul acestei participări, precum 
și pentru plata minereului de 
fier ce se va livra din U.R.S.S., 
România va livra Uniunii So-

rea

vieticc o serie dc mărfuri prin
tre care vagoane basculante 
pentru transportat minereu de 
fier, laminate și țevi de oțel, 
produse chimice, precum și alte 
produse ale industriei construc
toare de mașini, diverse bu
nuri de consum și alte măr
furi.

Volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri care sc vor efectua 
în conformitate cu acest acord 
este de circa 11 miliarde lei 
valută.

Acordul semnat constituie un 
nou pas spre lărgirea în con-

tinuare a cooperării economice 
și a schimburilor de mărfuri 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe o peri
oadă îndelungată și va contri
bui la dezvoltarea pe mai de
parte a economiilor naționale 
ale celor două țări.

Din partea română, acordul 
a fost semnat do ing. Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea sovietică de Mihail Kuz
min, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

IORDANIA

Hotărîrile Comitetului
superior arab

sînt traduse în viață
Tovarășul Ion Gheorghe Msurer 

a prezentat condo’eante
Conferința națională

președintelui interimar al R.A.U.,
Anwar El Sadat

a partidului laburist

CAIRO 1 - Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru ol Comite
tului Executiv, ol Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației țării 
noastre care a sosit la Cairo pen
tru a participa la funeraliile pre-

ședintelui Nasser, a prezentat 
miercuri seara condoleanțe pre
ședintelui interimar al Republicii 
Arabe Unite, Anwar El Sadat.

G'neorghe 
întrevedere 
al Comite- 
al Uniunii

Tovarășul Ion 
Maurer a avut apoi o 
cu Aii Sabri, membru 
tului Executiv Suprem 
Socialiste Arabe.

Delegația română a 
in cartea de condoleanțe.

semnat

Comunicat comun
sovie+o-indian

MOSCOVA 1 (Agerpres). — In 
comunicatul cu privire la 
oficială in U.R.S.S. a președinte
lui Indiei, 
Giri, se arata ca în cursul

vizita

Varahagiri Venkata 
“ ” * ' con-

Nikolai Pod-
Prezidiului

U.R.S.S., a

LONDRA 1. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : La Blackpool 
continuă lucrările Conferinței 
naționale a partidului laburist. 
Peste 500 de delegați, intre ca
re membri ai fostului guvern și 
lideri ai celor mai mari sin
dicate. au semnat declarația 
Mișcării britanice pentru pace 
în Vietnam, document care cere 
încetarea agresiunii americane 
împotriva poporului vietnamez. 
In declarație sînt salutate re
centele propuneri formulate la 
conferința cvadripartită dc la 
Paris de către ministrul de 
externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud.

Pe de altă parte a fost a- 
doptată cu majoritate de vo
turi o rezoluție in care se cri
tică „refuzul grupului parla
mentar laburist din. Camera 
Comunelor de a acționa con
form hotăririlor Congresului 
partidului laburist11. Rezoluția 
cere grupului parlamentar „să 
reflecte opiniile și aspirațiile

partidului și sindicatelor, con- 
formindu-și politica hotăririlor 
Congresului11.

Această neașteptată schimba
re de ton (pînă în prezent nu 
s-au înregistrat critici la adresa 
lui Wilson sau a conducerii par
tidului) este considerată a fi o 
înfringere morală pentru fostul 
premier, care a intervenit per
sonal pentru a împiedica adop
tarea rezoluției.

O dezbatere furtunoasă a a- 
vut loc pe tema aderării An
gliei la Piața comună. Mai 
mulți delegați au subliriiât de
fectele dezastruoase pe care 'a- 
cest act le va avea asupra eco
nomici engleze", „dramatica 
creștere a costului vieții11 și 
„îngrădirea suveranității An
gliei”. Conferința a sprijinit 
poziția Consiliului Executiv ca
re a susținut că atitudinea la
buriștilor față de aderarea la 
Piața comună să fie hotărîtă 
atunci cind vor fi cunoscute 
condițiile in care urmează să 
aibă loc aceasta.

