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NICOLAE CEAUȘESCU
io ■ Hpleiului de ÎN din judelui Mania

Oamenii muncii din patria 
noastră au primit cu insufle 
țirc și sentimente de adincă 
bucurie cele doua documente 
care vor forma obiectui dez
baterilor Congresului al X-lea 
al partidului — Tezele Comi
tetului Central al partidului și 
proiectul Directivelor pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economici na
ționale pe perioada 197C—1980. 
Trasind cu înalta clarviziune 
și precizie științifică principa
lele direcții de dezvoltare a 
României socialiste in etapa 
următoare, documentele publi
cate relevă cu o forță deose
bită însemnătatea excepțională 
pe care o va avea Congresul 
al X-lea în viața țării noastre-, 
a poporului român. în ridica
rea pe o treaptă nouă a între
gului proces de desăvîrșirc a 
construcției socialiste. Cei 25 
de ani trecuți de la eliberarea 
patriei au marcat profunde 
transformări social-politice în 
istoria societății românești, îm
plinirea idealurilor de liberia 
te națională și socială, de bu 
năstare materială și spirituală 
a maselor. Ilustrînd marea re
ceptivitate a partidului față de 
tot ceea ce este nou și înaintat, 
vădind aplicarea creatoare a 
principiilor universale ale in 
vățălurii marxist-leninistc la 
particularitățile României, Te
zele și proiectul de Directive 
pornesc de la cunoașterea 
temeinică a realităților con
crete ale țării noastre, de 
la necesitățile de perfecționa
re continuă a vieții social- 
economice.Punerea in dezbate
re publică a acestor importan
te documente reflectă, o dată 
mai mult, procesul de adinci- 
rc a democrației de partid, 
precum și a democrației socia
liste.

De-aici vine.., .Polarul*.
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ția de fontă, oțel, laminate, 
cărbune, minereu de fier. 
Primul loc la salariu mediu 
lunar pe locuitor.

Hunedoara de azi — locul 
doi la producția de energie 
electrică și locul doi la gra
dul de urbanizare.

Hunedoara de azi — 40 la 
sulă din producția de căr
bune. 60 la sută din cea 
de minereu de fier, 65 la

Foto-» N. GHENA

In această amplă dezbatere. 
' participanți activi au fost și 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii stației C.F.R. Petroșani 
care in cadrul adunărilor ge
nerale ale celor trei organi
zații de partid, precum și în 
adunările generale cu toți sa- 
lariații și-au exprimat hotărî- 
rea unanimă de a-și aduce in 
treaga contribuție la traduce
rea în fapte a vastului program 
de dezvoltare a României

Succesele importante dobin- 
dite in ultimii patru ani in 
toate domeniile construcției so
cialiste. sint o mărturie de ne
tăgăduit a mersului înainte 
f rm >i neabătut pe calea în
făptuirii politicii partidului ?i 
statului. nostru, Înfăptuirea 
vastului program elaborat - de 
cel de-al IX-Ica Congres jji 
de Conferința Națională a 
partidului, asigură trecerea si
gură la realizarea în continua
re a dezvoltării patriei in lu
mina documentelor ce vor fi 
dezbătute și adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

Partidul și guvernul nostru 
acordă toată încrederea și a- 
prccierea harnicilor lucrători 
ai drumurilor do fier, cărăuși 
ai bunurilor materiale și spi
rituale ale economiei noastre 
naționale. Transportul feroviar 
este pe calea modernizării con
tinue a tuturor mijloacelor sale. 
In cadrul complexului C.F.R. 
Petroșani, in ultimii ani. trans
portul feroviar a cunoscut o 
îmbunătățire radicală, cantita
tivă și calitativă, datorită pro
gramului tehnic introdus. în 
care sens menționăm :

♦ centralizarea eleclrodina- 
mică a stației ;

< introducerea blocului de 
linie automat intre stațiile

• Continuare In pag. a 3-a

1.
Să pornim de la 

*un fapt evident : 
Uricaniul, comuna 
de altă dată, în a 
cărei patriarhală 
viață nu se întîm- 

pia niciodată nimic, reprezin
tă poate mai mult decit alte 
localități ale. Văii Jiului, un 
exemplu de comprimare a eve
nimentelor ce s-au înlănțuit in
tr-un timp relativ scurt, un 
exemplu de edificare pe plan
șeta realității, a unor proiecte 
prefigurate după o rațiune ce 
nu mai necesită sublinieri. De 
mult, (deși au trecut doar patru 
ani de atunci, bogăția de în
făptuiri realizată de uricăneni 
ne îndreptățește, ținind cont 
că in alte împrejurări ■ aceasta 
nu se realiza decit in decenii, 
să vorbim de un trecut ce pare 
mai îndepărtat decit e în rea
litate), demult deci, adică in 
zilele Congresului al IX-lca al 
P.C.R., Uricaniul era încă o 
comună. Integrată apoi in as
censiunea ce a cunoscut-o în
treaga țară, comuna .și-a cu
cerit un meritat loc în rîndul 
orașelor, in rîndul acelor pie
tre de temelie ale economici 
noastre socialiste. Ceea ce ve
dem astăzi în Uricani repre
zintă, fidel, noul suflu impri
mat industriei noastre carbo
nifere. Reprezintă oglinda unor 
calcule chibzuite, a unor efor
turi prelungite. Reprezintă 
transpunerea in viață a unui 
principiu : pentru a privi spre 
viitor, întreaga țară se întoar
ce tot mai mult la resursele ei, 
resurse de o bogăție inestima
bilă, neglijate, desconsiderate 
cu nepăsare în trecut.

Retorta miraculoasă ce a de
clanșat apariția constelației de 
obiective pe plaiurile de altă
dată, a declanșat și o uriașă 
schimbare în viața oamenilor. 
Incct-încet, s-a petrecut aici 
un adevărat proces de trecere 
de la necalificare la o stare su
perioară, de calificare. Oame
nii s-au schimbat. Pe un spa
țiu restrins. păstorii din tro
cul (astăzi mineri, constructori, 
maiștri, tehnicieni) au așternut 
uimitor de repede noua struc
tură a satului lor : blocuri
turn, edificii sociale cu în
călzire centrală, edificii indus
triale care prin arhitectura lor 
vorbesc de la sine despre noua 
calificare a oamenilor, despre 
noul lor mod de viață. Astfel, 
cu mistria la suprafață, cu pi- 
hamerul în adincuri, uricăncnii 
au scris a doua istoric a ve
chiului sat devenit astăzi un 
oraș ce se bucură pe deplin 
do privilegiul de a se număra

Strălucirea contemporană
a Hunedoarei socialiste se 
definește, în amplitudine, 
prin locurile fruntașe pe 
țară ce le deține, in com
parație cu alte județe ale 
țării. Ne comparăm și avem 
deci satisfacția de a fi frun
tași intre fruntași. O satisfac
ție nobilă, înălțătoare, plină 
de elanuri mobilizatoare. Iar
miezul ei este însăși politica 
înțeleaptă a partidului, care 
a făcut eforturi fără prece
dent pentru a valorifica po
tențialul material .și uman, 
rezervele de bogăție existen
te in toate colțurile patriei,
printre care Hunedoara este
un autentic corolar.

Iată deci că acum, după 
25 de ani de construcție so
cialistă, Hunedoara este de
ținătoarea unor adevărate 
recorduri economice. Cind 
spunem Hunedoara, spunem 
că este un judrfț cu o poziție 
predominantă in greutatea 
specifică și structura produc
ției țări, in densitatea și 
gradul de tehnicitate al for

printre centrele de bază ale 
industriei carbonifere.

Au trecut deci primii patru 
ani din viața orașului Uricani. 
îată-ne din nou la o răscruce 
a ascensiunii, dacă o putem de
numi astfel. în contextul pro
gramului de dezvoltare a țării, 
prefigurat cu clarviziune in 
documentele pentru Congresul 
al X-lea al partidului se îns
crie cu o evidentă contribuție 
și tînărul oraș, unde omul în 
căutările lui a descoperit noi 
căi de valorificare a bogățiilor 
din adincuri, alăturînd cărbu
nelui o ală bogăție cu nimic 
mai prejos — apa . In subte
ran ,minerii făuresc cu mă ie-

Conferința 
organizației 
orășenești 
de partid 

stric „orașul" lor, cu galerii 
aidoma străzilor, cu abataje 
cameră și frontale. La supra
față, constructorii nu rămin 
nici ci în urmă. Zăgăzuiesc cu ; 
mult curaj, după un proiect 
îndrăzneț, apele de munte, con
struiesc o adevărată platformă 
— uriașă rezervă de apă — în 
fața căreia seceta, acel capri
ciu al naturii căruia Gorjul îi 
plătea deseori un tribut greu, l 
va îngenunchea pentru totdeau
na. Optimiști, uricănenii își în
dreaptă tot mai mult privirile 
spre viitor, avînd conștiința 
deplină a datoriei ce le revine 
pentru transpunerea pe mai 
departe în practică a măsuri
lor cuprinse în amplul pro
gram — cale sigură către pro
gres, punte de trecere spre o 
nouă viață mai prosperă, mai 
îmbelșugată, a întregii țări — 
al cărui conținut J-au dezbătut 
cu însuflețire in conferință.

2.
Să continuăm cu 

un angajament. Mi
nerii, acești neîn- 
trecuți sculptori ai 
adincurilor, cunosc 
în prezent în ac

tivitatea lor un impas. Nume
roase cauze — între care lipsa 

țelor de producție, în contri
buția adusă la progresul și 
înflorirea patriei.

Hunedoara de azi înseam
nă 5,36 la sută din valoa
rea producției industrială a 
țării, fiind al treilea județ. 
Hunedoara de azi — locul 
al treilea pe țară la produc
ția industrială pe locuitor.

Hunedoara de azi — pri
mul loc pe țară la produc

Ascensiuni hunedorene

5. loc fruntaș 
in ierarhia națională->

de efectiv, lipsa unor utilaje 
sau piese de schimb, indiscipli
na au determinat o serioa
să răminere in urmă a minei, 
față de sarcinile de plan. Cu 
toate acestea colectivul nu 
s-a descurajat. Ansamblul de 
măsuri preconizate de conduce
rea de partid pentru dezvol
tarea in perspectivă a țării a 
avut un marc ecou în rîndu- 
riio comuniștilor de aici, care 
și-au dat cu toții seama că 
pentru a realiza o producție 
sporită, la un nivel tehnic ri
dicat. cu o eficiență economică 
mai marc, este necesar in pri
mul rind să fie lichidate nea
junsurile ce persistă astăzi în 
activitatea minei. înspre acest 
făgaș au fost canalizate dez
baterile conferinței' de către 
mulți participanți.

— Partidul a primit din par
tea întregului popor, mandatul 
de a conduce destinele țării — 
a Spus in cuvîntul său ingi
nerul Constantin Teodorescu, 
directorul minei. Datoria 
noastră, a tuturor celor care 
am acordat acest mandat, este 
de a ne înzeci eforturile pen
tru transpunerea în viață a 
măsurilor ce le preconizează. 
In anul 1970 va trebui să reali
zăm o productivitate a muncii 
pe exploatare de 2 150 kg/post. 
Ne aducem cu toții aminte că 
tot aici la Uricani a fost tre
cută prima oară granița ce
lor 1 000 kg/post. Pentru a rea
liza atingerea unei capacități 
de producție de 750 000 tone în 
anul 1970, iar apoi de 1 000 000 
tone de cărbune peste un de
ceniu, _ trebuie să facem un u- 
riaș salt calitativ, pe măsura 
celui cantitativ. Acest salt cali
tativ trebuie să înceapă cu îm
bunătățirea disciplinei, folosi
rea timpului de muncă cit mai 
intens.

— Ne vom strădui cu toții 
— a spus in cuvîntul său mais
trul miner Matei Vasile, șe
ful sectorului de investiții — 
pentru a asigura din timp fron
turile de lucru ale viitoarei 
etape. Astfel înțelegem să ne 
exprimăm adeziunea față de
politica partidului. față de
preocupările permanente ale
conducerii de partid de a ridi
ca țara pe culmi ale civilizației 
tot mai înalte.

— Factorul dinamizator al 
dezvoltării întregii țări, il gă
sim. păstrînd bineînțeles pro
porțiile. .și in orașul nostru — 
a arătat maistrul miner Aurel

I. M.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
însoțit de Petre Ionoscu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular ju
dețean, și ele alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și do stat, a făcut o vizită de 
lucru pe șantierele complexu
lui de irigații din județul Con
stanța.

Vizita a prilejuit o analiză 
a desfășurării lucrărilor pe a- 
ceste șantiere, a marilor reali
zări obținute pină în prezent, 
a posibilităților și rezervelor de 
reducere a cheltuielilor de con
strucție și de scurtare a tim
pului de execuție a lucrărilor. 
In discuțiile purtate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pro- 
iectanți constructori și ingineri 
agronomi, cu cadre de condu
cere din unitățile agricole din 
cadrul complexului de irigații 
au fost reliefate problemele 
complexe ale dezvoltării și mo
dernizării agriculturii județului, 
necesitatea folosirii cu maxi
mum de eficiență a fondurilor 
alocate de stat pentru lucră
rile de hidroameliorații, impor
tanța sporirii contribuției pro
prii a unităților agricole în 
realizarea acestei vaste lucrări 
menite să determine intensifi
carea producției agricole.

0 lucrare vastă, 
de importanță vitală 
pentru agricultura 
Dobrogei
'Situat între două uriașe re

zerve de apă — Dunărea și 
Marea Neagră — pămîntul Do
brogei devine tot mai roditor. 
In decursul anilor, agricultorii 
din satele dobrogene au dus o 
luptă înverșunată împotriva se
cetei. Abia in anii construcției 
socialiste, datorită cooperativi
zării agriculturii și a sprijinu
lui multilateral al statului, pe 
baza mecanizării, chimizării și 
extinderii irigațiilor, a aplicării 
metodelor avansate de muncă, 
s-au creat posibilități pentru 
sporirea producției agricole. In 
ultimii ani, unitățile agricole 
din acest județ s-au situat la 
loc de frunte pe țară in ce pri
vește nivelul recoltelor medii 
obținute la hectar. O dată cu 
intrarea in producție a comple-, 
xului de irigații, ce se află a- 
cum în construcție, agricultura 
județului Constanța va primi 
noi si viguroase impulsuri ce-i 
vor ridica la cote și mai înalte 
potențialul productiv. Lucrare 
de mari proporții, unică in țara 
noastră prin amploare și solu
ții de realizare, complexul de 
irigații alcătuit dintr-o vastă 
rețea de canale, puternice stații 
de pompare' si baraje, va asi
gura pină în 1971 irigarea unei 
suprafețe de 174 000 ha. Potri
vit calculelor făcute de specia
liști. pe suprafețele irigate re
colta de griu și floarea-soare- 
lui va crește cu 50 la sută, cea 
de porumb și legume se va du
bla. iar producția de plante fu
rajere va crește de trei ori.

Rețeaua marelui complex de 
irigații din Dobrogea — parte 
integrantă a vastului program 
elaborat de partid pentru asi
gurarea cu apă a agriculturii 
noastre, pentru obținerea de re
colte mari și constante — în
cepe la Cernavoda. Aici, Dună
rea va ceda în fiecare secundă 
cite 200 mc de apă — canti
tate egală cu cea a Oltului și 
Jiului laolaltă. Debitul este re
glat matematic după necesită
țile complexului de irigații prin 
intermediul unui baraj construit 
la o depărtare de 4 km de Du
năre.

