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STA
ÎN PUTEREA 
NOASTRĂ I

Cititorii ziarului nostru au 
luat cunoștință cu viu inte
res de chemarea Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste adresată tuturor ce
tățenilor Republicii Socialiste 
România în legătură cu înde
plinirea planului cincinal de 
dezvoltare a economiei na
ționale în perioada 1971—1975, 
al cărui proiect urmează să 
fie supus spre legiferare Ma
rii Adunări Naționale. Mine
rii Văii Jiului, toți cei ce 
trăiesc și muncesc în muni
cipiul nostru au primit cu 
nespusă bucurie acest înflă
cărat apel adresat întregii 
națiuni române de a-și mobi
liza energiile creatoare în 
vederea înfăptuirii unor sar
cini de asemenea amploare, 
de asemenea proporții și de 
asemenea măreție cum sînt 
acelea proiectate pentru ac
tualul cincinal.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului — care s-au ales de 
pe urma stăpînirii burghezo- 
moșierești cu una din cele 
mai grele moșteniri, condi
țiile grele de muncă și mi
zeria în care trăiau minerii 
fiind indescriptibile și ini
maginabile astăzi, mai ales 
pentru cei care n-au apucat 
acele vremuri de tristă amin
tire — au simțit cu fiecare 
an, cu fiecare cincinal în
făptuit cum, o dată cu dez
voltarea întregii țări înflo
rește treptat viața și pe me
leagurile Văii Jiului, cum se 
dezvoltă economia și cultu
ra, cum se redeschid minele 
vechi și se pun în valoare 
noi cîmpuri miniere, cum pes
te tristețea de altă dată pe 
fețele minerilor s-a așternut 
bucuria năzuințelor împlinite.

Cei care înfruntă cu dîr- 
zenie natura în adîncuri. cei 
care își arată curajul și mă
iestria pe înălțimile schele
lor, cei care își dovedesc zi 
de zi hărnicia și inteligența 
în ateliere și laboratoare, sînt 
convinși că la temelia tutu
ror înfăptuirilor care au ri
dicat țara noastră la cotele de 
astăzi ale civilizației socia
liste stă MUNCA, folosirea 
tot mai plenară a potenția
lului creator al națiunii noas
tre în condițiile oferite de 
superioritatea orînduirii so
cialiste, MUNCA înflăcărată, 
plină de dăruire, pentru ma
terializarea politicii înțelepte 
a partidului nostru.

Avînd această convingere, 
ei înțeleg că realizarea unei 
opere de asemenea proporții 
cum este noul plan cincinal, 
obținerea unor ritmuri înal
te de dezvoltare în toate do
meniile care vor atrage du
pă sine noi transformări, noi 
îmbunătățiri și în viața ma
terială și spirituală a Văii 
Jiului este iarăși și iarăși 
MUNCA, acea MUNCA har
nică, plină de elan patrio
tic, pătrunsă de inițiativă 
creatoare pe care minerii, 
toți cetățenii Văii Jiului au 
știut s-o pună și pînă acum, 
cu deplină dăruire în slujba 
înfăptuirii mărețelor idealuri 
ale partidului, care sînt idea
lurile întregului popor.

Proiectul noului plan cin
cinal — măreț program de 
înflorire a patriei — cores- 
punzînd pe deplin obiectivelor 
stabilite de Congresul al X- 
lea al partidului cuprinde 
îmbunătățiri importante la

toți indicatorii față de direc
tivele congresului, deschizînd 
perspective largi unei dez
voltări mai accentuate eco
nomice și sociale a patriei 
noastre. Orientînd economia 
națională spre un înalt ritm 
de creștere, punînd accent 
pe laturile calitative ale ac
tivității de producție, înscri- 
indu-se în exigențele impuse 
de revoluția științifico-tehni- 
că contemporană, propunîn- 
du-și ca una din problemele 
de bază accelerarea dezvol
tării producției agricole, ur
mărind în final creșterea ni
velului de trai material și 
spiritual al populației — țelul 
suprem al politicii partidu
lui și statului nostru — noul 
plan cincinal solicită energi
ile creatoare ale muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor 
și economiștilor, țărănimii și 
celorlalți lucrători din agri
cultură, oamenilor de știin
ță, artă și cultură, profesori
lor și învățătorilor, femeilor 
și tinerilor, oamenilor mun
cii de toate naționalitățile, 
tuturor cetățenilor patriei.

înfăptuirea planului cinci
nal 1971—1975 va ridica țara 
noastră pe o treaptă supe
rioară de dezvoltare, va mar
ca un pas important pe ca
lea apropierii sale de nivelul 
țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic, pe calea 
transpunerii în viață a obiec
tivului fundamental stabilit 
de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român 
— EDIFICAREA SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE MULTILA
TERAL DEZVOLTATE.

Iată obiective pentru care 
merită să depui toate efor
turile, să-ți consacri întrea
ga energie creatoare.

..Prezentul și viitorul lumi
nos al patriei — glăsuiește 
Chemarea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste —. creșterea bunăstă
rii oamenilor muncii, a fami
liilor lor, sînt nemijlocit le
gate de activitatea pe care o 
depune fiecare cetățean al 
țării pentru dezvoltarea sus
ținută a forțelor de produc
ție. a industriei și agricul
turii, a economiei naționale 
în ansamblul său, a științei, 
învățămîntului și culturii, 
pentru realizarea tuturor o- 
biectivelor înscrise în plănui 
cincinal. Stă în puterea mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor, a minunatului nostru 
popor să înfăptuiască măre
țul program pe care ni l-am 
propus pentru viitorii cinci 
ani, să asigure, sub conduce
rea încercată a gloriosului 
nostru partid comunist, înăl
țarea României pe noi culmi 
ale civilizației socialiste".

Da. STA IN PUTEREA 
NOASTRA, a tuturor. Și vom 
face tot, din ceea ce stă în 
puterea noastră pentru a da 
viață înflăcăratei chemări a 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Sub conducerea partidului, 
strîns uniți în jurul Comite
tului său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, oamenii Văii Jiului își 
vor aduce aportul pe măsura 
capacității și a patriotismului 
lor fierbinte la înfăptuirea 
prevederilor noului cincinal, 
la ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civili
zație.

s

s

SESIUNE »E EXAMENE 
IA I. It P.
Lector universitar Suciu AUREL 

locțiitor al secretarului 
comitetului de partid din I.M.P.

Ziua de 1 iunie a reprezentat 
pentru învățămîntul superior 
un eveniment însemnat, ea mar- 
cînd începutul sesiunii de exa
mene de sfîrșit de an, sesiune 
ce face bilanțul activității de
puse de studenți, sub îndru
marea cadrelor didactice, spre 
formarea unor specialiști cu o 
pregătire tot mai ridicată.

Pregătirea acestei sesiuni de 
examene a figurat printre prin
cipalele preocupări ale comi
tetului de partid din I.M.P. In 
acest scop, s-a indicat condu
cerii facultăților și comitetului 
sindical ca. periodic, să orga
nizeze consilii științifice lărgite 
cu toate cadrele didactice pen
tru a face un schimb de opi
nii asupra stilului de muncă al 
fiecărei catedre, generalizarea 
celor mai bune metode peda
gogice, sistematizarea schimbu
rilor de experiență, discutarea 
rezultatelor lucrărilor de con
trol, participarea organizată și 
eficientă a cadrelor didactice 
la controlul conținutului învă
țămîntului și detectarea gra
dului de asimilare a materiei 
de către studenți.

In conformitate cu aceste in
dicații, rectoratul a dispus or

ganizarea sistematică a contro
lului procesului de învățămînt 
cu participarea șefilor de cate
dră și de disciplină, iar deca
natele și catedrele au controlat 
modul cum este asimilat ma
terialul predat, frecvența stu
denților, nivelul științific al 
prelegerilor, stilul de semina
rizare a materialului predat ș.a.

Cunoscînd lipsa de experien
ță a studenților din anul I, 
și, de asemenea, aspectul de
fectuos al stilului de muncă 
practicat de promoțiile ante
rioare, ca de exemplu : munca 
în asalt, obiceiul de a memori
za, de a învăța în pripă și pe 
de rost atît în disciplinele cu 
caracter matematic cit și cele 
cu caracter geologic-tehnologic 
etc., au fost organizate discuții 
pe facultăți și în cadrul adu
nărilor generale pe ani de stu
dii, unde cadrele didactice au 
făcut recomandări în privința 
modului de desfășurare a stu
diului individual, a utilizării 
raționale a timpului pentru stu
diu, a consultării materialului 
bibliografic, precum și a mo
dului de desfășurare a sesiunii 
de examene.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Cadran economic

a fost electrificată

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
române, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

in Republica Populară Chineză
— Primire deosebit de călduroasă 

făcură oaspeților români la Pekin —

Capitala Republicii Popu
lare Chineze a întîmpinat 
marți 1 iunie în mod săr
bătoresc, cu manifestări de 
caldă prietenie și entuziasm 
popular delegația de partid 
și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliu
lui de Stat, care, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și a 
guvernului Republicii Popu
lare Chineze, face o vizită 
de prietenie în această țară.

Prin ospitalitatea și bucu
ria cu care au primit pe so
lii poporului român, sute de 
mii de oameni au dat ex
presie sentimentelor de trai
nică prietenie ce unesc par
tidele, popoarele și țările 
noastre.

In întregul oraș domnește 
o atmosferă festivă.

Platoul central al aeropor
tului freamătă de o mare 
mulțime de oameni îmbră- 
cați.în costume viu colorate, 
reprezentînd în chip simbolic 
diferitele regiuni ale Chinei, 
tineri din gărzile roșii, mem
bri ai miliției populare, flu-

turînd buchete multicolore 
de flori, stegulețe românești 
și chineze. Incadrînd din trei 
părți incinta aeroportului, 
rîndurile dense ale celor pre- 
zenți desfășoară mari pan
carte pe care stau scrise, cu 
litere albe pe fond roșu, în 
limbile română și chineză i 
„Trăiască prietenia dintre 
popoarele chinez și român1*, 
„Un călduros bun venit de
legației de partid și guver
namentale române’.

Drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze, 
încadrate de steaguri roșii,

flutură în adierea vîntulul.
Ora 15,30, ora locală. In 

timp ce la București sînt încă 
ceasurile dimineții, avionul o- 
ficial cu însemnele tricoloru
lui românesc aterizează.

