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Pe cît de importantă e 
ritmică, în conformitate 
cele de execuție dinainte 
a construcțiilor, pe 1 atât 
portantă și mereu actuală 
litatea acestor construcții,
punctele de bază în jurul cărora au 
gravitat discuțiile purtate în recen
ta plenară lărgită a Comitetului e- 
rășenesc Petroșani al P.C.R. a fost 
tocmai acest deziderat principal — 
calitatea construcțiilor.

Se construiește foarte mult în Va
lea noastră. Aceasta e de fapt con
stanta timpului prezent. Insă im- 
I ortant nu e numai cît de repede 
ți de mult construim, ci și cît de 
bine construim. Dacă în ultimul 
timp pe direcția calității construc
țiilor s-au făcut pași înainte, expe
riența din ultima vreme, din pri
mul trimestru al anului — perioadă 
pe care au avut-o în atenție lucră
rile plenarei — a arătat că pașii 
făcuți pe această direcție, în spe
cial la construcțiile de locuințe, nu 

■ încă suficient' de. convingători. 
■Lucrările plenarei au scos în eviden
ță o seamă de deficiențe ale apar
tamentelor predate, deficiențe ce se 
manifestă în special la terasele blo
curilor și la instalațiile din interior. 
Exemplele citate în raport — blo
cul cu 200 de apartamente de la 
Lupeni, blocul E 1 de la Vulcan, 
J 6, F 5 și E 9 de la Livezeni — 
Petroșani dovedesc că preocuparea 
pentru calitatea lucrărilor n-a stat 
cît se cuvenea în atenția în pri
mul rfnd, a maistrului responsabil. 
, Calitatea slabă a lucrărilor de in
stalații nu poate fi pusă nici pe 
seama nepriceperii meseriașilor și 
^jci, cum adesea se face, pe seama 
nevoii de a înlocui unele materiale 
greu de aprovizionat. Ea poate fi 
pusă doar pe seama lipsei unui con
trol suficient pe faze de lucrări. 
La aceasta contribuie și slaba pre
gătire a diriginților de șantiere — 
reprezentanți nemijlociți ai benefi
ciarului pe șantiere — în domeniul

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : De
legația Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, care participă la 
lucrările celui de-ai XXIII-lea Con
gres al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, a făcut miercuri 
o vizită la Uzina constructoare de 
mașini-unette grele din orașul Ko- 
lomna, în apropiere de Moscova. 
Oaspeții au fost însoțiți de V. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al regiunii Moscova, 
S. Baskakov, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., și A. Basov, ambasa
dor al UJt.S.S. în România.

ba intrarea în uzină delegația a 
fost salutată
B. Ramzi, de
ședințele Consiliului de conducere

de
E.

directorul uzinei, 
Afanasenko, pre-

prietenie sovîeto- 
și de cadre de

al Asociației de 
române, precum 
conducere din întreprindere.

Vizitând cîteva secții ale uzinei, 
oaspeții români s-au interesat de 
procesul de producție și s-au în
treținut cu muncitorii și inginerii. 
La secția de mecanică și montaj, 
directorul uzinei a prezentat oas
peților piesele aflate în lucru ale 
unui strung carusel, pe care între
prinderea îl livrează României în 
cadrul acordului economic dintre 
cele două țări. Pretutindeni, în sec
țiile uzinei, muncitorii au făcut e 
primire călduroasă delegației Parti
dului Comunist Român.

In încheierea vizitei a avut loc 
un miting consacrat întâlnirii cu

parcursul execuției, atunci 
pot remedia eventualele de- 

Aceasta este situația de 
care lucrările plenarei au

instalațiilor de construcție 
canice.

Dacă la construcțiile de 
lucrurile stau astfel, la construcți
ile industriale nesatisfacerea dezide
ratului calității se răsfrînge asupra 
funcționării, instalațiilor și agrega
telor la parametrii proiectați. Așa se 
petrec lucrurile cu stația de venti
latoare de la puțul 5 Vulcan, cu 
stația de compresoare de la mina 
Uricani, stația de compresoare de 
la puțul Carolina Lupeni. Și aici 
lucrurile nu au decît o singură ex
plicație : lipsa unui control compe
tent pe 
cînd se 
ficiențe. 
fapt pe
scos-o în evidență.

Spuneam Ia început că s-au făcut 
totuși pași înainte pe direcția îm
bunătățirii calității construcțiilor, 
dar că acești pași nu conving su
ficient. Ceea ce trebuie făcut în 
astfel de situații este tocmai ceea 
ce spunea tov. ing. Dumitru Țurnă, 
directorul Grupului Valea Jiului al 
T.R.C.H. — continuitate în preocu
pările pentru îmbunătățirea calită
ții, preocupări care să pornească de 
Ia muncitori și să coiitânue la toți 
fectorii care concură la realizarea 
acestui deziderat. Chemarea lansată 
de consfătuirea pe țară a lucră
torilor din construcții pune un 
accent deosebit tocmai pe execuția 
calitativă a construcțiilor.

E necesar să se pornească lupta 
— așa cum releva în cuvîntul său 
tovarășul Roșea Nicodim, secretar 
al Comitetului regional Hunedoara 
al P.C.R. — de la acele mici mărun
țișuri care de multe ori trec neob
servate — un parchet cu denivelări, 
o ușă care nu se închide bine, o 
garnitură de robinet care lasă să 
picure apa pe Iîngă ea. Răspunde
rea față de calitate începe tocmai 
de aici, de la aceste mărunțișuri 
care ajung să-i facă locatarului zile 
negre.

(Continuare în pag. 3-a)
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pect 
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De aici, de la rampa de încărcare, rodul muncii minerilor din Bă 
' nița — calcarul — ia drumul întreprinderilor siderurgice.

UNDE MERGEM AZI ?
LA PETROȘANI (urmată de

• Stadionul Jiul, ora 15,30 —
handbal etapa orășenească a cam
pionatului republican (băieți). Parti
cipă echipele : Liceul Lonea, Liceul 
Petroșani, Liceul Vulcan, 
profesionale Petroșani și
• La ora 16 meci de 

tre echipele Jiul Petrila 
rul Aninoasa.
• Clubul sindicatelor, 

joie de tineret pe tema

școlile 
Lupeni. 

fotbal în- 
— Mine-

ora 18 — 
„Viitorul

luminos al tineretului" 
dans).
• Sala C.C.V.J., ora 

punere pentru tineret 
„Conducerea de către partid a or
ganizațiilor U.T.C.''. Expunerea va 
fi ținută de tovarășul Ungur Pom- 
piliu, activist al Comitetului orășe
nesc de partid și urmată de un pro
gram artistic prezentat de formați
ile I.M.P.

•
(Continuare în pag. 3-a)

18 — ex- 
pe tema

FRUNTAȘII DE LA 16
O Plusul — 50 vagoane 

cu cărbune
• Și mult și bun

• Brigada de bază

gajamentul anual inițial — 
1000 de tone — a iost de 
mult depășit.

In martie, întrecerea între 
schimburi a ciștigat-o cel 
condus de maistru) principal

VEST

Intri in birou și vezi 
meni lucrînd cu lebrilitate. 
Se încheie calculul produc
ției, al salariilor și întreceri) 
dintre schimburi, tevire, bri
găzi. Oamenii sînt veseli, glu
mesc. Și e tiresc. In întrece
rea dintre sectoarele produc
tive ale minei, colectivul lor 
a cumulat cea mai mare de
pășire pe trimestru. Plus 
4 266 tone a fost Înscris în 
dreptul sectorului IV al mi
nei Petrila. înseamnă că an-

oa- CARNET
Pop Zoltán. Dar între bri
găzi ?