De la Mangalia nord pină la 
baraj, în apropiere de Cerna
voda, unde începe vizita, prin 
toate localitățile străbătute, prin 
stațiunile de odihnă Eforie Sud, 
Eforie Nord, un mare număr 
de turiști, români și străini, 
salută cu multă simpatie pe se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R., apoi — prin Constanța, 
Mihail Kogălniceanu. Murfatlar, 
Dorobanțu, Castelu. Medgidia. 
Mircea Vodă și alte localități 
— mii și mii de oameni ai 
muncii au făcut tovarășului 
Nicolae CeaușesCu o primire 
caldă, entuziastă.

Se aplaudă și se ovaționează 
puternic pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul 
general al C.C. al P.C.R. Mul
țimea scandează : „P.C.R.",
„P.C.R.", „Ceaușescu", „Ceaușes
Cu11. Lucrătorii de pe combinele 

sută la fontă, 53 la sută Ia 
oțel. 56 la sută la laminate.

întreg oțelul produs in 
1938 se elaborează azi în 
mai puțin de 100 de minute; 
într-o săptămină întreagă 
cantitatea de fontă. în 23 de 
zile întreaga cantitate de 
minereu de fier.

Hunedoara de azi... Cifre
le primesc valoarea unor 
impresionante definiții ale 
edificări socialiste a județu
lui. In graiul elaborat cu 
precizia matematică a statis- 
ticianului sint cuprinse rea
lități simbolice pentru întreg 
sfertul de veac socialist.

Hunedoara dc azi-. In tot 
ceea ce facem, în inindria 
noastră de a fi fruntași in
tre fruntași, in năzuințele 
viitoare la care aspirăm stu
diind cu temeinicie Tezele 
și proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al 
l’.C.R., clădim temelie traini
că pentru Hunedoara viito
rului.

N. ANDRONACHE 

care seceră lanurile dc griu din 
apropierea șoselei, cei cari re
coltează fructele din livezile în
treprinderilor agricole dc stat 
și cooperativelor agricole opresc 
pentru un moment lucrul și vin 
cu flori de cîmp să Salute pe 
oaspetele drag. Tinere fete o- 
feră piersici culese chiar atunci. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește cu căldură pentru 
impresionanta manifestație dc 
simpatie și de dragoste cu care 
este intimplnat de cetățenii ju
dețului Constanța.

La baraj, secretarul general 
al CC al P.C.R. este intim
pinat de ing. Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, de 
cadre de conducere dc pe șan
tierele complexului, de proîec- 
tanți ai acestei lucrări, de nu
meroși muncitori. In fața unor 
hărți și machete, ing. Constan
tin Săraru, directorul Trustului 
de construcții și îmbunătățiri 
funciare Constanța, prezintă 
stadiul lucrărilor din etapa ac
tuală, principalele noduri hi
drotehnice ale complexului de 
irigații. Se arată că pină acum 
a fost dat în exploatare siste
mul Medgidia Nord, care asi
gură irigarea unei suprafețe de 
24 000 ha. deținute de 4 între
prinderi agricole de stat și < 
cooperative agricole dc produc
ție. Alte 23 000 ha urmează a fi 
irigate prin intrarea in funcțiune 
a celui dc-al doilea sistem — 
Mircea Vodă. Dc pe baraj sir.t 
admirate lucrările executate cu 

.măiestrie dc constructori: bara
jul, stăvilarele, canalul magis
tral lat de 06 de metri, care 
conduce apa prin curgerea gra
vitațională pină la prima stație 
de pompare de, la km. 10.

Sînt lucrări de marc am
ploare și complexitate, care au 
necesitat un volum de cxcavațn 
și terasament in pămint și in 
stincă ce depășesc 42 milioane 
mc. Din acest volum uriaș de 
lucrări s-au executat pină acum 
mai mult de jumătate. Secreta
rul general al C.C. al P.C.R. 
este informat că pentru con
strucția barajului, canalelor și 
stăvilarelor se vor folosi peste 
un milion tone ciment. Rețeaua 
de canale și conducte subtera
ne va totaliza o lungime de 
peste 4 500 km, întregul com
plex de irigații va impinzi cu 
conducte, canale și stații de 
pompare terenurile a 27 de în
treprinderi agricole de stat și 
60 dc cooperative agricole de 
producție.

Pentru realizarea acestui com
plex de irigații, statul a alocat 
fonduri in valoare de 2,173 mi
liarde lei; la acestea se mai 
adaugă investiții in valoare dc 
450 milioane Joi făcute dc co
operativele agricole de produc
ție din creditele acordate dc 

, stat și din fonduri proprii. Sub
liniind importanța pe care o 
are complexul de irigații pen
tru ridicarea fertilității terenu
rilor agricole din această zonă, 
pentru obținerea in mod con
stant a unor producții ridica
te, chiar și in anii cu precipi
tații reduse, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu felicită călduros pe 
realizatorii acestei impunătoare 
lucrări dc hidroameliorații pen
tru hărnicia și priceperea cu 
care au muncit, învingînd nu
meroase greutăți provocate de 
condițiile naturale deosebit de 
neprielnice. Secretarul general 
al C.C. al P.C.R. subliniază a- 
poi necesitatea folosirii cu ma
ximum de eficiență a sistemu
lui de irigații după intrarea in 
exploatare. De asemenea, reco
mandă specialiștilor de pe șan
tiere să mobilizeze toate efor
turile, astfel ca celelalte siste
me ale complpxului să intre in 
funcțiune chiar înainte de ter
menele stabilite. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere condu
cerii Consiliului Superior al A- 
griculturii să studieze posibili
tatea ca exploatarea utilajelor 
de irigații să fie încredințată 
întreprinderilor de mecanizare 
a agriculturii și. o dată cu a- 
ceasta, să sporească cointeresa
rea materială a mecanizatori
lor în obținerea dc recolte mari 
de pe terenurile irigate.

Discuția începută la baraj, in 
fața hărților și machetelor, este 
continuată la următorul obiec
tiv — stația de pompare de 
mare capacitate dc la Doroban
țu. stație bază a sistemului 
Medgidia-Nord. recent dată in 
exploatare. Aici. 12 pompe de 
mare capacitate .ridică fiecare 
cile 18 mc apă pe secundă din 
canalul magistral la peste 40 
m înălțime, trimițind-o in re
țeaua de canale și conducte a 
sistemului. Sînt înfățișate solu
ții ingenioase, originale, folo
site de proiectanți și construc
tori la realizarea stației, in con
dițiile unui sol instabil și foar
te permeabil, precum și la lu
crările complexe pe care le-a 
ridicat montarea agregatului.

Plenara Comitetului 
Uniunii Ziariștilor

In cursul dimineții de joi a 
avut loc in Capitală plenara 
lărgită a Comitetului Uniunii 
Ziariștilor, care a dezbătut te
zele Comitetului Central al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lca al Partidului și proiectul 
de Directive privind-planul cin
cinal pe anii 1971 —1975 și li
niile directoare alo dezvoltării 
economiei naționale pe perioa
da 1976—1980.

Tovarășul Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, i 
făcut o amplă expuneri- in le
gătură cu documentele e lui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului puse in dezbaterea între
gului popor arătind că aceste 
documente programatice, de ex
cepțională însemnătate teoreti
că și practică sînt expresia a- 

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
recomandă constructorilor să fo
losească experiența ciștigată aici 
și pe alte șantiere de irigații 
ale viitorului cincinal, caro pre
vede amenajarea a încă 1.3—1.» 
milioane hectare, ajungindu-se 
astfel ca in 1975 aproximativ 
o pătrime din suprafața ara
bilă a țării să fie irigată. De 
asemenea, a subliniat necesitatea 
ca, alături de sistemele mari, 
moderne de irigații, să se ame
najeze și sisteme mici, din re
surse locale. In legă tură 
cu aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Consiliului 
Superior al Agriculturii să ia 
măsurile necesare ca pină in 
primăvara anului viitor fiecare 
județ să-și întocmească planuri 
speciale dc extindere a iriga
țiilor.

Semne ale unei 
recolte bogate

De pe o colină, unde se află 
'bazinul de refulare al stației 
de repompare nr. 1 și de unde 
se cuprind cu ochii întinderi 
nesfirșite de lanuri, se înfăți
șează grandios primele rezul
tate ale irigațiilor. Canalele, 
conductele, aspersoarelc, asigu
ră pămintului apa care sporește 
rodnicia. In timp ce se vizitea
ză terenurile cultivate în sis
temul de irigații Medgidia Nord, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat despre structura 
culturilor in unitățile agricole 
de stat și cooperatiste care au 
terenurile in zona acestui sis
tem. despre măsurile luate pen
tru folosirea eficientă a insta
lațiilor de irigat și perspecti
vele producției agricole. Se a- 
preciază că la culturile prăsi
toare : porumb, floarea-soarelui, 
legume, ca și la plante furajere, 
în vii și livezi, se vor obține 
producții mari. Lanurile de po
rumb și floarea-soarelui, in ca
re s-a făcut un scurt popas. în
trec dc pe acum cu mult înăl
țimea omului. Pe terenurile de 
pe care a fost strînsă recolta 
dc orz și mazăre se seamănă, 
in aceste zile, plante de nu
treț în a doua cultură, asigu- 
rîndu-sc astfel un spor mare 
de producție.

Recoltarea griului este in pli; 
nă desfășurare. Cu prilejul unei 
scurte opriri intr-un lan de 
griu al întreprinderii agricole 
de stat Poarta Albă, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. atrage 
atenția asupra necesității strin
ger ii cit mai rapide a recoltei 
pentru a se evita pierderile, 
ca și asupra eliberării tere
nului și însămințării lui cu di
ferite culturi pentru boabe sau 
masă verde.

Referindu-se din nou la fap
tul că. așa cum prevede pro
iectul de Directive pentru cel 
dc-al X-lea Congres al _ parti
dului, suprafețele amenajate in 
vederea irigării vor fi consi
derabil extinse în viitorul cin
cinal. secretarul general al C.C. 
al P.C.R. subliniază necesitatea 
pregătirii din timp a cadrelor 
care să mînuiascâ tehnica nouă, 
instalațiile complexe de irigat 
Trecerea la irigarea completă 
a unor mari suprafețe necesită, 
de asemenea, introducerea unei 
agrotehnici adecvate, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu. Pen
tru aceasta este necesar ca cer
cetătorii să stabilească tehnolo
gia culturilor irigate și să cre
eze soiuri și hibrizi care să 
aibă capacitatea de a valorifi
ca din plin condițiile create ca 
urmare a extinderii irigațiilor 
și a chimizării.

In continuare, se vizitează în
treprinderea agricolă de stat din 
comuna Mihail Kogălniceanu. 
ale cărei terenuri au inceput 
să fie irigate prin sistemul 
Medgidia Nord. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat cu entuziasm de munci
tori și specialiști ai acestei u- 
nități. care fac oasioetelui drag 
o călduroasă manifestare de 
simpatie. Directorul întreprinde
rii, inginerul Titus Popescu, in
formează despre contribuția a- 
cesteia la aprovizionarea ora
șului Constanța și a litoralului. 
Anual. ea livrează 42 000 
hl de lapte. Tovarășul N’colae 
Ceaușescu se interesează de 
producțiile medii realizate, de 
prețul de cost și subliniază că 
unitatea va avea posibilități 
sporite de dezvoltare in conti
nuare a zootehniei, datorită con
dițiilor ce se creează pentru 
creșterea producției de nutre
țuri pe terenurile irigate. Di
rectorul întreprinderii infor
mează pe secretarul general

Gheorghe SECUIU 
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♦ Continuare in pag. a 3-a

plicării de către Partidul Co
munist Român a politicii mar- 
xist-leniniste de construcție a 
societății socialiste la condiți
ile concrete ale țării n vislre. 
Subliniind inalta lor principia
litate. caracterul lor profund 
științific vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin ziariștilor, 
in calitatea lor de purtători de 
cuvint ai partidului in mase, 
pentru transpunerea in viață a 
importantelor prevederi ale do
cumentelor.

Intr-o atmosferă dc puternic 
entuziasm. Plenara a aprobat, 
in unanimitate, scrisoarea adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

(Agcrpre*
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Pc zeci »lr ani. singura bacăție n adincurilnr, R fost 
•-ocotitâ in Valea Jiului cărbunele — acest diamanl negru 
«•muls naturii prin Mnruința trepidantă a muncii din sub
teran.

Pin strinsorile slincilor. do veacuri însă, natura revăr
sa singura, nesilită, comori fluide ale unui diamant alb 
— apele ce se risipeau nesfăpînilc prin crestăturile rotun
jite ale pâmintului.

Astăzi, prin grija partidului, sensurile ateslor bogă
ții vor putea fi valorificate, o dată cu înfăptuirea investi
țiilor (cifrate la sute de milioane de lei) de către șantie
rele de construcții hidrotehnice din Valea Jiului. Aceste 
șantiere au drept scop executarea unor construcții, ‘tare 
să permită stăpinirca și valorificarea energiilor naturale 
imense, ascunse in cleștarul curgător al celui mai curat, 
mai alb și mai dinamic ..diamant" al naturii — apa.

Lucrările executate pe aceste șantiere sint deosebite de 
oricare Rllele. prin amploarea dimensiunilor și particulari
tățile tuturor compari talentelor ce le conțin : investiții, 
potential uman și material, desfășurarea teritorială și in 
timp a execuției. Specificul și ineditul unor aspecte legate 
de aceste lucrări, de munca și preocupările oamenilor care 
le înfăptuiesc, le-am intilnit pe șantierul barajului de la 
Valea de Pești al Întreprinderii do Lucrări Hidrotehnice 
Speciale (I.L.H.S.) — București. Sperăm că am reușit să 
le reliefăm și noi in rindurile de față.

Acolo unde apa va primi 
valențe noi...

De la Uricani mai sus, vreo 
8 kilometri, și mai ..la vale4* 
cu ceva de hotarul comunei 
Cîmpul lui Neag, Jiul de Vest 
primește din partea dreaptă 
apele Văii de Pești. Cunoscu
tă pinâ acum mai mult de lo
calnici pentru bogăția în păs
trăvi a apelor sale izvorîte 
din stinca Retezatului. Valea 
de Pești iși va spori în curind 
sensurile și o dată cu aceasta, 
notorietatea. Căci nu peste mul
tă vreme, covorul veșnic verde 
al brazilor ce-; străjuiesc cursul, 
se va putea reflecta în voie in 
oglinda unui lac montan, ale 
cărui ape se vor împlini in 
conturul șiragului de munți ca 
într-o scoică uriașă.

De la sediul din Uricani al 
șantierului J.LJI5. ne-a con
dus pină la lotul Valea de 
Pești inginerul șef adjunct al 
șantierului V.J. Superior — Ion 
Greceanu. Pe parcursul dru
mului, ne-a prezentat și o par
te din traseul conductei de 
aducțiune Valea de Pești — 
Uricani, care începe să se con
tureze prin tuburile de beton 
preeomprimat cu diametrul de 
B000 mm care deja așteaptă 
să fie îngropate in părnint, cit 
și prin traversările peste Jiu 
realizate din conducte de oțel 
montate pe stil pi de beton ar
mat.

