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VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

fierbinte manifestare a unității in jurul partidului,* 

al tovarășului CEAUȘESC1/ I Petroșaniul văzut de sus...

Continuîndu-și vizita de lucru în țară, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, împreună cu tovarășii Manea Mănescu și Dumitru 
Popescu, au fost, ieri, oaspeții cetățenilor județului Dîmbovița. Salutați de-a 
lungul traseului de zeci și zeci de mii de locuitori, conducătorii de partid

și de stat au vizitat unități industriale și agricole, au avut consfătuiri fruc
tuoase cu activul de partid, cu cadre de conducere din economie, cu oa
meni ai muncii.

Obiective industriale
date în folosință

Mii și mii de oameni au sa
lutat, la plecarea din Pitești, 
cu un vibrant entuziasm, pe 
conducătorii partidului și sta
tului care, timp de o zi. au fost 
oaspeți ai frumoaselor melea
guri argeșene. Pe străzile Pi- 
teștiului. o adevărată revărsa
re de mulțime aclamă pe con
ducătorul iubit, scandează j 
„Ceaușescu — Ceaușescu”. flu
tură stcgulețe tricolore și ro
șii. Coloana mașinilor străba
te nesfîrșite culoare vii de oa
meni. De pretutindeni se în
tind buchete de flori, se aud 
urări de sănătate și putere de 
muncă adresate secretarului 
gem ral al partidului : ..Să ne 
trâiți. tovarășe Ceaușescu*', 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român”. „Trăiască patria so
cialistă”.

Șoseaua, șerpuind printre 
dealuri cu vii și livezi, printre 
lanuri întinse de griu auriu, 
duce spre plaiurile dîmbovițe- 
ne. Din piscurile semețe ale 
Bucogilor. prin văile repezi ale 
Dîmboviței și Ialomițej, pe dea
lurile pline de rod bogat, pînă 
în câmpiile mănoase din sud, 
se intîlnesc orașe și sate în 
care ultimul sfert de veac și-a 
pus puternic amprenta înnoi
toare.

Coloana mașinilor se oprește 
în fața unui arc de triumf pe 
care stă scris „Bun venit în 
Județul Dîmbovița, scumpe to
varășe Ceaușescu, iubiți con
ducători de partid și de stat".

Au venit în întîmpinare son
dori din vestitele schele petro
liere. mineri, țesătoare, repre
zentanți ai muncitorilor din 
întreg județul, au venit mii de 
locuitori din satele apropiate, 
dornici să aducă oaspeților 
dragi încă de la sosirea pe me 
leagurile dimbovițene prinosul 
dragostei și recunoștinței izvo- 
rite din inimă, să-și exprime 
încrederea deplină în politica 
internă și externă a partidu
lui și statului, hotărirca fermă 
de a traduce în viață progra
mul de înflorire și dezvoltare 
continuă a patriei socialiste.

Salutați cu un puternic en
tuziasm. tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer și celorlalți oaspeți le este 
adresat un călduros cuvint de 
bun sosit de către tovarășul 
Nicolae Tăbircă. prim-secretar 
al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular Județean.

Din mulțime se aud rostite 
mereu urări. ..Trăiască Partidul 
Comunist Român". ..Trăiască 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru", Ceaușescu și poporul", 
„Sănătate si bucurie", sînt cu
vinte scrise pe pancartele înăl
țate deasupra mulțimii, sînt 
cuvinte care se aud din toate 
părțile.

Intimpinat cu nesfîrșite ovații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru entuziasta 
primire și transmite locuitori
lor județului Dîmbovița un 
călduros salut din partea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a gu
vernului țării.

Se vizitează Uzina de piese 
de schimb și reparații de uti
laj chimic, unul din numeroa
sele obiective care au îmbo
gățit harta industrială a patriei 
în acest cincinal. Oaspeții sînt 
întimpinați de tovarășul Ale
xandru Boabă, ministrul indus
triei chimice, de membri ai co- 
îectivului de conducere al uzi
nei.

Profilată pe producerea unor 
importante piese dc schimb 
pentru utilaj chimic — reduc- 
toare, axe. cilindri, role, rul
menți, flanșe ele — precum și 
pe fabricarea unor utilaje chi
mice — schimbătoare de căl
dură. filtre, rezervoare, reci
pient, construcții metalice — 
uzina are de îndeplinit sarcini 
mari. Printre altele să amin
tim pe aceea — demnă dc un 

colectiv hotărît să-și dobîn- 
dească personalitate între în
treprinderile cu profil similar 
— do a concepe și produce cu 
mijloace proprii piese pentru 
utilaj chimic pe care în pre
zent le importăm. De asemenea, 
se cer menționate eforturile ce 
s-au făcut în timpul proiectă
rii, și apoi, al înzestrării sec
țiilor uzinei pentru a» se asi
gura o densitate sporită a uti
lajelor și a se realiza, astfel, 
un spor de productivitate ra
portat la suprafața construită.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer, to
varășii Manea Mănescu și Du
mitru Popescu sînt informați 
pe larg asupra perspectivelor 
ce există ca intr-un termen cît 
mai scurt uzina să producă la 
întreaga capacitate proiectată, 
asupra preocupărilor privind 
diversificarea producției in 
strînsă legătură ru preocupări
le de specializare; se fac reco
mandări privind asigurarea ca
drelor de muncitori și specia
liști. perfecționarea lor profe
sională. îrhbunătățirea colabo
rării între unitățile economice 
cu profil similar.

Apreciind că sînt mari posi
bilități, ca printr-o riguroasă 
planificare, printr-o organizare 
științifică a producției. încă de 
ia începutul activității, uzina 
să intre intr-un ritm constant 
de producție, tovarășul Ceaușes
cu recomandă reprezentanților 
ministerelor de specialitate, cit 
și colectivului de conducere al 
uzinei să studieze cit mai te
meinic și să ia din timp măsu
rile corespunzătoare pentru 
specializarea fiecărei unități, 
avînd în vedere necesitățile e- 
conomiei. cerințele de crește
re a producției și productivi
tății muncii, corespunzător exi
gențelor unei economii moder
ne, rezultatelor întreprinderilor 
similare din țările dezvoltate.

Conducătorii de partid și dc 
stat vizitează, in continuare, pc 
platforma industrială a Găieș- 
tiului. situată în extremitatea 
sudică a orașului, și un alt c- 
biectiv industrial — Fabrica 
de frigidere, a cărei construc
ție a început în septembrie a- 
nul trecut.

Aici, oaspeții sînt întimpi
nați de Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, și de colectivul de con
ducere al șantierului.

în fața unei machete, repre- 
zentind obiectivele situate pc 
platforma industrială a Găieș
tilor. directorul fabricii, ingi
ner Vasile Pătrășcoiu, înfăți
șează oaspeților principalii in
dicatori tehnico-econoinici ai 
viitoarei întreprinderi, proiec

tată de Institutul de proiectări 
pentru uzine și instalații pentru 
industria constructoare de ma
șini. Aflată în plin proces de 
construcție. întreprinderea va 
produce frigidere* de uz casnic 
cu compresor după o tehnolo
gie modernă, avînd o produc
ție anuală proiectată de 200 000 
bucăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că, prin gradul înalt 
al întreprinderii constructoare, 
cit și prin amplasamentul fa
bricii în apropierea unor sur
se de materii prime și mate
riale, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, se poate a- 
sigura desfășurarea ritmică a 
procesului de producție. în a- 
celași timp se recomandă să se 
acorde toată atenția diversifi
cării și perfecționării sub di
verse aspecte a modelelor de 
frigidere. Totodată, indică să 
se realizeze o cît mai bună 
colaborare a factorilor ce con
cură la asimilarea produselor, 
a întreprinderilor interesate, 
în paralel cu urgentarea lu
crărilor de construcție, în ve
derea scurtării termenelor de 
dare în producție.

în aplauzele miilor de oa
meni, prezenți pe platforma 
industrială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat

Dimensiuni noule si viita 
ale unei iiăliîne (Elăli: 

soim, hie, linii
Tirgoviște 1 Nume cu adinei 

rezonanțe în istoria existenței 
noastre, la a cărui rostire su
fletul tresare de mîndrie pa
triotică, de vibrantă emoție. 
Tirgoviște. localitate de care 
este legat numele lui Mircea 
Cel Bătrin. Vlad Țepeș, Matei 
Basarab, cetate a culturii, lea
găn al primelor slove tipărite 
pe meleagurile românești, Tîr- 
govi.ștc, loc de istoric, loc de 
impresionante evocări — tăcu
ta Curte domnească. Turnul 
Chindiei, Minăstirea Dealului, 
Casa poeților Văcărești, ruine-: 
le Palatului Brîncovenesc. Tir
goviște, cetate a afirmării dem
nității noastre, cetate sub ale 
cărei ziduri s-au scris pagini 
de biruință, pagini de glorie 
ale istorici patriei, ale apărării 
ființei naționale a poporului 
român. 

se îndreaptă spre centrul ora
șului, unde mii de localnici 
îi primesc pe oaspeți cu urale. 
și ovații entuziaste.

Cu aceleași sentimente de 
stimă și prețuire și-au • intim
pinat oaspeții dragi și locuito
rii satelor Dragodana, Șuța 
Seacă, Olteni, Viișoara, Dum
bravă. Lingă mesele încărcate 
cu roadele cîmpului, lingă 
curțile înfrumusețate de co
voarele împodobite cu motive 
populare, o mare mulțime de 
oameni, bărbați și femei, vârst
nici și tineri, copii cu cravate 
roșii, au ieșit să ureze bun ve
nit pe aceste meleaguri, con
ducătorilor partidului, să-i pri
mească cu toată dragostea ini
mii lor, să mărturisească și in 
acest fel puternica, indestruc
tibila unitate dintre partid și 
popor. Se aclamă cu gutere 
pentru partid .și patria socialis
tă. „Să ne trâiți, tovarășe 
Ceaușescu", „Vă așteptăm ori- 
cînd ca pe un oaspete drag" 
— sînt cuvinte ce se aud în 
fiecare sat străbătut.

Coloana mașinilor, traversînd 
în aplauzele miilor de oameni 
peisajul îmbogățit cu sonde, 
pădurile cu arbori semeți ce 
mărginesc șoseaua, se apropie 
de orașul Tirgoviște, reședința 
județului.

Poate toate aceste vestigii ale 
trecutului au îndemnat gazdele 
ospitaliere să înalțe la intrarea 
în oraș un arc de triumf în
chipuind turnurile uhei cetăți. 
Urarea dc bun venit adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este înscrisă pe frontispiciul 
acestui sugestiv arc de triumf, 
în același timp, pentru cel ce 
cunoaște orașul de azi și, mai 
ales, pentru cel ce cunoaște 
perspectivele de dezvoltare, 
turnurile arcului dc triumf sînt 
.și un fericit simbol al realită
ților, al izbînzilor contempora
ne, al ritmului impetuos de 
dezvoltare care se poate exem
plifica și prin aceea că pro
ducția industrială a orașului 
este azi de peste 30 de ori mai 
mare decît în 1949.

Cu sentimentul tonic al mîn- 
driei pentru tot ceea ce au 

înfăptuit, al hotăririi de a spori 
aceste realizări, au venit oa
menii muncii din Tirgoviște 
să-i întîmpine pe tâvârășii Ni
colae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer, care, împreună ou 
tovarășii Manca Mănescu .și 
Dumitru Popescu, vizitează ju
dețul Dîmbovița. Tovarășului 
Nicolae' Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți li se face și aici, ca 
pretutindeni o primire căldu
roasă. Numele secretarului ge
neral al partidului este rostit 
fără contenire, din mii de gla
suri, ca o dovadă a încrederii 
poporului in partid, în politica 
sa .Se aud din mulțime cuvin
tele „P.C.R.—P.C.R.",, „Ceaușes
cu, luptător, pentru pace și 
popor", „Ceaușescu și poporul".

Lingă partea sudică a muni
cipiului Tirgoviște sg. va crea 
în următorii ani o nouă zonă 
industrială earc va da noi va
lențe moderne orașului. Tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, celorlalți 
oaspeți le sînt prezentate am
plasamentele viitoarelor între
prinderi, unde vor lucra circa 
10 000 de muncitori. Sînt 
prezenți aici pentru a da expli
cații asupra amplasării obiecti
velor industriale în această zonă 
miniștrii Nicolai Agachi, Ton 
Crăciun, Matei Ghigiu. Dumitru 
Mosora, Nicolae Toader. Este 
prevăzut să se amplaseze aici 
uzina de oțeluri înalt aliate și 
scule, o nouă fabrică de strun
guri și alte întreprinderi — o- 
biective de mare însemnătate 
pentru economia națională. Toa
te vor fi realizate în viitorul 
plan cincinal, construcția uno
ra fiind hotărîtă să înceapă în
că în 1969.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați că de 
la început s-a avut în vedere 
situarea noilor obiective in a- 
propierea unor linii de comu
nicare feroviare, existente, po-, 
sibilitatea aprovizionării lor cu 
energie electrică și alimentării 
cu apă, existența în apropie» e 
a materiei prime și forței de 
muncă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca ter
menele de realizare' a viitoa
relor construcții să fie stabilite 
cu mai multă chibzuință, să 
se evite risipa de timp și ma
teriale, să se studieze cu aten
ție cele mai bune metode de 
organizare și de muncă pentru 
ca noile obiective să poată 
intra în funcțiune intr-un ter
men cît mai scurt, să contri
buie cu produsele lor la satis
facerea unor cerințe vitale ale 
economiei naționale. Se fac re
comandări privind soluționarea 
cît mai corespunzătoare a fie
căreia dintre multiplele pro
bleme implicate de amplasa

rea și crearea acestei noi zone 
industriale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sugerează să se stu
dieze posibilitatea înființării u- 
nei întreprinderi în care să lu
creze femei, în vederea solu
ționării unei probleme de ma
re importanță. Referitor la cons
truirea unor noi obiecti-

©

ve economice, tovarășul 
Ceaușescu recomandă ca pro
dusele acestora să fie utile cît
mai multor întreprinderi din 
zona respectivă, să se asigure 
o eficientă cooperare între a- 
cestea. De asemenea, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. dă 
indicația să se urmărească și 
aici, ca și în alte localități, 
intrarea parțială în exploatare 
a noilor unități industriale, a 
diferitelor lipii tehnologice. Lâ 
construirea acestor obiecțive șă 
se utilizeze într-o măsură cît 
mai. marc, prefabricatele, . iar 
lucrările de finisare a marilor
panouri să se execute cît mai 
mult Ia sol.

în uratele miilor de oameni, 
oaspeții străbat în - mașini stră*- 
zile orașului. Pretutindeni dom
nește o atmosferă de voie bu
nă. Le sediul Comitetului ju
dețean de partid, discuțiile a- 
supra dezvoltării orașului sînt 
continuate. Secretarului gene
ral al partidului și celorlal!/ 
oaspeți le sint prezentate grafice 
și machete privind sistematiza
rea teritorială a reședinței .ju
dețului Dîmbovița.