Tov. Cașotă Mihai, norma
torul sectorului, parcurge 
centralizatorul și se oprește 
la ciira 120,40.

— Cei de la 16 vest au 
realizat procentul cel mai ri
dicat, randamentul prevăzut 
l-au depășit cu 1,7 tone, iar 
ciștigul minerilor s-a ridicai 
la 124 lei pe post.

...Sînt 19 ortaci, în majori
tate tineri, în jurul a 30 de 
ani, și formează o brigadă 
distinsă cu titlul și diploma 
de fruntașă. Cu cele 550 de 
tone extrase „peste" în mar
tie, plusul brigăzii s-a ridi
cat în acest an la aproape 
1 000 de tone, adică 50 de va
goane cărbune depășire. La 
vitrina calității, un eșantion 
de cărbune lucios poartă e- 
tichetă „Cordea Victor, sec
torul IV". Deasupra îndem
nul :
Deci, nu numai ■ mult, dar și 
de calitate. In hma

„Urmați-le - exemplul".

FRANOSC

(Continuare ta pag.
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Luna martie a intrat în sce
nă cu zile frumoase, cu soare. 
Timp bun pentru desfășurarea 
muncii constructorilor, pentru 
organizarea acțiunilor obștești 
de gospodărire și înfrumuseța
re a localităților. Spre sfârșit 
însă, cînd primăvara și-a a- 
nunțat oficial sosirea, zăgazu
rile norilor s-au desfăcut larg 
și din înalt a început să cear
nă cînd cu fulgi mari de nea, 
cînd cu ploaie. Chiar și pe o 
asemenea vreme, constructorii 
ce lucrează la Casa de cultură 
din Petroșani munceau însă de 
zor. Au doar un angajament 
de înfăptuit, iar lucrările de 
finisare se apropie de faza fi
nală.

Prinși în întrecerea pentru 
darea în folosință a frumosu
lui lăcaș de cultură, construc
torilor li se pare că timpul 
zboară prea repede și mai sînt 
atâtea încă de făcut. In zilele 
de 25 și 28 martie au primit 
insă ajutoare pe cît de neaș
teptate, pe atât de prețioase. 
Zeci de oameni, mulți dintre 
ei cu tâmplele ninse de 

' purtând lopeți, casmale și 
unelte s-au prezentat pe 
tierul casei de cultură.

— Am venit să vă dăm o 
mină de ajutor. Ne primiți 1

—Bucuros, cum de nu — 
le-au răspuns constructorii cu 
căldură. Lucru este berechet 
și înăuntru și afară. Iacă, fa- 
cem. și o repartizare la repe
zeală : vîrstnicii vor lucra înă
untru, iar cei tineri la nivela- 
tul terenului din jur.

Tineri era spus însă la fi
gurat, fiindcă majoritatea din
tre ei sînt la pensie de mulți 
ani. Și totuși au muncit cu 
atâta sirguință și entuziasm in
cit au dovedit că au inimi ti- 
nere. Să-i evidențiezi pe toți 
cei 64 de participanți la munca 
patriotică in citeva rînduri 
nu-i cu putință, deși o merită 
fiecare cu prisosință. Din lun
gul șir al listei amintim pe 
Dan Rozalia, Csaloka Elisabe- 
ta, Both Mihai, Gaidoș Carol, 
Suhan Eda, Moldovan Vasile, 
pe soții Steiner Ana și Lajos, 
precum și pe Tibulcă Mana, 
Sasu Melania, Andraș Marga
reta, Filip Ana, Ardeleanu Mă
ria, Marton Samoilă, Sveda Io- 
șif, Lăscăian Alexandru și Du
da Ștefania.

Cine a avut inițiativa să-i 
mobilizeze la această acțiune ? 
Biroul organizației de bază de 
cartier nr. 3. încă din iarnă 
biroul organizației de bază for
mat din comuniștii Ghinea Ilie, 
Niculescu Emil, Veconi losif, 
Romoșan Ioan, Haidu Caroli
na, Morar Gligor în frunte cu 
Iovan losif, secretarul organi
zației, a întocmit un plan de 
participare Ia acțiunile de în
frumusețare a cartierului. Tot 
în același plan s-a inclus și 
acțiunea patriotică amintită. 
Oamenii au răspuns cu entu
ziasm chemării organizației de 
partid a cartierului. Cîțiva ce 
n-au fost solicitați, din cauza 
vîrstei înaintate mai, mai să 
se supere.

— Cum, pe noi nu ne che
mați ? Apoi dacă-i așa mergem 
Și 
în 
cu 
de
(iată de organizația de bază 
n-au lipsit nici Vanea Dumi
tru, Barb Nîcolae și Kcmuveș 
Andrei, toți trecuți cu mult 
de 70 de ani în frunte cu Ren- 
tea Gheorghe decanul de vîrstă 
al bătrînilor din cartier care a 
intrat în cel de-al 83-lea an 
al vieții.

nepoftiți, doar mai sîntem 
stare să dăm cu lopata ori 
târnăcopul. Așa se face că 
la acțiunea patriotică ini-

D. C.
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COMBATEREA 1 APLICAREA 
comozEi SI EXTINDEREA 
llimE I PERFORAJULUI UMED

Avind in vedete efectul dăunător ce-1 prezintă 
asupra aparatului respirator al omului pul

berea ce se degajă în timpul lucrului la locurile de 
mancă din steril din minele noastre, conducerilor 
tehnice. organizațiilor obștești le revine sarcina de 
mare răspundere de a se preocupa încontinuu și 
efldent in vederea combaterii și prevenirii cauzelor 
care duc la apariția acestor îmbolnăviri. Pentru 
combaterea pulberilor de siliciu și prevenirea îm
bolnăvirilor de silicoză s-au făcut numeroase in
vestiții dlh partea statului, s-au experimentat și 
aplicat numeroase mijloace. Dintre toate acestea,

mijloc eficace pentru reducerea concentrațiilor de 
praf din atmosfera lucrărilor miniere. In ce măsură 
este folosită dotarea existentă, care este în general 
preocuparea pentru aplicarea și extinderea perfora- 
jului umed ? Spre a găsi răspuns la această între
bare, Comisia economică de pe lingă Comitetul oră
șenesc de partid a organizat un colectiv de spe
cialiști care a întreprins un control Ia toate exploa
tările din bazin urmărind stadiul în care se află 
perforajul umed. Redăm în pagina de față o rela
tare succintă pe marginea concluziilor formulate de

un rol important îi revine perforajului umed — acest colectiv.

STEAGUL ROȘU

Mineri dintr-o brigadă fruntașă, cu „state vechi" în aplicarea per- 
forajului umed — cea condusă de Dogaru Sebastian din sectorul XI de 
la mina Petrila.

■ Roade 
ale perseverenței 
și preocupării 
continue

La mina Petrila, perforajul umed 
se aplică de 3 ani. Cu trei ani în 
urmă 6-au făcut primele încercări, 
s-au pus bazele tehnico-materiale 
ale unei activități devenite apoi 
continue, perseverente atît pentru 
cadrele tehnice cit și pentru bri
găzile de mineri.

Trebuiau învinse întîi unele greu
tăți. se cereau soluționate incon
veniente. S-a început cu perfora
toare de injecție laterală, trecin- 
du-se apoi la perforajul cu injec
ție axială. întîi s-au pus la punct 
garniturile perforatoarelor cu in
jecție laterală spre a fi etanșe și 
a elimina astfel inconvenientul Ce-1 
generau — stropirea: muncitorilor. 
Aceiași inconvenient se cerea su
la bona t apoi și la perforajul cu 
injecție axială. Prin modificările 
aduse la garnitura perforatorului 
CP.-17 s-a ajuns la o etanșare 
completă.

