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Intr-n atmosferă entuziastă

de arini politic și in muncă
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PRIMIREA C0RDIA1A FĂCUTĂ
PRESEDINTEFUI STATEEOR UNITE AEE AMERICII, 

RICHARD NIXON. EA SOSIREA IN BUCURESlI
Sîmbătâ la amiază a sosit la 

București președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard 
Nixon, împreună cu soția, care, 
la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Se. ialiste România, Nicolae 
Ccaușescu, face o vizită ofi
cială in țara noastră.

.Aeroportul internațional Oto- 
' cunoaște atmosfera spe

cif! A festivităților de primire 
a șefilor de state și guverne. 
Pe frontispiciul aerogării sc 
află portretele celor doi pre
ședinți. Sint arborate drapelele 
de stat ale României și Statelor 
Unite ale Americii. Pe mari 
pancarte sint înscrise, in limbile 
română și engleză, urările: 
..Bun venit președintelui State
lor Unite ale Americii. Richard 
Nixon“: ..Trăiască prietenia 
dintre popoarele român și a- 
morican**.

Pe aeroport sc găsesc mii 
de bucuresteni veniți să salute 
cu cordialitate pe distinsul oas
pete in a cărui vizită opinia pu

Cuvîntarea
președintelui

Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea 
președintelui 

Richard Nixon
STIMATE DOMNULE PRE

ȘEDINTE.
STIMATĂ DOAMNĂ NIXON, 
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR, 
Este plăcut pentru mine sâ 

vâ adresez dumneavoastră, pri
mul președinte al Statelor Uni
te ale Americii care vizitează 
România, un cordial salut din 
partea Consiliului de Stat și a 
guvernului țării, să exprim sen
timentele de simpatie pe care 
poporul român le poartă po
porului american, a cărui con
tribuție la cauza progresului și 
civilizației mondiale este una
nim apreciată in țara noastră 
(ap'auze puternice).

Sper că, deși scurtă, vizita 
dumneavoastră în România vă 
va permite să cunoașteți mai 
îndeaproape preocupările po
porului român pentru dezvol
tarea economiei, științei și cul
turii, hotărirea sa de a-și con
strui o viață demnă, liberă și 
prosperă, precum șr aspirațiile 
lui de pace și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială (a- 
plauze puternice).

Personal, îmi amintesc cu sa
tisfacție, de intilnirea pe care 
am avut-o cu dumneavoastră, 
cu doi ani în urmă, domnule 
președinte Nixon, despre spiri
tul deschis și sincer în care am

începerea
convorbirilor oficiale

Sîmbătâ dupâ-amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, au 
început convorbirile oficiale 
româno-a mericane.

Din partea română au par
ticipat : Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, George Mo- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Gliqo, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Cornel Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, Jean 
Baschir, director a.i. in M.A.E.

D.n partea americană au 
participat : Richard Nixon, 
președintele Statelor Unite 
ale Americii, Henry A. Kissin
ger, asistent special al preșe
dintelui pentru problemele se
curității naționale, Ronald 
Zieqler, secretar de presă al 
președintelui, Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de Stat 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de Sud, 
Martin J. Hillenbrand, asis
tent al. secretarului de Stat 
pentru problemele europene, 
Richard H. Dc is, ambasado
rul S.U.A. la București. Hel
mut Sonnenfeldt, consilier la 
Consiliul Securității naționale, 
Hafy Barnes jr., consilier.

într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, părțile au 

blică din țara noastră vede un 
moment important care deschi
de noi posibilități pentru o 
și mai largă dezvoltare a legă
turilor politice, economice și 
tehnico-științifice intre Româ
nia și S.U.A., și este menită să 
contribuie la cauza destinderii 
și înțelegerii intre popoare, 
corespunzător intereselor ma
jore ale păcii.

Primiți cu puternice aplauze 
dc cei prezenți la aeroport, in 
întâmpinare sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor- 
ghe Maurer. Tlie Verdeț, Janos 
Fazeka.ș, Manca Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu. Lconte 
Răutu. Ștefan Voitec. Iosif 
Banc. Emil Drăgăncseu, Dumi
tru Popa. Dumitru Petrescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan. 
Corneliu Mănescu împreună 
cu soțiile.

Sint prezenți membri ai Con
siliului de Stat și. ai guver
nului. conducători de institu
ții centrale, generali și ofițeri 
superiori, personalități ale vie

discutat atunci — și nu mă în
doiesc că același spirit va ca
racteriza schimbul de opinii pe 
care îl vom avea in aceste zile.

Noi considerăm că în condi
țiile complexe ale vieții inter
naționale de azi dezvoltarea re
lațiilor dintre state pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
a respectului independenței, su
veranității, egalității in drep
turi și neamestecului în trebu
rile interne reprezintă calea si
gură de promovare a unui cli
mat de încredere și înțelegere 
intre popoare, de pace și secu
ritate în lume (aplauze puter
nice). In această direcție o con
tribuție importantă o pot aduce 
contactele, întîlnirile și discu
țiile între conducătorii statelor. 
Sintem încredințați că vizita 
dumneavoastră și convorbirile 
pe’ care le vom purta, vor con
tribui la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, se vor do
vedi utile, rodnice pentru cau
za colaborării între popoare, 
pentru pacea generală (aplauze 
îndelungate).

Cu aceste sentimente și con
vingeri vă primim astăzi, dom
nule președinte, în România, 
adresindu-vă tradiționala urare 
a poporului nostru : -BINE AȚI 
VENIT" ! (aplauze îndelung re
petate, urale și ovații).

convenit asupra modalității 
desfășurării convorbirilor, ast
fel incit timpul rezervat pen
tru acestea să fie folosit cit 
mai deplin.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Richard Nixon, împreu
nă cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și cu asistentul spe
cial al președintelui S.U.A., 
Henry A. Kissinqer, au făcut 
un schimb larq de păreri pri
vind stadiul șî evoluția re
lațiilor bilaterale romăno-a- 
mericane în diverse domenii, 
precum și posibilitățile de lăr
gire a acestora in viitor. De 
asemenea, au fost abordate 
unele probleme ale situație1 
internaționale actuale. Părțile 
au exprimat dorința de a ex
plora noi căi pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale in 
spiritul principiilor egalității 
in drepturi și avantajului re
ciproc, înțelegerii și cooperă
rii internaționale.

In același timp, celelalte 
personalități române și ame
ricane au purtat separat con
vorbiri asupra unor aspecte 
concrete ale relațiilor in do
meniile economic, tehnico- 
științific, cultural, consular 
dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-un spirit de cordialitate, 
sinceritate și respect reciproc.

(Agerpres) 

ții științifice și culturale.
Sint de față Richard IT. Da

vis, ambasadorul Statelor Uni
te ale Americii la București, 
membrii ambasadei americane, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
și atașați militari acreditați la 
București.

Pe aeroport sc află un mare 
număr de ziariști români și 
străini, corespondenți și trimiși 
speciali ai agențiilor interna
ționale de presă, societăților dc 
radio și televiziune, ai unor 
ziare și reviste de peste ho
tare.

Ora 12.15. Escortat de la in
trarea în spațiul aerian al ță
rii noastre dc avioane cu reac
ție ale forțelor armate româ
no. avionul prezidențial ateri
zează.

La coborirea din avion, pre
ședintele Richard Nixon și so
ția, Patricia Nixon, sint salu
tați de președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția. Elena 
Ceaușescu, dc președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor

DOMNULE PREȘEDINTE, 
EXCELENȚELE VOASTRE, 
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,
In numele întregului popor 

american, doresc să vă mulțu
mesc pentru primirea foarte 
caldă pe care ne-ați făcut-o as
tăzi. Aduc cu mine urările cal
de și bunele sentimente de prie
tenie din partea întregului po
por american pentru întregul 
popor român (aplauze puter
nice).

După cum ați subliniat, dom
nule președinte, aceasta nu este 
prima mea vizită în țara dum
neavoastră. Am fost aici în a- 
nul 1967. îmi amintesc cu mare 
plăcere de această vizită. Era 
Ia sfirșitul iernii, la începutul 
unei noi primăveri. Am avut 
atunci convorbiri foarte utile 
cu dumneavoastră și cu alte 
oficialități guvernamentale ro
mâne. Este vie în amintirea 
mea primirea cordială pe care 
mi-a făcut-o atunci poporul ro
mân.

Actuala mea vizită este o o- 
cazie istorică; deși nu este pri
ma mea vizită în țara dv.» este 
prima vizită în România a unui 
președinte al Statelor Unite ale 
Americii, prima vizită de stat 
a unui președinte american în
tr-o țară socialistă, în această 
regiune a continentului euro
pean (aplauze puternice).

DOMNULE PREȘEDINTE,
Acest moment însemnat în 

istoria relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre coincide cu un 
moment mare al istoriei ome
nirii : omul a pășit pe Lună. 
Am atins un punct ferm in 
spațiul cosmic. Sint însă obiective 
pe care nu le-am atins încă 
aici, pe pămint. Sintem încă în 
curs de făurie a unei păci jus
te în lume. Aceasta este o ope
ră care cere aceeași cooperare 
și răbdare și aceeași perseve
rență din partea oamenilor de 
bună credință, pe care le-a ce
rut și călătoria omului pe Lu
nă. Sint încredințat că dacă 
oamenii au putut ajunge pe Lu
nă, pot ajunge la o înțelegere 
între ci și aici pe pămint. Da
că vrem să progresăm spre a- 
ceastă înțelegere, care cere e- 
forturi continue, trebuie să ve
dem lumea așa cum este ea : o 
lume cu rase diferite, cu na
țiuni diferite, cu orinduiri so
ciale diferite; lumea reală în 
care multe interese îi despart 
pe oameni și multe interese îi 
apropie.

Intilnirea noastră exprimă, 
sint sigur, dorința poporului 

Astăzi, 3 august, în jurul, orei 15, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite, în 
direct, încheierea vizitei oficiale în țara noastră 
a președintelui Statelor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon, și plecarea din Capitală.

ghe Maurer și soția. Elena 
Maurer. Conducătorii dc stat 
ai color două țări își string 
cordial mîinile.

Din avionul prezidențial co
boară dr. Henry A. Kissinger, 
asistent special al președinte
lui pentru problemele securită
ții naționale, Martin J. Hillcn- 
brand, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele eu
ropene, și celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc pe pre
ședintele Nixon. O

Președintele Nicolae Ceaușes
cu prezintă persoanele oficiale 
venite in întâmpinare, precum 
și pc Constantin x Stătescu, se
cretar al Consiliului de Stat, 
Mi, a Groza, vicepreședinte a 
Consiliului Național al Femei
lor, Cornel Bogdan, ambasado
rul României în S.U.A., gene- 
ral-locotenent Constantin Po
pa, gcneral-maior Nicolae Ne- 
gulescu, Tudor Jian, directorul

(Continuare in pag. a 4-a)

român, ca și a poporului ame
rican, de a nu îngădui ca deo
sebirile dintre noi să împiedice 
o înțelegere mai profundă a 
punctelor noastre de vedere na
ționale (aplauze puternice).

Țara dumneavoastră este o 
țară europeană și, de aceea, 
pentru dumneavoastră preocu
parea cea mai importantă este 
securitatea acestui continent. 
Eu vin din alt continent, însă 
dintr-o țară care, de două ori 
in acest secol, a vărsat sîngele 
fiilor săi pentru realizarea a- 
cestei securități. Sintem gata 
să ne aducem contribuția noas
tră și in această eră a nego
cierilor, pentru ca toți cei din 
Europa să poată năzui spre 
realizarea aspirațiilor lor juste 
pentru o viață mai bună, pen
tru o viață în care să nu existe 
teama de război sau amenința
rea de război, pentru o coope
rare constructiva cu alții, aflați 
mai aproape sau mai departe 
(aplauze).

Sintem de acord ca de la în
ceput să fim sinceri unii cu al
ții. Deosebirile dintre noi sint 
chestiuni de esență; într-adevăr 
interesele niciunei națiuni nu 
sint identice cu cele ale altor 
națiuni. Dar națiunile pot să 
aibă orinduiri interne foarte di
ferite și, în același timp, să tră
iască împreună în pace. Națiu
nile pot să aibă interese eco
nomice foarte diferite și. în a- 
celași timp, să trăiască în pace.

Statele Unite consideră că 
drepturile tuturor națiunilor 
trebuie să fie egale; însă nu 
considerăm că toate națiunile 
trebuie să aibă aceleași carac
teristici. Țara mea a luat încă 
de pe acum inițiative noi pen
tru a reduce încordarea care 
există în lume. Noi sintem gata 
să răspundem ferm și pozitiv 
la inițiativele sincere și con
crete pe care alții ar putea să 
le aibă. Fiecare națiune, Indi
ferent do mărime, de regiunea 
in care este situată în lume, 
ne va găsi receptivi la ideile 
noi, realiste, pe calea spre pace.

Scopul invitației dumneavoas
tră, domnule președinte, și o- 
biectivul vizitei mele în Româ
nia este de a îmbunătăți con
tactele între națiunile noastre. 
Acesta este un scop folositor 
și pașnic. In acest spirit de 
realism și sinceritate aștept cu 
plăcere convorbirile noastre. 
Vă mulțumesc încă o dată pen
tru ospitalitatea dumneavoastră 
(aplauze puternice).

Trăiască prietenia româno- 
americană (aplauze îndelung re
petate, urale și ovații).

Pe traiectoria marii întreceri

Fapte de greutate 
în balanța angajamentelor
Preparația Coroești

Colectivul harnic și pri
ceput al modernei preparați! 
din Coroești, întîmpină Con
gresul partidului cu realizări 
însemnate- la spălarea și în
nobilarea cărbunelui primit 
de la minele Vulcan și Ani- 
noasa în cele șapte luni tre
cute — realizări ce consti
tuie fapte dc greutate, pres
tigioase în balanța angaja
mentelor asumate in între
cerea socialistă. Dar să le 
consemnăm negru pe alb î

0 valoarea producției glo
bale realizate în cele șapte 
luni este superioară angaja
mentului luat — un milion 
lei — cu 4 524 000 lei ;

© cantitatea de cărbune 
supus spălării depășește cu 
aproape 24 000 lei sarcina de 
plan, iar producția netă rea- 

V
© Continuare în pag. a -3-a

Avanpremieră la o mare erupție
Sistemul hidroenergetic și do 

navigație de la Porțile de Fier 
— prescurtat S.H.E.N. — este, 
dincolo de latura practică, de 
importanța economică deosebi
tă, o mare emoție semnificati
vă și revelatoare despre spiri
tul și capacitatea formidabilă 
dc creație și dăruire, de des
coperire și aplicare a unor idei 
și soluții profund originale în
tr-o construcție fără precedent, 
în felul ei, a celor zece mii dc 
constructori de aici. Forța a- 
ceasta are o manifestare plena
ră, materializată in potența de 
muncă și de tehnică nouă a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor do pe șantier, forță 
propulsată și activizată eficient 
pe matca bătrinului Danubiu, 

lizată cu 19 326 de tone;
@ la sortul special pentru 

semicocs planul a fost depă
șit cu 3 507 tone, ceea ce 
întrece cu de două ori și 
ceva angajamentul luat, iar 
la mixte-șlam planul pe șap
te luni a înregistrat o depă
șire de 24 131 de tone ;

@ indicele -tic recuperare 
realizat este cu 0,1 puncte 
superior celui planificat ;

@ reducerea consumului 
de barită cu 0,2 kg pe tona 
preparată, realizîndu-se in
tegral obiectivul asumat în 
angajament ;

(g) prețul de cost a fost 
redus cu 0,46 lei/tona pre
parată, iar beneficiile peste 
plan realizate în șase luni

I. BĂLAN

cu o vitalitate fără termen de 
comparație. In încleștarea și 
întrecerea cu timpul, ciștigăto- 
rul a fost tocmai această colec
tivă forță, a constructorilor noș
tri. Ea arc, do aceea, nimbul 
unei frumuseți morale deosebi
te, pc măsura epocii în care 
trăim, a societății noastre so
cialiste.

