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Consfătuirea Consiliului 
municipal al Frontului 

Unității Socialiste
Marele miting

Actualitate
și perspectivă 

pe șantiere

A o ••

Ultimele finisări
Pină la sfîrșitul acestei luni, 

constructorii Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. vor pregăti pentru re
cepție încă 100 de aparta
mente. Blocurile C2 de la Lu
peni (60 de apartamente), 16 
A și 16 B de la Vulcan (fie
care a cîte 20 de apartamen
te) sînt supuse în aceste zile 
ultimelor finisări.

In viitorul cel mai apro
piat, mai precis în primele 
zile ale lunii iulie, blocul 
H3-1 din cartierul Aeroport 
— Petroșani va fi ,.apt“ pen
tru primirea primilor loca
tari.

Or- 
a 

avut loc zilele trecute în Pe
troșani, a constituit un prilej 
nimerit de trecere în revistă 
a numeroaselor realizări în 
activitatea cu pionierii din ca
drul celor 29 unități cu 361 
detașamente — însumînd un nu
măr de 10 000 purtători ai cra
vatelor roșii cîți sînt astăzi în 
Valea Jiului, de subliniere a 
unor deficiențe inerente sau 
evitabile, de jalonare a unui 
ansamblu de măsuri și reco-

Conferința municipală a 
ganizației pionierilor, care

mandări pentru perioada ur
mătoare. Bilanțul activităților 
pionierești pe perioada scursă 
de la precedenta conferință și 
pînă în prezent prezentat de 
prof. V. Iațenco, președintele 
Consiliului municipal al Or
ganizației pionierilor a oglin
dit succesele dobîndite de co
pii, de comandanți, de consiliul 
municipal.

Paralel cu preocuparea pen-

Constantin PASCU
(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul programului de activități pe care le inițiază 
consiliile Frontului Unității Socialiste cu deputății, vineri a 
avut loc consfătuirea organizată de biroul executiv al 
Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste cu 
deputății județeni din raza de activitate a municipiului Pe
troșani și cu deputății din circumscripțiile electorale muni
cipale. La consfătuire au luat parte tovarășii Lazăr David, 
secretar al Comitetului județean de partid, membru al Bi
roului Consiliului județean al F.U.S., Ștefan Alinășan, se
cretar al Comitetului județean de partid, Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular municipal, membru 
al Biroului executiv al Consiliului municipal al F.U.S. Ca 
invitați au participat conducători de întreprinderi și insti
tuții din localitate.

In cadrul consfătuirii, deputății în Consiliul popular ju
dețean Nicolae Muntoiu, Mircea Biriș, Dumitru Bogdan, 
Iosif Cotoț, Vaier Dan, precum și tovarășul loan Bodenlosz, 
deputat în M.A.N., au prezentat informări asupra activității 
lor pe linia rezolvării propunerilor făcute de cetățenii din 
circumscripțiile electorale, asupra problemelor care se află 
în curs de rezolvare pentru îmbunătățirea aprovizionării 
oamenilor muncii și ridicarea nivelului edilitar-gospodăresc 
al localităților municipiului.

In continuare, tovarășul Traian Blaj a prezentat o in
formare din partea Biroului Consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste. Informarea a înfățișat succesele ob
ținute în perioada ce a trecut de la începutul anului de că
tre oamenii muncii din județul Hunedoara și din munici
piul Petroșani în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan în sectorul industrial, al investițiilor industriale și so- 
cial-culturale, al deservirii și aprovizionării populației, pre
cum și în gospodărirea și înfrumusețarea localităților. In
formarea a evidențiat participarea maselor de cetățeni pre
cum și contribuția întreprinderilor și instituțiilor la reali
zarea lucrărilor gospodărești-edilitare, la dezvoltarea baze
lor sportive și de recreere ale municipiului — ștranduri, 
patinoare, locuri și lacuri de agrement etc. —, subliniind 
totodată obiectivele de interes obștesc la care sînt chemați 
să-și aducă contribuția deputății consiliilor populare.

Pe marginea informărilor prezentate au luat cuvîntul 
tovarășii Albert Calat, Dumitru Her, Dumitru Găgean, de- 
putați, Gheorghe Romoșan, directorul I.G.C., Andrei Sa- 
moel, șeful C.D.E.E. precum și tovarășul Gheorghe 
Feier, secretar al Comitetului municipal de partid.

In încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul tovarășul 
Lazăr David. Vorbitorul a subliniat realizările obținute pe 
linia soluționării propunerilor făcute de alegători precum 
și sarcinile ce revin deputaților pentru popularizarea legi
lor statului, mobilizarea cetățenilor la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a localităților și înfăptuirea obiec
tivelor cuprinse în chemarea Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

al prieteniei
româno-vietnameze

Obiective noi
cel de-al doilea 
acestui an va fi 
activitatea con- 
din municipiul 
abordarea unor

Startul în 
semestru al 
marcat în 
structorilor 
nostru prin
noi obiective. O atenție deo
sebită va fi acordată con
strucției unui modern com
plex de deservire al coope
rației meșteșugărești la Lo- 
nea. In paralel, la Lupeni se 
va pune accent pe realizarea 
în termenul stabilit a blocu
lui C3 (80 de apartamente).

In procesul activității lor, 
angajații unităților noastre so
cialiste vin în contact cu o se
rie de elemente și documente 
tehnico-științifice de natură 
strict secretă. Ele trebuie păs
trate .cu cea mai mare grijă, 
în interesul respectivei uni
tăți. în interesul statului nos
tru. In condițiile actuale ale 
schimbului tot mai pronunțat 
Be valori materiale și spiritu
ale pe care le face țara noas
tră. problema apărării secretu
lui de stat se pune cu ma
ximă acuitate — ea constituind 
o obligație majoră a fiecărui 
angajat, indiferent în ce do
meniu al economiei activează. 
In acest sens, în anul 1969 au 
fost elaborate două importan
te acte normative, care regle
mentează unele măsuri specia
le privind organizarea activită-
'ții de apărare a secretului de 
*Stat și răspunderile ce derivă 
l'din
acte normative investesc orga
nele de securitate ale statului 
[cu atribuțiuni majore cum ar 
.fi efectuarea unor controale 
Țperiodice prin organizațiile so- 
‘cialiste spre a constata modul 
fn care sînt respectate dispozi
țiile legale privind apărarea 
secretului de stat. Obligativita
tea păstrării cu cea mai mare 
atenție a documentelor secrete 
are baze temeinice. Aceste do
cumente încorporează in ele 
rezultatele muncii creatoare a 
poporului nostru, inteligent i 
și hărnicia sa, înaltul spirit de 
abnegație și de inițiativă, efor-

această activitate. Aceste

REALIZĂRI DE PRESTIGIU LA DEPOUL PETROȘANI
Colectivul Depoului de 

locomotive Petroșani se 
menține pe linia unor 
remarcabile realizări. 
Demarajul bun luat încă 
din prima zi a noului 
cincinal a făcut ca rea
lizările pe primele cinci 
luni din acest an să 
crească 
într-un 
Sarcinile 
au fost 
proporție 
sută, iar 
creșterea 
muncii în proporție de 
107,31 la sută. S-a rea
lizat și depășit substan-

angajamentul pri- 
realizarea de eco-

STAT

lună de lună 
ritm susținut.

de transport 
îndeplinite în 
de 106,13 la 
cele privind 
productivității

țial 
vi nd 
nomii la prețul de cost. 
Consumul specific de 
combustibil a fost re
dus cu 2,14 la sută rea- 
lizîndu-se astfel o eco
nomie de 757 tone com
bustibil convențional, 
suficient pentru remor- 
carea a 189 perechi tre
nuri pe distanța Petro
șani — Simeria — Pe
troșani.

La aceste succese au 
contribuit buna întreți
nere a locomotivelor, 
grija permanentă pentru 
îmbogățirea cunoștințe-

lor de specialitate ale 
personalului, calificarea 
unui număr mare de 
mecanici pentru locomo
tivele Diesel electrice 
și hidraulice, corespun
zător cu cerințele impu
se de introducerea pe o 
scară largă a acestui 
mijloc modern de re- 
morcare a trenurilor, e- 
lanul creator al între
gului colectiv din rîn- 
dul căruia s-au eviden
țiat Radu Hurtupan, 
Crăciun Purece, Gheor
ghe Cirican, Vasile Cea- 
ușu, Nicolae Cazan, Ru
dolf Pițec, Ioan Arhip,

Alexandru Abrudean, 
Rusal in Dărău, Emerich 
Borșoș și alții. In tri
mestrul II a. c. au ab
solvit cursurile de cali
ficare 9 fochiști, 5 me
canici și 11 mecanici a- 
jutori pentru L.D.E. Un 
număr de 12 tineri sînt 
în curs de calificare la 
locul de muncă pentru 
meseria de lăcătuș mon- 
tator pentru reparații la 
locomotive.

Pentru alimentarea cu 
carburant a locomotive
lor Diesel și hidraulice 
s-a construit și dat în 
funcțiune un depozit

duce 
pro- 

exis-

J
modern, de mare capa
citate. Este în construc
ție un atelier de sudu
ră și turnătorie cu ter
menul de predare în 
cursul acestei veri.

Colectivul de muncă 
al depoului a hotărît să 
răspundă chemării Con
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste 
prin majorarea angaja
mentului inițial privind 
realizarea de economii 
la prețul de cost la 
200 000 lei din care pînă 
la 23 August 150 000 lei.

Iosif DAVID

turile susținute pentru a 
mereu înainte țara spre 
greș și civilizație. Mai 
tă însă răuvoitori care urmă
resc și înfăptuiesc chiar acți
uni ostile societății noastre so
cialiste. De aceea, exigența, 
înaltul spirit de responsabili
tate trebuie să-l călăuzească în 
permanență pe fiecare salariat 
din unitățile noastre socialiste. 
Fiecare trebuie să știe că 
„Transmiterea s-au divulgarea 
secretelor de stat, pierderea, 
alterarea, distrugerea ori sus
tragere^ documentelor și date
lor care constituie secrete de 
stat, neglijența care a dat pri
lej altei persoane să afle ase
menea secrete, precum și orice 
alte încălcări ale normelor pri
vind apărarea secretului de 
stat prevăzute de legea penală, 
constituie fapte deosebit de 
grave și sînt pedepsite de lege".

Conștiente de importanța a- 
cestor obligații profesionale, 
organele competente din cadrul 
municipiului Petroșani au e- 
fectuat în ultimul timp mai 
multe controale prin unitățile 
economice și instituțiile de pe 
raza Văii Jiului, urmărind res
pectarea normelor de evidență, 
întocmire, multiplicare, ma
nipulare și păstrarea documen
telor. Cu acest prilej s-a con
statat că majoritatea conducă
torilor de unități au întreprins

Colonel Florian BAICU

(Continuare in pag. a 3-a)

STIINTAf 1
Un fenomen de dată rela

tiv recentă, dar deosebit de 
periculos — poluarea — în
grijorează astăzi tot mai mult 
omenirea. Suprafețe tot mai 
întinse ale planetei s-au 
transformat în cîmpuri pustii, 
iar o parte din fluviile Eu
ropei și Americii au devenit 
încă de pe acum adevărate 
cimitire pentru fauna caro 
le populează. Apa oceanelor 
capătă frecvent culoarea în
chisă a „mareelor negre", a- 
menințînd să-l priveze pe 
om de importante rezerve a- 
limontare. Mai mult, din cau-

ÎN SLUJBA
za cețurilor ucigătoare, care 
acoperă marile metropole, 
numărul celor intoxicați cu 
substanțe nocive a crescut 
vertiginos. La Londra, în a- 
nul 1952, au murit din cau
za ceței încărcate cu impu
rități toxice, 
„smog', care a 
multe zile, circa 
meni. In anul
Tokio a trăit 154 de zile de 
groază într-o atmosferă su
praîncărcată de fum și cea
ță. Dar nu numai omul, vie
țuitoarele, plantele au de su
ferit de pe urma infectării

așa-numitul 
durat mai 

4 000 de oa- 
1966, orașul

In sala Congreselor din isto
rica piață Ba Dinh, unde, la 
2 septembrie 1945, marele fiu 
al poporului vietnamez, Ho Și 
Min, a proclamat Republica De
mocrată Vietnam, s-a desfășu
rat un marc miting al priete
niei româno-vietnameze.