S-au luat și alte măsuri. Pe re
țeaua de conducte s-au aplicat ven
tile de reducție a apei, eliminîn- 
du-se spargerea furtunurilor. Pen
tru întreținerea instalațiilor — con
ductelor, ventilelor, mașinilor de 
perforat — a fost organizată o e- 
cbipă specială în subteran. De ase
menea, la atelierul mecanic al mi
nei s-au creat condiții speciale pen
tru repararea și întreținerea utila
jelor necesare perforajului umed.

Paralel cu asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale necesare folosirii 
perforajului umed, a existat o preo
cupare susținută pentru extinderea 
experienței brigăzilor care au în
ceput să lucreze cu perforajul u- 
med și la alte locuri de muncă. 
După ce s-a constatat că prin fo
losirea perforajului umed nu se 
pierde timp, oi dimpotrivă există 
și avantaje (în timp cit se bat gău
rile se poate trece și la evacuarea 
sterilului), și celeilalte brigăzi au 
îmbrățișat această metodă. In acest 
fel, în cîteva săptămîni, perforajul 
umed a fost extins la toate locu
rile de muncă orizontale, iar bri
găzile au fost dotate exclusiv cu 
utilaje pentru perforej umed. Ce e 
important; rezultatele brigăzilor nu 
au scăzut, ci dimpotrivă. Iată șl cî
teva exemple: brigăzile conduse 
de Dogaru Sebastian, din galeria 
spre blocul zero de la orizontul 
XII și Tătaru Petru, din circuitul 
puțului orb nr. 11, orizontul XIV, 
realizează lună de lună viteze de 
cîte 50—60 m 1 și în condițiile fo
losirii perforajului umed, obțin de
pășiri de plan de cîte 10—15 la 
sută.

Deci, dotare tehnică completă, 
preocupare pentru întreținerea in
stalației și utilajului — plus con
vingerea tehnicienilor și a mineri
lor asupra avantajelor perforajului 
umed — iată sinteza experienței

Pagină realizată cu cun
ara] comisiei economi
ce de pe lingă Comita
te] orășenesc de partid. 

colectivului de investiții de la Pé
tilla, secretul succesului obținut 
aici în aplicarea perforajului umed
la toate locurile de muncă orizon
tale. De relevat că învățînd din ex
periența acestui colectiv și la sec
toarele productive — respectiv II 
și IV — a fost extins perforajul 
umed ]a fiecare înaintare în steril.

Preocuparea pentru combaterea 
prafului silicogen este prezentă și 
în cazul lucrărilor verticale și în
clinate. La cele două puțuri și un 
suitor din sectorul de investiții, 
precum și la lucrările din sectoa
rele productive se utilizează măști 
antipraf.

■ Experiența 
valoroasă 
un bun al tuturor

In ultimul timp și alte colective 
au făcut pași însemnați pe linia ex
tinderii perforajului umed. Să ne 
ocupăm, bunăoară, de exemplul sec
torului investiții de la E. M. Lo- 
nea. Mina Lonea a trimis mai mul
te cadré — mineri și tehnicieni — 
pentru a învăța din experiența co
lectivului dé la Petrila în ceea ce 
privește aplicarea perforajului 
umed. In urma celor constatate, s-a 
trecut la măsuri practice, în funcție 
de condițiile exploatării. In sector 
există 7 înaintări orizontale cu po
sibilități de aplicare a perforajului 
umed și se aplică în toate 7, uti- 
lizîndu-se perforatoare de tipul 
CP-17 cu injecție axială a apei. 
Perforajul umed a fost generalizat 
atit în sectorul de investiții, cît și 
la sectoarele 3 și 5, urmînd să fie 
extins și la sectorul I, în galeri
ile transversale de atac din pilierul 
puțului principal Lonea I.

Și acum o remarcă. Introducerea 
și generalizarea perforajului umed 
la mina Lonea a fost posibilă, da-

INTII O CONSTATA
RE : La toate exploată
rile din bazin se cunoaș
te pericolul ce-1 prezin
tă praful silicogen, ma
nifestările, formele și 
consecințele silicozei pre
cum și sistemele de 
combatere a acestuia. 
In unele locuri munci
torii au dovedit preocu
pare pentru găsirea so
luțiilor optime de per
forare, respectiv, modi
ficarea tăișului capului 
de sfredel, susținerea 
perforatorului în cazul 
perforării găurilor in ta
van; au făcut propu
neri în ceea ce privește 
recondițlonarea burghi- 
elor. Conducerile exploa
tărilor Lonea, ' Petrila, 
Vulcan au trecut la mă
suri practice pentru a- 
sigurarea condițiilor ne
cesare aplicării perfora
jului umed: pentru în
treținerea utilajului, con
fecționarea într-un timp 
scurt a pieselor necesa
re etc. La sectoarele de 
investiții au fost asigu
rate cărți de raport pen
tru evidența desfășurării 
perforajului umed.

DAR PE MAI DEPAR
TE! Ce se întimpU te 
celelalte exploatări 1 Se 
cunosc in general peri

torită faptului că la atelierul minei 
a fost creată o secție de întreți
nere și revizie a perforatoarelor 
CP-17, pentru confecționarea dife
ritelor piese iar problema com
baterii prafului silicogen constituie 
o preocupare de prim ordin pentru 
cadrele de conducere de toate 
gradele.

O altă exploatare care a mani
festat preocupare față de însuși
rea experienței minerilor petrileni 
în extinderea perforajului umed e 
cel de la mina Vulcan. Iată și pri
mele rezultate în această privință : 
din 9 locuri de muncă de la sec
torul de investiții la 5 lucrări o- 
rizontale se aplică perforajul u- 
med, ier celelalte 4 — lucrări în
clinate, lărgiri etc. '•— sîtit datate 
cu măști antipraf. La sectoarele 
productive există, de asemenea, 9 
locuri de muncă în steril din care 
la 6 — orizontale — se perforează 
umed. La una din lucrări se per
forează uscat, din cauza lipsei de 
presiune a aerului comprimat, iar 
2 luorări înclinate sînt dotate cu 
măști antipraf.

Deci, in general, se poate afir
ma că la Vulcan extinderea perfo
rajului umed a fost rezolvată, ră- 
mlnînd să se creeze condițiile ne
cesare : alimentarea cu apă și e- 
nergie pneumatică șl la cele mai 
îndepărtate locuri de muncă pentru 
ca problema combaterii prafului si
licogen să fie definitiv rezolvată.

■ Unde nu s-a depășit 
încă „faza 
tatonărilor“

La Lupeni, din 10 lucrări miniere 
4 se pretează la perforajul umed, 
restul fiind lucrări înclinate. Ce 
mașini sînt utilizate la înaintările 
orizontale ? La unele, perforatoare 

colul, manifestările și 
căile de combatere a 
prafului silicogen, dar., la 
cele mai multe exploa
tări aplicarea și extinde
rea perforajului umed 
nu a devenit incă o 
preocupare cotidiană, nu 
se bucură de toată aten
ția. Așa se explică fap
tul că nu s-a ajuns încă 
la o concluzie clară în

metodologia de lucru cu 
utilajul în dotare pentru 
perforajul umed.