Acestea erau sentimentele pe 
care le resimțeam, contemplind 
de pe înălțimile 'malului mun
tos mehedințean întinderea șan- 
tierului, al cărui efort final — 
chintesență a anilor dc zile și 
de nopți dc muncă — va fi o 
mare erupție dc lumină, mili
oane de herghelii albe caro vor 
alerga dinspre vechea cetate 
Dierna, spre și prin toate lu
minile patriei.

tUMIUESIll
p/mripiiiiii
URICANIUL- 
cel mai tinăr oraș 

al Văii Jiului
VALER DAN,

secretar al Comitetului orășenesc de partid Uricani, 
președintele Consiliului popular orășenesc

File îngălbenite de istoric atestă că din timpuri stăvechi 
pc teritoriul orașului Uricani dc azj se găseau citeva casc 
din lemn cu acoperișuri țuguiate, de șindrilă. Ocupația de 
bază a locuitorilor era păstoritul. Timp de secole, puținii 
locuitori au trăit in condiții mizere, pradă bolilor și obscu
rantismului.

Primele pagini din istoria nouă a Uricaniului au înce
put să fie scrise in 1947, la trei ani de la memorabilul act 
al eliberării patriei noastre. Acum, in preajma Congresului 
al X-lea al P.C.R. și a aniversării a 25 de ani de la elibera
rea României de sub jugul fascist, se cuvine să facem un 
bilanț a ceea ce am înfăptuit. Și am înfăptuit, sub condu
cerea înțeleaptă a. partidului nostru drag, lucruri demne de 
luat în seamă.

Lucrările de deschidere a minei au început în anul 1947. 
De atunci mina s-a dezvoltat și modernizat continuu. Dina
mica producției confirmă acest lucru. De la 206 000 tone de 
cărbune cit s-a extras în 1951, s-a ajuns in 1968 la 680 000 
tone. Producția a crescut în acest răstimp de mai bine de 
trei ori. La Valea de Pești se execută lucrări hidrotehnice 
importante de care depinde rezolvarea aprovizionării cu apă 
a majorității localităților Văii Jiului’ obiectiv care este pre
conizat a fi terminat în anul 1971.

Evident că, o dată cu dezvoltarea economică, Uricaniul 
_a cunoscut și o impetuoasă dezvoltare social-culturală. Nu
mai în orașul propriu-zis au fost construite 56 de blocuri, 
cu o suprafață de locuit de 25 000 mp. Populația localității 
a crescut în două decenii de 6 ori numărind in prezent circa 
8 000 locuitori. A sporit continuu și numărul așezămintelor 
social-culturale. La Uricani funcționează un liceu cu 16 săli 
de clasă, ale cărui cursuri au fost frecventate in anul de în
vățământ 1968—1969 de 1 064 elevi la zi și do 94 la seral. 
Cred că merită a fi subliniat faptul că numărul elevilor 
de la liceu este aproape egal cu acela al întregii populații 
din 1948 a Uricaniului. Procesul instructiv-educativ la liceu 
este asigurat de 15 învățători și 21 profesori. Există școli 
generale la Cîmpu lui Ncag. Valea dc Pești, Buta și Firi- 
zoni, precum și două grădinițe frecventate de 123 copii.<O- 
rașul Uricani are un club dotat cu o bibliotecă ce cuprirftlo 
peste 7 000 volume. Biblioteca liceului numără 2 029 volu
me, iar biblioteca documentară a minei — 629 volume. A- 
vem, de asemenea, un cinematograf cu 300 locuri, un cămin 
cultural, dotat cu aparat de proiecție la Cimpu lui Neag și 
două cluburi muncitorești.

Expresie a grijii deosebite pc care partidul nostru o 
poartă sănătății oamenilor, in Uricani există un dispensar 
de Întreprindere cu 10 paturi, o circumscripție medicală de
servită de 17 salariați, din care 3 sint medici, o casă de 
nașteri, cu 5 paturi, un cabinet stomatologic, o farmacie. 
Aprovizionarea populației cu produse agro-alimentare, tex-

0 Continuare In pag. a 3-a

ZILE NEOBIȘNUITE
7n biroul directorului mi

nei Paroșeni, adăstăm o 
clipă, puțin osteniți de 

căldura învolburată a acestei 
veri întlrziale. Primim permi
siunea de a vizita labirintul 
subteran, mai exact locul de 
muncă al brigăzii lui Constantin 
Peloiu. Ne echipăm in grabă 
(ce-o 11 de-s așa mari cizmele ?), 
trecem pe'Pa lămpărie (și-s min- 
dru ca un miner cu experien
ță)... „Cum, trebuie și mască ?“... 
scap eu. „Da, pentru orice e- 
ventualitate..., mi se răspunde, 
într-o doară, dar nu pol să nu 
remarc o nuanță gravă.

Pătrundem pe galeria princi
pală, „bulevardul minei", cum ii 
spune inșoțllorul nostru, iov. 
ing. Nicolae Bucur, șeful secto
rului de deschidere și pregăti
re, secretarul comitetului de par
tid. Pină la Peloiu și ai săi c 
drum, nu glumă. înaintăm in 
monom. Pe alături, trec vago- 
nete încărcate cu cărbuni și ste
ril. Lampa luminează slab, pi
păind cu ezitare, parcă, pere
ții de beton ai „bulevardului". 
„Noroc bun", auzim din cind în

In dreapta e muntele; acum, 
vara, albastrul cerului sc oglin
dește parcă mai aproape în na
dirul apelor. Pc ambele maluri 
constructorii români și iugoslavi 
dau in aceste zile marea bătă
ile care pregătește premiera la 
spectacolul de încheiere a unei 
etape importante a S.H.E.N. To- 
tul, ca să se poată ajunge la a- 
cest moment, s-a petrecut in
tr-un răstimp relativ scurt. Con
structorii iși mai amintesc de 
acea zi — 7 septembrie 1964, 
cind pentru prima dată excava
torul a marcat incepcrea încleș
tării emoționante dintre om și 
natura, pentru construirea a- 
cestui sistem hidroenergetic și 
de navigație. In aceste zile, pre
sa ne aduce la cunoștință noi 
momente dc intensă emoție : 

cind. „Noroc bun", le zicem și 
noi, relinlnd cu greu acel „bu
nă ziua", după obiceiul terestru.

Ajungem In așa numita gale- 
rie colectoare, cu o ușoară în
clinare, de pe stratul 15. In mij
locul ei, transportorul prelung, 
cu sunetele sale asurzitoare. 
Pentru citeva momente se opreș
te. Ii mingii platoșa de otel pe 
care alunecă rodul... E lustruită 
și inlierbinlată. Pornim iarăși. 
Ne Învăluie răcoarea ventilatoa
relor care bîzîie harnice, prime
nind, necontenit, aerul. Călcăm 
cu atenție pe poditura de scin- 
duri. De-aluns un dram de... de
conectare și piciorul mi se afun
dă in clisă. „Aici s-a infiltrat 
apa și avem necazuri", mi se ex
plică. ’

Cotim la stingă. In fală, la o 
dislanfă nedefinită, citeva lămpi 
se agită in întuneric. „Peloiu și 
oamenii săi". Un strigăt și de 
noi se apropie o umbră. O lu
minăm. „Acesta e Peloiu". Un

Constantin PASCU 
Traian MULLER

© Continuare în pag. a 3-a

dc luminâ
a început inundarea ecluzei ro
mânești. Mai sint de efectuat 
acolo probele funcționării por
ților sub sarcină, urmind ca 
peste puține zile prima navă să 
troacă pe noul drum creat de 
om, prin ecluza românească. 
Acest moment este un elogiu 
fierbinte adus de constructorii 
de la Porțile dc Fier celui de-al 
X-lea Congres al partidului și 
celei de a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre: el va 
avea loc mai repede dccit ter
menul prevăzut in graficul ge
neral coordonator al obiectivu
lui de bază, cum nc-a spus to
varășul Valentin Corncanu. loc-

Sever UT AN
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Pe marginea unui 
schimb de experiență 
intre organele și or
ganizațiile de partid 
si comitetele sindica- _> 
telor din unitățile eco- 
nomice ale municipiului

A

I
n scopul generalizării formelor și mijloacelor celor mei eficiente ale muncii po
litice de masă desfășurate de organele și organizațiile de partid din munici
piul nostru, pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii din minele, 

uzinele, de pe șantierele și celelalte unități economice la realizarea sarcinilor trasate de 
partid. Biroul Comitetului municipal de partid a organizat vineri după-amioză un schimb 
de experiență intre comitetele de partid din unitățile industriale, de investiții și transpor
turi. La schimbul de experiență care s-a desfășurat la mina Lupeni — exploatare care a 
obținut cele mai prestigioase realizări in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 
1969, in înfăptuirea angajamentelor luate in întrecerea socialistă desfășurată în cinstea 
Congresului al X-lea al P.C.R. și a sărbătoririi unor sfert de veac de la Eliberare - au 
participat secretarii comitetelor de partid și președinții comitetelor sindicalelor de la ex
ploatările miniere, uzinele de prepaiare, U.U.M. Petroșani, centrala termoelectrică Paro- 
șeni, F.F.A. „Viscoza" Lupeni, Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H., nod C.F.R. pte- 
cum și directori de cluburi.

MUNCA POLITICĂ DE MASĂ — ÎN

MAJORE ALE

Schimbul de experiență o fost deschis de către tovarășul Clement Negruț, secretar 
al Comitetului municipal de partid.

In continuare, au fost prezentate referatele cu privire la preocuparea comitetului 
de partid al mine» Lupeni pentru asigurarea unui caracter mobilizator muncii politice de 
mesă, pentru sporirea eficienței gazetei de perete „Minerul" precum și a activității comi
tetului de partid și a birourilor organizațiilor de bază din sectorul V in scopul intensificării 
muncii politice de la om la om in vederea îndeplinirii sarcinilor economice.

Pe marginea referatelor, au luat cuvintul numeroși participant care au înfățișat ex- 
periența organelor și organizațiilor de partid, a comitetelor sindicatelor în desfășurarea 

muncii politice de masă. ,
Redăm, în continuare, sinteza referatelor prezentate și a dezbaterilor purtate cu 

ocazia schimbului de experiență.

tiiMin unu
In referatul privind preo

cuparea comitetului de par
tid dc la E. M. Lupeni pen
tru a asigura muncii politice 
dc masă un caracter mobili
zator — expus dc Iov. Vasile 
Roși torn. membru al comi
tetului de partid, s-a relie
fat că in îndrumarea mun
cii politice in rindul colec
tivului minei un rol impor
tant revine comisiei de pro
pagandă și agitație, compusă 
din 9 tovarăși, din rindul 
celor mai pregătite cadre cu 
o bogată experiență, care isi 
desfășoară activitatea sub di
recta îndrumare a biroului 
comitetului de partid.

O dată cu prelucrarea și 
lansarea cifrelor de plan și 
stabilirea angajamentelor de 
întrecere pe anul I960 în ca
drul minei s-au confecționat 
panouri, grafice, care oglin
desc atît sarcinile cit și an
gajamentele luate de colec
tivul minei în cinstea Con
gresului al X-Iea al P.C.R. 
și a aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea pa
triei. Agitația vizuală oglin
dește. dc asemenea, rezulta
tele obținute in întrecerea so
cialistă între brigăzi și pe 
exploatare, evidențiază deca
dal, prin graficul din curtea 
exploatării, felul in care iși 
îndeplinesc sarcinile toate 
formațiile, toate colectivele 
zonelor. De asemenea, în lo
curile cele mai vizibile din 
incinta minei sint montate 
panouri cu fotografiile brigă
zilor evidențiate și fruntașii 
in întrecerea socialistă. Un 

obiectiv central, urmărit de 
agitația vizuală, l-a consti
tuit îmbunătățirea calității 
cărbunelui în abataje. In a- 
cest scop, zilnic se comple
tează un panou cu vagone- 
telc rebutate pentru nealcge- 
rea șistului vizibil. Prin in
formarea zilnică a colectivu
lui minei asupra rezultate
lor obținute in lupta pentru 
calitate, agitația vizuală a mi
litat activ pentru mobiliza
rea brigăzilor la alegerea 
șistului vizibil și. drept ur
mare. mina Lupeni s-a înca
drat în ultimul timp în indi
catorul de calitate.

Un alt mijloc de agitație 
vizuală care se bucură de a- 
prccierea colectivului este pa
noul inovatorilor si rațîona- 
lizatorilor care aduce o con
tribuție substanțială la stimu
larea activității colectivului 
de inovatori pentru descope
rirea rezervelor interne și 
perfecționarea utilajelor, a 
procesului tehnologic de ex
tracție. Tn cadrul minei exis
tă un panou de protecție a 
muncii folosit ca mijloc de e- 
ducare a salariaților în spi
ritul răspunderii fată de res
pectarea normelor de tehnica 
securității in subteran. Tn ve
derea respectării N.T.S. au 
fost folosite și lozinci lumi
noase cu citate din N.T.S. In 
incinta exploatării, la locu
rile cele mai vizibile, cit și 
în subteran, sint expuse în
drumări cu privire la comba
terea prafului de cărbune, a 
prafului silicogcn etc.

Munca de agitație desfășu

rată do organizațiile dc par-, 
tid a contribuit la combate
rea indisciplinei, la popu
larizarea utilajelor noi cu ca
ro c dotată mina. Au stirnit 
interesul minorilor, tehnicie
nilor, al celorlalți salariați 
.și schimburile de experiență 
organizate trimestrial pe te
ma procedeelor avansate în 
exploatarea cărbunelui, a 
metodelor înaintate folosite 
dc brigăzile fruntașe ale mi
nei, precum și prezentările 
de filme documentare, expo
zițiile pe teme tehnice.

Apariția documentelor pre
gătitoare ale Congresului al 
X-lca al P.C.R. a marcat in
tensificarea muncii politice 
desfășurate in rindul salaria
ților. lărgirea sferei ei de 
cuprindere. Prelucrarea și 
dezbaterea acestor documente 
în adunările generale ale or
ganizațiilor de partid și in 
adunările salariaților au im
primat un conținut profund 
muncii politice, mobilizind 
colectivul la obținerea unor 
rezultate valoroase care si
tuează mina Lupeni în frun
tea întrecerii pe bazin desfă
șurate in intimpinarea Con
gresului. Astfel, colectivul mi
nei raportează înfăptuirea 
angajamentului luat, depă.șin- 
du-și sarcinile de plan de la 
începutul anului cu 33 000 to
ne cărbune.

Tn încheiere vorbitorul a 
arătat preocuparea comitetu
lui de partid pentru îmbo
gățirea continuă a conținutu
lui agitației vizuale asigu- 
rind ca aceasta să trateze 
operativ și competent sarci
nile multiple ce vor reveni 
colectivului minei în lumi
na hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului.