In sală se aflau muncitori 
din marile întreprinderi ale 
capitalei, țărani cooperatori din 
împrejurimile Hanoiului, mili
tari ai armatei populare vietna
meze și membri ai formațiu
nilor patriotice de autoapărare, 
intelectuali, reprezentanți ai mi
norităților naționale și al co
munităților religioase, corespon
denți ai presei străine.

Sala este pavoazată cu lo
zinci, în limbile vietnameză și 
română : „Călduros salut dele
gației 
Nicolae Ceaușescu", 
în veci solidaritatea 
tenia frățească dintre 
vietnamez și poporul 
Fundalul scenei este 
de drapelele de stat 
publicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Vietnam.

Apariția în sală a conducă
torilor de partid și de stat ro
mâni și vietnamezi este salu
tată cu ovații prelungite.

La masa prezidiului iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și so
ția sa, Elena Ceaușescu. tova
rășii Ion Gheorghe Maurer,

române, tovarășului 
,Trăiască 
și prie- 
poporul 
român", 
dominat 
ale Re-

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Manea Mânescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al Partidului Comunist 
Român, primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv^ secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Constantin Băbeanu, am
basadorul României la Hanoi, 
precum și tovarășii Le Duan, 
prim-seoretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale. 
Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al 
R. D. Vietnam, Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, viceprim- 
ministru, Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al

C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, viceprim* 
ministru și ministru al aface
rilor externe, Tran Duy Hung, 
președintele Comitetului pentru 
Probleme Culturale și Sociale, 
Nguyen Dang Hanh, ambasa
dorul Republicii Democrate 
Vietnam la București, și Nguyen 
Phu Soai, șef ad-interim al re
prezentanței speciale a Repu
blicii Vietnamului de sud la 
Hanoi.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Mitingul este deschis de to
varășul Truong Chinh, care ex
primă satisfacția întregului po
por vietnamez față de vizita 
delegației de partid și guver
namentale române.

In continuare, se dă cuvîn- 
tul tovarășului Le Duan.

Ia apoi cuvîntul toval’ășui 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntările celor doi condu
cători au fost subliniate în re
petate rînduri cu vii și puter
nice aplauze, cu îndelungi u- 
rale. ;.

Ca o expresie a sentimente
lor profunde, frățești, de strîn- 
să colaborare, de stimă și res
pect reciproc care unesc celo 
două partide, țâri și popoare, 
are loc apoi, în ovațiile en
tuziaste ale celor prezenți, un 
schimb de steaguri ale prie
teniei. In sală se scandează mi
nute în șir „Trăiască prietenia 
româno-vietnameză“.

Mitingul ia sfîrșit în acor
durile solemne ale Internațio
nalei.

Stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu și

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe președinte 

Maurer și stimați tovarăși 
partid și guvernamentală a 
liste România,

Stimate tovarășe Ton Duc
Dragi tovarăși și prieteni.

Ion Gheorghe 
din delegația de 
Republicii Socia-

Tliang,

In numele poporului vietnamez, al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam și al gu
vernului Republicii Democrate Vietnam, urez 
un călduros bun venit delegației Partidului 
Comunist Român și a guvernului Republicii 
Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, care face o 
vizită de prietenie în Republica Democrată 
Vietnam. (Aplauze puternice).

Prin urarea de bun sosit adresată tovarășului 
președinte Nicolae Ceaușescu și doamnei 
Ceaușescu, tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
și celorlalți distinși oaspeți români, poporul 
nostru își exprimă sincer stima față de po
porul român, față de frații noștri care con
struiesc cu succes socialismul, aducînd o con
tribuție pozitivă la lupta pentru apărarea păcii 
în Europa și în lume. (Aplauze prelungite).

Pămîntul românesc este frumos și bogat, clasa 
muncitoare și oamenii muncii români posedă, 
dintotdeauna, tradiții de luptă și revoluționare. 
Cristalizând aceste frumoase tradiții, Partidul 
Comunist Român, întemeiat cu o jumătate de 
secol în urmă, a condus poporul român, înscri
ind pagini glorioase în istoria luptei pentru eli
berarea națiunii și clasei muncitoare și pen
tru înfăptuirea revoluției socialiste. (Vii și pu
ternice aplauze).

In timpul anilor de activitate clandestină, 
extrem de grea și aspră, desfășurată în con
dițiile unei terori și represiuni feroce impuse 
de dușman, el nu a încetat să conducă pe mun
citori, țărani și celelalte pături muncitoare, în 
lupta contra invaziei străine, a asupririi și ex
ploatării de către capitaliști și feudalii ce se

PROTECȚIEI MEDIULUI
mediului. Se cunoaște, de 
pildă, că pînă și celebre mo
numente istorice și de artă 
din Veneția, Koln și alte 
centre sînt deteriorate de ac
țiunea substanțelor chimice 
care plutesc în atmosferă.

Intrată în alertă lumea se 
întreabă tot mai insistent. Ce 
este de făcut ?

Oamenii de știință sînt u- 
nanimi în aprecierea că in
dustrializarea constituie prin
cipalul factor al progresului 
contemporan, dar, în același 
timp, dezvoltarea necontenită 
a tehnicii moderne creează

(Continuare in pag. a 4-a)

premise pentru deteriorarea 
mediului înconjurător. Spre 
exemplu, în S.U.A., în anul 
1968, au fost evacuate în at
mosferă 214 milioane tone de 
substanțe nocive.

De la tribuna O.N.U., se
cretarul general al acestui 
înalt for mondial a relevat 
în 19($8 necesitatea unor ac
țiuni .largi de cooperare in
ternațională în vederea re
ducerii și prevenirii poluă
rii mediului. La Conferința

(Continuare in pag. a 3-a)

Stimate
Stimate
Stimate
Dragi tovarăși și

tovarășe 
tovarășe 
tovarășe

Le Duan, 
Truong Chinh, 
Fam Van Dong, 
prieteni.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, participanților Ia acest 
mare miting al prieteniei româno-vietnameze. 
Comitetului Central al Partidului celor ce Mun
cesc și guvernului Republicii Democrate Viet
nam. locuitorilor orașului Hanoi și întregului 
popor vietnamez un salut frățesc de prietenie 
și solidaritate “ ~
al Partidului 
de Stat și a 
România, din

din partea Comitetului Central 
Comunist Român, a Consiliului 
guvernului Republicii Socialiste 
partea întregului nostru popor. 

(Aplauze prelungite, îndelung repetate).
In cursul șederii noastre în Republica Demo

crată Vietnam, am vizitat orașul Hanoi și por
tul Haifong, Uzina mecanică „Tran Hung Dao“» 
instituții de cultură, ne-am întîlnit cu un mare 
număr de oameni ai muncii. Am putut vedea, 
îndeosebi la Haifong, urmările bombardamen
telor barbare ale aviației americane care au 
produs mari distrugeri, dar, totodată, ne-a im
presionat profund munca plină de abnegație a 
poporului vietnamez pentru refacerea întreprin
derilor, locuințelor și orașelor.

Peste tot ne-am bucurat de o primire plină 
de căldură, tovărășească — expresie a legă
turilor trainice de prietenie și solidaritate to
vărășească ce se dezvoltă între Republica So
cialistă România și Republica Democrată Viet
nam, între Partidul Comunist Român și Parti
dul celor ce Muncesc din Vietnam, intre po
poarele român și vietnan#z. (Aplauze 
lungite).

Poporul român cunoaște și apreciază in mod 
desebit lupta îndelungată și grea purtată de-a 
lungul secolelor de poporul vietnamez împo
triva asupririi și dominației străine, pentru eli
berare națională și socială. Comuniștii, clasa 
muncitoare, toți oamenii muncii din România 
au salutat cu profundă bucurie proclamația de 
acum mai bine de un sfert de veac din piața 
Ba Dinii din Hanoi, prin care marele fiu al 
poporului vietnamez Ho Și Min anunța — după

pre-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Gemenii . lordăchescu

Inovatori români in tehnica miniera
Exploatarea z ă cămin- 

fi/or aurifere din Mun
ții Apuseni are la noi 
o iradiție multiseculară, 
începuturile ci picrzîn- 
du-se în negura timpu
lui. Galeriile vechilor 
exploatări aurifere, ca
ro se observă și a:i in 
Munții Apuseni, doi e- 
desc intensa cxploata- 

a minereului aurifer 
<ătre strămoșii noș- 
duci și de către ro

mani, bogăția in aur a 
teritoriului dac consti
tuind una din principa
lele cauze ale 
Daciei

Dc-a 
mediu 
tarea 
rijere 
dezvoltare 
special după 
Transtli anici 
habsburgi — sfirșitul se
colului al NVU-lea — 
cînd, în dorința de a 
stoarce prin toate mij
loacele posibile cit mai 
multe bogății din noul 
teritoriu anexat impe
riului, Curt<-a de la Vie-

cuceririi 
romani, 

evului 
exploa- 

a ii- 
va lua o 

mai marc in 
cucerirea 
de către

dc către 
lungul 

continuă 
zăcămintelor 
care va lua

na a luat o serie dc 
masuri im nih- să con
tribuie la intensilu <ir< a 
r i plantarii minereurilor 
prețioase de aici. Cum 
introducerea uimi tehni
ci mai avansate nu era 
posibilă în condițiile 
muncii iobăgești, se im 
apela tot mai mult la 
lucrători salariați. Nu 
s-a renunțat insă la ro
botă (obligație in mun
că a țăranilor iobagi), 
dar s-a limitat folosirea 
ei la muncile auxiliare 
care nu pretindeau o 
calificare deosebită. Spo
rirea xindamentului in 
minerit era slrins lega
tă dc trecerea la siste
mul exploatării intensi
ve. a unei exploatări sis
tematice, fapt care ne
cesita perfecționarea me
todelor tehnice de ex
ploatare care la unele 
mine erau destul de ru
dimentare.

O contribui ie deose
bită la dezvoltarea teh
nicii miniere in țara 
noastră, de-a lungul 
timpului, au adus-o e-

care prin is< n- 
și priceperea lor 

afirmat, ca aderă- 
i novat ori. Așa sint

aurul, 
ca re, 

din 
ridicau 
muncii 

depășit granițele

Icmeutclc băștinașe, oa- 
>>u mi simpli, cu o în
delungată e.rperiență in 
muncă, 
sin fa 
s-au 
rrtțî
ldu Crăciun și Muntea
nu Urs, constructori ai 
unor noi modele de 
șteampuri (mașini de 
zdrobii minereu) și ma
șini de spălat 
Inovațiile lor
după rum rezultă 
actele vremii, 
productivitatea
— «iu ■ 
fării.

Afinii______________
nul, dini / c IU-4Z4J4—uiijua- 
(ori. ldu Crăciun, a |>re- 
ccntat spre aprobare fo
rurilor miniere din /,tai
na proiectul unui nou 
model de șteamp, care 

era pus și menținut in 
junc|iune de o singură 
persoană cu ajutorul u- 
nui sistem de greutăți. 
Probabil că inovatorul 
construind un șteamp fă
ră roată de apă, s-a 
gindit să facă posibilă

192 de ani, u-

Jitm |ionar< a șteampuri- 
lor util in timp de sece
tă, cit și in timpul iernii 

i ind apele ingliețind, ce
le mat multe șteampuri 
trebuiau să-și înceteze 
activitatea.

Pe același drum ea și 
ldu Crăciun avea să 
meargă, cu vreo două 
decenii mai tirziu, moș
ierul lemnar Munteanu 
Uj s. de In mitule dii t 
Săcărimb. In 1798 el a\ 
conceput un nou model 
de șteamp, care — pro
babil pentru economie 
de apă — urma să fie 
pus in mișcare de ace
eași apă care se folosea 
la spălatul aurului.

A doua invenție a lui 
Munteanu Urs, mull mai 
importantă docil prima, 
este mașina de spălat 
minereul extras, care a 
avut o largă întrebuin
țare. puțind sta alături 

de celelalte mașini de 
acest gen ale uremii. 
Prin introducerea aces
tei mașini, care putea 
fi menținută in funcți
une zi și noapte, produc-

tivitatca mumii creștea 
la această operație cu 
2.37 la .suta, ceea ce în
semna o mare cotitură 
in dezvoltarea forțelor 
de producție din indus
tria extractivă. Drept 
recompensă pentru ma
șina creată, Tczaurariu- 
tul din Sibiu l-a răsplă
tit pe inventator < u șa
se ducați — o sumă de
rizorie față de foloase
le aduse de inovație și 
comparativ cu benefici
ile pe care le asigura 
proprietarilor minei.