Este vizitată, apoi, Uzina de 
utilaj petrolier, a doua mare 
unitate de acest fel din țară.

La intrarea în întreprindere, 
oaspeții sint salutați de mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Avram, de co
lectivul de conducere al între
prinderii.

însoțind pe oaspeți prin 
principalele secții de producție 
ale întreprinderii, directorul 
unității, ing. Gheorghe Tănă- 
soiu, arată că aici se produce 
o gamă largă de utilaje pe
troliere, printre care sondeze 
geologice, instalații de inter
venție, aulotrolii pentru mă
surători speciale, automacarale 
de 5 tone, precum și alte uti
laje.

La plecarea din uzină, Iova- 
Ceaușescu este 
un rnare număr

rășul Nicolae 
înconjurat de
de 
ral

muncitori. Secretarul gene- 
al partidului felicită co

lectivul uzinei pentru realiză
rile obținute, urîndu-i noi suc
cese în activitatea viitoare.

Andrei VELA
Nicolae DRAGOȘ £ 
Mircea IONESCU
Ion ZAMFIR ESCU ® 

♦ Continuare în pag. a 2-a Q 

Din salba celor o sulă de 
obiective industriale luate ca 
angajament în întrecerea so
cialistă, pe măsură ce se îm
puținează zilele ce ne mai 
despart de Congresul parti
dului constructorii șantiere
lor din Valea Jiului ale 
T.C.M.M întețesc frecvența 
prezentării la recepție a lu
crărilor industriale și a insta
lațiile,- t hnologice executate 
de colect-'vul lor la exploată
rile miniere, preparațiile și 
alte unități beneficiare din 
cadrul Centralei cărbunelui.

Complexul social-ad- 
ministrativ Uricani
La mină Uricani, construc

torii ■ T.C.M.M. au predat în 
folosință beneficiarului un 
modern complex~sucial-admi- 
nisțrativ, cupripzînd o baie 
spațioasă, vestiare, lămpărie, 
cabinet medical, birouri ad
ministrative ș. a.

Construită cu o capacitate 
inițială de deservire pentru 
1 500 muncitori subterani și 
450 muncitori de suprafață, 
noua construcție e prevăzută 
cu posibilitatea de supraeta
jare și deci de mărire a ca
pacității de deservire în vi
itor. Ceea ce atrage în mod 
vădit atenția la noua baie a 
minerilor din Uricani este 
gradul înalt de confort. Baia 
dispune de o instalație de aer 
condiționat care asigură o 
temperatură optimă atît în 
încăperea dușurilor cît și în 
vestiare pentru uscarea hai
nelor de lucru ale minerilor. 
O noutate aparte a băii de 
la Uricani, față de băile date 
în folosință în ultimii ani la 
minele din bazin, este posi

Ridicarea
„in rană 
a indicatorilor 
dc calitate

Creșterea vertiginoasă, in viitorul deceniu, a extracției de căr
bune — numai în bazinul carbonifer Petroșani, producția va spori 
cu citeva milioane de tone —, puternic conturată de proiectul Di
rectivelor C.C. al P.C.R. care pregătesc cel de-al X-Iea Congres al 
partidului, nu pierde din vedere imperativul calității cărbunelui 
extras, al preparării cu înalte trepte de înnobilare. Ridicarea „în 
rang" a acestor atribute este cit se poate de firească, dacă ținem 
seama de exigențele superioare care se pun în fața industriei noas
tre, la toate nivelele.

Preparațiile din Valea Jiului și-au făcut din indicatorii de 
calitate ai purificării cărbunelui primit de la minerii din adine, 
obiective majore pe care se străduiesc din răsputeri, in cadrul rod
nicei lor întreceri, le îndeplinească cum se cuvine.

Pentru colectivul preparatorilor de la Corcești respectarea 
normei privind cenușa globală a cărbunelui spălat implică o aten
ție deosebită, indicativul ca atare constituind o „deviere" de la 
bunele rezultate obținute pc primele 6 luni la această unitate (se 
înregistrează o depășire de 0,2—0,3 puncte).

Cadrele tehnice și muncitorii de la sectorul preparare, ser
viciul tehnologic, coordonați și sprijiniți de comitetul de direc
ție, desfășoară o activitate susținută pe această linie, materiali
zată în :

♦ îmbunătățirea sortului de normal 0—10 mm, prin realiza
rea și înșilozarea separată do la mașina de zețaj. Această măsură 
atrage după sine un complex de lucrări, între caro menționăm : 
mărirea capacității de transport a benzilor 97, 98 și 99 și egutarca 
normalului 0—10 mm pe ciururile vibrante existente. Se preconi
zează ca și egutarca . mixtelor respective să se efectueze tot pe 
ciururi, care vor fi montate in cursul lunii curente.

♦ ameliorarea sortului normal 0—80 mm, în care caz se pre
vede menținerea in cu vele do separare a nivelului și densității con
stante (1,42 kg/dmc) și revizia periodică, minuțioasă, a pompelor 
de circulație ale cuvei.

♦ reducerea umidității, prin asigurarea unei curățiri perma
nente și corespunzătoare a centrifugelor pentru egutarca produse
lor mărunte (supragranulate flotație 0,5—3 mm), evitarea intrării 
apei în silozuri și .curățirea dispozitivelor de captare n apei de la 
gurile de evacuare din silozuri, la încărcare.

In baza realizărilor meritorii obținute pină in prezent la cei
lalți indicatori, considerăm că măsurile luate la preparați;» Co
roești pentru reducerea conținutului de cenușă globală ai cărbune- ‘ 
lui spălat vor fi transpuse exemplar in practică, mai ales că in 
cinstea Congresului colectivul capabil și harnic al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de aici s-a angajat să reducă cu 0,1 
puncte acest important indicator.

bilitatea reglării temperaturii 
apei la fiecare duș. De ase
menea, baia este echipată 
cu o instalație de raze ultra
violete.

Intre anexele principale ale 
noului complex social-admi- 
nistrativ se mai numără 
lămpăria cu autoservire do
tată cu lămpi electrice de 
cap, stația de salvare mo
dern echipată, spălătoria peh- 
tru curățirea echipamentului 
dc protecție etc.

Atelierul electromeca
nic al E. M. Lupeni
Cu întreaga capacitate a 

intrat nu demult in funcțiu
ne noul atelier electromeca
nic al minei Lupeni.

Intre anexele principale ale 
atelierului recepționate de la 
constructor (T.C.M.M.) se nu
mără : instalația pentru ridi
carea mașinilor și utilajelor 
grele aduse din subteran pen
tru reparații, șopronul pentru 
depozitarea utilajelor, grupul 
sanitar cuprinzînd un spă
lător cu dușuri, vestiar etc. 
Totodată secțiile noului ate
lier au fost dotate cu mașini- 
unelte și instalații tehnologice 
ca strunguri, raboteze, mașini 
de găurit, agregate de sudu
ră, cuptor pentru uscarea e- 
lectromotoarelor precum și 
cu mijloace adecvate pentru 
asigurarea unui microclimat, 
corespunzător normelor de si
guranță, cum este instalația 
de ventilație la atelierul de 
sudură ș. a.

O
In curînd se va face re

cepția unui alt atelier similar 
și la mina Vulcan.

I. B.
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In centrul orașului, care a 
tmbrăcat haine sărbătorești, are 
Soc un impresionant miting la 
• arc participă mii de locuitori 
r! Tîrgoviște).

Luînd cuvîntul, tovarășul 
ÎN’' olae Tâhir.â. prim-secrotar 
al Comitetului județean Dim
bovița al P.C.R., a exprimat 
*dinca satisfacție de a avea ca

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAEȘESCLJ

Ia adunarea populară 
din municipiul Tîrgoviște

Dragi tovarăși.

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locui
ți rilor municipiului Tîrgoviște 
și județului Dîmbovița un caid 
salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
(aplauze puternice).

In cursul vizitei de lucru în 
(județul Dîmbovița am vizitat 
două întreprinderi din Găiești 
—1 una care a început de acum 
să producă, iar alta de frigide
re. care se află în construcție 
și care, după toate asigurările, 
va da primele produse în pri
mul semestru al anului viitor. 
Am vizitat o întreprindere mai 
veche, dar în plină dezvoltare — 
Uzina de utilaj petrolier. îm
preună cu ministrul industriei 
construcțiilor do mașini și cu 
ministrul industriei metalurgi
ce am discutat despre ampla
sarea unor noi obiective in 
Tîrgoviște — unele din ele vor 
Începe să fie construite încă 
din acest an : este vorba de o 
oțelărie de circa 600 mii tone 
și o uzină de strunguri care, 
după cit spun tovarășii care o 
vor construi, va fi chiar mai 
mare decit actuala uzină de 
strunguri din Arad. Numai in 
aceste două uzine vor lucra 
peste 10 mii de salariați. (vii 
aplauze).

După cum vedeți, tovarăși, 
politica partidului și guvernu
lui. de dezvoltare susținută a 
industriei in toate zonele ță
rii este aplicată cu fermitate 
și in ce privește județul dum
neavoastră. De altfel, în cursul 
acestui cincinal, un mare nu- 
măr de localități, dc- zone ale 
țării noastre, care in trecut 
nu aveau nici un fel de in
dustrie. au devenit centre in
dustriale, iar unele dintre ele 
centre puternic industrializate. 
Pe această linie se va dezvol
ta și vechea cetate de scaun 
Tîrgoviște, care in cursul cin
cinalului viitor va deveni o 
puternică cetate a oțelului si 
industriei constructoare de ma
șini. (aplauze puternice, pre
lungite).

In cursul acestei scurte vi
zite am putut constata cu sa
tisfacție entuziasmul și hotărî- 
rca cu care muncitorii, teh
nicienii și inginerii, conduce
rile întreprinderilor, comuniș
tii îndeplinesc sarcinile de 
creștere a producției pe care 
le au, aducindu-.și astfel din 
plin contribuția la dezvoltarea 
ți înflorirea patriei noastre so
cialiste-. Doresc să adresez, cu 
acest prilej, cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor 
muncii din Tîrgoviște și din 
(județul Dimbovița pentru re
zultatele bune obținute in ac
tivitatea lor. (aplauze puterni
ce, ovații).

De asemenea, doresc să evi
dențiez, in cadrul acestei adu
nări populare, activitatea des
fășurată de comuniști, de or
ganizațiile de partid, de comi
tetul județean de partid, de ac
tivul de partid, care îndepli
nesc in mod conștiincios, cu 
cinste sarcinile mari încredin
țate de Comitetul Central al 
partidului — .și să le adresez 
.și lor, cele mai calde felicitări 
pentru activitatea desfășurată, 
(aplauze puternice, prelungite).

Desigur tovarăși, dezvoltarea 
industrială a municipiului dv. 
pune totodată problema dezvol
tării construcției de locuințe, 

oaspete pe pămintul străvex hjj 
cetăți în care timpul a păstrat 
urmele atâtor eroi ai istoriei 
noastre, pe cel mai iubit fiu 
al României socialiste, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător de frunte al parti
dului și statului, personalitate 
proeminentă a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. pe tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer și pe ceilalți con
ducători de partid.

și în general probleme legate 
de lărgirea întregii baze de 
deservire — economică, comer
cială, culturală — a oamenilor 
muncii din Tîrgoviște. In a- 
ceastă direcție, după cum știți, 
s-au făcut mari eforturi și se 
vor face multe în continuare. 
In legătură cu aceasta aș dori 
să mă refer însă la un anumit 
aspect — și anume la faptul 
că orașul Tîrgoviște este unul 
din vechile orașe istorice ale 
patriei noastre; aceasta impu
ne ca arhitecții orașului, Con
siliul popular județean, să ți
nă seama de această particula
ritate a orașului și să păstre
ze cu grijă tot ceea ce amin
tește de trecutul glorios de 
luptă al patriei noastre, al 
înaintașilor noștri (vii aplauze). 
Aceasta presupune, tovarăși, să 
nu demolăm nimic din vechile 
locuințe, din vechile edificii 
ale municipiului dumneavoas
tră, să construim pe locurile 
virane, pe terenurile libere — 
care sint suficiente — și să 
păstrăm vechile construcții și 
edificii atit ca monumente de 
artă, cît și ca mărturii concre
te ale istoriei neamului nos
tru. ale luptei poporului român 
pentru independență și neatîr- 
nare. (aplauze puternice, p 
lungite). Noi construim orîn- 
duirea socialistă, care asigură 
fericirea și bunăstarea poporu
lui nostru, dar nu pe un teren 
gol : construim socialismul
păstrînd cu recunoștință și 
dezvoltînd tot ceea ce au cons
truit mai bun. tot ceea ce au 
ridicat mai frumos înaintașii. 
Ceea ce ci au construit ne a- 
mintește patriotismul cu care 
ci au luptat pentru a asigura 
dezvoltarea națiunii noastre, 
(aplauze puternice, ovații). Să 
ne străduim să armonizăm cît 
mai bine, cît mai frumos tre
cutul cu prezentul — mă refer, 
firește, la arhitectonica crra- 
șului — să construim în așa 
fel noile edificii, noile locuin
țe incit acestea să pună și mai 
mult in valoare clădirile mai 
vechi ; din îmbinarea aceasta 
armonioasă a trecutului cu pre
zentul să dăm municipiului Tîr
goviște o înfățișare și mai fru
moasă. care să vorbească cu 
măreție despre munca minu
nată de astăzi a constructorilor 
socialismului, care continuă 
tradițiile înaintașilor lor și . are 
sint ferm hotăriți- să înfăp
tuiască neabătut politica parti
dului. de construcție a socia
lismului și comunismului în 
România. (Vii și puternice a- 
plauze. urale).

Dragi tovarăși.