FACTOR HOTĂRlTOR IN

A reținut "atențih partici- 
panților experiența1 rodnică 
a comitetului1 de phrtid și a 
organizațiilor dc bază din 
sectorul V al' minri Lupeni, 
expusă de tovarăș’ul Alexe 
Furdur. secretarul ’comitetu
lui.

Plinind în ; central muncii 
politice problemele economi
ce, comitetul,' birourile celor 
trei organizații dc partid pe 
schimburi, au’ determinat ob
ținerea de către colectivul 
sectorului a unor rezultate dc 
prestigiu privind realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. 
Caracteristic în munca noas
tră, a arătat vorbitorul, este 
soluționarea cu competență a 
problemelor ce se ridică la 
locurile de muncă, exercita
rea unui control permanent, 
sistematic asupra activității 
organelor administrative, pen
tru asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor economice. Birou
rile organizațiilor de partid 
pe schimburi au’reușit să-și 
dezvolte capacitatea dc a des
prinde din multitudinea și 
varietatea sarcinilor pe cele 
esențiale și de a îndrepta e- 
forturile spre rezolvarea lor.

Tn primul semestru, planul 
dc producție a fost realizat 
si depășit, cu excepția lunii 
iunie, decadă de decadă, lu
nă de lună dîndu-se peste 
sarcinile do plan; 4 539 tone.

Practica de a consulta lua-

COLECTIVyLRI
sa de salariați, dc a desfă
șura munca politică de la om 
la om s-a înrădăcinat adine 
în activitatea comitetului de 
partid și a birourilor orga
nizațiilor de bază. Astfel, în
că de la elaborarea cifre
lor de plan pe anul 1969, 
comitetul de partid a cerut 
conducerii administrative de- 
falcarea lor pe brigăzi, pe 
luni și trimestre, iar apoi 
birourile organizațiilor de 
partid, comuniștii au susți
nut o muncă politică vie, 
consecventă, pentru realiza
rea lor. De asemenea, o dată 
cu stabilirea angajamentelor 
in întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidu
lui. acestea au fost larg 
popularizate și urmărite de
cadă de decadă, lună de lună 
de către birourile organiza
țiilor dc bază. In fiecare lu
nă la adunările generale, 
conducerea tehnică a secto
rului a informat comuniștii 
asupra rezultatelor ‘obținute 
in realizarea angajamentelor, 
îndeplinirea angajamentelor 
a fost analizată și în cadrul 
grupelor sindicale, cu toți sa- 
lariații, iar atunci cînd u- 
nele brigăzi au intîmpinăt 
greutăți in realizarea sarci
nilor și obiectivelor de între
cere s-au stabilit măsuri con
crete pentru sprijinirea lor. 
De exemplu, brigada comu
nistului Iosif Macavci,. care 

în luna aprilie a. c. a rămas 
sub plan, a fost ajutată c- 
feetiv, astfel că în lunile 
mai și iunie a. c. brigada a 
recuperat minusul.

Roadele preocupării conti
nue pentru sprijinirea brigă
zilor rămase in urmă sint- 
grăitoare. In primele șase 
luni ale anului, toate brigă
zile și-au realizat sarcinile 
de plan, iar un număr dc 6 
brigăzi, printre care cele con
duse de Constantin Petre. V. 
Caila, Ioan Solomon și-au 
realizat integral angajamen
tele anuale.

îmbunătățirea calității pro
ducției a constituit o proble
mă deosebită in activitatea 
comuniștilor din sectorul V, 
deoarece in anul 1968 am 
fost penalizați pentru .șist vi
zibil cu peste 15 700 tone. 
Comitetul de partid a stabi
lit măsuri încă do la înce
putul anului pentru intensi
ficarea muncii politice în rin
dul muncitorilor pentru a se 
mări răspunderea lor față 
de alegerea șistului în aba
taje. Au fost organizate con
vorbiri pe locuri do muncă 
de către membrii birourilor 
și do alți comuniști. S-a ur
mărit și evidențiat zilnic ca
litatea do steril aleasă în 
dreptul fiecărui hotar de lu
cru, cvidențiindu-se a doua 
zi. înaintea începerii lucrului, 
brigăzile care au ales cea mai 
multă piatră. Prin urmărirea 
rezultatelor, cu aportul cor
pului mediu tehnic, a- orga
nizației dc tineret și a gru
pei sindicalo, am reușit ca în 
acest an să îmbunătățim sub- 
stațial calitatea producției.

FATA SPRE PRDBLEMElT
MAJORE AEE MINEI

Gazeta de perele .— a con
stituit un sprijin efectiv al 
comitetului de partid de la 
mina Lupeni în mobilizarea 
colectivului la realizarea sar
cinilor de răspundere ce-i 
stau în față, in educarea sa
lariaților in spiritul atitudi
nii înaintate față de muncă. 
Precum a relatat tov. ing. E- 
milian Meiuș, responsabilul 
gazetei de perete „Minerul", 
colectivul gazetei, format din. 
7 membri are in componența 
sa ingineri, tehnicieni, maiștri 
și muncitori mineri și-și des
fășoară activitatea pe baza 
unui plan trimestrial in care 
sint cuprinse obiectivele prin
cipale care preocupă comite
tul de partid. Pe baza sarci
nilor trasate, edițiile apar cu 
regularitate ori de cîte ori 
osie nevoie, întocmindu-se în 
prealabil un plan al ediție' 
cu temele ce urmează a fi 
tratate.

Pentru a asigura articolelor 
un conținut bogat și variat, 
au fost atrași pe lingă co
lectiv peste 50 colaboratori 
dintre muncitorii fruntași, 
maiștri, ingineri și funcțio
nari care ajută la dezbaterea 
prin gazeta de perete a pro
blemelor majore ale minei. 
La indicația comitetului de 
partid, colectivul gazetei și-a 
îndreptat atenția spre trata
rea următoarelor probleme

V.________ ______  

principale : cunoașterea de 
către toți salariații exploată
rii a sarcinilor dc plan și a 
angajamentelor de întrecere, 
popularizarea rezultatelor ob
ținute, criticarea lipsurilor 
care mai există în activita
tea minei cum ar fi depăși
rea conținutului de cenușă, 
absențele și indisciplina în 
prod ucție.

Rezultatele obținute in în
trecere au fost, de asemenea, 
popularizate cu regularitate 
de gazetă. Cu prilejul unor 
sărbători, au fost scoase e- 
diții festive care au cuprins 
articole însoțite de fotografii 
ale fruntașilpr în producție 
ceea ce a stimulat întrece
rea între brigăzile de mineri. 
De asemenea, lipsurile care 
s-au manifestat in producție, 
în respectarea disciplinei și 
N.T.S.-ului au fost satirizate 
prin caricaturi care au stir- 
hit un viu interes nu numai 
din partea celor criticați dar 
și in rindul salariaților. ^con
tribuind la crearea unei o- 
pinii de masă împotriva aba
terilor.

îmbogățirea tematicii și 
conținutului edițiilor a fost 
asigurată prin articolele scri
se și de către membri ai co1- 
mitetului de partid precum 
și cadre din conducerea mi
nei și conducerile zonelor.

Pentru 
îndeplinirea 
exemplară 

a angajamen
telor

In cuvintul lor. vorbitorii 
s-au referit pe larg In metodele 
pe care le folosesc in organi
zarea, stimularea și urmărirea 
întrecerii socialiste, la studiile 
lor pentru a imprima acesteia 
un caracter viu și a-i asigura 
o eficiență sporită.

Referindu-se la activitatea 
comitetului de partid al minei 
Vulcan, pentru mpbilizarea co
le* tivului la îndeplinirea sarci
nilor dc plan și a angajamen- 
u tor de întrecere, tov. ing. 
Dumitru Albescu. secretai’ al 
comitetului de partid al mi
nei Vulcan, a rodai preocupa
rea comitetului pentru ridica
rea co!-1 • - rămase in ur
mă la nivelul celor fruntașe. 
Spre a veni in ajutorul secto
rului 111 care in primul tri
mestru al anului rămăsese sub 
plan, romjf-tul de partid a or
ganizai o discuție ..față în fi
lă-, intre factorii de răspun
dere ai acestui sector și ai 
sectorului VI care se numără 
printre colectivele fruntașe ale 
minei. La discuție au partici
pat tehnicieni, șefi de brigăzi. 
K»embri ai birourilor organiza
țiilor de bază și grupelor sin
dicalo. Cu acest prilej a fost 
reliefată pe de o parte expe
riența colectivului fruntaș, iar 
pe do altă parte, neajunsurile 
din sectorul rămas in urmă. 
Din concluziile desprinse. < o- 
mitetul de partid a indicat» 
conducerii minei o seamă de 
măsuri spre a veni in sprijinul 
sectorului UI, iar prin prelu
crarea acestor concluzii, care 
au fost înregistrate pe bandă 
de magnetofon, la stația de 
radioampl ificare. învățămintele 
nu devenit un bun al întregului 
colectiv, mobilizind și sectorul 
rămas în urmă la realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor.

Tot pentru a veni in spri
jinul întrecerii socialiste, co
mitetul de partid și comitetul 
sindicatului minei Vulcan au 
organizat, înaintea schimburilor, 
programe prezentate de către 
brigada artistică de agitație, 
care au popularizat experiența 
brigăzilor fruntașe și au sati
rizat neajunsurile și manifes
tările de indisciplină în pro
ducție.

întrecerea între brigăzi a 
fost stimulată și prin convor
birile și discuțiile organizate 
de membrii de partid, organiza
torii grupelor sindicale la lo
curile dc muncă.

Pentru a dezvolta răspunde
rea salariaților față de sarci
nile ee revin exploatării, dra
gostea lor față de munca de 
miner, comitetul de partid al 
minei Vulcan întreprinde o 
serie de acțiuni interesante: 
expuneri, discuții, convorbiri, 
mese rotunde etc., in legătură 
cu trecutul minei, sarcinile ei 
de viitor, frumusețea meseriei 
de miner. Asemenea acțiuni sint 
întreprinse cu multă grijă în 
pc-ioada instruirii noilor anga
jați.

A urmări 
consecvent 
rezultatele

Și la mina Petrila. spunea 
lo.. Gheorghe Giurgiu, preșe
dintele comitetului sindicatului, 
s-au întreprins măsuri pentru 
popularizarea largă a sarcini
lor dc plan și a angajamen
telor de întrecere. In acest scop 
au fost confecționate lozinci, 
grafice, panouri. Dar, esențial 
este urmărirea concretă a în
deplinirii angajamentelor lua
te de către formațiile de lu
cru. Printre metodele folosite 
pe această linie la mina Pe
trila, un loc important il ocu
pă consultațiile organizate cu 
șefii de brigăzi asupra reali
zării indicatorilor de plan, a 
bbiectivelor de întrecere pre
cum și discuțiile pe aceeași te
mă in cadrul grupelor sindi
cale și la locurile de muncă. 
Stația de radioamplificare, pa
nourile și graficele, sint folo

site, de asemenea, cu eficiență 
pentru popularizarea rezulta
telor obținute, iar la club agi
tația vizuală oglindește, dc a- 
semenea, rezultatele în între
cere.

O metodă valoroasă în spri
jinul stimulării întrecerii so
cialiste s-a folosit cu succes și 
la mina Lonea, a relevat tov. 
loan Belu, președintele comi
tetului sindicatului de la a- 
ccastă mină. în ce constă a- 
ceasta ? Periodic comitetul de 
partid, comitetul sindical și 
conducerea minei trimit scri
sori de felicitare la domici
liul celor care obțin rezultate- 
deosebite în procesul de pro
ducție, iar cu cei care au adus 
greutăți colectivului se organi
zează procese demonstrative a- 
rătîndu-se cu acest prilej, în 
mod sugestiv, pierderile ce 
le-au suferit atît mina cit și 
cei în cauză.

Vorbitorul s-a referit pc larg 
la măsurile întreprinse de co
mitetul sindicatului de la mi
na Lonea pentru intensificarea 
muncii politice de masă, a în
trecerii socialiste pentru a mo
biliza colectivul minei la ob
ținerea unor rezultate cit mai 
valoroase în cinstea Congrc 
suini partidului. Au fost con
fecționate panouri ce sint ex
puse chiar la intrarea în in
cinta minei prin (rare se popu
larizează rezultatele obținute 
de către brigăzile de produc
ție, colectivele zonelor și sec
toarelor. in realizarea angaja
mentelor luate. Tn fața nouiul 
eemplex administrativ a- fost 
expus un panou al fruntașilor 
in întrecere, iar gazeta de pe
rete a oglindit. în permanență 
rezultatele în întrecere precum 
și preocupările colectivului 
pentru a cinsti Congresul par
tidului cu noi succese.

Calitatea - 
obiectiv 

primordial
îmbunătățirea calității pro

ducției ocupă un loc de seamă 
în cadrul muncii politice des
fășurate de organizațiile de 
partid, un obiectiv primordial 
al întrecerii socialiste in in
timpinarea Congresului parti
dului.

A fost firesc deci. ;ca și cu 
prilejul schimbului de/ expe
riență. problema .îmbunătăți
rii calității producției să ocu
pe un loc de seamă. La aceas
tă problemă s-a referit in 
cuvintul său tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comitetului 
de partid al minei; Lonea. De
oarece, in primele-luni ale a- 
nului mina Lonea nu s-a în
cadrat în indicatorul' de calL 
tatc, comitetul de partid a 
pus în centrul muncii politice 
de la om la om. sjtu.ația aces
tui indicator. S-a discutai <u 
toți factorii de răspundere din 
cadrul minei necesitatea de a 
intensifica acțiunea de alegere 
a șistului vizibil la locurile 
de muncă, la punctele de în
cărcare precum și a întăririi 
răspunderii tuturor brigăzilor 
față de calitatea cărbunelui.

Munca politică desfășurată 
de organizațiile de partid și 
susținută de grupele sindicale 
și cadrele tehnice a condus la 
rezultatul scontat. Mina Lo
nea a încheiat primul semes
tru al anului cu un procent 
de cenușă do 35 la sută față 
de 36 la sută planificat.

Comuniștii de la mina Lo
nea, au desfășurat o activitate 
politică susținută pentru redu
cerea cheltuielilor neproductive 
și obținerea de beneficii (ît 
mai mari. S-a urmărit in ri
ces t scop mai ales refolosiroa 
armăturilor T.H. prin recon- 
diționarea lor în subteran < ît 
și a diferitelor piese de schimb 
de la utilajele miniere. Aceste 
•acțiuni inițiate la mina Lonea 
s-au finalizat în obținerea do 
888 000 leî economii la prețul 
dc cost .și 1 360 000 lei benefi
cii peste plan.

Despre munca politică pen
tru îmbunătățirea calității căr
bunelui a vorbit și tovarășul 
Dumitru Her, secretarul comi
tetului de partid de la mina 
Aninoasa. Agitația vizuală, dis
cuțiile și convorbirile Ja locu
rile de muncă, gazeta de pere
te și stația de radioficare, au 
fost folosite în permanență 
pentru popularizarea brigăzilor 
care se ocupă cu răspundere 
de alegerea șistului vizibil și 
de criticarea acelora care ma
nifestă neglijentă față de a- 
eest indicator. Tovarășul Du
mitru Her, s-a oprit în eu- 
vîntul lui și asupra experien
ței acumulate la mina Ani
noasa în organizarea brigă
zilor de specialitate pentru 
executarea lucrărilor în cope- 
rișul și culcușul straielor de 
cărbune ceea ce asigură exe
cutarea in bune condițiuni a 
acestor lucrări.