Experiența și străda
niile inovatorilor 
Crăciun și 
Urs au fost 
la începutul
următor de alți meșteri 
români, printre care ță
ranul iobag Palade Con
stantin, a cărui inovație 
consta dintr-un nou mo
del de șteamp. mr<‘ func
ționa țâră apă, pe baza 
unui sistem de scripeți.

ldu
Munteanu 
continuate 

secolului

loan ANDRIJO1U

F
A
Bin-

u
L
A

Pe 
da-

Cartele magnetice pentru

REBUS • REBUS • REBUS
Copiază somnul . 
preună ! 5) Așadar 
lei. 6) Comasări

nu mă-ndoiesc, 
doctore !...

Eu ma-ndoiesc, doamnă 
că ați urmat cura prescrisă de 
mine...

— Eu

Dentistul i
— De ce 

iiâ piară ’...

l’cntru controlarea identității persoanelor, 
firma Compagnie Generale d’Automatismc" a 
elaborat pentru aeroporturi cartele magnetice 
de identitate. Aceste cartele sint din material 
plastic avînd imprimate trasee magnetice, 
partea din față a cartelei sint scrise toate 
tele persoanei, precum și fotografia.

Persoana purtătoare a acestei cartele o 
iroduce intr-un aparat de citire care compară

traseele magnetice cu cele înmagazinate in „me
moria" aparatului. In acest fel se exclude pă
trunderea in anumite locuri a unor persoane 
care nu ar poseda astfel de „legitimații".

Aparatul de citit poate contoriza, de aseme
nea, numărul persoanelor care au trecut prin- 
tr-un anumit loc, in vederea stabilirii unor sta
tistici,

Chibritul 
și cărbunele

Intr-o zi un biet chibrit 
Dar grozav de-nchipuit 
Se-apucă așa a-i spune 
Unui prea timid cărbune 
Cum că fără el, chibritul, 
Nici mangalul nici lignitul 
Și nici măcar antracitul 
N-ar mai arde. Deci cerea 
Să-I respecte, vrea nu vrea ! 
— Te respect, ilar spune-ne 
Ii zise cărbunele 
Fără noi cărbunii oare 
Ce tc-ai face frățioare ? 1

morala :
Cînd se ceartă doi ortaci 
N-are nici un rost să-i faci 
(Vorba antracitului) 
Teorii... chibritului !

Ion PALTIN

Anecdote cu... cei mici
ln(r-una «lin 

periclitate «Ic
și lava vulcanului 
vrînd să-și pună cei 
pii in siguranță, o 
și-a trimis odraslele 
ră la părinți.

După patru zile
a primit o (clegramă :

„Trimiteți ctilremtir mai 
r bine, «Iar luați-vă copii"

localitățile
< utrcmurelc 

Etna, 
doi co/ 
familie 
la ța-

familia

— Tăticule, <le ziua ta, 
«ind voi fi marc, am să-ți 
cumpăr un ceas de buzunar.

— Nu-i nevoie puișorule 
că-l am pe-al meu.

Un cetățean, încearcă să 
Împace UI> copil tare țipa 
cil il ținea gura :

— Vrei
— Nu !
— Vrei
— Nu!
— Vrei

te?
— Nu !
— Atunci,
— Vreau să

bomboane ?

o

sa

ju<ăric ?

Ic iau in bra

D-na Wilson

D-na Mary Wilso 
tului prim-ministri 
rold Wilson, a dr\ 
rînd vedetă a discului britanic, 
Inregistrînd cîteva poeme 
trase dinlr-o culegere de 
suri proprii, publicate cu 
va luni în urmă și care 
bucurat de succes.

c

recitii

ex-
ver-

Compozitor electronic
Raymond Scoot din localitatea Farmingdale, de lingă 

Neio York, compozitor și absolvent al facultății de electro
nică, a inventat o mașină electronică de calcul, denumită do 
el „Eehtronium", capabilă să compună bucăți muzicale. „Este 
inutil să-ți pierzi o jumătate de an scriind o simfonie pe 
care mașina mea o compune intr-o jumătate de oră" — 
exclamă cu mindrie creatorul ei. 
reduce doar la apăsarea unor butoane 
mandă. Nu se știe dacă inventatorul 
versitatea de gusturi a amatorilor de

Procesul de creație" •& 
de pe tabloul de < o- 

a avut in vedere di- 
muzică simfonică.

Clopote mari și mici
Ziaristul sovietic Leonid Go

din este posesorul unei colec
ții puțin obișnuite i 120 de clo
pote, fiecare cu clinchetul său. 
Alcătuită dc ziarist în lungile 
sale peregrinări prin țară, co
lecția de clopote conține și li
nele unicate: clopoțele cu ve-

chi inscripții slavone, clopote 
avînd greutatea de la o jumă
tate la două puduri. Posesorul 
acestei colecții de clopote are 
la dispoziție și o intr-agă docu
mentare cu privire la istoria 
clopotelor in Rusia, arta, con
fecționării lor etc.

Ceremonii la Sf. Elena
In acest an, pentru prima oară după ce corpul lui Na

poleon I a fost exsumat în 
reprezentalît al guvernului 
nia care a marcat cea de-a 
râtului (5 mai 1821). Este 
in Coasta de Fildeș, contele Crouy Channel, care a fost 
primit cu acest prilej de guvernatorul insulei, sir Dermond 
Morphy. Cu această ocazie, .au fost puse in circulație pri
mele serii de timbre reprezentindu-l pe Napoleon țvă2ut 
de pictorii David și l.elaroche), precum și mormintul din 
Sfinta Elena.

insula Efinla Elena in 1840, un 
francez a participat la ceremo- 
150-a aniversare a niorții impă- 
vorba (le ambasadorul Franței

ORIZONTAL: 1) Copii... 2)... 
ce jonglează cu frumosul ; 3) 
Copilării : 4) felul nostru !

intrccere; 7) Copii între două 
părți — Copie; 8) Copie a 
grotescului ; 9) Chestie
ureche — La tipărire! 
Alunițe prea copiate —t 
cute pentru copii (sing);

VERTICAL: 1) Copie a farsei 
— Se copiază in timp 2) Năvă
liri ; 3) Adulți pe jumătate — 
Copie (mase) ; 4) Un fel de 
copie a sobrietății ; 
copiate ; 6) Imitații 
ri — Răsărit ; 7) 
feminin 
8) Copia 
Primele 
ușorului 
Carene !
Urecheat 
subsemnatul.

5) Rute 
de figu- 

Diminutiv
— Pater cu duplicat; 

lămiici 
vocale 
greu
— A

mai

in sticlă ;
— Copie 

de sesizat ! 
face la fel 
mic...

9) 
a

10)
11) 

...ca

Pasiuni
Ion LEONARD FOTOG

ORIZONTAL : 1) Volum tema
tic al italianului .Amicis (3 
cnv.) 2) Iubita nepoțeilor (2 
cuv.) — Mai puțini la copii. 3) 
in tinerețe ! — Sportul copii
lor — Prins (la joc de copii); 
4) Haină — Pe capul mame
lor; 5) Scara trecută (pop.) — 
Bună sau rea la copii — In 
copilărie ! 6) Copilărie — Nu

de fetiță ; 7) La leagăn 
nicidecum la Arad) — 

Iubit de mult... 8) Mică la co
pii — Tot la leagăn ; 9) In 
limp — Cel puțin ; 10) Scum- 

Ia aminte

Tot la leagăn ; 9)
■ Cel puțin ; 

pă pentru copii — 
'(pop.): 11) Visul felelor — Rîu 
In Sparta - 
Două sute 1 
te bună ;

In copilărie ! 12)
- Prima lor câr

VERTICAL : 1) Inerentă la
copii — Copil ; 2) Dau nu
me copiilor — Eișic ; 3) Imi
tă la început... — ...de an ! 4) 
Salut copilărie ! — Un... păhă
rel de vorbă; 5) Al mic cu ar
cul — Stradă franceză ; 6)
Copilul neamului nostru — 
Ca bună ziua — Dezghețat ; 
7) Din mers ; — „încălțatul" 
copiilor — Armă puerilă ; 3) 
Fortificată de copii pe nisip 
— La mama !... — ...în vie 1 
9) Rață științifică... 10)... și-un 
loc din ca ! — Prietenească ; 
11) Haină — T>ne de gust; 12) 
Pentru copii, c alta.

Dicționar i IRI
Vasile MOLODEȚ și Ion LIClU

gheață 
Venus

lui Libby 
apei. E- 
arată că 
a plane- 

foartc ase-

muit mai 
au arătat 

pînă acum

Calote de 
pe planeta

Toate observațiile recente 
asupra planetei Venus indică 
temperaturi dc sule de grade 
ale suprafeței. Savantul a- 
mcrican Willard Libby afir
mă totuși că pe această pla
netă ar putea exista calote 
de gheață polare și chiar a- 
numite forme de viață.

Raționamentele 
încep cu căutarea 
xistă dovezi care 
compoziția chimică 
tei Venus este
mănătoare cu cea a Pămîn- 
tului. Dacă acest lucru este 
adevărat, atunci pe Venus ar 
trebui să existe 
multă apă deeîl 
datele obținute
privitoare la atmosfera pla
netei.

Libby argumentează că a- 
semenea temperaturi ar pu
tea exista. EL vede planeta 
Venus ca avînd calote de 
gheață polare care se topesc 
la margini și trimit curenți 
de apă in jos, spre deșertul 
ecuatorial fierbinte, unde apa 
se evaporă. In regiunea de 
tranziție ar putea exista for
me de viață care s 
viețuiască într-o ;.....—
dc bioxid de carbon.

I
I
I

..... I
să supra- I 
atmosferă 1

I

Nu de mult, cinci a 
apărut pe micul e- 
cran, 
pentru 
numai 
pă, 
țin 
să 
De 
al îl de bine 
confundăm < 
tența noastră 
ană. De ce ? 
că îl intilnim 
pe aceeași 
cam la aceeași oră, 
cu nelipsitul aparat 
de fotografiat in ban
dulieră, plimbindu-se 
■intr-un tempo care

micul
părut 

dar 
cli- 
pu- 

alții

ni s-a j 
o clipă, 

pentru o 
l-am uitat 
au venit

! redescopere.

că 
fi 

ni-l 
fapt, il cunoaștem

■ incit il 
cu exis- 

cotidi- 
Pe litru 

zilnic 
stradă,

tabloul coti-

71 ici pe de parte nu-i
trădează virsta fi
serutind, nu atit pro-
fesional, ci mai mult
dinlr-un imbold lă-

nevoie să-l 
se confeseze,să

nevoie să-l des- 
pentru că de

un trie, 
dian.

Nu e 
rogi 
nu e 
coși,
cile ori il vei intilni 
pe intorlochiatele iti- 
oierarii cotidiene te 
vei convinge mai 
mult că in cazul Iui

Sandor baci, omul și 
aparatul de fotogra
fiat fac un tot unic, 
armonios. E și fi
resc. Sandor baci, fil
trează și transfochea- 
ză lumea de peste 
62 de ani prin olyec- 
tivul de imortalizat 
imagini. Iar aceste i- 
magini, la 
lor, au fost 
ie de viață 
ochiul fin și
maestrului le-a imor
talizat la cel mai 

înalt grad la care se 
consumau in cadrul 
diurn.

La întrebarea : ci
le fotografii a execu
tat pină acum, octo
genarul artist fotograf 
nu a 
dată 
vreun 
bun ?
cifră abstractă 
lungul unei vieți in 
care neîntrerupta că
utare a 
dit ului, 
decantat 
să facă 
jur mai
nit din spate. Iar ce-

originea 
crimpe- 

pe care 
ager al

încercat nicio- 
să formuleze 
răspuns. La ce 
Ce contează o 

de-a

noului, ine- 
frumosului 

cu scopul 
pe. cei din 

buni, l-a go- lleflcxc dc lumină surprinse d.« m hiiil-ohiectivul aparatului 
de fotografiat al lui Șandor-baci.

interesante și utile
RAFIA
le mai frumoase roa
de ale acestei nea- 
stîmpărate și nesfir- 
șile goane după fru
mos stau astăzi ma
terializate pe aproape 
toți pereții locuinței 
devenită, pe parcur
sul anilor, un auten
tic salon de artă fo
tografică. O lume fas
cinantă in care, de la 
zimbetul infantil, ino
cent piuă la tensiu
nea emoțională ma
ximă la care iși rea
lizează un actor rolul 
vieții, 
sute din firele 
brei și luminii 
mărturie unei 
uni fără
pentru 
frumuseții 
omenesc 
diferite 
ale existenței : 
Imagini, imagini, 
număr nesfirșit 
pereți, in albume, 
sare și pe 
lucru, cele 
cente încă 
Imagini mai mari și 
mai mici, surprinse 
intr-o fracțiune de

imaginile țe- 
um- 
stau 

pasi-
margini 

imortalizarea 
chipului

in cele mai 
anotimpuri 

sale.
în

pe 
da
demasa

mai
necartate.

timp sau gindite în
delung de realizato
rul lor, toate desprin
se insă cu migală 
dintr-o uriașă fres

că : viața.
Nenumărate premii 

și o distincție inter
națională pentru pri
mirea căreia Sandor 
baci, cu numai viți- 
va ani în urmă, a 
făcut un drum lung, 
atestă 
scopul 
dicată 
fi ce.