AMMAN 1 (Agerpres). — Pos
tul de radio Amman a difuzat 
un comunicat în care sc arată 
că hotărîrile luate marți seara 
de către Comitetul superior a- 
îab privind retragerea forțelor 
armate din capitala țării au 
fost traduse în viață. Forțele 
armate s-au instalat în cîteva 
centre provizorii situate la a- 
proximativ cinci kilometri de 
Amman. Pe de altă parte, co
municatul menționează 
membri ai unităților palestinie
ne s-au prezentat la comanda
mentele lor și au depus armele.

In ce privește ciocnirile sem
nalate miercuri in localitatea 
Irbid, comunicatul le califică 
drept „incidente". Comitetul su
perior arab a trimis de urgen
ță o comisie de anchetă la Ir- 
bid, care va ancheta împreju
rările in care au avut loc inci
dentele anunțate și va lua mă
surile necesare. Se precizează, 
totodată, că hotărirea de înce
tare a focului este respectată 
pe deplin. A fost reluat trafi
cul pe aeroportul de la Am
man.

că

AMMAN 1 (Agerpres). — 
Miercuri scara au fost difuzate

la Amman comunicate ale gu
vernatorului general militar al 
Iordaniei, mareșalul Habes Ma- 
jali. privind asigurarea securi
tății pe teritoriul țării. Astfel, 
orice vehicul, civil sau militar, 
va fi obligatoriu controlat la 
posturile de frontieră și îna
inte de intrarea in capitală. Se 
subliniază, totodată, că forțele 
armate ale altor state arabe ca
re staționează in Iordania sint 
chemate să coopereze la apli
carea acestei măsuri, împreună 
cu autoritățile iordanicne.

r
GENEVA 1 (Agerpres). — A- 

vioane ale Comitetului interna
țional al Crucii Roșii continuă să 
transporte zilnic la Amman apro
ximativ 30 de tone alimente și 
medicamente, ajutoare trimise popu
lației iordaniene care a avut de su
ferit de pe urma ultimelor eveni
mente. De asemenea, au fost tri
mise în Iordania sute de tone de 
alimente și alte ajutoare din par
tea mai multor organizații inter
naționale. C.I.C.R. : 
miercuri două camioai 
lapte praf și alte ni 
prima necesitate. In timp,
o echipă de medici francezi a so
sit la Amman.

TOKIO 1 (Agerpres). — A- 
proximativ 60 de oameni de 
afaceri din Japonia s-au în
trunit recent pentru a discu
ta căile de îmbunătățire a 
relațiilor comerciale dintre 
această țară și R. P. Chine
ză, anunță agenția niponă dc 
presă ,,Kyodo".

In cuvîntarea de deschide
re, K. Okazaki, conducătorul 
Biroului comercial japono- 
chinez din Tokio, a cerut par- 
ticipanților la întrunire să fa
că tot posibilul pentru reîn
noirea in anul 1971 a acor
dului comercial cu China. 
Yoshimi Furui, care a con
dus delegația japoneză la Pe
kin pentru încheierea acor
dului pe anul 1970, a relevat 
că ..numeroase țări dau dova
dă de o atitudine realistă fa
ță de această țară", avertizînd 
că Japonia ar putea rămine 
in urmă in ce privește rela
țiile cu China dacă se cram
ponează de actuala ei poli
tică.

La sfirșitul întrunirii, par
ticipant au adoptat o decla
rație in care se subliniază 
necesitatea îmbunătățirii ra
porturilor cu China și hotă
rirea lor de a depune toate 
eforturile pentru realizarea 
normalizării relațiilor japo- 
no-chineze.

O
LONDRA 1. — Corespon

dentul Agerpres. N. Plopea- 
nu, transmite : La Camera de 
Comerț din Londra a fost 
constituit un comitet pentru 
comerțul cu R. D. Germană, 
anunță ziarul Financial Ti
mes. Comitetul este format 
din reprezentanții unor mari 
firme engleze. „Componența 
comitetului, scrie ziarul, re
flectă creșterea interesului 
firmelor britanice pentru dez
voltarea relațiilor comerciale 
cu Germania răsăriteană". 
Ziarul amintește că o delega
ție economică din R.D.G. va 
vizita Anglia, luna aceasta.