Stimularea 
emulației 

între
Formațiile 
de lucru

Printre colectivele fruntașe 
ale municipiului nostim care 
întâmpină Congresul partidului 
cu succese deosebite în muncă, 
se numără și minerii tinerei 
exploatări din Paro.șeni. Acest 
colectiv, a arătat în cuvintul 
lui. tov. ing. Nicolae Bucur, 
secretarul comitetului de par
tid al exploatării, a depășit 
sarcinile de plan dc la înce
putul anului cu peste 9 500 
tone cărbune. Este un rezultat 
al muncii politice susținute a 
comuniștilor de la această mi
nă pentru stimularea întrecerii 
brigăzilor din abataje. în sco
pul punerii în valoare a rezer
velor interne din această uni
tate, Dar. concomitent cu ur
mărirea creșterii producției de 
cărbune, organizația de partid, 
ca dc altfel și conducerea mi
nei, au avut în vedere și un 
alt deziderat, pregătirea noilor 
fronturi de cărbune pentru 
creșterea capacității dc extrac
ție. Pentru intensificarea lu
crărilor de deschideri și pre
gătiri. comitetul de partid și 
comitetul sindicatului au orga
nizat brigăzi de avansări rapi
de, care au. asigurat în luna 
ce a trecut, obținerea unei a- 
vansări record de 160 ml. A- 
eest succes a fost posibil în 
urma acțiunilor politice între
prinse pentru generalizarea ex
perienței brigăzilor fruntașe in 
lucrările de deschidere și pre
gătire. Pe această temă a fost 
organizat un simoozion la care 
au participat toți minerii din 
aceste lucrări, iar comitetul 
sindicatului ~ urmărite decadă 
cu decadă și popularizează o- 
perativ succesele obținute, pre
cum și câștigurile realizate dc 
către formațiile de lucru.

Despre succesele eu care 
constructorii de pe șantierele

' social-eulturale ale Văii Jiului 
întimpină Congresul partidului, 
a vorbit pe larg tov. Petru Gă
van, președintele comitetului 
sindicatului al gnipului T.C.H. 
Vorbitorul a informat partici- 
pariții Ia schimbul de expe
riență. că în cinstea Congre
sului partidului, constructorii 
și-au realizat . integral angaja
mentul la planul fizic. Aceas
ta ea urmare a muncii politice 
pe care organizațiile de partid 
de pe șantiere au desfășurat-o 
eu consecvență, pentru mobi
lizarea colectivelor de construc
tori la respectarea termenelor 
do predare și îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Pe șantie
re.. au fost expuse panouri eu 
angajamentele dc întrecere
pentru fiecare obiectiv, s-au
organizat schimburi de expe
riență, a fost prezentat un- film 
oare a oglindit diferite aspecte 
din munca desf'»s'i>-;>tă pentxu 
urgentarea ritmului de cons
trucții. iar la clubul grupului, 
brigada de agitație, a prezentat 
mai multe programe axate pe 
munca din aceste șantiere. Un 
rol însemnat în mobilizarea 
colectivelor șantierelor l-au a--’ 
vut si convorbirile organizate 
la punctele de lucru de către 
membrii birourilor organiza
țiilor de bază și ceilalți co
muniști în legătură cu stadiul 
îndeplinirii angajamentelor și 
folosirea din plin a timpului 
de lucru.

Criteriul de valoare esențial: EFICIENTA -> J
Apreciind utilitatea schimbului (le experiență pe tema muncii politice de masă, tova- 

sâșul CLEMENT NEGRUȚ, secretar al Comitetului municipal de partid, a arătat că referatele 
prezentate, dezbaterile care au avut loc pe marginea lor. deși au fost rodnice nu au epuizat 
toate formele și mijloacele de care dispun, organizațiile de partid în activitatea lor complexă 
de influențare a conștiinței oamenilor muncii.

Cu ocazia schimbului de cxpcrienlă au fost reliefate o seamă .de metode pozitive. Im
portant este ca aceste metode, experiența înaintată să fie reținută și generalizată de toate or- 
uaituațule de partid. Insă în aplicarea unor metode trebuie avute în vedere con'VțîRo con
crete. specifice din fiecare unitate. Vorbitorul a subliniat necesitatea, ca organizațiile (le 
partid să urmărească cu stăruință îmbunătățirea continuă a conținutului muncii politice de 
masă, iar în folosirea diferitelor forme ale acestei activități să se urmărească întotdeauna cri
teriul de valoare esențial — eficiența, care inse amnă că orice acțiune sau măsură întreprinsă 
in cadrul muncii de partid trebuie să se finalizeze in rezultate concret*' privind snorirea nro- 
ducției. îmbunătălu-ea calității acesteia, statorni cirea unor relații de muncă prielnice în sinul 
fiecărui colectiv. Muncii politice de masă să i se imprime un caracter concret, mobilizator si 
să ne ferim de ceea ce este general, ineficace.

Referindu-se la activitatea gazetelor de perete, tovarășul Clement Negruț, a arătat că 
acestea trebuie să-si schimbe edițiile nu Ia întîmplare ci atunci cînd situația concretă din 
unitatea respectivă o cere. Vorbitorul a recomandat, de asemenea, organizațiilor de partid să 
sprijine valorificarea articolelor de interes gene ral si prin presa Ideală.

In încheiere, tovarășul Clement Negruț a subliniat pe larg sarcinile muncii politice de 
masă în perioada desfășurării lucrărilor Congresului al X-lea al partidului

Pagină realizată dc Ion BADEA, șeful comisiei de propagandă a Comitetului municipal do 
partid și Ion DUBEK

0 rezervă 
la indemîna 

tuturor 
unităților

Participa-nții la schimbul de 
experiență au subliniat că una 
din sarcinile primordiale ale 
muncii politice în scopul ob
ținerii unor rezultate de va
loare trebuie s-o constituie 
mobilizarea colectivelor de 
muncă la descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne 
ale unităților economice.

— La .mina noastră, rezul
tatele ar fi mult mai bune, 
arăta tov. Tiberiu Velescu. 
membru al comitetului de 
partid de la mina Dîlja, dacă 
timpul de lucru ar fi utilizat 
din plin. Or. avem încă multe 
neajunsuri din cauza absențe
lor nemoti viile. a întârzierilor, 
a părăsirii nejustific.itc a lo
curilor de muncă, lată de ce, 
comitetul de "partid și comi
tetul sindicatului au acordat 
atenție muncii politice educa

tive pentru întărirea discipli
nei în producție. Agitația vi
zuală din sala de apel este fo
losită pentru combaterea acte
lor de indisciplină, brigada de 
agitație prezintă, de asemenea, 
cu regularitate, înainte de in
trarea minerilor in spt. progra
me artistice prin cure eviden
țiază brigăzile fruntașe, iar, pe 
de altă parte, prin ; iniece și 
versuri satirizează absentato- 
manii, pc cei care au abateri 
de la disciplină. Totodată, a 
devenit o practică ca atunci 
cînd in .cadrul unei brigăzi se 
comit acte de indisciplină, la 
ieșirea din mină, comitetul de 
partid și comitetul sindicatului, 
organizează operativ analize 
asupra cauzelor care au gene
rat. acestea, stabilind măsuri 
împotriva celor in cauză. La 
fel se procedează și cu acei 
care au abateri de la N.T.S.

Un procedeu asemănător s-a 
încetățenit și in cadrul unită
ților complexului C.F.R.. a 
arătat tov. Constantin 
mitic, președintele comitetului 
sindicalului — nod C.F.R. Du
pă fiecare tură de serviciu se 
face o erît: •?. a programului in 
tura rfsneetivă la care parti
cipă biroul sau (-el puțin se
cretarul organizat i'-i de bază. 
Deci, orice neajuns sau abate
re este discul-. ’â eu ouerai i . i- 
1;’tc și răspun-’c-re. stabilin- 
du.-Se pentru preveni
rea rep* lăriî acesteia. Discuții 
și convorbiri se c'ganiz-'ază și 
pe tema apărării avutu'ui oh- 
ștesc. a. asigurării siguranței cir
culației etc.

y
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bărbat viguros, cu lața mințită 
dc praful cărbunelui. „Onrc cițl 
-ani o li avmd ?* „Nc pregătim 
de pușcare", sînt primele cuvin
te, ilupa trudițronala binețe mi
nerească. Plivim, lingă Iu-uf, 
mm shedclul pneumatic găureș
te cărbunele. Apoi, cum oriti- 
ciilc sini .îndopate’ cu explo
ziv >i... „găluște". întreg spațiul 
este acoperii Io uimă cu ninsoa
rea prafului incit; să nu sc for
meze amestecul periculos care 
ar însemna moarte... Gafa. Ne 
retragem inii-un adăpost de pe. 
axul colector. Nu trece mull și 
o detunătură înfundată ne anun
ță explozia. După vreo zece mi
nute, ne reîntoarcem la front. 
Cărbunele s-a revărsat generos, 
ca dinlr'-un „corn al abunden
ței’, E negru, lucios, unsuros. 
„Piinea industriei" ne vine in 
minte formula uzată, dar ulii de 
sugestivă. Nc dăm din nou, ciți- 
va pași, înapoia unui morman 
inform de metal. Dar iată că a- 
costa sc pune in mișcare, zhă-

ic îl răstoarnă pe transportorul 
din dreapta. I olul c zv icnii, 
bnjM. răpiri. După nici o ju mă
laie de ord „cornul abunden
ței’ a secat și perdele do. câr- 
bunc-l, iarăși, nclcd rum l-am 
văzut in pragul exploziei.

Zmi îngădui să iau con
deiul emoțional din mi
na colegului (trebuie să i 

„trădez", airăgîndu-vă atenția cu 
pentru înliia aorfl a văzul a- 
dincul unei mine...) și să nud 
adaug cîleva lucruri despre oa
menii conduși de linilrul miner 
Constantin Pcloiu.

Cirul Salt'zgillerul sc afla in

înregistrat in lipsa utilajului cu 
pricina... A trocul o sâptămînă, 
au trecut două... Oamenilor li 
sc. h>i amintea că așa nu mai 
merge, că mașina trebuie folo
sită la randamentul,*la posibili
tățile ci...

Și-alunci ?... . m-am adre
sat „călăuzei" noastre Iov. ing. 
iX'fi'olac Iha ur, căci dînsui ne 
p i\ csiea toate astea.

...vâ/ln'd că nu se intim- 
piu. lotuși, ceea ce am li dorit 
noi să fie, am Ini ral pe post 
dc... chirurg.

— Adică f
— Am dat Salt'zgillerul unei

înaintează cile 3 metri), în iu
nie '1,01 metri, în iulie 5,5 me
tri. Nu trebuie să se omită fap
tul că sini cazuri cînd au „spart" 
și granița a 9 metri zilnic I... Da, 
sini oameni lalnf, adaugă ca 
pentru sine... N-au rămas nicio
dată sub plan. Pcloiu e tinâr, 
are doar 29 de ani, dar și-a cîș- 
ligat o bună prestanță pe merii. 
Nu pretinde celorlalți - șl-i fa
ce să simtă acest luciu ■ de
ed să sc străduia atîl cil dă 
el... Dar — lie vorba lnlre ngf 
— asta nu-i chiar la îndcmma 
oricui...

• z//f mnifțMin |

in mișcare. Cupa, asemănătoa
re cu •> lamă dej Inzer, „muș
că" ncr\ nașă din rod, după ca

lîndusg^ și setișnind ea un ba-
laur Inc-olțll. Indieptăm 1timpi le
rnlr-acol o .</ in fala noasl ră
prini ontur o mașină specială
dc i ncăical cărbunele. E un
Sa/L 'r, aflăm, și numele a-

i exof ic urc rezonan țcslra-
nit. aici. O comandă pi >r1ff,c.'!ă
prin manete și șenilele se pun

incintă desigur, nerăbdător să 
Iacă treaba acolo jos, la front, 
ce s-a gindil conducerea tehni
că a sectorului de deschidere și 
pregătire: „Să dăm mașina la 
Croitori), sini oameni experi
mentali. înjghebați de ani dc 
zile intr-o brigadă care s-a do
vedit de nădejde, destoinică, is
cusită, \ <>r șl/ să lucreze cu ca, 
ce mal..." N-a fost insă tocmai 
așa. După un „start"... Iurlunos, 
brigada lui Nicolae Croiloru a 
încetinii... moîourcle. „Pulsul- a- 
vansărllor zilnice și al produc
tivității „batea" la Ici. cu acela

brigăzi de-o vîrstă cruda, nu a- 
vea nici un an de ci nd sc for
mase, harnică, iplreprlnzăloare, 
cu oameni holărîțl, <lar mai ti
les ambițioși, dornici de afir
mare.

— Și ?...
...rondele obținute de ei 

nu mai jlqsci umbra nici unei în
doieli... Nu numai util, dur îi 
vedem că sc. frămintă, caută, 
vor să se întreacă mereu pc ei 
înșiși, să urce Iară inccl a re din
colo dc propriul lor „virl" a- 
tins... l\ț Juna mai: 3,8 metri, în 
medie, pe zi fin mod normal, se

/nlr-un scurt răgaz, pc cu
re și l-a îngăduit, ne in
tre ținem cu șeful dc bri

gadă.
— Cum v-a|i deprins cu noua 

mașină ?
- - J.u început ni s-a acordat 

2—-3 z.ije de acomodare... Aveam 
noi experiența M.I.I’.-tilui, dur
atei sini alic comenzi. Nu nc-a 
răbdat, însă, inima și om învă
țat să dăm cu ea cărbune chiar 
din cel dinții schimb. Deși in 
primele ore o cam luam razna, 
prin armaturi... Au- fost zile ne
obișnuite, Her bin ii...

— Fiecare știe s-o minuiască ?
— Da, am vrut ca toți din 

brigadă s-o cunoască, căci doar 
așa o pol îndrăgi... Șf-apol, c înd 
știi că ceea cc realizau înainte 
patru oameni, preț de peste o 
oro, obține acum unul singur, 
șl, încă în 25 dc minute, cum 
să Ic poți abține să nu-i dc- 
prinzi toate tainele funcționării ?

— Respectați, desigur, un anu
mit ciclu...

- - Fără îhdoiulă, cir log rama 
prevede li metri pe zi. z\vem 
grijă ca întotdeauna să ne creăm 
condiții dc muncă, incit să de
pășim această normă.

Intr-adevăr, există o emulație 
permanentă, de adevărată rod
nicie și cu toții sini integrați pc 
deplin acesteia: și șelll dc 
schimb Mlhal Nlallna.ș, Ioan, Ira
tele artificierului Gheorghe Din
eu, văzul _ dc noi in exercițiul 
funcțiunii, Vaslle Manolache. și 
Dumflrachc Neghina, „(lieselis- 
tul" („mă înconjoară 'încrede
rea, simt că e nevoie dc mine, 
nici".-.), care vrea să se califice 
ca miner, și vagonetarii Iile 
Vifceanu și Gheorghe G'iman, 
înscriși la școala d-- '(i1/licăre 
a minei și care vor fi aiulorl 
mineri peste nici două luni...

lutru cinstirea Congr< ' ' de 
care nc mai despart doar ci- 
leva zile, lînăra brigadă a lui 
Constantin Pelolu sc imaci'c'-c să 
execute, in plus, 70 metri de 
pregătiri. Deja, către linele lu
nii iulie întrecuseră sula... Te 
pui cu ci ?

Dl MIM( A 3 Al GUST

Avanpremieră la o mare 
erupție de lumini
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țîitor al secretarului comitetu
lui de partid de la S.H.E.N.