De cum ai intrat in zona șan
tierului barajului, primul lu
cru ce iți i-a ochii e „orășe
lul4* constructorilor și stația de 
betoane. Izolarea față de cen
trele rnai populate, i-a obligat 
pe constructorii veniți pe a- 
cc-ste locuri să-și întemeieze o 
organizare de sine stătătoare, 
care să le creeze posibilitatea 
obținerii atit a unor condiții 
de trai optime, i it șj a Unor 
condiții corespunzătoare de 
execuție a obiectivelor ce le 
au de înfăptuit. în coasta mun
telui, nescormonîtă pină atunci

Și dacă, in urmă cu cîțiva 
ani, pe drumul de țară ce 
unea Uricanii cu Cîmpu lui 
Neag, trccînd peste Valea de 
Pești, circulau doar căruțe și 
călăreți, în scurtă vreme, fî- 
șia de asfalt a unei șosele mo
deme — alternind intr-un joc 
vioi pe malul sting și drept al 
Jiului — va conduce autoturis
mele pină in zona hotelului 
turistic de pe malul lacului, ori 
a debarcaderului, trecind peste 
coronamentul barajului... -Ba
raj-* — e un termen nou în 
limbajul locuitorilor din îm
prejurimi, care însă iși va de
limita precis înțelesul său. in 
egală măsură pentru copiii și 
bâtrinii localnici, o dată cu îm
plinirea in fapt a tuturor sen
surilor pe care le conține a- 
eest cuvînL

Care sint în fond, aceste sen
suri, aceste valențe ? Cine le 
durează și cum ? Iată întrebări 
la care am căutat să răspun
dem cu ocazia unei vizite fă
cute in zona acestor lucrări.

Primele răspunsuri la aces
te întrebări le-am primit prin 
bunăvoința inginerului șef 
adjunct din centrala I.L.H.S, 
București — Șerban Ionescu, 
pe care l-am intilnit în Uri

...începutul nu a fost ușor

cani, la sediul Șantierului Va
lea Jiului superior.

„în Bazinul Jiului de Vest 
— ne-a spus interlocutorul — 
datorită dezvoltării continue a 
localităților, necesarul de con
sum al apei este de 300 li- 
tri/secundă, insă captările exis
tente nu asigură decit 100 
litri/secundă, deci doar 33 la 
sută din cit e necesar. Pentru 
rezolvarea asigurării consumu
lui de apă pentru localitățile 
din Valea Jiului, pentru re
gularizarea albiei Jiului cit și 
a înlăturării efectelor negative 
a viiturilor, statul a alocat — 
pe linia măsurilor trasate de 
partid — sume însemnate de 
investiții, a căror executanți 
sintem noi — I.L.H.S. — Bu
curești prin șantierul Văii 
Jiului Superior. Barajul Valea 
de Pești, Conducta de aduc- 
țiune Valea de Pești, Alimen
tarea cu apă Jieț și Canaliza
rea Denunțoni, sînt loturile care 
aparțin de șantierul nostru și 
care au drept sarcină înfăp
tuirea unor obiective fizice — 
cum rezultă și din denumirea 
lor — care totalizează valoric 
sute de milioane de lei, din ca
re o parte reprezintă lucrările 
de la barajul de acumulare 
Valea de Pești.

Rolul barajului de la Valea 
de Pești este dublu : de a asi
gura în primul rind cantitatea 
de apă pentru nevoile sociale 
și industriale de la Uricani 
pină la Vulcan, iar în al doilea 
rind, de a regla debitul apei 
Văii de Pești la viituri. Fără 
îndoială, o dată cu înfăptuirea 
obiectivelor de factură tehni- 
co-industrială, complexul de 
lucrări turistice și de agrement 
ce se va realiza in zona bara
jului, va face din aceste locuri 
o frumoasă stațiune de odihnă, 
unde oamenii muncii își vor 
putea petrece în mod plăcut 
timpul liber4*.

de mină de om, în toamna a- 
nului 1966 primul detașament 
al constructorilor — vreo 60 
de oameni — a implîntat cî- 
teva case judicios orînduite, 
care avea să le slujească drept 
adăpost.

Desigur că începutul nu a 
fost ușor. Intemperiile deose
bite care i-au întimpinat pe 
constructori pe acest șantier 
din inima munților — ploaie, 
zăpadă, vînt, ceață ger — le-au 
sporit greutățile.

„în iarna lui ’67 cind am ve
nit aici ca inginer stagiar, — 
ne mărturisește despre începu
tul lucrărilor actualul șef de 

lot ing. Gh. Neferu — fuse
seră atacate doar câteva lu
crări de organizare a șantieru
lui și terasamente. Mi-amintcsc 
și acum, cum un buldozer tip 
S-l 300 care lucra la nivelarea 
terenului, a început- să se scu
funde in locul unde acum se 
circulă nestingherit cu mași
nile (și ne arată cu rnîna lo
cul) ; cind deja reușiserăm să-l 
legăm de alte două tractoare 
pentru a-J tracta afară, șenilele 
nu i se mai vedeau : se scu
fundaseră complet în terenul 
muiat de infiltrații masive4*.

Sensurile viitoare prind 
de-acum „rădăcini"

De atunci ‘i pină astăzi, 
funcție de numărul de munci
tori care a sporit și care ..st&zi 
totalizează aproape 200, au fost 
construite alte casc, o cantină 
—t unde hrana se servește cal
da de trei ori pe zi — un club 
pentru personalul tchnic-adnu - 
nistrul iv. ..Bucătăria**  interioa
ră a șantierului cuprinde o 
stație de betoane automată, do- 
tufă cu betoniere cu amestec 
forțat BFI-500, o stație de 
sortare a agregatelor din care 
se prepară betonul, magazii 
pentru materiale, magazii pen
tru scule, depozit, dc combusti
bil. drumuri dc acces interioa
re etc.

Concomitent, cu organizarea 
șantierului, au început și lu
crările dc bază, legate de exe
cuția barajului : nivelări do 
teren, excavări dc rocă, săpări 
de galerii și puțuri, executări 
de drumuri, deschideri de ca
riere. montaj dc. conducte.

..Ajungem exact in axul 
viitorului baraj. Nc dăm seama 
de aceasta după semnele topo- 
mctrice, numite balize, așeza
te pe cele două maluri ale 
văii, sub pădurea de brad, un
deva în afara zonei lucrărilor 
de construcție, pe povîrnișul 
muntelui, deasupra cotei fi
nale a barajului ce va 
zăgăzui Valea. Vorbindu-ne 
despre importanța și caracteris
ticile barajului, tov. ing. Ne
feru își purta privirea undeva, 
pe linia viitoare, acum imagi
nară, a coronamentului bara- . 
jului (partea lui superioară). 
Probabil in minte i se contura 
forma finală a barajului. și 
o dată cu ea, etapele pe care 
aveau să le parcurgă ei. cons
tructorii, pină atunci. Vorba 
ii curgea sigură. însoțită de 
gesturi hotărîtc : „Barajul, cons

truit do-a curmezișul apoi, va 
ax ca sarcina $ă stăvilească 
cursul rîului formind astfel un 
1... de acumulare care va în
suma 45 000 000 metri cubi apă. 
Barajul va fi format, din an- 
rocimcnlc, adică din bolovani 
(ic piatră pr caro ii vom adu
ce dc la cariera Pribcagu, unde 
acum se fac lucrări dc des
chidere. Forma geometrică a 
barajului, va fi a unui trapez 
uriaș eu înălțimea de 55 de 
metri. între maluri, barajul va 
avea o lungime do 250 metri 
la coronament șj 170 metri 
lungimea la bază, fiind necesară 
la realizarea lui o mare can
titate de piatra. Pentru ea apa 
din amonte să nu se infiltreze 
prin corpul barajului, p>rr .Ci
mentul amonte al barajului va 
fi acoperit cu un strat de be
ton asfaltic11...

Descrierea fudulă de Interlo
cutorul nostru, o vom vedea 
împlinită peste un an. Pină 
atunci, șase puncte de lucru 
conduse de toți atiția maiștri, 
râspindite pe o arie de cîțiva 
kilometri, concură la înfăptui
rea construcției acestui obiec
tiv industrial. La baraj, lucră
rile conduse de maistrul Nico- 
lae Bucică $ș desfășurau . în 
momentul vizitei noastre pe 
ambele maluri ale Văii : \in 
excavator ,.Zema- g“ puternic 
mușca cu sete din roca șistuoa- 
să incărcînd-o în autobasculan
tele de 12 tone, pregătind ast
fel suprafața de fundare a ba
rajului.

Pe malul sting, mai„ abrupt, 
fără posibilități mecanice de 
execuție, 60 de oameni, asi
gurați cu centuri de siguran
ță pe o platformă săpată in 
coasta muntelui, pregăteau eta*-  
pe viitoare.

„Catedrala" unde natura 
va îngenunchea

în afară de barajul propriu- 
zis, o serie întreagă de lu
crări de subteran ori de supra
față, de volum rnai mare ori 
mai mic în zona barajului sau 
la cîțiva kilometri de el — 
fiecare din aceste lucrări pre
supunând însă depunerea unor 
eforturi stăruitoare pentru 
transformarea echilibrului na
turii înrădăcinat pe aceste lo
curi — sînt grupate precis pe 
alte cinci puncte dc lucru ; de
numirea lor, reflectă în- 
conținutul lucrărilor : siste
mul de galerii și puțuri (mais
trul Vasile Lazăr), Cariera Pri- 
beagu (maistru Vașile Străuț), 
drumul la cariera Pribeagu 
(maistru Leon Florca). grupul 
exploatare (maistru Gh. Fe- 
renez și ing. stagiar Ion Cos- 
taforu).

Ce te impresionează mai 
mult dintre acestea, în stadiul 
actual al execuției (vizita pe 
șantier am făcut-o înainte ca 
apele Văii de Pești să fie in
troduse pe galeria dc deviere) 
sint puțul vanelor și galeriile 
(cea înclinată și cea de deviere 
a apelor), lucrări săpate în 
stincă, pe toate coordonatele 
spațiului subteran, căptușite cu 
betonul solid al pereților cir
culari.

Drumul certitudinilor

Galeria de deviere, străpun
să nu de mult timp, a fost o 
lucrare dificilă atit prin con
dițiile de lucru cit și prin pre
cizia cu care a trebuit să fie 
executată. Am parcurs cei 130 
metri de la ieșirea din gale
rie pină la punctul critic al 
lucrării denumit de construc
tori locul de joncțiune. Aici, 
proiectul lucrării cerea execu
tarea galeriei într-o curbă cu 
raza de 25 metri. Vă imaginați, 
o simplă deviere datorată unor 
greșeli de măsurare sau exe
cuție și... echipele de mineri 
nu s-ar fi intilnit. Ar fi trecut 
una pe lingă alta săpind or
bește înainte. Dar aceasta nu 
s-a întîmplat. Minerii lui Blr- 
san și Szilagyi, au fost la înăl
țime, au înaintat siguri pe mun
ca lor. Ei au parcurs un ade
vărat drum al certitudinilor. 
Mai mult chiar, în acel loc un
de la data vizitei noastre se 
betona ultimul inel, joncțiunea 
a fost triplă. De undeva de la 
marginea viitorului lac, por
nind de la cota 825, deci cu 
5 metri deasupra nivelului nor
mal al lacului, s-a săpat un alt

Maturitatea constructorilor
Greutăți ce puteau fi evitate

în curind, devierea apei va 
marca o nouă etapă de lucru 
în construcția barajului, ne- 
relata’ Ion Greceanu, ingine
rul șef adjunct al Șantierului 
Valea Jiului superior. Inițial, 
apa va fi oprită cu ajutorul u- 
nui prebatardou, care ne va 
permite executarea in amonte 
a unui batardou din beton — 
un baraj de dimensiuni mult 
reduse — amplasat în aval 
oe intrarea galeriei de de
viere. Rostul acestuia din ur
mă este de a acumula apa, 
permițindu-ne să abatem apele 
prin galeria dc deviere și ast
fel să putem efectua lucrările 
de săpare în zona centrală a 
barajului de anrocamente. Din 
acest moment lucrările ce se 
execută pe întreg șantierul tre
buie să se sincronizeze perfect, 
atacarea unora fiind condițio
nată de terminarea altora. Bu
năoară, cind acumularea apei 
în spatele „micului baraj" va 
atinge punctul maxim, galeria 
de deviere trebuie să fie ter
minată in întregime, adică ul
timul inel să' fie betonat, așa 
incit pe galerie să poată'-fi di
rijate apele pinului.

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Puțul vanelor e situat dea
supra galeriei de deviere, cu 
care comunică, ceva mai in 
amonte de punctul unde aces
ta se intersectează cu sora vi 
geamănă — galeria înclinată. 
Am privit de jos, din galerpa 
de deviere, atunci cind acest 
lucru era posibil, turnul inâlt 
de cîțiva zeci de metri ce ur
că vertical din măruntaiele 
pămîntului spre lumină — pu
țul vanelor. I’rin el se va per
mite accesul de la suprafață, 
aici în adîncuri, unde la ră
dăcina puțului va fi montat 
setul de vane — niște robinete 
uriașe de 1.0 metru diametru, 
care au roiul de a bloca sau 
de a elibera in caz de nevoie,' 
calea apei ce curge acum ne? l.‘ 
stăvilită prin galeria de sutPi:M 
munte spre afară.

Stînd acolo jos, chiar în 
axul puțului, cu capul dat pe 
spate ca să poți parcurge pe 
verticală toți cei GO de metri 
cit ii măsoară înălțimea puțu
lui știind că pe locul unde stai 
acum tăriile apelor își vor în
genunchea energia lor învolbu
rată, te simți ca într-un loc 
sfînt, ca în altarul unei cate
drale ! „catedrala41 unde natura 
va îngenunchea.

puț, care va avea sarcina să 
asigure golirea surplusului de 
apă din lac printr-o galerie 
înclinată, care comunică în 
punctul de joncțiune deschis 
cu galeria de deviere. In spe
cial la străpungerea galeriei de 
deviere topografii ca și mine
rii au dovedit multă pricepere 
in meseria lor. Cind nc-am in
tilnit în curbă, bucuria tuturor 
a fost mare, ne spunea un ve
teran al acestor lucrări, mi
nerul Ion Birsan. Poate știți 
cum se întîmplă in astfel de 
cazuri. Atunci are Ioc „bo
tezul**  lucrării, după obiceiu
rile noastre minerești.

întreaga lucrare a viitorului 
complex se execută după un 
proiect unic, pe cit dc original 
pe atit de pretențios. Barajul 
de anrocamente (o „îngrămădi
re" de piatră) va trebui să în
trunească o condiție esențială * 
rocile trebuie să corespundă 
unor anumite dimensiuni și 
proporții, astfel îneît să asi
gure cu precizie un anumit 
grad de densitate în corpul ba
rajului, așa după cum a fost 
prevăzut în proiect.

