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Astăzi, 8 iulie, în jurul orei 11, 
posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite în direct, 
de la aeroportul internațional 
„București-Otopeni“, plecarea de
legației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul A. N. Kosîghin, ca
re, la invitația C.C. al P.C.R. și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România a făcut o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

t

t

A UNIUNII SOVIETICE CARE VIZITEAZĂ TARA NO ASE RA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, la 7 iulie, delegația de 
partid și guvernamentală a U- 
niunii Sovietice, alcătuită din 
tovarășii : Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației, M. A. Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Ru
sakov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
și A. V. Basov, membru al C.C. 
al P C. U. S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialis
tă România, care, la invitația 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
român, face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La primire au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț. Au participat, de 
asemenea, Corneli u Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad, șeful secției rela
ții externe a C.C. al P.C.R., 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
și Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de informații cu pri
vire la stadiul actual și de 
perspectivă al construcției so
cialismului și comunismului in 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. De ambele 
părți s-a exprimat satisfacția 
pentru întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală dintre cele 
două state, dorința comună de 
a dezvolta pe mai departe și 
de a adînci legăturile frățești 
de cooperare. In cadrul dis
cuțiilor a avut loc, de aseme-

nea, un cuprinzător și util 
schimb de păreri asupra situa
ției politice pe plan mondial, a- 
supra unor probleme ale vieții 
internaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie 
gere

tovărășească, de înțele
și stimă reciprocă.

★

cinstea delegațieiIn
partid și guvernamentale a 
niunii Sovietice, condusă de 
varășul A. N. Kosîghin, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, 
Consiliului de 
un dejun la 
P.C.R.

Au luat parte 
Suslov, A. A.
Rusakov, A. V. Basov, membrii 
delegației sovietice.

Din partea română Ia dejun 
au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor-

de 
U- 
to-

președintele 
Stat, a oferit 
sediu] C.C. al

tovarășii M. A. 
Gromîko, K. V.

ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră.

Au luat, de asemenea, parte 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, persoa
ne oficiale care însoțesc dele
gația sovietică.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță tovărășească, de cal
dă prietenie. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Alexei 
Kosîghin au toastat pentru prie
tenia româno-sovietică.

RELUAREA

IN PLINUL

Biroul Marii Adu
nări Naționale a stabi- 5
lit ca lucrările în șe
dințe plenare ale se
siunii actuale a Marii 
Adunări Naționale să 
fie reluate vineri, 10 
iulie 1970, ora 10 di
mineața.

Solemnitatea semnăm
Tratatului de prietenie, prieteniei
colaborare și asistentă româno sovietice

mutuală dintre Republica
Socialistă România

și Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste

după-amiaza zilei de 7 
la Consiliul de Stat, a 
loc solemnitatea semnării

In 
Iulie, 
avut 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste.

Tratatul a fost semnat : din 
partea română de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.,- din partea sovietică 
de tovarășul Alexei Nikolaevici 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.

La semnare au fost de fată 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră
dulescu, Ilie Verdeț, Janos Fa- 
zekas, Dumitru Popa, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Ion Ioni
ță, precum și Corneliu Mănes-

cu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

Au luat parte tovarășii M.A, 
Suslov, A. A. Gromîko, K.V. 
Rusakov, A.V. Basov, membri 
ai delegației de partid și gu
vernamentale 
tice.

Se aflau, de 
ță membri ai 
Consiliului de 
nului Republicii Socialiste 
mânia, membri 
liului Național al 
Unității Socialiste,

a Uniunii Sovie-

asemenea, de fa-
C.C. al P.C.R., ai 
Stat și ai guver- 

■ Ro- 
ai Consi- 

Frontului 
_____ _____ conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, ziariști români și 
străini.

După semnarea 
cei doi șefi de guvern 
strîns călduros mîinile. 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer

Alexei Nikolaevici Kosîghin 
rostit cuvîntări. (Agerpres)

■Tratatului, 
și-au 
Apoi,

și 
au

Cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în țara 
noastră, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și a guvernu
lui român, delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, marți după-amiază a 
avut loc mitingul prieteniei 
româno-sovietice.

Consacrat tradiționalei prie
tenii dintre poporul român și 
poporul sovietic, dintre Repu
blica Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
mitingul a reunit în marea sală 
a Palatului Republicii mii de 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din București, precum 
și personalități marcante ale 
vieții științifice și culturale, 
generali, conducători de insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
precum și vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

La miting au asistat șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Mari drapele ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii 
Sovietice împodobeau fundalul 
sălii, încadrînd stemele de stat 
ale celor două țări sub care 
era înscrisă, în limbile română

și rusă, urarea : „Trăiască 
să se întărească prietenia ro- 
mâno-sovietică“.

Ora 17,30. In aplauzele asis
tenței, în prezidiu iau loc .to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., care cu cîteva minute 
în urmă au semnat Tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între Republica So
cialistă România și Uniunea So
vietică.

In prezidiu iau loc, de ase
menea, M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar) al
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Flacăra
Hotărît lucru, brigada de 

frontaliști condusă 
tian Pompei, care 
șOară activitatea 
raionului I, zona a 
la E.M. Lupeni, știe să-și 
că datoria cu prisosință, 
de zi, minerii destoinici 
capabili ce-i compun structu
ra, coboară în adîncuri să 
extragă dintre straiele în
dărătnice, greu de răzbit, bul
gării negri, cu energie și lu
mină întrîrișii, de care tara 
aur atifa nevoie, mai ales, 
acum, la ceasul refacerii. Do
rința fierbinte de a pune u- 
mărul cu nădejde, pe frontul 
cărbunelui, în scffpul contri
buției cit mai depline la re
cuperarea pierderilor imense 
pricinuite economiei de către 
natura stihinic deslăntuită, 
i-a mobilizat pînă la unul pe 
oamenii lui Pompei. Prin rea
lizarea unei depășiri medii 
de randament de 740 kg/post, 
în contul brigăzii s-a cumu
lat, de la începutul anului, 
un spor de aproape 1 500 to
ne cărbune de bună calitate. 
Zona a lll-a, din care iac 
parte acești mineri energici;

de Cris- 
iși desfă- 
în cadrul 

de 
fa- 
Zi 
Și

Ill-a,

unica
plini de inițiativă, se mîn- 
dreșle cu ei și cu cei ase
menea lor și are motive se
rioase : 11 252 tone repre
zintă cantitatea de cărbune 
furnizată peste sarcinile de 
plan de către întregul colec
tiv de aici.

...Brigada condusă de Cris
tian Pompei va înlocui, in 
curînd, susținerea în lemn a 
frontului cu echipament 
talie modern. Fiecare e 
răbdător să dea cărbune 
ce în ce mai mult și se 
noaște sprijinul 
acordă tehnica nouă 
atingerea grabnică a acestui 
fel. Minerii lui Cristian Pom
pei formează un colectiv mo
nolit, a cărui trăinicie se ex
plică prin existenta legăturii 
sufletești, de înțelegere și 
prefuire reciprocă. Nici nu 
s-ar putea altminteri, acolo 
în subteran nimeni nu e nu
mai pentru el, fiecare simte 
în umărul celuilalt o pirghie

me-
ne-
din 
cu

pe care îl 
pentru

T. M.

(Continuare în pag. a 3-a)

lî/ifii la complexul
industrial de la Ura zi

și uzinele „I Mai“ Ploiești
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In cursul dimineții de marți, 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, în frunte cu A.N. 
Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului 
C.C. al P.C.U.S. au 
pe[ii vechii capitale a petro
lului românesc 
tmpreună cu delegația sovie
tică se aflau tovarășii fon 
Gheorglie Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, și Paul Nicu- 
lescu-Mi/il, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar 
C.C. al P.C.R.

Pe moderna autostradă 
trecerea prin comune, 
lafia a salutat cu căldură pe 
înalții oaspeți. In comuna. Po- 
tigraiu, la intrarea în județul 
Prahova, ei sînt întîmpinafi 
de Ilie Cișu, prim-secretar al 
Comitetului județean de par-

Politic al 
tost oas-

Ploiești.

al

ia 
popu-

ticl, președintele Consiliului 
popular județean, de alți re
prezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat. Deasu
pra autostrăzii se văd mari 
panouri pe care sînt înscrise 
urările: „Bun venit 
oaspeți„Trăiască 
întărească prietenia 
sovietică !“.

Ne apropiem de
Rafinăria și combinatul petro
chimic de la Brazi — primul 
obiectiv al vizitei.

La complexul industrial 
de la Brazi, oaspeții au fost 
întîmpinați de ministrul in
dustriei chimice, Alexandru 
Boabă, de ministrul petrolului, 
Nicolae Toader, de conduceri
le rafinăriei și combinatului. 
Sute de rafinori și chimiști 
întimpină cu aplauze pe solii 
poporului sovietic.

O machetă sugestivă — sin
gura modalitate de cuprinde
re in ansamblu a acestui com
plex ce se întinde pe apro
ximativ 400 de hectare, oferă

stimuli 
și să se 
romăno-

Ploiești.

oaspeților prilejul de a lua 
cunoștință din primul moment 
al vizitei, de construcțiile ra
finăriei și combinatului petro
chimic, de perspectivele dez
voltării în continuare a aces
tor . întreprinderi moderne. 
Conducătorul delegației so
vietice și ceilalți oaspefi ma
nifestă un deosebit interes 
pentru concepția de adîncire 
continuă a prelucrării și chi
mizării petrolului, rod al 
transpunerii în fapt a directi
velor Congreselor al IX-lea 
și al X-lea ale P.C.R.

Prezentînd capacitățile de 
producție, directorul Bujor 
Olteanu informează că moder
na rafinărie de Ia Brazi pre
lucrează "anual peste 4 mili
oane tone țiței, 
mare diversitate

realizînd o 
de produse,

Adrian
Mircea S.

IONESCU 
IONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Este un fapt îndeobște cunos
cut că în scurgerea milenară a 
vremii, inteligența multor oa
meni care s-au desprins din 
anonimat prin inventivitate și 
clarviziune, printr-o activitate 

’pasionantă pusă in slujba pro
gresului pe multiple planuri a 
societății umane, n-a găsit în
țelegerea contemporanilor, a 
orânduirilor sociale strîmb al
cătuite, Dar, recunoscuți sau 
nu de semenii lor, deseori în- 
durînd privațiuni incredibile, 
mergînd pînă la sacrificiul su
prem, acești oameni au găsit 
la generațiile viitoare recunoș
tința, pe care singuri și-au do- 
bîndit-o, 
du-și cu 
de foc viu 
mele în 
Și pe 1 
rilor i 
mane, 
pentru 
una exemple demne 
ție.

Pentru poporul român este 
un motiv de legitimă mîndrie 
faptul că în galeria acestor 
deschizători de drumuri noi în 
viața socială, făuritori de mari 
valori materiale și spirituale, 
se găsesc numeroși fii ai săi, 
care și-au cîștigat stima stator
nică a întregii omeniri. Căci 
ei, acești oameni, sintetizează 
și simbolizează inteligența \Ae, 
creatoare a întregului popor, 
aspirațiile lui spre progres, in
vestigațiile și izbînzile sale 
devenind bunuri ale întregii 
omeniri.

In contextul vieții internațio
nale contemporane, cînd asis
tăm cu uimire la o adevărată 
și mereu perpetuată explozie 
a revoluției tehnico-științifice, 
cu implicații adînci în întreaga 
viață socială din toate colțurile 
planetei noastre, stimularea in
teligenței active, schimbul de 
valori și inteligență dintre po
poare, puse în slujba omului, 
au devenit o practică.tot mai 
larg răspîndită și solicitată. 
Căci, pretutindeni se caută cu 
perseverență noi căi și mijloa
ce de mobilizare și utilizare 
a valorilor materiale și spiritua
le latente sau abia intuite, care 
să ducă la satisfacerea cerin
țelor în continuă creștere ale 
societății umane.

Se înțelege de la sine că 
mobilizarea, stimularea și ridi
carea la rang de valoare prac
tică a inteligențelor vii, dina
mice, în lumea capitalistă poar
tă pecetea mai ales a interese-

lor înguste, egoiste ale cercu
rilor conducătoare, principalele 
profitoare. Dar noile valori pa 
care le generează aceste inteli
gențe nu pot și nu trebuie să 
rămină încorsetate de spațiu și 
timp la infinit, ele trebuie și 
își găsesc cale liberă, chiar 
dacă e deseori îngrădită, de 
prejudecăți și interese meschi
ne, spre celelalte popoare ale 
lumii.