DECI, O PRIMA CON
CLUZIE : e necesar să 
se uniformizeze tipul de 
utilaj (și material ane
xă) pentru perforajul u- 
med Ia toate exploată
rile din bazin, optîndu- 
se de preferință pentru 
perforatorul C.P. 17 cu

inițieze schimburi de ex
periență între explotă- 
rile care au ajuns la re
zultate bune în aplica
rea perforajului umed 
(de exemplu E. M. Pe
trila) și celelalte. In ur
ma acestora să se întoc- 
nească grafice pentru a- 
provizionarea cu toate 
utilajele și piesele de 
schimb necesare în func

De la a cunoaște la a acționai
injecție axială. De aiciceea ce privește tipul 

utilajului ce se pretează 
mai bine la aplicarea 
perforajului umed. Con
ducerile exploatărilor 
n-au urmărit în mod co
respunzător felul cum se 
preocupă conducerile 
sectoarelor, serviciile 
mecanice de pregătirea 
muncitorilor care lucrea
ză cu perforajul umed 
sau care întrețin utila
jele destinate acestui 
scop. Iată de ce la une
le exploatări atît munci
torii cft și cadrele teh
nice n-an însușit incă

revine insă o sarcina de 
mare însemnătate servi
ciului mecanic din 
C.C.V.J., și anume: să 
se strîngă materialul do
cumentar de specialitate 
de la toate exploatările 
spre a-1 supune unei a- 
nalize în scopul găsirii 
celei mai bune soluții 
de aplicare și extindere 
a perforajului umed.

Tot în vederea extin
derii perforajului umed 
ar fi deosebit de util ca 
Consiliul local al Sindi
catelor șl C.C.VJ. să

ție de numărul locu
rilor de muncă și con
dițiile exploatărilor. Du
pă completarea necesa
rului de utilaje și piese 
de schimb, să se asigure 
efective specializate pen
tru manipularea, întreți
nerea și repararea utila
jelor, precum și surse 
și conducte de apă în 
apropierea fiecărui loc 
de muncă.

In ceea ce privește 
măștile antipraf, cele a- 
llate în prezent în do
tarea exploatărilor nu 
.ini corespunzătoare, a-

CP-19 și burghie cu injecție late
rală a apei. Se experimentează și 
tipul GP-16. Dar acesta nu dă re
zultatele scontate din cauza numă
rului insuficient de burghie cu o 
construcție corespunzătoare; burghi- 
ele nu sînt dotate cu garnituri de 
cauciuc pentru etanșarea injecției 
de apă; nu se face o ungere co
respunzătoare datorită lipsei de un- 
gătoare automate; în cadrul atelie
rului minei nu există o secție spe
cializată pentru repararea și revizia 
utilajelor și sculelor pentru per- 
forajul umed.

In ceea ce privește perforarea cu 
injecție laterală cu perforatorul 
CP-19 există, de asemenea, inco fre- 
niente. Garniturile de cauciuc din 
manșonul de injecție frînează roti
rea burghiului, ceea ce scade vi
teza de perforare.

Datorită deficiențelor existente, 
a faptului că la mina Lupeni nu 
s-a depășit încă faza tatonărilor, 
spre a găsi un sistem adecvat de 
perforare, problema perforajului 
umed nu a fost încă rezolvată. 
Acest lucru se explică și prin fap
tul că conducerea exploatării, ser
viciul electro-mecanic, în special, nu 
rezolvă operativ comenzile de con
fecții și nu se urmărește prin per
soane competente comportarea uti
lajului de perforare. Corpul tehnic, 
serviciul de organizare a muncii și 
conducerile sectoarelor, nu au stu
diat, prin cronometrări, avantajele 
și dezavantajele diferitelor sisteme 
de perforare, spre a stabili, pe ba
ze reale, un sistem unic de perfo
rare. Spre a depăși „faza tatonări - 
lor‘‘, mina Lupeni are nevoie șl de 
sprijinul C.C.V.J., respectiv, să fie 
dotată cu numărul necesar de per
foratoare cu injecție axială șl ma
terialele anexă pentru a se putea 
generaliza un singur tip de perfo
rator, care să poată fi întreținut în 
mod corespunzător. O cerință care 
trebuie satisfăcută la Lupeni, și încă 
într-un timp cît mai scurt, e re
zolvarea problemei întreținerii și 
reviziei utilajului de perforare.

I a Uri'cani se află în fază de ex

perimentare perforajul umed Ia 5 
locuri de muncă, adaptîndu-se per
foratorul CP-17 cu injecție axială.

0 situație mai nemulțumitoare es
te însă la sectorul de investiții de 
la mina Dîlja. Aici, din 11 locuri 
de muncă orizontale doar două sînt 
dotate cu utilajele necesare perfo
rajului umed. O seamă de deficiențe 
de ordin tehnic și organizatoric 
irinează aplicarea și generalizarea 
perforajului umed, lată doar cîteva : 
nu există o preocupare suficientă 
pentru dotarea brigăzilor cu numă
rul necesar de perforatoare, bur
ghie și materiale anexă; nu s-a 
creat un atelier cu personal spe
cializat pentru întreținerea numă
rului de perforatoare; nu s-a făftt 
o distribuție judicioasă a perfora
toarelor CP-17 existente; burghiele 
nu sînt confecționate în vederea e- 
chipării lor cu garnitura de cauciuc 
pentru etanșarea injecției de apă; 
nu s-au procurat și montat conduc
te de apă la toate locurile de 
muncă, iar în multe cazuri lipsesc 
redactoarele de presiune, acestea a- 
jungînd la unele cazuri la cite 10-15 
atmosfere. Iată deficiențele care, în 
scopul generalizării perforajului 
umed la mina Dîlja — mina cu cel 
mai mare volum de lucrări de in
vestiții — se cer remediate în cel 
mai scurt timp.

La mina Aninoasa nu s-a găsit, 
de asemenea, încă o rezolvare de
finitivă pentru perforajul umed. 
Din 32 locuri de muncă în steril, 
sînt create condiții „aproximative" 
pentru perforaj umed la 16 locuri 
de muncă. Aplicarea și generaliza
rea metodei este limitată de două 
deficiențe principale: numărul in
suficient de perforatoare CP-17 și a- 
limentarea deficitară cu apă a locu
rilor de muncă. De asemenea,. prin 
lipsa unei preocupări corespunză
toare din partea conducerii minei și 
a sectorului, nu au fost asigurate 
nici celelalte condiții necesare per
forajului umed. Rămîne deci ca și 
la Aninoasa, aplicarea perforajului 
umed să fie socotită ca un dezide
rat de prim-ordin și să fie solu
ționată ca atare.

vind o uzură avansată. 
Se impune deci aprovi
zionarea minelor cu 
măști noi, corespunză
toare condițiilor existen
te în minele noastre.

Cîteva deziderate în 
scopul generalizării per
forajului umed : Condu
cerile tehnice, organiza
țiile de partid și sindi
cale să întărească exi
gența în aplicarea per
forajului umed la toate 
lucrările unde sînt con
diții, eliminîndu-se total 
perforajul uscat. Ar fi 
util, de asemenea, ca, in 
scopul evidențierii avan
tajului tehnologic al per
forajului umed, C.C.V.J. 
să inițieze cronometrări 
comparate la fiecare ex
ploatare.

îmbunătățirea procesu
lui de producție la sec
toarele de investiții, im
pune cu imperiozitate 
generalizarea perforaju
lui umed — cortdlție de 
prim ordin pentru elimi
narea îmbolnăvirilor de 
silicoză. Acest inconve
nient se poate preveni! 
insă cu condiția perse
verenței continue pentru 
generalizarea perforaju
lui umed !
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• Sala Teatrului de stat, orele 17 
gt 28 — spectacol muzical in două 
acte „Melodii pe— adresa dumnea
voastră'*.