Ce s-ar mai putea 
adăuga la consemna
rea fugară a unei bio
grafii 
cursul 
nobil, 
di de
domeniu atit de in
teresant cum este fo
tografia ?
că vom călca 
cu plăcere 
casei pe
stă scris cu 
jie modestă 
Alexa nd i u 
11AUPT.

sensurile și 
unei vieți (le- 
artei fotogra-

ce-și urmează 
pe un făgaș 

acela al mân
erea (ie intr-un

Doar at it, 
aricind 
pragul 
căreiau șa

o caligra-
un nume:
RIEGEI -

K Aid’ATI AN



DUMINICA 20 IUNIE 1971 Steagul roșu

De vurind s-a încheiat pri
ma etapă a întrecerii pentru 
înfrumusețarea și gospodă
rirea localităților Văii Jiu
lui. Cum este și firesc s-a 
făcut un scurt bilanț al re
zultatelor. Locul 11, cu 1 460 
de puncte din 1 500 posibile, 
a (ost ocupat do orașul Pe
trila. la egalitate eu l.upeiyul. 
Punctajul și locul cucerit a- 
testă că cetățenii orașului, 
mobilizați de Consiliul popu
lar, organizațiile dc bază din

reparate străzi și trotuare, 
s-au făcut 40 de podețe din 
beton pe strada Republicii, 
au fost aliniate garduri. Zo
nele verzi au fost extinse cu 
fnefl trei hectare. In locul ve
chilor clădiri demolate din 
cari ierul Eminescu a apărut 
un parc. Zone verzi noi au 
apărut și in cartierul 8 Mar
tie, pc strada Republicii și 
fn alte păr|i. Sute de tone 
de savură roșie a fost îm
prăștiată pe aleile dintre blo-

presentul și 
Repararea străzilor, 

asfaltarea trotuarelor, îngri
jirea bazelor sportive — con
tinuă. O altă veste bună. In 
prezent se sapă canalul pen
tru conducta dc aduefiune a 
apei calde la ștrand așa că 
pctrilenii vor face fn curînd 
baie in ștrandul terinoficat. 

Am vorbit despre înfăp
tuirile gospodărești din ora
șul Petrila. Sînt multe și fru
moase. Ele trebuie insă păs-

Activitate gospodărească
prestigioasă

cartiere, comitetele de bloc 
și depui ați, au desfășurat o 
act u itate gospodărească pres
tigioasă 
tâfii in 
cesc un 
gât or.

Fiind
redăm citeva cifre eloc 
tc in acest sens. Potrivit an
gajamentului, fn anul 1971, 
urmau să se efectueze prin 
munci patriotice lucrări in 
valoare de 4 013 300 lei, din 
care pină la 1 mai—2 812 600 
lei. Sărbătorirea gloriosului 
semicentenar al partidului 
nostru iubit a mobilizat ca 
niciodată întregul potențial 
edilitar-gospodăresc al orașu
lui. Și roadele au fost in
tr-adevăr bogate. S-au efec
tuat, prin muncă patriotica, 
lucrări a căror valoare se 
ridică la 4 288 080 lei, cifra 
ce depășește angajamentul a- 
suniat pe întregul an. Au fost

pentru a da loeali- 
care trăiesc și. m«n- 
aspect cit mai atră-

ia ora bilanțului, să
.♦ven

curi și pe unele străzi. Ora
șul Petrila are la ora ac
tuală cele mai bine amena
jate locuri de joacă pentru 
copii. Prin munca voluntar- 
patriotică a uteciștilor și e- 
Icvilor au fost amenajate 
bazele sportive de la cele 
5 școli din localitate. Ame
najări s-au făcut și la cele 
două stadioane. Ar mai fi 
multe de spus despre înfăp
tuirile urbanistice la '‘are au 
participat mii de cetățeni.

La realizările obținute și-au 
adus contribuția și sectoarele 
l.G.L. și l.G.C. Fondul de 
locuit este în general bine 
întreținut, iar exterioarele 
blocurilor și caselor — zugră
vite in culori vii, atrăgătoa
re. Din sera sectorului l.G.C. 
au luat drumul spre zonele 
verzi sute de mii de flori.

Despre aceste realizări se 
poate vorbi insă la timpul 
trecut. Interesează acum în

trate. In această privință mai 
există insă lacune. Se mai 
pot vedea și acum copii ju- 
cindu-se pe zonele verzi sau 
murdărind cu mingea pereții 
proaspăt zugrăviți ai blocu
rilor și asta sub privirile în
găduitoare ale părinților. E- 
xislă chiar și unii oameni 
maturi care aruncă hîrtii sau 
ambalaje pe străzi sau zone 
verzi deși la un pas de ei 
există coșuri puse tocmai în 
acest scop. Deci se pune pro
blema laturii educative. Și 
aceasta trebuie Jăcută de or
ganizațiile de bacă din car
tier. de comitetele de bloc, 
deputați, de fiecare cetățean 
în parte. Orașul este al tutu
ror, cum îl gospodărim și-l 
îngrijim așa îl avem. El 
reprezintă cartea de vizită a 
locuitorilor și ar fi de do
rit ca această carte să fie 
imaculată.

D. CRIȘAN
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DE STAT

(Urmare din pag. 1)

măsuri privind desfășurarea 
activității cu documentele se
crete, dînd lucrătorilor din 
subordine indicații concrete, 
utile, iar aceștia le respectă 
cu majoră răspundere. Spre 
deosebire dc alte dăți, la ulti
mul control s-a constatat că, 
în general, documentele secre
te sînt bine păstrate : depo
zitate în fișele metalice, sigi
late, asigurate cu pază, nepu- 
tînd fi consultate dc către ori
cine.

Totuși, au fost depistate și 
unele carențe, pentru lichida
rea cărora conducătorii res
pectivelor unități trebuie să ia’ 
grabnic măsuri deosebite. In 
sediile unor organizații econo
mice s-au găsit birouri și du
lapuri deschise, sertare neași- 
gurate, în care se găseau Ja- 
cvinente importante.

Neglijența manifestată de sa- 
lariații care lucrează cu aseme
nea documente este condamna
bilă, < , ’ ’ _ .
cii grave statului, în cazul 
care elemente dușmănoase 
fi ajuns să le consulte ori 
le sustragă.

Factorii de răspundere din 
cadrul 1.1.L. și U.E.L. Petro
șani, F.F.A. „Viscoza1* Lupeni, 
U.U.M. Petroșani, I.C.P.M.Ef. 
Petroșani, exploatărilor minie
re Aninoasa și Lupeni, unde

ea puțind genera prejudi-

ar
să
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Mizerabilii (I). Roman foi
leton

Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Sport.

agenți 
folosi în domeniu) 
militar’ și econo- 

acțiuni dăunătoare 
socialiste, inlerese-

autoservire din complexul 
Foto t Ion LEONARD

Instantaneu de Ia raionul— ._ ......... .. dulciuri
cartierului Aeroport Petroșani.

Semnați

intune
cate !

Cîmp larg inițiativei, fanteziei,
zaloure II

(Urinare din pag. 1)

în activitatea cu pionierii

6-au constatat neglijențe 
păstrarea documentelor, trebuie 
să ia măsuri severe pentru în
lăturarea unor asemenea stări 
de fapt.

Condițiile în care se desfă
șoară edificarea orânduirii 
noastre socialiste impun dez
voltarea vigilenței revoluționa
re a tuturor oamenilor mun
cii, educarea și autoeducarea 
lor în spiritul patriotismului 
socialist, al apărării cuceriri
lor revoluționare ale poporului 
nostru. Păstrarea cu strictețe 
a secretului dc serviciu și de 
stat trebuie înțeleasă de fie
care salariat, de fiecare mem
bru al societății noastre ca o 

■ permanentă obligație, ca o da
torie de onoare.

^Nu trebuie să uităm — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Adunarea cu ac
tivul de bază din M.A.I., în 
Luna iulie a anului 1967 — că, 

. alîta timp cît există imperialis
mul și reacțiunea mondială, se 
menține și pericolul unor acți
uni îndreptate împotriva țări
lor socialiste, deci și a țării 
noastre. Experiența arată că 
serviciile de spionaj străine 
încearcă să recruteze din rîn- 
duj elementelor înapoiate, des
compuse, tot felul de 
pentru a-i 
spionajului 
mic. prin 
construcției 
lor generale ale poporului*.

-Rcspectînd indicațiile con
ducerii de partid și de stat cu 
privire la sarcinile c’e revin 
cetățenilor patriei noastre pe 
linia securității statului, fie
care poate contribui într-o 
măsură tot mai mare Ia pre
venirea unor prejudicii mate
riale Și morale, la întărirea și 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste.

magazinului

ln scopul îmbunătățirii cir
culației rutiere, in această 
primăvară organele de mili
ție pentru controlul circula
ției, cu sprijinul consiliilor 
populare, au reușit să mon
teze un număr însemnat de 
indicatoare luminoase achi
ziționate de la „Ciclop“-Bu- 
cureșți. Avînd un aspect plă
cut, noile indicatoare de cir
culație rutieră au fost pri
mite cu mult interes atît 
către automobiliști cît și 
pietoni.

Dar.. O parte destul 
însemnată din noile indica
toare luminoase, pe timpul 
nopții stau... întunecate '. Cau
za : deși au trecut multe 
săptămini de la instalare, ele 
nu au fost încă racordate la 
rețeaua electrică .'

A fost oare mai ușoară in
stalarea lor decit racorda
rea la rețeaua electrică ? Ce 
ne pot spune electricienii de 
la S.D.E.E. Petroșani cu pri
vire la această situație cu
rioasă ? Vor mai sta mult 
timp panourile .luminoase" 
învăluite în negura întune
ricului ?

de 
de

de
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tru întărirea numerică și îm
bunătățirea vieții de organiza
ție au fost popularizate cu efi
ciență distincțiile pionierești, 
prin inițierea unor adevărate 
întreceri stimulative între pio
nieri pentru obținerea de tro
fee ale sîrguințeî la învățătură 
și activitatea pionierească. In 
acest an pionierilor din muni
cipiul Petroșani li s-au acor
dat 730 trese gradul I și II, 
peste 200 de copii vor fi dis
tinși cu titlul de ..pionier de 
frunte*, 8 unități și 30 detașa
mente vor primi diploma de 
unitate și detașament de frun
te. iar peste 1 600 de pionieri 
merituoși vor primi insigne.

Un cîmp larg și important 
de activitate pentru unitățile 
și detașamentele de pionieri îl 
oferă fără îndoială activitatea 
social-utilă, în domeniu) căreia 
unitățile și detașamentele de 
pionieri întreprind acțiuni de 
înfrumusețare a școlii și ora
șului. de amenajare a bazelor 
sportive și a spațiilor verzi, de 
slrîngere Și valorificare a deșe
urilor, plantelor medicinale și 
fructelor de pădure.

Activitatea tehnico-științifică 
a înregistrat, de asemenea, suc
cese importante în ultimul 
timp. Față de 10—15 cercuri 
tehnice existente cu 3 ani în 
urmă, în prezent în școli și In 
cele trei case ale pionierilor 
își desfășoară activitatea 115 
cercuri tehnice, frecventate de 
aproximativ 2 000 pionieri și 
școlari.

Și în domeniul cultural-artis
tic s-a dovedit că în 
din municipiu 
meroși copii 
predispoziții | 
teatru, muzică 
este intîmplător

i există
cu 

pentru 
etc. 
faptul

școlile 
nu- 

evidente 
dans, 

Nn 
că

ia faza republicană a festiva
lului cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor din acest an 
formațiile din Valea Jiului au 
obținut elogii pentru ținuta 
și calitatea interpretării. Ast
fel, formația de circ de la 
Școala generală nr. 5 Petroșani 
și revista muzicală de ia Școa
la generală nr. 1 Petroșani au 
fost distinse cu premiul I, res
pectiv premiul II, urmind să 
reprezinte țara în vara acestui 
an la festivalul ..Bucuria Eu
ropei* din Iugoslavia. Printre 
comandanții care s-au remar
cat în această direcție amin
tim pe Eugenia Pricop, 
Pascu. Mihai Ferenczi, 
Chiseev și alții.