In întimpinarea delegației 
de partid și guvernamentale 
române, pe aeroport au ve
nit tovarășii : Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat, Cian 
Cin, membru al Biroului Po-

(Continuare in pag. a 4-a)

IMie oM de Mielul Hal al Partidului lUieei
ți Mini de îlal al Mii Populare Chineze

Marți seara, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez și Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Chineze au 
oferit o recepție, în marea sală 
a Palatului Adunării reprezen
tanților populari pe întreaga 
Chină, în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne, conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți membri ai delegației ro
mâne au fost întîmpinați de Ciu 
En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat, Dun 
Bi-u, membru al Biroului Po

litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vi
cepreședinte al Republicii, și 
alți conducători de partid și de 
stat chinezi. Potrivit tradiției, 
delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
fotografiat împreună cu gazdele.

In sala de recepții, pe al 
cărei fundal se aflau drapelele 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Chineze, oaspeții ro
mâni sînt salutați cu căldură 
de persoanele oficiale chineze 
prezente : Huan Yun-sen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Cian 
Ciun-ciao, membru al Biroului 
Politic, președintele Comitetu
lui de Partid al orașului Șanhai, 
Iao Ven-iuan, membru al Bi
roului Politic, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic, vi- 

cepremier al Consiliului de Stat,

Ie Cien-in, membru al Birou
lui Politic, vicepreședinte al 
Comisiei militare din cadrul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, Ie Ciun, 
membru al Biroului Politic, U 
Fa-sien, membru al Biroului 
Politic, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Li Tso-pen, membru al Birou
lui Politic, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major, Ciu Ui-tzo, 
membru al Biroului Politic, 
adjunct al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ci Den-kuei, 
membru supleant al Biroului 
Politic, Li Te-sîn, membru su
pleant al Biroului Politic, Go 
Mo-jo, membru al C.C., vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării reprezen
tanților populari pe întreaga 
Chină, Ken Piao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Sec
ției Relații externe din cadrul 
Comitetului Central, U De,

membru al C.C., al doilea seJ 
cretar al Comitetului Municipal 
de Partid Pekin, Lim Cia-mei, 
soția vicepremierului Li Sien-* 
nien, și alte persoane oficiala 
chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
precum și membrii delegației 
române sînt salutați, de ase
menea, de șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Pekin.

La masa de onoare, alătur? 
de conducătorii de partid și de 
stat români și chinezi iau loo 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
F.U.N.K., și soția sa Monique 
Sianuk.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă prietenie și cordialitate, 
au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Tova-i 
rășii Ciu En-lai și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
subliniate în repetate rîndurj 
cu vii aplauze.

Toastul tovarășului 
Ciu En-lai

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ciu En-lai,

Stimați tovarăși și prieteni.

Doresc, înainte de toate, să 
mulțumesc călduros Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și Guvernului 
Republicii Populare Chineze 
pentru invitația de a face a- 
ceastă vizită în China, de a fi 
oaspeții marelui popor chinez 
și de a cunoaște astfel nemij
locit munca și realizările sale. 
De asemenea, țin să exprim 
vii mulțumiri pentru atmosfe
ra tovărășească și înalta ospi
talitate cu care am fost întîm
pinați, pentru cuvintele de a- 
preciere adresate partidului și 
poporului nostru. In mod deo
sebit doresc să mulțumesc popu
lației din Pekin pentru pri
mirea sărbătorească, pentru ma
nifestările pline de însuflețire 
și calda prietenie cu care a 
întîmpinat delegația noastră. In 
toate acestea noi vedem o e- 
locventă expresie a sentimen
telor de stimă și simpatie pe 
care popoarele român și chi
nez le nutresc reciproc, a re
lațiilor de prietenie și solida

ritate internaționalistă dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

îmi este deosebit de plăcut 
să transmit Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, tovarășului președinte Mao 
Tzedun, tovarășului său apro
piat de luptă Lin Biao, prie
tenului nostru — premierul 
Ciu En-lai, — comuniștilor chi
nezi, întregului popor chinez 
un fierbinte salut tovărășesc 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a comuniștilor români, a tutu
ror oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Partidul Comunist Român, 
guvernul României socialiste și 
întregul nostru popor acordă 
o deosebită prețuire raporturi
lor de prietenie frățească cu 
Partidul Comunist Chinez, cu 
guvernul Republicii Populare 
Chineze și poporul chinez.

Prietenia româno-chineză aro 
rădăcini adinei în trecutul în
depărtat al popoarelor noastre. 
Aceste legături s-au dezvoltat 
și mai mult în anii luptelor re-

(Continuare in pag. a 4-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer,

• Dragi tovarăși din, delegația 
de partid și guvernamentală 
română,

Tovarăși și prieteni,

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez și a guvernului Chinez, 
delegația de partid și guverna
mentală română condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
sosit astăzi la Pekin, pentru a 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer sînt prietenii noștri 
vechi. Intre noi au avut Ioc 
multe contacte și schimburi re
ciproce de vizite. încercăm 
sentimente deosebit de cordiale 
pentru faptul că dv. vă aflați

A

din nou în țara noastră. In nu
mele președintelui Mao Tzedun 
și al tovarășului său apropiat 
de luptă, vicepreședintele Lin 
Biao, în numele Partidului Co
munist Chinez, al guvernului 
chinez și al poporului chinez 
exprim inalților oaspeți ‘ ro
mâni călduroase urări de bun 
venit.

Sîntem foarte bucuroși că 
șeful statului Cambodgia, prin
țul Norodom Sianuk. și soția 
sa iau parte la recepția noas
tră.

Tovarăși, în prezent, situația 
internațională este foarte favo
rabilă popoarelor. In întreaga 
lume, capătă un avînt tot mai 
mare lupta împotriva imperia
lismului american și a lachei
lor săi. Pe cîmpurile de luptă 
din Indochina, eroicele popoa
re vietnamez, cambodgian și 
laoțian, dînd lovituri zdrobi
toare agresorilor americani și 
punindu-i într-o situație fără 
ieșire, au obținut mari victorii 
în războiul de rezistență îm
potriva agresiunii americane 
și pentru salvarea națională.

(Continuare în pag. a 4-a)

fost pusă sub 
rețeaua electrică 
Dîija Mică. Rețeaua a

lucrătorii
cu
au

ten- 
din

efectuat numeroase ore de 
muncă voluntară la săparea 
gropilor pentru plantarea 
stîlpilor. De acum, sătenii își 
pot racorda locuințele la re
țeaua principală din sat.

A 
siune 
satul 
fost montată de
S.D.E.E. din Petroșani, 
sprijinul sătenilor care

I
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O cerință | 
ce nu 

mai suferă 
amînări:

Procesul de dezvoltare și 
modernizare a mineritului Văii 
Jiului este în plină desfășurare, 
iar o dată cu crearea de noi 
capacități de extracție a cărbu
nelui în subteran și de prepa
rare la suprafață, cu amplifi
carea fără precedent a zestrei 
de mașini și utilaje din dota
rea minelor au crescut consi
derabil cerințele de alimentare 
cu i .,ie electrica a unităților 
miniere. Satisfacerea acestor 
cerințe a însemnat și înseamnă 
eforturi de investiții de la an 
}a an tot mai mari pentru re
alizarea lucrărilor energetice 
aferente obținerii sporului de 
putere cerut de dinamica dez
voltării potențialului tehnic a) 
jn inelar

TERMINAREA Șl PREDAREA 
LUCRĂRILOR ENERGETICE

PENTRU MINELE DIN BAZIN
In acest context, de mai 

mulți ani, Centrala cărbunelui 
Petroșani este beneficiarul di
rect al unor importante lucrări 
energetice pe care întreprinde
rea electromontaj Sibiu le exe
cută în Valea Jiului. In anii 
cincinalului trecut și în acest 
început de nou cincinal au fost 
atacate noi lucrări de acest fel 
pentru minele din bazin de 
către lotul electromontaj Vul
can, în cadrul contractelor e- 
conomice încheiate de centrală 
cu I.E. Sibiu. Cum și-a îndepli
nit colectivul de montori ener- 
geticieni de la Vulcan obliga
țiile față de beneficiar?

Am fi dorit să aflăm și de 
data aceasta numai lucruri bune

despre activitatea acestui co
lectiv de constructori, care, în 
decursul anilor, ne-a dovedit 
nu o dată capacitatea sa de 
muncă (am fi nedrepți să nu 
recunoaștem aceasta), împîn- 
zind in lung și în lat peisajul 
meleagurilor jiene cu linii ae
riene de înaltă tensiune, cu 
puternice stații de transformare 
și alte moderne instalații ener
getice pentru alimentarea cu 
energie electrică a noilor obi
ective și unități economice și 
sociale construite în municipiul 
nostru. Dintre obiectivele ener
getice importante de alimenta
re cu energie electrică a con
sumatorilor industriali, puse în 
funcțiune în acest an, putem

menționa i linia de 15 KV Pe- 
trila — Lonea (30 aprilie), li
niile de 15 KV nr. 2 și nr, 3 
Jieț (20 mai), linia electrică a- 
eriană de la cariera Păroasa — 
Valea de Pești. Situația reală 
a lucrărilor energetice aflate 
în execuție nu îndreptățește 
însă nici pe departe un 
calificativ satisfăcător dat co
lectivului de constructori în 
cauză. De la beneficiar (C.C.P.) 
am aflat lucruri de-a dreptul 
alarmante despre neîndeplini- 
rea de către constructor a obli
gațiilor contractuale. Execuția

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-a)

întâlnire protocolară între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul

Marți după-amiază, la reșe
dința delegației de partid și 
guvernamentale române a avut 
loc o întîlnire protocolară în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
seoretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împre
ună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, și tovarășul Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Ion 
Gheorgho Maurer, membru al

Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.G. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretai- al C.G. al P.C.R., 
George Macovcscu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe,

Aurel Duma, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Pekin.