România socialistă a descătu
șat oâmenii muncii nu 
din 
rii, 
mai 
rea

înscriin- 
litere 

nu- 
î memorie 
listele ma- 
valori u- 

rămînînd 
totdea-

OPINII

numai 
robia exploatării și asupri- 
dar a creat ambianța cea 
favorabilă pentru afirma- 

plenară a puterii de creație 
manifestare 

a 
în- 

popor. 
Comu- 

Român, a 
politică

de venera-

Și
multilaterală 
inteligenței 
tregului 
Partidul 
nist 
cărui 
marxist - leninistă, 

profund științifică,realistă și _ 
a dus la instaurarea unei orîn- 
duiri sociale drepte, printre cele 
mai avansate din lume, erma- 
mă și stimulează cutezanța in 
gîndire, manifestarea cît mai de
plină și eficientă a inteligen
ței creatoare a tuturor celor 
ce muncesc pe pămîntul patriei 
noastre. Conducerea partidului 
și statului, prin activitatea sa 
neobosită, oferă exemplul cel • 
mai viu și convingător al ma
nifestării și valorificării inteli
genței în acțiune, întemeiate, pe 
cunoașterea aprofundată a con
dițiilor și cerințelor actuale, 
găsește soluțiile cele mai cores
punzătoare. care asigură per
manent propășirea țării și îna
intarea ei în ritm susținut pe 
calea construcției socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea 
comunismului.

o exprese vie, concludentă a 
cutezanței în gindh-e. temeinic 
documentată, a spiritului nova
tor ce caracterizează activita
tea conducerii de partid și do 
stat, a întregului partid o re
prezintă elaborarea și înfăp
tuirea măsurilor de perfecțio
nare continuă a activității eco
nomice, a 
soluțiile și 
conducere, 
socialiste, 
tivă, care se bucură de adeziu
nea deplină și sprijinul nepre
cupețit al tuturor 
patriei noastre, fără 
de naționalitate.

întregii vieți sociale, 
formele originale de 
lărgirea democrației 

politica externă ac-

cetățenilor 
deosebire

G. B.

'i <-n)

Radu SELEJAN

(Continuate în pag. a 3-a)
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BANALUL* COTIDIAN
Nu o dată, în diverse îm

prejurări, o discuție dintre 
două ori mai multe persoane 
începe cu dialogul:

— Ce mai știți nou ?
— Nimic interesant...
Și acest din urmă răspuns 

mi-a părut intotdeauna nu 
numai ridicol dar și neade
vărat. Pentru că în jurul 
nostru, clipă de clipă se pe
trec zeci, sute și mii de 
fapte, multe — foarte multe 
dintre ele — demne de a fi 
luate in seamă. „Vrem argu-

mente" — ne spun desigur 
cei pentru care noutatea tre
buie să, fie neapărat senzațio
nală. Să-ncepem deci cu ar
gumentele pe care le-am cu
les într-o zi, vreme de trei- 
patru ore, din mers de-a lun
gul șoselei de la Petroșani 
la Brad.

Din Petroșani am plecat 
spre Deva cu un camion 
„Bucegi", aparținînd de auto
baza Odorhei, venit în Vale 
cu niște mărfuri. Spre sur
prinderea mea, cursa respec-

tivă o efectuau doi șoferi, 
doi tineri.

— El, adică cel de la vo
lan, face practică, m-a lămu
rit adevăratul „proprietar" al 
mașinii. Abia a terminat 
școala de șoferi și trebuie să 
mai învețe cite ceva. L-am 
luat eu in primire pentru 
sintem și prieteni.

Apoi, șoferul adevărat 
scos o carte și a început 
citească. Din cind în cind, 
cite o curbă, in pantă, sau 
la coborîre, ii spunea „uce-

că

a 
să 
la

nicului" citeva cuvinte, îl 
instruia cum s-ar spune. Ti
marul pornit în cursă, pen
tru a mai învăța cite ceva, 
îl asculta fără o vorbă de 
protest. Ceea ce m-a impre
sionat la acești tineri, pe 
lingă cele relatate mai sus, 
a fost faptul că în dreptul 
volanului, pe peretele cabinei, 
erau lipite cu grijă două fo
tografii ale unei tinere fete, 
îmbrăcată in rochie de mi
reasă, infățișind-o în două 
ipostaze: veselă și puțin 
tristă.

— E soția mea, mi-a măr
turisit șoferul. Mi-e dragă și 
o port cu mine peste tot. 
Cind întîrzii, privindu-i po
zele îmi dau seama că e su
părată și mă grăbesc gindin- 
du-mă că oricînd ea mă în- 
tîmpină veselă, iar eu trebuie 
să fac totul ca să n-o su
păr.

Am zimbit, poate semnifi-
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AERAJUL PARȚIAL
Printre factorii care asigură 

o bună desfășurare a procesu
lui tehnologic în subteran, cu 
influență hotăritoare asupra 
reflexelor personalului și ran
damentului acestuia, este gra
dul de confort determinat de 
climatul subteran (temperatură, 
umiditate, viteza aerului). In 
condițiile de mină, pentru rea
lizarea gradului de confort, 
este necesar să se acționeze 
asupra aerajului minei, atît a- 
supra celui general cit, mai 
ales, asupra celui parțial 
unde apar frecvente anomalii. 
Aprecierile făcute mai sus sînt 
generale, dar în condițiile mi
nelor grizutoase cum sînt cele 
din Valea Jiului — aerajul are 
influență și mai mare deoarece 
cu ajutorul lui se previn și 
acumulările de gaze explozive.

Scopul prezentului material 
este de a atrage atenția și pe 
această cale asupra deficiențe
lor care pot să apară în ae- 
ra.jul parțial și urmărite pe 
care le au aceste dofreiente pen

\ 
tru cei care-și desfășoară acti
vitatea în subteran.

Lucrările care se aerisesc cu 
ajutorul aerajului parțial sînt 
acelea care n-au decît o legă
tură cu lucrările miniere prin 
care circulă aerul sub influen
ța ventilatoarelor montate la 
suprafață în stațiile principale.

Instalația de aeraj în general 
constă dintr-o coloană de tu
buri metalice (în alte bazine 
pot fi și din alte materiale ca 
mase plastice, cauciuc) în care 
funcționează unul sau mai 
multe ventilatoare pneumatice 
sau electrice, după lungimea 
coloanei de aeraj, numărul de 
coturi, diametrul coloanei ș.a. 
Cantitatea (debitul) de aer asi
gurată la front trebuie să dilue
ze gazele explozive și cele cu 
efect dăunător organismului Ia 
concentrații nepericuloase. să 
răcească atmosfera sub 28°C și 
să contribuie la evacuarea pra
fului exploziv sau silicogen de 
Ia locurile de muncă.

Montarea corectă a coloanei 

de aeraj se face amplasînd ven
tilatoarele în curentul de aer 
proaspăt atît Ia aerajul refu- 
lant eît și la cel aspirant eu 
prelungirea coloanelor în gale
ria de aspirare și, respectiv, re
fulare eu cel puțin 6 m. Dacă 
este nevoie de mai multe venti
latoare ele se montează unul 
lingă altul la distanță de un 
tub de aeraj între ele și nu
mai atunci cînd situația impu
ne, pe bază de calcule ; se pot 
monta și în coloana de aeraj 
la distanță mai mare cu con
diția să se asigure pe toată 
lungimea coloanei sau presiu
ne. sau depresiune.

In coloana de aeraj trebuie 
să fie tuburi cu același diame
tru iar ramificațiile să aibă un
ghiuri cît mai mari, să fie 
confecționate sub formă de 
coturi sau pantaloni nu sub 
formă de „T".

Distanța între frontul de lu
cru este 2 m în cărbune și 4 
m în sterii Ia aerajul aspirant, 
de 19 m sau mai mult, după

factor important în
micro-clîmatului

realizarea 
minier

calcul, la aerajul refulant. La 
folosirea aerajului combinat 
această distanță poate fi piuă 
la 19 m.

Nerespectarea acestor norme 
elementare Ia folosirea aera
jului parțial are ca efect de
pășirea concentrației de gaze, 
creșterea temperaturii în lu
crările miniere, lipsa de oxi
gen cu repercusiuni directe, 
negative asupra capacității de 
lucru a personalului.

Care sînt deficiențele cele 
mai freevente ce se constată 
în subteran ?

@ Amplasarea ventilatoarelor 
se face în lucrarea eu fund 
de sac — ceea ce determină 
scurtcircuitări ale aerului vieiat 
prin neetanșeitățile coloanelor ;

9 Etanșarea coloanelor de 
aeraj nu este corespunzătoare 
din cauza garniturilor rupte, a 
flanșelor si tuburilor deforma
te și a tuburilor desfăcute pe 
linia de îmbinare sau perfora
te. Aceasta determină scurtcir
cuitări ale aerului și scăderea 

debitului de montaj de a ajun
ge să spele frontul de lucru;

9 Ramificațiile se confecțio
nează în formă de T sau în 
unele cazuri au unghiuri mici 
din cauza racordului lucrării 
miniere;
• Ventilatoarele se montează 

pe coloane fără a se respecta 
proiectele de aeraj, determi- 
nind scăderea debitului pe 
care-I poate realiza ventilato
rul ;

9 In coloană se montează 
tuburi sau ramificații de dife
rite diametre și tuburi defor
mate care favorizează forma
rea turbioanelor (vîrtejurilor) de 
aer în interior și micșorarea 
debitului de aer la frontul de 
lucru.

Toate aceste deficiențe care 
în fond au aceleași Rezultate: 
scăderea debitului de aer la 
frontul de lucru, pot fi ușor 
înlăturate de către echipele de 
montare a instalațiilor de ae
raj și personalul tehnic care le 
conturează prin respectarea 

proiectelor de aeraj parțial în
tocmite de zone și sectoare și 
înlăturarea materialelor neco
respunzătoare. De asemeni a- 
ceste echipe vor urmări ca 
aparatura electrică folosită Ia 
aerajul parțial să fie Verifica
tă Ia montare iar personalul 
tehnic să urmărească verifică
rile pe parcurs prevăzute de 
normele în vigoare.

In activitatea zilnică mai 
apar însă unele deficiențe care 
provoacă acumulări de gaze 
care nu mai sînt cauzate de 
calitatea materialelor și a uti
lajelor sau de echipele de mon
tare ci de personalul de la lo
curile de muncă acestea fiind 
destui de des întîlnite și anu
me :

9 Oprirea ventilatoarelor 
pentru folosirea furtunelor de 
la aerul comprimat în alte 
scopuri sau oprirea ventilatoa
relor pentru simplul motiv că 
fac zgomot și coechipierii nu se 
înțeleg între ei. La aerajul re- 
fulent se opresc ventilatoarele 

pentru a nu mai sufla aer rece 
pentru muncitori.

9 fn coloanele de aeraj se 
introduc diferite materiale sau 
scule care obturează secțiunea 
iar uneori sînt antrenate de 
curentul de aer și distrug ven
tilatoarele.

9 Nu se protejează capul co
loanelor de aeraj și materialul 
rezultat de la pușcare de
formează tuburile și intră în 
interiorul tuburilor reducîndu-Ie 
secțiunea iar Ia lucrările în
clinate acest material se de
pune la coturi închizîndu-le 
uneori complet.

9 Se pornesc ventilatoarele 
electrice deși în atmosfera lu
crărilor în fund de sac este 
metan peste 2%,

Pentru prevenirea unor ase
menea deficiențe este necesar 
ca tot personalul care lucrea
ză în subteran să cunoască ur
mările pe care le are aerajul 
parțial necorespunzător, perso
nalul de coordonare și con
trol să ducă o muncă perma

nentă cu muncitorii pentru a 
le imprima respectarea întoc 
mai a normelor de lucru. Pe 
această linie trebuie să se scoa
tă în evidență faptul că marea 
majoritate a catastrofelor mi
niere provoeate de exploziile 
gazului metan și a prafului de 
cărbune au avut Ia bază a- 
cumulările de CHâ cauzate de 
deficiențe în aerajul parțial.

In concluzie, pentru asigura 
rea condițiilor normale de 
lucru în lucrările în fund de 
sac este nevoie ca tot perso
nalul antrenat în procesul de 
producție să mînuiască mon 
tarea și exploatarea corec
tă a instalațiilor de aeraj par 
țial deoarece numai așa se ere 
ează o atmosferă apropiată de 
cea de la suprafață fără acu 
mulări de gaze nocive. cu 
temperatură și umiditate care 
nu reduc capacitatea de lucru

Ioan ILEANU, 
ing. șef de serviciu aeraj 

și presiune C.C.P.