Un rezultat tot atît de bun 
a fost obținut și dc colectivul 
care a redactat revista ..Spre 
înălțimi" a Școlii generale :ir. 
1 Petrila, publicație destinsă 
cu premiul III pe țară la con
cursul revistelor școlare.

Din această extrem de 
mară trecere în revistă 
putem omite activitatea spor- 
tiv-turistică. a pionierilor și 
școlarilor. De o deosebită a- 
preciere s-au bucurat competi
țiile de masă dotate cu cupa 
„Roza vânturilor" la orientarea 
turistică, unde echipele de 
băieți și fete de la Școala ge
nerală nr. 1 Petrila, pregătite 
de prof. Dan Cocor, au ocupat 
locul I pe județ, acțiunea 
„Tetrallonul prieteniei* la care 
Școala generală nr. 2 Petro
șani a obținut locul I, compe
tițiile și concursurile dotaie eu 
diferite cupe etc. După cum a 
relevat în cuvîntul său tov. 
A. Slăbii, activist sindical, e 
insă necesar să se inițieze și 
alte activități care să cuprindă 
un număr cît mai mare de de
tașamente. ținîndu-se seama de 
înclinațiile și aptitudinile co
piilor.

Laura
Vadim

su- 
nu

Din darea dc seamă,- .lin dis
cuțiile purtate de cei □rezenți, 
au reieșit și unele lipsuri care 
mai persistă în activitatea cu 
pionierii. Astfel, uneori nu sînt 
selecționate, promovate și pre
gătite cele mai capabile cadre 
in această activitate, au existâT* 
multe acțiuni metodice eficien
te care nu au fost permanenti
zate și extinse, nu s-a urmărit 
totdeauna eficiența practică a 
studiilor întocmite pe diverse 
probleme, s-a constatat o anu
mită instabilitate în pregăti
rea comandanților și conducă
torilor de cercuri etc.

Tn cuvîntul său tov. Ionel 
Cazan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, a relevat 
că activitatea pionierească din 
municipiu nu este caracterizată 
prin aceste deficiențe, dovadă 
elocventă fiind faptul că nu
meroase școli au reușit să ob
țină rezultate bune și 
bune la nivel de mu 
județ și chiar pe plan î 
can. ,,E necesar să convingem 
elevii — a spus în continuare 
vorbitorul — că realizările do- 
bîndile în anii noștri în toate 
domeniile de activitate, sînt în 
folosul lor. spre binele și ns- 
truirea lor competentă și efi
cientă. Realitatea trebuie trăi
tă de fiecare copil, fapt care 
cere o° participare activă, efor
ii vă aptă să conducă spre țelul 
împlinirilor, spre bucuria rea
lizărilor dobîndite.

Lucrările conferinței au fost 
închise de prof. Gligor Hașa, 
președintele Consiliului jude
țean al Organizației pionieri
lor. care a apreciat munca pli
nă de responsabilitate și ini
țiativă a cadrelor pionierești, 
aducînd mulțumiri din partea 
forului pe care-1 reprezintă. 
Consiliului municipal Petro
șani al Organizației pionierilor 
pentru strădania neobosită care 
a făcut ca această organizație 
să se situeze pe un loc de frun
te la nivel național.

Mica publicitate

8,30 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminical pentru 

copii.
10,00 Viața satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

lespectatorilor. Selecțiuni 
din Tele-diverlismentul 
’71 cu Mihaela Mihai.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.30 Post-meridian.
15.30 Sport. Fotbal : Universita

tea Cluj — Dinamo Bucu
rești.

17.15 Magazin.
18,05 Film serial pentru tineret : 

„Planeta giganților” (epi
sodul V).

19,00 Vetre folclorice.
19,20 1001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul dc seară. 

Sport.
20,00 Reportajul săpiămînii : Ve

cinii.

Telejurnalul de noapte.

ziunea română in cola 19,15
borare cu Comitetul pen 19,20
tru Cultură și Artă Ga 1930
lați. în incinta Șantiere
lor Navale din oraș. 20,10

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii. 21,00
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18.00 Deschiderea emisiunii.

18,15 Ecranul.

18,45 Stop-Cadru. 2230

® • • • ® • • 1

Prim plan. Sabri Emurla, 
președintele C.A.P. Coba- 
din. jud. Constanta.

Film TV. Al cincilea Con-1 
curs și Festival Interna
tional ..George Enescu*.

Sfatul medicului

VÎND casă, ocupabilă ime-> 
diat. Informații — Vasile Conta, 
8, Petroșani. Telefon 1174.

20,20 Oaspeți la Galați. Selec- 
(iuni din concertul-specta- 
col organizat de Televi-

PROGRAMUL I i 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
3,00 Sumarul presei; 8,08 De 
la munte la marc; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 10,30 Mari șla
găre, mari soliști; 11.00 Bu
letin de știri; 11,05 întâlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 12,00 De 
toate pentru toți; 13,00 Ra
diojurnal. Sport; 13,15 Noutăți 
discografice; 13,30 Orchestra 
de muzică populară a Radio- 
Televiziunii; 14,00 Unda ve
selă; 14^0 Tineri soliști de 
muzică ușoară; 15,00 Buletin 
de știri: 15,05 Caravana fan
teziei; 16,00 Estrada dumi
nicală; 17,45 Sport și muzi
că. In pauză: Buletin de 
știri; 20,15 Tableta de seară; 
20,20 Zece melodii preferate; 
20,50 Romanțe, cîntece de pe
trecere și jocuri populare; 
21,30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,10 Panoramic 
sportiv; 22,30 Parada ritmu
rilor; 22,50 Moment poetic; 
23,00 Parada ritmurilor (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

Liceul industrial
minier

PETROȘANI
anunță

Concursul de admitere se ține între 24 iu- 
3 iulie 1971.

Se primesc candidați pentru specialitățile :

exploatări miniere
electromecanică
minieră

Informații suplimentare la secretariatul li
ceului între orele 13—15, telefon 1736.

ȘTIINȚA ÎN SLUJBA PROTECȚIEI MEDIULUI
(Urmare din pag. 1)

O.N.U. de la Onaway Mi
chigan (S.U.A.) din 1970, a 
fost elaborat un program ca
re prevede stabilirea unei le
gislații internaționale pentru 
protecția mediului, constitui
rea unui fond de date sta
tistice care să oglindească 
evoluția poluării, asistența 
tehnică și altele. Stockholm- 
ul urmează să găzduiască, în 
anul viitor, Conferința O.N.U. 
pentru mediul ambiant.

Importante fonduri mate
riale sînt alocate de guver
nele statelor pentru combate
rea acestui fenomen. In R.F. 
a Germaniei au fost cheltui
te în 1970 circa 137,3 mili
oane mărci, iar pentru acest 
an sînt prevăzute 243,2 mili
oane mărci. Președintele 
S.U.A. a prezentat congre
sului un mesaj în care cere 
aprobarea a 12 miliarde do
lari pentru protecția mediu
lui înconjurător. Japonia este

singura țară din lume în 
care există «infracțiunea de 
poluare" și 14 legi an li po
luare ele.

In același timp, oamenii 
de știință din lumea întrea
gă desfășoară ample cerce
tări pentru cunoașterea ca
racteristicilor chimico-fizice 
ale surselor de poluanți, con
centrația noxelor, efectele 
lor asupra omului, regnului 
vegetal și animal, bunurilor 
materiale, factorii geografici 
și meteorologici care favori
zează dispersarea substanțe
lor nocive. Se propun nu
meroase soluții pentru redu
cerea noxelor prin modifi
carea funcționării diferitelor 
motoare cu ardere internă, 
căutîndu-se, totodată, combus
tibili cu un coeficient ridi
cat de ardere și utilizare, 
într-un viitor mai mult sau 
mai puțin apropiat, a mo
torului electric.

In țara noastră se acordă 
o atenție deosebită preveni
rii și combaterii poluării me-

diului înconjurător. Importan
te sume de bani sînt inves
tite în acest sens pentru rea
lizarea unor instalații (Efi
ciente de filtrare a gazelor, 
de curățire a apelor rezi
duale și de captare a sub
stanțelor nocive; a fost ela
borat un program prioritar 
dc cercetare în acest dome
niu.

Ministerul Industriei Chi
mice a organizat în acest 
scop 50 de laboratoare do
tate cu o aparatură moder
nă și o unitate centrală cu 
profil tehnic. Pentru reduce
rea cantității dc acid fluor- 
hidrîc deversat în atmosfe
ră, Uzinei de aluminiu Sla
tina i-au fost acordate în 
prima clapă dc investiții 120 
milioane lei ele. Oamenii de 
știință români depun efor
turi pentru reducerea poluă
rii mediului prin analiza pro
ceselor tehnologice folosite 
în cadrul uzinelor, prin re- 
studierea motoarelor termice 
și instalațiilor de ardere. In

același scop, Comisia pentru 
combaterea poluării mediu
lui, a Academici Republicii 
Socialiste România, a înce
put elaborarea Atlasului sur
selor dc poluare din Româ
nia, lucrare unică în litera
tura de specialitate mondială, 
punîndu-se, astfel, la dispo
ziția specialiștilor un instru
ment util pentru elaborarea 
unor soluții optime, corespun
zătoare unor zone geografice, 
specificului unor întreprin
deri, condițiilor meteorologice. 
In cadrul acelorași preocu
pări se înscriu și studiile 
complexe efectuate de spe
cialiștii unor institute de cer
cetări asupra comportării or
ganismului la diferite medii 
cu un grad ridicat de toxi
citate, transformărilor și bo
lilor provocate de substan
țele nocive. O atenție deo
sebită o acordă oamenii de 
știință realizării unor insta
lații și procedee tehnologice 
«ie purificare a acrului și a- 
pei. Astăzi se realizează in

stalații și tehnologii cu o e- 
ficiență de 90—95 la sulă. 
In cele ce urmează notăm 
cîtcva dintre aceste noutăți 
tehnice i răcirea uscată a 
cocsului incandescent; proce
deul dc prelucrare a bioxidu
lui de sulf și a amoniacului 
rezultat în procesul de fa
bricare a îngrășămintelor cu 
azot și fosfor; procedeul și 
instalația de ventilație me
canică, aptă sâ capteze no
xele și vaporii fierbinți. In
stalațiile mai vechi sînt mo
dernizate pentru a fi eficien
te în noile condiții de creș
tere a producției industriale.

S-ar putea vorbi, desigur, 
și de substanțele chimice u- 
tilizate pentru curățirea ape
lor reziduuale, filtrele mo
derne de gaze toxice și al
tele. Ele reflectă o parte a 
efortului depus de omul de 
știință pentru a înlătura um
brela sumbră a noxelor, pe 
care — paradoxal — civi
lizația a aruncat-o asupra 
planetei noastre.

Bolile digestive, atît de frec
vente maj ales în rîndul popu
lației adulte, reprezintă un do
meniu vast pentru tratamen
tele hidrominerale, iar izvoa
rele folosite în acest scop sînt 
numeroase și variate. In trata
mentul bolilor digestive se fo
losesc ape carbogazoase simple 
(Boholt, Biborțeni, Mal naș etc.) 
sau ape alcaline, care sînt de 
mai multe categorii : clorurate 
sodice (Bazna, Hcrculane, Băl- 
țătești), bicarbonate sodice, car
lo'gazoase (Slănic-Moldova), sul
furoase - (Olânești, Herculane). 
Aceste ape sînt folosite în cure 
interne, iar uneori și în apli
cații externe.

In cazul ulcerului gastro
duodenal este necesar — în 
faza lui de acalmie (de liniște 
nedureroasă) — un tratament 
Ifd romi neral și o cură inter
na. In acest sens se recomandă 
apele alcaline de Ciunget și 
Ținea, ape clorurate, bicarbo
nate de Slănic sau de Sîngeorz. 
cele sulfuroase hipolone de Că
li mănești. In faza dureroasă 
este strict contraindicată cura 
internă hidromineralâ.