Din partea chineză au fost 
de față tovarășii Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
tovarășa Cian Cin. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, soția președintelui Mao 
Tzedun, tovarășa Ie Ciun, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, soția vicepre
ședintelui Lin Biao, Cian Ciun- 
ciao, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.G. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al pragului ganhjți, lap Yen-

Citi En-Iaî
iuan, membru al Biroului Po-< 
litic al C.C. al P.C. Chinez, Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului do 
Stat, Ciu Ui-tzo, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al șefului ma
relui Stat Major. Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chi-' 
nez. șeful secției pentru relații 
externe a C.C. al P.C.C., Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al- 
afacerilor externe. A asistat, de 
asemenea, Cian Ilai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la Bu
curești.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cor.j 
dială,
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prcdarca lucrărilor cnerge- 
s-a desfășurat și cvntinuă 

nesatisfâcălor, 
abateri de la grafice 

inadmisibile intîrzteri 
termenele prevăzute, 
.acră:, energetice pe 
nu a fost îndeplinit 
Jiului cu peste 2,45 

iar din prevederi- 
ja primelor patru 
i nu s-a

tice s-a desfășurat 
Eă sc desfășoare 
cu mari 
țt cu 
față de 
Planul de 
anul 1970 
In Valea 
milioane lei. i 
le pe perioad 
luni din 1971 nu s-a realizat 
ruci jumătate — existând o 
oămînere in urmă ce se apro
pie de un milion Ici. Din 11 
lucrări prevăzute in planul 
B E. Sibiu — ixntru caie erau 
asigurate >e condițiile de e- 
«ccuțîe n partea beneficiaru
lui și pentru care, de comun 

ord, s-au stabilit termene 
p eeise de punere in funcțiune 
<n 1970 — 
complet nici 
«u sînt 
*»st an.
prevăzute în 
predate în cele patru luni tre
cute. doar o singură luci are es
te ie minată complet pentru a 
putea fi recepționată, lată cîte- 

exemple de astfel de lucrări 
neterminate conform planului 
s.,u executate cu deficiențe Ș' 
neajunsurile create beneficia
rului de această situație anor
mală. Lucrarea aferentă alimen
tării cu energie electrică a In
cintei principale a minei bive- 
7tn» a început încă in anul 1967 
«i nu este terminată nici în 
prezent ; din cele 5 cabluri 
electrice montate, trei s-au de
teriorat, din cauza pozării în 
condiții de temperatură (iarna) 
— neadmise de norme. Din 
F cina neterminării lucrării de 
el men tare, mina Livezeni este 
asigurată cu energie electrică 
Fi intr-un provizorat, ceea co 
contravine normelor de protec
ție a muncii. Tot la uri
na Livezeni a fost în
cepută, în 1969. lucrarea 
fle alimentare cu energie elec
trică a ncinteî auxiliare. Și a- 
reastă lucrare, din cauza defi
ciențelor de pe linia aerinnâ 
5i a neterminării lucrărilor în 
stația de 35/6 KV Petroșani- 
Eud. nu poate fi ousă în func- 
Vc.

In anul 1969 a fost începută 
ț» lucrarea pentru alimentarea 
cu energie electrică a instala
ției de brichetare Corcești care 
avea termenul de punere in 
funcție în trimestrul l 1970. Gu 
toate demersurile beneficiarului 
făcute pe filiera fururilor ierar
hice ale constructorului — Șan
tierul electromontaj Deva, In
ii eprindereu electromontaj Si
biu și Trustul 
București — nici 
zent lucrarea nu 
tă complet; mai 
o al cablurile defecte intre sta
ția de 35/6 K\ Vulcan și 
cheiaj Corcești, pozarea

.mai 
Din

nu s-a termmat 
una. Perspectivele 

i bune” nici in a- 
cele cinci lucrări 
plan pentru a fi

electromontaj 
pină in pre- 
este '.•-■rnnna- 
sînt de rente

iu
□ri- 

a-
dincime corespunzătoare și re-

ca-niedierea defecțiunilor la
b. iiiJe între T.D. bricbeiaj și 
D.D. preparuția Corcești O altă 
lucrare vitală care a dat multă 
bălaie ae cap beneficiarului, 
In juru] căreia s-au puiial și 
te poartă încă multe 
t u bon struc lor ui, este 
Jcrlrica de 6 K\ in

Paroșeni pentru 
stațiilor de
funicularului

discuții 
linia e- 
încmta 

dlimen-
\ entilalud.e 
de steril.

rt,. .e, 
tarea 
și a 
începută încă in anul 1968, res
pectiva lucrare și in prezent 
este execut a doar parțial, ne- 
pulind fi pusă in funcțiune din 
cauza unor seri ;ase deficiențe ; 
nparalajele pentru celulele de 
f KV predate la constructor au 
fost descompletate, iar stilpii 
montați la rețeaua în cauză 
sini din lemn de foioase (fag?!) 
Ib loc de rășinoase impregnate 
și au dimensiuni sub cele pre
văzute de norme. Evident, d.n

trans- 
pozări 
cauză 
in tir-

cauza neterminării în timp 
util a acestei lucrări nu poate 
f| pus in funcțiune funicularul 
de steril al minei Paroșeni. Tot 
aici, pornirea mașinii de ex
tracție de la puțul auxiliar, 
necesită un spor de puterc pen
tru care beneficiarul a solici
tat constructorului. încă din 
luna februarie, terminarea a 
două celule de 6 KV în stația 
de 35/6 KV Vulcan, insă și aici 
mai sînt de remediat deficiențe 
de execuție. Consecințele tutu
ror acestor întîrzieri, depășiri 
și decalări ale termenelor do 
punere în funcțiune, a duratei 
exagerate de execuție ? Din 
cauza întîrzierilor înregistrate 
la lucrările energetice, T.R.E. 
Deva refuză aprobarea sporu
lui de putere la exploa’ările 
miniere Uricani, Paroșeni și 
Vulcan, ceea ce produce difi
cultăți în procesul de produc
ție la aceste unități miniere.

Cauza fundamentală a nere- 
alizărilor lotului electromontaj 
Vulcan este, în esența ei, de 
natură organizatorică. Forțele 
colectivului sint fărămițate și 
dispersate pe un număr prea 
mare de lucrări începute și 
nefinalizate, cu toate consecin
țele firești ce decurg de aici. 
Dar și în această situație, lo
tului îi lipsesc echipe corespun
zătoare specializate pe lucrări 
de stații șl posturi de 

■^formare, echipe pentru 
de cabluri ele. din care 
lucrările se execută cu
ziere și de calitate slabă. Lo- 
tui nu a beneficiat de atenția 
cuvenită din partea 1. E. Sibiu 
in ce privește dotarea cu uti
laje grele. Un singur aspect e 
-em.1.1 cativ in acest sens. Mult 
timp, in vara și toamna anului 
trecut, lotul electromontaj Vul
can nu a avut mijloace auto 
grele adecvate transportului de 
materiale și subansamble ale 
construcțiilor aflate in execu
ție pe teren accidentat, in zo
na Paroșeni. Pentru a veni in 
ajutorul constructorului de a 
impulsiona executarea lucrări
lor în acea zonă, 
a dat lotului — 
împrumut 
in urma 
neglijențe, _ 
abandonat pe traseu. Mai mult, 
între timp, tractorul a 'ost 
descompletat de unele piese 
componente, dar ne oprim aic; 
cu relatarea cazului (asupra 
căruia vom reveni) deoseb 1 de 
grăitor despre lipsa de conlu
crare și colaborare corecta, 
cinstită cu beneficiarul din 
partea lotului Vulcan. Nici or
ganele de conducere ale 1. E. 
Sibiu și ale șantierului electro
montaj Deva nu au controlat 
suficient și cu exigență activi
tatea lotului Vulcan, nu au 
răspuns la insistențele acestuia 
și a beneficiarului pentru a- 
cordarea sprijinului atît de ne
cesar. In acest sens este sufi
cient să reproducem afirmațiile 
unanime ale beneficiarului și 
constructorului că ,.de fiecare 
dată cînd au fost necesare la 
lucrări verficări PRAM de 
abia după multe intervenții și 
insistențe I. E. Sibiu a aprobat 
și trimis — cu întîrzieri și a- 
mînări — în Valea Jiului labo
ratorul electric pentru efectua
rea acestor probe".

De vina pentru situația in 
care se află lucrările energeti
ce de la unitățile miniere nu 
poale fi absolvit nici benefi- 
ciarul. Centrala cărbunelui. e 
adevărat, a insistat și insistă 
pentru impulsionarea lucrărilor 
și terminarea lor (numai din 
anul trecut și pînă în prezent 
a trimis 15 adrese, telegrame, 
minute, procese verbale) Șanti
erului electromontaj Deva, În
treprinderii electromontaj Sib.u 
și T rustului electromontaj Bucu
rești), dar numai aceștca nu 
ajung. Beneficiarul nu a rezol
vat unele probleme ce-i apar
țin privind crearea de condiții 
pentru execuție. Astfel, o parte 
de aparataje pentru celulele de 
6 KV la lucrările LEA 35 KV 
Paroșeni—Uricani și alimenta
rea minei Livezeni cu ener

gie electrică au fost pro urate 
cu intir. Aie. din lipsă de fur
nizori ; nu s-au asigurat apro
bările pentru exproprierea te
renului pe care urmează să fie 
plantați trei slilpi 'a lucrarea 
LEA 15 KV Vulcan Petrila și 
pentru obținerea accesului in 
teren și a unor demolări, din 
cauză că proiectantul a... omis 
(cei care au „verificat" ce au 
pă/it ?) toate aceste elementare 
amănunte 
mentații i 
rii cu 
(D.R.V.S.) 
nu au fost procurați în 
tatea lor etc. etc.
adăugăm și faptul, nu lipsit 
de importanță, că de cinci 
luni de zile lucrările se 
desfășoară fără aportul diri
gintelui de șantier, fără urmă
rirea de către el a executării 
lucrărilor, iar beneficiarul nu 
se grăbește nici el să rezolve 
această anomalie.

Terminarea execuției și pre
darea lucrărilor energetice 
pentru minele din bazin nu 
mai suferă amînări. Rezolvarea 
problemelor încă în suspcns’e, 
amintite, de domeniul docu
mentației și eliberarea ampla
samentelor, completarea for
mațiilor de lucru și a utilaje
lor, completarea aparatajelor 
și efectuarea promptă a pro
belor PRAM, concentrarea 
forțelor colectivului pe obiecti
vele restanță — iată cîteva din 
direcțiile spre care se cer în
dreptate prioritar 
In acest context, 
punzători de care 
tisfacerea acestor 
lotul electromontaj 
Robert ZHlman, 
cu sprijinul forurilor tutelare 
ți în colaborare cu beneficia
rul — au obligația de a acțio
na în consecință, rapid și prin 
măsuri practice, cu efect me
diat.

la întocmirea doeu- 
tchnice : desCărcăto- 
rez slcnță variabilă 
pentru linii electrice 

totali- 
La acestea 

nu 
că de 

lucrările

preocupările, 
factorii răs- 
depinde sa- 
cerințc — 
Vulcan (ing. 

șeful lotului) 
sprijinul forurilor

beneficiarul 
sub fermă de 

— un tractor, care, 
unor condamnabile 

a fost defectai și

Se știe că praful industrial 
cel mai periculos este praful 
varo conține în componența sa 
bioxid <le siliciu liber (SiO2), 
adică euarț.

Pentru prevenirea silicozei, ți- 
nind scama de gravitatea posi
bilă a hulii și de ireversibilita
tea ci. trebuie să se acționeze 
prin cele mai eficiente mij
loace tehnice care să conducă 
tn combaterea prafului format 
in atmosfera locurilor de mun
că miniere.