în zona centrală, se lucrează 
de zor la un alt obiectiv: 
conducta de captare, care se 
va intilni cu galeria de bază 
în disipatorul de energie din 
aval de baraj. Conducta, avînd 
un diametru do 1000 mm a fost 
betonată pe porțiuni scurte în- 
nădirile lăsîndu-se nebetonate 
pentru a se putea verifica etan
șeitatea manșoanelor. Parte din 
aceste manșoane s-au dovedit 
cu serioase vicii de fabricație, 
fapt pentru care vor trebui 
executate operațiuni de sudură 
suplimentare, neprevăzute. 
Toate acestea creează dificultăți 
șantierului, determină mari în- 
tîrzieri care vor trebui apoi 
recuperate. Avansarea lucră
rilor și așa a suferit la început 
din cauza intemperiilor, apoi 
din cauza lipsei dc efectiv. Rit
mul de lucru pe șantier este 
plcrt. Colectivul se mobilizează. 
Inginerul Ion Greceanu ne-a 
vorbit cu multă căldură de 
oameni de aici — buldozeristul 
Dan Ionescu, unul dintre? cei 
mai aprcciați muncitori dc pe 
șantier, un om ce „te unge la 
inimă nu altceva": săpătorii 
Spiridon Tomescu, Carol Cociș,

Reflexele 
diamantului 

alb 
in țara 

diamantului
negru

Florian Pașca și alții dc la ca
riera de piatră care, într-o sin
gură lună, in luna mai, bună
oară, au realizat o depășire a 
sarcinilor de plan de peste 70 
la sută ; artificierii Petre Gițoi 
și Dumitru Dumitrescu, . sin
gurii artificieri de pe întreg 
șantierul, solicitați și în gale
rii și la suprafață, în carieră. 
Ni s-a mai vorbit și de săpă
torii lui Gheorghe Burciu, de 
zidarii lui Gheorghe Grozavu, 
de betoniștii din brigada lui 
Galan (niciodată nu și-au ex
primat vreo nemulțumire, deși 
au întimpinat și ei greutăți); 
stația de betoane la care lu
crează este mecanizată dar vo
lumul dc muncă le .solicită cu 
toate acestea, un plus dc efor
turi și străduințe). Pe întreg 
șantierul se muncește cu sîr- 
guință iar oamenii sînt mulțu
miți. Am aflat la biroul de 
normare cîteva amănunte des-

Greutăți ? Dar acestea sînt 
inerente, vor spune unii, înțe- 
legindu-îe ca pe ceva în firea 
lucrurilor. Și, totuși, o bună 
parte din aceste greutăți pu
teau fi evitate. Am rămas sur
prinși cînd inginerul Șerban 
Ionescu. inginer șef adjunct 
din cadrul I.L.H.S., relatindu- 
ne cit de utilă va fi lucrarea 
pentru viitorul Văii Jiului, a 
dovedit o amănunțită cunoaș
tere a specificului și activității 
economice a municipiului nos
tru. Dinsul, și cu siguranță 
alți zeci de constructori dtn 
cadrul trustului s-au interesat 
îndeaproape de activitatea în
treprinderilor aflate pe raza 
bazinului carbonifer, de pers
pectivele acestora, dovedind un 
real interes viitorului Văii Jiu
lui căruia lucrarea ce se exe
cută trebuie să-i corespundă 
intrutotul necesităților. Nu a- 
cclași interes l-au dovedit, in
sa. și unele unități economico 
din municipiu. Trecem, c-u ve
derea peste faptul că sînt o 
scamă de întreprinderi cărora 
acumularea de ape de la Valea 
de Pești le va fi utilă in vii- 

pre cîștigurile lor: un miner 
.șef de .brigadă cîștigă cca. 3000 
lei pe lună, un muncitor ne
calificat la săpături, sau la 
alte lucrări, circa 1 700 lei pe 
lună. Iață două cifre care ex
primă elocvent eforturile ce 
se depun la Valea de Pești, aici 
unde, după cum obișnuiesc 
să spună constructorii, se lu
crează cu cel mai curat ele
ment al naturii — apa — cle
ment răbdător, căruia trebuie 
să-i cunoști însă capriciile. Ma
turitatea constructorilor de aici, 
parte din ei trecuți prin focul 
altor șantiere (Bicaz, Argeș), 
alții pentru prima dată pre- 
zonți la astfel de lucrări, și-a 
spus cuvîntul. întreaga lucrare, 
mindrie a celor ce-au conce- 
pul-o, dovadă de pricepere a 
celor ce o execută, prinde tot 
mai mult contur. Și aceasta 
cu toate greutățile prin care 
a trecut inimosul colectiv.

tor, dar ai căror conducători 
cunosc prea puțin despre ce 
se petrece acolo. Reținem doar 
faptul că întreprinderi ca I.I.L., 
D.R.T.A., angajate prin con
tract să furnizeze materie pri
mă sau să execute servicii pen
tru I.L1I.S., și-au înscris în 
agendele de lucru onorarea a- 
cestor contracte undeva la ca
pitolul „diverse", sau „in limi
ta posibilităților14.

întreprinderea de industrie 
locală din Petroșani, furnizoa- 
rca de piatra pentru betoane 
și anrocamente, livrează cca. 
60 dc tone intr-o lună, deși 
contractul prevede o sarcină de 
livrare de 200 tone piatră. De 
altfel, despre interesul pe care 
conducerea I.I.L. il dovedește 
pentru onorarea contractului, 
este suficient să amintim că 
la cariera de piatră Maleia se 
lucrează cu... patru pensionari. 
Conducerea I.I.L. găsește pe a- 
locuri -și justificări : nu putem 
asigura transportul de piatră 
din cariere deoarece la această 
operațiune obținem o producti
vitate scăzută. Apreciem in
tenția acestei conduceri de a 
obține beneficii pină și, vorba 

aceea, din piatră seacă, dar 
mai presus de aceste beneficii 
se situează totuși situația unui 
întreg șantier, și, în final a- 
provizionarea cu apă a Văii 
Jiului.

Un volan scăpat 
de sub control

Pentru descărcarea utilajelor 
.și materialelor, I.L.HS. Valea 
de Pești beneficiază pe intreg 
teritoriul municipiului de o 
singură rampă de descărcare la 
Bărbăteni. Desigur acest fapt 
produce serioase impedimente 
întreprinderii de lucrări hi
drotehnice. Ca o consecință 
firească a acestui fapt a cres
cut circuitul de transport a 
materialelor și utilajelor de Ia 
stația de descărcare la șantie
re, o parte din aceste materia
le și utilaje trebuind să fie 
transportate de la Bărbăteni >a 
.Jieț sau Dfenuțoni. Menționăm 
că in proiect cheltuielile de 
transport pentru aceste șantie
re nu au fost prevăzute in con
dițiile transportului de la Băr
băteni la aceste șantiere cu 
mijloace auto. Ori. dacă 
I.L.II.H.-ului i s-a pus la dispo
ziție o singură rampă de des
cărcare, ingreunîndu-i-se posi
bilitățile de transport, era fi
resc ca o atenție deosebită să 
'se acorde asigurării mijloacelor 
de transport de către D R.T.A., 
prin care să se compenseze oa
recum cheltuielile astfel ocazio
nate șantierului. Dar această 
compensare nu se realizează. 
Mai mult chiar, D.R.T.A. prin- 
neonorarea contractului față de 
LL.S.IL. produce la rindul ei 
greutăți suplimentare șantieru
lui. Și, dc unde la șantier se 
conta pe o solicitudine sporită 
din partea conducerii D.R.T.A. 
și. bineînțeles, din partea con
siliului popular municipab-JPCn- 
tru suplimentarea numărului 
de mașini care deservesc șan
tierul, siluațja se prezintă toc
mai invers.'Adică nici puținul 
de autovehicule prevăzut in 
contract nu se prezintă la șan-, 
țier. Ba mai- mult. uneori 
D.R.T.A. prin salariații sâ:. <_î n
durătorii auto, a ajuns să im- 
pujiă și „clauza supl'mcntare4

,1N VEDEREA GOSPODĂ
RIRII CU EFICIENTA și fo
losirii ‘mai depline a 
RESURSELOR DE APA. 
( OMBATERII EFECTELOR. 
INUNDAȚIILOR Șl INLĂ- 
H RARII CALAMITĂȚI
LOR IN PERIOADA PRE
CIPITAȚIILOR MAXIME. 
VOR FI EXTINSE LUCRĂ
RILE PENTRU REGULARI
ZAREA CURSURILOR DE 
APA ȘI SE VOR MENA
JA NOI EMIRI DE ACU
MULARE CI FOLOSINȚA 
COMPLEXA: PENTRU IRI
GAȚII. 1LIMENTĂRl CU 
APĂ, ÎN SCOPURI ENER
GETICE Ș A. PARALEL VOR 
I I INTENSI1K ATE ACȚIU
NILE PENTRU RAȚIONA
LIZAREA CONSUMURILOR 
IN UNITĂȚILE INDUS
TRIALE, ELIMINAREA
PIERDERILOR DE APA. 
PRECUM ȘI PENTRU AM
PLASAREA UNITĂȚILOR 
MARI CONSUMATOARE IN 
ZONE CU EXCEDENT DE 
APĂ ÎN REGIM NATURAL. 
VOR I I LUATE. DE ASE
MENEA, MĂSURI PENTRU 
PROTEJAREA CURSURI
LOR DE APĂ, EPURAREA 
APELOR UZATE LA O- 
BIECT1VELE INDUSTRIA
LE ȘI 1N CENTRELE UR
BANE; INSTALAȚIILE DE 
EPURARE LA NOILE O- 
BIECTIVE INDUSTRIALE 
VOR TREBUI SA FIE DATE 
In funcțiune o data 
CU INSTALAȚIILE TEHNO
LOGICE PRINCIPALE".

(Din proiectul de Direc
tive pentru Congresul al 
X-Iea al Partidului Comu
nist Român).

contractului» „Transportăm ba
lastul doar cu remorcă" sau 
„astăzi nu transportăm decit 
părnint" — deși necesitățile 
șantierului cercau transporturi 
de piatră și balast, și încă de 
maximă urgență.

Și așa. nu dc puține uri Iu 
crările șantierului au stagnat 
datorită cercului vicios pe care 
conducătorii auto il conduc de 
la un volan scăpat de sub con
trolul forurilor municipiului.

Impedimente, serioase sînt 
intimpinate și din cauza dru- 

jr.urilor. întreținute necorspun- 
zător. dc ia Uricani la Valea 
de Pești. Actualele poduri nu 
întrunesc condițiile necesare 

transporturilor de utilaje de 
capacitate și gabarit depășit, 
uneori fiind necorespunzătoare 
chiar transporturilor de mate
riale. Podurile rezistă la maxi
mum 12 tone in timp ce auto 
basculantele' S.U.C.T. încărcate 
cu pâmînt cîntărcsc 20 tone 
Șantierul. în situația creată, a 
fost nevoit să reducă substan 
țiul volumul de piatră sau pă- 
mîriț încărcat in basculante, u 
acceptat deci o situație ca>-^ 
determină in mod direct ne- 
realizarea indicilor de utilizare 
la capacitate maximă a acestor 
mașini. Și aceasta în timp ce 
conducerea I.I.L. motivează că 
nu poate asigura transporturile 
de piatră de Ia carieră Ia șan
tier, debarcce nu se obțin._ ho 
neficii.

Credem câ această optică de 
a întreține relații economice, 
de a nu onora'în întregime și 
la timp un contract economic, 
nu poată fi lăsată pe mai de
parte la liberul arbitru al în
treprinderilor I.I.L. și D.R.T.A., 
prea puțin lezate de eventua
lele penalizări ce le-ar aplica 
LL.H.S.-ul pentru neonorarea 
contractelor. în soluționarea di
vergențelor .și executarea obli
gațiilor contractuale, credem că 
consiliul popular municipal va 
lua cuvenitele măsuri, astfel 
incit lucrările șantierului să nu 
sufere pe lingă greutățile atit 
de dese provocate de intempe
riile naturii, și greutățile dato
rate lipsei de înțelegere din 
partea conducerii întreprinde
rilor amintite.

Prolog 
pentru viitor

Metru cu metru, lucrările 
șantierului Valea de Pești se 
conturează tot mai precis. 
Constructorii de aici, conștienți 
de importanța lucrării ce o 
execută, se străduiesc să adau
ge noi valențe muncii lor. Va
lorile*  ce le creează astăzi, vor 
fi nu peste mult timp valori 
ale Văii Jiului. Eforturile lor, 
materializare în beton și stin
că, vor dăinui peste veacuri,, 
vor vorbi generațiilor viitoare 
despre lupta ce au dus-o pen
tru domesticirea acestui nă
valnic element al naturii — 
apa T- curat dar năbădăios, 
căruia pentru a-1 supune și di
rija după propria ta dorință, 
trebuie să-i cunoști capriciile.

Aici, la Valea de Pești, cons
tructorii transformă peisajul, 
ridică o adevărată platformă 
industrială de pe care se vor 
alimenta obiective economice, 
orașe și sate depotrivă, trasea
ză poi cote ale geografiei eco
nomice a țării.

Ion .MUSTAȚA
Ion MĂRGINEAN U

LL.S.IL
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fri CC. al P.C.R. că după orga- 
Rizaro© aci ivi lății pe baza noi
lor pr.ntipii stabilite de ple- 

“l.C, al partidului din 
1967. unitatea a reușit 

izvzc beneficii dc 5,6 mi
ci în 1968, iar în acest an 

planificat să realizeze 6,2 
lei. Se vizitează apoi 

a întreprind

mita te livrează 
: came de pa- 

milioane ouă. Prin 
unor

C'caușcs- 
dc conducere 

, în cont in ua- 
penlru a asigura o 

mai mare dc ouă 
dc pasăre, la un 
redus, în vederea 

ci aprovizionări a 
i a litoralului.
' sini străbătute tere- 
i sistemul de irigare 

a Nord, se trece prin 
ea stației dc pompare 
Albă, care are rolul dc 
apa din canalul magis- 

ru un debit dc 80 mc pe 
o înălțime de 18 
apa va fi dirijată 

cana] aflat în exe- 
>pre zona renumitei pod- 
a Murfatlarului. Pe acest 
r. constructorii laie drum, 

apelor în stînca calcaroasă cu 
ajutorul excavatoarelor, buldo
zerelor. perforatoarelor. Pentru 
efect narea lucrărilor trebuie să 
se ta:e 400 000 mc de stîncâ. Și 
aici, ca și pe celelalte șantie
re ale complexului de irigații, 
constructorii desfășoară o acti
vitate însuflețită, plină dc ab
negație. pentru a întâmpina cel 
de-al N-loa Congres al parti
dului și cea do-a 25-a aniversa
re a eliberării patriei cu suc
cese tot mai mari pe măsura 
importanței pe care o repre
zintă aceste lucrări pentru e- 

națională.

Tovarășul Ni col ar Ceaușescu 
cerc constructorilor să grăbeas
că ritmul de execuție a lucră
rilor pentru a asigura debitul 
de apă necesar amenajărilor 
prevăzute in anul 1970, insis- 
tlnd asupra necesității efectuă
rii unor lucrări de ctpiiMG ca
re să garanteze funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor du
pă ce vor fi puse în funcțiune. 
Totodată, recomandă cooperati
velor agricole de producție să-și 
sporească. în propriul lor inte
res. contribuția la realizarea a- 
ccstci grandioase lucrări de iri
gații.

In numele constructorilor de 
pe șantiere, conducerea trustu
lui de construcții asigură pe se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. că vor lua noi măsuri 
pentru creșterea ritmului dc e- 
xccuție a lucrărilor în vederea 
dării in funcțiune in 1971 a în
tregului complex dc irigații, cu 
un an mai devreme față dc pre
vederile proiectului.