Probleme ma
jore ridicate c e

AERAJUL
Dalele luinizate de ultime

le analize ale activității de 
proteclie a muncii miniere au 
condus, printre altele șl la 
dovedirea faptului că orifi
ciul echivalent al exploată
rilor din bazin prezintă în 
anii din urmă tendințe de 
scădere iar pe unele circu
ite este categoric necores- 
pnnzălor. Fală de perioadele 
anterioare, în anul trecut au 
fost consemnate scăderi alar
mante îndeosebi la stațiile 
principale de aeraj de la 
E.M. Petrila, E.M. Lonea, 
(întina I și diet) șt E.M. Url- 
cani (puțul 6 și planul nr. 15).

Totuși după trecerea prime
lor luni din 1970 situația dă 
semne de ameliorare. îmbu
nătățirea care se constată 
în multe puncte a fost cau
zată de menținerea echipe
lor de întreținere a lucrări
lor miniere ce servesc ae
rajul, formații supraveghea
te și dirijate în cea mai mare 
parte de către personalul ser
viciilor de aeraj. Cu toate a- 
cestea mai există încă circuite 
de aeraj unde se întîrzle cu 
concretizarea planului de mă
suri care să stopeze scăderile 
orificiului echivalent.

Se va Încerca în continua
re analizarea stărilor de fapt.

întrețineți căile de aeraj 
cit mai bine!

Din cauza creșterii lungi
mii circuitului sînt consem
nate tendințe <!<■ scădere a 
orificiului echivalent în re
țelele de Iu rări aferente 
stațiilor de aeraj Piscu (E.M. 
Aninoasa), blocul III, suito
rul 10 si blocul IV (E.M. 
Vulcan), planul nr. 5 șl pu
tui nr. 6 (E.M. Uricani).

îmbunătățirea situației e- 
xlstente la unele dintre obi
ectivele enumerat? se va re
aliza prin construirea unor 
stalii noi de aeraj la E.M. 
Vulcan pentru stratele sub
țiri din blocul III—IV sud 
sl la E.M. Uricani în incinte
le de aeraj est și vest (în- 
tîrziale cu circa 2 ani fală 
de propunerile Inițiale de 
construire a lor).

La' mina Uricani în para
lel cu creșterea lungimii cir
cuitelor de aeraj, a intervenit

și micșoiarea profilelor lu- 
crărifor miniere care sînt 
menținute în zonele exploata
te sau influențate direct de 
excavatiile executate. Astfel, 
căile de aeraj aferente sta
ției de la putui nr. 6 sînt 
intrate în presiune, lucru 
care a determinat oprirea u- 
nor abataje. Se impune prin, 
urmare, repartizarea netntîr- 
ziată a efectivelor necesare 
lucrărilor de întreținere a 
căilor de aeraj.

Tot la E.M. Uricani, la cir
cuitul din limitele stației de 
aeraj de la planul nt. 5. se 
impune Intensificarea hicră- 
riTor de exploatare a cărbu
nelui din lentilele TI-TTI, pen
tru a se putea dirija curen
tul de aer pe la orizontul 580 
prin lucrările miniere nealec- 
tate de exploatare.

în atenție: menținerea profilelor 
inițiale ale lucrărilor

Scăderea profilelor lucrări
lor miniere se vădește mal 
ales în circuitele aferente 
stațiilor de aeraj de la cota 
840 (E.M. Lonea) si blocuri
le IX X (E.M. Vulcan).

Pentru creșterea oriliciu- 
lui echivalent la aceste cir
cuite sînt necesare următoa
rele măsuri :

9 închiderea cu diguri e- 
tanșe a orizontului 650 de la 
FM. Lonea, deoarece aerul 
circulă prin lucrări miniere 
necontrolabîle și Influențează 
direct parametrii stației de 
ventilatoare de la cota 840.

9 reprofilarea galeriei de 
aeraj din blocurile IX—X ori
zontul 630 șt betonarea sui
torului de aeraj din blocul

IX în (re cotele 590 și 630 cu 
profil de 5 mp la E.M. Vul
can.

Ca o problemă generală 
care trebuie soluționată: să 
se plaseze echipele de între
ținere a lucrărilor miniere 
care servesc aerajul cu un 
număr de muncitori cores
punzător, pentru a se menți
ne profilele inițiale ale aces
tora.

Pentru circuitele cu ori
ficiul echivalent mic deși 
constant și pentru orientarea 
și construcția stațiilor de ae
raj în viitor, este necesar să 
se înto°meașcă studii prin 
care — .tinînd seama de con
junctura tehnlco-economlcă 
să se adopte cele mai potri
vite soluții.

Măsurile preventive trebuie finalizate
Pe lingă problemele ridica

te sub raportul realizării u. 
nui orificiu echivalent cît 
mai corespunzător, se cuvine 
să se sublinieze și faptul că 
pe viitor la exploatările mi
niere LupenI, Petrila și Ani- 
noasa, se pot prevedea încă de 
pe acum dificultăți în ce pri
vește debitele sau depresiu
nile stațiilor actuale. Astfel, 
la E.M. Petrila, în cursul a- 
nului 1971, depresiunea mi
nei la stația de ventilatoare 
centru, va depăși depresiu
nea ventilatorului, ceea ce 
va avea drept consecință 
scăderea debitului sub nece
sarul Impus de producție. 
Pentru prevenirea perturbă
rilor în aeraj, se execută aici 
lucrări de trecere a unei 
părți din zona aferentă aces
tei stații la complexul simi
lar de Ia putui nr. 2 vest. 
Avînd în vedere, însă că în 
anul 1972 nici debitul stației 
de ventilatoare nu va mai 
corespunde cerințelor, este 
necesară terminarea în anul 
viitor a stației prevăzute în 
S.T.E.

La E.M. Lupeni, se impune 
în primă urgentă, proiectarea 
și executarea stației de ven
tilatoare de la blocul O care 
va deservi și mina Bărbăteni. 
Deoarece actuala, stație nu 
va asigura aerajul acestei 
din urmă exploatări, pînă la 
construirea noii stații, este 
nevoie de crearea unei stații 
provizorii de aeraj încă în 
cursul anului curent Ia E.M. 
Bărbăteni.

Tot la E.M. Lupeni va tre
bui să'se urmărească proiec
tarea șl construirea stațiilor 
de aeraj noi la Planii- și 
Victoria pentru asigurarea 
debitelor de aer corespunză
toare producției de perspec
tivă. De asemenea este ne
cesară urgentarea proiectă
rii și construirii stafiei de 
ventilatoare de la suitorul 
Piscu (E.M. Aninoasa) con
form prevederilor S.T.E., de
oarece actuala stație lucrea
ză la debitul normal proiec
tat în timp ce în anii urmă
tori va avea loc creșterea 
producției din zona reparti
zată acesteia.

UN AERAJ

CORESPUNZA TOR 

asigură condiții optime 
de muncă in subteran

——

• Este interzisă oprirea ventilatoarelor Ia 
locurile de muncă fără aprobarea maistrului 
miner sau a organelor superioare acestuia.

• Pornirea ventilatoarelor electrice folosite 
la aerajul parțial trebuie să se execute de că
tre personal special instruit în acest scop și 
numai după controlul existenței gazului me
tan.

AFISIE
• Se interzice cu desăvîrșire efectuarea lu

crărilor de pușcare, dacă nu au fost luate în 
prealabil toate măsurile privind aerisirea locu
lui de muncă respectiv.

• Nu este admisă intrarea niciunei persoane
• în lucrările miniere neaerisite. Controlul aces

tor lucrări este necesar să se efectueze de e- 
cbipe speciale, dotate cu aparatură pentru pro
tecția căilor respiratorii.

• Este interzisă lăsarea deschisă a ușilor de 
aeraj, deoarece se provoacă perturbări în aera
jul locurilor de muncă.

• Nu trebuie să se îngăduie, sub nici un 
motiv, introducerea în coloanele de aeraj a ma
terialelor și a sculelor, deoarece ele pot fi an

trenate de aer, fapt care poate atrage după 
sine distrugerea ventilatorului.

• Este interzisă montarea în coloanele de 
aeraj a tuburilor de diametre diferite.

• Nu este admisă aprinderea lămpii de sigu
ranță cu benzină în atmosferă cu CHl

• Este interzis lucrul la fronturile la care nu 
sînt luate măsuri de combatere a prafului ex-

R A.T.S.
ploziv de cărbune și a prafului silicogen*

• Sînt interzise intrarea sau desfășurarea 
vreunei activități în lucrările miniere și la lo
curile de muncă dacă echipele în cauză nu sînt 
dotate cu un detector de gaze (inclusiv lampă 
de siguranță cu benzină).

• Nu este voie ca lampa de siguranță cu 
benzină să fie lăsată nesupravegheată sau să 
fie dată altei persoane decît cea care a ridi
cat-o din lămpărie. Lampa lăsată nesuprave
gheată poate produce explozii sau incendii.

• Lampa de siguranță cu benzină nu trebuie 
lăsată în apropierea suflătoarelor de CHl

• Este interzisă răcirea lămpii de siguranță 
cu benzină cu aer eomprimat pentru aprindere.

DOTARE BOGATĂ
Cum e și firesc, la fiecare dintre unitățile miniere 

ale bazinului nostru carbonifer se manifestă pe zi ce 
trece o tot mai intensă preocupare în scopul creării de 
condiții optime de lucru la fronturi pentru mineri. De să
nătatea și puterea lor de muncă depinde abundența șu
voiului de „diamante negre" trimis într-una către ziuă, 
împrospătarea aerului din fiecare colț de mină unde res
piră oamenii, creșterea gradului de confort pentru des
fășurarea unei activități rodnice — iată rostul zestrei me
reu mai bogate, de aparate și instalații pe care le dețin 
și le folosesc minele noastre.

în dotarea exploatărilor miniere din Valea Jiului exis
tă la ora actuală următoarele utilaje și materiale desti

nate realizării unui aeraj parțial corespunzător:
9 366 ventilatoare de 1,1 KW
9 204 ventilatoare de 6,5-8 KW
9 110 ventilatoare de 11 KW, tip „PROHODKA"
9 37 ventilatoare electropneumatice
9 694 ventilatoare pneumatice 0 400 mm.
9 73 ventilatoare pneumatice 0 500 mm.
9 32 675 tuburi de aeraj cu 0 400 mm
9 16 779 tuburi de aeraj cu 0 500 mm
9 344 tuburi de aeraj cu 0 800 mm
Sînt cifre elocvente care sintetizează o realitate de 

necontestat : existența unei largi baze concrete de asigu
rare a climatului favorabil muncii minerilor.

Noile norme departamentale de protecție 
a muncii pentru industria minieră

incepînd cu data de 1 iulie 
a.c. au intrat In vigoare noile 
norme departamentale de pro- 
tecjie a tnuncii pentru indus
tria minieră.

Aceste reguli, obligatorii 
pentru întreg personalul uni
tăților miniere, înlocuiesc

N.T.S., ediția 1969, șf înlătu
ră unele neclarități ivite In 
aplicarea normelor de protec
ție a muncii In subteranul și 
la suprafața minelor.

in general, recentele norme 
departamentale mențin, în li
nii mari, prevederile anterior

stabilite în ceea ce privește 
exploatarea și securitatea mun
cii, precizînd sarcinile perso
nalului de la unitățile ■ minie
re In actuala conjunctură de 
organizare.

Se impune și din partea

conducerilor exploatărilor mi
niere din bazinul carbonifer 
Valea Jiului o intensă preo
cupare legată de prelucrarea 
riguroasă, eu tot personalul, 
de modalitatea de aplicare a 
noilor norme.

Respectarea normelor de pro
tecție a muncii minerilor

IMPERATIV 
PENTRU TOȚI!

Motivele invocate 
sînt puerile...

Serviciul de aeraj și pro
tecția muncii din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani și 
de la exploatările miniere 
au depistat în ultimul timp 
la E. M. Petrila cîteva ca
zuri de încălcare a normelor 
de securitate a muncii sub
terane. De exemplu, în ziua 
de 20 iunie a. e. — schim
bul I —. în galeria de bază 
de la orizontul XTV A, stra
tul 6, ’ blocul TI. s-a dovedit 
existenta unei acumulări în 
cuib, extrem de periculoase
— concentrație de 5 la sută
— de metan. Din ce cauză 
credeți (dacă e de crezut...) ? 
Din lipsă de... tub de aera) !?! 
Să fi fost nevoie de vreun 
ordin special de procurare 
și montare ■ rnform prevede
rilor ? Maistrul miner res
pectiv fare se fnvenea să 
urmărească modul în care se 
respectă instrucțiunile pri
vind asigurarea unui climat 
corespunzător de lucru în 
mină, cu ce se ocupa în 
răstimp ?