încă din anul 1966, la minele 
din Valea Jiului s-a genera
lizat Î11 lucrările orizontale, per
forajul umed, folosindu-se în 
faza inițială ciocanele perfora
toare C.P. 17, < are ulterior, au 
fost, trepl.it, înlocuite cu altele 
superioare de tipul P-2 și Tam- 
pella (percutante), pe conside
rentul obținerii unor viteze mă
rile de perforare.

Cer dările întreprinse în ța
ra noastră au arătat că, în con
diții obișnuite, la perforarea u- 
medă cu 
laterală a apei, 
foratoacele percutante, 
vorizează formarea 
centrații de praf i 
4 000 particule/cmc, 
respunde unei 
m ii 90—92 la 
forajul uscat, 
procesului de 
plexă și continuă a principale
lor operații dintr-un ciclu im
pune căutarea și aplicarea a- 
cclor soluții tehnice care asi
gură cel mai înalt grad <lc se
curitate a muncii și conduc iu 
mod implicit și la reducerea 
efortului fizic al muncitorilor.

Pe această linie, căută-

injecție axială sau 
folosind per

se fa- 
unor con- 

î litre 1 000— 
, ceea ce co- 

eficiențe de nu- 
sută față de per- 
Stadiul actual al 
mecanizare coin-

Dar perseverența 
mec, 
găzii, 
toate 
și pe 
rioare 
fel <ă, 
șefuT 
men,

cadrelor tch- 
spri jinul oamenilor bri- 
iu învins pină la urmă 
hficultățilc. S-a insistat 
linia concretizării supe- 
a eforturilor depuse, ast- 

, timp de o lună de zile, 
sectorului IV, Z. Kcle- 
a participat zi de zi, în

fost de trei ori mai scurt dc- 
cît în cazul perforării cu cio
canul perforator P-2. Autorul 
acestor rinduri n constatat la 
fața locului — adică în gale
ria de legătură Est, blocul V, 
orizontul 500, unde instalația 
de perforat amintită iși conti
nuă rodnic activitatea — și

formă de șlam are este f a-
cunt rapid din gaură.

Se apreciază a. prin folo-
siiea instalației rot.itive-p-rcu-
tante BU-1 la perforarea ău-
iilor de mină, se obține 0 e-
ficiență spori’ă. 0 reducere a

Instalația de perforare rotativă percutau

forat BU-1 în subteran, insta- 
ația a fost demontată în ate
lierul mecanic al unității, pen
tru cunoașterea „pe viu" a com
plicatului mecanism rotire-per- 
cuțic. După ce instalația a fost 
pusă în stare de funcționare, 
au fost instruiți pe rînd, eîte 
un schimb, minerul șef de bri- 

Ungureanu, mine- 
schimb Gheorghe 
M. Petrică, .Ștefan 
doi lăcătuși de re

vizie. Numai după ce acești 
muncitori au stăpinit bine co
menzile utilajului la funcțio
narea în gol, instalația a fost 
introdusă în subteran. Dar iată 
că nu a trecut prea mult timp 
și din cauza manevrelor pri
pite și a fixării necorespun
zătoare în front, s-a rupt co
loana de aeraj de două ori...

gadă Filaret 
rii șefi de 
Mielu, loan 
Bogădoiu și

schimbul I, la frontul de lucru 
in perioada în care instalația 
de perforat BU-1 își încerca 
potențialul din ce în ce mai 
bine în roca compactă. Insta
lația a început să funcționeze 
ireproșabil. Competența tehni
cianului minier, dăruirea oa
menilor la front și-au spus cu- 
vîntul.

Cînd instalația a fost bine 
stăpînită, a urmat pasul hotă- 
ritor, pentru adoptarea „nou
lui" (instalația BU-1) în detri
mentul „vechiului" (perforatoa
rele l’-2, montate ]>e coloane 
telescopice). Și aici a interve
nit spiritul organizatoric și pu
terea de convingere a 
nostru de sector.

Rezultatul • timpul de 
rare a unei găuri de
lungime cu instalația BU-1 a

șefului

perfo-
2,7 ml

alte aspecte care merită a fi 
menționate și anume i

© timpul maxim pentru per
forarea unei găuri de 2,7 m 
lungime, în gresii argiloase, cro
nometrat, este de 2,7 minute;

0 timpul de manevră în ve
derea trecerii
— maximum
• ușurința 

instalației;
© proporția 

praful rezultat 
mai mică, deoarece de pe talpa 
găurii se rup bucăți mai mari 
de rocă decît în cazul perfo
rării cu ajutorul ciocanelor per
foratoare percutante;

© atmosfera locului 
că este mai curată, se 
o umeclare eficace a 
sului rezultat la perf >rme.

la o nouă gaură
1,3 minute;
în manevrarea

prafului fin din 
la perforare este

de mun- 
produce 
detritu- 

sub

Utilaje minerești cu emblema U.U.MLP.
AU FOST LIVRATE IN FAZA FINALA

In ultimele zile ale lunii mai, pe poarta 
Uzinei de utilaj minier Petroșani au ie.șit 
noi utilaje ce vor ajuta celor 
la exploatarea cărbunelui. Pe 
mai tinere mine, aceea de la 
fost expediată o colivie cu 2
goncte/ctaj) In dotarea minerilor de 
roșeni va intra o nouă instalație de 
tare, iar în 
și Dilja, 75 
materialului

din adîncuri 
adresa celei
Livezeni, 

etaje

aceea a minelor din 
cărucioare 

lemnos.

a 
(2 va- 
la Pa- 
cuibu- 

Lupeni
pentru transportul

prăfnirii de p» 911- 9!» la sută 
față de perforajul uscat. Pro
ductivitatea muncii brigăzii lui 
1 ilarei 1 n. urcanu a c ut. 
In intervalul de trei luni (do 
cînd arc insialația BU 1 in do
tare, de la 2,2—2,3 mc/post la

c o
7.0

2,8—3,0 mc/post, jbținindu 
avansare nodic zilnică de 
ml la un profil de 14,0 
indici apropiați de valorile 
ținute de către țările cu un 
nerit rtezvoltat.

Aceste rezultate răsplătesc 
din plin perseverența și ena-* 
citalea șefului de sector Zj" m 
Kelenien și munca ncobos.iă a 
celor trei 'umeri ș< fj de schimb 
conduși de brigadierul Filaret 
Ungureanu, care au reușit s3 
pătrundă „ne mu'rutul" într-un 
timp relativ scurt.

Credem că este timpul să fie 
rezolvat definitiv perforajul ti
med (sau prin captare uscată) 
și in lucrările verticale și în
clinate de la minele din Va
lea Jiului, problemă care tre
buie sâ preocupe pe fiecare 
specialist, fie din domeniu! 
cercetării, fie din cel aplica
tiv, pentru că numai in acest 
fel se pot obține viteze sporite 
de perforare Ș» reducerea efi
cientă a prafului silicogei» la 
aceste lucrări la care, de mai 
mulți ani, se bate pasul pe loc^ 
Dar pentru acea-ua. trebuie per
severență și acțiune.

Ing. Ghcrasini FELEA

mi.

CONSEMNAM
Colectivul de muncitori, ingineri și teh

nicieni din cadrul uzinei își concentrează 
eforturile asupra finisării unor utilaje ce 
vor fi in curînd expediate beneficiarilor. 
Atrag atenția în acest sens, lucrările ce se 
execută la cele 50 de frîne pneumatice sim
ple, 15 transportoare TR-2, 
ticulale, două colivii cu 2 
net/elaj).

In stadiu similar =>e află
culbutare (pentru E. M. Uricani) și 12 
gonete prevăzute cu frîne.

1 500 grinzi ar- 
etaje (un vago-

o instalație de 
va-

t 1 '.t. 1ii. '

? /CV

£

A
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La mina Lonea, în curînd Pe urmele materialelor publicate

Sprijin total’

Trecerea la tăierea și încărcarea 
mecanizată a cărbunelui în abataj

făcute. 
— este 

metalică hidraulică SVJ, sub tavan 
cărbunelui de >a

susținere
plasă metalică, iar evacuarea 
face cu un transportor tip TR-3.
de fronlaliști a lui Ion Cojocarii, care urmează 

combina, se pregătește de eveniment. Cițiva

La unul din abatajele frontale ale minei Lonea, respec
tiv din stratul 3, blocul VI, se va introduce, in cursul lunii 
iunie, o combină de abataj tip I’K-52. In acest fel, va fi 
marcat începutul tăierii și încărcării mecanizate a cărbu
nelui și in abatajele de la Lonea.

Pregătirile pentru introducerea utilajului sint 
Abatajul — cu o lungime a frontului de -18—50 m 
echipat cu 
flexibil de 
Iront se va

Brigada
să lucreze cu 
șefi de schimb și mecanizatori-mineri din brigadă vor pleca 
intr-o vizită de lucru la mina Aninoasa, pentru a vedea 
acolo, pe viu, modul de lucru cu combina similară celei cu 
tare vor fi dotați, a-și însuși cunoștințe legale de utiliza
rea ci.

I’rin introducerea combinei, se scontează pe o creștere 
a productivității muncii in abatajele minei Lonea de la 
6,5—7 tone/post cit se realizează in prezent, la 8—10 tone 
pe post.

„Consolidarea și dezvoltarea 
succeselor în economie impune : 

AMPLIFICAREA RITMURILOR 
PRODUCȚIEI"

Avantajele multiple ale 
formei de salarizare in acord 
global, aplicat tot mai larg 
și pe șantierele de construc
ții din Valea Jiului, nu mai 
trebuie demonstrate .

Un singur lucru se cere 
insă avut neslăbit in aten
ție de către conducerile de 
șantiere cure contractează lu
crările in acord global : buna 
pregătire a munciiț documen
tație, aprovizionarea, funcțio
narea utilajelor și a mijloa
celor ae transport) incit lu
crările să se desfășoare cu 
continuitate pină la termi
narea lor.