După cum știți, in întreaga 
țară au avut loc dezbateri pc 
marginea documentelor Comi
tetului Central pentru Congre
sul al X-lea al partidului. în
tregul nostru popor se pregă
tește să întâmpine cu rezultate 
tot mai însemnate in muncă, 
atît Congresul cit și cea dc-a 
25-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist. A- 
ceste două importante eveni
mente din viața poporului și 
a partidului nostru vor fi, fără 
îndoială, întâmpinate și dc dum
neavoastră — așa cum sint în
tâmpinate do Întregul nostru 
popor — cu succese tot mai 
mari în toate domeniile de ac
tivitate, cu hotărîrea de a în
făptui prevederile Congresului 
al IX-lea și de a vă pregăti 
în cele mai bune condiții pen

Tnfățișînd realizările obținu
te de oamenii muncii din (ju
deț în cinstea Congresului al 
IX-lea și a celei de-a 25-a ani
versări *a eliberării țării, entu
ziasmul cu care se realizează 
«sarcinile și angajamentele lua
te, precum și preocupările pen- 
tru perfecționarea activității în 
toate domeniile, primul secre
tar al comitetului județean de 
partid a spus în încheiere 1 
..Cu entuziasm și nemărginită 
încredere, conferința organiza
ției de partid care a avut loc 
zilele trecute, în numele tutu
ror comuniștilor din județul 
nostru, și-a exprimat adeziu
nea deplină la hotărîrea con
ferinței extraordinare a orga
nizației de partid din Capita
lă de a propune Congresului 
realegerea dumneavoastră, 
scumpi' tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in înalta funcție de 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului. Ne 
mindrim amintindu-ne că dum
neavoastră. fiu devotat al cla
sei muncitoare, al poporului, 

tru a trece la transpunerea în 
viață a hotăririlor ce vor fi a- 
doptate de cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Cunoașteți, documentele Con
gresului și nu doresc să mă o- 
presc acum asupra lor. Ele dau 
o perspectivă luminoasă pri
vind dezvoltarea întregii țări 
pină în 1975 și mai departe 
pină în 1980. Acest program de 
dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei socialiste, de înflorire 
a patriei noastre, de ridicarea 
nivelului de viață al între
gului popor va face ca Româ
nia să se apropie și mai mult 
de țările dezvoltate din punct 
de vedere economic; vom pu
tea astfel spune că socialismul 
a asigurat dezvoltarea uriașă 
a industriei și agrioulturii ro
mânești, că vom crea, pe a- 
ceastă bază, condiții pentru a 
putea trece treptat la făurirea 
celei mai drepte societăți — 
societatea comunistă (aplauze 
puternice, prelungite). Tocmai 
pentru că dau o asemenea 
perspectivă luminoasă, aceste 
documente au fost dezbătute 
și aprobate in unanimitate de 
organizațiile de partid, de toa
te conferințele județene și — 
s-ar putea spune — de între
gul nostru popor, hotărît să fa
că totul pentru a le traduce 
în viață.

Unanimitatea cu care partidul 
și poporul au aprobat aceste 
documente ne dau convinge
rea că ele vor fi adoptate în- 
tr-un mod la fel de unanim 
de Congresul al X-lea al par
tidului, că, prin munca eroi
că a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a tuturor celor 
ce muncesc din patria noas
tră, fără deosebire de națio
nalitate, ele vor fi traduse în 
viață, că acesta este programul 
întregului nostru popor (aplau
ze puternice, urale. Se scan
dează P.C.R., P.C.R.).

Prcocupindu-ne de dezvolta
rea socialistă a patriei noastre, 
noi acționăm permanent pen
tru dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste. Sîntem hotă- 
rîți să ne indeplinim îndato
ririle ce ne revin ca țară 
membră a Tratatului de la Var
șovia in cazul unui atac impe
rialist. Dc asemenea, sîntem 
hotăriți să dezvoltăm relațiile 
do colaborare multilaterală cu 
țările din cadrul C.A.E.R., 
în același timp dorim să 
voltăm relațiile cu toate țări
le socialiste, avind convinge
rea că colaborarea și unitatea 
strânsă a tuturor țărilor socia
liste contribuie la mersul îna
inte al fiecărei țări, pe calea 
socialismului și comunismului, 
asigură întărirea sistemului 
mondial socialist și deschide 
perspective tot mai largi pen
tru victoria socialismului în 
întreaga lume (aplauze puter
nice, prelungite).

Noi considerăm că divergen
țele existente astăzi între țări
le socialiste sint vremelnice, 
că ceea ce unește țările socia
liste este incomparabil mai pu
ternic decit aceste deosebiri 
de păreri sau divergențe, că 
trebuie să se facă totul pentru 
a se depăși aceste momente 
grele, pentru a asigura unita
tea. In ceea ce le privește. 
Partidul Comunist Român și 
Guvernul României socialiste 
vor face totul pentru a întări 
colaborarea și unitatea cu toa
te țările socialiste. (aplauze 
puternice).

Noi considerăm că victoria 

ați participat în anii grei de 
ilegalitate la acțiunile munci
torilor tirgovișteni.

Vă asigurăm, stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a face din această stră
veche localitate o puternică ci
tadelă a industriei, culturii și 
civilizației socialiste, că vom 
urma cu neabătută fermitate 
și încredere politica partidu
lui, hotărîrile ce vor fi adop
tate la istoricul Congres al 
X-lea.

întâmpinat cu vii și înd<x 
lungi aplauze, într-o atmosferă 
de profundă însuflețire, ia cu
vîntul secretarul general al 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintarea este 
subliniată în repetate xrînduri 
de aplauzele și ovațiile parti
cipant lor. Se scandează pentru 
partid, pentru patria socialistă, 
pentru poporul român și con
ducătorii săi, pentru tovarășul 
Ceaușescu.

socialismului in România, că 
apartenența României la sis
temul mondial socialist nu tre
buie în nici un fel să ducă la 
izolare de alte state ale lu
mii. dimpotrivă considerăm ca 
o datorie atît națională cît și 
internațională să dezvoltăm co
laborarea cu toate ștatcle lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială, aducîndu-nc prin aceasta 
contribuția la dezvoltarea co
laborării și cooperării interna
ționale, la asigurarea păcii în 
întreaga lume, (vii aplauze). 
Trebuie să acționăm permanent 
în această direcție, să dezvol
tăm colaborarea și cooperarea 
cu țările cu altă orînduire so
cială de pe toate meridianele 
globului. Așezînd la baza aces
tor relații principiile egalității 
în drepturi, respectării suvera
nității și independenței națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne, dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî dezvol
tarea fără nici un amestec din 
afară — asigurăm condiții pen
tru o colaborare trainică între 
popoare, pentru întărirea păcii 
în lume, (aplauze puternice).

După cum cunoașteți, Tezele 
și Directivele Comitetului Cen
tral pentru Congresul al X-lea 
dau principiile generale ale po
liticii interne și externe a pa
triei noastre; ele asigură o- 
rientarca pentru elaborarea pro-: 
gramului de dezvoltare in con
tinuare a construcției socia
liste în România, pentru poli
tica dc colaborare cu țările so
cialisto, cu toate țările lumii. 
Considerăm că aceste două la
turi ale activității partidului 
și guvernului nostru — du 
construcție socialistă și de co
laborare internațională in sco
pul asigurării păcii în lume — 
constituie un tot inseparabil, 
înfăptuim neabătut această po
litică, ne aducem contribuția 
atit la cauza socialismului, cît 
și la cauza păcii i-» lum \ (a- 
plauze puternice).

In cursul vizitelor de ieri și 
de azi — ca de altfel și în vi
zitele făcute săptămîna trecută 
— în întâlnirile pe care mem
brii Comitetului Central, ai 
conducerii partidului lc-au a- 
vut în întreaga țară cu oa
menii muncii, am putut consta
ta cu satisfacție entuziasmul și 
fermitatea cu care întregul po
por sprijină politica partidului, 
hotărîrea lui dc a înfăptui 
neabătut această politică gene
rală, internă și externă, a parti
dului și guvernului patriei noas
tre. Țin să declar aici că a- 
ceste manifestări de atașament 
și de profundă adeziune la po
litica partidului și guvernului 
ne dau o .și mai mare încre
dere in justețea drumului pe 
care pășim, constituie — dacă 
se poale spune așa — o veri
ficare publică, din partea în
tregului popor, a valabilității 
acestei politici. Concluzia cu 
care am plecat de la toate in
tîlnirile cu oamenii muncii — 
și cu care plecăm și de aici —• 
este că în unanimitate, între
gul nostru popor sprijină și 
este hotărît să înfăptuiască a- 
ceastă politică (aplauze puter
nice, se scandează .Ceaușescu 
și poporul"). Aceste calde mani
festări no obligă pe noi, cei 
din Comitetul Central, din gu
vern, din Consiliul de Stat, pe 
cei cărora partidul și poporul 
le-a încredințat să conducă 
destinele țării, să facem totul, 
să acționăm in așa fel incit să 

realizăm în cele mai bune con
diții acest program care expri
mă năzuințele vitale ale între
gului nostru popor.

In această piață — precum 
și în cadrul altor întâlniri — 
s-a aclamat de multe ori 
„Ceaușescu, Ceaușescu". Eu văd 
in aceasta o expresie a încre
derii în conducerea colectivă a 
partidului nostru și vă asigur 
tovarăși că Comitetul nostru 
Central, conducerea sa colecti
vă va lucra ca un tot unic, 
pentru a merita încrederea pe 
care -întregul popor o are în 
ea (aplauze puternice, urale).

Cunosc municipiul dumnea
voastră și județul dumneavoas
tră din anul 1935. Intr-adevăr 
mă leagă multe amintiri de a- 
ceste locuri, de activitatea des
fășurată aici în condițiile ile
galității pentru apărarea inte- 

) resolor oamenilor muncii. Nu 
departe de aici am fost arestat 
dc Siguranță. Desigur și amin
tirile pot fi plăcute sau neplă
cute. Păstrez o amintire plăcu
tă despre oamenii minunați de 
pe aceste meleaguri. Și atunci, 
in anii ilegalității, am simțit 
în rîndul muncitorilor, țărani
lor, oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri același spri
jin; aceeași hotărîre de a urma 
politica comuniștilor, de a face 
totul pentru triumful socialis
mului în țara noastră. Și iată 
tovarăși că ceea ce acum 34 
de ani era pentru mulți dintre 
noi doar un vis — și — ca să 
spun așa — un vis frumos dar 
care încă nu se întrevedea cum 
va fi, a devenit astăzi o reali
tate. Intr-adevăr, sub conduce
rea comuniștilor, noi nu numai 
că am răsturnat clasele exploa
tatoare, dar am înfăptuit o via
ță nouă, cum nici nu se putea 
Visa acum 34 de ani. Dezvol
tăm industria, agricultura, ști
ința, cultura: nivelul de viață 
al poporului nostru crește con
tinuu: putem spune că între
gul nostru popor simte zi de 
zi tot mai mult binefacerile 
socialismului (aplauze puternice, 
prelungite).

M-am referit la- acest moment 
îndepărtat, pentru că cîteoda- 
tă mai ’auzim unele întrebări 
— e drept nu la noi în țară — 
dacă nu cumva există perico
lul ca să sc reîntoarcă capita
liștii* și moșierii, ca muncitorii 
și țăranii să trebuiască să dea 
înapoi fabricile și moșiile foști
lor exploatatori. In primul rind 
cred că dacă cei care-și pun a- 
semenea întrebări ar fi în a- 
ceastă piață ar avea răspun
sul elocvent că această posi
bilitate nu există în România 
(aplauze furtunoase, urale, se 
scandează .Ceaușescu, Ceauses
cu", „P.C.R., P.C.R."). Ceea ce 
am construit — uzinele, fabri
cile, întreprinderile noi — ceea 

‘ce ne propunem să construim., 
aici, întrec de zeci de ori ceea 
ce am moștenit de la vechii 
capitaliști și moșieri; și este de 
înțeles că făuritorii acestei in
dustrii moderne, acestei agricul
turi în plină dezvoltare sînt ho- 
tărîți să stăpînească în comun, 
ei> și numai ei, aceste bunuri, 
să asigure ca produsele acestor 

'’bunuri să fie ale celor ce mun
cesc din patria noastră și nu
mai ale lor (aplauze puternice, 
prelungite).

Intr-adevăr, tovarăși, nu exis
tă in România forțe care să 
încerce cel puțin să pună in 
vreun fel în pericol orinduirea 
noastră socialistă I Știm câ în 
lume există încă imperialism, 
că mai sint cercuri reacționare 
în afară, dar noi putem spune 
cu toată hotărîrea că poporul 
nostru este ferm hotărît să-și 
apere cuceririle revoluționare 
împotriva oricui ar îndrăzni să 
se atingă de ele, să apere socia
lismul care a triumfal pentru 
totdeauna pc. pămintul Româ
niei (aplauze puternice, se scan
dează „P.C.R., P.C.R.").

Considerăm că victoria socia
lismului înseamnă și întărirea 
independenței, a suveranității 
naționale, a democrației socia
liste, înseamnă înfăptuirea so
cietății în care poporul este 
stăpînul tuturor bunurilor, al 
destinelor sale și își făurește 
în mod conștient propriul săli 
viitor sub conducerea comuniș
tilor (aplauze furtunoase, 0- 
vații).

In ce mă privește tovarăși, 
doresc să vă asigur și pe dum
neavoastră, așa cum doresc să 
asigur întregul nostru popor, 
că îmi voi face întotdeauna da
toria ca membru al partidu
lui. ca fiu al .poporului român, 
că îmi voi pune toată price
perea și puterea mea do muncă 
în slujba cauzei socialismului 
și comunismului, în slujba po
porului român, pe care îl voi 
servi cu întreaga mea ființă 
(urale, se scandează .Ceaușescu, 
Ceaușescu").

Am arătat, mai înainte că aici 
la Tîrgoviște se vor amplasa 
cîteva întreprinderi. Am vorbit 
doar dc două, dar se vor mai 
amplasa și altoie. Toate acestea 
cer însă eforturi serioase, im
pun măsuri organizatorice, ele 
cor unirea eforturilor comuniș
tilor, muncitorilor, inginerilor, 
specialiștilor, ale Consiliului 
popular pentru a asigura con
strucția acestor obiective în 
condiții bune și darea lor în 
folosință la timp. Va trebui să 
depunem un mare efort, tova
răși. pentru ca. în cîțiva ani, 
să punem în producție aceste 
unități; unele urmează să în
ceapă să producă chiar în 1971. 
De aceea doresc să mă adresez 
comuniștilor, tuturor muncitori
lor și cetățenilor municipiului 
și județului dumneavoastră, ce- 
rîndu-le să nu precupețească ni
mic pentru a asigura îndeplini
rea în cele mai bune condiții 
a marilor sarcini ce le revin in 
viitor. E o muncă grea, dar mi
nunată, tovarăși ! Trebuie să 
facem lotul ca aceste unități 
industriale să intre în produc
ție cît mai repede, să dea pro
ducție dc bună calitate ! (aplau
ze puternice, prelungite). Consi
der aplauzele dumneavoastră ca 
un angajament colectiv, atît al 
comuniștilor, cît și al tuturor 
celor ce muncesc din orașul și 
județul dumneavoastră^ Am de
plina convingere că acest an
gajament va fi realizat, că el 
va fi dus în bune condiții la 
îndeplinire (aplauze prelungite, 
urale).

Vă urez din toată inima tu
turor, succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire (aplauze 
puternice, care nu contenesc 

minute în șir; se scandează 
Ceaușescu, Ceaușescu, F.C.R., 
P.C.R.).

O

îneci, printre mulțimea com
pactă de oameni carc-i salută 
cu căldură, oaspeții părăsesc 
orașul, indreptindu-sc spre co
muna Voinești, unul din ma
rile bazine pomicole ale jude
țului.