Tot Ia E. M. Petrila mai 
sînt și unii mineri., bravi. 
Aceștia nu se sinchisesc să 
respecte obligația pe caro o 
au în calitate de șefi de bri
gadă sau de schimb de a pur
ta, ne lîngă lamna d? sigu
ranță cu benzină, și una e- 
lectrmă (ne referim, nrintre 
altele la h-îgada condusă de 
Tosif Lucaci).

Apoi, se mal întîmplă să 
se atace unele livrări fără 
ca. în prealabil să se înmî- 
neze brigăzii (exemplu ■ Pe
tru Tătarul monografia de 
armare Ca și rina aceasta 
ar fi o bagatelă...

Socotim că mai multă se
riozitate, o responsabilitate 
nua* mare în resoecfarea cu 
strictele a tuturor normelor 
de protecție a twme’i mine 
iilor, se impun cu prioritate.

Nu-i o joacă
Cîteva abateri de la N.T.S. 

referitoare la modul de efec
tuare a aerajului parțial, de
tectate în subteranul minei 
Loneai

9 La data de 8 iunie a. c., 
la abatajul cameră nr. 72 
din stratul 3, blocul TIT, ori
zontul 585, în schimbul I 
s-a acumulat metan 5 la sută 
în pînză datorită coloanei de 
aeraj presionate.

9 în 20 iunie a. e_ la 
suitorul în steril 16 A. din 
stratul 3. blocul T orizontul 
500, în schimbul TI. s-a de
pistat un procent dp 5 la sută 
CH4 în pînză din cauza co
loanei de aeraj rupte.

9 Două zile mai tîrziu, în 
schimbul T la abatajul came
ră nr. 45, din stratul 3. blo
cul IV, orizontul 500, s-a dat 
peste o acumulare de metan 
de 5 Ta sută în pînză din... 
lipsa coloanei de aeraj (ra
mificație).

Cauzele nu diferă cine 
știe ce de acelea amintite 
mai sus Mai mult, nu se 
urmărește în suficientă mă
sură folosirea măștilor antipraf 
la perforarea găurilor de son
daj în culcușul și acoperișul 
straielor.

Unii șefi de brigadă, unele 
cadre medii tehnice, au ui
tat (sperăm că nu ignoră în- 
tr-adins) că printre alte răs
punderi o au și pe aceea de 
a veghea în permanență la 
apărarea vieții minerilor din 
subordine. Activitatea de în
drumare și urmărire a aplică
rii întocmai a normelor de 
protecție a muncii miniere 
nu trebuie să se transforme 
nici o clipă într-o joacă de-a 
v-ați ascunselea... Răspundem 
de o colectivitate umană și 
de aici e necesar să porneas

că toate gîndurile și fap
tele...

In expectativă
La E. M. Dilja și E. M. U- 

ricani controale recente au 
constatat la frontul suitoru
lui nr. 2 vest, blocul 1. res
pectiv, în galeria din stra
tul 18, blocul V/l orizontul 
500, acumulări mari de me
tan în pînză și profil dato
rită opririi (așteptăm răs
punsuri de Justificare 1) ven
tilatoarelor.

Tot la E. M. Dilja. la ma
șinile de încărcat nu s-au 
montat. încă, pulverizatoar? 
pentru combaterea prafului 
Sînt de dorit invitații cere
monioase sau se trage nă
dejdea că vor fi introdus? 
utilaje fără trebuință de 
pulverizatoare ?... Poate că. 
in curînd. vom auzi că nu 
se mai aplică aici (cazul a 
batalului cameră nr. 1 vest 
blocul T) procedeul totgl 
contraindicat, de a lăsa a- 
tacarea veche neînchisă pen 
tru transportarea lemnului 
cu toate că atacarea nouă 
este terminată...

Sîntem informați că 
E, Uricani nu s-au so
luționat nici pînă acum mă
surile de fombatere a pra
fului de cărbune Tn timpul 
funcționării -ombinei P.K.-3 
S-ar putea să existe priori
tăți. cum ar fi atingerea ți
nui grad de folosire înalt 
la ntilahil în <-atiză ? I Mă 
car să fie așa.

Montăm și onrim ven
tilatoare cînd vrem 

noi ?...
Ce se întîmplă la E. M 

Aninoasa ? De ce sînt atît de 
dese opririle de ventilatoare, 
în zone unde se petrec frec
vente acumulări periculoase 
de metan ? In datele de 2. 
3. 5 6 și 8 iunie a.c.. s-a de
pistat 5 la sută CU4 în ga
leria de bază din stratul 13. 
blocul TI, și în galeria trans
versală T vest, stratul S, blo
cul T unde deficienta a fost 
constatată tn patru zile con
secutive... Ba, mai există și 
situația cînd ventilatorul nici 
măcar nu este montat (orea-, 
bataj pe conerișuT stratiAni 
3. blocul I, etc..). Faptul nici 
nu mai merită comentarii...

Tot Ia aceeași mînă, nu se 
folosește burajul cu fiole de 
apă a găurilor de mină, cu 
toate că stocul, în acest sens, 
e bine pus Ia punct...

Nici aici nu s-au montat 
pulverizatoare de apă la ma
șinile de încărcat.

“oe impune o cotitură radi
cală în activitatea factorîlo: 
direct răspunzători de asi
gurarea climatului favorabil 
de muncă. O "oncluzie eare 
sa desprinde fără prea mare 
greutate, din majoritatea ca
zurilor de nerespectare a nor
melor de protecție a muncii 
pe care le-am relatat • încă 
se privește cu prea multă în
găduință, m superficialitate 
si nenăsare revoltătoare p? 
alocuri, acele abateri cate 
dau naștere la o situație-po
tențială. extrem de pericu
loasă, fără a se întîmplă din 
fericire — accidente grave, 
explozii etc. Crearea acestei 
stări re poate fi urmată de 
un posibil dezastru e un fapt 
tot atît de incriminat ca și 
cînd totul ar avea loc... Tată 
de ce opinia colectivelor mi
niere trebuie să se exercite 
din plin să înfiereze ori de 
cîte ori este nevoie atari a- 
bateri care amenință colecti
vitatea, iar toți cei care le to
lerează sau favorizează să 
fie trași Ia răspundere cu 
toată asprimea care se im
pune.

Pagină realizată la cererea 
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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șantierul T.C.M.M. din in- 
principală a E. M. Live- 
lucrările de construcții

cinta 
zeni ■ 
montaj continuă in ritm susți
nut. In aceste zile muncitorii 
din echipele de dulgheri și 
fierari conduse de Ion Traistă 
și Grigore Gașpar termină 
montarea cofrajului și armătu
rii planșeului de la cota +7,80

al grupului social, cît și a pe
reților și planșeului cuvei (sub
solului) pentru boilere din a- 
ceeași clădire. Urmează ca în 
această săptămînă să se trea
că masiv — eventual în două 
schimburi — la turnarea beto
nului în aceste două puncte de 
lucru unde pregătirile sint în 
toi.

Preocupare...
necanalizată (încă)

Steagul roșu

„BANALUL"
(Urmare din pag. 1)

COTIDIAN

reclamațiilor
Intîi s-a prezentat Ia mili

ție Ioana Budună și a recla
mat că Gheorghe Bociu i-a 
maltratat soțul. Apoi a tre
cut pe Ia miliție Gheorghe 
Bociu și a reclamat că Bu
dună a sustras unele mate
riale din incinta minei Lupeni. 
Cîteva zile s-au reclamat 
ciproc la miliție. Pentru 
elucida cazul, organele
miliție le-au făcut celor doi 
cite o vizită acasă. Rezul
tatul : amindoi sustrăseseră 
pe diferite căi cantități apre
ciabile de material lemnos 
dfll incinta E. M. Lupeni. 
Deci amindoi au avut drep
tate. Și amindoi își vor pri
mi porția...

re- 
a 

de

„Record" 
neomologat

De Ia oficiul «Ie poștă și te
lecomunicații Lupeni pînă la 
chioșcul de ziare (lin centrul 
orașului sînt aproximativ 50 
metri. De Ia același oficiu 
pînă la chioșcul de ziare nr. 
108 e <> distanță mai mare : 
200 metri. Ziarul „Steagul 
roșu" apare la oficiu, de re
gulă, Ia ora 7 dimineața. Dar 
dacă Ia chioșcul din centru 
el este pus imediat în vîn- 
zare, Ia chioșcul nr. 108 îl 
poți cumpăra doar la ora 11. 
Atit face vînzătoarea de la 
chioșcul nr. 108 pînă la ofi
cii și înapoi — 4 ore. Ade
vărat record. Neomologat însă 
deoarece în ultimele zile în 
Lupeni a plouat și a bătut 
vîntul.

Ți-e mai mare mila cînd vezi 
cum se scurg (sau mai bine 
zis cum nu se scurg) apele de 
ploaie pe strada B. Delavran- 
cea din Petroșani.

Au avut grijă edilii orașului 
să amenajeze mai în primă
vară cîteva lucruri de admirat 
în această zonă : spațiile verzi 
dintre blocurile turn nr. 11 și 
nr. 13 de pe strada Vasile 
Roaită au fost săpate și în- 
sămînțate ; a apărut un spațiu 
de parcare chiar în spatele 
blocului turn nr. 11 (și deci în ■ 
capătul străzii B. Delavrancea); 
a fost așternută piatră spartă 
pe o bună porțiune a străzii.

Au uitat însă gospodarii ora
șului un lucru, or fi zis dînșii... 
mic — scurgerea apelor.

Apele pluviale care vin de 
sus, de pe strada Muncii (sub- 
travcrsînd strada Republicii), pe 
un șanț care în zona stră
zii B. Delavrancea este iriierbat 
și cu secțiunea colmatată de 
nisip și nămol, se revarsă, la

o ploaie mai intensă, nestin
gherite și peste zonele verzi, 
și peste spațiul de parcare, și 
peste partea carosabilă a stră
zii B. Delavrancea ajungînd în 
curțile oamenilor. Zile în
tregi mirosul urît al apei stă
tute din băltoacele (sau... bros
căriile) formate, numai poftă 
de mîncare nu-ți pot face.

O fi mare lucru ca pe lingă 
munca voluntară a cetățenilor 
să ...................
rii
rea
strada B. Delavrancea ? Cre
dem că înlocuirea unei guri de 
scurgere cu o alta de o 
mare capacitate (lucru 1 
rat necesar), adîncirea : 
rățirea șanțului. de pe 
B. Delavrancea se pot 
fără mare... filozofie. Se cere 
însă puțină preocupare care 
să fie... canalizată și spre stra
da B. Delavrancea.

MIERCURI 8 IULIE
Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Cabinet economic 
1 001 de seri — 
une pentru cei 
Telejurnalul de 
Muzică populară 
nească. 
Tele-cinemateca : 
dina de cretă" (premie
ră pe țară). ,
Cronica literară.
Gala marilor interpret 
români.
Ion Dacian și farmecul 
operetei.

22,45 Telejurnalul de noapte.

18,00
18,05

18,30
19,20

19,30
20,00

TV. 
emisi- 

mici. 
seară, 
româ-

.Gră-

cativ și m-am gîndit. la cite 
altele. In prea multe cabine 
am văzut, fel de fel de tăie
turi cu femei care în nici 
un caz nu semănau cu soțiile 
șoferilor care-și împodobesc 
astfel locul de muncă.

Pină la Hațeg, de-a lungul 
șoselei mi s-au derulat ne
numărate fapte, cotidiene 
dacă vreți, care însă, 
timpului implacabilității 
o nuanță de statornicie, 
omului sentimentul că 
menii săi, prin ceea ce 
se împotrivesc trecerii vremii, 
înalță baraje de diferite mo
dele și dimensiuni în fiecare 
punct al albiei prin care 
timpul aleargă către infinit.

Da Banița, în cariera de 
calcar se efectuau lucrări 
de pușcare, zgomotul produs 
de detunături purtîndu-mă 
imediat cu gîndul la Hune-

dau 
lui, 

dau 
se- 

fac,

doara, acolo unde calcarul 
extras la Banița se împlineș
te în truda furnalelor de a 
plămădi cit mai multe tone 
de metal.