LA PETRILA
• Arena sportivă, ora 16 — con

curs pentru obținerea titlului de po
lisportiv. Participă tinerii de la mi
na și preparația Petrila.
• Sala duhului, ora 18, joie de 

tineret. Se va expune conferința cu 
tema „Conducerea de către partid 
a organizațiilor U.T.C.“. Joia de 
tineret va fi urmată de dans.

LA LONEA

• Arena sportivă, ora 16 — meci 
de fotbal Intre echipele Paringul 
Lonea — Minerul Vulcan.
• Arena de popice, ora 18 — 

campionat pe asociație intre popi
carii din localitate.
• Sala clubului muncitoresc, ora 

18 — joie de tineret urmată de 
dans.
• Sala clubului, orele 11 și 14

— spectacol prezentat de Teatrul 
de păpuși din Alba Iulia.

LA VULCAN

• Arena sportivă, ora 16 — în
treceri pentru cfștigarea insignei de 
polisportiv cu participarea tinerilor 
de la mină, termocentrală și pre- 
parație.
• Sala clubului, ora 18 — joie 

dg, tineret urmată de dans.

LA ANINOASA
• Arena sportivă și club, ora 16

— Întreceri în cadrul asociației la 
fotbal, șah și tenis.

0 Sala clubului muncitoresc ora 
18 — joie de tineret.

LA LUPENI
0 Arena 6 August, ora 16 — în

treceri de volei între Școala profe
sională — Viitorul Vulcan.
• Stadionul Minerul. întreceri în 

cadrul campionatului asociației spor
tive Minerul Lupeni.
• Seara, la dnb — joie de ti

neret urmată de dans.

LA UR1CANI

• Arena sportivă, ora 16 — meci 
de fotbal în cadrul asociației pe 
localitate.
|| In sala duhului — joie de ti

neret urmată de dans.
La căminele culturale din Iscroni, 

Banița, Jieț, Cimpa, Dealul Babii și 
Cîmpu lui Neag, se vor ține expu
neri pe tema „Figura comunistului 
oglindită în opera scriitorilor noștri 
contemporani". |

cÍLk'U rí)oiüd
— 700 de ani de la naștere —

„Daniei cuib de-nțelepciune..." 
(M. Emănes-cu, „Epigonii“)

Aiecu Daniei ocupă un ioc 
de seamă intre fabuliștii ro
mâni. S-a născut ia Stanca, în 
finului Orhelulul. După absol
virea școlii militare din Pe- 
tersburg, viitorul iabulist intră 
în armata rusă. Va abandona 
Insă această carieră și se va 
stabili la lași, unde va ajunge 
magistrat. Nu are o activitate 
literară fecundă. Din creația 
sa poetică amintim două volu
me de fabule (1840—1842) și 
două traduceri: „Țiganii“ de 
Pușkin (1837) și „Satire și 
alte poetice compuneri“ de 
Anlioh Cantemir (1866), aceas
ta din urmă făcind-o în cola
borare cu C. Negruzzi. Moare 
la șapte ani după Unire, în 
1866.

Folosind fabula, Aiecu Da
niei a satirizat o serie de as
pecte ale orînduitii din Mol
dova primei jumătăți a seco
lului al XlX-lea. Donici nu 
este un iabulist original. Sursa 
Iui de inspira)ie, modelele sale 
le găsim în creația fabuliști- 
lor ruși, în special la Krîlov.

Pe linia aceasta se înscriu și 
fabulele lui Stamati. Spre deo
sebire de acesta, la Donici se 
vede tendința de localizare, 
de adaptare a tematicii la spe
cificul Moldovei. Conținutul 
epic ai iabulelor sale a slîrnil 
interesul contemporanilor cu 
vederi progresiste, mergind pe 
linia creațiilor scriitorilor pa
șoptiști. Din temele cultivate 
remarcăm citeva: aprecierea 
omului in funcție de calitățile 
și meritele proprii, nu după 
rang („Ginșlele"); înfierarea a- 
lianței celor puternici care are 
ca scop exploatarea maselor 
sărace („Pietrenii și Bistrița“, 
„Lupul nazir")! grija omului 
simplu de a nu da crezare vor
belor înșelătoare ale exploa
tatorilor („Lupul la pieire"). 
Aceste teme revin și în alte 
fabule.

Atunci cînd se trece in re
vistă creația poeților închina
tă Unirii, se are în vedere și 
fabula Iul Aiecu Donici „Ra
cul, broasca și știlica". Versu
rile finale care condensează 
in ele ideea fabulei sínt sem
nificative :

Așa-i șl la omenire,

Cînd în obștii nu-i unire: 
Nici o treabă nu se face 
Cu izbindă și cu pace.
Valoarea fabulelor sale con

stă nu atîl în realizarea lor 
artistică, cît mal ales in tema
tică, in pronunțatul lot carac
ter satirico-politic.

Morala, învățătura iabulelor 
nu este greu de desprins, căci 
Donici a concretizat-o în cîte- 
va versuri plasate fie la înce
put („Vulturul și albina“, „Lu
pul nazir" etc.J, fie la sfîrșit 
(„Două poloboace“, „Racul, 
broasca și știuca", „Doi clini“ 
ș. a.).

Scopul fabulelor sale l-a a- 
rătat el însuși In poezia „D. 
Grigore Alexandrescu"-.
„Nici gînde-am că pentru versuri 

să iau în mină condei, 
Cînd țintire-mi aici este

la un alt țed de idei. 
Care nu cer epistole,

nic fabule de lumit, 
Ce protestări, reefamații

dreptului de sprijinit*',
Aiecu Donici este cel mai 

însemnat înaintaș al primului 
mare iabulist român — Grigo- 
re Alexandrescu — pe de a 
parte; iar pe de altă parte, 
deschizător de orizonturi noi 
pentru iabuliștii pașoptiști.

Prof. MIRCEA MUNTEANU 
Vulcan

FRUNTAȘ« 
DE LA 16 VEST

Calitatea construcțiilor
(Urmare din pag. l-a)

Planul de măsuri adoptat de ple
nară prevede realizarea în viitor a 
dezideratului calității pe calea întă
ririi controlului pe faze de lucrări, 
control care presupune mult simț de 
răspundere din partea diriginților de 
șantiere, a maiștrilor responsabili 
de lucrări. A doua cale indicată de 
plenară pentru realizarea unor con
strucții de calitate este cea a ridi
cării calificării muncitorilor paralel 
cu o preocupare permanentă pen
tru ridicarea răspunderii ce-i revine 
fiecărui muncitor din construcții.

Jn timpul execuției lucrărilor cea

mai mare atenție trebuie acordată 
eventualelor defecțiuni, care după 
executarea lucrării, ar putea rămî- 
ne ascunse vederii.

Căile indicate de plenară pentru 
ridicarea nivelului calitativ al con- 
stiucțiilor sînt doar citeva, dar sînt 
cele mai principale. Preocuparea 
permanentă, spiritul inovator al 
constructorilor pot afla însă și alte 
căi care să-i ducă la realizarea 
unor construcții de calitate supe
rioară. Aceasta rămîne ca o sarcină 
permanentă a lor. așa cum perma
nent supusă îmbunătățirii este a- 
ceastă importantă problemă: CALI
TATEA CONSTRUCȚIILOR.

SPORT
Etapa a 5-a a campionatului re

publican de rugbi programează du
minică în capitală trei partide a- 
tractive. Pe stadionul Gloria, cu 
începere de la ora 10,00 se vor în- 
tîlfni Progresul București ou C.SM.S.