La stațiunea experimentală 
Voinești, un harnic colectiv de 
cercetători, prin metodele noi. 
moderne aplicate in cultura și 
întreținerea plantațiilor inten
sive. a contribuit la obținerea 
unor însemnate sporuri dc pro
duse. Merele de Voinești au 
obținut la expozițiile și concur
surile republicane 8 medalii de 
«nur, 18 medalii do argint, 3 
medalii de bronz.

Tovarășul Ceaușescu, feii- 
eitindu-i pe cercetătorii și lu
crătorii din această stațiune, 
le recomandă să persevereze 
in eforturile lor, pentru ca ba
zinul pomicol al Dîmboviței să 
rodească tot mai bogat.

Aici, la Voinești, la sediul 
stațiunii experimentale, a avut 
loc in cadru) unei mese tovă
rășești o întâlnire cu activul 
județcaA de partid.

Tovarășul Nicolae Tăbircă, 
primul secretar al Comitetului 
județean, a exprimat recunoș
tea profundă a comuniștilor 
jientru vizita conducătorilor de 
partid și dc stat, pentru grija 
permanentă față de acest ju
deț, pentru indicațiile și reco
mandările făcute in cursul dis
cuțiilor și a întâlnirilor cu ac
tiviști, cu oameni ai muncii. El 
a dat expresie hotăririi ferme 
de a traduce în viață sarcinile 
complexe care le revin, a în
credințat conducerea partidului 
de atașamentul profund al ce
lor ce muncesc pe aceste me-' 
leaguri, dc dragostea lor ne
țărmurită față de partid și se
cretarul general al Comitetului 
său Central.

Primit cu ovații și aplauze 
furtunoase, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat din nou 
că sarcinile mari care revin 
activului de partid cer o bună 
organizare și o muncă intensă 
din partea tuturor comuniștilor, 
a întregului activ, Comitetului 
județean. Ceea ce aș dori să 
subliniez acum, a spus secre
tarul general, este, în primul 
rind, necesitatea de a lua toate 
măsurile pentru a asigura ca 
obiectivele industriale care în
cep să fie construite anul aces
ta să se afle în atenția perma
nentă a Comitetului judqțcan. 
în așa fel îneît ele să intre 
treptat in producție pină in 
1971. Sarcinile nu sînt ușoare, 
dar ele pot și trebuie să fie 
realizate.

Am apreciat și apreciem ro
lul activului-de partid, al Comi
tetului județean în îndeplinirea 
sarcinilor mari care le revin, 
deoarece multe depind de felul 
în care ele lucrează, de felul 
în care înțeleg și reușesc să 
păstreze și să adîncească le
gătura cu membrii de partid, 
cu oamenii muncii, de modul 
în care rezolvă, cu promptitu
dine și în timpul cel mai scurt 
posibil, problemele pe care le 
ridică masele largi. Forța parti
dului nostru constă în aceea câ 
el se preocupă în permanență 
de soluționarea cerințelor oa
menilor muncii, de asigurarea 

ridicării continue a bunăstării 
poporului. Forța activului de 
partid constă in aceea că in 
îndeplinirea in bune condiții a 
sarcinilor ol este profund legat 
cu întregul partid, cu întregul 
popor șj asigură mer-sul înainte 
unindu-și toate forțele cu «for
turile poporului, inergînd în pas 
eu poporul. Astfel partidul nos
tru este și va fi dc neînvins.

Tovarășul Ceaușescu a urat 
activului de partid din județul 
Dîmbovița noi și noi sucrose 
în munca sa.

De la Voine>li, coloana ma
șinilor revine în Tîrgoviște, 
unde, dc-a lungul străzilor, lo
calnicii, bucuroși să reîntilncas- 
eă pe tovarășul Ceaușescu. pe 
ceilalți conducători, le fac o 
călduroasă manifestație de dra
goste și prietenie.

Parcurgind apoi localități
alp unei vechi și vestite zone 
petrolifere, coloana mașinilor 
se îndreaptă spre Moreni.

In centrul orașului Moreni, 
unde sint veniți în întîmpinare 
mii de locuitori, primul secre
tar a) Comitetului orășenesc de 
partid transmite, în numele 
populației, un călduros „bine ați 
venit". Vasile Condrea. un 
vechi membru dc partid. în- 
mîncază tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în amintirea trecerii 
prin acest oraș al petroliștilor, 
un dar simbolic : macheta unei 
sonde.

Tovarășul Ceaușescu mulțu
mește pentru' primirea ospita
lieră și urează petroliștilor, fa
miliilor lor sănătate și feri
cire.

Un scurt popas în comuna 
I. L. Caragiale, locul de naștere 
al marelui nostru dramaturg, 
prilejuiește vizitarea muzeului 
dedicat personalității și activi-' 
lății sale creatoare.

Oaspeții se despart cu căl
dură de oamenii muncii din 
Moreni care le-au făcut o emo
ționantă primire, îndrcptîndu- 
se apoi spre capitala țării. Pre
tutindeni de-a lungul celor 
peste 100 km, în toate locali
tățile, mii de cetățeni au ținut 
să le iasă în întîmpinare, să 
le ureze drum bun. să-i salute 
cu entuziasm.

-■ Q

Cele două zile de vizită s-au 
încheiat: au fost zile de neui
tat pentru locuitorii acestor me
leaguri. Din adîncul inimii, cu 
toată ființa lor, ei au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de partid 
și dc stat o primire care a 
exprimat dragostea și prețui
rea nutrite de întregul popor 
român pentru Partidul Comu
nist, pentru politica sa.

în revărsarea continuă de 
entuziasm popular, în uralele 
cu care zeci de mii de oameni 
ai muncii au întâmpinat pre
tutindeni pe conducătorii par
tidului și statului s-au oglindit, 
clipă de clipă, atașamentul, 
dragostea cu care poporul în
conjoară și urmează Partidul 
Comunist Român, încrederea in 
Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în programul de 
viitor al patriei — program ce 
va fi consacrat drept carte 
fundamentală a vieții noastre 
social-politice la mărețul eve
niment, Congresul al X-lea al 
partidului.

Corectarea 
albiei van 
Morișoara

I.C.F. — Șantierul de con
strucții forestiere Valea Jiului, 
execută la Vulcan corectarea 
albiei Văii Morișoara, ale că
rei ape, cind se revarsă, pro
duc pagube însemnate așezări
lor omenești riverane, liniei 
C.F.R. și liniei industriale a- 
parținind Centralei cărbunelui. 
In scopul evitării pagubelor 
cauzate de furia apelor, statul 
nostru a investit sume impor
tante in construirea barajelor 
in amonte, iar de-a lun
gul celor 800 m pină la 
vărsarea Morișoarci in Jiu 
este in curs de execuție pro
tecția malurilor prin ziduri de 
piatră și beton.

Muncitori harnici și priu ”.i 
lucrează de zor, pentru că lucra
rea trebuie predată in toamna a- 
cestui an. Printre ei întâlnim zi
darii- fruntași Ilinca Die, Mihai 
Voinea, Eugen Bumbaru ș. a, 
conduși de șeful de brigada An
ton Bumbaru, care au dat in 
fiecare lună lucrări de bună ca
litate, realizindu-.și integral sar
cinile de plan.

întregul colectiv de munci
tori, veniți aici dc pe plaiurile 
Ardealului. Vasluiului, Dolju
lui, Gorjului și din alte părți 
ale țării, muncesc plini de en
tuziasm, mindri că prin munca 
lor se făurește o lucrare folo
sitoare care va pune stavilă 
furiei păgubitoare a apelor.

G1I. ACHIMESCU,
maistru la I.C.F., 

șantierul Valea Jiului
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Extinderea cursurilor postuniversitare, 
specializarea și reciclarea, forme de 
perfecționare a calificării specialiștilor

Documentele pentru Congre- 
sv.l . ’ .X-lea .il Partidului Co
munist Român care prefigurca- 
kfl dezvoltarea de perspectivă 
a tuturor domeniilor de acti- 
\ ilate din tara noastră, subli
niază in repetate rînduri și sar
cinile substantial sporite ce re
vin învâțămintului nostru de 
toate gradele, în vederea asigu
rării unor cadre bine pregătite 
necesare economici noastre so
cialiste, înfăptuirii permanentei 
și multilateralei înfloriri a per
sonalității umane. Aceste docu
mente de o inestimabilă impor
tantă care au întrunit aprecie
rea entuziastă a întregului nos
tru popor, acordă o mare aten
ție modernizării activității de 
conducere și planificare. Schim
bările intervenite în știință și 
tehnică impun schimbări struc
turale în sfera forțelor de mun
că, iar pe de altă parte trans
formările în pregătirea lucră
torilor, a factorului subiectiv 
el producției, stimulează și ac
celerează evoluția tehnicii și 
științei, a economiei. Semnifi
cativă în evoluția forței de 
muncă este creșterea puternică 
a numărului inginerilor, care 
au ajuns la aproape 100 000 în 
anul 1968. Progresul tehnic ac
celerat a făcut necesare o se
rie de profesiuni, a creat al
tele a retușat pe cele exis
tente.

Obiectivele importante, stabi
lite pentru anii următori im
plică măsuri de maximă efica
citate pentru pregătirea în con
tinuare a cadrelor corespunză
toare și utile tuturor sectoare
lor. Formarea specialiștilor ne
cesari unei industrii moderne 
pune sarcini sporite în fața în- 
vățămîntului. Proiectul de Di
rective subliniază că „se vor 
lua măsuri pentru ca, în ra
port cu cerințele dezvoltării e- 
eonomiei naționale, să se asi
gure completarea și înnoirea 
continuă a cunoștințelor specia
liștilor, în care scop se vor ex
tinde cursurile postuniversitare, 
specializarea, reciclarea și alte 
•forme de perfecționare a cali
ficării*.

Diletantismul, gindirea anchi
lozată, lipsa spiritului întreprin
zător sînt racile ale economiei 
moderne, iar dacă mai răbuf
nesc în unele locuri, aduc pa
gube enorme, fapt care impli
că o permanentă împrospătare 
a cunoștințelor specialiștilor din 
industrie. Căile de realizare a 
acestui țel al epocii noastre sînt 
multiple, pornind de la stu
diul și cercetarea individuală 
și pînă la organizarea de 
cursuri postuniversitare în ca
drul institutelor de învățămînt 
superior. Tn cadrul acestor 
cursuri, organizate ciclic, ar ur
ma să se facă .și o respeciali- 
zare a inginerilor care au ab
solvit Institutul de mine cu ani 
5n urmă și care, la locurile 
lor de muncă, nu au posibili
tăți pentru a fi la curent cu 
toate cuceririle științei și teh
nicii.

Tn cadrul cursurilor ar ur
ma să fie cuprinși toți ingi
nerii care lucrează în industria 
minieră sau în alte sectoare de 
activitate. Necesitatea acestor 
cursuri, permanenta legătură 
a inginerilor cu institutul este 
cerută imperios de progresele 
realizate în domeniul mineritu
lui at>t la noi in țară cit și pe 
plan mondial. Este un fapt cu-

Conf. ing.
1L1E CONSTANTINESCU 

prorectorul Institutului dc mine 
Petroșani

noscut, că specialiștii din ca
drul institutului, colectivele de 
catedre au la dispoziție un vast 
material bibliografic intern și 
extern, laboratoare bine utilate 
și dotate corespunzător, că des
fășoară o vastă muncă de cer
cetare științifică, avînd în stu
diu teme cu o largă aplicabili
tate în procesul de producție. 
Datorită, însă. lipsei de mate
rial documentar, a evoluției ra
pide a tuturor domeniilor ști
inței etc. se impune o reîmpros
pătare periodică a cunoștințe
lor de specialitate, prin orga
nizarea cursurilor postuniversi
tare prin audierea unor pre
legeri care să aducă la cunoș
tința celor interesați noutăți 
din domeniul lor de activitate. 
Eficiența unor cursuri de spe
cializare fie prin intermediul 
cursurilor postuniversitare, fie 
prin altă metodă experimenta
lă în alte sectoare de activitate 
a dat rezultate meritorii.

Cursurile postuniversitare de 
informatică electronică, inițiate 
de Facultatea de matematică- 
mccanică din București, cele or
ganizate pentru profesorii de 
matematică etc. au avut meni
rea de a reîmprospăta cunoș
tințele specialiștilor, de a le da 
o nouă specializare, de a-i o- 
bișnui să lucreze cu mașini și 
utilaje noi. cu metode și teh
nologii noi. Acest sistem de 
specializare postuniversitară es
te mult folosit și în țările 
străine și in special în cele a- 
vansate din punct de vedere 
industrial (Anglia, R. F. a Ger
maniei, S.U.A., U.R.S.S., Fran
ța etc.), constituind un ajutor 
prețios dat producției. Ar fi bi
ne dacă Ministerul Minelor, u- 
nitățile miniere din țară ar so
licita mai mult sprijinul din par
tea noastră pentru organizarea 
de cursuri postuniversitare a 
unor cicluri de conferințe etc., 
in scopul asigurării industriei 
miniere cu cadre de speciali
tate capabile să facă față sar
cinilor mereu sporite, impuse 
de dezvoltarea fără precedent 
a științei și tehnicii moderne.

Rolul și rostul învățământu
lui superior nu se sfîrșește o 
dată cu investirea unei serii de 
studenți cu diploma dc inginer. 
Absolvenții, indiferent de locul 
de muncă, trebuie să fie la cu
rent cu ultima noutate, cu ul
tima cucerire a științei. Com
pletarea și înnoirea cunoștin
țelor specialiștilor este o da
torie a fiecăruia, dar este și o 
datorie a învățămîntului supe
rior, fapt menționat și în pro
iectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Realizarea acestui deziderat 
se poate obține prin încadrarea 
organică și organizată a forme
lor de perfecționare și specia
lizare în învățămîntul superior, 
înscrierea acestor activități în
tre obligațiile celor mai califi
cați membri ai corpului profe
soral.

Programul de prelegeri, lu
crări de laborator, demonstra
ția practică, combinată cu lu

crări pe viu la exploatările mi
niere, va da rezultate foarte 
bune, va permite specialiștilor 
să urmărească aplicarea In pro. 
ducțic a noilor metode, a noi
lor tehnologii, să facă cercetări 
pe care să ie poată continua 
după terminarea cursurilor. In 
felul acesta, în afara pregătirii 
s-ar impulsiona și munca de 
cercetare științifică dc la fie
care exploatare, s-ar căuta noi 
și noi metode pentru ușurarea 
muncii, pentru introducerea 
noului în procesul de produc
ție. învățămîntul postuniversi
tar ar urma astfel să-și aducă 
o contribuție importantă la ac
țiunea preconizată de partid 
pentru perfecționarea continuă 
a specialiștilor și înarmarea 
lor cu tot ceea ce știința a do- 
blndit mai de preț.