Concepția și construcția aces
ta'i grandioase lucrări prevede 
ea principalele procese tehno
logice de la hidrocentrală și 
ecluză, să fie dirijate și urmă
rite de la turnul do comanda, 
prin intermediu) aparaturii e- 
eleelronice. Peste marele baraj 
care va înfrunta aici Dunărea, 
în anul 1971 va trece o șosea, 
jar mai tirziu și o calc ferată, 
care vor uni direct malurile 
fluviului dintre cele două țări 
prietene.

Apele lacului de acumulare 
vor crește neîncetat intinzin- 
du-se peste vechile căi de co
municație. de la Gura Văii in 
sus, pe lingă Orșova nouă. Vor 
sui și pe văile din preajma 
munților mehedințeni. văi peste 
care astăzi se arcuiesc specta
culoasele viaducte ale noii șo

sele și noii căi ferate. Apele la
cului de acumulare se vor stre
cura in sus și pe valea Ccrnei, 
printre bâtrîne păduri.

Am cunoscut pe multi dintre 
eroii care înfăptuiesc această 
formidabilă construcție de la 
Porțile de Fier. Numeroși din
tre ci. și-au început activitatea 
pe alte șantiere, la Bicaz, Ar
geș... Mulți dintre ei vor pleca, 
în viitor, să lucreze pe alte șan
tiere '•'are urmează să se des
chidă, așa cum prevede proiec- 
tu1 de Directive ale Congresu
lui al N-lea al partidului, pe 
Olt, Someș, Sebeș. Șiret. Riul 
Marc ele. Căci puterea energe
tică a patriei va cunoaște, în 
viitorul cincinal, precum și in 
continuare între anii 1976—1980. 
o continuă dezvoltare.

Nu sînt oare acești construc
tori. cei zece mii de la Porțile 
de Fier, o mare simbioză de o- 
menie. fapta lor nu semnifică 
oare un emoționant gest al 
demnității umane socialiste ?...

Uricaniul — cel mai 
tinăr oraș al Văii Jiului
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tile și altele este asigurată de 16 unități de desfacere. Re
țeaua comercială urmează să se îmbogățească in acest an cu 
încă trei asemenea unități. Unități cooperatiste, un oficiu 
poștal, agenții C.E.C.. loto și altele deservesc .locuitorii ora
șului.

O bună parte din tot ce s-a făcut in cele două decenii 
sint realizări înfăptuite in anii dintre Congresul al 1 N-lea și 
Congresul al X-lea. Cel mai recent obiectiv dat in folosință 
este noul complex social-administrativ de la E. M. Uricani 
ce cuprinde o baie spațioasă, o lămpărie, vestiare moderne, 
cabinet medical și altele. Noua baie a minerilor are un înalt 
grad do confort, dispunînd de instalație de aer condiționat 
și instalații de raze ultraviolete.

Studiind aprofundat Tezele și proiectul de Directive 
pentru cel de-al X-lca Congres al partidului, ale cărui lu
crări vor începe in dimineața zilei de 6 august, gindurile 
noastre se îndreaptă spre sarcinile de viitor. In perspectivă 
avem ca pină in anul 1975 să construim încă 1 338 aparta
mente, două cămine pentru nefamiliști, cu 800 locuri, o 
școală cu 16 săli de clasă, o grădiniță de copii cu 200 locuri, 
o creșă, noi spații comerciale, alte obiective social-culluralc. 
Toate acestea au loc, bineînțeles, pc fundalul creșterii pro
ducției dc cărbune care in anul 1970 se va ridica la 750 000 
tone, iar in 1980 va depăși 800 000 tone.

Noi aparate 
destinate 

cercetărilor 
medicale

Specialiștii Centrului de cer
cetări și producție a aparaturii 
științifice al Academici, au rea
lizat noi aparate destinate cer
cetării în domeniul medical. 
Printre acestea se află apara
tul denumit : „Ncgatoscopul 
portativ", foloșit pentru citirea 
si interpretarea radiografiilor. 
El este compus din două fețe 
ecran cu dimensiunile 72/42 cm 
care pot fi orientate Jn direc
ția dorită dc cercetător. Tn a- 
ccst fel. întrebuințarea sa este 
posibilă nu numai în labora
toare. 'liniei și spitale, ci și în 
sălile de congres, in învățămînt 
sau in alte scopuri.

„Omogenizatorul de țesături 
friabile", un alt aparat Reali
zat ]a acest Centru de cercetări 
este destinat laboratoarelor de 
fiziologie, biologic, rarmacojo- 
gie. El servește la obținerea 
substanței necesare, cercetării 
.științifice In acest domeniu și 
dispune de o turație variabilă 
cu posibilități de reglare 
in raport cu necesitățile și spe
cificul substanței dc cercetare.

(A ger preș)

Fapte de greutate 
în balanța angajamentelor

Urmare din pug. 1

însumează 1 169 234 Iei in loc 
de 100 000 cit s-a angajat să 
realizeze in șapte luni co
lectivul preparation

I. 6. L. Petroșani
Realizări meritorii au îns

cris pe agenda întrecerii so
cialiste in cinstea Congresu
lui al N-lea al I’.C.R. și ani
versării eliberării patriei și 
lucrătorii întreprinderii de 
gospodărie locativă Petro
șani. Printr-o mai bună or
ganizare a lucrului și o apro
vizionare mai operativă cu 
materiale a punctelor de lu
cru, prin hărnicia echipelor 

■ conduse de comuniști, pla
nul producției marfă pe 
șapte luni a fost depă
șit cu 7 801 mii lei, față 
de 6 790 mii lei angajament

asumat la aoest indicator de 
bază ; sarcina dc plan la 
prestații in construcții a fost 
depășită cu 6,8 la sută : la 
prestații pentru populație cu 
24,8 la sută etc. De remar
cat că economiile obți
nute prin reducerea pre
țului de cost, in semestrul I 
a.c., se cifrează la 385 000 lei 
(o depășire a angajamentu
lui de 125 0(10 Iei), iar be
neficiile realizate peste plan 
la 130 000 față de angaja
mentul de 60 000 lei.

La succesele întreprinderii 
in cinstea Congresului parti
dului un aport deosebit au 
dat sectoarele I.G.L. condu
se de comuniștii IaCob Chio- 
reanu — Petrila. loan Cior
nei — Lupani. Francisc Deak 
— Aninoasă, ca și maiștrii 
loan Momîrlcanu, Ștefan Că
li man. Grigore Bel înger. 
Gheorghe Stăulan, loan Das- 
eălu și alții.

Ce sport trebuie să 
practicăm ?

.S-a spus că sportul este bun 
pentru toată lumea, arată el. 
Aceasta este o greșeală. Un a- 
nume individ nu poate practica 
dccit anumite categorii de sport 
.și in anumite condiții".

!-■ orice virstă este esențial 
să fir găsit sportul care este 
potrivit fiecărui individ și posi
bilităților sale fizice. Singura 
excepție o constituie natația, 
cu condiția să nu fie făcută în 
apă prea rece.

La orice vîrstă este absolut 
necesară grija față de următoa
rele aspecte :

— inotul subacvatic necesită 
o inimă, pjămini și un sistem 
nas-gît-urechi perfect sănătoase, 
ignorarea acestei condiții poate 
atrage neplăceri dintre cele mai 
grave;

— cchitația este strict interzi
să persoanelor care au coloana 
vertebrală fragilă.

Cele mai bune sporturi sînt 
acelea practicate in aer liber și 
în plin soare. Pc timp rece, nu
mai persoanele foarte rezistente 
.și foarte antrenate pot practica 
un sport in aer liber (cu excep
ția, bineînțeles, a schiului). Cei
lalți se expun la contractarea 
unui guturai, a unei anghine, a 
unei sinuzito etc. In aceste con
diții. este preferabilă practica
rea unor exerciții în sală.

Cultura fizică este plictisitoa
re (spun unii), dar eficace. Ea 
nu se învață insă din jurnale 
sau in cluburile de vacanță. 
Ceea ce c-ste recomandabil pen
tru bărbați, nu este și pentru 
femei, in special exercițiile care 
solicită mușchii abdominali. E- 
xercițiul fizic poate fi un co
rectiv miraculos pentru un pi
cior plat, pentru o coloană ver
tebrală fragilă sau fragîlizatâ de

scaunul automobilului, de con
dițiile inadecvate de muncă. 
Dar dacă nu este in mod a- 
decvat ales, el poate, totodată, 
să agraveze o boală sau un 
defect fizic. Citeva exerciții cu 
un bun specialist vor permite 
fiecăruia să știe ceea ce este 
recomandabil și ce nu pentru 
organismul său.

Care este vîrsta ideală 
pentru începerea practi
cării sportului și pentru 

renunțarea Ia el ?
Incepînd de la vîrsta de cinci 

ani, un copil poate fi învățat 
în mod progresiv să practice 
schiul, inotul și toate jocurile 
sportive. Pentru echitație tre
buie verificată mai ini ii starea 
coloanei vertebrale. învățarea 
tenisului se recomandă nu îna
inte ca copilul să fie capabil 
să suporte greulatia rachetei și 
șocul loviturii mingei, aproxi
mativ in jurul -virstej dc zece 
ani. Volei — începind dc la 
10—12 ani, vîrstă la care poate 
fi atinsă partea dc sus a fileu- 
lui.

Un copil caro spune însă „sînt 
obosit", nu trebuie în nici un 
caz forțat să continue, înainte 
de a fi examinat de un doctor. 
El are poate un început de sco
lioză, picior plat, vegetații etc. 
In multe cazuri, exercițiul fizic 
poate avea un efect preventiv 
sau corectiv.

Un grup de medici suedezi 
au făcut o interesantă experien
ță. Ei au supus unui antrena
ment fizic intensiv — schi, na- 
tație, alergări — foarte ;.lmt 
supravegheate, insă — grupuri 
de tineri intre 5 și 19 ani, pe 
categorii de virstă. Capacitatea 
de efort fizic a fost controlată 
înainte de începerea „cursului"

Pentru
a trăi 

mai bine
(4)

ESTE
NECESARĂ 
PRACTI

CAREA 
SPORTULUI 

i
I

cu ajutorul bicicletei orgometri- 
ce. Programul de antrenament 
a durat șase luni. în timpul că
rora .subiectele au fost supuse 
în mod regulat unor analize de 
urină, de singe, unor examene 
clinice, unor teste de consum 
dc oxigen, de activitate cardia
că etc După această jumătate 
de an, toți copiii, fără excepție, 
se aflau in cea mai bună formă 
fizică, aveau o capacitate respi
ratorie și un volum cardiac mă
rit, inclusiv cei care sufereau' 
dc diabet și fuseseră în mod 
intenționat selecționați pentru 
această experiență.

O marc greșeală a celor care 
au făcut odată sport o consti
tuie faptul că nu il continuă în. 
anii maturității. Excepțiile sînt 
puține în acest sens. Una din 
cauze o constituie dezinteresul 
celor care îndrumă activitatea 
sportivă a tinerelului pentru 
cci care • nu doresc sau nu au 
aptitudini să devină „campioni".

De cele mai multe ori, oa
menii renunță la sport atunci 
cînd sînt acaparați de activita
tea profesională, iar femeia, 
mai ales atunci cînd are copii. 
După o îndelungată întrerupe
re, practicarea sportului nu tre
buie niciodată reluată in mod 
brusc. Este absolut necesar un 
examen medical prealabil, fă
cut dc un medic sportiv. Jn pri
mul rind, în ce privește starea 
plăminilor și a inimii.

Este neindicat, de asemenea, 
începerea unei activități spor
tive intense la sfirșitul unei 
săptămîni sedentare. Numeroa
se accidente dramatice se in
tim pl ă cu persoanele care în
cearcă să depună un astfel de 
efort, fără un antrenament pro
gresiv prealabil.

Chiar la o persoană antrena
tă, adaplarea organismului la 
un climat diferit, la un mod 
deosebit de viață, devine din ce

in ce mai puțin rapidă, o dată 
cu virstă. Nu trebuie să se uite • 
că, după -10 de ani. în toate ca
zurile, vasele sanguine și-au 
pierdut suplețea. Ele nu mai 
reacționează așa cum trebuie 
la soarele nemilos al terenu
rilor de tenis sau la apa prea 
rece a piscinei.

.La orice virstă. înainte de a 
„reîncepe", regula este simplă : 
1) verificarea „motorului"; 2) 
antrenament progresiv.

După 40 de ani, medicii spor
tivi recomandă toate sporturile 
în care corpul nu este „purtat" 
de picioare. Natația este* unul 
dintre ele, ca .și cchitația, cano
tajul. iachtingul, sporturi care 
produc, poate cea mai marc li
niște sufletească.

După 45 dc ani practicarea 
tenisului .și jocurile sportive nu 
mai sînt recomandabile.

După 50 de ani, toți specia
liștii sînt de acord : trebuie a- 
bandonat fotbalul, rugbiul, pes
cuitul subacvatic, tenisul. La a- 
eeastă \îrstă poate fi practicată, 
fără nici o restricție, natal ia. 
Medicii atrag atenția. în mod 
specia), vînătorilor. Mersul pe 
jos este recomandabil, dar car
diacii nu trebuie să care pușca; 
reumaticii și coi suferinzi de 
bronșită trebuie să evite mlaș
tinile.

Bicicleta este, la toate vira
tele, pină la 90 de ani, cel mai 
bun dintre sporturi, pentru că 
este ritmul și pentru că acest 
ritm poate fi adaptat circula
ției cardio-vascularc. Cumpăra
rea unei biciclete nu reclamă 
mari cheltuieli ! Longevitatea- 
deosebită a olandezilor, care 
dețin recordul în acest dome
niu in Europa, și al suedezilor 
are poale alte cauze, dar mulți 
o atribuie totuși folosirii curen
te, de către aceste popoare, a 
bicicletei.

8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. La șase pași 
de o excursie — emi- 
siune-concurs. Participă 
ochi p ele reproze ntat i ve 
ale școlilor din județele 
Vilcca și Vrancca (eta
pa a 2-a). Șah marelui 
maestru ! Film serial : 
„Fitil mării".

10.30 Ora satului.
12,00 Concert simfonic.
12,35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
19,00 Cu am+amblui .( iocîr- 

lia" pc meridianele glo
bului.

19.30 Telejurnalul de s- ară. 
Bit lei in mei emo logic.

20,00 Monografii contempora
ne : „Caii putere" — 
Film.

20,25 Ti' di-ănv’ti'r-Sci ro-x 
man-, --li: „Șrh.'l secto
rului Mtflcle" de Al. Mi- 
ioden.

22.05 Filme documentare rea
li, ale de Studioul ’ I. 
Sabia". Retorte si gi- 
panți. F. • ’< ti. Impre
sii de călătorie.

22,40 Telejurnalul de noapte. 
Buletinul mct.eoi'o logic.

22.55 Bucureșliul în cîntec. 
Muzică ușoară.

23,20 Tdcsport.

Valea Jiului sc înnobilează 
continuu prin arhitectonica sa 
nouă. Fiecare localitate cu
noaște un ritm susținut de 
urh, ’/zare. Pe șantiere, încă 
înainte de montarea schele
lor, c un du-te-vino conti
nuu : se transportă utilaje și 
materiale. Intr-un ritm alert 
i.și desfășoară activitatea lu
crătorii I.P.S.P. Livczeni. Pe 
basculante sau camioane, ci 
tranșportă cantități însemna
te de material. Ei montează 
macaralele gigant pe care, 
apoi, le deservesc. Brațele 
metalice uriașe sini dirijate 
do., o mină de oameni, ast
fel ca mortarul, cărămida, 
fierul să ajungă la destina
ție, la timp. Ei excavează pri
mii metri cubi de pămînt.

te pc care noi le numim a- 
cum : grilaje pentru casă scă
rilor vase de expansiune, ni
șe pentru guri de incendiu 
și tablouri dc siguranță ele.