Iași și Gloria București cu Rul
mentul Bîtrlad. Cel de-ad treilea joc 
se va disputa pe terenul Steaua 
din șes. Ghencea la ora 10,00 și 
va opune formațiile Steaua Bu
curești și Știința Petroșani.

(Ager preș)

O veste fat/tâ
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LA ROVINARI

Lucrări ce vor permite 
exploatarea a noi rezerve 
de cărbuni

GRAIQVA — Ea Rovinari, pe 
șantierul de pe Jiu, au început lu
crările premergătoare turnării be
tonului în baraj. Sînt avansate lu
crările de amenajare a canalului de 
deviere a apelor Jiului. Odată înăl
țat, barajul va permite exploata
rea unor rezerve de cărbune eva
luate la 50 milioane de tone și 
totodată redarea agriculturii a unei 
suprafețe de 14 000 de hectare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

n-au avut nici un vagonét 
rebutat pentru șist !

Omul care conduce de mai 
mulfi ani destinele brigăzii 
— un bărbat nu prea voinic, 
dar cu palme mari, muncite, 
care îți inspiră respect — se 
numește Cordea Victor. Lu
crează la mina Petrila de a- 
proape 20 de ani, și este u- 
nul dintre minerii destoinici 
ai sectorului IV. Om respec
tat.

Am căutat să aflu de la 
el cum se explică succesele 
colectivului ce-1 conduce.

Brigadierul afirmă că are 
ortaci harnici și pricepu) i; a 
amintit în primul rînd pe mi
nerii Marton Ștefan, Kovács 
Andrei, Clenciu Nicolae, Jigo- 
reanu Dumitru, pe ajutorii de 
mineri Ghiță Nicolae, Bocoș 
Anton, Sondor Moise și pe va
gonetarii Buhuș Ioan, Pop 
Ioan II, Domnița Marin. Apoi 
conchide: „Toți sînt băieți 
de nădejde. Doar unul se ți
nea de nemotivate. Oamenii 
din schimbul lui, ■ după ce 
s-au convins că n-o scot la 
capăt cu »1, i-au dat de în
țeles să-și schimbe locul de 
muncă. Și a plecat“.

Oamenii de la 16 vest dis
pun de o calificare ridicată, 
își organizează cu pricepere 
munca. O dovedesc spusele 
maistrului principal Bodenlos 
Ioan : „Abatațul e susținut cu 
armături solide, așeza>te „sfoa
ră". Rareori se inttmplă să 
nu avanseze două cfmpuri 
pe schimb. Sculele, utilajele 
sînt păstrate cu grijă, fieca
re om știe precis ce are de 
făcut, schimburile colaborea
ză îndeaproape, iar grija fa
ță de om ocupă un loc deo
sebit în preocupările bri
găzii“.

Locțiitorul șelului de sec tor, 
tehnicianul Bura Brutus, re
venit de citeva minute din 
subteran, ține să facă o com
pletare.

„Brigada de la nr. 16 vest 
este una din cele pe care te 
poți bizui, indiferent de fe
lul lacului de muncă care i 
se repartizează. Face parte 
din brigăzile de bază ale sec
torului-, alături de cete con
duse de Alexa Constantin, 
Tănase Ioan. Szabó Carol si 
Cepălău Aurel...".

pentru susținătorii
Filiala O.N.T. (surpați din Petro

șani, în colaborare cu comitetul 
sindicatului E. M. Petrila organi-

echipei „Jiul“
zează duminică, 17 aprilie, excursie 
la Arad pentru vizionarea meciului 
de fotbal dintre echipele Vagonul 
și Jiul. Costul excursiei este de 
68,50 Iei pentru o persoană și în el

PROGRAM DE RADIO
8 aprilie

se include transportul și biletul de 
intrare pe stadion. Excursia se va 
face cu un tren special, care va 
pleca din gara Petroșani la ora 3,15 
și va sosi laArad la ora 9,40. îna
poierea în Petroșani va avea loc 
luni, 18 aprilie, ora 1,20. înscrie
rile pentru excursie îpeep azi, la 
sediul filialei O.N.T. Carpați Pe
troșani și la comitetul sindicatului 
minei Petrila,- se pot face pînă cel 
tîrziu mairți, 12 aprilie, ora 10.

In „obiectiv" :
De doi ani încurcă "

din fotografie circulația pe 
șoseaua din Aninoasa (în drep
tul puțului Aninoasa-sud). Toți 
se întreabă : oare al cui o fi ?... 
Al E.D.M.N. ?... Al T CMM ?... 
Poate că al fostei I.C.M.M. ?...

C.C.V.J. trebuie să dea răs
punsul la aceste întrebări și 
să ia de urgență măsuri pen
tru eliberarea șoselei.

PROGRAMUL I t 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program susținut de 
fanfară; 5,20 Cîntece de excursie; 
5,40 Melodii populare; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tier; 6,10 Muzică ușoară; 6,15 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 6,22 
Melodii interpretate la țambal; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 
Muzică ușoară interpretată de Cris
tiana Pangrat și Vasile Micu; 7,30 
„Cîntă păsările-n codru" — melo
dii populare; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Cu cîntecul și jocul de-a 
lungul Dunării,- 8,30 La microfon 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Vaccinările copiilor în pe
rioada de primăvară; 9,35 Din crea
ția vocală a clasicilor noștri : E- 
duard Caudella și Gheorghe Dlma; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 „Un 
flăcău cu mîndra lui" — cîntece de 
dragoste și jocuri populare,- 10,30 
Radioracheta pionierilor; 11,00 Re
citalul sopranei Lya Hubic — arii 
din opere; 11,15 TEATRU RADIO
FONIC : Venim în zori; 12,25 Con
cert de prînz; 13,40 „Cint pentru 
tine" — muzică ușoară; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Soliști și formații artis
tice de amatori; 14,50 Muzică instru
mentală de Laurențiu Próféta; 15,00 
Evantai muzical; 15,40 Album de 
piese corale prezentat de corul Ra- 
dioteleviziunii; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Programul formației Sergiu Ma
iagamba; 16,45 Muzică interpretată 
de fanfară; 17.00 „Pe-un picior de

plai" — balada Iovan Iorgovan;
17.30 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI,- 18,13 Din reperto
riul interpreților de muzică popu
lară Simion Pop și Florea Burnea;
18.30 DIALOG CU ASCULTĂTORII; 
18,45 Selecțiuni din opereta „Gas- 
parone" de Millöcker; 19,00 Muzică 
ușoară; 19,10 Emisiune pentru și 
despre conducătorii auto; 19,30 
Răspunsuri muzicale iubitorilor de 
folclor; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ,- 20,30 Cîntă pentru dum
neavoastră Doina Badea,- 20,45 Noap
te bună, copii,- 20,55 Tangouri cu
noscute în interpretarea orchestrei 
conduse de William Galasini; 21,15 
ATENȚIUNE PĂRINȚI !,- 21,30 Voci, 
orchestre, melodii; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Balada de Ciprian Po- 
rumbescu; 22,30 MOMENT POETIC; 
22,35 Coctail de muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinem atograf e
8 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fata din junglă,- REPUBLICA : Pin
guinul, LONEA — MINERUL : Mun
cile lui Hercule,- 7 NOIEMBRIE : 
Nevasta nr. 13; LIVEZENI : Rezer
vat pentru moarte; ANINOASA : 
Omul Mafiei, VULCAN : Un lucru 
făcut la timp; CRIVIDIA : încurcă
tură blestemată.- LUPENI — CULTU
RAL : Șah la rege.
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Lucrările Congresului al XXIII-lea al
MOSCOVA 6. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină transmite : In 
cea de-a 8-a zi a lucrărilor Con
gresului al XXIII-lea ai P.C.U.S. 
au continuat dezbaterile pe margi
nea Directivelor noului plan cin
cinal ai Uniunii Sovietice.