Tratamentul gastriteior cro
nice hiperacide se bazează pe 

'acțiunea izvoarelor alcaline, 
care exerciă o acțiune de neu
tralizare a sucului gastric, de 
deprimare a secreției gastrice 
și an li inflamatoare asupra mu
coasei inflamate. Apa se ia pe 
nemîneate (cu o oră și jumăta
te înainte de masă), trebuind 
folosite apele alcaline de Ciun
gei și Ținea, care dau bune 
rezultate.

Pentru găsirile cu lipsă de 
acid se folosesc apele termale 
clorurate dc Herculane, Căli- 
mănești, Olănești.

Bolile de ficat și ale vezicii 
biliare sînt influențate favora
bil de numeroase ape minera
le ! bicarbonate sodice — sim
ple sau mixte — de tipul Bo-

doc, Ciunget, Ținea —, carbo 
gazoase și hipolone sau hiper** 
t«ne cum este apa de Zizin< 
Se mai folosesc ape bica/bona-* 
le. clorurate, sodice, magne- 
ziene — de Sîngeorz, apele miJ. 
nerale clorurate simple de Buș-* 
teni, Herculane, Sărata Monte-* 
oru, mixte (clorurate bicarb®* 
nale de Slănic Moldova, cele 
sulfuroase de Olănești, CăJimăJ 
nești, Căciulata, Păușa. Săcel* 
Herculane).

Toate fac un bun drenaj al 
secreției biliare, normalizează! 
secreția gastrică și acț’onea-* 
ză tranzitul gastro-intestinal.’ 
Aceste cure se folosesc și în 
formele cronice ale bolilor be* 
patice și biliare. *î

Bolile intestinale funcționa-* 
le sau organice (colite, enteri-* 
te) beneficiază de apele Bor-* 
sec, Olănești, Călimănești, Sîn-< 
georâ, Slănic, Tușnad. Covasna, 
Lipova, Săcel. . t

Ținem să subliniem încă o 
dală că tratamentul hidroml-* 
neral în afecțiunile digestive 
completează în mod armonios 
planul de măsuri terapeutice 
complexe ale bolilor digestive 
cronice. t

Bolile digestive care depind 
de factori cauzatori multipli 
(alimentari, sociali, mod do 
trai, de muncă, nervoși, tip 
constituțional) necesită pentro 
tratarea lor răbdare din partea 
bolnavilor, iar Pe lîngă trata-* 
meniul medicamentos sau tra-* 
tamentnl chirurgical, necesită! 
și tratament hidromineral șl 
balneofizioterapic susținut. anJ 
la rînd. în perioadele de liniș-* 
te ale bolii. 1

Numai procedînd astfel vom 
favoriza condițiile optime de 
vindecare a acestor afecțiuni 
atît de frecvente.

Dr. Petru TUKCU, 
medic specialist interne
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Marele miting al prieteniei româno-vietnameze
Cuvîntarea tovarășului le Duan Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag i)

•flau la putere. In timpul ce
lui de-al doilea război mondial, 
partidul a unit toate masele 
(populare intr-un front patrio
tic și a declanșat lupta sub di
ferite forme împotriva ocupan- 
(ilor fasciști și administrației 
dictatoriale și reacționare afla
re in solda lui Hitler. In con
dițiile favorabile ale înaintării 
armatei sovietice, care urma
rea pe fasciști, el a condus in
surecția victorioasă din august 
>4944. El a condus apoi clasa 
muncitoare și pe oamenii mun
cii rumâni in opera de înfăp
tuire a revoluției naționale, 
democratice, pe calea progresu
lui, spre construirea socialis
mului. In decursul a puțin 
peste un sfert de veac, Româ
nia a devenit o țară socialistă 
înzestrată cu o industrie și a- 
gricu tură ce se dezvoltă ra
pid. o știință și tehnică avan
sate : viața materială și cultu
rală a poporului s-a îmbună
tățit continuu. Cu o produc
ție industrială de aproape 17 ori 
mai mare, cu. o producție 
agricolă cu 50 la sută su
perioară și cu un venit națio
nal aproape de cinci ori mai 
mare decit in 1938, Republica 
Socialistă România a contri
buit la scoaterea in evidență 
a superiorității regimului socia
list. Traducind in viață rezo
luțiile celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, țara este in curs de 
trecere Ia o nouă etapă, aceea 
a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Vii și 
puternice aplauze).

Poporul vietnamez salută cu 
căldură strălucitele succese ale 
poporului frate român, văzind 
în acestea o puternică încu
rajare pentru propria sa cauză 
revoluționară, precum și o 
contribuție pozitivă la întări
rea sistemului socialist și a 
consolidării forțelor revoluțio
nare mondiale, in interesul 
păcii, independenței naționale, 
democrației și socialismului.

Poporul vietnamez susține cu 
hotărire poporul român în lup
ta sa pentru construirea socia
lismului și pentru apărarea 
păcii in Europa și în lume. Noi 
sîntem ferm convinși că, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, punind în valoare glo
rioasele sale tradiții revoluțio
nare. inteligența sa, hărnicia 
și spiritul său creator, po
porul român va obține reali
zări și mai mari în construc
ția unei țări socialiste multila
teral dezvoltate. (Aplauze în
delungi, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni.

De mai bine de 16 ani, im
perialiștii americani s-au de
dat la o intervenție și agre
siune permanente in Vietnam. 
Ei au provocat un război de 
exterminare din cele mai cru
de. Au recurs la forță pentru 
a încerca să zdrobească revo
luția vietnameză, să înrobeas
că sudul, să facă o agresiune 
contra nordului, să impună po
porului nostru dominația neo- 
colonialistă americană; ei au 
făcut din Vietnam un teren de 
experimentare a strategiei și 
tacticilor, și a armelor moder
ne de toate tipurile, căpătind 
experiență în reprimarea și 
înăbușirea mișcării de inde
pendență națională, amenin- 
țînd, în același timp. țările 
socialiste și jucind rolul de 
jandarm internațional.

Urmind învățăturile venera
tului președinte Ho Și Min că 
„nimic nu este mai prețios de- 
cît independența și libertatea1', 
poporul nostru, situîndu-se 
ferm pe poziția de ofensivă 
revoluționară, s-a unit ca un 
singur om pentru a duce un 
război sacru de rezistență îm
potriva agresiunii americane 
și a dobîndit victorii glorioa
se. Ei a făcut să eșueze succe
siv strategia americană a „răz
boiului special" și a „războiului 
local" din sud ; a zădărnicit 
războiul de distrugere aeriană 
și navală din nord, scoțînd în 
evidență uriașa forță de an
samblu a războiului popular 
și arătînd imperialiștilor ame
ricani limitele puterii lor. 
(Aplauze îndelungi, repetate).

Victoriile poporului vietna
mez, în special glorioasele vic
torii din primăvara Man Thau 
(1968) obținute de forțele ar
mate și populația sud-vietna- 
meză, au demonstrat cu priso
sință adevărul că, „în condiții
le favorabile mișcării revolu
ționare din epoca în care tră
im. oricare popor, oricît de 
mic ar fi, dacă știe să se u- 
nească strîns și să lupte cu 
hotărire potrivit unei linii po
litice și militare juste și dacă 
se bucură de ajutorul și spri
jinul activ al țărilor socialiste 
și a| popoarelor revoluționare 
din lume, va învinge cu sigu
ranță orice agresor imperialist, 
chiar dacă ar fi vorba de 
căpetenia sa, imperialismul 
american". (Aplauze puternice).

De la venirea la putere a 
lui Nixon, imperialiștii ameri
cani și-au dat pe față tot mai 
mult încăpăținarea, spiritul 
războinic și perfidia. Pe de o 
parte, ei au avansat pretinsele 
„inițiative de pace" pentru a 
înșela opinia publică; pe de 
altă parte, au aplicat cu de
plinătate politica de „vielna- 
mizare", care echivalează in 
fond cu prelungirea războiu
lui de agresiune americană și 

cu perpetuarea ocupației mili
tare americane a Vietnamului 
de sud. Ei au intensificat „răz
boiul special" din Laos și au 
trimis trupe pentru a invada 
in mod nerușinat Canțbodgia, 
extinzind, astfel, războiul în 
întreaga Peninsulă Indochine- 
ză.

In februarie 1971, ei au mo
bilizat zeci de mii de soldați 
americani și saigonezi pentru 
o operațiune agresivă de mare 
anvergură pe șoseaua nr, 9 și 
in zona eliberată din sudul 
Laosului ; in același timp, ci 
pun la cale noi aventuri mi
litare împotriva R. D. Vietnam.

Dar. realitățile din Vietnam. 
Laos și Cambodgia au dovedit 
că încercările Statelor Unite 
de a prelungi, intensifica și ex
tinde războiul in Indochina, de
parte de a le salva de înfrîn- 
gcrc în Vietnamul de sud. 
le-au pus într-o poziție și mai 
critică., Glorioasele victorii de 
importanță strategică obținute 
recent de populația sud-viet- 
nameză și poporul laoțian pe 
front, pe șoseaua nr. din 
sudul Laosului și marile victo
rii obținute de poporul khmer 
la Kratie, Kompong Cham, 
Snoul au marcat un important 
eșec al politicii de „vietnami- 
zare“ și al „doctrinei Nixon" 
pentru Asia. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Este pe deplin evident că poli
tica de „vietnamizare" și „doctri
na Nixon" pentru Asia, produs al 
infringerii și poziției de slăbi
ciune a imperialismului ameri
can. conțin contradicții ineren
te de nesoluționat ; de aceea, 
cu cit imperialiștii americani 
se cramponează in eforturile 
lor de a le menține și realiza, 
cu atit infrîngerile lor vor fi 
mai grele. (Aplauze).

In elanul său victorios, po
porul vietnamez continuă cu 
tenacitate și vigoare lupta pa
triotică împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru a obține vic
toria deplină. Răspunzind epe- 
lului Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc și 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, populația nor
dului vietnamez își dovedește 
puterea și eroismul revoluțio
nar, sporind producția și fiind, 
totodată, gata de luptă cu ho- 
tărirea de a construi nordul 
socialist solid, de a-și îndepli
ni obligațiile față de marele 
front din sud, precum și obli
gațiile sale internaționaliste 
față de popoarele laoția î și 
khmer și față de celelalte po
poare ale lumii. (Vii și puter
nice aplauze).

Dind dovadă de o înaltă ho- 
tărîre de luptă, poporul viet
namez și-a manifestat, în ace
lași timp, bunăvoința in po
ziția în patru puncte a guver
nului R. D. Vietnam, în soluția 
globală în zece puncte și pre
cizările în opt puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud. Este calea care ar 
permite Statelor Unite să iasă, 
in deplină securitate, dintr-un 
război care a știrbit onoarea 
Americii și a adus prejudicii 
tradițiilor de independență și 
libertate ale poporului ameri
can. După un sfert de secol de 
luptă împotriva agresiunii, po
porul vietnamez, mai mult de- 
cît oricine, este profund ata
șat păcii, însă trebuie să fie 
o pace adevărată, în condițiile 
unei independente și libertăți 
reale.

Statele Unite trebuie să pună 
capăt agresiunii lor din Viet
nam, să retragă din Vietnamul 
de sud rapid, complet și fără 
condiții trupele americane și 
cele ale țărilor aliate lor. să 
înceteze de a sprijini clica răz
boinică și trădătoare Thieu- 
Ky-Khiem și să lase poporul 
vietnamez să-și rezolve el în
suși propriile probleme. (A- 
plauze prelungite).

Statele Unite trebuie să pună 
capăt intervenției și agresiu
nii lor din țările indochineze, 
să retragă toate trupele ameri
cane și satelite și să lase fie
care din popoarele indochine
ze să-și rezolve propriile pro
bleme fără amestec din afară. 
Atita timp cit va dura agresi
unea americană în Vietnam, 
poporul vietnamez va continua 
să lupte pîna cînd își va atin
ge obiectivele : eliberarea su
dului, apărarea și construirea 
nordului socialist, progresul 
spre reunificarea pașnică a pa
triei. Luptînd cot la cot cu 
popoarele laoțian și khmer, el 
este hotărit să-i alunge pe im
perialiști din Peninsula Indo- 
chineză. (Aplauze îndelungi, 
prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni.

Războiul de rezistență patri
otică dus de poporul vietnamez, 
contra agresiunii americane se 
desfășoară într-o conjunctură 
internațională foarte favorabi
lă. Istoria contemporană cu
noaște în momentul de față 
marile succese ale socialismu
lui, ridicarea impetuoasă la 
luptă a clasei muncitoare din 
lumea capitalistă și a popoare
lor oprimate, deșteptarea con
științei a miliarde de oameni. 
Mai mult ca oricînd, forțele 
care luptă pentru socialism, 
independență națională, demo
crație și pace s-au unit strîns 
și constituie o forță invincibi
lă ; ele lansează în toate direc
țiile atacuri după atacuri con
tra imperialismului, in frunte 
cu cel american.