Cci 285 de salariați ai 
I.P.S.P. Livczeni deservesc 
numai în municipiul nostru 
cinci șantiere, care numără 
peste 1 300 de muncitori. Și 
nu-i deservesc oricun;. Con
fecțiile metalice sini dc cea 
mai bună calitate, iar presta
țiile sînt in „ton" cu cerin
țele șantierelor. Așa se face 
că colectivul întreprinderii de 
produse secundare și presta
ții Livezeni, condus dc ing. 
Ion Șuvaină, obține rezulta
te dintre cele mai frumoase. 
Trimestrul II a fost încheiat 
efe către colectivul acestui

Și ei 
construiesc

sapă „albia* unde constructo
rii amestecă mortarul, il în
frățesc eu cărămida .și fierul. 
Iar cînd clădirea e ridicată, 
gata de recepție, buldozeriștii 
I.P.S.P. „rad" cu lamele uti
lajelor pe care le deservesc 
orice denivelare de teren. Co
legi de<ii lor de muncă pun 
in funcțiune benzile trans
portoare, instalațiile dc cer
nut, betonierele. Le urmă
resc „mersul" și le încarcă 
la întreaga capacitate.

O bună parte a constructo
rilor de la I.P.S.P. Livezeni 
lucrează in ateliere. Sînt meș
teri făurari. In miinile, lor 
tabla de cele mai diferite 
grosimi și fierul de cele mai 
diverse forme iși schimbă 
constituția și denumirea, de-, 
venind produse care dau nu
mele secției undo se. „nasc" : 
confecții metalice.

Pe cit de numeroase, pe 
atât de. diverse, confecțiile 
metalice fabricate la Live
zeni au o mare căutare nu 
numai in Valea Jiului ci și în 
județ. O cantitate însemnată 
de confecții de la Livezeni ia 
drumul șantierelor do con
strucții din județul Alba..

Pentru a nc da mai bine 
seama de ceea ce se fabrică 
la Livezeni, să facem un su
mar „inventar" al confecți
ilor metalice de la unul din 
blocurile recepționate recent. 
La intrare, de cum deschizi 
ușa, faci cunoștință cu... pri
mul produs a] întreprinderii 
din Livezeni. Pui piciorul pe 
scară și gîndul te poartă spre 
oamenii car<T*au confecționat 
scheletul ei metalic. Din. mii
nile lor au ieșit și alte obiec-

sector economic cu toți indi
catorii dc plan realizați și 
depășiți : planul de producție 
la. confecții metalice a fost 
realizat in proporție de 101 
la sută, iar cel de prestații 
în proporție de 104 la sută, 
obținîndu-se un spor de pror 
ducție de 18 000 lei și, respec
tiv, 122 000 lei. Angajamen
tele luate în cinstea celui 
de-al X-lca Congres al P.C.R. 
au devenit fapte. Harnicii 
constructori dc la Livezeni 
au ’ cîștigat „bătălia" pentru 
economii la piese de schimb, 
economii de metal, benzină 
și lubrifianți. realizînd eco
nomii ce echivalează valoric 
cu suma de 64 000 lei, cu 
20 000 lei mai mult decit pre
vedea angajamentul luat in 
.cinstea Congresului.

— La obținerea acestor rea
lizări și-a adus aportul în
tregul colectiv al întreprin
derii dar îndeosebi brigada 
de confecții — instalații con
dusă de maistrul Rudi Eisner, 
echipa de constructori de la 
confecții mecanice condusă 
dc Gheorghe Pavel. Iar indi
vidual, cei mai buni, cei mai 
iscusiți meseriași s-au dove
dit a fi conducătorii auto Ion 
Niță și Alexandru Buțu, 
strungarul Voicu Ciocarfț bo- 
binatoarea Elisabcta Furdui 
— no declara președintele 
comitetului de sindicat, Hie 
Pomană.

Ei nu lucrează pe schele 
dar participă efectiv la lu
crările de construcții. Sînt 
constructori. Constructori de 
frunte.

Petru BREBEN

INCENDIUL
A FOST STINS

La autobaza T.A. Petroșani 
munca sc desfășura in, ritm o- 
bișnuit. Deodată cineva a stri
gat :

— Foc!
Iosif Cialicu, secretarul con\i- 

lelului U.T.C. pe autobază, a 
privit atent în jur. Și într-ade- 
\ ăr a observat că peste drum 
ardeau dependințele locuinței 
lui Petru Rădoi.

— Să vină repede echipa 
noastră de pompieri — a cerut 
secretarul U.T.C.

Formată în majoritate din 
utecișli, echipa a răspuns 
prompt chemării. La stingerea 
incendiului au sărit și alți sa
lariați ai autobazei. Înarmați 
cu instinctoare și găleți, tine
rii au alergat in grabă spre 
locul incendiului ineercind să 
^localizeze și apoi să stingă fo
cul. Trebuia acționat de pe a- 
coperiș. Lipseau scările. Incen
diul trebuia însă stins. Era 
doar vorba dc lucYuri agonisite

prin muncă cinstită de un om. 
Ajutîndu-se unii pe alții, tinerii 
au urcat pe acoperiș. Infruntind 
flăcările și fumul, munceau dc 
zor. Acolo sus cu un instinctor 
in mină se afla și secretarul 
U.T.C. Iosif Cialicu. Prim exem
plul său personal i-a mobilizat 
și pc -ceilalți. După citeva mi
nute do muncă intensă, incen
diul a fost localizat. Au sosit 
și pompierii de specialitate care 
au lichidat definitiv focul. Gos
podăria lui Petru Rădoi a fost 
salvată. Membrii echkioi de 
pompieri ai autobazei, conduși 
de maistru] de atelier Nicolae 
Nițulcscu, printre care sc aflau 
Nicolae Vroja, Gheorghe Călda
re și Gheorghe Spătarii, ulcciș- 
tii Tiberiu Vuzdugiin, Valerian 
Ciopor, Petru Cocotă și alții se 
priveau satisfăeuți.

Săvirșiseră o faptă bună, dem
nă de oameni ai zilelor noas
tre.
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PROGRAMUL I:

5.05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6.05—9.30 Mu
zică și actualități: 9,30 Re
vista literară radio; 10,05 
Melodii, melodii: 10.30 Cintc- 
cul săptăn’inii. „Vatra feri
cirii" dc D. D. Botez; 10,40 
Drag -mi-c cinlcctil și jocul; 
11,05 Varietăți muzical'-; 12,00 
Recital de operă Teodora 
Lucaciu; 12,10 Din țările so
cialiste; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.10 Mic magazin muzical:
14.10 De ce? De unde? De 
cind ? 1-1.30 Emisiune muzi
cală pentru ostași: 15.00 Ră
sună plaiurile țării de cîntec 
și joc: 15,30 Cantata „Comu
nistul" do Constantin Palade; 
16.00 Radiojurnal; 16,20 Con
cert de muzică populară; 
17,05 Bilanțul marilor reali
zări; 17,35 Te cintă uzi în
treg poporul; 18,03 Parada 
instrumentelor de muzică u- 
șoarâ: 18.30 O melodie, pe a- 
dresa dumneavoastră: 19,0Q 
Gazeta radio: 19,25 Concert 
de estradă: 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Vedete ale mu
zicii ușoare: 20.30 Eminescia
na; 20.35 Teatru radiofonic; 
21,47 Muzică ușoară: 22,00 
Radiojurnal. Sport: 22,20 Mu
zică de dans: 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Vă invităm la 
dans: 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Varietăți matinale; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei:
7.10 Cintă fanfara; 7,30 Ti
neri inlcrprcți de muzică u- 
șoară: 7.45 Muzică populară;
8.10 Tot înainte; 8,25 Rap
sodii; 9,00 Orchestre și soliști 
de muzică populară; 9,30 Pa
trie pămînt de aur — pro- 
grapi dc cintece: 10.30 Varie
tăți muzicale: 11,15 Din fol
clorul muzical al popoarelor;
11.30 Rampa; 11:50 Muzică 
din operetele lui Filaret Bar
bu; 12,03 A win premieră coti
diană; 12,15 Recunoașteți jn- 
terpreții ? muzică ușoară:
13.30 Nestemate folclorice; 
14,03 Muzică ușoară: 15.00 De 
toate pentru toți: 16.00 Ra
diojurnal: 16.20 Concert sim
fonic: 17,00 Soliști și forma
ții românești dc muzică u- 
șoară: 17.40 Ora specialistu
lui: 18,00/Varietăți muzicale;
18.30 Muzică populară: 19,00
Corul Filarmonicii „George 
Enescu": 19,20 Programul
partidului — programul nos
tru. Partidul, stimulator și 
îndrumător al creației litera
re; 19,40 Pagini din operete; 
19,50 Noapte bună, copii; 
19.55 Muzică populară cerută 
de ascultători; 21.05 Șirag 
de melodii: 22.20 Teatru se
rial. Premieră : „Șoseaua nor
dului" de ^"gen Barba: 22.45 
Cînt'ocele Bu.cureștiului: 23.05 
R'c'talul , : nistei Maria Fo- 
lino

BULETINE DE ȘTIRI : 
Program- ’ I : 5.00; 6,00;
10 00; 11,00; 17.00: 19.00;
20.00; 24.00; 2.00; 4 00. Pro
gramul II : 6.05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23.00; 0.55.

Filme
LUNI 4 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Străin în casă; Repu
blica: Adio Gringo: PETRI
LA : Aventurile lui Tom 
Savycr: l.ONEA — Minerul: 
Premiere strict secrete; VUL
CAN : Moștenirea lui Achille; 
LUPEN1 — Muncitoresc : In- 
toarcc-te: Cultural : In umbra 
coltului: PAROȘENI : Minu
nile doamnei Venus; URI
CANI : Post sezon.

MICA
publicitate
V1RTEȘ IGNAT — Aurel 

Vlaicii, 7 Petroșani. V1ND a- 
partamenl liber și diferite o- 
biecto de mobilier.



STEAGUL ROȘU

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI Dezvoltarea economiei

STATELOR UNITE ALE AMERICII, RICHARD NIXON naționale a li. S. Cehoslovace
in primul semestru al anului

l> I V I! I OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Slat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. și so
ția, au oferit simbătă in saloa
nele Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea președin
telui Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Richard Nixon, și a soției 
sale.

Au luat parte Ion Ghoorgho 
Maurer, Gheorghe Apostol, Chi- 
vu Stoica, Paul NiculeScu-Mizil, 
Virgil Trofin, 111c Vcrdeț, mem
brii și membrii supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretarii 
C.C. al P.C.R., cu soțiile, vicepre
ședinții Consiliului de Stat și

ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, împreună cu 
soțiile, membrii suitei perma
nente române ai domnului și 
doamnei Nixon.

Au participat H. Kissinger,

asistent special al președintelui 
pentru problemele securității 
naționale, John D. Ehrlichman, 
consilier al președintelui, II. R. 
Haldeman, asistent al președin
telui, James Keogh, asistent 
special al președintelui, Ronald 
Ziegler, secretar de presă al

președintelui, col. James D. 
Hughes, adjutant militar al pre
ședintelui, Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe președintele 
Statelor Unite ale Americii.

înaintea începerii dineului au

fosl intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, cordială președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ri
chard Nixon au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

Stimate Domnule președinte, 
Stimată Doamnă Nixon. 
Demnelor și domnilor.

Dcsigur, în con- 
care le-am avut, 
și păreri diferite

Domnule președinte
Ceaușescu,
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor.

Sint bucuros să vă pot sa
luta pe dumneavoastră, inalți 
reprezentanți ai poporului ame
rican, la acest dineu. Primirea 
care vi s-a făcut, domnule pre
ședinte, de către cetățenii Ca
pitalei reflectă sentimentele de 
prețuire și dc stimă pe care cele 
două popoare ale noastre și le 
poartă reciproc, exprimă do
rința poporului nostru de pace 
și prietenie cu poporul ameri
can. cu toate popoarele lumii. 
Este incontestabil că prezența 
pentru prima oară in istoric a 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii in România 
semnificație deosebită 
evoluția raporturilor 
statele noastre. Ea oglindește 
totodată schimbările pozitive 
produse în lumea contempora
nă. este o dovadă a viabilită
ții politicii de coexistență paș
nică ce se impune tot mai mult 
fn viața internațională.

Este notoriu că România și 
Statele Unite alo Americii sint 
state cu regimuri diferite și ca 
atare concepțiile noastre des
pre dezvoltarea social-politică 
a lumii sc deosebesc. Noi con
siderăm insă că existența dife
rențelor în orînduirea socială 
nu trebuie să împiedice dez
voltarea relațiilor de colabo
rare intre națiuni : dimpotrivă, 
aceasta impune promovarea ac
tivă in viața internațională a 
coexistenței pașnice, a unei po
litici realiste, lucide, construc
tive, conlucrarea largă a tutu
ror țărilor în vederea întări
rii păcii și securității.

Vizita dumneavoastră în Ro
mânia, domnule președinte 
Nixon, are loc in ajunul ani
versării unui sfert de veac de 
la eliberarea poporului nostru 
de sub jugul fascist. In acest 
context aș dori să menționez 
faptul că, împreună cu arma
tele Uniunii Sovietice și cele
lalte armate aliate, ostașii ame
ricani au contribuit la infringe- 
rea Germaniei fasciste, la eli
berarea popoarelor cotropite de 
naziști. T 
propriile 
cu toată 
mul unei ___
dependente, poporul român a 
reușit într-un timp istoric scurt 
să schimbe din temelii înfăți
șarea țării, să-și dezvolte e- 
conomia, știința și cultura, să 
făurească o orînduire nouă al 
cărui țel suprem este bunăsta
rea și fericirea celor ce mun
cesc. Poporul nostru este ferm 
hotărît să continue intens vasta 
sa muncă pașnică creatoare, să 
asigure progresul neîncetat și 
multilateral al națiunii, trans
formarea României într-o ța
ră avansată a lumii. Pe aceas
tă bază, el participă tot mai 
activ la schimbul de valori ma
teriale și spirituale ale omeni
rii contemporane.

In țara noastră sint cunos
cute remarcabilele realizări aîe 
poporului dumnevoastră pe pla
nul economiei, științei, tehnicii 
și culturii. Grandioasa călăto
rie astrală a cosmonauților a- 
mericani — primii pămînteni 
care au pus piciorul pe Lună 
și au adus pe planeta noastră 
materie de pe un alt corp ce
resc — ne-a bucurat, pentru 
că c*a reprezintă o strălucită 
victorie a geniului uman, a cu
noașterii universale. Acest e- 
veniment arată o dată mai 
mult cît de necesar este să ins
taurăm pe planeta noastră con
viețuirea și colaborarea pașni
că intre toate popoarele. Ne 
exprimăm speranța că această 
cucerire a minții va contribui 
nu numai la progresul științei 
și tehnicii, ci și la dezvoltarea 
cooperării intre popoare în in
teresul păcii și civilizației.