In 1965, U.R.S.S. a produs 91 mi- 
Koane tone de oțel, 71 milioane to
ne laminate — a arătat în cuvîntui 
său I. Kazaneț, ministrul siderur
giei. In următorii cinci ani se pre
vede construirea a 13 noi furnale, 
30 de convertizoare, 52 de lami
noare de țevi.

P. Lobanov, președintele Acade
miei Unionale de Științe Agricole, 
a arătat că oamenii de știință ela
borează în prezent sisteme agricole 
științific fundamentate pentru dife
ritele zone pedoclimatice ale Uniu-

a menționat că 
la culturile ce-

nii Sovietice. El 
recoltele scăzute 
realiere se datoresc nu numai in
suficienței îngrășămintelor mine
rale și condițiilor climatice nefavo
rabile, ci și faptului că în tre
cutul apropiat s-a manifestat o a- 
bordare subiectivistă a problemelor 
agriculturii, o subapreciere a con
cluziilor științei, s-au făcut reco
mandări insuficient verificate în 
practică, extinse peste tot, fără să 
se țină seama de condițiile speci
fice fiecărei zone în parte.

N. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S., a subliniat că în 
prezent ridicarea eficienței produc
ției este una din sarcinile cele mai

importante ale dezvoltării econo
mice a țării.

V. Promîslov, președintele 
vietului orășenesc Moscova, 
spus că în anii septenalului. în 
pitală s-au construit 
lioane meitri pătrați

ceea ce a 
case noi a 
oameni pe
vor construi 650 000

VIETNAMUL DE SUD

So-
a 

ca- 
mi-peste 23 

de suprafață 
îngăduit mu- 
circa 400 
an. Pînă

de 
în 
de

locatîvă, 
tarea în 
mii de 
1970 se
noi apartamente.

Miercuri, Cqngresul a fost 
lutat de reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești din Aus
tria, Siria, Ecuador, Marea Brita
nic, Peru, Luxemburg, Iordania, 
Guadelupa, Panama, precum și de 
reprezentanți ai Partidului demo
crat din Guineea și Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare.

sa-

t

£ La Da Nang — o adevărată stare de război
9 Hue s-a proclamat oraș independent
• Generalul Phan Xuan Nhuan s-a alăturat popu

lației

am- 
îm- 
Cao 

în

Vizita delegației P.C.R. la Uzina constructoare 
de mașini grele din orașul Kolomna

loc „ciocniri 
menționează agențiile de 

deoarece poliția a interve- 
violență. Peste 20 de per- 

au fost grav rănite.

(Urmare din pag. l-a)

delegația P.C.R. Au luat cuvîntui 
V. Șaskin, secretarul Comitetului 
de partid, strungarul V. Budarev, 
inginera V. Hohrikova și B. Ramzi, 
directorul uzinei, care au saluta: 
cu căldură delegația P.C.R., au ex
primat sentimentele de prietenie 
pe care colectivul întreprinderi: 
le nutrește față de poporul român 
și au urat oamenilor muncii din 
România succes în înfăptuirea sar
cinilor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntui tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, care a adresat celor prezenți, 
tuturor comuniștilor, lucrătorilor 
din uzină și locuitorilor orașului 
Kolomna un cald și cordial salut 
din partea comuniștilor și oameni
lor muncii din România. Referin
du-se la suocesele dobîndite de 
colectivul uzinei, prin hărnicia și 
priceperea muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a Spus: Realiză
rile dv. sînt parte integrantă a 
remarcabilelor succese obținute de

poporul sovietic sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Poporul român se bucură 
în mod sincer de realizările po
porului sovietic în creșterea for
țelor de producție, dezvoltarea în
tregii economii, a științei și cul
turii, în îmbunătățirea nivelului său 
de trai.

Subliniind însemnătatea lucrări
lor Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., vorbitorul a spus: Reîn
noiesc și cu acest prilej urarea 
pe care am exprimat-o de la tri
buna Congresului, ca popoarele 
sovietice să înfăptuiască cu SpC- 
ces sarcinile ce și le propun, spre 
binele oamenilor muncii, în intere
sul întăririi sistemului mondial so
cialist, al forțelor care luptă îm
potriva imperialismului, pentru so
cialism și pace.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Vă mulțumim 
pentru ospitalitatea și căldura to-

vărășească cu care ne-ați primit, 
pentru cuvintele de înaltă prețuire 
rostite la adresa partidului nostTu 
și a poporului român. In aceasta 
noi vedem o manifestare a legă
turilor de prietenie frățească, de 
solidaritate internaționalistă între 
poporul român și popoarele so
vietice, între țările și partidele 
noastre. Partidul Comunist Român 
și poporul român vor dezvolta 
continuu prietenia cu Uniunea So
vietică, cu toate țările socialiste.

Unitatea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este astăzi de 
o importanță deosebită pentru a 
respinge agresiunea imperialismu
lui american în Vietnam, pentru a 
apăra pacea și a asigura victoria 
cauzei socialismului.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat colectivului 
zinei noi și însemnate succese 
activitatea sa.

SAIGON 6 (Agerpres). — In 
timp ce la baza militară de la 
Da Nang continuă să sosească 
unități însărcinate cu „restabilirea 
ordinei" iar populația orașului se 
pregătește să reziste, în întreg cen
trul Vietnamului de sud iau 
ploare manifestațiile de protest 
potriva guvernului lui Nguyen 
Ky și a prezenței americane 
Vietnam.

Mii de persoane au demonstrat 
marți seara pe străzile Saigoniu- 
lui, cerînid guvern civil și alegeri 
generale. Au avut 
dure", 
presă, 
nit cu 
soane

Incepînd de miercuri dimineața, 
orașul Hue se situează în centrul 
evenimentelor sud-vietnameze : ve
chea capitală imperială a decla
rat că nu mai recunoaște regi
mul de la Saigon și s-a proclamat 
oraș independent. Comandantul 
primei divizii vietnameze, care era 
încartiruită la Hue, generalul Phan 
Xuan Nhuan s-a alăturat populației, 
declarîndu-se în 
vernul central. El 
Ioană de blindate 
apărarea . orașului
la Hue controlează

înarmarea unor brigăzi de luptă 
studențești.