Ori satisfacerea acestei 
cerințe de către prima din 
părțile ce au încheiat con- 
tracle-angajament pentru lu
cru in acord global — șan
tierul — de multe ori este 
discutabilă, in detrimentul 
celei de-a doua părți con
tractante — formația de 
muncitori, lată citeva puncte 
slabe de acest gen int Unite 
pe șantierele Văii Jiului la 
lucrări in acord global. Echi
pa de montori a lui Dumitru 
Costică de pe lotul montaj- 
vest Vulcan al T.C.M.M. a a- 
vut contract-angajament la 
montarea mașinii de extrac
ție pentru săparea puțului 
principal Paroșeni. .4u tran
sportat-o oamenii de la puțul 
2 est Petrila la Paroșeni, au 
montat-o. au eentrat-o Urma 
fixarea pe fundație și strun- 
jirea tamburilor, apoi mon
tarea funiilor de extracție. 
Cind a fost să se facă fixa
rea pe fundament, ia șurubu
rile de fundație... ,de unde 
nu-s Echipa a fost nevoită 
să mlreiupă lucrările (ți

contractul-angajament) 
biectivul respectiv și 
altă lucrare in acord 
— montajul funicularului de 
steril Corcești. Dar proble
ma e (in dezavantajul forma
ției de lucru/ că de la prima 
lucrare, nejiind terminata, 
echipa nu poate, deocamda
tă beneficia de restituirea 
garanției. Șt asta nu-i in re
gulă :

3 pre sfirșitul lumi mai, 
bobul pentru transport de 
materiale ce deservea briga
da de zidari a lui loan Guță 
de la lucrările grupului so- 
cial-admmiAii ativ Livezeni 
luate in acord global — din 
cadrul lotului Livezeni al 
T.C.M.M., a fost înlocuit 
cu un altul (primul fiind de
montat și trimis la lucrările 
pentru baza didactică l.E.F. 
Paring;. Tocmai intr-un 
merit cind avea mai 
nevoie 
suporte 
ficării" 
Sport : 
misă stagnare in 
muncii în acord global, 
pățanie asemănătoare cu con
secințe similare a suportat și 
brigada de zidari a lui Marin 
Vulpe de pe șantierul Vulcan 
al (Lupului T.( H., Lot tn lu
na mai, cind, din lipsă de 
schelă metalică, brigada a 
fost nevoită să confecțione
ze schelă din lemn 'operație 
neprevăzută in contract) pen
tru a putea continua finisa
jul exterior la blocul 16. O 
concluzie se impune pentru 
conducerile de șantiere : lua- 
ți măsuri ca brigăzile cu 
munca in acord global'să se 
bucure de sprijin... total !

la o- 
a luat 
global

Tocmai intr-un mo- 
:ind avea mai mare 
brigada a trebuit să 
consecințele „modt- 

in mijloacele de tran- 
o scurtă, dar neper- 

irganizarea 
O

In urma apariției artico
lului cu titlul de mai sus în 
numărul 6 702 din 20 mai 
al ziarului, la redacție a so
sit următorul răspuns din 
partea conducerii F.E.A. „Vis- 
coz.a* Lupeni : „Vă facem cu
noscut că sarcinile de plan 
pe trimestrul II 1971, care 
intr-adevăr sint mai mari cu 
349 mii lei decît realizările 
trimestrului precedent, au 
fost dezbătute atit in ședin
ța comitetului de partid, și 
a comitetului de direcție, cit

și in consfătuirile grupelor 
sindicale din secții.

Felul in care a fost reali
zat planul pe luna aprilie 
(100,6%) precum și realiză
rile de pe luna mai ne în
dreptățesc să prevedem în
deplinirea și chiar depășirea 
sarcinilor de plan pe trimes
trul 11 1971. Realizarea și
depășirea sarcinilor de plan 
pe acest trimestru se va tace 
exclusiv pe seama depășirii 
productivității muncii plani
ficate pe cap de salariat".

Avalanșă 
de nereguli...

...se poate numi starea in 
care au fost găsite două fron
turi de abataj din sectorul 
VI al minei Lupeni, cu pu
ține zile in urmă. De fapt 
sint două avalanșe. PRIMA 
— la abatajul frontal din 
straiul, 5 blocul V, felia a 
3-a constind din nerespec- 
tarea monografici de armare :

© la curățirea cărbunelui 
din galeria de bază erau 
montate 4 grinzi, fiecare 
avind doar cile doi slilpi in 
loc de patru cit prevede mo
nografia de armare ;

© pe fișie grinzile erau 
susținute provizoriu cu scin
dări in loc de scoabe meta
lice ;

© stivele se. montează lin
gă transportor fără a se lăsa 
spațiu pentru circulația per
sonalului, contrar V D.P.M

Ca să fie virj la toate, se 
mai făcea încă ceva deo- 
chiat : depilarea cărbunelui eu 
ciocanul de abataj se exe
cuta prin subminare, iar 
in punctul de deversare a 
transportorului nu erau luate

măsuri de combatere a pra
fului de cărbune.

A DOUA AVALANȘA - 
la panoul 9ll, felia l, din 
același strat și bloc :

& nu se bandaja, nu se 
prindea frontul de lucru con
form monografiei de armare ;

© la capul de intindev 
al transportorului nu era 
făcută ancorarea utilajului, 
deși că de acesta era Jixat 
lam. til d ombină. Un efo ■ 
a fost dcajuns să-l exercite 
combina pe acel lanț și ava
ria transportorului s-a pro
dus; la 10 m distanță de 
capul de tnlinder.-, transpo: 
torul a lost ridicat ca un 
fulg piuă in tavan, și rupt. 
Și. • uimea, toate acestea cra
se nereguli ce puneau in 
pericol viața 
lucrarea minieră, 
— se petreceau in 
maistrului miner 
Pușcariu. \'u-l întrebați ce i 
s-a ..administrai" pentru 
nu și-a făcut datoria, 
bați-l dacă a tras 
te pentru viitor.

C?ÎL_J

totodată,

Electrocar

B !.

AVERTIZAM
Uzina constructoare de u-

vor 
cu

Și 
apă

Procedeul
..Sterling

lor jă es- 
metaiur-

<•« 
între- 

tUt'ăRnnin-

zi, 
Și
28

distinge prin 
comandă ușoa- 
apreciabilă de 
asf.ect exterior

Aceste mașini 
cu dispozitive 
ce va permite rea- 
economii de ener- 
de 25 la sulă.

speciale pentru intreprin- 
mctalurgice din S.egen 
a Germaniei) a fost cun
un mare manipulator de 
care (.întărește 68 t. A-

con- 
des- 

temperatură de

ce puneau 
fruntaliștilor și 

producția 
prezența 
Chir iac

agenția 
pre- 

siste-

semifabricate in greu- 
12 t și cu o lungime 
Construcția de oțel a 
respectiv este sufici-

van sissi

© Tratarea șlamului din 
apele reziduale

In cursul prelucrării șlamu
lui din apele reziduale se obți
ne cenușă pură și gaze arse cu 
temperatul â joasă. 
elaborat de firma 
Drug Company' din S.U.A., se 
bazează pe aceea că, sub pre
siunea și în prezența apei, șla- 
mu), care conține material or
ganic. se oxidează. Apa nu nu
mai că nu împiedică oxidarea, 
ci. mai mult, este necesară a- 
cesteia. In același timp, cenu
șa volatilă, praful, sulful 
multe gaze sint captate de 
și nu ajung în atmosferă.

Șlamul apelor reziduale 
ține 99% apă. Reacția se 
fășoară la

JUO—400°1?1 iar atunci cind șla- 
mul este ars în aer liber, tem
peratura atinge 1 500—2 7000F.

Grație temperaturii reduse, 
pot fi folosite camere de reac
ție mai simple și,
poate fi simplificată prelucra
rea gazelor ce se formează.

• Plastobeton
Specialiștii Academiei tehnice 

„Wat“ de la Varșovia au ela
borat un nou material de con
strucție, denumit „Plastobeton'. 
In acest nou beton, cimentul 
a fost înlocuit cu un matei ial 
plastic special din rășini sin
tetice. Plastobetonul are o 
priză de 3 ori mai rapidă, Iar 
rezistența sa este de lot atîtea 
orj mai mare decît a celor mai 
b ine betoane utilizate pînă în 
prezent. Betonul tradițional a-

tinge o rezistență de 200 kg/cmp 
după 20 de zile, in timp ce 
nou) beton atinge o rezistență 
de 650 kg/cmp, chiar in prima 

de 800 kg/cmp după 7 zile 
aproape de 900 kg/cmp după 
de zile.

La același centru au (ost re
alizate, și in 1971 vor îi date 
în producție, autocare cu com
bustibil gazos, destinate încă- 
perilor închise. Au fost realiza
te. de asemenea, elevatoare ti
ni versale cu motor fără dema- 
ror. Este vorba de un patent 
bulgar despre care
B.T.A. precizează că el 
zintă avantaje față de 
mele de acționare folosite piuă 
în prezent, 
fi dotate și 
impuls, cea 
li za rea unei 
gie electrică

In It.P. Bulgaria, la Centrul 
de cercetări științifice de pe lingă 
Uniunea economică de stat 
„Balkankar", a fost realizat 
modelul unui electrocar, cu 
care se pot ridica încărcături 
pină la e înălțime de 7,2 m. 
Electrocarul se 
manevrabilitate, 
ră, o rezervă 
energie și 
modern.

• Manipulator de forjă 
gigant

tilaje 
deri 
(R.F. 
struit 
forjă,
cest manipulator, Cu propulsie 
eleclrohidraulică, va ține și va 
deplasa 
late de 
de 4 m. 
colosului
ent de rez stentă pentru urice 
manevră în operațiile de 1 >rja- 
re. Mișcarea de rotație a cleș
telui său poale fi reglată după 
nevoi. Un puternic sistem de 

vibrațiile
Un puternic 

arcuri amortizează 
cmcanului pneumatic.

Noul manipulator de 
te destinat unei uzine 
gice din Remscheid.
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Pregătiri în vederea discuțiilor
recapitulative în învățămîntul de partid

Comitelui de partid, orga
nizațiile de bază de la E. W- 
Pclrila sînt preocupate de a- 
sigurarca închiderii în bune 
condițiuni a învățămîntului 
de partid. Prin acțiunile ini
țiate în vederea pregătirii dez
baterilor recapitulative de 
sfîrșit de an urmărim ca a- 
ccstea să contribuie la apro
fundarea și cristalizarea ma
terialului studiat de-a lungul 
nnuluj în cercuri și cursuri, 
la clarificarea problemelor 
mai puțin înțelese. în scopul 
îmbogățirii cunoștințelor po
litice și ideologice ale mem
brilor de partid și ale celor-

Cu consultarea secretarilor 
organizațiilor de bază, a ac
tivului de partid au fost sta
bilite temele ce urmează să 
constituie obiectul dezbateri
lor din cadrul convoibirilor 
de sfîrșit de an. In acest 
sens am prevăzut cî»e 1—2 
teme dintre care una se re
feră la cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu 
la adunarea solemnă din Ca
pitală la 7 mai 1971 cu oca
zia semicentenarului Partidu
lui Comunist Român, iar cea 
de a doua cuprinde probleme 
teoretice și practice în legătu
ră cu îndeplinirea obiective
lor economice.

finind seama de faptul că 
acest an constituie un start

pentru cincinalul 1971 — 1975, 
am căutat ca in dezbaterile

■ cui le cu profil t 
mic să i idk âm acele pi >blc - 
mc a căror soluționare con
cură nemijlocit la real? arca 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate pe anul 
1971. Vom pune de asemenea 
accent și pe alte teme de 
importanță majoră ca < pro
gramul construirii societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ; un obiectiv esențial al 
etapei actuale — perfecționa
rea continuă a organizării so
cietății etc.