Apreciem faptul că relațiile 
dintre România și Statele U- 
nite ale Americii — în
tre care nu există litigii sta
tale — cunosc o dezvoltare as
cendentă. în discuțiile pe care 
le-am purtat s-a relevat că 
stadiul pc care l-a atins cola
borarea celor două țări este 
însă departe de a epuiza po
sibil ilălile existente și s-a ma
nifestat dorința reciprocă de 
a explora noi căi de extindere 
a schimburilor și cooperării 
noastre economice. științifice, 
tehnice și culturale.

îmi exprim convingerea că 
virila dumneavoastră în Româ
nia. domnule președinte, va 
marca un pas însemnat in dez
voltarea raporturilor multilate
rale. rc-ciproc avantajoase. în
tre țările noastre.
r'’nsjder. de asemenea, po 

zitix faptul că discuțiile au 
conturat posibilități dc lărgi
re a conlucrării noastre pc I 
arena mondială, in interesul I

are o 
pentru 
dintre

Luîndu-și soarta in 
mîini și pornind 

i hotărîrea pe dru- 
vieți libere și in-

cauzei păcii, 
vorbirile pc 
s-au reliefat 
în legătură cu unele probleme 
ale situației internaționale ac
tuale, dar aceasta nu poate fi 
o piedică pentru a acționa în 
comun pe calea destinderii, 
pentru a căuta noi căi de îm
bunătățire a climatului politic 
mondial. România pornește de 
la considerentul că toate țările 
lumii, mari și mici, poartă răs
punderea pentru soarta păcii, 
pentru evoluția relațiilor inter
naționale. au datoria să con
tribuie la soluționarea proble
melor spinoase ale vieții con
temporane. la instaurarea în
crederii și cooperării intre po
poare.

Ca țară socialistă. România 
pune ’ in centrul politicii sale 
externe colaborarea multilate
rală cu țările socialiste, de 
care este legată prin comuni
tatea orinduirii sociale. Ea dez
voltă totodată, neîncetat, relații 
fructuoase, pe toate planurile, 
cu celelalte țări ale lumii.

După părerea noastră, as
tăzi. cînd noi și noi popoare se 
afirmă pc arena mondială, ma
ni festindu-și voința fermă de 
a păși de sine stătător pe ca
lea progresului și civilizației, 
asigurarea condițiilor ca fie
care națiune să-și poată decide 
singură destinul, calea dezvol
tării sociale și politice, repre
zintă imperativul esențial al 
vieții internaționale. După pă
rerea noastră. în epoca actua
lă condiția sine qua non a pă
cii este statornicirea in rapor
turile dintre state a prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, abolirea 
definitivă a politicii de domi
nație și amestec in treburile 
interne ale altora, instaurarea 
egalității depline intre națiuni. 
Aceste principii capătă o tot 
mai mare recunoaștere inter
națională. sc afirmă tot mai 
mult in relațiile dintre țări, se 
bucură de adeziunea largă a 
opiniei publice de pretutindeni. 
Știrbirea lor periclitează secu
ritatea lumii, creează animozi
tate. conflicte, noi focare 
război.

In legătură cu aceasta, 
putem să nu ne exprimăm 
grijorarea pe care ne-o provoa
că — ca de altfel întregii lumi 
— continuarea războiului din 
Vietnam. In discuțiile pe care 
le-am avut v-am expus pe larg 
poziția țârii noastre față de a- 
ceastă problemă. Noi sperăm că 
tratativele dc la Paris vor duce 
la încetarea războiului, la re
tragerea trupelor din Vietnam, 
creîndu-se astfel condiții ca po
porul vietnamez să-și poată ho
tărî singur calea dezvoltării e- 
conomice, sociale, independent, 
fără nici un amestec din afară. 
De asemenea, România conside
ră necesar să se depună toate 
eforturile pentru rezolvarea 
conflictului din Orientul Apro
piat în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967, 
in vederea retragerii trupelor 
israeliene din teritoriile ocupa
te, asigurării dreptului fiecărui 
stat din această zonă la exis
tență independentă, la dezvol
tare și progres.

România apreciază că una 
din problemele nodale ale vie
ții internaționale, a cărei . re
zolvare ar putea aduce o con
tribuție radicală la întărirea 
păcii, este înfăptuirea dezarmă
rii și, în primul rind, a dezar
mării atomice, realizarea unor 
măsuri concrete pc calea redu
cerii și lichidării pericolului ter
monuclear. In acest sens, o im
portanță deosebită ar avea li-

de

nu 
in-

eludarea împărțirii lumii in 
blocuri militare opuse, desfiin
țarea Pactului Atlanticului de 
Nord și, concomitent, a Trata
tului de la Varșovia, lichida
rea bazelor militare străine și 
retragerea trupelor în granițele 
lor naționale. Știm că acestea 
sint probleme foarte complexe 
și serioase, dar oamenii politici, 
conducătorii statelor, sint obli
gați, dacă țin seama dc intere
sele omenirii și ale păcii, să le 
abordeze și să le găsească so
luții. Astăzi, omenirea așteaptă 
de la oamenii politici, de la 
conducătorii statelor nu vorbe 
ci fapte, așteaptă ca să se înde
plinească năzuința ei de a trăi 
in pace și colaborare.

Un important progres în di
recția destinderii s-ar înregistra, 
după părerea noastră, prin in
staurarea unei securități traini
ce pe continentul european. Se
curitatea europeană se poate 
înfăptui pornindu-se de 
realitățile statornicite ca 
mare a celui de-al doilea război 
mondial, de la existența celor 
două state germane, de la re
cunoașterea inviolabilității gra
nițelor postbelice, inclusiv a 
frontierei Oder-Neise. O influ
ență pozitivă ar avea ținerea 
unei Conferințe europene, dezi
derat exprimat tot mai mult de 
multe state. In înfăptuirea securi
tății pe continentul nostru sint 
vital interesate nu numai po
poarele europene, ci toate po
poarele lumii; realizarea acestui 
obiectiv ar avea o înrîurire 
deosebit de favorabilă asupra 
climatului politic pe toate con
tinentele.

îmi exprim convingerea, dom
nule președinte, că intilnirea 
și convorbirile pe care le-am 
avut, hotărîrea noastră de a 
dezvolta colaborarea dintre 
România și Statele Unite alo 
Americii vor constitui un aport 
însemnat la cauza păcii și co
operării mondiale, la promo
varea tot mai largă în lume 
a principiilor coexistenței paș
nice.

Avind loc la cîteva zile doar 
după înfăptuirea visului mile
nar al oamenilor dc a călători 
pe aștri, intilnirea noastră do- 
bîndește o semnificație deose
bită. Ea simbolizează posibili
tatea ca popoarele să trăiască 
în pace și înțelegere pe aceas
tă planetă — străvechiul lea
găn al existenței lor —. să-și 
unească eforturile pentru în
făptuirea celuilalt vis milenar : 
o lume fără războaie, fără dis
trugeri, o lume a colaborării 
și progresului. Sîntem convinși 
că această întîlnire, convorbi
rile noastre reprezintă un mo
ment hotărî tor în lărgirea co
laborării și cooperării multi
laterale dintre România și 
Statele Unite, dintre popoarele 
român și american. Am dori, 
totodată, ca această vizită, a- 
preciată de opinia publică drept 
un eveniment de seamă în via
ța internațională, să marcheze 
un progres pe calea îmbunătă
țirii relațiilor dintre toate na
țiunile lumii, libere și egale în 
drepturi.

Dați-mi voie să toastez pen
tru triumful păcii, acest măreț 
ideal al oamenilor de pe toate 
continentele, indiferent de rasă, 
credință, convingeri politice și 
filozofice.

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte. în sănăta
tea dumneavoastră, stimată 
doamnă Nixon. în sănătatea 
celorlalți oaspeți, a tuturor ce
lor de față !

(Toastul președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat 
în repetate rînduri cu puterni
ce aplauze).

la
ur-

înainte dc a mă referi la cu
vintele domnului președinte 
Ceaușescu, aș dori; să relev că 
am fost mișcați ftc primirea 
călduroasă, generoasă pc care 
am avut-o astăzi la București. 
Am călătorit in multe țări din 
lume, am vizitat . multe, capi
tale, cred însă că nici o dată 
nu am văzut o primire așa dc 
călduroasă, așa de generoasă 
oum a fost cea de astăzi la Bu
curești. Sîntem foarte mulțu
miți. Din toată inima, vreau 
să exprim mulțumirea noastră.

Vizita noastră în țara dum
neavoastră este scurtă și îmi 
exprim regretul că' nu poate 

• fi mai lungă. Cu toate că țara 
dumneavoastră este . mai mică 
decit a noastră din purict de 
vedere geografic, ea se bucură 
de calitatea diversității pe care 
o avem și noi. Avâți aici, in 
România, văi frumoase, munți 
înalți, cursuri de apă minuna
te, o coastă maritimă, mari păr 
duri, pămint fertil. După cum 
în România, alături de români 
trăiesc o scrie dc naționalități 
conlocuitoare, tot așa și îri țara 
noastră — unde au venit! din 
multe țări ale lumii — trăiesc 
oameni do mai multe naționali
tăți. Este un adevăr că una din 
legăturile dintre noi este și 
aceea că astăzi aproape un sfert 
de milion de americani pot spu
ne că unul sau ambii părinți 
s-au născut în România.

Cu toate că vizita noastră aici 
este scurtă, vom avea totuși o- 
cazia să vedem cîteva din rea
lizările dumneavoastră. în multe 
domenii. Din prima mea vizită 
în țara dumneavoastră și din 
informațiile pe caro le-am 
primit în Statele Unite; sîn
tem conșticnți de rbaîizările 
pe care le-ați făcut în 
construirea unei ' societăți mo
derne. Ne bucurăm că avem 
posibil ițea să vedem mi ine cî
teva din aceste realizări. Pen
tru toate acestea aveți felici
tările noastre.

în momentul sosirii la Bu
curești, am vorbit despre o 
cauză care stă foarte aproape 
de inimile noastre, de inima 
poporului american, cauza' u- 
nei păci juste, o pace între 
popoare care aparțin' unor' ra
se diferite și care au credințe 
diferite despre natura omului 
și cea divină ; o pace între na
țiuni cu interese care se deo
sebesc și care au orînduiri so
ciale diferite. De un lucru sîn
tem siguri — sîntem încredințați, 
astăzi sîntem convinși — că 
omenirea nu poate ' să cons
truiască o pace justă, o pace 
care va dura, pînă cînd toate 
națiunile nu recunosc șf nu 
acordă toate drepturile fiecă 
rei națiuni, fie ea mică, sau 
mare.

Există între Statele ■ Unite 
și România multe asemănări. 

- Mai sint însă și unele aspec
te care ne deosebesc. Orinduh 
rile noastre sociale și politice 
se deosebesc. Se deosebește și 
politica economică. în același 
timp, nu împărtășim puncte de 
vedere comune în ceea ce pri-

veșle lumea și viitorul el. No- 
tînd faptul că în anumite punc
te de vedere există deosebiri, 
trebuie să constatăm, in ace
lași timp, că există puncte de 
vedere unde sîntem foarte a- 
propiați. Statele Unite și Ro
mânia sînt membre ale fami
liei umane, ale familiei națiu 
nilor și, ca atare, amindouă 
se bucură de toate drepturile 
națiunilor. într-o lume unde 
distanțele se micșorează din 
zi in zi, fiecare dintre noi vrea 
să-și / 
nale și acele trăsături națio
nale ' 
vrea 
conomică a propriului popor, 
fiecare dintre noi caută solu
ții pașnice pentru problemele 
spinoase 
de 
re, 
gă, chiar 
de vedere 
aceea avem

păstreze instituțiile națio-

unice. Fiecare dintre noi 
să dezvolte bunăstarea e-

in intimpinarea eforturilor fie
cărei țări care caută relații 
normale cu noi. Sîntem flexi
bili in ceea ce privește mijloa
cele prin care pacea poate 
fi căutată și făurită. Noi nu 
punem preț nici pe polemica 
reciprocă, nici pe euforia falsă. 
Căutăm esența destinderii, nu 
atmosfera ei. Căutăm, cu alte 
cuvinte, nu o pace a hegemo- 
niilor sau a uniformității arti
ficiale, ci o pace in care in
teresele legitime ale fiecărei 
țări sînt respectate, iar inte
resele tuturor sint salvgardate.

PRAGA 2 (Agerpres). — La 0 Praga a fost dat publicității 
comunicatul Direcției federale 
dc Statistică a RS. Cehoslova 0 ce cu privire la îndeplinirea 
planului economiei naționale 

• in primul semestru al acestui 
an. Volumul producției indus
triale a crescut in primul se- 

£ mestru al anului 1969 cu 3.7 
la sută în comparație cu pe- 
rioada corespunzătoare a anu- 0 lui precedent, iar volumul lu
crărilor de construcție cu 1,9 

• la sută. Achiziționările de pro
duse agricole au fost mal mici 
decit in 1968. cu excepția lap- 
tclui și păsărilor.

In ramurile cele mai impor- 
_ tante ala. industriei, producția 0 a crescut după cum urmează 

față dc aceeași perioadă a anu- 
• lui 1968 : in industria combus

tibilului cu 6,5 la sută, în in
dustria metalurgică cu 2,6 la 0 sută, in industria constructoare 
de mașini cu 4.5 ia sulă. in 

la

Domnule președinte,

intr-o 
într-o

internaționale, cre- 
mai bună ințelege- 

comunicarc mai lar- 
dacă există puncte 

deosebite. Tocmai de 
această întîlnire.

Domnule președinte,

Țara dumneavoastră promo
vează o politică de dezvoltare 
a relațiilor și contactelor cu 
toate națiunile. Căutați intr-un 
mod foarte activ soluții pen
tru reducerea încordării inter
naționale. Țara mea împărtă
șește. de asemenea, aceste o- 
biectivc. în momentul dc față, 
noi căutăm mijloace pentru a 
asigura securitatea. progresul 
și independența națiunilor din 
Asia, pentru că; așa cum a 
arătat istoria recentă, dacă nu 
există pace în Asia, nu poate 
exista pace în întreaga lume. 
Țara mea își va asuma sarci
nile ce-i revin pentru făurirea 
păcii in lume.

Aici, in Europa, noi sîntem 
gata să luăm in considerație 
toate posibilitățile concrete 
pentru reducerea tensiunii. Noi 
sîntem în favoarea negocierilor 
cu privire la toate problemele 
litigioase, nu numai de dra
gul negocierilor, ci pentru so
luționarea litigiilor, in vederea 
îmbunătățirii situației actuale, 
în vederea promovării securi
tății pentru noi toți.

Sîntem gata să ducem nego
cieri intr-un mod foarte serios, 
du privire la problema crucia
lă și complexă a armamentelor 
strategice ; vom lua în consi
derație orice aranjament, care 
să apere în mod echitabil se
curitatea tuturor părților, și 
care, in același timp, ar asi
gura controlul creșterii calita
tive și cantitative a armamen
telor.

Noi dorim o pace stabilă în 
Orientul Mijlociu, o pace în 
care toate țările din această 
regiune și din întreaga lume 
să poată avea încredere, o 
pace pe care nimeni, dinăun
trul sau din afara regiunii să 
nu o poată exploatai pentru 
scopuri înguste.

Domnule președinte,

După cum am arătat 
cursul discuțiilor noastre, 
astăzi, noi dorim relații nor
male cu toate țările din lume, 
indiferent de orînduirea lor 
internă ; sîntem gata să venim

în 
de
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A-Protocolului din Ministerul 
facerilor Externe — membrii 
suitei permanente române pe 
durata vizitei.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, prezin
tă raportul. Se intonează im
nurile de stat ale celor două 
țări, in timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Richard Nixon, 
împreună cu președintele Nicc- 
lae Ceaușescu. trec in revistă 
garda de «noare. După ce sa
lută drapelul gărzii, președin
tele Nixon se oprește in fața 
militarilor, adrosindu-li-se cu 
cuvintele : ..Bună ziua, ostași 1", 
rostite in limba română.