Undeva, dincolo de Banița, 
un tunel prin care au trecut 
zeci, poate sute de mii de 
trenuri își schimbă toaleta 
sub bagheta priceperii oame
nilor, susținuți fără cîrtire 
de mașini și utilaje. Un ex
cavator, o macara, un moto
compresor, cîteva zeci de pal- 
planșe înfipte în creasta dea
lului, pentru a-i potoli ner
vozitatea, toate în 
mi-au dat imaginea 
nume ritual, dens, 
de roade, dirijat de 
inteligență umană, 
clipă nu mi s-a părut 
oamenii sint mai mici decit 
excavatorul, deși, pe drept 
vorbind. înălțimea acestuia 
din urmă întrecea cu mult 
pe cea a omului. Am mai

un 
in ce

văzut 
fapte

î

Flacăra

Sah... la buzunar
timp liber, 
și loan Pop, 
încins o par- 
a parlamentul

amenința 
Cu toate 
nu l-au 
chefliu,

Avînd puțin 
Traian Anghel 
«lin Lupeni, au 
tidă dc șah în 
primului. La un moment dat,
ușa s-a deschis și pe cîmpul 
de luptă a apărut un musafir 
nepoftit. Era Ștefan Molnar, 
în stare de ebrietate avan
sată, care înjura și 
cît îl ținea gura, 
strădaniile, cei doi 
putut domoli pe
care scosese afară toți loca
tarii de pe scară. Pînă la 
urmă mutarea așteptată s-a 
produs : bețivul — la mili
ție. In zadar a încercat 
aici Molnar să-și retragă 
mișcările, să facă ro
cada... Tot i s-a dat șah. La 
buzunar...

Ca ziua bună■ ■■
Se spune că ziua bună se 

cunoaște de dimineață. Ade
vărata față a lui Virgil Nea- 
gu s-a arătat din prima noap
te... Da, pentru că prima fi
gură a făcut-o în postură de 
ginerică. In chiar noaptea 
nunții, Virgil Neagu a nu
mărat banii strînși de la 
masă, i-a băgat în buzunar 
și a dispărut Nemingăiata 
mireasă a rămas singură. 
După un timp Virgil și-a în
ceput căsnicia eu nevasta lui. 
Au trecut 4 ani din seara a- 
ceea; 4 ani de chin pentru 
Maria Neagu, de deznădejde 
și disperare. A fost 
de mai multe ori 
să, bătută crunt. Să 
gil Neagu, de la 
I.G.L. Lupeni
inițiatele sectorului — indi
vid greu de lămurit ? Poate 
totuși nu, înainte de a ajun
ge la instanță.

D. GHEONEA 
V. COANDRĂȘ

alungată 
de aca- 
fie Vir- 
sectorul 

respecți nd

contribuie și 
orașului lâ 

acestui „necaz1

gospoda- 
soluționa- 

de pe

mai 
neapă- 
și cu- 
strada 

rezolva

M. PAUL

ALBINELE DE LA
secția 
imens

Hala mare a S.U.T., 
Valea Jiului, pare un 
stup de albine. Colectivul sec
ției, avînd în frunte pe ingine
rul Gheorghe Niță se află me
reu in alertă. Faptul e firesc. 
Activitatea S.U.T.-ului se răs- 
fringe pozitiv sau negativ nu 
numai pe șantierele T.C.M.M. 
din Valea Jiului, ci și de pe 
alte meleaguri ale țării. Asta 
după modul în care colectivul 
secției își face datoria. Ingi
nerul Gheorghe Niță vorbește 
cu legitimă mîndrie și satis
facție despre oamenii din 
subordinea sa, are și de ce. 
Rezultatele obținute în înde
plinirea sarcinilor de producție 
îi dă dreptul la acestea.

— Dacă înainte se muncea jn 
condiții deosebit de grele,' acum 
de cînd ne-am mutat la noul 
seăiu din Iscroni, n-avem a ne 
plînge de nimic — spunea sa
tisfăcut inginerul Niță. Are 
dreptate. Halele mari și lumi
noase, mașinile și utilajele din 
dotare creează condiții bune de 
muncă. Toate acestea, conjugate 
cu o bună îndrumare tehnică, 

a
și a- 
piese 

colec- 
deter- 
colec- 

sînt

cu o organizare judicioasă 
procesului de producție 
provizionare ritmică cu 
și materiale, eu hărnicia 
tivă. au constituit factori 
minanți ai realizărilor 
tivului. Aceste realizări 
demne de relevat. Să ne referim 
însă doar la cele care reflectă 
îndeplinirea și depășirea prin
cipalilor indicatori de plan. 
Iată-le. Dacă pe plan republi
can se prevede realizarea

C.U.P.-ului în proporție de 70 
la sută, la S.U.T, acest indica
tor este îndeplinit în procentaj 
de 76 la sută. Deci o depășire 
de 6 la sută. In ceea ce pri
vește C.U.C.-ul, acesta a fost 
realizat în proporție de 57 la 
sută, deci cu 2 procente peste 
nivelul republican. Productivi
tatea la tone capacitate preve
de o realizare de 1 400 tone. 
Am realizat 2 001 tone kilome
trice. Merite în obținerea aces
tor succese au, bineînțeles, șo
ferii, dar nu trebuie să-i ui
tăm nici pe revizorii tehnici 
între care aș menționa pe Ion 
Trifănescu și Florea Costache 
cărora le-a revenit sarcina de 
răspundere a exploatării în 
bune condițiuni a parcului auto. 
Fiind vorba de capitolul folo
sirea parcului de mașini, se 
cuvine făcută o remarcă. Din 
cele 22 basculante, funcționează 
în medie, în fiecare zi, 19—20. 
Dispunem de 15 auto-carosate 
și toate funcționează din plin. 
Cele 4 Tatre, a cîte 12 tone 
fiecare, lucrează, de asemenea, 
cu randament mare. La fel ^ji 
cele 4 buldozere, 4 excavatoare, 
6 motocompresoare și 8 trac
toare. Modul în care funcțio
nează mașinile și utilajele este 
indiciu] simțului de răspunde
re și priceperii eu care sînt 
efectuate* reparațiile capitale, 
curente, a felului în care ele 
sînt conduse și îngrijite de stă- 
pînii lor.

In halele S.U.T. se efectuea
ză în prezent reparații capitale 
la un buldozer pentru șantie
rul de la Oradea, Ia o moto-

urnea
(Urmare din pag. 1)

neînlocuit pentru propriul 
Asta-i o lege, și 

nu

funcție, 
unui a- 
încă rcat 

nevăzuta 
Nici o 

că

zărit, din mers bineînțeles, la 
acest tunel, un om în vîrstă 
înconjurat de trei tineri. „Bă- 
trînul" vorbea gesticulind. 
Am bănuit, am simțit că spu
ne ceva deosebit acelor ti
neri ce-l ascultau cu interes, 
că le destăinuia încă 
„mărunțiș" important, 
privește meseria.

Și, pină la Brad, am 
nenumărate asemenea
care dădeau cotidianului, atit 
de fad in ochii altora, nuan
țe de frumuseți inedite. Pre
tutindeni, ritualul muncii se 
desfășura într-un anume fel, 
fiecare ecou al muncii înde- 
plinindu-se altfel decit îl 
simțisem pină atunci. Pentru 
că nu o dată mi-a fost dat 
să întâlnesc bărbați la coa
să, femei adunând finul uscat, 
case cu ferestrele largi deschi
se ca pentru a sorbi soarele, 
holde de grîu date in pîrg, 
bunicuțe șezind pe prispa

casei povestindu-le nepoților 
cite și de toate, case noi care 
se înălțau văzind cu ochii. 
Pină mai ieri însă toate aces
tea nu mă impresionau in mod 
deosebit. De simbătă însă, de 
cite ori voi bate drumurile 
țării, mă voi îndemna să pri
vesc și sa simt ceea ce 
se întâmplă in jurul meu.

Și ca pentru a-mi întări 
această vrere, mama cînd 
m-a văzut a început să plîn- 
gă. „Tare mult te-am aștep
tat dragul mamii. Singurăta- 
tea-i ca un foc ce te arde, 
te mistuie de-ți pier 
puterile ; noroc că 

mai fac cite ceva 
casă". Se vede că
fost dor de mine. Poate 
gîndurile ei, m-au îndru

mat să mă contopesc 
de clipă cu ceea ce se pe
trece de-a lungul drumului 
pentru a nu uita ușor calea 
spre casă.

să 
gă 
i-a 
ea,

toate 
trebuie 
pe lîn- 
mamei

clipă

JOI 9 IULIE
de
său efort.
oamenii brigăzii — care
pot concepe să-și desfășoare 

■ activitatea decit în limitele 
unei exigențe fără nici un fel 
de concesie, — i se supun 
pe de-a-ntregul. Și șeful de 
schimb Nicola Boandă, și 
ajutor — minerul Aurel Să- 
bău, și vagonetarul Constan
tin Gurgui, și... O flacără 
comună le străbate brațele în
gemănate în înfruntarea cu 
bolțile din adîncuri...

PROGRAMUL I : 5.05—0,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii române; 
10,10 Curs de limba rusă: 10.30 
St^cese ale muzicii ușoare; 
11,15 Din țările socialiste; 12,15 
Cîntă Lill Lindfors; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra-

diojurnal; 13,45 Piese folclorice 
de virtuozitate; 14,00 Caleidos
cop muzical; 15,00 — 100 de le
gende românești; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Cîntece populare; 
17,05 Ante.na tineretului; 18,10 
Orizont științific; 18,30 O melo
die pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Săptămînă u- 
nui meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cîntece; 
20,20 Argheziană; 20.25 Zece 
melodii preferate; 21,20 Melodii 
interpretate la trompetă: 21,35 
Solistul serii — Henri Salva
dor; 22,00 Radiojurnal: 22,20 
Sport: 22,30 Program de ro
manțe; 22,50 Recital Gigj Mar- 
ga; 23,10 Siluete; ©,03—5:00 Es
trada nocturnă.

Avancronică

Efapă cu

mais-
Mar-
Cru-

Unele 
direct

pompă de 6 țoii pentru șantie
rul din Feldioara, la două re
morci, 4 autovehicule, un trac
tor U.T.B. 651 și două malaxoa- 
re. Printre „medicii" care „tra
tează" utilajele și mașinile, se 
numără Emil Pop, șef de e- 
chipă auto, Nicolae Voicu de la 
reparații capitale, Aurel Cru- 
eeru, șef de echipă la repa
rații curente, strungarul Marin 
Ciucuran, sudorii Mihai Moise 
și Gheorghe Ioniță. îndrumarea 
tehnică este asigurată de 
trul principal Nicolae 
cău, de maiștrii Adrian 
ceru și Vaier Popescu, 
utilaje trebuie reparate
pe șantiere. In acest scop secția 
S.U.T. este dotată cu două ate
liere mobile. Unul este con
dus de Ștefan Iordache și Du-.' 
mitru Fieraru, iar altul de 
Constantin Caracalean. Caraca- 
leatn este un muncitor cu o 
înaltă calificare, specializat în 
macarale turn de tip Bocșa de 
40 tone. Profesia îl face să 
ducă o viață de no-mad. Mai 
deunăzi a venit de la Focșani, 
pentru ca numai după cîteva 
zile să plece la Baia Borșa în 
Maramureș. Despre acest mă
nunchi de oameni harnici de 
sub conducerea inginerului 
Gheorghe Niță ar fi multe de 
spus. La loc dc frunte se află 
și aici comuniștii, organizația 
de partid al cărei secretar este 
maistrul principal Nicolăe Mar- 
cău. De altfel despre 
de aici se pot spune 
laudă.

fiecare om 
cuvinte de

it

Stejari gemeni
intr-o pădure din apropie

rea 
din 
jari 
rea 
400 
fțnomen unic în natură.

Stejarii au crescut din ace
eași rădăcină, apoi s-au des
părțit și la o înălțime de cîți- 
va metri, crengile lor s-au 
unit și au început să crească 
din nou împreună. Din de
părtare, lainicii stejari pre
zintă un tablou măreț : parcă 
ar fi patru uriași stind in 
picioare și ținîndu-se zdra
văn

satului Maliie Kucerovî 
U.R.S.S. cresc niște ste- 
neobișnuiți, După păre- 

specialiștilor, ei au peste 
de ani și reprezintă un

Ulterior, s-a stabilit că a- 
viatorul spunea adevărul. 
Dragonul uriaș era o șopirlă, 
înviată parcă din preistorie, 
și care în limba vorbită in 
Comodo se numește Biuaja- 
Darat, ceea ce înseamnă cro
codil de uscat. Biuaja-Darat 
a stîrnit o adevărată senza
ție în știință și este conside
rat și astăzi unul dintre cele 
mai interesante animale.

Insule 
plutitoare

D. CRIȘAN

de rxînă.
peInsulele plutitoare de 

apele lacului Victoria (Afri-

VARIETĂȚI
I

I

I

I

I-.