O
SOFIA 1 (Agerpres). — In 

ultimul timp, intre R. P- 
Bulgaria și Turcia au fost 
semnate o serie de acorduri 
de cooperare economică și 
comercială care au dus la 
extinderea schimburilor de

mărfuri și cooperării bilate
rale. Astfel, valoarea schim
burilor comerciale bulgaro- 
lurce a crescut la 11,9 mili
oane dolari in anul care i 
trecut, față de numai 2,5 mi
lioane cu zece ani in urmă 
Cele două țări vecine cola
borează in astfel de domenii 
ca extracția de minereuri, 
metalurgic, industria chimică, 
cea textilă, cea alimentară, 
cea a tutunului, construcții 
de mașini, de nave, industria 
electrotehnică.

O
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc mier
curi deschiderea oficială a 
reprezentanței permanente a 
firmei franceze „Cifal - — 
unul dintre cei mai impor
tanți parteneri comerciali oc
cidentali ai organizațiilor de 
comerț exterior sovietice. 
Alte patru firme franceze 
și-au deschis de mai mult 
timp reprezentanțe perma
nente în capitala sovietică.

Agenția TASS menționează 
că in prezent la Moscova 
sînt deschise 26 de astfel de 
reprezentanțe ale unor mari 
firme străine.

O
BELGRAD 1 (Agerpres). — 

La Belgrad și-a încheiat lu
crările cea de-a 3-a sesiune 
a Comitetului mixt de coo
perare economică Iugoslavia- 
India-R.A.U. In cursul lucră
rilor comitetului, delegațiile 
au stabilit măsuri pentru rea
lizarea in comun a unor o- 
biective economice și pentru 
extinderea colaborării în do
meniul financiar, al traficu
lui maritim și al telecomu
nicațiilor.

o
SOFIA 1 (Agerpres). — La 

Sofia au fost semnate mier
curi protocolul și listele de 
mărfuri ale schimburilor co
merciale dintre R. P. Bulga
ria și Pakistan pe anul 1971. 
In ultimii ani, comerțul din
tre cele două țări a crescut 
considerabil, precizează agen
ția BTA. Noul protocol pre
vede pentru anul 1971 schim
buri în valoare dc peste 80 
milioane rupii, față dc nu
mai 6 milioane rupii in 1965.

Prezențe românești

—♦—

BONN 1 (Agerpres). — La 
Bonn, s-a anunțat eșecul . negocie
rilor purtate la Stuttgart între pa
tronat și reprezentanții celor 

000 de muncitori metalurgiști 
din nordul landului Baden Wurt- 
temberg, ceea ce, după cum se 
subliniază, pune din nou sub 
semnul întrebării o reglementare de 
ansamblu a conflictului din indus
tria metalurgică ve$t-germană. Li
derii sindicali au declarat că trata
tivele au fost suspendate, deoarece 
patronatul nu a acceptat să satis
facă revendicările muncitorilor.

De ademenea, s-a aflat că nego
cierile privind salariile care pri
vesc I 200 000 muncitori metalur
giști din Rhenania—Westfalia au 
fost sii'pendate după patru reuni
uni apreciate drept ..infructuoase . 
Drep’ urmare, noi greve au izoue- 
nit în Raden-Wurticmberg. 
în Rhenania-Westfalia.

vorbirilor purtate cu 
gornîi, președintele 
Sovietului Suprem al ---------
fost relevată cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare rodnică dintre cele două 
țări. Părțile și-au exprimat con
vingerea că există perspective fa
vorabile pentru evoluția ulterioară 
a acestor relații.

In comunicat se arată că schim
bul de păreri dintre V. Giri și N. 
Podgomîi „a evidențiat caracterul 
actual și importanța principiilor 
pe care se bazează politica exter
nă a Uniunii Sovietice și Indiei : 
egalitatea în drepturi, respectarea 
reciprocă a independenței, suvera
nității și integrității teritoriale, 
neamestecul în treburile interne". 
Părțile și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu continuarea războiu
lui din Vietnam și extinderea ac
țiunilor militare în Cambodgia și 
Laos, cerînd încetarea amestecului 
străin în treburile statelor din Indo
china.