Pentru ca învățămîntul post
universitar să dobîndească o 
fizionomie cît mai adecvată 
sarcinilor sale, cred că prima 
măsură care se impune este 
realizarea unei strinsc corela
ții a lui cu învățămîntul uni
versitar. Lipsa unei asemenea 
corelații se poate concretiza 
printre altele și în predarea 
unor discipline care în mare 
parte reiau uncie cunoștințe în- 
xățate în facultate. O aseme
nea corelație ar țrebui efec
tuată nu numai în raport cu 
învățămîntul universitar, ci cu 
întregul sistem de învățămînt 
postuniversitar. Să se eșaloneze 
diferite forme de perfecționare 
postuniversitară a inginerilor, 
să se opereze succesive îmbu
nătățiri ale unghiului din care 
se efectuează studiul, îneît pe 
de o parte aceste forme să se 
completeze, iar pe de altă par
te să nu mai poți avea sur
priza de a auzi undeva într-un 
simpozion lucruri mai noi și 
mai valoroase decît o bună 
parte dintre cele înfățișate di
rect dar prăfuit în sintezele 
consultate la cursuri. In acțiu
nea do fixare a tematicii, de 
stabilire a diferitelor indicații 
bibliografice, învățămîntul post
universitar ar trebui să-și pro
pună obiective mai largi: nu 
doar oferirea unor date cu pri
vire la aprofundarea uneia sau 
alteia dintre probleme, ci o i- 
magine de ansamblu, a unui 
studiu de cercetare, cu întregul 
lui arsenal de tendințe și de 
realizări. în așa fel incit ab
solventul să-și poată consacra 
în continuare eforturile în di
recția perfecționării pregătirii 
sale.

Rațiunea principală a invăță- 
mîntului postuniversitar constă 
în suplinirea, cel puțin în par
te, a lacunelor informative pe 
caro dezvoltarea impetuoasă a 
științei și tehnicii contempora
ne Ie infuzează în sistemul de 
cunoștințe al tuturor profesiu
nilor și dobîndirea unei mai 
complete specializări prin pre
gătirea pe parcursul anilor în 
ramuri mai noi ale științei. 
Pentru ca perfecționarea ingine
rilor să beneficieze permanent 
de un profil modern trebuie 
ca factorii de răspundere de 
care depinde buna lor funcțio
naro să depună toate eforturile 
pentru aducerea învățămîntului 
postuniversitar la nivelul ce
rințelor actuale. Iar pentru sec
torul minier acest învățămînt 
postuniversitar trebuie să fie 
creat neîntîrziat pe lingă In
stitutul de mine din Petroșani.

La scurt timp dc la consu
mare;. întrecerilor celor 8 echi
pe ciștigâtoare ale seriilor di- 
' iziei C, pentru promovarea în 
„B", îmi revăd notițele luate 
la Cluj de la meciurile Științei 
Pc-troșani. Le revăd cu atenție 
și o umbră de regret mă în
cearcă pentru nereușita Științei. 
Mă gindesc cu cită trudă a a- 
funs Știința la baraj și cită 
trudă ii va trebui să ajungă 
din nou.

Mulți iubitori ai fotbalului 
din Valea Jiului, consultind cla
samentul final al barajului de 
Ja Cluj și văzind echipa stu
denților din Petroșani pc ulti
mul loc, vor fi tentați să crea
dă că Știința a fost cea mai 
slabă echipă a barajului, vor fi 
tentați să-și reducă încrederea 
în posibilitățile acesteia. Ori, 
nu-i chiar așa !

Nu vom căuta scuze pentru 
comportarea Științei. Ne vom 
menține ca întotdeauna in li
mitele obiectivi  tltii, vom însoți 
articolele noastre cu focul cri
ticii atunci cind va fi cazul, 
dar vom ști să vedem și cau
zele obiective.

Intr-o companie cu trei e- 
chipe muncitorești, formația

Putea promova știința 
in divizia B?

- CONSIDERAȚII —
studenților din Petroșani s-a 
prezentat la baraj cam obosită, 
handicapată de o condiție fizi
că corespunzătoare, de posibi
lități de cazare corespunzătoa
re unei încleștări ca aceea a 
barajului. Aceste aspecte, și al
tele, aveau să-și lase amprenta 
in jocul „băieților" pe par
cursul celor trei meciuri.

In primul, cu Chimia Făgă
raș. Știința a făcut un joc foar
te bun, fiind net superioară ad
versarului. Dacă n-a făcut decit 
2—2, e cazul să amintim că 
Bulbucau a trimis de două ori 
balonul în bară (o dată din pe
nalii), că Răsădeanu s-a jucat 
cu cîteva ocazii bune, că Ma- 
rincan a „luat" două goluri 
ușoare, că, spre final, studenți
lor li s-a cam terminat benzina.

Și a urinat meciul cu Mine

rul Anina, in care studenții au 
evoluat binișor, au făcut față 
unui adversar modest dar bă
tăios, hotărît să câștige. Și a 
ciștigat. A cîștigat greu, cu 
1—0, printr-un gol norocos. In 
acest meci, Știr, Muateanu și 
Răsădeanu au jucat ușor acci
dentați, Păncscu n-a jucat avînd 
mîna stingă fracturată, iar Ma
te, accidentat și el, a fost ne
voit să-l lase pc partea dreap
tă pe Bălăneanu. Adăugind la 
aceste' cauze, scăderea simțitoa
re a moralului studenților du
pă primirea golului in penul
timul minut al primei reprize, 
neputința înaintașilor de a fruc
tifica ocaziile avute, cele două 
bare prin Bulbucau și Bălă
neanu, oboseala generală. Ști
ința a părăsit terenul învinsă. 
Nu merita.

BOX Două
Simbălă și duminică, echipa 

dc box Metalul Oțelul Roșu a 
susținut două gale amicale in 
Valea Jiului : la Lupeni și Pe
trila, in compania pugiliștilor 
din localitățile respective. Da
că din punct de vedere spec
tacular, intilnirile au fost sub 
nivelul așteptărilor, a plăcut 
totuși dirzenia cu care s-au a- 
runeai în arenă combatanții, 
modul în care fiecare și-a a- 
părat șansele victoriei.

Intîlnirea dintre Minerul Lu
peni— Metalul Oțelul Roșu s-a

*

Paralelele noii urbanistici.

O inițiativă 
lăudabilă

Incepînd din această lună, un colectiv de medici din 
cadrul Spitalului unificat Petroșani a luat inițiativa studierii 
arteriosclcrozei și a determinărilor acestei boli asupra inimii.

Tn ultimele decenii, atenția medicilor și a întregii opinii 
medicale s-a îndreptat asupra arleriosclerozci — boala, artere
lor — care constă in depunerea de colesterol (grăsime) in 
artere, atacînd îndeosebi arteftde coronariene (ale inimii), 
cele ale creierului sau ale pi«>arelor. Statisticile arată că 
în întreaga lume, cauza principală a peste jumătate din 
decese o constituie arterioscleroza cu diferitele ei localizări. 
Și în Petroșani, din 100 de decese, în anul 1968, 53 au fost 
provocate de această boală.

Pentru a interveni în tratarea ei (boala începe încă din 
tinerețe și ajunge să se manifeste doar la vîrsta de 45—50 
de ani), medicina dispune în zilele noastre, de mijloace die
tetice și medicamente care aplicate la timp, încă înainte ca 
arterioscleroza să producă leziuni iremediabile, o pot curma.

Tn acest scop, serviciile de cardiologie, oftalmologie și 
de laborator clinic din Petroșani, au elaborat o fișă tip, care 
urmează să fie completată cu toate examenele și analizele 
necesare. Depistarea în masă a bolnavilor are ca scop deter
minarea bolilor de inimă în stadiul de început al lor, pre
cum și obținerea de date necesare unei susținute activități 
profilactice in această- direcție.

Studiul se efectuează comparativ, pe un lot de mineri 
și pe un lot de intelectuali, pentru a obține date concrete 
asupra factorilor de risc coronarian (infarct). Pentru ca 
acțiunea de depistare în masă a cauzelor bolii să aibe 
eficiență, colectivul dc medici face un călduros apel către 
toți intelectualii și minerii care vor fi solicitați pentru exa
minare, să se prezinte la serviciul de cardiologie, precum 
și la serviciul de oftalmologie și laborator clinic, in zilele 
și orele indicate pe invitația .scrisă ce o vor primi.

Dr. I. EȘANU
doctor în științe medicale

Pregătiri pentru noul an școlar
In vederea deschiderii cursu

rilor noului an școlar 1969/1970, 
la școlile din Lupeni se efec
tuează, în aceste zile, reparațiile 
curente. Consiliul popular a a- 
locat în acest scop fondurile ne
cesare, iar conducerea sectorului 
I.G.L., prin maiștrii responsabili 
cu supravegherea lucrărilor din 
fiecare .școală, urmărește zilnic 
mersul lucrărilor, calitatea lor. 
și încadrarea în timp.

Prin ritmul în care lucrează 
echipa condusă de zugravul 
Virgil Neagu la Școala generală 
nr. 3 din Lupeni, prin perse

verența, conștiinciozitatea și e- 
. fortul pe care-1 depune fiecare 
constructor, reparațiile curente 
vor fi terminate în această lu
nă. Conducerea sectorului I.G.L. 
Lupeni a asigurat consiliul 
popular că la toate școlile din 
localitate vor fi terminate in 
curind lucrările de reparații.

Concomitent cu reparațiile 
curente la clădirile școlilor, o 
parte a cadrelor didactice a în
ceput repunerea în bună stare 
a materialului didactic existent.

Emil TETltEANU
Lupeni

Meciul cu Olimpia Satu Ma
re dădea totuși speranțe de 
promovare studenților. Era ne
cesară victoria și atît. Ea ar 
fi putut veni în prima repriză 
cînd petroșănenii au fost tot 
timpul „peste" adversar, avînd 
vintul avantaj. Dar nimeni nu 
„dădea" pe poartă. Acum s-â 
văzut cel mai bine ce a lipsit 
mai mult Științei : un om de 
gol. Frustrată de un 11 metri 
de Cornel Nițescu, venind peste 
ea și vintul și adversarul, in 
partea a doua a partidei, că- 
zînd fizic și moral. Știința a pă
răsit barajul învinsă.

Pregătirea fizică și morală 
necorespunzâtoare, lipsa unui 
„puneheur" dotat, forma slabă 
a portarului Marincan și a o- 
muluî „cu barele" — Bulbu- 
can, numeroasele accidentări 
(în mod deosebit cea a lui Pâ- 
nescu) — iată în mare parte 
cauzele care au oprit-o pe Ști
ința Pc-troșani să promoveze in 
divizia B. Cu lotul redus de ju
cători, dintre care valoarea re
zervelor e mult inferioară ce
lei a titularilor, profesorul 
GHeorghe .Irimie n-a putut face 
mai mult.

Știința s-a situat pe ultimul

loc în barajul de la Cluj pen
tru promovarea în divizia B. 
Dar ea are meritul că după nu
mai un an în divizia C a ajuns 
in fruntea seriei. Ea are meritul 
că la Cluj a jucat bine sub ra
port tehnic, fiind aplaudată în 
repetate rînduri' la scenă des
chisă. Componchții săi Muntea
nu, Păsculescu, Tudor și Făgaș 
au fost, alături de Both, Kineses 
și Bocșa de la Olimpia Oradea, 
de Tismănaru, Mate și Șerban 
de la Minerul Anina, de Nițu 
și Drăgoi dc la .Chimia Făgă
raș, cci mai buni jucători ai 
barajului.

Deci. Știința Petroșani putea 
promova in divizia B. Dar n-a 
promovat. In aceste zile, băieții 
se află in vacanță, se efectu
ează aranjamente și permutări, 
pentru ca din 17 august Știința 
s-o pornească din nou la luptă 
cu Minaurul Zlalna, Minerul 
Ghelar. Metalul Copșa Mică, 
Aurul Brad și cu celelalte par
tenere din seria a VT-a a di
viziei C.

Dumitru GHEONEA

gale amicale la Lupeni și Petrila
terminat cu următoarele rezul
tate : Dumitru Brezoianu (Lu
peni) b.p. Ion Gavriluță (Oțe
lul Roșu); Ion Ciobanu (L) b.p. 
David Surtiu (O.R.); Pândele 
Prunea (L) b.p. Gheorghe Ta
ble (O.R.); Mihai Lupu (L) b.p. 
Vasilc Jurcie (O.R.): Petru Bă- 
raru (L) nul Ion Nihaj (O.R.): 
Ilic Maxim (L) b.p. Toma Po- 
povicj (O.R.); Ladislau Zarcu- 
Ic-a (L) b. ab. II Gheorghe Alfi- 
rii (O;R.): Toma Popescu (L) 
b.p. Francisc Sava (O.R.) — în 
cel mai frumos meci al galei.

Scor final : 11—5 pentru Mine
rul Lupeni.

Și in ziua a doua, in reuniu
nea susținută in sala clubului 
din Petrila, in compania echi- 
jei Jiul din localitate, boxerii 
de Ja Oțelul Roșu au coborit 
ringul Învinși. Scor : 10—8 pen
tru Jiul Petrila. Iată rezultate
le : Ion Sos (J) b.p. Ion Gavri
la ță; Gheorghe Frățilâ (J) p.ab. 
II Jean Negrea; Nicolae Tofan 
(J) b.p. Vasile Jurcie; Șerban 
Cotigă (J) b. K.O. n Gheorghe 
Table; Teodor Berințan (J) b.p.

Francisc Sava; Ovidiu Rășcău 
(J) b.p. Toma Popovici; Nico
lae Șanta (J) nul Ion Cristofor; 
Gavrilă Ravai (J) b.ab. II 
Gheorghe Alfirii; Traian Lupaș 
(J) nul Petre Ciorlogea.

Așadar, in ambele meciuri, 
pugiliștii din Valea Jiului au 
învins pc cei de ia Oțelul Ro
șu. Semnalăm slaba organizare 
a galei de la Petrila care a 
permis unor spectatori să se de
dea la acte de indisciplină.

Staicu BĂLOI
Constantin VlRLAN

LOTO
La tragerea din 22 iulie 

au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

FAZA T-a
Extragerea l-a : 57 70 83 36 

84 13 35 52 31 86 61 64.
Extragerea a Il-a : 35 62 25

19 50 71 60 45 14 66 80 39.
Extragerea a IIT-a : 52 7 5

70 27 18 13 4 39 78 88 32.
FAZA a Il-a

Extragerea a IV-a : 54 60 12 
86 31 35 11 6 47 19 80 88.

Extragerea a V-a : 9 52 67 
5 3 7 11 45 57 78 80 76.

Fond dc premii ! 1 858 833 
Ici.