-- ------------------------- ----------

H Bina j a-Dar at
:> ,tn 1912, un aviator neferi.' 
cit a avut un accident in ur
ma căruia a aterizat forțat pe 
mica insulă indone/.iană Co
modo acoperită cu păduri de
se. Aici nu exista populație 
băștinașă. Aviatorul a fost 
nevoit să trăiască cltva timp 
pe mica insulă, pînă să reu
șească să se întoarcă in lu
mea civilizată. Rudele lui din 
Europa au crezut o' vreme 
că, din cauza emoțiilor aven
turii, își cam pierduse min
țile. Aviatorul povestea in
tr-adevăr, lucruri fantastice 
— că pe insulă ar trăi niște 
dragoni uriași, lungi de 4 m, 
care se hrănesc cu porci, 
cerbi și chiar cai.

ca) au început să se îndrep
te spre mai în direcția por
tului Kenyan Kisumu. Feno
menul nu este deloc negli
jabil deoarece aceste insule 
sînt locuite de un mare nu
măr de șerpi, crocodili și al
te animale care au început 
să invadeze litoralul. Șerpii 
veninoși au pătruns în locu
ințe. Insulele au adus și nori 
întregi de țînțari, iar
dintre ele s-a așezat în așa 
iei Incit împiedică serios cir
culația vaselor spre port.

Autoritățile municipale au 
sprijinul unităților mi- 
pentru a distruge in- 
plutitoare cu proiecti- 
artilerie și bombe a-

una

cerut 
litare 
sulele 
le de
runcate din avion.

Inteligenja umană în acțiune
(Urmare din pag. 1)

In anii construcției socialiste 
partidul a mobilizat întregul 
popor la munca grea, eroică 
dar plină de satisfacții, care a 

_schimbat înfățișarea țării. S-a 
făurit o industrie puternică, 
multilaterală, modern înzestra
tă, care cunoaște unul din cele 
mai înalte ritmuri de 
tare din lume.
un 
cadre tehnice și muncitori 
înaltă calificare, receptivi la tot 
ce e nou, dovedind, deopotrivă,

dezvol--
S-a dezvoltat 

detașament valoros de 
de

mîndrie justificată pentru tot 
ce s-a realizat și o înaltă res
ponsabilitate. S-a transformat 
din temelii, pe baze socialiste, 
agricultura țării, în plin proces 
de modernizare. Știința, arta, 
învățămîntul cunosc o înflorire 
fără precedent în istoria po
porului român și se bucură de 
cea mai înaltă prețuire.

Intre realizările remarcabile 
ale poporului nostru, harnic 
și talentat, rod al inteligenței 
oamenilor de știință, cadrelor 
tehnice și muncitorilor se cu
vine să fie menționate perfor-

manțele industriei românești, 
care au atras atenția și admira
ția peste hotare. Inteligența vie, 
efervescentă, pasiunea și dăru
irea, sentimentul patriotic fier
binte, au dat naștere instala
țiilor de foraj, tractorului și 
camionului, instalațiilor pentru 
industria chimică, locomotive
lor Diesel și electrice, strun
gurilor și rulmenților unei game 
largi de bunuri de consum — 
ca să menționăm doar cîteva 
— care, purtînd însemnul „Fa
bricat în România", au devenit 
de mult competitive cu produse
le. similare pe piața mondială 
și sînt tot mai mult solicitate 
în multe țări, prezentînd ga
ranția calității și înaltei efi- 
ciențe economice.

A devenit un fapt obișnuit 
ca tot mai multe țări să-și 
exprime interesul pentru lărgi
rea schimburilor economice cu 
România, să solicite cooperarea 
la construirea unor obiective 
industriale, un număr tot mai 
mare de specialiști, licențe ro
mânești. Toate împreună sînt, 
ca atîtea altele, dovezi incontes
tabile ale stadiului pe care l-a 
atins patria noastră în ampla 
operă de edificare a societății 
soc^liste multilateral dezvoltate, 
ale’prestigiului mereu crescînd 
de care se bucură în 
lume.

Amplu cunoscută, în 
turile sale definitorii,
externă a partidului și statu
lui de promovare a relațiilor de 
prietenie tovărășească și cola
borare .cu toate țările socialiste, 
de înțelegere reciprocă cu toa
te statele din lume, indiferent 
de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor binecunoscute, 
corespunde atît interesului po
porului român cît și cauzei

întreaga

toate la-
politica

destinderii și păcii în lume. Ea 
conține ca o componentă esen
țială schimbul de valori și in
teligențe, în condițiile echită
ții, respectului și avantajului 
reciproc. In virtutea acestei 
concepții directoare paftidul și 
statul nostru, prin acțiuni și 
forme multiple facilitează cu
noașterea de către alte po
poare a convingerilor, realiză
rilor și aspirațiilor ferme ale 
poporului român, constructor 
al socialismului, valorile sale 
materiale și spirituale, infor
mează masele largi din patria 
noastră despre realizările și 
aspirațiile celorlalte popoare.

Asemenea întregii țări, pro
cesele înnoitoare continue și 
dinamice se fac simțite și în 
binecunoscuta Vale a Jiului. 
In anii construcției socaliste 
s-a extins exploatarea cărbune
lui, minele și întreprinderile au 
fost înzestrate cu utilaje mo
derne, cu productivitate spo
rită.

Valea Jiului dispune azi de 
un valoros detașament de ca
dre tehnice și mineri cu înal
tă pregătire profesională și 
experiență bogată. Creșterea an 
de an a producției de cărbune, 
a producției celorlalte întreprin
deri din această parte a țării, 
reflectă fără putință de tăgadă, 
înalta conștiință socialistă, spi
ritul de abnegație, dăruirea 
totală cu care oamenii muncii 
din Valea Jiului dau puterea 
faptului împlinit hotărîrilor 
partidului, chemării sale la 
creșterea continuă a zestrei e- 
conomice a patriei. Presa din 
întreaga țară consemnează cu 
regularitate fiecare izbîndă do- 
bîndită aici.

Unul din aspectele revelato-

■'1

I
I
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i

i

j
*
j.
l

rii ale manifestării inteligenței, 
strîns îmbinate cu răspunderea 
plenară, îl reprezintă activita
tea cercetătorilor de la Insti
tutul de mine, Institutul de 
proiectări și cercetări pentru 
huilă, Stația de cercetări pen
tru securitatea minieră care, 
împreună cu cadrele tehnice 
din exploatări, sub conducerea 
și cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid au adus 
și aduc însemnate perfecționări 
utilajelor și procesului de 
producție, o organizare superi
oară a muncii. Toate acestea 
au condus la creșterea substan
țială a productivității. îmbună
tățirea calității, ușurarea condi
țiilor de muncă.

Sarcinile actuale și de pers
pectivă mereu sporite, 
însă o mobilizare
a întregii capacități de creație 
pe care a dovedit-o pînă acum 
întregul detașament al intelec
tualității tehnice, toți muncito
rii din Valea Jiului.

Există încă, așa cum s-a su
bliniat deseori de către orga
nele și organizațiile de partid, 
însemnate rezerve materiale și 
umane care se cer puse în 
loare. Cercetătorii, cadrele 
dactice 
ginerii : 
exploatări 
să-și apropie 
mai mult preocupările de pro
blemele pe care le ridică pro
ducția, să caute cu perseveren
ță și cutezanță creatoare solu
ții la problemele ce se ridică 
la fiecare loc de muncă, să-și 
valorifice întreaga inteligență.

Numeroase cadre, investite cu 
răsnundere, din institute și u- 
nitățile productive au avut po
sibilitatea să se documenteze 
în alte țări. E necesar ca ex
periența acumulată 
sească concretizarea 
ționarea procesului 
ție, în organizarea 
a muncii.

Există tot temeiul
gerea că aceste deziderate vor 
duce la sporirea continuă a pro
ducției în Valea Jiului, că vor 
deveni în timpul cel mai 
scurt materializate în fapte 
demne de laudă.

din 
Și

Institut, 
tehnicienii 
sînt chemați 
și subordoneze

să-și gă- 
în perfec- 

de produc- 
superioară

și convin-

c î n t
Azi, la mijloc 

nă, iar ne amăgește 
ciosul joc cu balonul rotund. 
Să luăm cu noi răbdarea dacă 
nu-i cumva prea mult, și să 
mergem din nou la întîlnire 
cu măria sa, fotbalul, să ve
dem ce ne mai oferă.

„Pe litoral...", Farul 
nalizează insistent după trei 
puncte luate dinamoviștilor 
din București și Bacău. Uni
versitarii clujeni au 
lung pînă la Constanța, 
soarele e mai puternic 
cît la Cluj. Și nu doar 
rele, dar și adversarul, 
aceea, cred că băieții 
Șepci își vor lăsa pe litoral 
nu numai inimile, ci și punc
tele.

„Trandafir de la Bacău...", 
Petrolul ar vrea să te „iu
bească" la tine acasă că la 
Ploiești prea l-au „iubit" ce
feriștii clujeni. De trei ori în 
90 de minute... Ni se pare 
însă că dinamoviștii nu vor 
accepta „curtea", lăsîndu-i pe 
găzari să se mai consume 
cîteva etape, pînă-i va 
pe degete. De n-ar fi 
tîrziu...

„Au
Steaua 
la Cluj, 
și două 
Georgevici, în Bănie, 
solați din 1 000 de 
craiovenii nu pot, 
emite pretenții măcar la un 
punct, li văd capotînd în 
mi lanul 1.

„Cale lungă drum de fier..." 
a trebuit să bată C.F.R. Cluj 
în acest retur de campionat 
pentru a-și apropia fanionul 
roșu de... oprire în divizia 
A. După un 3—0 la Ploiești, 
o victorie asupra stegarilor 
brașoveni, pe malul Someșu
lui, mi se pare ușor de reali
zat.

Frumos curgi Argeș la 
o vreme în
ciuda voinței 

de- 
mer-

de saptămî- 
capri-

sem-

drum 
unde 

de- 
soa-

De 
lui

arde
prea

plecai olteni 
întunecată duminică 
Gratulați cu un gol 
puncte de

ta...*

jiulistul 
debu- 

motive, 
practic,

e
ge niciodată la 
nală. Și vei mai curge 
puțin, cred, împins de un cor
sar și de 10 trăpași de la 
Dinamo, echipă cu o înainta
re în care mai ard doar do
uă felinare (Lucescu și Du- 
mitrache) pe cînd celelalte 
două (Pîrcălab și Haidu) s-au 
stins de mult.

„Unde joacă moldovenii..." 
(la ei acasă), Jiul nu poale 
face mai mult .îecît unde au 
jucat duminică oltenii (la 
Craiova). In Dealul Copou- 
lui e nevoie de puncte ca de 
aer și băieții lui Ozon — 
încă ai lui Ozon — (știu eu 
ce știu) n-au motive de su
părare dacă ieșenii își vor 
lua revanșa de la Petroșani. 
Și nu cred că n-o vor

„Mureș, pe marginea ta... 
U.T.A. poate prelua 
clasamentului, în 
unui posibil succes în 
elevilor lui Bone, în , 
acestora. Că jucătorii de la 
A.S.A. Tg. 
brezit puțin 
tenilor nu-i 
pe textiliștii

echipa națio- 
azi

lua.

șefia 
condițiile 

lata 
fieful"

încoace, își 
tricouri de

de tren..."
prea 

amuți

de- 
prima

Mureș le-au șu- 
podiumul giuleș- 
poate intimida 
arădani care, de

vreo nouă etape 
țes, se pare, noi 
campioni.

„Glasul roților
al Rapidului, care nu 
mai are viteză, va 
la Oradea, unde Crișul va li, 
bănuiesc, mai... Repede 
cît... Rapid. Pentru
oară Puiu lonescu este îm
potriva echipei lui de .atîlia 
ani — Rapid. Ar fi ce-ar fi 
dacă giuleștenii n-ar rîvni la 
titlu, iar orădenii ar accepta 
plecarea din „A". Dar în con
dițiile acestea contrare, Cri
șul are șansele victoriei.

Să luăm carbaxin și să
teptăm. Această etapă e cu 
multe cîntece. Să ascultăm 
deci interpreții.

aș-

vale..." de 
coace, în 
lui Dobrin, 
cretat că

impun 
totală

tuuft'n.'

Dumitru GHEONEA

campion national la navomodeltsm pe 1J70.Triplul
Irul sportului Leonlin Ciortan Pe la Jiul Petroșani, își „studi
ază" „Bolidul de aur" înaintea lansării.

Foto. I L1C1U
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Vizita delegației de partid

la complexul industrial Brazi
și uzinele „1 Mai ii Ploiești

(Utmare din Pag. 1)

înmarca lor Hind 
multe țări, între 
unea Sovietică.