Disensiuni
BRUXELLES 1 (Agerpres). — 

„Negocierile nu au început în
că1*, aceasta este prima 
cluzie la 
pondentul 
tidianului 
analizînd 
din capitala Belgiei dintre co
misia Pieței comune și repre
zentanții Irlandei, Danemarcei 
și Norvegiei (celelalte trei țări 
candidate la C.E.E., in afară 
de Anglia).

Potrivit ziarului, dezbaterile 
asupra procedurii și organizării 
lucrărilor n-au putut ascunde, 
așa cum de altfel s-a întimplat 
și la 22 iunie in dialogul cu 
Anglia, existența unor profunde 
disensiuni asupra problemelor

con- 
care ajunge cores- 
din Bruxelles al co- 
francez „Le Monde", 
recentele convorbiri

profunde
de fond. Cel mai adesea, re
prezentanții celor trei state 
s-au mulțumit să aducă o serie 
de completări și precizări la 
propunerile făcute de ei la 30 
iunie la Bruxelles.

Aceste întrevederi au confir
mat impresia că cei patru can
didați sînt departe de a forma 
un bloc și că nu vor pleca cot 
la cot la asaltul pozițiilor co
munitare — arată „Le Monde11. 
In timp ce asupra unora din 
punctele esențiale. Danemarca 
și Irlanda par să fie mai apro
piate de „cei șase11 dccît bri
tanicii, in ce privește pe nor
vegieni, ei par să nu fie aliații 
nimănui.

O declarație a lui Salvador Allende
SANTIAGO DE CHILE 1 (A- 

gerpres). — Salvador Allende, 
candidatul forțelor de stînga în 
alegerile prezidențiale din Chile, 
a declarat că, dacă deputății Par
tidului democrat-creștin vor vota 
la 24 octombrie în Congres pentru 
desemnarea sa ca președinte al 
țării, frontul „Unității Populare" 
va coopera activ cu acest partid, 
respectînd principalele puncte ale 
programului sau.

Un viitor guvern al unității 
populare, a precizat el, va garanta 
exercitarea drepturilor democra
tice. Membrii tuturor organismelor 
de reprezentare populară vor fi 
aleși conform legilor, prin vot 
universal, secret și direct. Progra
mul de guvernare al frontului ga
rantează, de asemenea, menținerea 
pluralismului politic, a libertății

religioase și de informare. Viitorul 
guvern — a spus Allende — va 
avea de îndeplinit o dublă sarcină 
— de a menține și întări drepturile 
democratice și cuceririle oamenilor 
muncii și, în același timp, „de a 
transforma instituțiile actuale in 
vederea creării unei noi structuri 
de stat, cu un nou sistem econo
mic, în care poporul își va putea 
exercita în mod real puterea".

vest

VIETNAMUL 
SUD. Timp de 
de zile trupele 
mericane au 
încercuite de 
tre F.N.L. la ' 
de orașul Hue.

In foto : Baza a- 
mericană distrusă.

HAVANA 1. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sto
mate, transmite : Sub auspi
ciile Consiliului Național al 
Culturii și Ambasadei româ
ne din Cuba, miercuri seara 
a fost inaugurală la Havana 
expoziția ..România in foto
grafii. Au fost prezenți ofi
cialități cubaneze, oameni de 
artă și cultură, ziariști, 
participat, de asemenea, 
sile Mușat, ambasadorul 
mâniei la Havana, și

Au 
Va- 
Ro- 
alți 

membri ai corpului diploma
tic. Expoziția va rămâne des
chisă timp de trei săptămâni.

Cancelarul 
Austriei, 

Bruno Kreisky, 
a renunțat 

la vizita 
în S. U. A

)

CURT
independenței

Nigeriei
LAGOS 1 (Agerpres). — Re

publica Federală Nigeria a săr
bătorit joi a 10-a aniversare 
a proclamării independenței sa
le. La Lagos și în alte locali
tăți din țară au avut loc fes
tivități consacrate acestui eve
niment. La ceremonia și para
da militară din capitală au 
participat delegații din 31 de 
țări africane — 11 dintre ele 
conduse de șefi de state. Gene
ralului Gowon, președintele gu
vernului federal, i-a fost înmi- 
nată o torță care a făcut în
conjurul celor 12 state fede
rale și va fi păstrată la Lagos 
ca simbol al restabilirii unității 
naționale.