La întoarcerea spre Mangalia 
Nord, din nou o puternică și 
entuziastă manifestație dc dra
goste față do partid, fată dc 
secretarul general al “ ~ 
P.C.R. Mii și mii de

C.C. al 
cetățeni 

au ținut să fie prezențî la tre
cerea tovarășului Nicolac 
Ceaușescu prin localitățile lor. 
Mulțimea strigă cu entuziasm: 
„Trăiască P.C.R.’*. „Trăiască 
Comitetul Central al P.C.R. !“, 
..Trăiască secretarul general al 
C.C. al P.C.R. !“. „Să no trăiți. 
tovarășe Ceaușescu 1".

întreaga vizită a prilejuit im
presionante manifestări sponta
ne alo devotamentului maselor 
populare față do partidul nos
tru. a unității color cc muncesc 
în jurul conducerii partidului 
și statului.

CC’

La cea mai înaltă
cotă a complexului
de irigații

-M.

Ultimul popas — stația de 
pompare de Ia Murfatlar. Pute
rea instalată a stației este de 
64000 kW, de 2 ori mai mare 
decit a termocentralei Ovidiu. 
Debitul apei pompate aici va fi 
de 74 mc pe secundă și. ridicată 
la o cotă de 80 metri, apa își va 
continua drumul spre sud către 

tgalia. canalul magistral tă
ind in două podișul Negru Vo
dă. Din acest canal apa va fi 
distribuită printr-o rețea pe 
&00 000 ha in zona cu cel mai 
fertil pămint din Dobrogea. In 
acest fel. apa din Dunăre va 
ajunge la distanța de 120 km 
de Cernavoda, va alimenta pă- 
mîntul ars de soare al Dobro- 
gei ,asigurind obținerea unor re
colte îmbelșugate.

Bara jul pentru divizia B

Știința a pierdut manșa a ll-a
(Cluj, do la trimisul nos

tru Dumitru Ghconoa). A dona 
etapă a barajului pentru divi
zia B a opus miercuri pe sta
dionul Municipal formațiile 
Minerul Anina și Știința l’i tro- 
.șțmi. Partida, In ansamblul său, 
a fost de o factură 1 clinică me
diocră, deși timpul a fost ideal 
pentru fotbal, iar gazonul i xce- 
len.

, -Cu 5 accidentați din întâlni
rea de duminică, cu Chimia Fă
găraș, Știința n-a putut intra, 
miercuri, pe teren în formație 
validă, și, drept urmare, ran
damentul său a fost scăzut.

Meciul se desfășoară minute în 
șir sub semnul echilibrului de 
forțe. In minutul 2. studenții be
neficiază de o lovitură liberă de 
la 25 m de jxxarta minorilor dar 
Bulbucau trimite balonul pe 
lingă bară. Peste un minut. 
Munteanu se grăbește și șutcază 
„afară” o minge bună do fina
lizat, peste 3 minute. Răsădea- 
să irosească o bună ocazie. O 
nouă lovitură liberă de la 16 
metri este trimisă de Bulbucan 
puțin peste bara transversală. 
O mare ocazie pierde Bălăneanu 
în minutul 21. pentru ca să-l 
imite, peste 3 minute. Kăsădea- 
nu la o fază do mare spectacol; 
Tncă o bună ocazie ratează în 
minutul 31 Bulbucan și... cam 
at ițea, ocazii pentru Știința, 
care joacă mai bine, mai tehnic, 

• mai gîndit.

Tn acest timp, tininonii sc n- 
i>ără organizat și contraatacă 
periculos, dind posibilitate fun
dașilor Științei, dintre care au 
excelat Tudor și Făgaș mÎ se 
remarce prin intervenții spec
taculoase, salutare. Ei au ocazii 
bune în minutele 7 și II dar 
prima dată ratează Tismuiiaru 
iar a doua oară, Izvernari tri
mite in extremis in corner. 
Spre sfir.șitul reprizei, aninonii 
revin puternic. Munteanu 11 
găsește cu o pasă pc bang și 
acesta înscrie dc aproape. Cu 
1—0 pentru Minerul Anina si 
încheie prima repriză.

La reluare, studenții au f 
scurtă perioadă dc dominare 
dar nu insistă suficient în atac 
In minutul 52. ci au cgalarea in 
bocancul lui Bulbucan. dar a- 
ceslii trimite balonul in bara 
transversală. Tugearu ia locul 
lui Mercuroanu dar atacul nu 
se înviorează. Moralul studenți
lor scade tot mai mult și para
lel. ii lasă condiția fizică. Se 
resimte lipsa lui PănesCu, caro, 
de pe margine, cu dublă frac
tură la mina stingă, urmărește 
nervos meciul. Știr. Munteanu, 
Răsădeauu, ușor accidentați nu 
mai fac jocul lor bun de dumini
că. deși ultimii doi muncesc 

•mult. Un alt accidentat. Mate. îl 
urmărește pe dreapta pe Bălă
neanu, care'se bale neputincios 
cu sobra apărare adversă.

Aninenii țin de rezultat, 
apără supranumcric, dar

Ei au

o

nizat și contraatacă periculos, 
în timp ee studenții se resem
nează cii înfringerea. Ei mai au 
posibilitatea de a egala în mi
nutele 52 și 88 dar Bălăneanu 
trimite de aproape' balonul în 
bnră. iar Tudor trimite mili
metric pe lingă bară. Aninonii 
ratează și ei cîtova ocazii, sal
vate in extremis do apărarea 
Științei, dar sini mulțumiți că 
arbiti'ul V. Tofan (bun) fluieră 
finalul partidei care-i scoate 
învingători oii I—0 și cu șanse 
do promovare- în divizia B.

A învins echipă mai bătăioa
să, maL..wacasă" cu condiția fi
zică și... cu un pic dc șansă. 
Valoarea tehnică a studenților 
a fost mai bună, dar fotbalul 
sc joacă pe goluri nu pe... 
bare.

Știința a aliniat formația : 
Marincan — Păsculescu, Tudor, 
Izvernari, Făgaș — Munteanu, 
•Știr — Bălăneanu, Bulbucan, 
Răsădeanu, Mercureanu (Tu- 
gearu).

Dumihică se dispută ultime
le partide : Minerul Anina — 
Chimia Făgăraș (terenul Clu
jeana. ora 10) și Știința Petro
șani — Olimpia Satu Mare 
(Stadionul Municipal, ora 10).

Drăgliici, secretarul comitetului 
dc partid pe mină. Deschide
rea noilor cîmpuri ' miniere 
lloblecni T și Hobiceni II, va 
aduce după sine sporirea pro
ducției, dezvoltarea orașului. 
Este necesar să luăm țoale mă
surile ca această dezvoltare să 
nu întirzic, să sc producă cit 
mai repede. îmi exprim totala 
adeziune față de documentele 
partidului, in care văd un vast 
ansamblu de măsuri, o expre
sie a capacității partidului de 
a găsi noi soluții pentru a con
duce procesul de maturizare a 
societății noastre socialiste.

Preocupări asidue pentru 
realizarea unui volum sporit 
dc lucrări cunoaște și colecti
vul T.L.II.S. șantierul Valea de 
Pești. In cuvintul său. mais
trul mocan: 
cu. socri 
parlid d( 
luate în 
efifiente 
t ierului 
I.L.Jf.S.

- In 
le vom sărbători în

unui
cunoaște

. șantierul Valea 
cuvintul său.
ic Dumitru Marines- 

t'larnl organizației dc 
■ aici, arăta că au fost 

ultimii] timp măsuri 
do organizare a -șan- 
și a unor secții. ale

VINERI II IULIE

linii, Am mărit de 5 ori veni- 
Hi) național și salariul real de 
aproape două ori și jumătate. 
Sint cuvintele unui participant 
la conferința orășenească dc 
parlid. profesorul Pompiliu 
Uaragea, dires tor adjunct al 
liceului din Uricani, caro a ți
nut. in acest fel să descrie • 
fiul ce l-a adus cu sine pro
gramul. continuu ascendent al 
partidului, în sfertul dc veac 
cc s-a scurs dc la 
țării. Deși ricre la < ai 
ția firească marilor 
adăugam : ani ridic 
culmo nebănuită 
unui popor, hicepin 
nica muncă de alb 
acelor care trăiau 
neștiinței de carte. 
ai< astăzi un liceu 
dc cadre didadice, : 
levi.

Cu fiecare bilanț 
facem — mai spunea i 
\ intui său profesorul P. 
gea — simțim tot 
că am găsit 'drumul 
spre prosperitate 
spre dezvoltarea 
a țârii, 
tuturor 
bilități

calcule științifice, 
■a fiind promise

10,00 Limba rusă (reluare).
10.25 Limba spaniolă (relua

re),
10,50 „La șase pași de o ex

cursie'. Emisiune-con- 
curs pentru pionieri și 
școlari. Participă echi
pele reprezentative ale 
școlilor din județele 
Constanța și Dolj (re
luare).

11J50 f ••r’-idoren emisiunii de
diniihentă.

17.30 Bulrlin <Jc știri;
17,35 Lumea ropi if or. Cei trei

mușchelari (episoadele
II și III).

18,05 Premiali la Olimpiada
de fizică de la Brno.

18.15 Pe scenele lirice ale
tarii — Iași

18.45 Tele-univcrsitate.a. Cî-
ciul „Om, societate, ști-

pe carc-J 
în cu- 

. Ca ra
mai plenar 

I (- duce 
;i progres, 

multilaterală 
noastre ale 
de la posi- 
s-au bazat 

pe calcule științifice, toate a- 
ccstea fiind premise sigure că 
programul partidului va fi în
făptuit. Progresul nostru este 
sigur. De. aceea am intîmpinat 
cu toții, cu satisfacție, cu un 
real interes, documentele par
tidului pentru etapa următoa
re. Dc aceea ne exprimăm a- 
deziunca noastră la programul 
dc edificare socialistă a țării. 
Tezele C.C. al P.C.R.. document 
de o mare valoare programati
că, oglindesc cu claritate con
cepția noastră despre socialism, 
concepție in care adevărurile 
universal-vaiabile sînt interpre
tate în lumina realităților con
crete alo României. Concepție 
profund dialectică, dinamică, 
după caro socialismul, departe 
de a fi considcr.it ca o operă 
definitivă, este considerat ca 
un proces de continuă deve
nire. de transformare a socie
tății. de perfecționare a mij
loacelor dc producție și ampli
ficare a idealurilor popom

infă". Omul și ciberne
tica (I).

19.15 ('intere și jocuri popu
lare.

19.30 Telejurnalul dc seară si 
Buletinul meteorologic.

20,00 Cnneresul al X-lca al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20.15 Film arl'rtîe : Sfirșitul 
agenfulyi W. 4. C. O co
medie polițistă a stu
diourilor cehoslovace.

21,55 Reflector.
22.10 Publicitate.
22.15 Telejurnalul dc noapte 

si Buletin meteorologic.
22.30 Filmele documentare : 

„Ulan Batnr" șj „Călă
torie prin Mongolia'.

22,50 Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune de limbă 
română.

23.15 închiderea emisiunii.

cinstea evenimentelor 
cc le vom sărbători in luna 
august, și ca o dovadă a ata
șamentului nostru față dc po
litica partidului — afirma to
varășul Marinescu — ne anga
jăm să exculăm |X'ste plan un 
volum dc lucrări dc două mi
lioane lei. Dc asemenea, 
vom strădui să asigurăm 
creștcr 
cii cu

Alți vorbitori între 
Constantin Grădinaru. 
șef 
președintele 
catului minei, 
dc asemenea, 
dc documentele supuse dez
baterii. angajîndu-se să depu
nă toate eforturile pentru trans
punerea in practică a politicii - 
partidului. Alături de cei care 
au luat cuvintul din partea 
exploatării miniere, toți comu
niștii și-au exprimat holărîrea 
de a-și înzeci eforturile pentru 
a da viață hotărârilor partidu
lui, pentru a recupera cit mai 
grabnic rămânerile în' urmă fa
ță de sarcinile de plan. Ca 
dovadă a adeziunii noastre ple
nare la politica internă și ex
ternă a partidului — se spune 
în holărîrea unanim adoptată 
de conferință — colectivele de 
muncitori din unitățile econo
mice din Uricani se angajea
ză ca pină Ia Congresul par
tidului, să recupereze în în
tregime rămânerile în urmă 
față de sarcinile de plan. Ne 
vom concentra toate eforturile 
înspre descoperirea și punerea 
în valoare a noi 
terne, valorificarea 
mun a potențialului 
economic de care 
vom gospodări în mod 
fondurile de investiții

nc 
o 

' a productivității mun- 
3 la sută pe salariat, 

care 
miner 

Olio, 
sindi-

de brigadă, Tomșa 
comitetului 

și-au exprimat, 
adeziunea față 

supuse
Handbal

ROMÂNIA—SPANIA
25—19

Nîcolae 
ale com- 
discuțiile 
construc- 
cadre de 

cu

Vizita tovarășului 
Ceaușescu pe șantiere 
plexului de irigații, 
purtate cu muncitori 
lori, cu specialiști, cu 
conducere din agricultură, 
activiști de partid, indicațiile 
date cu acest prilej ilustrează 
preocuparea permanentă a con
ducerii partidului pentru dez
voltarea și modernizarea agri
culturii socialiste, pentru obți
nerea unor recolte sporite, caro 
să asigure aprovizionarea tot 
mai bună a populației cu pro
duse agroalimentare, satisface
rea tuturor cerințelor economiei 
naționale.

Virila tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu a constituit un nou 
prilej pentru constructori șî 
specialiști, pentru lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat 
și membrii cooperativelor do 
producție de a-și manifesta de
plina lor adeziune la politica 
partidului și statului nostru, 
hotărârea de a-și aduce con
tribuția la efortul întregului 
popor pentru edificarea societă
ții noastre socialiste, pentru în
făptuirea programului de dez
voltare c-conomică și socială a 
țării, ce va fi adoptat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Selecționata masculină de 
handbal a României a obți
nut o nouă victorie în tur
neul international de la Ma
drid. De data aceasta hand- 
balișfii noștri au întrecut cu 
scorul de 25—19 reprezentati
va Spaniei.

Concursul „Mesaj pes
te veacuri al generații
lor de ieri și de astăzi“ 
a fost cîștigat de un 

petroșănean
Duminică a avut loc. in 

Capitală, tragerea la sorți a 
buletinelor concursului cu 
premii «Mesaj peste veacuri 
al generațiilor de ieri și de 
astăzi', organizat de Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii.

Cîștigătorii celor două pre
mii I (constînd în contrava
loarea unui autoturism .Da
cia 1 100“) sînt FRANCISC 
VETRO, tehniclm miner din 
Petroșani, și Valentina Niță, 
învățătoare din București.

viitor. Con
formă a 

marxist- 
de indus- 
socialistă 
progresu-

Transportul feroviar
+ Urmare din pag. 1

Li-
Is-

Fctroșani — Peștera Bolii, 
xezeni — Pietrele Albe și 
croni ;

* dotarea depoului Petro
șani cu locomotive Diesel elec
trice moderne care acoperă 75 
la sulă volumul de transport; 

amenajarea corespunzătoa
re a locurilor de muncă, a în
căperilor de serviciu și de lo
cuit.