A

In 
intîmpinarea 
istoricelor 

evenimente
In sala dc apel a E. M. Vul

can s-au adunat 05 de tineri. 
Cu toții au răspuns chemării 
Comitetului U'.T.C. pe mină de 
a participa la o acțiune patrio
tică de colectare a fierului 
vechi. Cintind. grupul a pornit 
spre puțul VII vest ales drept 
punct de colectare a fierului 
vechi. S-a muncit cu sirg și en
tuziasm, colcclindu-sc 53 tone 
de fier vechi din care 35 dc 
tone au și fost predate către 
I.C.M. Acțiunea a fost închi
nată celor două evenimente is
torice din viața poporului nos
tru, Congresul al X-lea al 
P.C.R. și a XXV-a aniversare a 
eliberării patriei.

Teodor ARVINTE. 
secretar al Comitetului L’.T.C.

E. M. Vulcan

MIERCURI 23 IULIE

■ ■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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CONCURS
CU PREMII
Comitetul organizației U.T.C., 

in colaborare cu cinemato
graful „7 Noiembrie" din Pe
troșani, organizează in cin
stea celui dc-al X-lca Congres 
al P.C.R. și a celei de a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, 
UN CONCURS CU BULETI
NE DE PARTICIPARE, pe 
marginea filmelor românești : 
„Străzile au amintiri". „Car-

tierul veseliei", „Cerul în ce- g 
pe la etajul III", „Sublera- g 
nul“, „Pisica de marc". Pen- g 
tru a putea răspunde la în- g 
trebările cuprinse în bulcti- g 
nele dc concurs, participant» g 
pot viziona filmele de mai • 
sus in zilele de 24—29 iulie J 
a. c. Ciștigătorilor li se vor g 
în mina premii în obiecte. ■

10,00 Limba franceză (re
luare).

10.25 Ce-ați dori să revedeți ? 
Spectacolul dc teatru : 
„Cocoșul cu două cres
te" de Gh. Vlad.

11.40 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin de știri;
17,35 Lumea copiilor. Facem 

din mănuși — păpuși. 
Interpretează un colec
tiv al Teatrului dc pă
puși din Brașov.

17.50 Albatros — revistă lite
rară pentru tineretul 
școlar.

18,20 Varietăți pe peliculă:
18.45 Tribuna economică.
19J5 Trepte spre finală. So

liști și formații artisti
ce participante la cel 
de-al IX-Iea Concurs al 
artiștilor amatori.

19.30 Telejurnalul de seară:
19.45 Congresul al X-Ica al 

P.CJL Cu carul de re- 
IMirtaj La... Brăila.

20.15 Tele-cinemateca : „Tăce
rea c de aur", film rea
lizat de regizorul fran
cez Rene Clair.

21.50 Reflector;
22,05 Prim plan : acad. Ște

fan Peterfi.
22.25 Telejurnalul de noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

22.40 Imagini din Republica 
Arabă Unită — film do
cumentar.

22.55 Convorbiri literare.
23.25 închiderea emisiunii.

«radio
■ ■■■■■ ■«■■■■■«■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

Carențe in 
popularizarea filmelor

Cu ani în urmă exista un 
bun obicei in privința progra
mării filmelor pe ecranele o- 
rașului. Toată lumea știa că un 
film nou rulează la ambele ci
nematografe, de luni și pînă 
duminică inclusiv. Dc la un timp 
încoace, obiceiul acesta a fost 
abandonat în favoarea unei 
programări mai elastice a fil
melor, care acum se schimbă 
și de două ori pe săptămină. 
Toate bune pină aici dacă nu 
ar interveni așa-zisele omisiuni 
în informarea spectatorilor 
în privința datelor intre care 
este programat un film. Pano
urile de la cinematografe și din

alte puncte ale orașului anunță 
pe trecători doar despre filmele 
care rulează dar nu le fac cu
noscut intervalul de timp în 
care sînt programate. Și in fe
lul acesta foarte mulți cinefili 
care, dintr-un motiv sau altul, 
amină vizionarea unui film o 
zi două, se trezesc, să zicem, a 
treia zi, că filmul pe care au 
vrut să-l vizioneze nu mai ru
lează. Și cum pc ecranele loca
le nu sînt reprogramalc decit 
filmele slabe, vă închipuiți su
părarea cinefilului care a scă
pat un film de prestigiu.

C. VALEANU

La intersecție.

PE URMELE 
MATERIALELOR PUBLICATE

Măsurile stabilite 
să fie cu adevărat 
materializate

Lj urma publicării în ziarul 
nostru a unor materiale critice 
referitoare la rămînerilc în . ur
mă de la mina Uricaai în ce

privește planul de deschideri 
miniere, conducerea minei ne 
răspunde următoarele :

„Conducerea E. M. Uricani, împreună cu conducerea sectoru
lui VlII-dcschideri, a analizat amănunțit situația lucrărilor de des
chideri. luînd o serie de măsuri menite să ducă Ia obținerea de 
rezultate mai bune. Printre acestea enumerăm :

— îmbunătățirea raportului dintre lucrările de săpare și lu
crările dc betonare, care au un randament mai scăzut, ajungind 
la sfârșitul trimestrului III la raportul 2/2;

— repararea și punerea in funcțiune a unei mașini de per
forai tip „HAUSSER", precum și a unei mașini de încărcat 
PML-5;

— s-a analizat fiecare lucrare in parte, fixindu-sc programe 
de lucru și grafice de execuție unde fiecare maistru din cadrul 
sectorului VIII, in afară de sarcinile de serviciu, răspunde și dc 
cîte o brigadă:

— în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de betonare, 
pentru fiecare lucrare s-au afișat (la locurile de muncă) rețetele 
de preparare a betonului, a mortarului dc ciment folosite în mod 
uzual in subteran;

— s-au verificat cunoștințele profesionale ale personalului 
T.A. din cadrul sectorului VIII, precum și ale minerilor și arti
ficierilor prin examinare in fața unei comisii;

— s-a întărit asistența tehnică acordată la locurile dc muncă. 
In trimestrul III 1969, sectorul VUI-deschideri iși va realiza

sarcinile dc plan".

JOI 24 IULIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6.05—9,30 Mu
zică și actualități: 950 Odă 
limbii române; 10.30 Piese in
strumentale; 10,45 Din țările 
socialiste; 11,05 Cintăreți ro
mâni pe scenele lumii; 11,30 
Nestemate . ale folclorului; 
12/10 Cintece de Gherasc 
Dendrino; 12.10 Ateneu; 12,25 
Moment științific; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal: 13,10 Mic magazin 
muzical; 14,10 Emisiune lîte- 
rară^țsentru școlari: 14,30 Al
bum folcloric; 15,20 Radio 
publicitate 15,30 Compozito
rul săptămânii; 16.00 Radio
jurnal: 16.20 Muzică ușoară: 
1650 Ce e nou in județul 
nostru. Buzău — iulie 1969; 
1650 Cintece patriotice; 17,05 
Antena tineretului: 17,30 
Muzică populară: 18,03 Mu
zică ușoară; 18,10 Programul 
partidului — programul nos
tru; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta ra
dio; 19,20 Săptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Vedele ale mu
zicii ușoare; 20,30 Eminescia
na; 2055 Pentru magnetofo
nul dv.: 21.00 Convorbirile 
de joi; 21,20 Revista șlagăre
lor; 21,30 Sport; 21,40 Revista 
șlagărelor: 22,00 R-adiojurnal; 
22,20 Romanțe; 22,40 Aten
țiune, părinți !: 23,05 Moment 
poetic; 23.10 Șirag de melo
dii; 0,03—5.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :
6,10 Varietăți matinale; 

7,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,11 Muzică pentru 
fanfară; 7.30 Cîntâ Rodica 
Paliu și frații Mentzel; 7,45 
Muzică populară: 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Orchestra de 
muzică populară „Cindrelul" 
din Sibiu: 9,30 Cintece și 
jocuri: 10,10 Muzică ușoară; 
11.00 Uverturi de estradă; 
11,15 Un interpret de frunte 
al muzicii populare românești 
— violonistul Grigoraș Dini- 
cu; 11,30 Viaduct în timp;
11.45 Corul de copii al Ra- ; 
dioleleviziunii: 12.03 Avan- j 
premieră cotidiană: 12,15 Re
frene dragi; 12,45 Concert de 
prînz: 1350 Din cele mai cu
noscute ■ cintece și jocuri 
populare; 14,03 Caruselul me
lodiilor: 15,00 Moment știin
țific: 15.05 Muzică ușoară;
15.40 Estrada artistului ama
tor: 16.00 Radiojurnal; 1650 
Pagini din opere: 16.40 Muzi
că populară: 16.55 Sfatul me
dicului; 17,00 Cîntccele verii:
17.40 R^idio publicitate; 18,00 
Varietăți muzicale; 18,50 Mu
zică populară; 19,40 Duete 
comice din operete: 1950 
Noapte bună, copii: 20.10 
Duete și triouri de muzică u- 
șoară; 2055 Prime audiții:
20.45 Fonoteca de aur; 21j)5 
Muzică populară: 22,00 Mu
zică ușoară: 22.20 Gala umo
rului: 22.40 Melodii interpre
tate de formația The Rolling 
Stones.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Prosi-aniul I : 5,00; 650: 
10,00: 11.00; 17,00; 18.00;
20,00: 24.00; 2.00; 4.00. Pro
gramul II : 6.05: 12,00: 14,00; 
21,00; 23,00: 0.55.

filme

Ing. Mircea Coroban, 
inginer șef E. M. Uricâni

lng. Dumitru Penciu, 
șeful sectorului VIII deschideri

N.Il. : Răspunsul este cum nu 
se poale mai optimist. Rămiue 
doar ca măsurile prevăzute să 
fie cu adevărat materializate, 
astfel ca planul lucrărilor de

deschideri și pregătiri să fie 
îndeplinit, bineînțeles și cu re
cuperarea cît mai grabnică a 
răminerilor în urmă.

JOI 24 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Tarzan, omul junglei; 
Republica: Am două mame 
și doi tați: PETRII.A : Re
pulsie; LONEA — 7 Noiem
brie: Operațiunea San Ge_n- 
naro; Minerul : Trei copii mi
nune; ANDJOASA : Neînțele
sul; VULCAN : Pe teren pro
priu; LUPENI — Cultural: 
Prințul negru; PAROȘENI : 
Zoltan Karpaty; l'RICANI: 
Bella.

■
■■
■■■
■■

■

■
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lucrârllc (omltctuln)
Cu prilejul celei 

de-a 25-a
pentru dezarmare

GENEVA 22 — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite 1 în ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare, 
delegatul polonez, A Czar- 
kowski, a insistat asupra 
priorității care trebuie acordată 
măsurilor de dezarmare nu
cleară. Refcrindu-se la proble
ma interzicerii armelor chimi
ce și bacteriologice, el și-a ex
primat speranța că se va lua 
In considerare pericolul pe care 
acestea il reprezintă. Vorbito
rul a făcut o seric de propu
neri in legătură cu adoptarea 
unui eventual acord.

Delegatul american, Ja
mes Leonard, s-a ocupat de 
cele două proiecte cu privire 
Ia demilitarizarea terenurilor 
submarine, analizînd opiniile 
avansate piuă acum. El a apre
ciat ca pozitiv proiectul bri
tanic de interzicere a produc
ției armelor bacteriologice, a- 
firmînd că guvernul american 
va continua să-l studieze în

detaliu. Delegatul american 
a cerut să se creeze un grup 
de lucru pentru studierea aces
tei probleme.

Șeful delegației R.A.U., Hus
sein Khallaf, a abordat și el 
problema dezarmării terenuri
lor submarine, cxprimîndu-și 
acordul cu proiectul sovietic, 
în același timp, el a sugerat 
clarificarea unor formulări din 
acest proiect.

După ce a felicitat delegația 
americană pentru succesul mi
siunii „Apollo-Il", șeful dele
gației sovietice, A. Roșcin a 
abordat problema interzicerii 
armelor biologice. Vorbitorul a 
insistat asupra necesității de a 
se lua in considerare atit in
terzicerea producției și utiliză
rii armelor biologice cit și a 
celor chimice, ca arme de dis
trugere în masă. El a amintit 
că guvernul sovietic se pro
nunță in mod categoric în spi
ritul convențiilor internațio
nale pentru înlăturarea acestui 
pericol.

Vietnamul de sud

Disensiuni în sînul 
administrației saigoneze

SAIGON 22 (Agerpres). ■— 
Știrea despre remanierea mi
nisterială de la Saigon, anun
țată de un purtător de cuvînt 
oficial, a fost urmată după o 
zi de o dezmințire categorică. 
Aceste declarații contradicto
rii au creat o stare de confu
zie. Sursele oficiale n-au dez
văluit nimic in legătură cu 
amploarea și obiectul acestei 
redistribuiri de portofolii, ceea 
ce favorizează cele mai diver
se speculații. Sc pare însă, re
latează corespondentul agenției 
France Prcsse, că această lip
să de știri în legătură cu anun
țata remaniere ministerială 
este provocată de o serie de 
disensiuni existente între pri
mul ministru Tran Van Huong 
și șeful administrației saigone- 
ze. Nguyen Van Thieu. Potri
vit agenției citate, primul ar 
opina pentru o remaniere de 
mică amploare, în cadrul că

reia să poată fi introduse ci- 
teva „nume noi“ la anumite 
ministere „tehnice", cum ar fi 
cel al finanțelor, al economiei, 
educației naționale și sănătății ; 
cel de al doilea însă ar opina 
pentru o remaniere de amploa
re, care ar putea merge pină 
la înlocuirea primului ministru. 
Thieu preferă această soluție 
pentru că. pe de o parte, ea 
îi oferă posibilitatea de a for
ma un nou cabinet din rîndu- 
rile partizanilor săi, iar, pe de 
altă parte, de a încerca să cre
eze iluzia unei așa-zise „schim
bări" intervenite in rîndurile 
oficialităților saigoneze.

Oricare ar fi însă nivelul re
manierii, apreciază agenția c’ ■ 
tată, schimbările nu vor fi a- 
duse la cunoștința publicului 
decit spre sfîrșitul acestei luni. 
Pină atunci, lupta dintre «ei 
doi rămîne deschisă.

aniversări 
a eliberării 

României
LONDRA 22. — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Ro- 
descu, transmite i La Palatul 
Westminster a avut loc o în
trunire festivă a Grupului par
lamentar de prietenie anglo- 
român, din care fac parte 
membri ai Camerei Comune
lor și ai Camerei Lorzilor, pen
tru a marca cea dc-a 25-a ani
versare a eliberării României. 
Cu acest prilej, Iosif Chivu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României a prezentat o expu
nere privind principalele rea
lizări obținute de poporul ro
mân in anii care au trecut de 
la eliberarea patriei, proiecte 
ample de perspective de viitor, 
eforturile României pentru ex
tinderea cooperării internațio
nale în interesul securității și 
păcii popoarelor. Deputatul 
James Johnson, președintele 
grupului parlamentar de prie
tenie anglo-român a vorbit 
despre dorința membrilor gru
pului de a contribui, în conti
nuare, la lărgirea raporturilor 
dintre Marea Britanic și Ro
mânia. La intîlnire au partici
pat Fred Peart, lordul preșe
dinte al Consiliului și liderul 
Camerei Comunelor, Robert 
Mellish, organizator șef al 
Grupului parlamentar laburist 
din Camera Comunelor, pre
cum și membri ai Ambasadei 
româno la Londra.