Cu ocazia aniversării, gene
ralul Gowon a adresat un me
saj poporului in care sint evo
cate etapele principale ale 
creării statului nigerian și re
stabilirii unității sale. După 
cum se arată in mesaj, Nigeria 
se află în prezent în pragul 
unei „revoluții economice’1. In 
viitorul apropiat va fi lansat 
noul plan economic cvadrienal. 
Obiectivele sale principale sint 
dezvoltarea agriculturii, educa
ției, asigurarea securității na
ționale, progresul social, dez
voltarea transporturilor și a 
comunicațiilor. ~ 
won i-a chemat 
țcnii țării să se 
deplinirii acestor 
precizat că cele 
federației vor fi . 
tegrate in prevederile planului 
național de ansamblu, pentru a 
se asigura, pe cit este posibil, 
dezvoltarea armonioasă a țării, 
și pentru a se corecta discre
panțele din trecut".

După cum a precizat șeful 
guvernului federal nigerian, 
țara sa va promova pe plan 
extern o politică conformă cu 
țelurile Organizației Unității 
Africane, Nigeria va milita 
pentru eliminarea colonialis
mului și imperialismului, întă
rirea unității, respectul suvera
nității și integrității teritoriale 
a națiunilor africane.

q La sediul Ambasadei Ro
mâne din Roma, a avut loc fes
tivitatea inminării ordinului „Me
ritul cultural" clasa I, conferit 
de către Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
deputatului Clelio Darida, 
mărul general al Romei, 
cuvintul cu acest prilej, 
lonașcu ambasadorul României, 
a subliniat contribuția valoroasă 
adusă de Clelio Darida la dez
voltarea legăturilor de prietenie 
dintre popoarele român și ita
lian, la lărgirea colaborării in
tre cele două capitale, la spriji
nirea unor importante manifes
tări legate de răspindirea cul
turii celor două țări.

lacob

de

Generalul Go- 
pc toți cetă- 
consacre in- 
sarcini. El a 
12 state ale 
„minuțios in-

1. — Corespondentul
P. Stăncescu, transmite : 

ziarului 
Austriei, 

re
ia 
la 
al 

tizii îl constituie dorința 
lui de a participa la dez- 

consacraie 
care ei le

9 La cererea unui grup 
senatori, forțele de coastă ame
ricane au reluat cercetările ae
riene pentru găsirea celor trei 
tineri care, in urmă cu zece zile, 
au încercat o traversare a A- 
tlanticului cu ajutorul balonului. 
Cercetările fuseseră abandonate 
după o săptămină de la începe
rea lor, considerîndu-se că nu ar 
mai exista speranțe pentru salva
rea aeronauților.

41 Ministrul de interne argen
tinian a publicat o declarație in 
care dezminte știrile care au 
circulat în ultimele zile privind 
intenția fostului președinte al 
Argentinei, Juan Domingo Peron, 
aflat în exil la Madrid, de a se 
întoarce în țară. Documentul 
precizează că „nu există nici o 
cerere oficială" în legătură cu 
reîntoarcerea lui Peron, iar gu
vernul nu a trimis nici un emisar 
special la Madrid pentru a se 
întîlni cu fostul președinte.

• Reprezentanții permanent! 
la O.N.U. ai Marii Britanii, Fran
ței, S.U.A. și U.R.S.S. au avut 
miercuri o nouă ședință de lu
cru consacrată examinării situa
ției din Orientul Apropiat. Reuni
unea a avut loc la reședința 
ambasadorului american, Charles 

sub pre- 
fost stu- 

France 
depășite 
misiunii

a
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Yost, și s-a desfășurat 
ședinția acestuia. Au 
diate, potrivit agenției 
Presse, modalitățile de 
a impasului actual al 
Jarring. Viitoarea reuniune 
fost fixată pentru data de 
octombrie.

VIENA 
Agerpres, 
Imr-o declarație făcută 
„Die Presse", cancelarul 
Bruno Kreiski, a precizat că 
nunță la proiectata sa vizită 
S.U.A., care urma să aibă loc 
19 octombrie. Motivul oficial 
acestei de< 
cancelaruh ... , . .
baterile parlamentare 
bugetului pe 1971, pe 
consideră deosebit de importante.