Aflați într-o criză de o gra
vitate fără precedent și reduși 
tot mai mult la o poziție de 
slăbiciune și infringere, impe
rialiștii americani, -oricît de 
feroci și perfizi ar fi, nu pot 
aduce, după pofta inimii, ploaie 
sau timp frumos.

Lupta poporului vietnamez 
contra agresiunii americane, 
pentru salvare națională, care 
face parte integrantă din lup
ta revoluționară a popoarelor 

‘lumii, a sfărimat o verigă esen
țială a strategiei globale con
trarevoluționare a imperialiști
lor americani ; ea a contribuit 
și continuă să contribuie la 
întărirea frontului solidarității 
forțelor antiimperialistc și la 
dezvoltarea luptei popoarelor 
pentru libertate, independen
ță națională, dreptate și drep
tul de a trăi, luptă care se 
înscrie în evoluția epocii noas
tre. Imperialismul, colonialis
mul și neocolonialismul, pre
cum și războaiele de agresiune 
provocate de forțele imperia
liste sînt pe cale de a eșua, 
fiind sortite unei înfringeri to
tale. (Aplauze puternice).

Victoriile poporului vietna
mez in lupta împotriva agre
siunii americane sînt victorii 
ale marii unități a întregului 
popor, ale liniei juste a Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, înarmat cu doctrina 
marxist-leninistă, și ale Fron
tului Național de Eliberare a 
Vietnamului de sud, victorii 
ale solidarității și coordonării 
luptei duse de cele trei po
poare indochineze care benefi
ciază de sprijinul devotat al 
Uniunii Sovietice, al Chinei și 
al celorlalte țări socialiste su
rori, printre care și România, 
al popoarelor lumii, printre 
care poporul progresist din Sta
tele Unite. Frontul popoarelor 
lumii s-a constituit în fapt și 
se dezvoltă tot mai viguros în 
sprijinul luptei poporului viet
namez și a celorlalte popoare 
indochineze contra agresiunii 
americane. O mișcare antirăz
boinică de o amploare fără 
precedent s-a declanșat pe în
treg cuprinsul Statelor Unite, 
cerînd Administrației Nixon re
tragerea rapidă a tuturor tru
pelor americane din Vietnamul 
de sud. Cu acest prilej, poporul 
vietnamez și guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam țin 
să exprime sincera lor gratitu
dine pentru acest sprijin în
suflețit de un nobil interna
ționalism din partea fraților și 
prietenilor noștri din lumea 
întreagă. Sîntem ferm convinși 
că partidele, guvernele și po
poarele țărilor socialiste, po
poarele progresiste din lume 
vor continua să întărească în 
toate domeniile sprijinul și a- 
jutorul acordat luptei juste a 
poporului vietnamez, precum 
ș: a poporului laoțian și
khmer, pînă la victoria totală, 
încrezători în propriile noastre 
forțe și în acest sprijin, aju
tor și încurajare apreciabile, 
noi, vietnamezii, sîntem hotă- 
rîți să luptăm, fără a da înapoi 
din fața nici unui sacrificiu 
sau privațiuni, pentru a-i în
vinge pe imperialiștii ameri
cani agresori, pentru a ne înde
plini obligațiile sacre față de 
națiunea noastră, precum și 
nobilele noastre obligații in
ternaționaliste și pentru a con
tribui astfel la cauza revolu
ționară comună a popoarelor 
lumii. (Vii și puternice aplau
ze).

Dragi tovarăși și prieteni.

Poporul vietnamez și poporul 
român, legate printr-o profundă 
prietenie frățească , sînt unite

Belegația de partid și guvernamentală română
și-a încheiat vizita in II. B. Vietnam

Delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și-a în
cheiat, sîmbătă, vizita ofic.a- 
lă de prietenie în Republica 
Democrată Vietnam, efectuată 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam.

In fața reședinței oficiale a 
oaspeților români, pe marilo 
bulevarde ale orașului și la 
aeroportul Gia Lam, numeroși 
locuitori ai Hanoiului au ținut 
să salute încă o dată pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, pe ceilalți membri ai 
delegației române, să-și ex
prime din nou sentimentele de 
prietenie și căldură frățească 
pentru solii României socialis
te.

La apariția convoiului oficial 
în incinta aeroportului, pavoa
zat sărbătorește, mulțimea de 
oameni ai muncii din Hanoi 
izbucnește în aplauze și ovații.

Pe aeroport se află, pentru 
a-și lua rămas bun, tovarășii 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
Truong Chinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele Comitetu

în cauza comună a construirii 
socialismului și luptei pentru 
pacea mondială. Această prie
tenie a fost întărită prin,vizi
ta făcută de președintele Ho 
Și Min in România, in 1957, și 
prin schimburile de vizite din 
ultimii ani ale delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale 
celor două țări. Avem certitu
dinea că actuala vizită de prie
tenie făcută in R. D. Vietnam 
de delegația Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul președinte 
Nicolae Ceaușescu, va contri
bui la stringerea intr-o măsu
ră și mai mare a solidarității 
și prieteniei frățești dintre cele 
două partide și popoare ale 
noastre. (Vii și puternice apla
uze. îndelung repetate).

In rezistența sa sacră contra 
agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, precum și 
în edificarea socialismului în 
Vietnamul de nord, poporul 
vietnamez s-a bucurat întot
deauna de simpatia, ajutorul și 
sprijinul prețios al Partidului 
Comunist Român, al guvernu
lui și poporului frate al Ro
mâniei. Dind expresie acestui 
sprijin frățesc, tovarășul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu a 
declarat solemn, în cadrul a- 
dunării festive consacrate se
micentenarului Partidului Co
munist Român : „Sprijinim ac
tiv lupta poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare din In
dochina împotriva agresiunii 
Statelor Unite ale Americii — 
luptă ce demonstrează că în 
zilele noastre popoarele care 
se ridică cu toată hotărirea în 
apărarea vieții lor libere sînt 
de neînvins. Considerăm că 
drumul sigur pentru a se pune 
capăt războiului din Indochina 
este retragerea de către State
le Unite ale Americii a trupelor 
din această parte a lumii, dîn- 
du-se astfel curs cererilor o- 
piniei publice mondiale iubi
toare de pace, inclusiv a po
porului american, asigurindu-se 
și respectîndu-se dreptul popoa
relor vietnamez, laoțian și cam
bodgian de a-și hotărî singu
re soarta". (Aplauze prelungite).

Cu această ocazie, țin să ex
prim, în numele poporului vi
etnamez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, profunda noastră gra
titudine față de Partidul Comu
nist Român, guvernul și popo
rul frate al României și să a- 
firm că poporul vietnamez't 
Partidul celor ce Muncesc uin 
Vietnam și guvernul Republi
cii Democrate Vietnam vor face 
tot ce Ie stă în putință pentru 
a consolida și dezvolta și mai 
mult solidaritatea, prietenia și 
relațiile de cooperare dintre 
cele două țări ale noastre, pe 
baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar. 
(Vii și puternice aplauze).

Trăiască solidaritatea și pri
etenia frățească dintre poporul 
vietnamez și poporul român ! 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Trăiască solidaritatea dintre 
țările socialiste, din cadrul 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, pe baza 
marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar ! 
(Vii și puternice aplauze). '

Poporul vietnamez va învin
ge 1 (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

Popoarele indochineze vor în
vinge ! (Vii și puternice aplau
ze).

Imperialiștii americani vor fi 
învinși! (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

lui Permanent al Adunării Na
ționale, Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, generalul Vo 
Nguyen Giap, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministru și 
ministru al apărării naționale, 
Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministrir, 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, 
cu soția, alte persoane oficiale 
vietnameze, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Hanoi, 
ziariști vietnamezi și cores
pondenți ai presei străine.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan trec în revistă gar
da de onoare.

Conducătorul delegației româ
ne și membrii delegației își 
iau rămas bun de la conducă
torii de partid, membrii Adu
nării Naționale, ai guvernului 
și Frontului Patriei, de la re
prezentanții celorlalte partide 
politice și organizații de masă, 
de la reprezentanții diferitelor 
minorități naționale și comuni
tăți religioase, de la generali 
și ofițeri superiori ai armatei

(Ui mare din pag. 1) 

o lungă perioadă de dominație 
colonialistă — crearea Repu
blicii Democrate Vietnam, pri
mul stat al muncitorilor și ță
ranilor din sud-estul Asiei. 
(Vii și puternice aplauze).

Cunoaștem că, la puțină vre
me după aceea, poporul vietna
mez a fost nevoit să ia din 
nou arma in mîini și să lupte, 
obținind o mare victorie îm
potriva colonialiștilor francezi. 
Perioada de construcție pașnică 
a fost, însă, întreruptă de a- 
gresiunea Statelor Unite ale A- 
mericii — și, de atunci, po
porul vietnamez a trebuit să 
susțină un nou război, înde
lungat și greu, pentru a-și a- 
păra dreptul lui de a trăi într-o 
patrie unită, liberă și indepen
dentă.

In lupta sa eroică, poporul 
vietnamez — bucurindu-so de 
sprijinul și solidaritatea țărilor 
socialiste, a forțelor iubitoare 
de pace din întreaga lume — 
a repurtat victorii strălucite, 
apărîndu-șî cu succes libertatea 
și independența. Totodată, în 
condițiile grele ale războiului, 
poporul vietnamez, muncind cu 
tenacitate și cu Un admirabil 
spirit de dăruire, a asigurat 
continuarea operei pașnice în
cepute, a obținut noi și noi 
progrese pe calea construirii 
socialismului în Republica De
mocrată Vietnam. (Vii și puter
nice aplauze).

Aceste realizări, obținute în 
condițiile grele ale războiului, 
constituie o vie ilustrare a e- 
roismului, dîrzeniei și înaltu
lui spirit de sacrificiu ce ani
mă poporul vietnamez. Prin 
lupta sa neînfricată și abne
gația cu care muncește pentru 
construcția socialistă a patriei 
sale, poporul vietnamez a de
monstrat că nimeni și nimic 
nu poate infringe un popor 
care este hotărit să-și apere 
pînă la capăt libertatea și in
dependența. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Ca prieteni sinceri ai poporu
lui vietnamez, noi ne bucurăm 
din inimă, dragi tovarăși, de 
succesele pe care’ le obțineți și 
vă urăm să încununați mun
ca și lupta voastră cu noi și 
strălucite victorii în toate do
meniile de activitate. Noi con
siderăm lupta poporului viet
namez ca o parte integrantă a 
luptei generale împotriva impe
rialismului (vii și puternice a- 
plauze); ea are o mare însem
nătate internațională — atit în 
ce privește apărarea socialis
mului, cît și a cauzei libertății 
și independenței popoarelor — 
și, de aceea, se bucură de spri
jinul activ al țărilor socialiste, 
ai mișcării comuniste și mun
citorești, al forțelor progresu
lui și păcii din lumea întreagă.

Apreciem că, în momentul de 
față, există o situație prielni
că pentru desfășurarea cu suc
ces a luptei dumneavoastră, a 
Frontului Național de Eliberare 
Națională și a întregii populații 
din Vietnamul de sud, a popoare
lor khmer și laoțian. (Aplauze 
puternice).

Infrîngerile suferite de tru
pele Statelor Unite și ale aco- 
liților lor în Vietnamul de sud, 
în Cambodgia și Laos, întreaga 
evoluție a situației din Indo
china demonstrează că impe
rialismul nu poate și nu va 
putea în nici un fel să obțină 
aici o victorie militară, în ciu
da superiorității sale pe pla

populare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu strînge mîna lui 
Nguyen Phu Soai, șef ad-inte- 
rim al reprezentanței speciale 
a Republicii Vietnamului de 
sud la Hanoi, șefilor misiunilor 
diplomatice, membrilor amba
sadei române.* Un grup de pio
nieri oferă flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sa
le, F.lena Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români.

In fața avionului prezidenți
al, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan își string mîinile 
Cjj căldură, se îmbrățișează. 
Membrii delegației române își 
iau rămas bun cordial de la 
membrii Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vi
etnam, prezenți la aeroport 
pentru a-i saluta. ,

După decolare, avionul ofici
al survolează, în semn de sa
lut, clădirea aeroportului Gia 
Lam.