Se vizitează apoi instalațiile 
de reformare și cracare cata
litică, unde se produc benzi
ne cu cifră octanică ridicată 
și hidrocarburi aromate. Sin- 
tem în plin peisaj industrial, 
unde complexitatea procese
lor tehnologice se desfășoară 
pe verticală, în gigantice re
torte și coloane. Intr-o sală 
de comandă — creierul in
stalațiilor de cracare cataliti
că — se face un scurt popas. 
Aici are loc o scurtă discuție 
între oaspeți și gazde privind 
caracteristicile procesului teh
nologic. Subliniind că Uniunea 
Sovietică posedă mari rezer
ve de țiței cu conținut ridicat 
de sulf, tovarășul A. N. Kosi- 
ghin se interesează de expe
riența țării noastre în prelu
crarea petrolului cu aceleași 
caracteristici. Specialiștii rafi
năriei dau toate detaliile so
licitate de oaspeți.

Luind cunoștință în mod 
concret, în fața unui stand de 
probe, de varietatea și calita
tea produselor obținute la 
Brazi, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. ți
ne să releve că o astiel 
valorificare a petrolului 
monstrează cum trebuie 
podărit și folosit rațional 
iul, ce înseamnă această 
găție pentru viața economică 
a unei țări. Urind noi succe
se în această direcție colecti
vului rafinăriei, A.N. Kosîghin 
și ceilalți oaspeți sovietici 
și-au continuat vizita la com
binatul petrochimic aflat în 
vecinătate. O mică expoziție 
prezentată oaspeților, la în
cheierea vizitei, ilustrează pa
leta produselor realizate în 
combinat, cu o largă utilitate 
în cefe mai diverse domenii.

Impresiile culese de oaspeți 
își găsesc expresia în însem
narea făcută de A. N. Kosî-

cunoscută 
care și Uni-

de 
de- 

gos- 
țițe- 
bo-

ghin în cartea de aur a com
binatului petrochimic: „O u- 
zină de nivel foarte înalt, de 
vîrf, avansată din punct de 
vedere tehnic. Urăm succese în 
continuare colectivului uzi
nei".

In drum spre uzinele con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai”, tovarășii A.N. Kosî
ghin și Ion Gheorghe Maurer 
parcurg străzile orașului Plo
iești într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști. Lar
gile bulevarde sînt animate de 
mulțimea de ploieșteni care a 
ținut să-și exprime sentimen
tele de prietenie față de solii 
poporului sovietic.

însoțiți de ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Ion Avram, de membri ai co
lectivului de conducere al 
Centralei industriale de utila
je petroliere și ai uzinei, oas
peții vizitează Uzina „1 Mai", 
principalele hale de producție, 
se opresc în repetate rînduri 
în dreptul utilajelor, 
nează cu 
realizate, 
calitățile 
de vorbă 
lori, printre care Ion Pantaze, 
Ion Dragnea, Vasile Sas, Ma
rin Gheorghe, oaspeții se 
teresează de condițiile lor 
muncă și viață, au cuvinte 
apreciere pentru hărnicia 
priceperea constructorilor 
utilaj petrolier. Răspunzînd 
întrebările tovarășului 
Kosîghin, muncitorii îl infor
mează despre modul în care 
întregul colectiv al uzinei par
ticipă la dezbaterea viitorului 
plan cincinal, la analizarea și 
punerea în valoare a rezerve
lor interne, la aplicarea celor 
mai noi metode și procedee 
tehnologice — sursă principală 
a creșterii cu 42 la sută a 
productivității muncii în ur
mătorii 5 ani.

Subliniind 
pare plenară a 
tuirea politicii 
statului nostru,

exami- 
atenție produsele 
interesîndu-se de 

lor tehnice. Stlnd 
cu numeroși munci-

în
de 
de
Și 

de 
la 

A.N.

această partici- 
lor Ia îniăp- 
parjidului șl 
a sarcinilor

puse în fața poporului, în o- 
pera de construire a socialis
mului, muncitorii uzinei relevă 
cu mîndrie rezultatele muncii 
lor întruchipate în 
petroliere 
te ce au fost medaliate 
numeroase expoziții și 
guri internaționale, 
nou 
rul 
distins cu medalia 
tîrgul din anul acesta de la 
Leipzig — constituie de altfel 
o premieră mondială, România 
fiind singura țară care reali
zează un astfel de agregat 
perfecționat. El este prezentat 
oaspeților pe platoul general 
de montaj al întreprinderii. 
Ați depășit cu o clasă, în a- 
cest domeniu, principalele in
dustrii producătoare din lume 
— subliniază tovarășul A. Ko
sîghin, conducătorul delegației 
sovietice.

Aici are loc, de asemenea, 
o demonstrație de înălțare a 
unei variante modernizate a 
binecunoscutei instalații de 
foraj 3 Dh, pentru Săparea 
sondelor la adîncimi de peste 
5 000 m. Se cronometrează: 
au fost necesare mai puțin de 
2 minute pentru ridicarea și 
punerea în stare de funcțiune 
a acestui colos de peste 600 
tone. Mobilitatea, siguranța și 
rezistența în exploatare, con
stituie caracteristici ale tutu
ror utilajelor de acest fel fa
bricate aici.

Uzina dumneavoastră este 
foarte bine cunoscută în Uniu
nea Sovietică. Producției sale 
i se dă o apreciere foarte bu
nă sublinia la încheierea vi
zitei, în cartea întreprinderii, 
tovarășul A. N. Kosîghin.

Vizita la Ploiești a delega
ției de partid și guvernamen
tale sovietice a prilejuit o 
grăitoare manifestare a rela
țiilor de prietenie și colabo
rare ce 
poarele 
țări.

instalații 
de mare tehnicita- 

la 
tîr- 

Cel mai 
prevenito- 

erupție, 
de aur la

produs — 
triplu de

unesc partidele și po- 
noastre, cele două

I
Mitingul prieteniei româno-sovietice

(Urmare din Pag. 1)

A. A. Gro- 
al C.C. al 

afacerilor

C.C. al P.C.U.S., 
mîko, membru 
P.C.U.S., ministrul 
externe al U.R.S.S., K. V. Ru
sakov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S., 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
'A. V. Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. 
în România.

Alături de membrii delega
ției sovietice au luat loc în 
prezidiu tovarășii Paul Nicu- 
Îescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver- 
'deț, Dumitru Popa, Ștefan 
Voitec, general-colonel Ion Io- 
niță, Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu și Alexandru Sen- 
covici, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șeful secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în

Uniunea Sovietică, Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Mihail 
Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia, Zaharia Stancu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, 
Ion Ioan, cazangiu la Uzinele 
Gri vița Roșie.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.

Intîmpinat cu puternice a- 
plauze a luat cuvîntul tovară-

șui Ion Gheorghe Maurer.
A luat apoi cuvîntul tova

rășul A. N. Kosîghin care a 
fost salutat cu vii aplauze.

In repetate rînduri asistența 
a subliniat cu aplauze îndelun
gate cuvîntările rostite, dînd ex
presie sentimentelor 
prețuire, stimă și 
prietenie care unesc 
român și sovietic.

Mitingul ia sfîrșit 
mosferă însuflețită, 
șir, prin aplauze și 
cei prezenți 
glas voinței 
dezvolta pe 
turile de 
daritate 
munist Român și P.C.U.S., de 
colaborare mutuală fructuoasă 
dintre România și Uniunea So
vietică spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

(Agerpres)

de înaltă 
frățească 

popoarele

într-o at- 
Minute în 
aclamații, 

în marea sală dau 
lor de a întări și 
mai departe legă- 

prietenie și soli- 
dintre Partidul Co-

Recepția
Uniunii Sovietice la București

Rezultatele definitive ale alegerilor din Cipru
NICOSIA 7 (Agerpres). — 

Luni seara au fost anunțate la 
Nicosia rezultatele definitive 
ale alegerilor generale din Ci
pru, desfășurate în ziua de 5 
iulie, pentru prima dată de la 
proclamarea independenței tă
rii. Cele 35 de locuri ale Came
rei Reprezentanților, care revin 
comunității cipriote grecești, au 
fost cîștigate de partidele poli
tice membre ale Frontului Pa
triotic, o coaliție care sprijină 
politica de independență a ar
hiepiscopului Makarios, precum 
și de Partidul Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru (A- 
kel). Recentele alegeri s-au 
soldat însă cu o nouă reparti
zare a locurilor în Parlament, 
fiind înregistrate importante 
victorii de către principalele 
trei partide politice ale comuni
tății grecești din insulă.

Partidul Unificat, condus de

. președintele fostei Camere a 
5 Reprezentanților și lider al ci- 
’ prioților greci, Glafkos Cleri. 
des, a obținut 15 locuri în no
ul Parlament, iar Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru — 9 locuri. Cel de-al 
doilea principal partid, mem
bru al Frontului Patriotic, Fron
tul Progresist, a cîștigat 7 
locuri, iar Uniunea Democratică 
de Centru 2 locuri. Ultimele 
două mandate în Camera Re- .

. prezentanților au revenit unor 
■ candidați independenți, în timp 
ce al patrulea partid din Fron
tul Patriotic, Partidul National- 
Democrat, nu a 
loc.

Pentru restul 
Parlament care 
ții cipriote turcești, s-au 
zentat candidați independenți, 
militanti ai „Programului 
solidaritate națională".

ridi- 
(apro- 
alegă- 

ale- 
contu-

GENEVA 7. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : In ședința de marți 
a Comitetului pentru dezarma
re, în care s-a discutat proble
ma demilitarizării teritoriilor 
submarine, delegații Mexicului 
și R.A.U. au făcut unele pro
puneri de îmbunătățire a pro
iectului de tratat aflat în dez
batere. Reprezentantul mexican, 
Jorge Castaneda, a opinat că 
ar fi necesar ca în proiect să se 
includă obligația continuării 
negocierilor în vederea demili-

tarizării complete a teritoriilor 
submarine. Pronunțîridu-se în 
favoarea instituirii unei forme 
internaționale de control, el a 
subliniat vocația universală a 
unui tratat de demilitarizare a 
teritoriilor submarine.

La rîndul său, delegatul 
R.A.U., Hussein Khallaf, a pro
pus continuarea negocierilor și 
garantarea utilizării pașnice a 
teritoriilor submarine.

Șeful delegației sovietice, 
A. A. Roscin și-a consacrat cu
vîntul îndeosebi problemei con
trolului.

obținut nici un

de 15 locuri în 
revin comunită- 

pre-

în ciuda unui procent 
cat de abțineri de la vot 
ximativ 30 la sută din 
torii înscriși), rezultatele 
gerilor de la 5 iulie au
rat totuși o tendință care, de 
altfel, devenise evidentă încă 
dinainte de începerea campa
niei electorale. Este vorba de 
creșterea sprijinului acordat de 
locuitorii insulei președintelui 
țării, arhiepiscopul Makarios, 
grație politicii sale de inde
pendență și soluțiilor sale pen
tru rezolvarea problemei cipri
ote. Sporirea popularității pre
ședintelui este oglindită de vo
turile acordate Partidului Unifi
cat al lui Glafkos Clerides și 
Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru (Akel), 
acesta din urmă obținînd un 
spor de 4 locuri față cele 5 cîte 
avea în fosta Cameră a Repre
zentanților.

încheierea Congresului
Partidului Comunist din Japonia

TOKIO 7. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : La Tokio s-au încheiat 
marți lucrările celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Co
munist din Japonia. Delegații 
au ascultat raportul de acti
vitate al C.C., au adoptat re
zoluția „Perspectivele anilor 70 
și sarcinile Partidului Comunist 
din Japonia", unele amenda
mente la statutul partidului și 
au ales noile organe de con-

ducere. Președinte al P.C. din 
Japonia a fost reales S.inzo 
Nosaka, iar în funcția nou cioa
tă de președinte al Prezidiului 
C.C. a fost ales Kenji Miyamo
to, fost secretar general al 
partidului.

Delegații la congres au de
semnat pe Kan Eguchi și Ryo 
Nosaka drept lideri de onoare 
ai Partidului Comunist din Ja
ponia, pentru contribuția lor 
deosebită la activitatea partidu
lui.

SAIGON 7 (Agerpres). — In cursul intenselor acțiuni 
ofensive lansate în primele șase luni ale anului 1970 îm
potriva trupelor S.U.A. și ale administrației saigoneze, for
țele patriotice din Vietnamul de sud au repurtat succese im
portante, provocînd pierderi grele inamicilor — subliniază 
un comunicat difuzat de agenția de presă Eliberarea. In 
această perioadă — precțzează comunicatul — detașamen
tele patrioților care acționează în diverse regiuni sud-viet- 
nameze au scos din luptă aproximativ 230 000 de militari 
din rîndul trupelor americano-saigoneze. Totodată, patrioții 
au distrus 10 000 de vehicule militare, 4 200 aparate de zbor 
și au scufundat 250 de ambarcațiuni militare aparținînd for
țelor inamice.