Așa cum prevăd Directivele, 
t ăile ferate urmează să asi
gure în 1975 circa 3/4 din tra
ficul terestru de transport. 
Transportul feroviar va fi do- 

i continuare, cu noi uti- 
i instalații moderne ast- 

in 1975 tracțiunea Die- 
:ctrică să reprezinte circa 

_ sută din totalul traficu- 
în cadrul programului de 
Irificare a secțiilor grele 

Și h- 
Simeria. Lu- 

pregătitoare au în- 
accastă por- 

remorca-

lat, in 
laje șî 
fel 
sel 
75
3 ui.
eîc
de circulație, se înscrie 
nia Petroșani 
crărili 
ceput deja 
țiune

a

zeze cu locomotive electrice de 
mare putere care vor asigura 
ridicarea transportului fero
viar din Valea Jiului la ni
velul cerințelor.

In proiectul de Directive se 
prevede, de asemenea, majo
rarea parcului de vagoane de 
marfă cu peste 15 000 vagoane, 
ceea ce va asigura o mai bună 
aprovizionare cu vagoane goa
le corespunzătoare a pre-para
țiilor de cărbuni ale bazinu
lui nostru carbopifer precum 
și a celorlalte întreprinderi.

După cum se știe produc
ția bazinului va ajunge în 
1975 la peste 11 000 000 tone 
cărbune. Acestui rod bogat al 
abatajelor Văii Jiului i sc vor 
alătura alte mii de tone de 
mărfuri provenite de la alte 
întreprinderi ce 
transportate. Unor 
sarcini sporite, le 
față printr-o organizare pre
cisă a activității noastre. Vom 
căuta ca în cadrul consfătuiri
lor cu întreprinderile benefi
ciare să soluționăm eficient 
problemele transportului,

vor trebui 
asemenea 

vom face

-convențiile încheiate între ca
lea ferată și clientela care 
transportă, să fie respectate de 
ambele părți. Vom acționa îm
preună cu preparațiile pentru 
mărirea procentului de marșru 
tizare a trenurilor și încărcă
rilor pe direcții dc mers.

înzestrarea tehnică a căilor 
ferate cu mijloace moderne 
mecanizate, cer din partea ce
lor ce îe conduc sau utilizează 
un bogat bagaj de cunoștințe 
tehnico-profesionale. în acest 
sens vom asigura, prin formele 
de instruire și îndrumare, o 
temeinică cunoaștere de către 
fiecare lucrător a modului de 
executare a sarcinilor de ser
viciu la fiecare loc de muncă.

Exprimăm pe această cale 
holărîrea unanimă a întregu
lui . colectiv al stației C.F.R. 
Petroșani de a-și da partea de 
contribuție la înfăptuirea pre
vederilor cuprinse in Directi
ve, urmind cu deplină încrede
re politica partidului care re
prezintă interesele poporului 
nostru muncitor pe calea fău
ririi unui viitor luminos.

pe
urmind 

trenurilor

• Valentin Coman, 
peni. Conducerea administra
tivă a Centralei cărbunelui 
Petroșani, căreia i-am adus la 
cunoștință cazul relatat de 
dv. redacției, ne-a comunicat 
că, după ce s-a cercetat situ
ația muncitoarei Praja Floa
rea, a dispus răminerca mai 
departe a acesteia în serviciul 
Școlii miniere de calificare 
Lupeni.

Victoria Tomescu, pla
nificatoare, Preparația căr
bunelui Lupeni. Problema ri
dicată de dv. a fost elucidată 
prin - precizarea apărută în 
ziarul nostru nr. 6119 din 29 
iunie a.c. în sensul că toate 
angajatele, indiferent de ra
mura de producție, beneficia
ză de program redus pentru 
alăptarea copilului pînă ce 
acesta împlinește 9 luni.

Pentru orice alte lămuriri 
rugăm a vă adresa serviciului 
de resort din cadru) Centra
lei cărbunelui.

© Marin Olarii. Petroșani. 
La cele sesizate de dv. cu pri
vire la nerespectarea orarului 
de muncă de către unitatea 
de artizanat din Petroșani, 
conducerea Uniunii coopera
tivelor meșteșugărești Deva 
ne aduce la cunoștință că 
gestionara magazinului, Maria 
Beni, a fost sancționată cu 
„mustrarea scrisă*.

ffc M. O., Petrila. Pentru 
înlăturarea situației relatată 
de dv., conducerea Prepara-**  
țici cărbunelui Petrila a luat 
măsuri de mutare a mun
citoarei în cauză la un alt 
loc de muncă.

Iacob Doboș, Petroșani. 
Conducerea întreprinderii de 
gospodărie locativă Petroșani 
ne comunică că reparația mo
torului liftului de la blocul 
109 din strada Republicii Pe
troșani de către U.E.M. Bucu
rești a fost terminată pe 
dala de 26 iunie.

„Pe data de 30 iunie — se 
mai arăta in răspunsul I.G.L. 
— avem posibilitatea de a ne 
deplasa cu o mașină la Bucu
rești pentru transportarea 
motorului, urmind ca pe data 
do 1 iulie să solicităm depla
sarea specialistului T.F.M.A. 
București pentru montarea, 
verificarea și punerea 
funcțiune a instalației".

Sîntem informați acum că 
motorul a fost adus de la 
București. Râm inc- să ne con
firmați că liftul funcționca- 

fiind ncvojți a 
blocului.

în

rezerve in
ia maxi- 

telinico- 
dispunem. 

judicios

1
amintiin 

bilanț.:
Să ne

un scurt
Am multiplicat de
14 ori în trei de
cenii, puterea in
dustrială a Româ

niei. am sporit roadele pămân
tului și am creat premisele ți
nui nestăvilit avint al agricul-

Să ne îndreptăm 
spre 
tinuarea 
politicii 
leniniste 
trîalizare 

\a constitui pivotul
lui general al societății noastre 
— se spune in Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X- 
lea al partidului. Pe deplin ’ 
conșticnți .de sarcinile . ce le 
revin pentru înfăptuirea- accs-, 
tui progres, comuniștii, oame
nii muncii din tânărul oraș U- 
ricanî sc străduiesc necontenit 
să ridice pe o treaptă supe
rioară activitatea lor. Pină Ja 
împlinirea sa în frumusețe și' 
armonie, Urieaniul e transfor
mat. dc ia noua incintă a mi
nei la Valea de Pești, intr-un 
șantier în care munca trepi
dează intens. Ani .de-a rândul 
comuniștii de aici prin reali
zările lor remarcabile au creat 
o frumoasă tradiție pe care nu 
o vor desmințî. Încrezători in 
puterile lor, ei privesc optimiști 
viitorul.

Campionatul de fotbal 
al copiilor

Acum, cînd activitatea fotba
listică pentru toate categoriile 
de senjori și juniori se află 
abia în programul reluării pre
gătirilor pentru noul sezon, pe 
stadioanele și terenurile de fot
bal din-localitățile municipiului 
Petroșani au loc, duminică de 
duminică, interesante dispute 
de fotbal. Nu este vorba de a- 
cele întreceri care sînt orga-, 
nizatc în cadrul campionatelor 
asociațiilor, ci dc un campio
nat municipal rezervat echi
pelor de copii. Se întrec un nu
măr de 8 echipe, reprezentând 
asociațiile sportive : Parîngul 
Lonea, Preparația Petrila, Jiul 
Petroșani (cu două echipe). Mi
nerul Lupeni (cu două echipe), 
Minerul Vulcan și Preparatorul 
Luoeni.

Dacă în etapa inaugurală, 
egre a avut loc în data de 30 
iunie, nu ^s-au putut desfășura 
toate întâlnirile programate, 
iată că in etapa a doua, din 
6 iulie, am avut satisfaci ia să 
constatăm că toate meciurile 
s-au desfășurat. în ciuda fap-

tului că o parte din arbitrii de
legați nu s-au prezentat..

Dintre rezultatele înregistrate 
în etapa a doua, trei dintre 
cele patru jocuri s-au soldat cu 
scoruri de-a dreptul astronomi
ce : Jiul I — Minerul II 14—0, 
Preparația Petșila — Minerul 
Lupeni I 0=8 : Preparatorul 
Lupeni — Jiul II 1—9. Un re
zultat bun a obținut echipa de 
copii din Vulcan, care susținînd 
jocul in deplasare, în compania 
echipei din Lonea. a obținut 
un rezultat de egalitate : 2—2.

Campionatul se desfășoară 
sistem turneu, numai tur, și va 
continua pînă la data de 10 
august 1969, cînd se va cunoaș
te echipa care va cîștîga ti
tlul dc campioană municipală 
pe anul 1969. Etapa a IlI-a. din 
19 iulie, programează următoa
rele meciuri : Jiul II — Jiul I, 
Minerul Lupeni I — Preparato
rul Lupeni, Minerul Vulcan — 
Prejjarația Petrila și Minerul 
Lupeni TI — Parîngul Lonea.

.radio
SIMbAtA 12 IULIE

PROGRAMUL I:
5,05—6.00 Program muzical 

de dimineață; 6.05—9.30 Mu
zică și actualități; 9.30 Mio
rița: 10,05- Zece minute cu 
țaragotistul Remus Bistriță: 
10.15 Piese instrumentale:
10.30 Din țările socialiste; 
11,05 Să înțelegem muzica;
11.30 Noi înregistrări dc mu
zică românească: 12.00 Muzi- 
ză ușoară: 12,15 Arii din o- 
pere; 12,30 Tntilnire cu me
lodia populară și interprclul 
preferat: 13.00 Radiojurnal; 
13.10 Avanpremieră cotidia
nă: 13.22 Melodii interpret'd e 
de Aura Urziceanu: 13.35 
Orchestra Mux Greger; 13,50 
Gintă Rocky Roberts; 14.00 
Jocuri populare; 14,10 Vreau 
să știu: 14.35 Din pilnia gra
mofonului: 15.ft) Radioclub 
turistic: 15.20 Melodii popu
lare: 15.30 Comp >-itorul săp- 
tămînii: 16.00 RarHoi”~''al‘
16.20 Gintă Margareta Pî«la- 
ru: 16,30 Bilanțul meri’or 
realizări; 16,45 Tnalțădc libe
ră țară 1 — cîntecc: 17.05 An
tena tineretului; 17.30 Prelu
crări dc folclor: 18.03 Minia
turi orchestrale: 18,10 Știin
ță. tehnică, fantezie: 18 35 
Varietăți muzicale: 19.00 Ga
zeta radio: 19.20 Săptămîna 
unui meloman: 20.05 Tableta 
de seară: 20.10 Vedete ale 
muzicii ușoare : Salvatore A- 
damo: 20.30 Eminesciană; 
20.35 Pentru magne’ozonul 
dv.: 21.00 Evocări literare;
21.20 Revista șlagărelor: 21.35 
Sport: °1,45 Revista șlagăre
lor: 22.00 Radiojurnal: 27.20 
Muzică de dans: 22,55 Mo
ment poetic: 23.00 Expres 
melodii: 0.03—6.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :
6.10 Po aripile melodii’cr; 

6.45 Cintece și jocuri: 7.00 
Radiojurnal. Sumarul oresei; 
7.11 Din melodiile fanfarei;
7.30 Cintă Murieta ’’■'‘.■■inu
și Alexandru Jula: 7,45 ?fu- 
zică nopn1>ră din Transih '- 
nia- 8 10 Tot înainte: 9 00 
Matineu'dp operă: 10,25 
-zică ușoară: 11.00 Mu-:--ă
populară: o.30 P’bliotee? d*'  
poezie românească; 11,50 Cân
tecul săntămînii; 12.93 Avan
premieră cotidiană: 12,15 Ca
leidoscop muzical: 13,00 De 
la 1 la 5: 17.40 Radio publici
tate; 18.00 O melodie pe a- 
dresa dv.: 18.30 Oameni de 
seamă. Nîcolae Bălces-'i; 
18.50 .Tocuri bănățene: 19.00 
Pagini corale de maro popu
laritate: 19.20 Revista literară 
radio: 19.50 Muzică ușoară; 
20,00 Concert simfonic: 20.45 
Scriitori la microfon. Vacile 
Rebreanu: ‘’1,05 S'-ară ™- 
peretă: 22.20 Canțonete; 22.40 
Romanțe: 23.95 I uerări de

’Pascal Bentoiu.
BULETINE DE ȘTIRI : 

P’-n"ranTul I: r 90: 609;
10.00; 11.00; 17-00: I8 60:
20 00; 24 00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II : 6.05: 12.00; 14,00; 
21,00: 22 90; 0.55.

s. bAloi

urmările lui
Ce este avortul delictual
și care sînt

Avorturile pot fi spontane și provocate. 
Avorturile spontane (nedelictuale, neprovoca
te) se datorează unor cauze multiple și, în 
marea lor majoritate, se produc in primele 
2-3 luni de sarcină.

Avorturile provocate, de care o să ne ocu
păm in acest articol, pot fi și ele de mai 
multe feluri. Așa este de pildă, avortul pro
vocat terapeutic, admis dc lege, care este 
efectuat atunci cind apare un pericol iminent 
pentru viața mamei sau atunci cind procrea
torii au boli cronice infecțioase, toxice, ner
voase sau mintale și care predispun la ere
dități patologice. De asemenea — avortul 
provocat medical pentru mamele care au 
născut sau îngrijesc mai mulți copii. Ambele 
genuri de avorturi se fac la cererea femeii, 
modalitatea de efectuare a lor fiind regle
mentată prin decretul 770/1966, decret care a 
fost făcut cunoscut la timpul potrivit mase
lor largi ale populației.

Ultimul fol de avort este avortul provocat 
delictual sau criminal care era practicat în 
trecut pe o scară Întinsă, constituind un ade
vărat flagel social. Astăzi, insă, cind legea 
interzice avorturile criminale, cind nivelul 
de trai al populației a crescut considerabil, 
cind statul nostru socialist creează condiții 
optime pentru creșterea și educarea copiilor, 
numărul avorturilor delictuale a scăzut sim
țitor. Sint insă destule cazuri dc avorturi 
delictuale care, de multe ori, creează proble
me de nerezolvat medicilor ce intervin pen-

tru curmarea urmărilor foarte grave ale ac 
tui gen de avorturi.

Metodele folosite pentru provocarea avortu
rilor delictuale sînt numeroase dar ele sînt 
urmate de complicații grave și uneori chiar 
mortale. Din complicațiile grave ale avortu
lui provocat delictual desprindem hemora"1:- 
le, care duc la anemierea bolnavilor și pre
dispun la infecții. Cele mai grave complicații 
ale avortului provocat delictual, și care apar 
dc obicei. în cursul manoperelor abortive 
empirice, sint perforațiile uterine. Dacă în 
unele cazuri de perforații uterine, neinfec
tate și dc mică întindere, se poate emite 
expectativa și un simplu tratament medical, in 
majoritatea cazurilor este necesară interven
ția chirurgicală. Toate aceste complicații ale 
avortului provocat delictual au pronostic^ 
foarte rezervat și de cele mai multe ori pun 
viața femeii in pericol, aproape totdeauna 
însă compromit funcția normală a aparatu
lui genital, femeile rămînînd sterile. Se în
țeleg ușor marile repercusiuni sociale ale 
avortului provocat.