In slrinsă legătură cu pro
blemele economice, în unele 
cercuri ca cele de educație 
moral-cetățenească și ciclurile 
de conferințe, se vor discuta 
și probleme legate de diferi
te aspecte ale activității or
ganizațiilor de partid, privind 
ridicarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, educa
rea lor patriotică, ateist-șliin- 
țifică, sporirea răspunderii 
lor pentru îndeplinirea obli
gațiilor profesionale și ob
ștești.

O deosebită atenție am a- 
cordat pregătirii discuțiilor 
în cadrul cercului care cuprin
de cadrele de conducere. In 
aceste cercuri se pune accent 
pe documente de partid și 
mai ales pe cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu

ocazia sărbătoririi semicente
narului partidului.

Pentru o mai buna crista
lizare a problemelor ce vor 
fi dezbătute cu ocazia discu
țiilor recapitulative de sfîrșit 
de an, în cadru) comitetului 
de partid a fost croat un co
lectiv caro, la cererea cursan- 
ților, va da consultații la di
ferite probleme ce urmează 
să constituie obiectul discu
țiilor de sfîrșit de an.

Temele și data discuțiilor 
recapitulative au fost stabili
te și aduse la cunoștința or
ganizațiilor de partid și, prin 
ele, a cursanților pentru ca 
aceștia să aibă timp să se 
pregătească, să asigure un 
nivel ridicat discuțiilor.

Tinînd seama de indicațiile 
conducerii partidului, mem
brii biroului comitetului de 
partid, au fost repartizați pe 
cercuri și forme spre a ajuta 
la întreaga acțiune de închi
dere a învățămîntului. Ei vor 
participa, totodată, și Ia con
vorbirile de sfîrșit de an.

Cu ocazia închiderii învă
țămîntului de partid vom 
cere părerea cursanților și în 
legătură cu organizarea nou
lui an al învățămîntului de 
partid, în scopul perfecționă
rii calitative a acestuia în 
viitor.

Birou] comitetului de par

tid, făcînd bilanțul rezultate
lor obținute în actualul an al 
învățămîntului de partid a 
considerat că este nccesai ca 
și în perioada de vară să se 
continue munca de educare 
a comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii. In fața lor 
se vor prezenta expuneri, in 
formări politice, se vor da 
consultații pe diferite teme. 
Pentru înlăturarea paralelis
melor în această muncă sau 
aglomerarea oamenilor cu șe 
dințe am elaborat un pian 
de măsuri în care ne-am pre 
văzut pentru toată perioada 
de vară activitățile politico- 
educative ce vor avea loc și 
tematica lor.

Cerințele dezvoltării con
științei partinice a comuniști
lor impune ca organele și or
ganizațiile de partid să îmbu
nătățească continuu activita
tea ideologică. Pentru acest 
lucru este necesar ca în noul 
an de învățămînt să angajăm 
în munca ideologică cele mai 
bune cadre propagandistice, 
să ne preocupe mai mult dez
voltarea combativității ideolo
gice a comuniștilor în toate 
domeniile de activitate.

Tiberiu SVOBODA, 
membru în biroul 

comifclutui de partid 
nl minei Petrila

I 
I 
I
I 
s 
s
I
I 
II
I
i i 
i i 
iI
I
8
8
8 
l
I 
I
I

MIERCURI 2 IUNIE

18,00 Deschideren emisiunii. 
Ex-Terra '71 — emisiu- 
ne-concurs de construc
ții tehnice pentru pio
nieri și școlari.

18,25 Mult e dulce și fru
moasă.. Emisiune de 
prof. dr. Sorin St aii.

18.40 Confruntări. Eficiența 
unei dezbateri. Factori 
de răspundere din or
ganele economice de 
sinteză despre aplicarea 
propunerilor privind îm
bunătățirea activității de 
valorificare a rezultate
lor cercetării științifice.

19.10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20.10 Reflector.
2030 Fotbal : Finala „Cupei 

campionilor europeni" : 
Ajax Amsterdam — Pa- 
nathinaikos Atena. 
Transmisiune directă de 
la stadionul Wembley 
din Londra.

22,15 Aventuri in "epoca de 
piatră — film de de
sen animal.

22.40 Secvențe italiene.
22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

SESIUNE DE EXAMENE EA I. N. P.
[Urmare din pag. 1)

Periodic, la nivelul decana
telor și sâptămînal cu activul 
organizațiilor de masă și cu 
responsabilii profesionali de 
«trupe a fost analizată frecven
ța studenților, luindu-se de fie
care dală măsurile ce se im
puneau pentru remedierea si
tuației de fapt constatată. Cu 
prilejul adunărilor generale — 
analizîndu-se situația frecvenței 
și situația profesională — s-a 
indicat membrilor de partid 
să-și aducă contribuția la asi
gurarea unei atmosfere propice 
studiului individual și procesu
lui de învățămînt în general.

Organizațiile de bază P.C.R. 
dm ' cadru] ambelor facultăți 
au sprijinit organizațiile de 
tineret pentru a-și intensifica 
activitatea politică și profesio
nală în cadrul grupelor de stu- 
denți pentru frecventarea cu 
regularitate a tuturor formelor 
de învățămînt. respectarea dis
ciplinei universitare, creșterea 
simțului de răspundere față de 
îndatoririle lor de studenți.

In vederea asigurării timpu
lui necesar pentru studiul in
dividual s-a acordat o deose
bită atenție întocmirii orarului, 
urmărindu-se realizarea unei 
■repartiții echilibrate a orelor 
de cure, seminar, proiecte și 
lucrări practice pe ani de stu
dii și zile, eliminarea ferestre
lor și asigurarea unui număr 
sporit de după-amieze libere.

S-a acordat toată atenția des
fășurării studiului individual al 
studenților pe tot parcursul se
mestrului, prin punerea la dis
poziție a sălilor de lectură în 
toate căminele, a amfiteatrelor, 
seminariilor și bibliotecii din 
Institut, precum și a sălilor de 
desen cu dotarea corespunză

toare pentru executarea în con
diții bune a proiectelor de an 
și de diplomă.

Marea majoritate a cadrelor 
didactice ale catedrelor a spri
jinit acțiunile preconizate de 
organizațiile de partid și de
canate, respectînd orarul întoc
mit și prevăzînd în planul de 
muncă al catedrelor și în pla
nurile individuale principalele 
acțiuni în concordanță cu pla
nul de măsuri al institutului. 
Astfel, prin vizitele făcute de 
cadrele didactice la cămine și 
sălile de lectură s-a urmărit 
modul de utilizare a timpului 
liber și de desfășurare a stu
diului individual, făcîndu-se de 
fiecare dată recomandările a- 
decvate.

Consultațiile organizate de 
colectivele do catedră au per
mis studenților elucidarea unor 
probleme neînțelese la curs 
precum și adîncirea unor ca
pi tole-chcie pentru asigurarea 
unei viziuni de ansamblu a- 
supra cursului.

Ritmicitatea acumulării cu
noștințelor precum și calitatea 
acestora a fost urmărită în ca
drul seminariilor prin răspun
surile date sau prin lucrări de 
control, prin sondaje directe e- 
fectuate de șefii de discipline 
la cursuri și prin expuneri de 
referate din materialul biblio
grafic indicat.

Rezultatele obținute la lucră
rile de control au constituit 
obiectul unor analize în cadrul 
catedrelor și al adunărilor ge
nerale de partid și al asocia
ției studenților. Studenții care 
au obținut rezultate slabe la 
aceste lucrări de control au fost 
îndrumați în mod special de 
.ătre cadrele didactice, primind 
teme de casă suplimentare și 
fiind chemați, totodată, la frec

ventarea obligatorie a consul
tațiilor.

Pe întreaga perioadă a actua
lei sesiuni de examene, la fie
care catedră, pe discipline, sînt 
prevăzute consultații, iar la u- 
nele laboratoare și la biblio
teca institutului au fo6t pre
lungite programele de lucru 
pentru a satisface pe deplin 
necesitățile de studiu ale stu
denților.

In sesiunea prezentă, comu
niștii se află în fruntea masei 
de studenți exercilînd rolul mo
bilizator în !
• atragerea studenților la 

folosirea consultațiilor ca for
mă de înțelegere, adîncire și 
sistematizare a cunoștințelor;

© antrenarea studenților la 
efectuarea unui studiu indivi
dual sistematic, prin folosirea 
materialului bibliografic exis
tent în bibliotecă și utilizarea 
rațională a timpului dedicat 
studiului;

© mobilizarea studenților în 
vederea prezentării la exame
ne în număr cît mai mare și 
cît mai bine pregătiți;

© folosirea stației de radio
amplificare pentru populariza
rea rezultatelor bune ale unor 
grupe sau studenți în prezen
tarea la examene ca și com
baterea unor exemple nega
tive.

Avem convingerea că prin 
ducerea la îndeplinire a mă
surilor preconizate, prin acti
vitatea tuturor factorilor de ca
re depinde buna pregătire a 
disciplinelor de examen, sesiu
nea în cere intrăm, care se va 
desfășura în condițiile unei exi
gențe raționale sporite, va ilus
tra o creștere substanțială a 
nivelului conștiinței și simțu
lui de răspundere al studenți
lor noștri.
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PROPUNERI, SUGESTII,
DIN PARTEA

CUMPĂRĂTORILOR
Chioșcul alimentar nr. 91 

situat in incinta minei Dîlja 
satisface numeroase cerințe 
ale salariatilor acestei mari 
unități economice. Aflat și 
în atenția echipei de control 
obștesc care activează pe a- 
ceastă rază a orașului, chioș
cul a fost recent vizitat de 
membrii acesteia, cu care 
prilej s-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea , deser
virii cumpărătorilor. Astfel, 
s-a propus dotarea chioșcului

Cu un cîntar corespunzător și 
un frigider pentru păstrarea 
alimentelor, precum și mon
tarea unui ventilator în ma
gazia chioșcului.
‘ Folosim această cale pen
tru a aminti conducerii 
O.C.L. Alimentara dorințele 
cetățenilor, care se înscriu 
printre clienții permanenți 
ai chioșcului.

Ion CIUR, 
pensionar
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Concursul se va ține în ziua de 7 iu
nie a.c., ora 9, la sediul exploatării.

Fot participa la concurs și angajați ai altor unități care îndeplinesc condițiile cerute de 
către reglementările in vigoare.

Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute de către H.C.M. nr. 914/1968.
Actele pentru concurs se vor depune pină în ziua ținerii concursului la biroul personal 

al exploatării.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la biroul personal al 

oxploatării cu sediul in Petroșani, str. Cărbunelui nr. 2, telefon automat 204.
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Să ne
cunoaștem

GRUPA SANGUINA

QSleagul roșu
Aprovizionarea, în discuția deputaților

Zilele acestea a avut loc 
sesiunea consiliului popular 
al comunei noastre. Depută
ții și invitații au discutat 
despre modul în care este 
asigurată aprovizionarea popu
lației cu diferite produse, 
preconizînd totodată măsurile 
necesare îmbunătățirii ei. Din 
raportul prezentat și discu
țiile purtate de Petru Chinda, 
Andrei Krakovscki, Gheorghe

Nițaș, Vasile Bobei și Maria 
Dumitraș a reieșit că în a- 
cest an aprovizionarea și de
servirea populației s-a îmbu
nătățit considerabil. In se
siune s-au făcut și unele pro
puneri privind aproviziona
rea și deservirea, educarea 
tinerilor lucrători din comer
țul socialist, activitatea con
trolului obștesc.

Olga COl’lL

Întrecerea patriotică continuă
Potrivit planului adoptat 

de sesiunea consiliului popu
lar din luna noiembrie, s-a 
preconizat oa în acest an să 
se efectueze, prin muncă pa
triotică, lucrări gospodărești 
In valoare de 812 000 lei. Bi
lanțul de pînă acum arată 
că s-au efectuat lucrări a 
căror valoare se ridică la 
712 000 lei, ceea ce reprezin
tă 107,20 lei pe fiecare lo
cuitor. De altfel, problema 
înfrumusețării comunei a con
stituit și obiectul dezbateri
lor din sesiunea ce a avut 
loc în luna martie a. c. S-a 
hotărît repararea a 11500 
metri pătrați de străzi și tro
tuare, plantarea a 2100 bu
căți salcîmi pe terenurile pe
riclitate de eroziuni, curăți
rea albiei pipiului ce trece 
prin comună, executarea a 
50 metri liniari de îndiguiri, 
nivelări de terenuri și ame
najări de zone verzi, între
ținerea bazelor sportive și-alte 
lucrări.

Rezultatele frumoase obți
nute în gospodărirea locali

tății se datoresc contribuției 
aduse de E. NL Aninoasa, 
sectorul I.G.L., condus de 
Francisc Deak, sectorul I.G.C., 
condus de Vaier Rădoi, S.U.T., 
T.C.M.M., organizațiile U.T.C. 
din comună și de la mină, 
elevii de la șooli și comite
tul de femei. De menționat, 
de asemenea, aportul depata- 
ților Pavel Popa, Elena Șor- 
tan, Lucreția Schneider, Au
relia Mihelea, Saveta Tornuș, 
Ioan Bornemisa, loan Șortan, 
Elena Marcu, Alexandru Ar
vai, Ioan Băloi Burlec, Ema 
Matei, loan Miclăuș și Lu
dovic Balaj. Dintre cetățeni 
s-au remarcat îndeosebi Al
bert Konya, Tudor Voicilă, 
Francisc Truczkai, Toma Fur- 
dui, Simion Mera, Francisc 
Szuhan, Gheorghe Dobrican, 
Simion Hreniuc, Vasile Ni
țaș și alții.

întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea comunei con
tinuă cu intensitate.

Iosif Ș1MO 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al comunei Aninoasa

• • • la Anin

Corespondenții 
și cititorii 

ne scriu despre 
localitatea lor

• • ®
Posibilități 
de sporire 

a numărului 
de animale

In ziua de 18 mai a. c. la 
căminul cultural din Iscroni 
a avut loc o consfătuire cu 
crescătorii de animale din lo
calitate. S-au reliefat cu a- 
ceastă ocazie marile avantaje 
de care se bucură crescătorii 
de animale ca urmare a a- 
plicării legii privind organi
zarea, administrarea și folo
sirea pajiștilor, loturilor zo
otehnice și semincere. pre
cum și a stațiilor comunale 
de montă, adoptată în cadrul 
celei de a Vl-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Gh. PETRILEANU

Fondul locativ - 
bine gospodărit
In această primăvară co

lectivul sectorului I.G.L. din 
comuna noastră a zugrăvit 
10 000 metri pătrați de fa
țade. valoarea lucrărilor res
pective ridieîndu-se la 30 000 
lei. S-au evidențiat echipele 
de zugravi conduse de Emil 
Zaharia și Gheorghe Pacnejer. 
Pentru estetica localității, sa- 
lariații aceluiași sector au 
mai aliniat sau desființat 80 
metri liniari de garduri și 
au construit două podele.

Șlefan ALBU

oasa

La începutul secolului nos
tru, în anul 1900, după nenu
mărate încercări, s-a produs 
descoperirea capitală a lui 
Landsteiner, a grupelor san
guine umane. Așa s-au pu
tut explica o serie de eșecuri 
grave anterioare soldate cu 
accidente mortale prin trans- 
fuzarea sîngelui provenind 
de Ja un donator de grupă 
nepotrivită.

Astăzi s-a ajuns la un sis
tem perfecționat de adminis
trare a sîngelui pentru sal
varea vieții bolnavilor care 
au ca singură șansă de su
praviețuire o transfuzie ur
gentă de sînge.

Ori de cile ori organismul 
omenesc pierde în scurt timp 
o cantitate importantă de 
sînge ea urmare a unei naș
teri complicate, a unei răni, 
a unui accident însoțit de o 
hemoragie internă sau de o 
hemoragie externă, în diferi
te anemii grave, boli de sîn
ge, cancer, intoxicații cu 
bioxid de carbon sau de altă 
natură, la anumiți bolnavi 
cu tulburări grave ale f’in< 
țiilor rinichiului sau la noi 
năseuți cu boală hemolitică, 
în operații pe inimă, în di
ferite operații chirurgicale 
mari în care se pierde mult 
sînge, singura salvare rămîne 
înlocuirea rapidă și corectă 
a sîngelui pierdut de orga
nismul omenesc.

Pentru a veni în ajutorul 
salvării propriei noastre vieți 
și pentru a ușura mult mun
ca dramatică a medicului in 
astfel de situații, devine ne
cesar să ne cunoaștem grupa 
de sînge pentru a nl se pu
tea da din timp util ajuto
rul medical cel mai eficace.

Pină astăzi știința medica
lă a stabilit că sîngele ome
nesc are 12 sisteme sangui
ne cu 37 grupe,, dar lista 
descoperirilor în acest do
meniu este departe de a fi 
■închisă.

Cel mai important sistem 
sanguin în practica admi
nistrării sîngelui rămîne sis
temul AOB care cuprinde 
patru grupe sanguine re
partizate in diferite procente 
la toată populația globului 
pămîntesc.

Cele patru grupe de sînge 
din acest sistem sînt grupa 
O I, grupa A II. grupa B UI 
și grupa AB IV. In esență, 
la toate popoarele există 
toate aceste grupe dar cu e 
frecvență foarte diferită. 
Astfel, indienii din America 
au aproape exclusiv grupa 
O 1, australienii, unele tri
buri de eschimoși, armenii, 
populația alpină și vcsl-eu- 
ropeană au în procent mai 
mare grupele O I și A 11. 
In Europa frecvența grupei 
B III descrește de la est 
spre vest astfel că în Spania 
această grupă este extrem de 
rară, în timp ce în Asia Cen
trală grupa B III predomină.

La noi în țară primele sta
tistici arată că frecvența este 
următoarea : grupa O 1 36 la 
sută, grupa A 11 41 la sulă, 
grupa B III 16 la sulă și 
grupa AB IV 7 la sută.

Un alt sistem sanguin im
portant în practica trar.slu- 
zională este sistemul Rh. 
Este interesant de aflat că 
acest factor Rh este comun 
pentru om și pentru maimuța 
Rhesus. 85 la sută din oa

meni au în sînge acest fac
tor și se numesc Rh pozitivi 
și 15 la sută care nu-1 pose
dă se numesc Rh negativi.

Pentru a salva un bolnav 
care are nevoie de sînge spre 
a supraviețui, sîngele nu se 
poate da oricum. Trebuie să 
se cunoască grupa de singe 
a bolnavului cît și grupa de 
sînge a flaconului de sînge 
ce urmează a fi transfuzat

Astfel, un flacon de sînge 
O 1 poate fi dat bolnavilor 
de grupă O I, A II, B III și 
AB IV cu unele restricții ce 
apar mai importante în ul
timul timp ; un flacon de sîn
ge de grupa A II poate fi 
dat unui bolnav de grupă 
A II, AB IV ; un flacon de 
sînge B III poate fi dat unui 
bolnav de grup sanguin B 111 
și AB IV, iar un flacon de 
sînge de grupă AB IV poate 
fi dat numai unui bolnav 
de grup AB IV. !

Pe de altă parte un fla
con de sînge cu grup Rh po
zitiv poate fi dat numai bol
navilor cu grup sanguin Rh 
pozitiv, în timp ce un flacon 
de sînge Rh negativ poate 
fi dat aîit bolnavilor de grup 
sanguin Rh negativ cît și ce
lor de grup Rh pozitiv.

Orice altă administrare de 
sînge în afară de cele enu
merate mai sus pun în peri
col și mai mare viața și se 
soldează în cele mai multe 
cazuri cu accidente mortale.

Cunoașterea grupului san
guin Rh sau AOB are de a- 
sșmenea importanță și pen
tru familiile care doresc sau 
așteaptă un copil. Este știut 
că perechile in care soția 
este Rh negativă, iar soțul 
Rh pozitiv sau acelea în care 
soția este de grup O I iar 
soțul este A 11, B III sau 
AB IV trebuie să se facă 
un control imunoserologic m 
cursul sarcinii deoarece pot 
apărea nepotriviri (izoimum- 
zări) care să dăuneze sarci
nii și mai ales copilului care 
se naște cu boală hemolitică.

Din cele de mai sus reie
se necesitatea că fiecare ce
tățean are datoria față de 
propria lui viață, in cazul în 
care aceasta va fi pusă în 

■pericol, sau pentru a salva 
cu sîngele lui o altă viață, 
de exemplu a soției, a copi
lului. a unei rude sau a unui 
tovarăș de muncă, să-și cu 
noaseă din. timp grupa de 
sînge din care face parte.

Manifestând o deosebită 
grijă față de om, statul nos
tru socialist a legiferat de 
curînd obligativitatea deter
minării grup-'hii de sînge a 
cetățenilor patriei și înscrie
rea grupei în buletinul de 
identitate.

Spitalul Petroșani și Cen
trul de recoltare și conserva
re a sîngelui Petroșani ur
mează să treacă în următoa
rele zile la împlinirea aces
tei sarcini care vine în fo
losul populației.