O
ULAN BATOR 22 (Agerpres). 

— In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării României, la 
21 iulie s-a deschis la Ulan 
Bator o expoziție de artă popu
lară românească. Cu acest pri
lej au luat cuvîntul L. Lam- 
dansuren, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici mongoli, și 
Mircea Georgescu, însărcinat cu 
afaceri a. i. al Republicii So
cialisto România în R. P. Mon
golă. La vernisajul expoziției 
au asistat N. Ciultev, președin
tele Uniunii artiștilor plastici 
mongoli, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
numeroși oameni de cultură și 
artă, ziariști.

K. P. POLONA: Industria materialului rulant de la 
„Pafawag" din Wroclaw, Zastal din Zielona Gora și „H. 
Ceghielschi" din Poznan au avut o mare dezvoltare în ulti
mii ani. întreprinderea „H. Ceghielschi" a început să fabrice 
și mașini unelte și motoare pentru vapoare folosite la șan
tierele navale poloneze.

ÎN CLIȘEU : Asamblarea unui motor de vapor la fa
brica „II. Ceghielschi".

Sărbătorirea celei de-a 25-a 
aniversări a Poloniei populare

VARȘOVIA 22. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La 22 iulie, în ziua 
celei de-a 25-a aniversări a 
Poloniei populare, Varșovia și 
celelalte orașe ale Poloniei au 
îmbrăcat veșminte de sărbătoa
re. încă din primele ore ale di
mineții, zeci de mii de varșo- 
vieni au ocupat locuri în tribu
nele din Piața defilărilor și 
s-au înșiruit de-a lungul stră
zii Marszalkowska — traseul 
paradei militare și al demon
strației sportivilor, consacrate 
sărbătorii poporului polonez.

In tribuna oficială din fața 
Palatului culturii și științei au 
luat loc Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
PM.U.P., Marian Spychalski,

președintele Consiliului de Stat, 
Jozef Cyrankiewicz, președinte
le Consiliului de Miniștri, și 
alți membri ai conducerii su
perioare de partid și de stat. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale U.R.S.S
— Leonid Brejnev și Nikolai 
Podgornii, R. S. Cehoslovace
— Ludvik Svoboda și Gustav 
Husak și R. D. Germane — 
Willi Stoph și Erich Honecker, 
invitați să participe la festivi
tățile de la Varșovia.

După ce a trecut in revistă 
trupele, ministrul apărării al 
R. P. Polone, W. Jaruzelski, a 
rostit o scurtă cuvîntare, A în
ceput apoi parada militară. Prin 
fața tribunelor au defilat uni
tăți reprezentînd toate genurile 
de arme. Parada a fost urma-

■ ■■
■

■

Cuceritorii Lunii
se îndreaptă spre Terra

■■■

■

Pe scurt • Pg scurt Pe scurt * Pe scurt •
In Uniunea Sovietică a fost 

lansat marți satelitul artificial 
al Pămintuiui „Cosmos-290“, la 
bordul căruia se află aparataj 
științific destinat continuării 
cercetărilor in spațiul cosmic. 
Aparatajul funcționează normal, 
iar centrul de calcul coordona
tor efectuează prelucrarea in
formațiilor primite, relatează 
agenția TASS.

Aviația federală nigeriană a 
angajat cu avioanele biafreze 
O ..VIOLENTA LUPTA AE
RIANA" in regiunea aeropor
tului Uli Ihiala, a declarat un 
purtător de cuvînt al guver
nului de Ia Lagos. Un avion 
biafrez a fost doborît. iar al
tul a fost avariat.

<i>

<£>
<£)

<£)
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Nici nu s-a încheiat încă misiunea „debarcarea omului 
pe Lună" și au început deja să se definitiveze planurile 
de viitor. La Cape Kennedy s-a precizat că PROGRAMUL 
DE ZBOR AL NAVEI „APOLLO-12" cuprinde două plim
bări ale astronauților pe suprafața Lunii, ambele totalizînd 
peste cinci ore. Echipajul misiunii „Apollo-12“, selecționat 
încă în luna aprilie a.c., este format din Charles Conrad 
și Alan Bean, care vor explora suprafața selenară în timp 
ce Richard Gordon va rămîne la bordul cabinei pe o or
bită lunară. Specialiștii de la N.A.S.A. apreciază că lansa
rea navei „Apollo-12“ va avea loc in luna noiembrie, data 
precisă urmînd să fie stabilită după încheierea studiului 
asupra informațiilor furnizate de misiunea „Apollo-ll".

CAMERA LORZILOR A 
RESPINS cu 270 de voturi, con
tra 9G. proiectul de lege gu
vernamental privind noua or
ganizare a circumscripțiilor e- 
leclorale din Anglia. Conser
vatorii. care dețin majoritatea 
in Camera superioară a Parla
mentului britanic, s-au aliat cu 
lorzii liberali și independenți 
pentru a păstra în actuala for
mă împărțirea teritoriului An
gliei pentru viitoarele alegeri 
parlamentare. Majoritatea din 
Camera Lorzilor reproșează gu
vernului că la elaborarea pro
iectului de lege nu a ținut 
cont de recomandările Comisiei 
regale de anchetă privind re
prezentarea electorală și a fa
vorizat în mod deliberat Parti
dul laburist la viitoarele ale
geri.

Mecanismul adoptării legilor 
în Anglia prevede că, în caz 
de divergențe intre Camera Co
munelor și Camera Lorzilor, 
cuvîntul hotărîtor revine adu
nării alese a Parlamentului 
britanic, dar numai după tre
cerea unei perioade de un an.

UN VULTLK URIAȘ și-a 
desfășurat aripile și. descriind 
cîteva rotocoale joase, a poposit 
într-o grădină dintr-un mic o- 
rășel marocan, situat în apro
piere de Casablanca. O fetiță 
de vreo doi ani, care se juca 
in apropiere, a alergat curioa
să să vadă mai îndeaproape 
pasărea pentru ea. necunoscu
tă. Pasărea însă s-a năpustit 
asupra copilului, l-a amețit cu 
6 lovitură de aripă și a încer
cat să-l prindă in ghiare și să 
f# ridice cu el in văzduh. Dar 

s-a întîmplat nimic râu : 
1;<il Wiței. avertizat in gra
bă. • împușcat pasărea.

în orașul lagunelor s-a des
chis luni un SIMPOZION IN
TERNAȚIONAL CU TEMA 
„SALVAREA VENEȚIEI*.

La lucrările simpozionului, 
care vor dura patru zile, par
ticipă experți din Brazilia. Ma
rea Britanic, Franța. R.F. a 
Germaniei. Japonia. R.A.U.. 
S.U.A. și Italia. Aceștia vor 
încerca să găsească metodele 
de oprire a procesului de scu
fundare lentă a orașului în a- 
pele lagunei.

Simpozionul a fost organizat 
de, guvernul italian in colabo
rare cu Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație. Știință 
și Cultură (UNESCO).

■ ■■
în capitala Kenyei A FOST 

ARESTAT NASASHON ISSAC 
NJENGA NJOROGE, ASASI
NI L PREZUMTIV AL LUI 
TOM MBOYA, fostul ministru 
al economiei din Kenya, trans
mite agenția U.P.I. Șeful poli
ției din Nairobi a făcut cunos
cut că Njoroge a fost arestat 
în baza unei hotăriri a tribu
nalului orășenesc care l-a a- 
cuzat de asasinarea la 5 iulie 
a lui Tom Mboya. El urmează 
să compară la 5 august în fața 
tribunalului.

Autoritățile au adoptat mă
suri de securitate pentru a 
preîntimni- • noi incidente în
tre tribul Kikuyu și tribul Luo. 
din care făcea parte și Tom 
Mboya.

■ ■■
Municipalitatea orașului Hi

roșima a întocmit O NOUA 
LISTA CU VICTIMELE BOM
BARDAMENTULUI ATOMIC 
de la 6 august 1945 asupra o- 
rașului. Lista, care cuprinde 
numele a 13 279 de persoane, 
este expusă în Parcul Păcii 
de la Hiroșima, amenajat pe 
locul exploziei bombei atomi
ce. Pină in prezent s-a stabi
lit efi explozia bombei atomice 
de la Hiroșima a cauzat moar
tea a peste 63 000 de persoane.

In anul 1960, la inaugurarea 
restaurantului său din orașul 
Syracusa, statul New York, 
Claude Cook a distribuit pri
milor săi clienți cupoane, care 
dădeau dreptul la UN PRlNZ 
GRATUIT „ÎN ZIUA ÎN CARE 
UN OM VA ASELENIZA".

43 de persoane au păstrat 
cupoanele respective ca amin
tire. La 20 iulie 1969 cînd 
Armstrong și Aldrin au asele- 
nizat, cei 43 de posesori ai cu
poanelor s-au prezentat Ia res
taurantul lui Cook. A fost o 
zi „neagră" pentru proprieta
rul restaurantului...

■ ■K
DOUA fetițe siameze, 

ÎN VÎRSTÂ de șase luni, 
AU FOST SEPARATE la Ins
titutul de științe medicale din 
Delhi. Operația a durat șase 
ore.

Gemenele, care înainte de 
intervenția chirurgicală aveau 
sternul și abdomenul comun, 
se simt în prezent bine și se 
crede că, de acum înainte ele 
se vor dezvolta normal.

Hophouet Boigny, PREȘE
DINTELE COASTEI DE FIL
DEȘ. A SOSIT LA ROMA. In 
cadrul unei întrevederi cu 
președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, au fost abordate pro
bleme privind extinderea co
laborării dintre cele două țări, 
inclusiv proiectul unui arord 
de colaborare tehnică.

La Moscova a fost deschisă 
reprezentanța firmei japoneze 
„Kanimatzu — Gosho", anunță 
agenția TASS. Pină în pre
zent. ZECE FIRME JAPONE
ZE ȘI-AU DESCHIS REPRE
ZENTANȚE PERMANENTE IN 
CAPITALA UNIUNII SOVIE
TICE.

Anul trecut volumul comer
țului bilateral sovieto-japonez 
a atins suma de 518,6 milioane 
ruble.

Luni a fost inaugurată noua 
LINIE AERIANA SOFIA — 
STOCKHOLM, care va fi de
servită de avioane ale com
paniei bulgare de aviație „Bal
kan". Săptămînal, vor fi efec
tuate curse cu escale le Ber
lin, transmite agenția B.T.A.

■ ■F
UN AVION APARȚININD 

FORȚELOR MILITARE AE
RIENE SUD-COREENE S-A 
PRĂBUȘIT MARȚI la Suwon, 
localitate situată la 32 km. de 
Seul. Pilotul a murit, iar opt 
persoane au fost rănite. Nu se 
cunosc cauzele accidentului.

• ♦ •
Incidente în 

Orientul Apropiat
CAIRO 22 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar al 
R.A.U. a anunțat că artilGrip 
israeliană a bombardat marți 
dimineața orașele Suez și Porj- 
Tewfik. Schimburile de focuri 
au început la ora 6 (ora loeala) 
pe toată lungimea -Canalului 
de Suez.

Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că artileria egipteană a 
redus la tăcere bateriile israț- 
liene, iar încetarea focului a 
avut loc la amiază.

o
AMMAN 22 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei 
iordanicne a declarat că marți 
la ora 11,35 (ora locală) șase a- 
vioane israeliene au atacat cu 
rachete regiunile Cheikh Meaz 
și Chemelieh, situate în partea 
de nord a Văii rîului Iordan. 
Artileria antiaeriană iordania
nă a intrat imediat în acțiune. 
Purtătorul de cuvînt a precizat 
că nu au fost înregistrate pier
deri de partea iordaniană.

0
TEL AVIV 22 (Agerpres). — 

După cum a anunțat la Tel 
Aviv un purtător de cuvînt mi
litar, avioane israeliene au ata
cat marți dimineața pozițiile 
bateriilor de artilerie ale R.A.U., 
care au deschis focul împotri
va unităților trupelor israelie
ne peste Canalul de Suez. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că 
bateriile de artilerie egiptene 
au fost reduse la tăcere' prin 
intervenția avioanelor israe
liene, care s-au reîntors la ba
ze fără pierderi.

Totodată, un alt purtător de 
cuvînt a declarat că șase a- 
vioane de luptă israeliene au 
bombardat mai multe baze ale 
organizației palestiniene El Fjț- 
tah. situate pe teritoriul Iorda
niei.

tă de demonstrația sportivilor, 
la care au participat 15 000 de 
tineri din întreaga țară — o 
impresionantă manifestare de 
tinerețe, forță și măiestrie.

In după-amiaza aceleiași zile, 
pe malurile Vistulei, în parcuri 
și pe estradele capitalei, sute 
de mii de varșovieni au luat 
parte la un mare carnaval.

Naționalizarea 
concesiunii 
acordată 

societăfii Silvanka 
în Turcia

ANKARA 22 (Agerpres). — 
Ziarele din Turcia au anunțat 
recent hotărirea adoptată de 
guvernul acestei țări, în apă
rarea intereselor sale naționa
le, de a anula concesiunea a- 
cordată societății „Mobil Ex
ploration Mediterranean Inc.", 
asupra terenurilor petrolifere 
din estul Anatoliei, cunoscută 
sub denumirea dc Silvanka. 
Puțurile, instalațiile subterane 
și de suprafață, ca și toate ce
lelalte utilaje ale societății, a- 
flate în regiunea respectivă, 
au fost naționalizate, ca ur
mare a refuzului conducerii 
societății de a respeota angaja
mentele .stipulate în contractul 
de concesiune.

Deschiderea 
Festivalului 

cultural 
panafrican

ALGER 22 (Agerpres). Festi
valul cultural panafrican repre
zintă o parte inseparabilă a 
luptei duse în Africa atit pen
tru eliberarea națională cit și 
pentru dezvoltare, a declarat 
președintele Consiliului Revo
luției din Algeria, Houari Bou- 
mediene, la festivitatea de des
chidere a primului forum cul
tural african. Cultura nu tre- 

‘buie să servească inegalității 
și forței: ea trebuie să devină 
un instrument al unei largi în
țelegeri, a spus șeful statului 
algerian.

Secretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli. a declarat la rîn- 
dul său că Festivalul cultural 
panafrican constituie o impor
tantă etapă în renașterea cul
turală a Africii, o parte a lup
tei continentului african îm
potriva dominației străine și a 
urmărilor acesteia. Festivalul 
are menirea de a sublinia dem
nitatea [jopoarelor africane, de 
a contribui la dezvoltarea lor 
culturală, a subliniat secrelarul- 
gcneral ..i O.U.A.