• Submarinul sovietic „Ve- 
ga“, destinat cercetărilor ocea- 
nografice, și-a încheiat cursa 
de 31000 mile, parcurgînd 8 
mări și oceanele Pacific și In
dian. întreaga expediție a du
rat 249 de zile și s-a încheiat 
în portul Vladivostok.

Submersibilul a fost însoțit 
Ia suprafață de tancul petro
lier „Dunărea" și de nava „U- 
rițki", care au asigurat rezerve
le necesare de combustibil și 
hrană, precum și posibilități de 
odihnă echipajului submarinu
lui.

• Orbii vor putea să citeas
că ziarele și revistele curînij 
după apariția lor în chioțfcuri. 
Un grup de ingineri sovietici 
au realizat un dispozitiv pen
tru traducerea textelor tipărite 
și imprimarea lor imediată pe 
un sistem de perforații după mo
delele obișnuite ale ■ cărților 
pentru nevăzători. Prototipurile 
dispozitivului au trecut cu suc
ces perioada de încercări.

© O nouă scădere a cursu
lui acțiunilor s-a produs luni 
la bursa din New York. Agen
ția UPI. apreciază această scă
dere drept cea mai severă din 
ultimele două săptămîni. Indicele 
industrial „Dow Jones" a mar
cat un regres de 13,48 puncte, 
stabilizîndu-se, la închidere la 
675,66 puncte.

• La Centrul exeperimental 
de la Salto di Quirra (Sardinia), 
aparținînd Organizației europe
ne pentru cercetări spațiale 
(E.S.R.O.) a fost lansată prima 
rachetă sondă 
rea ionosferei, 
tic terestru și 
toarea lansare 
12 iulie.

pentru cerceta- 
cîmpului magne- 

razelor X. Urmă- 
va avea loc la

O O „vînătoare" neobișnui
tă s-a desfășurat luni timp 
de opt ore pe aeroportul 
parizian Orly. Un ghepard, 
adus la bordul unui avion 
din Dakar, a reușit să iasă 
din cușcă și să părăsească 
aparatul, stîrnind panică în 
rîndurile pasagerilor și per
sonalului aeroportului. Peste 
50 de polițiști de pe aeroport 
au încercat să prindă ani
malul, care timp de cîteva 
ore reușise să se facă ne
văzut. Pină la sfîrșit, ghepar
dul și-a făcut reapariția in
tr-un lan cultivat cu grîu 
din apropierea pistelor de a- 
terizare, unde s-a lăsat captu
rat fără să opună nici o re
zistență.

9 în capitala Turciei au lu
at sfîrșit lucrările celui de-al 
20-lea Congres al Partidului Re
publican al Poporului, . princi
pala formațiune de opoziție. Is- 
met Inonu a fost reales în func
ția de președinte al acestui 
partid.

O Cercetările pentru descoperirea marinarilor dispă
ruți în urma ciocnirii de sîmbătă noaptea a cargoului grec 
„Bougaria“ cu nava vest-germană „Hagen" au fost abando
nate luni după-amiază. Specialiștii care au condus opera
țiunile de salvare din apropierea portului Cherbourg sînt 
de părere că marinarii n-au reușit să sară în mare pentru 
a se salva, întrucît cargoul lovit s-a scufundat în mai puțin 
de un minut. In acest fel, bilanțul tragicului accident înre
gistrează 3 morți și 14 dispăruți, doar 12 marinari fiind sal
vați din cei 29 care se găseau la bordul navei.

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, A. V. Basov, 
a oferit marți seara, în saloa
nele Ambasadei, o recepție m 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul 
Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., 
Biroului Politic 
P.C.U.S.

Au participat l 
Gheorghe Maurer, 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Du
mitru Popa, Leonte Răutu, Io-

membru al 
al C.C. al

tovarășii Ion 
Paul Nicules-

sif Banc, Mihai Gere, Ion Io- 
niță, precum și Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, 
șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Teodor Mari
nescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte M. A. Suslov, 
A. A. Gromîko, K. V. 
Rusakov — membri ai de-

legației de partid și guverna
mentale a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România și alți 

. membri ai corpului diplomatic.
înainte de începerea recepției 

au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Uniunii 
Sovietice.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii M. A. 
Suslov și Paul Niculescu-Mizil 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

Comunicatul Biroului Politic al P. C. I.
în legătură cu criza de guvern din Italia

ROMA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : In legătură cu criza de 
guvern declanșată luni în Ita
lia, Biroul Politic al Partidului 
Comunist Italian a dat publi
cității un comunicat în care a- 
preciază că modul cum a pro
cedat premierul Rumor — „fă
ră să încerce o dezbatere în 
parlament și evitînd orice con
fruntare sau contacte între prin
cipalii exponenți ai coaliției

— este cu totul anormal". Re- 
mareînd că aceasta constituie 
un fapt de o extremă gravi
tate, documentul P.C.I. apre
ciază că situația din țară a de
venit îngrijorătoare, datorită 
refuzului guvernului de a a- 
dopta o linie care să meargă 
pe calea unor măsuri eficiente 
cu caracter popular. Conside- 
rînd această decizie drept o în
cercare de a deplasa spre 
dreapta politica italiană, P.C.I.

observă că, în unele cercuri 
guvernamentale, „s-a dorit și 
se dorește exercitarea unui pu
ternic șantaj împotriva Parti
dului socialist și a stîngii de- 
mocrat-creștine".

Documentul menționează în 
continuare că „există condiții 
pentru a se deschide calea u- 
nor soluții politice mai avan
sate, bazate pe o participare 

“mai largă a forțelor democra
tice și a oamenilor muncii".

ni. I...... ............. ... i. ■■im   

/ MV t• Statele Unite au hotărît 
să retragă o parte din efective
le lor staționate în Coreea de 
sud care totalizează, în pre
zent, 60 000 de militari, a anun
țat William Rogers, secretarul 
de stat al S.U.A. El a adăugat 
că data la care va avea loo 
această retragere, precum și 
efectivele pe care le va afecta 
urmează să fie stabilite în 
cursul unor consultări ulterioa
re între oficialitățile americane 
și reprezentanți ai regimului 
de la Seul.

• Aproximativ 500 000 de 
salariati reprezentînd persona
lul de serviciu de la 2 500 de 
imobile de locuit din New 
York au declarat luni o grevă 
pe termen nelimitat. Adminis
tratori, liftieri, comisionari 
portari au încetat 
mare a refuzului 
de a încheia noi 
lective de muncă 
acestor lucrători.

Șl
lucrul ca ur- 
proprietarilor 
contracte co
cii sindicatul

9 Ploile torențiale care s-au 
abătut în ultimele două zile 
asupra unor regiuni din Co
reea de sud au provocat însem
nate pierderi. După cum anun
ță agențiile de presă, 30 de 
persoane și-au pierdut viata în 
urma alunecărilor de teren cau
zate de inundații.

PORT MORESBY 7 (Ager
pres). — Premierul australian 
John Gorton, care întreprinde 
o vizită de șase zile în Noua 
Guinee — teritoriu O.N.U. sub 
tutela Australiei — a lost în- 
tîmpinat la Port Moresby de o 
puternică demonstrație de pro
test. Observatorii politici atri
buie vizitei lui Gorton în Noua 
Guinee un scop exclusiv elec-
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voturilor 
alegerile

toral — obținerea 
populației locale în 
parlamentare ce se vor desfă
șura anul acesta în Australia.

Demonstrația de la Port Mo
resby exprimă în fapt nemulțu
mirea populației locale, (forma
tă din triburi care se află pe 
trepte diferite ale dezvoltării 
societății, începînd cu primele 
faze ale comunei primitive), fa-

ță de politica Australiei în 
Noua Guinee. Participanții, in
formează agențiile de presă, 
au cerut Australiei să pună ca
păt discriminării rasiale la care 
este supusă populația locală, 
înfăptuirea programului de con
strucții de locuințe, majorarea 
salariilor și adoptarea unor 
măsuri care să permită lichida
rea înapoierii economice și so-

VEȘTI DIN
ȚĂRILE SOCIALISTE

SOFIA 7 (Agerpres). — In 
Bulgaria se construiește pri
ma conductă internă de pe
trol ce va lega Combinatul 
petrochimic de la Burgas cu 
orașul Plovdiv și cu regiunile 
sudice ale țării. Pe o singură 
țeavă vor putea fi expediate 
concomitent mai multe pro
duse, fără ca ele să se ames
tece în timpul transportului. 
Printr-un procedeu tehnic o- 
riginal, diferitele produse vor 
fi separate în cursul trans
portării lor cu ajutorul unor 
corpuri plastice plutitoare. 
Acestea vor servi, în același 
timp, și la curățirea pereților 
conductei de reziduuri.

Anual, pe noua conductă 
vor putea fi transportate, du
pă aprecierile specialiștilor, 
cca. 2 milioane tone diferiți 
combustibili.

Numai unul dintre agrega
tele uzinei care funcționează 
pe baza acestui procedeu în
locuiește șapte mașini de le
gat prin „cusături".

Potrivit calculelor specialiș
tilor, veniturile anuale pro
venite din 
procedeu de 
ridica la cca. 
ble.

aplicarea noului 
legare se vor 
80 mii de ru-

(Agerpres).
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
In Iakuția (Siberia de nord) . 
au fost descoperite zăcămin
te de cca. 15 trilioane metri 
cubi de gaze... solide. Această 
stare neobișnuită pentru ga
zele naturale se întîlnește în 
ținuturile cu pămînturi veș
nic înghețate și se explică 
prin aceea că la presiuni de 
250 atmosfere întîlnite la a- 
dîncimi de cca. 2 500 m și la 
temperaturi care nu depășesc 
plus 25 de grade C, molecu
lele de ape subterane adună 
în jurul lor moleculele de 
gaze, formând așa-numiții 
hidrați.

Exploatarea unor astfel de 
zăcăminte este tot atit de 
simplă ca și a celor obișnui
te : este suficient să se fo
reze o sondă și să se injec
teze în ea un catalizator, ca 
presiunea în zăcământ să sca
dă’și gazul să treacă la sta
rea lui obișnuită.

HARKOV 7 (Agerpres). — 
Uzina „Poligrafmas" din 'Har
kov a început legarea în se
rie a cărfilor după un pro
cedeu tehnic nou, eliminînd 
tradiționalele „cusături". Le
garea colilor de tipar se face 
în prezent cu ajutorul unor 
substanfe speciale de lipit.

ciale. In opinia observatorilor 
în privința reglementării unor 
probleme politice și economice 
urgente, premierul John Gor
ton, așa cum menționează în
săși presa australiană, nu poate 
oferi populației locale nimic alt
ceva decît chemarea „de a tre
ce cît mai curînd posibil la 
stadiul de autodeterminare". 
Prin lansarea acestei idei se 
urmărește pe de o parte —

BERLIN 7
Printre cele 21 000 de biblio
teci din Republica Democra
tă Germană, Biblioteca ger
mană de stat din Berlin, în
temeiată cu peste 300 de ani 
în urmă, ocupă un loc de 
frunte. In anii puterii popu
lare, ea a devenit un im
portant centru cultural, de 
învățămînt și educație pentru 
oamenii muncii, punînd la 
dispoziția cititorilor săi peste 
4,5 milioane de volume.

In ultimul timp, aici au 
fost amenajate trei noi secții 
cu diapozitive, reproduceri de 
artă și unde au loc audiții 
muzicale.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
— Avioanele companiei ae
riene ungare Malev efectu
ează în prezent curse regu
late în 42 de orașe din 28 
de țări ale lumii, In anul 
care a trecut, avioanele com
paniei menționate au trans
portat peste 300 000 de pa
sageri, cu 100 000 mai mult 
decît in 1008.

BRNO 7 (Agerpres). 
pe 
nei 
re 
cel 
tip 
cel 
nile din familia tractoarelor 
„Zetor". Incepînd din anul 
1946, cînd pe poarta uzinei 
a ieșit) primul tractor, peste 
400 000 de tractoare cu aceas
tă marcă au fost asamblate 
pe conveierele uzinei din 
Brno. Aproximativ 50 la sută 
din producție este destinată 
exportului.

De 
benzile rulante ale Uzi- 
constructoare de tractoa- 
din Brno a ieșit recent 
de-al 500-lea tractor de 
„Zetor-8 011". Acesta este 
mai mare dintre mași-
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„temperarea" acelora care se 
pronunță în prezent în fa oa
acordării independentei terito
riului,. iar pe de altă parte, 
îndeamnă unele cercuri influento 
din Noua Guinee și Australia 
spre acțiuni comune în scopul 
elaborării unei astfel de forme 
de conducere care să asigure 
Australiei dominația economici 
și financiară asupra acestui te
ritoriu.
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