Sint prezentați. în continua
re. șefii misiunilor diplomati
ce. miniștri și celelalte oficiali
tăți române, membrii ambasa
dei S.U.A. la București.

șefi de state urcă, 
un podium special 
Președintele Nicolae 
rostește o cuvintare

Președintele Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, 
a făcut, simbătă la 1amiază, o 
vizită protocolară Ja Palatul 
Consiliului de Stat, președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

La sosire, o gardă militară 
aliniată în curtea Palatului, a 
prezentat onorul.

La intilnirea care a avut loc 
au participat președintele Con
siliului de miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu. 
și ambasadorul României la 
Washington, Cornel Bogdan.

Din partea americană au luat

B E C E R E
Cei doi 

apoi, pe 
amenajat. 
Ceaușescu 
de bun venit. Răspunde preșe
dintele Richard Nixon.

Cu vin țările sînt subliniate cu 
puternice aplauze de asisten
ță. Ultima frază a cuvintării 
președintelui Nixon, ..Trăiască 
prietenia româno-americană" 
— a fost rostită in limba ro 
mână.

Urmează defilarea gărzii de 
onoare.

Un grup de tinere, in fru
moase costume românești, ofe
ră buchete de flori.

Cetățenii aflați pe aeroport 
aclamă îndelung pe cei doi 
președinți care se apropie de 
mulțime si string miinlle la 
zeci și zeci de tineri, bărbați și 
femei. Prin simpatia și cordiali
tatea cu care a intîmpinat pe 
oaspeți, populația Capitalei a

dat expresie stimei 
român față de poporul 
față de capacitățile sale crea
toare și realizările obținute in 
domeniul dezvoltării forțelor de 
producție, a tehnicii, științei și 
culturii în țara sa.

în aplauzele și uralple co
lor prezenți. cei doi conducă
tori de stat iau loc într-o ma
șină deschisă, care, escortată de 
motocicliști și urmată dc co
loana mașinilor oficiale, se în
dreaptă spre reședința rezerva
tă oaspeților. De-a lungul tra
seului, împodobit cu drapele dc 
stat ale S.U.A. și României, in 
comuna Otoponi și pe bulevar
dele Capitalei, zeci și zeci dc 
mii do bueureșteni salută cu 
căldură pe oaspeți și pe con
ducătorii români. Se aud urări 
dc bun sosit, sint fluturate ste- 
gulețc. Pe parcurs, coloana de 
mașini se oprește. Cei doi pre-

poporului 
american,

ședinți coboară și se îndreaptă 
spre mulțimea care -ii aclamă, 
și îi înconjoară cu simpatie, 
dau mina cu numeroși cetă
țeni.

Cei doi conducători de stat 
răspund cu cordialitate mani
festărilor dc prietenie alo 
populației.

în primirea făcută președin
telui Statelor Unite ale Ame
ricii și-a găsit o vie expresie 
tradiționala ospitalitate a po
porului român, dorința sa sin
ceră de a întreține relații prie
tenești eu poporul american, cu 
toate popoarele, de a dezvolta 
legăturile de înțelegere și co
laborare cu toate țările, fără 
deosebire dc orînduirea lor so- 
cial-polilică, in interesul păcii 
și progresului din lumea în
treagă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA) Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1G62, 2G9 (Centrala cărbunelui).

In comunicat se arată că 
dezvoltarea agriculturii ceho
slovace demonstrează că unul 
acesta vor fi obținute rezulta
te relativ mai bune docît anul 
trecut, cu toate că atit in cul
turile agricole, cit ?i in creș
terea animalelor au Început să 
se manifeste unele fenomene 
negative. Se așteaptă ca in a 
cest an recolta de cereale să 
fie ceva'mai mică decit in a- 
nul precedent.

Volumul construcțiilor capi
tale a depășit cu 2.2 miliarde 
coroane pe col al perioadei co
respunzătoare a anului 19GB.

în primul semestru al anu
lui 1969 au fost construite 49 376 
apartamente, coca ce reprezin
tă 78,7 la sută din construcția 
de apartamente a anului pre
cedent.

După cum se arată in comu
nicat, volumul comerțului ex
terior al R.S. Cehoslovace a 
crescut cu 1,5 la sută față de 
cel al primului semestru al a- 
nului trecut (exporturile cu 0,4. 
la sută, iar importurile cd 2.7 
la sulă), totuși nu a atins ni
velul prevăzut.

Salariul real a crescut în a- 
ceeași perioadă cu aproxima
tiv 6 la sută.

de mașini cu 4.5 ia sulă.
_ industria alimentară cu 2,20 sută.

Principala caracteristică 
dezvoltării economice in • acest
an, se arată in comunicat, o 
constituie încetinirea ritmului 
dc creștere a producției, înceti- 

_ nire care a început să se facă 
0 simțită încă din a doua jumă

tate a anului precedent
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.... ! a exprimat X---- . ș 
1980 s-ar putea--- instala pe J;
Luna „un fel de bază". Pro-
iectele programului „Apollo" § 

’ - - ---------------- |
x
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eAstăzi, cînd am intrat în 
oraș, am văzut numeroase pan
carte pe care erau desenați 
cei trei astronauți. Peste un 
miliard de oameni din întrea
ga lume au văzut și au auzit 
aselenizarea. Omenirea a vă
zut pămîntul nostru intr-o © 
noua perspectiva — ca un lacaș 
al unei familii umane, ale că- 
rei asemănări și interese comu- 0 
ne depășesc cu mult deose- 
birile.

Deoarece toate națiunile tre
buie să urmărească înțelegerea, gx 
eu prețuiesc foarte mult dis- ** 
cuțiile pe care le-am avut as
tăzi și aștept cu multă plăce- 0 
re convorbirile noastre de mii-

g

5 
nc. Am constatat creșterea 
continuă a relațiilor bilaterale 0 § ainfrra lărilr» nnnctrn în ulii. Cdintre țările noastre. în ulti
mii ani. legăturile noastre bi- A 
laterale au crescut în multe ” 
domenii, iar ca rezultat al con
vorbirilor noastre vor continua 0 
să crească.

I

Și acum, domnule președinte, 
permiteți-mi ca în numele tu- 0 Ș 
turor să exprim din nou apre-

I
cierea noastră. mulțumirea 
noastră pentru acest splendid 
dineu, pentru această muzică, 
pentru tot ce ați făcut pen- 
tru noi. Știu că primirea pe 
care ne-ați făcut-o astăzi n-a 
fost o primire numai pentru ^3 
mine sau pentru soția mea, ci 
a fost o manifestare de prie- a 
tenie pentru poporul ameri- ” 
can. In numele poporului nos
tru vreau să vă mulțumesc. 
Vorbind in numele poporului
american vreau să vă spun că ț 
noi respectăm și acordăm toată 0 Ș 
cinstirea independenței și su- Ș 

a țării A, C 
ă vă a- w $

I ș s

veranității naționale < f '' 
dumneavoastră. Vrem să vă a- 
dresăm dumneavoastră și po
porului român toate urările de 0 
bine pentru noi succese în e- 
forturile pe care le faceți pen- 
tru dezvoltarea și prosperitatea 0 
acestei țări. La noi în Statele 
Unite, după cum poate știți, 
ne folosim de expresia : ..îna- ™

a

PROIECTELE DE VIITOR
ALE ZBORURILOR COSMICE

AMERICANE
Armstrong, Aldrin și Collins 

„sînt într-o formă foarte bună1'
Programul lui „Apollo-12“ 

va cuprinde „două ieșiri se
parate pe suprafața Lunii" 
de cîte trei ore fiecare. In
tre cele două ieșiri, astro
nauții vor avea o perioadă 
de odihnă la bordul modu
lului lunar.

Cei doi astronauți ai mi
siunii „Apollo-12" urmează să 
aselenizeze în noiembrie în 
apropierea epavei sondei lu
nare americane „Surveyor-3", 
care in aprilie 1967 a foto
grafiat împrejurimile locului 
unde a aselenizat și a trans
mis pe Pămint date științi
fice.

Sperăm, a spus generalul 
Phillips, că Conrad și Bean 
vor putea „să aducă o bu
cată din sonda „Surveyor-3", 
care va fi examinată cu sco
pul de a se putea determina 
efectele rămânerii ei, timp de 
doi ani și jumătate, pe su
prafața lunară. Rezultatele 
științifice ale acestei anali
ze ar putea fi foarte intere
sante", a afirmat Phillips.

Sam Phillips e . 
părerea că înainte de anul

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Sam Phillips, direc
torul programului „Apollo". 
a acordat postului de radio 
„Vocea Americii" un interviu 
în cadrul căruia s-a referit 
la proiectele de viitor ale 
zborurilor cosmice americane. 
Dacă Armstrong și Aldrin 
s-au depărtat de modulul lu
nar Ia numai 60 ni, cei doi 
astronauți, care își vor lua 
zborul la mijlocul lunii no
iembrie spre Lună vor mer
ge pe suprafața acesteia 300- 
400 de metri, Armstrong și 
Aldrin, cu care generalul 
Phillips a avut recent o în
trevedere, sînt de părere că 
„cea mai bună modalitate ca 
omul să se deplaseze pe Lu
nă este de a face pași mari 
de 1,80—2,40 ni, cu scopul de 
a se putea adapta mai ușor 
la condițiile gravitației luna
re care este, după cum se 
știe mai mică de șase ori de- 
cît cea terestră". „După două 
sau trei aselenizări, a spus 
Phillips, astronauții vor pu
tea ajunge la o distanță de 
5—6 km de cabină".

Viitoarele cabine din ca
drul programului „Apollo" 
vor fi lansate la interval de 
aproximativ 4 luni una de 
cealaltă, a declarat Phillips.

El a precizat că pentru mi
siunea „Apollo-16" de exem
plu, va îi construit un vehi
cul „de tipul jepului" care 
va da posibilitatea astronau- 
ților să-și extindă raza de 
acțiune. El va fi prevăzut cu 
4 roți și va cîntări 180 kg.

Neil Armstrong. Edwin Al
drin și Michael Collins „sint 
într-o formă foarte bună", a 
declarat în continuare direc- 

i „Apollo". 
„Sănătatea lor este excelentă 
și sînt atît de bine dispuși, 
incit suportă cu greu perioa
da de carantină ce le este 
impusă". Aceasta urmează să 
se încheie la 11 august.

s
inte, împreună-1. Am descope- Ș
rit însă că această concepție, 0

u domnul președinte Nicolae §
............. ....................................•

•I _______ ___________

0 Ș torul programului 
„Sănătatea lor este

•I

....... ..............................................• 

special al președintelui pentru 0 
problemele securității națio- §

prezența unor

) § --------- .
0 te de către cercetătorii de la 

Ș Centrul Spațial de la Hous- 
Ș ton nu au semnalat pînă în 0 prezent existența unor micro-

că această Idee nu este origi
nală. ea aparține și altora. Vă _ 
rog permiteti-mi ca în toastul 0 
meu de astă-seară să folosesc 
cuvintele unui mare poet ro- £ 
mân, Mihail Eminesou : ..Fiii “ 
tăi trăiască numai in frăție".

tru domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, pentru prietenia ro- 
mâno-americană.

(Toastul președintelui Richard 
Nixon a fost 
tate rînduri 
plauze).

subliniat în repe- 
cu puternice a-

parte H. Kissinger, asistent

nale, și Richard Davis, amba
sadorul S.U.A. la București.

Intilnirea s-a 
br-o atmosferă 
cordială.

desfășurat in- 
deosebit

(Agerpres)

au în vedere, de asemenea 
„includerea în echipajul ce
lei de-a cincea sau de-a șa
sea misiuni a unui savant- 
astronaut în calitate de co
mandant al modulului".

Referindu-se la debarcarea Ș 
omului pe planeta Marte. Ș 
Phillips a afirmat că aceasta Ș 

| 

că Statele Unite vor dori să Ș 
lanseze intr-o zi în direc- i 
ția planetei Marte un om, Ș 
consideră generalul Phillips, Ș 
„trebuie ca in următorii doi Ș 
ani cel mult, să se înceapă Ș 
examinarea modalității și $ 
mijloacelor în care se va rea- Ș 
liza acest lucru".

s

„este o idee foarte ambiți
oasă, pe care o cred realiza
bilă in următorii 15 ani“. Da-

Testele biologice nu semnalează 
substanțe toxice

IIOUSTON 2 (Agerpres). — 
Testele biologice asupra ani
malelor și plantelor- efectua-

Ș ton nu au semnalat pînă în 0 prezent existența unor micro- 
•!

8presa _ J 
vizită w ș 
efecte Ș 

pozitive, să influențeze crearea £ 
pe mai departe a unui climat " §

i
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• I

s I 
I

• I
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Așa cum a apreciat și presa - 

internațională, această v:zit* " 
este de natură să aibă efecte

politic favorabil dialogului, 
schimburilor de vederi pașni- 0 
ce, colaborării intre state cu 
sisteme politice diferite. Ea 
subliniază rolul ce ■ revine sta
telor mari și mici, contribuția 
pc care acestea o pot aduce gfx 
la asigurarea aplicării princi- ™ 
piilor coexistenței pașnice în 
relațiile internaționale.

organisme sau substanțe to
xice în eșantioanele de sol 
lunar recoltate de astronauții 
Neil Armstrong și Edwin Al
drin în „Marea Liniștii". To
tuși rezultatele acestor expe
riențe vor putea fi conside
rate concludente abia după 
trecerea unei perioade mai 
mari de timp, respectiv apro
ximativ două săptămîni, se 
apreciază la Houston.

o
Cercmonia sosirii președinte

lui Nixon a fost transmisă in 
direct de posturile românești 
de radio și televiziune și re- ® 
luată de posturi străine.

(Agerpres)

ș

s
I

I
un fel de eventuale urmări Ș 
ale „contaminării" cu mate- j» 
rial lunar. >

O $
HOUSTON 2 (Agerpres). — $ 

De la centrul spațial Hous- Ș 
ton se anunță că în urma Ș 
examinării tehnicienilor Ro- 
nald Buffum și George Wil- Ș 
liams s-a stabilit că aceștia Ș 
nu au fost „contaminați* in Ș 
accidentul pe care l-au avut 
în timp ce lucrau cu mostre Ș

I 

rămină în carantina. Edwin Ș 
Aldrin și Michael Collins au Ș 
vizitat primii cabina „Colum- 
bia", iar mai tirziu în cursul Ș 
serii de vineri, comandantul Ș 
echipajului, Neil Armstrong a Ș 
revăzut, de asemenea, nava 
care i-a purtat spre Lună și 
i-a readus apoi pe planeta 
mamă.

Se anunță, de asemenea, că 
starea sănătății celor trei as- 
tronauți și a persoanelor a- 
flate în carantină este foar
te bună nesemnalîndu-se nici-

de praf selenar.

Cabina spațială „Apollo-ll“ 
carantinăa intrat în

HOUSTON 2 (Agerpres). — 
Cabina spațială „Apollo-11". 
la bordul căreia Neil Arm
strong, Edwin Aldrin și Mi
chael Collins au întreprins 
memorabila călătorie spre 
Lună, a fost introdusă în la
boratorul de recepție lunară 
al centrului spațial de la 
Houston, unde urinează să
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