Practica avortului provocat delictual este 
reprimată prin lege. Codul penal -prevede 
pedepse severe atit pentru femeie, pen
tru persoanele care efectuează munco-• 
abortive, cit și pentru persoanele care fac 
oficiul de Jnțerniediari.

Dr. Nicolae SCÂKLAtOIU 
Maternitatea Petroșani

filme
SIMBAtA 12 II LIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Crimă în stil personal ; 
Republica : Virstele omului ; 
LONEA — 7 Noiembrie : Mi
nunata călătorie a lui Nils ; 
Minerul : Rolls Rovc'-ul gal
ben ; VULCAN : I’.-.șa ; LU
PENI — Cultural ; La doi CC 
vita, seria I .și 11.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aurului hi Petroșani a fost de 
plus 20 de grade iar la Pa
ging de plus 13 gr., le. Mini
mele au fost de plus 12 gra
de și, respectiv, de plus 8 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea devine 
frumoasă cu cur variabil, mai 
mult senin. Temperatura in 
creștere. Vint slab din sud.

considcr.it
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VIAT A
Sesiunea Sovietului 

Suprem al II. R. S. S.
MOSCOVA 10. — Corespon

dentul Agerpres. L. Duți». 
transmite • La 10 iulie, la 
Kremlin s-a deschis a 6-a se
siune a Sovietului Suprem al 
V.R.S.S.

La lucrftrile sesiunii partici
pi tovarășii L. Brejnev. A. 
Ko9Îghin, N. Podgornîi și alți 
conducători de partid și de stat 
oo' <• ‘.ici.

Ordinea de zi a sesiunii pre

vede dezbateri în jurul rapor
tului cu privire la situația in
ternațională și politica exter
nă a Uniunii Sovietice. Prin
tre alte puncte înscrise pe or
dinea de zi figurează discuta
rea brizelor legislației cu privi
re la educarea in colonii de 
muncă a deținuțllor.

Raportul la primul punct al 
ordinii de zi a fost prezentat 
de A. Gromîko. ministrul de 
externe al U.R.S.S.

Semnarea tratatului 
de colaborare intre 

R P. Bulgaria și R.P. Ungară

A doua sesiune 
a Congresului 
P. S. Francez

PARIS 10 (Agerpres). — La 
U iulie va începe la Issy-les 
Moulineaux cea de-a doua se
siune a Congresului Partidului 
Socialist Francez. Participanții 
la lucrările acestei reuniuni vor 
lua in dezbatere o serie de 
moțiuni de politică generală 
privind orientarea de viitor a 
partidului. Reprezentanții Con
venției Cluburilor republicane 
au anunțat că nu vor asista la 
această sesiune.

După cum s-a mai anunțat, 
prima reuniune a Congresului 
Partidului Socialist Francez a 
avut loc în luna mai la Al- 
fortviilc. Cu acest prilej, Pierre 
Mauroy a fost desemnat. în 
mod provizoriu, președinte al 
noului Comitet Executiv al 
partidului.

ExpozMc 
românească

la Graz

Vietnamul de sud

Bombardarea unor obiective 
americano-saigoneze

ORIENTUL APROPIAT
Comunicate contradictorii

SOFIA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite i 
La Sofia a fost semnat joi 
Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între 
Republica Populară Bulgaria și 
Republica Populară Ungară. 
Din partea bulgară, tratatul a 
fost semnat de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
iar din partea ungară de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Jeno Fock. preșe
dintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej. Todor Jivkov a arătat 
că colaborarea bulgaro-ungară 
se. dezvoltă și cuprinde diferite 
domenii ale vieții social-politice, 
economice și culturale a celor

două țări. Noul tratat întărește 
prietenia de nezdruncinat dintre 
cele două popoare. Bazat pe 
principiile internaționalismului 
socialist, acest tratat deschide 
o nouă etapă în dezvoltarea re
lațiilor frățești și a colaborării 
reciproci — a subliniat Jivkov.

In cuvintarea sa. Jeno Fock 
a relevat satisfacția pentru re
zultatele colaborării din ultimii 
douăzeci do ani, arătind că re
lațiile în domeniul politic, e- 
conomic și tehnico-științific se 
dezvoltă pe o linie ascendentă. 
El a arătat că există toate con
dițiile pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor reciproce. Un
garia și Bulgaria, a spus el, 
construiesc sistemul social so
cialist. dezvoltă în mod dinamic 
economia națională, iar parti
dele și guvernele celor două țări 
au poziții identice.

Mesajul Indirei Ghandi
DELIII 10 (Agerpres). — 

Primul ministru al Indiei. 
Indira Ghandi a provocat o vie 
surpriză în rîndul membrilor 
partidului său. propunind nați
onalizarea a șase din cele mai 
importante bănci ale țării. Ră
masă la Delhi din motive de 
sănătate, ea a adresat un me
saj in acest sens către reuniu
nea Comitetului de lucru al 
Partidului Congresului, care se 
desfășoară în prezent la 
Bangalore.

Tn afară de aceasta, primul 
ministru indian a mai cerut 
in mesajul său luarea unor 
măsuri împotriva monopoluri

lor care acționează în țară, pre
cum și pentru a micșora ni
velul șomajului în rîndul ti
nerilor intelectuali.

In legătură cu aceasta, surse 
autorizate din Delhi opinează 
că Indira Ghandi ar fi hotă- 
rită să renunțe atit Ia condu
cerea Partidului Congresului 
cît și la funcția de prim-minis- 
tru. dacă sugestia sa de națio
nalizare a celor șase bănci nu 
ar fi acceptată.

Ambele propuneri ale Indirei 
Ghandi. menționează agenția 
U.P.T., par a fi stîrnit o puter
nică opoziție in sinul partidu
lui său.

Evoluția situației politice 
din Italia

ROMA 10 (Agerpres). — 
Miercuri seara a luat sfîrșit la 
Roma reuniunea Consiliului 
Național al Partidului Demo
crat Creștin, ales la cel dc-al 
11-lea Congres al partidului. 
După mai multe ore de discu
ții aprinse între adepții cu
rentului majoritar, („dorotei44), 
și cei ai grupării de „stingă14, 
(„morotei44), Consiliul Național, 
organul suprem al Partidului 
Democrat-Creștin, l-a desemnat 
dîn nou in funcția de secretar 
național al P.D.C. pe Flaminio 
Piccoli. Din cei 170 de mem

brii ai Consiliului Național 
prezenți, 159 au votat in fa
voarea realegerii acestuia.

Vorbind înainte de vot, 
Piccoli a subliniat că va de
pune toate eforturile în ve
derea reconstituirii coaliției de 
centru-stinga, care a guvernat 
Italia în ultimii șase ani. Ca 
și la recentul congres al par
tidului, Piccoli s-a pronunțat 
împotriva relațiilor cu P.C. Ita
lian. Această poziție a fost cri
ticată de fostul prim ministru 
Aldo Moro, liderul grupării 
de .stingă' a P.D.C.

Reducerea personalului aflat 
în afara granițelor S. U. A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că re
ducerea cu 10 la sută a per
sonalului militar și civil ame
rican aflat în afara granițe
lor S.U.A. se ridică la 180 000

străinătate va afecta de ase
menea corpul diplomatic, ser
viciile Agenției Centrale de 
Investigații (C.I.A.), Agenția 
internațională pentru dezvolta
re și Corpul păcii.

Iran

Ambasadorul 
României în vizită 

la ministrul 
afacerilor externe
TEHERAN 10. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite: Ambasadorul Ro
mâniei in Iran. Pavel Silard, 
a făcut o vizită ministrului 
afacerilor externe al Iranului, 
Ardechir Za'nedi. în cursul con
vorbirii care a avut loc între 
ministrul de externe iranian 
și ambasadorul român au fost 
abordate unele aspecte ale re
lațiilor bilaterale precum și 
alte probleme interesînd am
bele părți.

Grevă 
generală 
in aicilia

ROMA 10 (Agerpres). — 
Principalele centrale sindicale 
italiene au hotărît să declare 
vineri în Sicilia o grevă genera
lă de 24 ore. Greva este con
cepută ca o acțiune de protest 
împotriva șomajului din insu
lă. Intr-un comunicat publicat 
la Roma, cele trei centrale 
sindicale subliniază că pentru 
a se ajunge și în Sicilia la ni
velul de folosire a brațelor de 
muncă existent în restul Itali
ei. ar fi necesară crearea a 
470 000 locuri noi de muncă.

-•
MEXIC

Comunități străine 
de civilizație

CIUDAD DE MEXICO 10 
(Agerpres). — „In Mexic tră
iesc patru milioane de indi
geni analfabeți, care -nu cu
nosc limba spaniolă, iar aceas
tă situație reprezintă o pie
dică în calea dezvoltării eco
nomiei țării44 — a declarat 
profesorul Oscar Uribe Ville
gas, membru al Institutului de 
anchete sociale a Universității 
naționale autonome a Mexicu
lui. Prof. Uribe a dezvăluit 
aceste date după ce a efectu
at cercetări îndelungate în ve
derea unificării tuturor dia
lectelor vorbite de mexicani. 
El a subliniat că aceste co
munități indigene sînt complet 
străine de civilizație, nu dis
pun de școli și nici de asisten
ță medicală, sporind în per
manență numărul analfabeți- 
lor.

VIENA 10. — Corespondentul 
Agerpres. P. Stăncescu, tran
smite : La Graz, capitala lan
dului austriac Stiria, s-a des
chis — cu concursul autorită
ților locale — o expoziție de 
artă populară românească. Ex
ponatele sint completate de o 
suită de fotomontaje prezentind 
frumusețile peisajului româ
nesc și realizări ale poporului 
român In anii construcției so
cialiste.

Expoziția este găzduită in 
vestitul muzeu „Joanneum4*,  
fondat în 1811, pentru a se 
favoriza progresul artelor, șliin-, 
țci și industriei.

Deschiderea expoziției b avufc 
loc in prezența a numeroase 
personalități ale vieții cultura
le -austriece și reprezentanți ai 
autorităților landului Stiria. Au 
rostit cuvîntări Dionisie Bircca, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Vicna, și dr. 
Bindcr-Krigelstein din partea 
guvernului landului Stiria.

SAIGON 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile 
do presă, forțele patriotice 
sud-vietnameze au continuat în 
noaptea de miercuri spre joi 
bombardamentele asupra unor 
importante obiective america
no-saigoneze. Printre aceste 
obiective — in număr de 29 — 
se află mai multe tabere și 
instalații ale celei dc-a 9-a di
vizii dc infanterie americană 
din Delta fluviului Mekong, 
punctul dc comandă al brigă
zii americane de la Cui Lay 
ș.a. Dc asemenea, la Pleiku, în 
regiunea Platourilor înalte, 
artileria F.N.E. a bombardat 
cu obuze de 82 mm pozițiile

deținute de divizia a patra de 
infanterie a S.U.A., provoci nd 
pierderi. Comandamentul S.U.A. 
a comunicat, pe de altă parte, 
că un convoi american a că
zut miercuri intr-o ambuscadă 
in provincia Binh Long, la 
aproximativ 100 km nord de 
Saigon. în cursul luptei caro 
a avut loc s-au înregistrat pier
deri de ambele părți. Coman
damentul militar saigonez a 
dat publicității un comunicat 
în care arată că forțele pa
triotice au bombardat mai mul
te puncte întărite în provincia 
Dinii Tuong, la aproximativ 
70 km sud-vest dc capitala 
sud-vietnameză.

Comitete populare 
în alte cinci orașe

SAIGON 10 (Agerpres). — 
In alte cinci orașe sud-vietna- 
meze — Tay Ninh și capita
lele provinciilor Vinh Long, 
Each Gia, Vi Thanh și Can 
Tho — au fost constituite co
mitete populare revoluționare

— anunță agenția dc presă 
Eliberarea. La congresele con
stitutive au participat repre
zentanți ai diverselor organiza
ții de masă, ai comunităților 
religioase și ai forțelor armate 
de eliberare.

CAIRO 10 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei 
R.A.U. a declarat că o patru
lă a forțelor regulate egiptene, 
alcătuită din aproximativ 70 
dc militari șl însoțită de in
gineri al corpului de geniu, a 
traversat In noaptea de mier
curi spre joi Canalul de Suez 
și a atacat o poziție israelianfi, 
situată la nord de Ismail ia. în 
urma atacului au fost arun
cate în aer cinci bunkere și 
au fost distruse toate instala
țiile geniste ale poziției respec
tive.

Patrula egipteană a ocupat 
această poziție timp de trei ore, 
după care s-a retras — a adă
ugat purtătorul dc cuvînt. El 
a menționat totodată că atacul 
a luat prin surprindere (nițele 
israeliene care n-au ripostat.

O
TEL AVIV 10 (Agerpres). 

— Comentând comunicatul ofi
cial din Cairo, in legătură cu 
traversarea dc către forțe egip
tene a Canalului de Suez in

noaptea de miercuri spre joi, 
un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene a declarat: 
în regiunea respectivă nu a 
fost descoperită nici o urmă 
a unui atac egiptean contra 
vreunei fortificații israeliene ; 
de asemenea, nu a fost distrus 
nici un bunker, nu a fost în
registrată nici o pagubă și nu 
a fost constatat nici un semn 
al trecerii Silozului de către 
forțe egiptene.

O
OTTAWA 10 (Agerpres). — 

Răspunzind unei interpelări in 
Camera Comunelor, ministrul 
afacerilor externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, a declarat că 
țara sa sprijină pe deplin ape
lul adresat de secretarul gene
rai al O.N.U., U Thant, în ve
derea încetării tuturor acțiuni
lor militare intre Israel și ță
rile arabe și se opune oricărei 
livrări dc arme in Orientul 
Apropiat. Sharp a spus <ă Ca 
nada nu livrează arme nici 
uneia din părțile aflate in con
flict în Orientul Apropiat.

Ciocniri în Irianul de vest

PAȘI SPRE LUNA

Schema programului Apollo-ll do aselenizare, care dacă va fi respectat va permite 
la 20 iulie ca primul om să pășească pe solul lunar.

Numărătoarea 
inversă a început

CAPE KENNEDY 10 .’(Ager> 
preș). — „Numărătoare» in
versă14 preliminară în vederea 
lansării navei cosmice „Apollo- 
ll- — prevăzută pentru 16 
iulie — a început joi. Această 
operație, care va fi Urmați 
la 15 iulie de „numărătoarea 
inversă finală14, va permite teh"- 
nicienilor să descopere even
tualele neajunsuri tehnice ale 
navei cosmice, aflată pe ram
pa „39-A14 a „Portului -lunar’4 
de la Cape Kennedy.

Miercuri, cei trei astronauți 
— Armstrong, Aldrin și Col
lins — au revăzut, împreună 
cu experții Institutului tehno
logic din Massachusetts, progra
marea ordinatorului de naviga
ție, însărcinat cu urmărirea con
stantă a traiectoriei „tre
nului spațial" în cursul călăto
riei spre Lună, apoi a traiecto
riei cabinei principale în cursul 
reîntoarcerii pe Pămînt. A fost 
verificat, de asemenea, ordina

torul care va călăuzi modulul 
lunar în faza critică a asele
nizării.