HOUSTON 22 (Agerpres). 
— Cuceritorii Lunii se în
dreaptă victorioși spre Terra. 
Cei trei astronauți sint din 
nou împreună la bordul ca
binei de comandă a r 
spațiale „Apollo-ll". I 
explorarea unui colț al 
rii Liniștii, Armstrong 
Aldrin s-au desprins 

’după-amiază la ora 19,54 
Bucureștiului) dc suprafața 
Lunii. Cu o bătaie din aripi, 
„Vulturul" s-a lansat in ur
mărirea cabinei-mamă. De a- 
cest salt depindea viața pri
milor vizitatori ai Selcnei și 
aducerea pc Pămînt a probe
lor de pe Lună. Trei ore și 
jumătate mai tîrziu, prin cu
plarea modulului lunar cu 
cabina de comandă în care 
se găsea Michael Collins, 
tandemul spațial „Apollo-ll" 
era reconstituit.

O dată realizată această 
manevră, Armstrong și Al
drin încep să transfere pre
țioasele „bagaje" lunare. Du
pă recuplarc, la un moment 
dat s-a auzit în modul un 
zgomot suspect. Pentru a e- 
vita orice surpriză neplăcu
tă, primii vizitatori ai Lunii, 
astronauții Armstrong și Al
drin, părăsesc modulul lu
nar și îl decuplează de ca
bina de comandă. „Vulturul" 
a rămas să se rotească soli
tar pe o orbită lunară. Eta
pa următoare, de o maximă 
importanță, fâ constituit-o 
plasarea pe traiectoria de 
revenire spre Pămînt, traiec
torie care se va încheia in 
apele Oceanului Pacific. Di1- 
stanța pe care o au de stră
bătut membrii echipajului 
„Apollo-ll", pentru a reveni 
pe Pămînt, va fi parcursă 
pină la 24 iulie în jurul orei 
18,51 (ora Bucureștiului).

După ce au abandonat „șa
lupa lunară", astronauții au 
trecut „în trei" la efectuarea 
programului de lucru in ve
derea revenirii pe Pămînt. 
Neil Armstrong a aprins 
marți la 6,57 (ora Bucureș
tiului) propulsorul principal 
al cabinei „Apollo-ll" pentru 
a-i imprima impulsul nece
sar pentru părăsirea orbitei 
lunare și înscrierea pe tra
iectoria spre Pămînt. Viteza 
navei care era de 5 890 km 
pe oră. a crescut cu 3 612 km 
pe oră, atingînd 9 502 lan. 
Punerea în funcțiune a pro- 
pulsorului a fost efectuată 
timp de două minute și 29 
secunde, cînd nava spațială 
„Apollo-ll" se găsea în „spa
tele" Lunii și deci comunica
țiile cu centrul de la Houston 
erau întrerupte. La ora 7,06 
cînd comunicațiile radio 
Centrul spațial Houston au 
fost reluate, Armstrong a- 
nunța că manevrele au fost 
executate cu succes. „Deschi
deți porțile laboratorului de 
carantină lunară, venim spre 
Terra 1", a exclamat Arms
trong.

în prima parte a drumului 
de reîntoarcere, cabina spa
țială are o viteză de depla
sare relativ lentă pină în

— momentul depășirii zonei e- 
B ohigrâvisferei. O dată cu de- 
B pășirea punctului critic în 
B care atracția terestră și cea 
B lunară sînt egale, cabina spa- 
B țială se va deplasa cu o vi- 
B teză accelerată continuu sub 
B influența atracției mereu cres- 
B cînde a Terrei. în minutele 
B care vor preceda intrarea în
■ primele straturi ale atmosfe- 
ffl rei, viteza de deplasare a ca- 
B binei 
B 39 000 km pe oră. 
B Joi.
g se va
B celor trei astronauți la bor- 
B dul portavionului „Hornet". 
B După primirea lor pe bordul
■ portavionului ..Hornet", as-
■ tronauții Neil Armstrong, 
H Edwin Aldrin și Michael Col-
■ lins vor începe ' la Centrul
■ spațial Houston o perioa-
■ dă de strictă carantină
■ care va dura aproximativ
■ trei săptămîni. Ei vor fi su- 
JJ puși unor examene medicale
■ atente, al căror scop princi- 
“ pal este, pc de o parte, de a
■ se constata starea sănătății 
5 lor, iar, pe de altă parte, dc 
! a se preveni răspîndirea unor
— eventuale microorganisme 
g nare pe care Armstrong 
g Aldrin le-ar putea aduce
■ pc Selena.

O

navei 
După 

1 Mă-

luni
1 (ora

lingă line", după care a a 
dăugat pc un ton ironic l „Vă 
mulțumesc pentru că m-ați 
pus la curent cu ce s-a in- 
timplat, eu n-am știut /nimic 
în timpul întregii acțiuni". 
Reproșul a fost adresat celor 
dc la centrul de comandă din 
Houston, care cuprinși dc e- 
moțiile primelor secvențe lu
nare, „au uitat pentru citcva 
momente să-i relateze celui 
cc rămăsese solitar pc orbita 
lunară ce ziceau Armstrong 
și Aldrin cind se aflau pe 
suprafața Lunii.

vor fi examinate de îndată ce 
astronauții le vor da afară în 
sacii din plastic printr-un 
chepeng (ușă) al camerei

în caz dc urgență, astronau- 
ții pot ieși imediat din aceas
tă ..rulotă" prin două uși de 
salvare.

o

0

HOUSTON 22 (Agerpres).— 
N.A.S.A. a anunțat că nu a 
reușit pină acum să stabi
lească exact locul unde mo
dulul lunar a coborit pc su
prafața satelitului natural al 
Pămintuiui. Centrul spațial 
Houston a anunțat că modu
lul lunar a aselenizat într-o 
regiune situată la o distanță 
dc 6 -100 rn dc locul prestabi
lit pentru aselenizare. Cen
trul de control dc Ia Houston 
a precizat că pe baza datelor 
telemetrie^ privitoare la de
colarea dc pe suprafața Lu
nii și a manevrelor de corec
tare a traiectoriei efectuate 
ulterior, locul aselenizării va 
putea fi ulterior identificat 
cu o precizie dc maximum v 
metru.

HOUSTON 22 (Agerpres). 
— Două concluzii prelimi
nare dc cel mai mare interes 
științific și tehnic sînt trase 
de specialiștii de la Centrul 
spațial de la Houston. Prima 
se referă la solul lunar și 
confirmă, in mare, informa
țiile culese cu sondele auto
mate „Surveyor", „Luna-9" și 
„Luna-13“. Stratul dc supra
față al solului Lunii este mai 
dur decit presupuneau savan- 
ții. Astronauții au depus un 
efort susținut pentru a culege 
eșantioanele de stincă și a 
planta drapelul american. Ei 
au găsit roci asemănătoare 
cu bazaltul și biotita, precum 
și mică de culoare închisă. 
Stratul de praf meteoric este 
subțire, dar el acoperă totul. 
Costumele astronauților și în
călțămintea lor a devenit re
pede cenușie.

A doua concluzie, car; 
surprins puțin pe specialiști, meni din cei care au urmărit 
se referă la ușurința cu care 
astronauții păreau să se fi dc-

o
NEW YORK 22 (Agerpres). 

„Una din cele mai importante 
concluzii ale triumfului înre
gistrat de ,.Apollo-ll" este 
că omul poate trăi și munci 
efectiv pe suprafața Lunii, 
activitatea sa fiind limitată 
numai de asigurarea cu oxi
gen și cu cele necesare traiu
lui", scrie cotidianul ameri
can „New York Times". „Ni-
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„Apollo-ll" va fi de

marca odisee spațială 
încheia prin aducerea

lu- 
și 
de

HOUSTON 22 (Agcpres). — 
I Reîntâlnirea dintre cei trei as- 

tronauți la bordul cabinei spa-
■ țiale „Apollo-ll" a prilejuit
■ un moment de satisfacție pen-
■ tru îndeplinirea celei mai grele 
j etape a misiunii dc zbor. 
| Remarca primului om care a
■ pus piciorul pe Lună, Noii 
J Armstrong, după ce a revenit 
g în cabina de comandă,a fost : 
B „Este plăcut să găsești un loc
■ unde să tc așezi". La rîndul 
J său, Michael Collins, care s-a 
B aflat singur pe tot timpul c- 
B voluțici celor doi astronauți
■ pc Lună, a declarat : „Avem 

o casă primitoare aici sus și 
este plăcut să ai pe cineva■

♦ „Vulturul** a fost a-
bandonat ♦ Nava spa-

plasat pe traiectoria de
revenire pe Pămînt
♦ Primele concluzii de
mare interes științific

plasat in costumele lor de 
scafandri. Cînd mergeau par
că dansau, preferind să se 
deplaseze în salturi. Evident, 
acest lucru se putea prevedea, 
deoarece forța gravitației este 
mai mică pe Lună, omul cîn- 
tărind doar a șasea parte din 
greutatea sa terestră. Astro
nauții au fost intr-o adevă
rată stare de. euforic, pină în- 
tr-atit incit în mai multe rîn- 
duri, cei de pe Pămînt le-au 
cerut „să fie atenți".

La Centrul spațial din 
Houston s-a precizat că din 
cauza durității neașteptate a 
solului lunar, astronauții au 
adunat o cantitate ceva mai 
mică dc mostre decit era pre
văzut. La un moment dat, 
mostra dintr-unul din con- 
teinere a părut astronauților 
a se fi umezit, ceea ce ar pu
tea însemna că pe Lună se 
află apă și poate o viață mi
croscopică. Geologul David 
McKay de la Centrul de con
trol este însă de părere că 
mostra trebuie să fi arătat 
umedă pur și simplu pentru 
că a fost presată prea tare, 
în general, astrogeologii con
sideră că dacă există 
Lună ea se găsește s 
mă de gheață și la i 
dîncimc.

i apă pe 
sub for
mare a-

O
HOUSTON 22 (Agerpres). — 

în timp ce astronauții de la 
bordul navei cosmice „Apol
lo-ll." își continuă zborul spre 
Pămînt. specialiștii dc la 
N.A.S.A. sînt preocupați de 
asigurarea transportului aces
tora, după amerizare, în cele 
mai perfecte condiții de izo
lare. In acest scop a fost pus 
la punct un fel „de locuință 
turistică mobilă" cu pereții 
din aluminiu etanși, 
dc 10,7 metri, această 
ță care asigură in 
timp și un minimum confort, 
este împărțită in 
peri cu toate 
paturi de dormit, 
ante, bucătărie și 
încăperile sînt complet steri
lizate. Aerul dinăuntru este 
extrem de pur: 99,99.

Cînd astronauții vor fi re
cuperați joi după amerizare, 
aceștia vor fi duși direct în 
„camera mobilă de carantină" 
aflată pe bordul portavionu
lui „Hornet". în această ca
meră ei vor rămîne 66 de ore, 
după care vor fi transferați 
în 'clădirea de izolare lunară, 
special amenajată la centrul 
spațial dc la Houston. Tot in 
aceeași cameră „volantă" vor 
fi introduse întregul echipaj 
și mostrele luate de cei doi 
astronauți dc pe Lună. Ele

Lungă 
locuin- 
acclași

patru încă- 
accesoriile : 
scaune pli- 
baie. Toate

evoluția grațioasă, lejeră s: 
rodnică a lui Armstrong și 
Aldrin în jurul locului de a- 
selenizare din Marea Liniștii 
nu se îndoiește de faptul că 
Luna poate și va fi în viitor 
teren al activității umane în 
cele mai diverse domenii, 
scrie ziarul.

0
MOSCOV A 22 (Agerpres). 

— Acad. Alexandr Vinogra
dov, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., 
semnează în ziarul „Pravda" 
un articol consacrat aseleni
zării astronauților americani 
Armstrong și Aldrin.

„Nava cosmică și numeroa
sele ei sisteme au făcut față 
unui examen greu, scrie omul 
de știință sovietic. Nu poți 
să nu admiri curajul și stă- 
pînirea de sine a astronauți
lor care au înfruntat cu cu
raj necunoscutul. Folosind a- 
cest prilej, scrie autorul, 
vreau să-i felioit pe astro- 
nauți pentru remarcabilul lor
succese și să le urez să se
reîntoarcă cu bine Pe Pă-
mint.

Seismograful instalat pe
suprafața Lunii, se arată în

■

■
■

articol, va da probabil un g 
răspuns cu privire la oscila- g 
țiile scoarței satelitului natu- g 
ral al Pămintuiui. Dacă s-ar g 
descoperi că astfel de oscila- g 
ții există, s-ar putea admite B 
că pe Lună continuă proce- ■ 
sele tectonice și vulcanice. ■ 
Noi date despre originea I.u- ■ 
nii pot furniza și eșantioa- ■ 
nele de rocă lunară pe care ■ 
astronauții le . aduc pe Pă- ■ 
mint. Aceasta prezintă o im- ■ 
portanță excepțională pentru • 
înțelegerea modului în care ® 
s-au format planetele siste- ® 
mului solar. Este de aseme- ■ 
nea importantă posibilitatea ■ 
descoperirii unor substanțe ■ 
organice apărute din carbon ■ 
și alte elemente, sub influen- ■ 
ța razelor cosmice și 'emana- 
ției ultraviolete a Soarelui.
Un mare interes prezintă dc- ■ 
terminarea radioactivității e- ■ 
șantioa'nelor.

o ■
NEW YORK 22 (Agerpres). 

—> Au fost necesare 24 de 
miliarde de dolari pentru a 
păși pe Lună. Costul total al 
programului „Apollo" este e- 
gal cu bugetul anual al unei 
țări cum ar fi Franța, Marea 
Britanic sau Germania occi
dentală, adică a uneia dintre 
cele trei puteri industriale 
ale lumii.

în 1961, administrației Ken
nedy aprecia costul „cuceririi 
Lunii" la 20 miliarde dolari.

Aproximativ 20 000 de so
cietăți din industriile aeronau
tică și electronică au pârtiei- B 
pat la construirea întregului B 
complex de zbor și aseleni- B 
zare. ■

în vederea realizării zboru- B 
rilor programului „Apollo", ■ 
centrul spațial de la Cape ■ 
Kennedy a angajat anul tre- ■ 
cut în luna septembrie peste b 
26 000 de persoane.

O

■
■

HOUSTON 22 (Agerpres). ■ 
— Specialiștii de. la Admi- B 
nistrația națională pentru B 
problemele aeronauticii și ■ 
cercetarea spațiului cosmic ■ 
au afirmat că debarcarea pe ■ 
Lună a demonstrat că oame- g 
nii pot în viitor să exploreze g 
și alte planete ale sistemu- ■ 
lui nostru solar, precum și J 
ale altor sisteme solare. n
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