Potrivit protocolului vietna
mez, în timpul ceremoniei de 
rămas bun s-au schimbat tex
tele mesajelor adresate cu a- 
cest prilej de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ton Duc Thang.

Reportajul vizitei a fost reali
zai de )

Ion MÂRG1NEANU 
Romulus CAPLESCU 
Corn el iu VLAD 

nul tehnicii de război, că sin
gura soluție posibilă este să 
pună capăt acțiunilor armate, 
să-și retragă trupele din aceas
tă zonă a lumii. (Vii și puter
nice aplauze). Curentul în fa
voarea încetării războiului de
vine tot mai puternic, cuprin- 
zînd cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale inclu
siv din Statele Unite ale Ame
ricii. Se creează, astfel, pre
misele ca, împletind lupta mi
litară cu lupta politică și di
plomatică, să se obțină înce
tarea războiului, ca popoarele 
din Indochina să cucerească o 
pace reală, în condiții de liber
tate și independență.

Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România. întregul popor român 
și-au manifestat de la început 
puternica lor solidaritate cu vi
teazul popor vietnamez, cu lup
ta sa pentru salvgardarea li
bertății și independenței pa
triei, au acordat și vor acorda 
întregul lor sprijin — material, 
militar, politic și diplomatic — 
pînă la izbînda cauzei sale 
drepte ! (Aplauze puternice, în
delung repetate).

România consideră justă și 
sprijină cu fermitate poziția 
Republicii Democrate Vietnam, 
soluția globală in zece puncte 
și precizările în opt puncte ale 
Frontului Național de Eliberare 
și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud, care — după părerea 
noastră — reprezintă o bază re
zonabilă pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictului. (Vii 
aplauze).

Ne pronunțăm cu hotărire 
pentru încetarea războiului și 
retragerea neîntirziată și necon
diționată a trupelor Statelor U- 
nite și ale sateliților lor din 
Vietnam, pentru ca poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și or
ganizeze el însuși treburile in
terne fără nici uri amestec din 
afară. (Vii și puternice aplauze).

Sîntem siguri, dragi tovarăși, 
că lupta voastră dreaptă va 
triumfa, că poporul vietnamez 
va obține victoria^ dind împli
nire aspirațiilor sale legitime 
de a trăi într-o patrie unifi
cată, liberă și independentă, de 
a-și consacra toate forțele fău
ririi viitorului său fericit. (A- 
plauze puternice, îndelung re
petate).

Dragi tovarăși,

Poporul român înțelege bine 
lupta dumneavoastră, pentru că 
și el în trecut a trebuit să 
ducă o luptă dîrză și îndelun
gată împotriva dominației și a- 
supririi străine, să plătească cu 
grele jertfe dreptul de a trăi 
liber într-o țară independentă 
și suverană. înfăptuind, la 23 
August 1944, insurecția națio
nală antifascistă armată — sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — poporul român a pus 
capăt pentru totdeauna domi
nației străine, trecînd la fău
rirea unei vieți noi, potrivit 
voinței și aspirațiilor sale. In 
anii ce s-au scurs de atunci, 
poporul român a reușit să-și 
transforme din temelie patria, 
să construiască cu succes so
cialismul. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

In țara noastră s-a creat o 
puternică industrie care, in pre
zent, realizează în mai puțin de 
trei săptămîni întreaga produc
ție a anului 1938; a fost reor
ganizată pe bazo socialiste a-

Io tu ® Olan Baior, 
llegalia k partid si gavernanlală 

româRă î-a oprii ia Pekin
După încheierea vizitei în Re

publica Democrații Vietnam, de
legația de partid și guverna
mentală română, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, s-a o- 
pnit sîmbătă la Pekin.

Pe aeroport, în întîmpinare 
au venit tovarășii : Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chine
ze, Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Iao Ven-iuan. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ciu Ui-tzo, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, U De, mem
bru al C.C. al P.G. Chinez, al 
II-lea secretar al Comitetului 
municipal de partid Pekin, Ken 
Biao, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.G. Chi

gricultura, s-au asigurat dez
voltarea susținută a învăță- 
mintului, științei și culturii, îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de viață ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate. De
sigur, calea spre înfăptuirile 
de astăzi ale României socia
liste nu a fost de loc netedă. 
Ea a cerut mari eforturi, în
vingerea a numeroase greutăți 
și obstacole.

Recent, întregul nostru popor 
a sărbătorit împlinirea a 50 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, strîns unit in 
jurul avangardei salo marxist- 
leniniste, manifestindu-și hotă- 
rîrea de a merge neabătut îna
inte pe drumul noii orinduiri, 
de a înfăptui programul ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului privind făurirea so
cietății socialiste, multilateral 
dezvoltate. (Vii și îndelungi a- 
plauze).

In întreaga sa activitate de 
construcție socialistă, poporul 
nostru este însuflețit de con
vingerea că realizările sale re
prezintă o contribuție la cauza 
socialismului și păcii, a luptei 
revoluționare contemporane. (A- 
plauze puternice).

Acționînd în mod ferm în di
recția întăririi forțelor socia
lismului, a coeziunii lor de 
luptă, România dezvoltă legă
turile sale de prietenie și co
laborare cu toate țările socia
liste — pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, res
pectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, solidarității și 
întrajutorării tovărășești —, mi
litează pentru depășirea diver
gențelor dintre ele, pentru u- 
nitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

In acest context. România a- 
cordă o deosebită importanță 
relațiilor sale de colaborare pe 
plan economic, tehnico-științi- 
fic și cultural cu Republica De
mocrată Vietnam — și ne ex
primăm convingerea că, pe mă
sura progreselor înregistrate de 
ambele țări, aceste relații se 
vor dezvolta continuu spre bi
nele și în interesul popoarelor 
român și vietnamez, al cauzei 
generale a socialismului și pă
cii. (Vii și puternice aplauze, 
îndelung repetate).

In aprecierea pe care parti
dul nostru o dă situației inter
naționale, pornim de la faptul 
că, în ultimii ani, are loc o 
creștere a luptei forțelor revo
luționare, că în tot mai multe 
țări se produc schimbări im
portante în modul de a aborda 
problemele dezvoltării sociale, 
că pe toate continentele se ri
dică noi și noi forțe. împotriva 
imperialismului, a politicii sale 
de dominație și dictat, pentru 
progres social și securitate in
ternațională.

Desigur, imperialismul nu și-a 
schimbat cu nimic caracterul 
său, nu a renunțat la politica 
de asuprire, de încălcare a in
dependenței și libertății popoa
relor. Atita timp cît există im
perialismul, se menține și Pe
ricolul unor noi agresiuni, al 
unui nou război mondial. De 
aceea, este necesar ca popoa
rele să-și întărească permanent 
vigilența, să-și unească efortu
rile în lupta împotriva impe
rialismului. Infrîngerile suferite 
de imperialiști aici, în Vietnam, 
precum și în alte zone ale lu
mii demonstrează cu putere că 

nez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, 
Fan I, președintele Comitetului 
pentru relații economice cu 
străinătatea, Li Cian, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior. Li Cia-mei, soția vice- 
premierulni Li Sien-nien, Cian 
Hai-fun, ambasadorul chinez la 
București, și alte persoane ofi
ciale chineze.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Nguyen Van Quang, am
basadorul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, Le Tuan, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.D.V. la Pekin, și Kim Jai 
Suk, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R.P.D. Coreene la Pekin.

Au fost de față Aurel Du
ma, ambasadorul României la 
Pekin, și membrii ambasadei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ciu En-lai își string cu căl
dură mîinile, se îmbrățișează. 
Ceilalți oaspeți români și per
soanele oficiale chineze venite 
pe aeroport se salută cu căl
dură și cordialitate.

De lp Pekin, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână va pleca spre Ulan Bator, 
capitala Republicii Populare 
Mongole, unde va face o vizită 
oficială de prietenie. 

au apus vremurile cînd el își 
putea impune după plac po
litica. Pretutindeni imperialis
mul primește astăzi o ripostă 
tot mai hotărîtă din partea po
poarelor. (Aplauze puternice).

Pornind de la faptul că nici 
în Europa nu au fost încă de
finitiv înlăturate urmările ce
lui de-al doilea război mondial. 
România militează pentru în
făptuirea securității europene, 
pentru promovarea pe conti
nent a unor relații care să 
excludă forța și amenințarea 
cu forța in soluționarea pro
blemelor internaționale: țara 
noastră s-a pronunțat pentru 
lichidarea blocurilor militare, a 
bazelor militare de Pe teritoriul 
altor state, pentru retragerea 
trupelor străine în limita gra
nițelor naționale, pentru dez
voltarea unor relații de cola
borare și încredere între toate 
statele în spiritul coexistenței 
pașnice. La baza relațiilor sale 
cu alte țări, România așează 
principiile independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc — care se dovedesc tot 
mai mult drept singura cale 
pentru dezvoltarea unor rapor
turi normale între state, pen
tru realizarea unei fructuoase 
colaborări internaționale și în
tărirea păcii.

Alături de toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste din în
treaga lume. România acționea
ză pentru stingerea focarelor 
de încordare și război și curma
rea oricărui amestec străin în 
treburile interne ale altor state, 
pentru respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și decide de 
sine stătător destinele.

Avem convingerea că prin 
unirea strînsă a tuturor for
țelor socialismului și progresu
lui. a tuturor forțelor antiim
perialiste, vor putea fi zădăr
nicite planurile agresive ale 
imperialismului, că omenirea 
își va putea impune voința de 
a trăi și a se dezvolta într-un 
climat de pace și colaborare. 
(Vii și puternice aplauze).

Dragi tovarăși.

Doresc să subliniez că sîn
tem deosebit de mulțumiți de 
rezultatele vizitei noastre în 
Republica Democrată Vietnam. 
Vreau să-mi exprim încă o 
dată convingerea că întîinirile 
și convorbirile avute cu tova
rășii Ton Duc Thang, Le Duan. 
Truong Chinh, Fam Van Dong 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat ai țării dumnea
voastră, — care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
stimă și înțelegere tovărășeas
că — se.vor înscrie ca o con
tribuție de seamă la dezvolta
rea și întărirea prieteniei și 
solidarității româno-vietnameze. 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate). In comunicatul co
mun asupra vizitei delegației 
române în Republica Democra
tă Vietnam, noi am dat expre
sie hotărîrii partidelor, țărilor 
și popoarelor noastre de a dez
volta și mai trainic legăturile 
frățești dintre ele, solidaritatea 
lor de luptă. Vii și puternice 
aplauze).

Mîine, vom încheia vizita 
noastră în Republica Democrată 
Vietnam, ne vom despărți de 
dumneavoastră, ducînd cu noi 
amintiri de neuitat despre mun
ca și lupta poporului vietna
mez, dîrzenia și eroismul cu 
care el construiește orînduirea 
nouă, despre hotărirea lui ne
clintită de a-și apăra liberta
tea și independența națională 
— bunurile sale cele mai do 
preț — de a-și făuri viața nouă, 
fericită pe care o merită cu pri
sosință. (Vii și puternice aplau
ze). Intorcîndu-ne în patrie, 
vom transmite poporului român 
mesajul sentimentelor voastre 
frățești de stimă și prețuire, pe 
care le-am simțit din plin în 
tot timpul vizitei noastre aici. 

In testamentul regretatului 
dumneavoastră președinte Ho 
Și Min, luptător hotărit pentru 
cauza socialismului și comunis
mului, a prieteniei între po
poare, se spune că trebuie în
tărită unitatea în lupta împo
triva imperialismului, pentru li
bertatea și unificarea tării.

Ca prieteni și tovarăși de 
luptă, vă dorim su,cces în rea
lizarea testamentului neuitatu
lui Ho Și Min.

Urăm poporului vietnamez ca, 
sub conducerea Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
să obțină cît mai curînd vic
toria deplină în lupta împo
triva imperialismului, să rea
lizeze unificarea patriei sale, 
să construiască cu succes so
cietatea socialistă. (Vii și pu
ternice aplauze).

Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească dintre poporul 
român și poporul vietnamez 1 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Trăiască Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam — con
ducătorul încercat a| luptei 
poporului din Republica Demo
crată Vietnam! (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

Trăiască eroicul popor vietna
mez ! Să triumfe cauza lui 
dreaptă (Aplauze puternice. în
delung repetate).

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comunisto 
și muncitorești internaționale, a 
întregului front antiimperialist, 
în lupta pentru progres social 
și pace in lumea întreagă! 
(Vii și puternice aplauze. în
delung repetate).
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