Principalele 
momente 

ale coborîrii 
pe suprafața 

Lunii
CAPE KENNEDY 10 (Ager

pres). — La Cape Kennedy au 
fost comunicate principalele 
momente ale coborîrii prime
lor ființe umane pe suprafața 
Lunii, eveniment care va avea 
loc în zilele de 20 și 21 iulie. 
Astfel duminică' la ora 19,42 
ora Bucureștiului) „modulul 
lunar11, la bordul căruia se 
vor afla astronauții Neil Arm
strong și Edwin Aldrin, se va 
detașa de cabina de comandă 
indreptindu-se spre suprafața 
Lunii. La ora 22,08 este pre
văzută faza finală a coborîrii.

in zona „Mării Liniștii14. Prima 
alunizarc a unui vehicul cos
mic pilotat de un echipaj 
uman va avea loc Ia ora 22,19.

După ce astronauții vor sta 
aproape zece orc în „modulul 
lunar14 unde vor lua masa și 
se vor odihni, luni la ora 8,02 
(ora Bucureștiului) va fi cobo- 
rită scara cu nouă trepte care 
atinge suprafața lunară și va 
începe să funcționeze camera 
de televiziune care va tran
smite în direct pe Pămînt ac
tivitățile celor doi astronauți 
pe Lună. Momentul cmd primul 
pămintean va pune piciorul 
pe suprafața satelitului natural 
al Terrei va avea loc luni di
mineața la ora 8,17 (ora Bucu
reștiului), această cinste reve
nind lui Neil Armstrong care va 
fi urmat peste 30 de minute 
de Edwin Aldrin.

După o ședere de 2 ore și 
25 minute pe suprafața Lunii, 
astronauții vor reveni la bor
dul „modulului lunar44 care va 
decola la ora 19,55 in vederea 
întilnirii cu cabina de coman
dă și a reîntoarcerii pe Pămînt.

DJAKARTA 10 (Agerpres) — 
In regiunile muntoase din 
Irianul de vest au avut loo 
ciocniri între grupurile de re
zistență și trupele guvernamen 
talc indoneziene — anunță a- 
genția Reuter, citind declara
ția unui purtător dc cuvînt o- 
ficial. în cursui luptelor, care 
au avut loc in apropierea ba
zei forțelor guvernamentale

din localitatea Moanamani, au 
fost uciși mai mulți militari 
indonezieni.

După cum s-a anunțat, in 
Irianul de Vest, care a trecut 
sub administrația Indoneziei, 
după ce s-a afiat sub domina
ția olandeză, urmează să în
ceapă săptămina viitoare ple
biscitul care va decide viitorul 
acestui teritoriu.

Grevele „neoficiale" continuă
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Eforturile liderilor sindicali 
britanici de a pune capăt, după 
cum au promis guvernului, 
așa-numitelor greve neoficiale 
se lovesc de împotrivirea oa
menilor muncii. Pină acum li
derii trade-union-urilor au la 
activul lor un singur succes : 
ei au reușit să convingă 10 
îngrijitoare dc la uzinele de 
automobile Joseph Lucas să 
înceteze greva lor „neoficială" 
și să aștepte satisfacerea re
vendicărilor lor.

Cei 1 300 lucrători de la fur
nalele oțelăriilor din Port

Talbot (Țara Galilor), care sd' 
află de 11 zile intr-o grevă ne-j 
oficială, au refuzat miercuri să 
se reîntoarcă la lucru. Ei i-au 
întimpinat cu huiduieli pe li
derii veniți să-i convingă să 
înceteze greva.

Au hotărît, de asemenea, să 
continue greva lor ..neoficială'1 
cei 70 de lucrători de la sema
foarele căilor ferate din regi-î 
.unea răsăriteană. Mai mult, 
greva s-a extins miercuri și la 
regiunea nordică. Continuă și 
greva „neoficială44 a 2 000 do-< i 
cheri din Southampton.

Situație alimentară 
disperată în Biafra

OWERRI 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile 
de presă, aviația federală ni- 
geriană a bombardat aeropor
tul Uli, controlat de forțele 
biafreze. Nu au fost înregistra
te pagube sau victime omeneș
ti. Acest aeroport constituie 
singura legătură a Biafrei cu 
lumea exterioară. Se crede că 
raidurile avioanelor federale 
au drept scop să împiedice 
continuarea zborurilor cu aju
toare către Biafra.

în același timp, situația in 
ce privește asigurarea alimen
tației populației biafreze devi
ne pe zi ce trece tot mai dis
perată, rezervele existente ale 
Crucii Roșii internaționale fi
ind aproape epuizate. Organiza
țiile de ajutorare a victimelor 
războiului sînt in prezent in 
imposibilitate de a mai acor
da vreun ajutor persoanelor 
aflate în taberele de refugiați. 
Un preot irlandez, care condu
ce o tabără din regiunea 
Okwele, a declarat că nu poa

te distribui pe săptămina decit 
cel mult 15 tone de alimente 
unei populații de 60 000 de 
oameni. Dacă „această situație 
va continua, zeci de mii de 
bărbați, femei și copii vor 
muri în săptămînile următoare;

Și dacă pentru cei care se 
află in apropierea centrelor 
Crucii Roșii mai există unele 
șanse de supraviețuire, pen
tru ceilalți, care locuiesc de
parte de principalele drumuri, 
situația este mult mai tragică. 
O fiertură de rădăcini consti
tuie singura modalitate de a 
potoli foamea. în aceste regi
uni bolile fac ravagii, numărul 
morților devenind pc zi cc tre
ce tot mai mare.

In același timp, luptele pe 
front continuă. In regiunea de 
nord, Okigwi, forțele biafreze 
au respins în cursul ultimelor 
săptămini. mai multe atacuri 
ale trupelor federale. Armata 
guvernului federal încearcă în 
momentul de față să străpun
gă linia Okigwi—Orlu.

de persoane. Vor fi rechemate 
în țară 40 000 de persoane din 
Japonia, 45 000 din Okinawa, 
30 000 din Filipine, 10 000 din 
Taivan, 24 000 din America 
Latină șî 10 000 din Spania. 
Prin această hotărire vor fi 
readuși în S.U.A. și 10 000 de 
soldați americani din trupele 
staționate în Europa, dar care 
nu sînt afectate forțelor 
N.A.T.O.

Reducerea cu zece la sută a 
personalului civil american din 

•
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A început procesul 
inițiatorilor 

loviturii de stat
ORAN 10 (Agerpres). — La 

Oran a început joi procesul in
tentat celor 182 de foste ofi
cialități algeriene, acuzate de 
a fi inițiat o lovitură de stat 
în decembrie 1967.

Printre principalii acuzați se 
numără Tahar Zbiri, fost co
lonel și șef al statului major 
al Armatei populare naționale 
algeriene (care va fi judecat in 
contumacie) și Laroussi Khe- 
îifa. fost ministru și director 
general cil asociației naționale 
aeriene.

Procesul este judecat de că
tre un Tribunal Revoluționar, 
care a fost creat cu nouă luni 
in urmă. După cum mențio
nează agenția A.P., sentințele 
sale sint fără drept de apel, și 
numai o grațiere prezidenția
lă le-ar putea anula.

Pe scurt
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Dr. Charles Sheldon, specialist american în programe 
spațiale, a declarat in cadrul unui interviu că programul 
spațial american este o ÎNCUNUNARE A UNEI SUITE DE 
EFORTURI ALE GÎNDIRII SAVANȚILOR DIN FRANȚA, 
MAREA BRITANIE, GERMANIA, UNIUNEA SOVIETICA 

DîV ALTE ȚARI EUROPENE. Un omagiu trebuie adus 
lui Jules Verne, a cărui inspirație a stimulat imaginația 
oamenilor de știință. Membrii echipajului navei „Apollo-ll" 
au dat denumirea de „Columbia" cabinei de comandă în 
semn de recunoștință față de savanții europeni.

-Dacă „Apollo-ll" se va încheia cu succes, a spus omul 
de știință american, el este rezultatul unui efort mondial 
și este înfăptuit în numele întregii omeniri".

Astronautul american Frank 
Borman a părăsit joi Mosco
va, plecînd spre patrie. In tim
pul șederii în U.R.S.S., BOR
MAN A FOST PRIMIT DE 
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
SOVIETULUI SUPREM AL 
U.R.S.S., NIKOLAI PODGOK- 
NÎI, s-a întîlnit cu oameni de 
știință și cosmonauți sovietici. 
In afară de Moscova, x*l  a vi
zitat Leningradul, NoYosibirskul. 
și Crimeea.

Pe s

MIERCURI, ÎN ARGENTINA 
A FOST SĂRBĂTORITA ÎM
PLINIREA A 153 DE ANI DE 
LA OBȚINEREA INDEPEN
DENȚEI. Cu acest prilej, la 
Buenos Aires a avut loc o pa
radă militară în prezența pre
ședintelui Juan Carlos Ongania 
și primului ministru Peruvian, 
generalul Ernesto Montagne 
Sanchez, aflat in vizită oficială 
în Argentina.

curt
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — Congresul Statelor 
Unite a început examinarea 
proiectului sistemului de ra
chete antirachete „Safeguard". 
Eforturile adepfilor și adver
sarilor proiectului sint îndrep
tate înainte de toate, spre in
fluențarea parlamentarilor ne- 
deciși. In același timp, doi 
adversari ai proiectului, sena
torii John Sherman Cooper și 
Philip Hartke, încearcă să in
troducă amendamente la cere
rea Administrației privind cre
ditul initial de 750 milioane 
dolari destinat lansării proiec
tului, amendamente prin care 
Să limiteze posibilitatea folo
sirii acestei sume doar pentru 
cercetări legate de sistemul 
„Saleguard".

Agențiile M.E.N. și A.D.N. au 
anunțat că Republica Arabă 
Unită și Republica Democrată 
Germană au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

CHIRURGUL SUD-AFRICAN. 
CHRISTIAN BARNARD și cel 
de-al treilea pacient al său cu 
inima transplantată, Pieter 
Smith, vor pleca sîmbătă spre 
capitala Spaniei. Smith va fi 
primul dintre pacienții cu ini
ma grefată operați de Barnard 
care va efectua o călătorie în 
străinătate. El a fost supus in
tervenției chirurgicale la 7 
septembrie 1968, la spitalul din 
Capetown.

NUMAI ÎN DECURS DE O 
LUNA PESTE 560 MILITARI 
AU DEZERTAT DIN RÎNDUL 
FORȚELOR SAIGONEZE care 
acționează în sectorul Racii Gia. 
Dezertările au provocat dezin
tegrarea mai multor unități mi
litare.

Un purtător de cuvînt al cli
nicii Leroy din New York a 
declarat că STAREA SĂNĂTĂ
ȚII SECRETARULUI GENE
RAL AL O.N.U., U THANT, 
EVOLUEAZĂ NORMAL SPRE 
BINE.

U Thant, care a fost snpu< 
marți unei intervenții chirurgi
cale, urmează să părăsească 
clinica la sfirșitul săptăminii 
viitoare.

La tribunalul din Johannes
burg urmează să fie pronunțată 
joi sentința în procesul „mara- 
thofi" intentat lui Laurence 
Gandar, redactorul-șef al zia
rului sud-african „Rand Daily 
Mail".

Gandar a fost acuzat de ofi
cialitățile rasiste că ar fi pu
blicat in paginile cotidianului 
său știri false despre închiso
rile sud-africane. „Vina" redac- 
torului-șef al ziarului „Rând 
Daily Mail" este in realitate 
aceea că A DIFUZAT INFOR
MAȚII REFERITOARE LA 
TORTURILE LA CARE SÎNT 
SUPUȘI AFRICANII ARUN
CAȚI LX ÎNCHISORI DE AU
TORITĂȚILE R.S.A. PENTRU- 
(A SE OPUN REGIMULUI 

RASIST.

Guvernul Zambiei a informat 
miercuri Organizația Națiunilor 
Unite că AUTORITĂȚILE 
PORTUGHEZE DIN MOZLIM
BIC S-AU DEDAT LA O SE
RIE DE INCURSIUNI ÎN TE
RITORIUL ZAMBIAN, printre 
care și un bombardament de 
artilerie asupra unei zone- de 
frontieră.

In legătură cu .aceasta, un 
purtător de cuvînt al delegației 
Zambiei la O.N.U. a declarat 
că se așteaptă instrucțiuni din 
partea guvernului de la Lusaka 
in vederea unei eventuale ce
reri de convocare a Consiliului 
de Securitate.

JUSTIȚIA ARGENTINIAN^ 
A RESPINS REC URSUL PEN
TRU ELIBERAREA LUI RAl- 
MUNDO ONGARO, LIDER AL 
CONFEDERAȚIEI GENERALE 
A MUNCII DIN ARGENTINA, 
arestat la 30 iunie în orașul 
Cordoba, la citeva ore după a- 
sasinarea la Buenos Aires a 
lui Augusto Vandor. liderul a- 
ripii moderate a C.G.T.

Ongaro. împreună cu alți 64 
de fruntași sindicali, rămine la 
dispoziția puterii executive, în 
virtutea dispozițiilor in vigoare 
de la instaurarea stării excep
ționale.

O DELEGAȚIE MILITARĂ 
IRAKIANĂ A SOSIT LA AM
MAN. In cursul șederii sale în 
Iordania, delegația militară ira
kiană va avea convorbiri cu o- 
ficialitățile iordaniene în legă
tură cu situația din Orientul 
Apropiat.

O originală sală de concerte 
subterană s-a deschis în peștera 
cu stalactite de lingă orașul 
Miskolc, din R. P. Ungară. SCE
NA ESTE DESPĂRȚITĂ DE 
SALA DE RÎUL SUBTERAN 
STIX. EFECTELE DE LUMINA 
REALIZATE IN JURUL STA
LACTITELOR CREEAZĂ UN 
C ADRU FEERIC. Acustica gro
tei este, după părerea specia
liștilor. excelentă. x

Potrivit datelor oficiale. în 
iunie in Statele Unite NUMĂ
RUL ȘOMERILOR S-A C II K VT 
LA 3.4 MILIOANE. Nivelul șo
majului a fost mai ridicat in 
rîndurile populației de culoare.

Miercuri seara a sosit la 
Londra, intr-o vizită oiiciald, 
Joseph Sisco, secretar de stat 
adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele Orientului Apropiat. 
In timpul șederii sale iu ca
pitala Marii Britanii, Joseph 
Sisco va avea întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe, 
Michael Stewart, și cu alli re
prezentanți ai Ministerului de 
Externe britanic asupra pro-, 
blemelor privind situația din 
Orientul Apropiat.

Joseph Sisco va pleca la Pa
ris, unde in cursul zilei de vi
neri va li primii dc ministrul 
de externe france/. Maurice 
Schumann.
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Misiunea spațială a lui .Bonnv". micuța maimuță tai- 
landeză, lansată de la Cape Kennedy, la 28 iunie, la bordul 
„Biosatelitului-3", a însemnat UN SUCCES COMPLET DIN 
PUNCT DE VEDERE TEHNIC, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă doctorul Charles Wilson, responsabilul 
medical al acestei expediții. El a arătat că s-a efectuat o 
autopsie asupra corpului maimuței, dar va fi nevoie de ci- 
teva săptămini pentru a ști care au fost cauzele morțîi 
acesteia. Bonny se afla in perfectă stare de sănătate in mo
mentul in care a fost scoasă din capsula spațială. Din puncte 
de vedere biochimic, a continuat 'orbitorul, noi ani primit 
informații in decurs de trei zile cit în toate zborurile ame
ricane cu oameni la bord.

Pe scurt
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