După părerea liderilor Partidu
lui socialist, perioada care urmea
ză necesită prezența cancelarului 
Kreisky la Viena. La 4 octombua 
vor avea loc noi alegeri parlamen
tare în trei circumscripții electo
rale din Viena, pentru desemnarea 
a 16 deputați. Chiar dacă nu vor 
aduce modificări esențiale în rapor
tul de forțe dintre cele trei parti
de din Parlament, rezultatele aces
tui scrutin suplimentar vor confir
ma sau infirmă tactica de pînă 
acum a celor două partide de opo
ziție — populist și liberal.

Alegerile parțiale din capitală 
nu exclud și alte surprize. Partidul' 
socialist speră să-și mențină cele 9 
mandate dobîndite la 1 martie în 
cele trei circumscripții electorale 
vieneze și implicit majoritatea de 
81 de locuri în Parlament. Parti
dul populist, marele învins din 
primăvară, ar dori ca rezultatele 
de duminică să le corecteze în 
favoarea sa pe cele din martie. 1 

lata deci suficiente temeiuri 
pentru decizia cancelarului Kreisky, 
care este și președinte al Partid i- 
lui socialist austriac, de a rămîne 
în Viena.

1

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
ROTTERDAM 1 (Agerpres). 

— In finala probei de simplu 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Olandei, care au avut loc la 
Rotterdam, maghiarul Klampar 
l-a învins cu 3—2 pe suedezul 
Bengston. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Simon (R. F. 
a Germaniei), învingătoare cu 
3—1 în meciul cu maghiara 
Kishazi, Pe echipe, la mascu
lin, Ungaria a învins cu 3—0 
Suedia, iar la feminin R. F. a 
Germaniei a dispus cu 3—0 de 
Ungaria.

LEICESTER 1 (Agerpres). — 
Numeroși spectatori au urmărit 
la Leicester meciul internațio
nal atletic 
juniori ale 
Germaniei, 
victoria cu 
puncte.

dintre echipele de 
Angliei și R. F. 
Oaspeții au 
scorul de

SOFIA 1 (Agerpres). 
Plovdiv s-a desfășurat

a 
obținut 
118—92

— La 
meciul

internațional de fotbal dintre 
echipa locală Lokomotiv și for
mația Rapid București. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—0). Au marcat Valen
tinov (min. 23), Lupescu (auto
gol in min. 80) și, respectiv, 
C. Dan (min. 76).

Vittoria Guimaraes); Fiorentina
— Ruch Chorzov 2—0 (s-a ca
lificat Fiorentina).

PARIS 1 (Agerpres). — Re
zultate înregistrate în competi
țiile europene de fotbal (pri
mul tur, meciuri retur): „Cu
pa Cupelor” : Benfica Lisabona
— Olimpia Liubliana 8—1 (s-a 
calificat Benfica): Real Madrid
— Hibernians Malta 5—0 (s-a 
calificat Real Madrid): F. C. 
Nantes — Stromgoset 2—3 (s-a 
calificat F. C. Nantes); ~ 
europeană a tîrgurilor" 
tico Bilbao — Sparta 
1—1 (s-a calificat Sparta Fra
ga); Beweren — Wiener Sport 
Club 3—0 (s-a calificat Bewe
ren); Angouleme — Vittoria 
Guimaraes 3—1 (s-a calificat

PRAG A 1 (Agerpres). — Pes
te 4 000 de spectatori au urmă
rit la Plsen întîlnirea interna- ■ 
țională de hochei pe gheață din
tre selecționata secundă a Ceho
slovaciei și reprezentativa Fin
landei. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul 
de 8—1 (2—0, 4—1. 2—0). Din 
echipa învingătoare s-au remar
cat Klapac, Stastny și Vrabec.

„Cupa 
Atle-

Praga

RIO DE JANEIRO 1 (Ager
pres). — Numeroși spectatori au 
urmărit pe stadionul „Maraca- 
na", din Rio de Janeiro me
ciul internațional amical de fot
bal dintre echipa Braziliei, cam
pioană mondială, și reprezenta
tiva Mexicului. Fotbaliștii bra
zilieni au obținut victoria cu 
2—1 (1-0).
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