După declarația de proclamare 
a independenței, în oraș situația a 
devenit încordată. Studenți, bu- 
diști, militari și civili manifestea- 
ză pe străzi, rupînd gardurile de y 
sî-rmă ghimpată care interziceau L 
circulația spre tabăra americană din 
apropiere. „Populația, menționea
ză agențiile de presă, controlează 
întreg orașul. Militarii, budiștiî 
studenții s-au unit cu toții împo
triva regimului de la Saigon. Du
pă declarația de proclamare a in
dependenței, americanii care se 
aflau în oraș s-au refugiat într-o 
cazarmă situată într-un Ioc consi
derat „mai sigur". Ei și-au întă
rit sistemul de apărare, montînd 
mitraliere în diferite puncte ale 
clădirii. Americanii, relatează co
respondentul agenției France Pres- 
se, se află în stare de alarmă. Ei 
au fost autorizați 
tac să folosească 
sau „alte arme", 
militar american
nește să se aventureze pe străzi. 
Vechea capitală imperială, scrie co
respondentul agenției France Pres- 
se, - se pregătește pentru o încet- . 
care de forță. Hue este acum un 
butoi cu pulbere și cea mai mică 
seînteie poate produce explozia".

ca în caz de *- 
gaze lacrimogene 
Totuși, rrfe^un 
nu mai indrăz-

conflict cu gu- 
a trimis o co- 
pentru à întări
Da Nang, iar 

formarea și

Ce schimbări va aduce remanierea
guvernului britanic

u-
în

+ ANKARA. — Comentând recenta hotărîre a președin
telui de Gaulle de a dezangaja Franța din N.A.T.O., minis
trul de externe al Turciei, Ihsan Sabri CaglavangiL s-a pro
nunțat marți împotriva înlocuirii sistemului de integrare mi
litară prin acorduri bilaterale.
' Referindu-se la zborurile avioanelor americane de spionaj 
ministrul turc a declarat că „nici un avion de acest tip n-a 
decolat de pe teritoriul turc pentru a efectua zboruri de 
lare a spațiului aerian al țărilor vecine".

vio*

con 
pro

+ CAIRO. — Tragicul sîîrșit al fostului premier 
golez, Patrice Lumumba, va fi evocat într-un film de 
ducție egipteană al cărui scenariu este semnat de autorul 
dramatic Churbagui. ,

e NEW YORK. — Autoritățile americane au anunțat că 
uraganul care s-a dezlănțuit asupra regiunilor din centrul')» 
statului Florida a provocat pagube apreciate la 30 milioane 
dolari. Un număr 
au fost rănite.

de 10 persoane au fost ucise și peste 30C

ARESTĂRI
IN PARAGUAY

ASUNCION 6 (Agerpres) — In 
ultimele zile, în Paraguay au avut 
loc numeroase arestări în legătură 
cu zvonurile privind existența u- 
nui complot împotriva regimului 
Stroessner. Printre cei arestați se 
află liderul partidului „Mișcarea 
populară Colorado", Epifanio Men- 
dez Fleitas, fruntașul „Consiliului 
revoluționar" al Partidului demo- 
crat-areștin, Luis Alonso Resck și 
alții.

Intre timp, 
se pregătește 
nei „Adunări 
tuante" prin
metode lipsite complet de garanții 
în care au avut loc „alegerile" 
anterioare. Se desfășoară tratative 
de culise între diferite fracțiuni 
politice, recunoscute de regimul 
dictatorial, pentru realizarea unui 
simulacru de „alegeri libere".

guvernul paraguayan 
pentru „lărgirea" u- 

Naționale Consti- 
intermediul acelorași

LONDRA 6 (Agerpres). — Rema
nierea guvernului britanic, anunțată 
marți, este mai restrînsă ca am
ploare decîl se aștepta. Deși ea im
plică 25 de schimbări, majoritatea 
membrilor cabinetului și, în orice 
caz, principalele personalități, rămîn 
îr funcțiile lor anterioare. Obser
vatorii constată, totuși, că rema
nierea se caracterizează printr-o 
netă întinerire a echipei ministe
riale. Un număr de 11 persona
lități laburiste, printre care nu
meroși tineri, intră în guvern. Cel 
mai tînăr ministru este Richard 
Marsh, a cărui numire în fruntea 
Ministerului. Energiei a constituit 
o surpriză. Acesta este un porto
foliu importapt, și noului ministru 
îi revine sarcina de a conduce 
lupta în Camera Comunelor pen
tru adoptarea legii privitoare, la 
naționalizarea industriei siderurgice 
aflate de 
gramul 
laburist.

O altă

este absența de pe lista noului gu
vern a fostului ministru de externe, 
Patrick Gordon-Walker, a cărui 
cooptare în 
sese prezisă 
servatorii.'

Iti fine, o 
referă la rolul pe care îl capătă 
în noul guvern personalitățile fe
minine ale Partidului laburist. Pen
tru prima dată în istorie, guver
nul britanic cuprinde șapte femei. 
Și tot pentru prima dată în isto
ria Angliei, o femeie — Eirine 
White — capătă importantul post 
de ministru de stat la Foreign 
Office.

Gordon-Walker, a 
cabinetul Wilson 
de aproape toți

ultimă constatare

— Potrivit agenției 
examinează situația

Reuter, comandamentul 
ce se va crea în urma

fu- 
ob-

se

mai multă vreme în pro- 
legislativ al guvernului

constatare care se impune

Portul belgian Anvers la dispoziția N.A.T.O
BRUXELLES 6 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat ziarului bel
gian „Le Soir", Leo Delwaide, con
silier municipal al orașului Anvers, 
a declarat că, datorită poziției a- 
doptate de Franța față de NAT.O, 
Relgki este gata să transforme 
portul Anvers „Intr-un port al 
NAT.O.'1. După cum se știe, pî- 
nă în prezent, echipamentul miii-

tar american destinat trupelor 
N.A.T.O. din Europa era îndrep
tat spre porturile franceze Bor
deaux și Ia Rochelle. Leo Del- 
waide a precizat că de pe acum 
o serie de nave americane la bor
dul cărora se află armament au 
și fost îndreptate spre porturile 
Anvers, Rotterdam și Hamburg.

< NICOSIA. 
O.N.U. din Cipru 
retragerii diu insulă a contingentului irlandez, alcătuit din 
500 de persoane. In acest scop, se pun la punct măsurile ce 
vor trebui luate pentru a face față dificultăților ce s-ar ivi.

+ IIMA. — Ziarul peruvian „La Prensa" a dat publi
cității un comunicat în care anunță extinderea acțiunilor de 
partizani în noi regiuni ale țării. Astfel, în regiunile cuprinse 
între departamentele Apurimac și Ayacucho au avut loc lup
te intre detașamentele de partizani și trupele guvernamen
tale sosite în grabă pentru a întări forțele polițienești Ic 
cale.

+ TOKIO. — Institutul seismologie din Tokio a ahun 
țat că în prefectura Nagano s-a înregistrat marți un puternic 
cutremur de pămînt, a cărui intensitate a ajuns la cinci 
grade.

Ancheta în cazul Ben Barka 
va fi reluată

PARIS 6 (Agerpres). — Ju
decătorul de instrucție Zollin
ger va relua ancheta în cazul 
răpirii liderului opoziției ma
rocane, Ben Barka. Potrivit 
hotăririi procurorului republi
cii,; dosarul este redeschis ca 
urmare a unor dezvăluiri ce 
au fost făcute in cadrul unei 
anchete administrative efec
tuate de organele prefecturii 
de poliție din Paris indepen
dent de ancheta judiciară.

In mod oficial, reluarea an
chetei mai necesită o forma-

o decizie a 
punere sub acu- 
lemeiniciei cererii 
Se consideră, însă 
orice îndoială că

anume 
de

litate, și 
Camerei 
zare asupra 
procuraturii, 
în afară de
hotărîrea acestei instanțe va 
fi favorabilă, astfel îneît săp- 
tămîna viitoare ancheta va pu
tea fi reluată.

Datele noi pe care amintita 
anchetă administrativă le-a 
dezvăluit nu sínt încă cu
noscute de marele public. Se 
pare că este vorba de anumite

informații inedite asupra le
găturilor unor elemente ale 
poliției cu cei care au orga
nizat răpirea lui Ben Barka.

Reluarea anchetei a fost pri
mită cu aprobare de opinia 
publică franceză care avda a- 
numite îndoieli cu privire la 
modul în care s-a desfășurat 
ancheta și măsura în care a 
fost descoperit întregul ade
văr. Presa pariziană salută ho- 
tărîrea procuratorii conside- 
rind-o folositoare.

>
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