Intr-o primă etapă urmea
ză să se prezinte pentru de
terminare toți cetățenii cure 
pru.iesc buletine de identi
tate noi și toți conducătorii 
auto.

Datele de prezentare cit și 
locul, urmează să se comu
nice din timp.

Dr. Virgil MARTIN, 
medic — directorul 
C.R.C.S. Petroșani
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! Gală de filme românești I

române, conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, g

la Phenian

(Urmare din pag. 1)

Ia amploare tot mai mare lup
ta popoarelor chinez, coreean. 
Japonez și din alte țări asia
tice împotriva încercărilor 
react iunii americano-Japoneze 
de a reînvia militarismul japo
nez, Frontul unit internațional 
antiamerican cunoaște o dez
voltare foarte mare. Lupta re
voluționară a popoarelor lumii 
se desfășoară coordonat cu 
lupta și rezistența unită a ță
rilor mici și mijlocii împotri
va politicii de forță a super- 
puterilor, lupte și rezistență ca
re se sprijină reciproc și se a- 
'dună intr-un puternic torent 
revoluționar, asaltind în mod 
năvalnic dominația reacționară 
a imperialismului. Imperialis
mul american și lacheii săi se 
află intr-o situație tot tnai crea. 
Cu toate acestea, neîmpăcindu- 
se cu eșecurile suferite, ei se 
vor mai zbate în mod disperat, 
luptele revoluționare duse do 
popoarele din diferite țări vor 
mai cunoaște zigzaguri și reve
niri. De aceea, popoarele din 
toate țările trebuie să-și ascută 
vigilența, să-și întărească uni
tatea și să persiste în luptă, și 
numai astfel vor putea păși 
mereu înainte în mod vic
torios.

Constatăm cu bucurie că po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a obținut victorii în
semnate atît în lupta împotriva 
șovinismului de mare putere, 
cît și în lupta pentru constru
irea socialismului. Dv. ați ținut 
piept presiunilor exercitate din 
afară, ați zădărnicit controlul,

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) 

voluționare împotriva exploată
rii și asupririi.

Sîntem bucuroși să consta
tăm că, în condițiile victoriei 
revoluției socialiste în cele două 
țări, ale construirii noii orin- 
duiri, aceste relații cunosc o 
evoluție pozitivă pe toate pla
nurile — politic, economic, teh- 
nico-științific.

Forța și trăinicia relațiilor 
noastre izvorăsc din faptul că 
ele sint așezate în mod ferm 
pe temelia de neclintit a prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, a 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne, e- 
galității in drepturi și întraju
torării tovărășești.

Avem convingerea că vizita 
delegației române în Republica 
Populară Chineză, convorbirile 
pe care le vom purta cu con
ducătorii de partid și de stat 
ai Chinei populare se vor în
scrie ca o dată importantă în 
cronica relațiilor româno-chine- 
ze, ca o contribuție de prim 
ordin la mai buna cunoaștere 
reciprocă, Ia întărirea prieteniei 
și colaborării frățești dintre 
partidele, guvernele și popoa
rele noastre, în folosul ambe
lor țări, al luptei antiimperia- 
liste, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Stimați tovarăși.

Poporul român urmărește cu 
deosebit interes ampla activi
tate a poporului chinez pentru 
edificarea noii societăți, succe
sele pe care oamenii muncii 
din China populară le obțin 
în dezvoltarea economiei, ști
inței, culturii, in întărirea și 
înflorirea multilaterală a patriei 
lor socialiste. Ne bucurăm în 
mod sincer de marile transfor
mări înnoitoare in urma cărora 
China a devenit un stat socia
list puternic, cu o economie in 
plin avînt, cu un însemnat po
tențial tehnic și științific.

Toate aceste succese sint ro
dul muncii fără preget a har
nicului și talentatului popor 
chinez, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Mao Tzedun, partid 
cu o bogată experiență revo
luționară, călit în focul înde
lungatelor bătălii pentru eli
berarea națională și socială, 
pentru triumful revoluției anti- 
împerialiste, pentru făurirea 
noii orinduiri sociale.

Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor apreciază

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Samdech Norodom Sianuk

Președintele Consiliului de 
Stat al Republciii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, și 
îon Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, au primit în cursul zilei

în Republica Populară Chineză
Toastul tovarășului Ciu En-lai

intervenția și amenințările de 
agresiune din partea imperia
lismului. apărind cu vitejie in
dependența națională și suve
ranitatea țării. Bizuindu-vă pe 
forțele proprii, inlăturind una 
după alta numeroase greutăți, 
ați dezvoltat în mod rapid e- 
conomia națională, făcind ca 
întreaga țară să se afle în plin 
proces de înflorire. Poporul ro
mân este un popor dîrz, care, 
călindu-se în luptă, a devenit 
și mai ferm și mai puternic. 
In prezent, poporul frate ro
mân. strîns unit în jurul Par
tidului Comunist Român, îna
intează cu pași mari pe calea 
independenței și dezvoltării de 
silfi» stătătoare. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„atunci cînd un popor este ho- 
tărit să-și apere independența 
și libertatea nu există forțe in 
lume in stare să-l îngenun
cheze, să-l supună*. Aceasta 
exprimă voința fermă și încre
derea în victorie a poporului 
român în lupta sa unită. Po
porul chinez nutrește o mare 
admirație față de spiritul re
voluționar al poporului român, 
caracterizat prin sfidarea for
ței brutale, față de îndrăznea
la in lupta și eforturile susți
nute pentru dezvoltarea patri
ei ; el se bucură din toată ini
ma de faptul că Republica So
cialistă România prosperă și 
înflorește tot mai mult.

Partidul, guvernul și poporul 
român sprijină în mod consec
vent războiul de rezistență al 
popoarelor celor trei țări din 
Indochina împotriva agresiunii 
americane și pentru salvarea 
națională. România se numără 
printre primele țări care au 

în mod deosebit rolul Repu
blicii Populare Chineze în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru eliberarea socială și națio
nală a popoarelor, pentru pace 
și securitate in lume. Desfă
șurarea evenimentelor arată că 
fără participarea Republicii 
Populare Chineze nu pot fi re
zolvate cu succes importantele 
probleme ale vieții internațio
nale contemporane.

Stimați tovarăși,

Luna trecută, partidul nostru 
a sărbătorit împlinirea a 50 
de ani de la crearea sa. Cu a- 
ceastă ocazie, poporul român 
a făcut un bogat bilanț al rea
lizărilor obținute de-a lungul 
anilor, sub conducerea parti
dului, in lupta pentru elibera
rea de exploatare și asuprire, 
pentru construirea noii orîn- 
duiri.

In prezent, întregul nostru 
popor acționează cu fermitate 
pentru a asigura transpunerea 
cu succes în viață a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului — care va 
marca un pas hotărîtor pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție primordială 
dezvoltării prieteniei, alianței 
și colaborării cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele co
muniste și muncitorești.

Considerînd că în condițiile 
de astăzi unitatea țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
constituie un factor esențial al 
întăririi frontului antiimperia- 
list, a forțelor revoluționare și 
progresiste de pretutindeni, 
partidul și statul nostru depun 
toate eforturile pentru a se de
păși dificultățile existente as
tăzi în relațiile dintre țările 
socialiste și dintre partidele co
muniste, militează activ pentru 
întărirea coeziunii lor in lupta 
împotriva imperialismului și 
reacțiunii, pentru socialism și 
pace in lume.

Un rol important în lupta 
antiimperialistă îl au noile sta
te naționale, formate pe rui
nele fostelor imperii coloniale 
și care militează pentru dez
voltare de sine stătătoare, îm
potriva oricăror forme de asu
prire și dominație străină, de 
neocolonialism.

Este caracteristic epocii noas
tre avintul puternic pe care îl 
cunoaște procesul revoluționar, 
faptul că tot mai largi forțe 
sociale se ridică la lupta îm
potriva imperialismului, pentru 

de marți, la reședința oficială, 
pe Samdech Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei, și soția sa, 
Monique Sianuk, împreună cu 
Penn Nouth, premierul guver

recunoscut guvernul regal do 
uniune națională al Cambodgi- 
ci. Poporul român sprijină lup
tele revoluționare ale popoare
lor din diferite țări, aducîn- 
du-și astfel contribuția la cau
za revoluționară a popoarelor 
din întreaga lume. Poporul 
chinez, dă o înaltă apreciere a- 
cestei poziții juste a României.

Dragi tovarăși români,
In ultimii ani, relațiile din

tre partidele, țările și popoa
rele Chinei și României au cu
noscut o mare dezvoltare. Pri
etenia și unitatea noastră st* 
întăresc necontenit, relațiile de 
colaborare și întrajutorare în 
diferite domenii se lărgesc pe zi 
ce trece. Tovarășul Mao Tzc- 
dun spune că „Luptele drepte 
ale popoarelor din întreaga lu
me se sprijină reciproc". Atît 
în lupta pe plan internațional, 
cît și în activitatea de construc
ție a țării noastre, tovarășii ro
mâni ne-au acordat un sprijin 
și un ajutor activ. Delegația 
de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care face în prezent 
o vizită în țara noastră, ne-a 
adus sentimentele de profundă 
prietenie ale poporului român, 
și acest lucru constituie un 
sprijin și un imbold pentru po
porul chinez. Pentru aceasta, 
vă mulțumim din inimă.

Relațiile de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre se bazează pe învăță
tura marxist-leninistă și pe in
ternaționalismul proletar, se 
călăuzesc cu strictețe după 
principiile respectării reciproce 
a suveranității și integrității 
teritoriale, neagresiunii reci
proce, neamestecului în trebu

elberarea socială și independen
ță națională, pentru pace și co
laborare intre popoare. Desigur, 
nu putem uita că cercurile im
perialiste încearcă continuu să 
atenteze la independența și su
veranitatea popoarelor, duc o 
politică de presiune, de ames
tec și dictat, sprijină prin for
ța armelor regimuri reacționa
re în diverse țări, creează și 
întrețin în diferite zone ale glo
bului focare de încordare și 
conflict, că atita vreme cît se 
mențin imperialismul și politica 
sa agresivă continuă să per
siste și pericolul unui nou 
război mondial. Dar o analiză 
obiectivă a raportului real de 
forțe pe plan mondial demon
strează că superioritatea se 
află de partea forțelor progre
sului și păcii, că imperialismul 
nu-și mai poate impune, după 
plac, politica sa. Așa cum a- 
precia și tovarășul Mao Tzedun, 
.Primejdia unui nou război 
mondial există încă, și popoa
rele tuturor țărilor trebuie să 
fie pregătite. Dar revoluția este 
principala tendință a lumii de 
astăzi" Acționînd unite, po
poarele lumii pot asigura dez
voltarea ’ progresistă a societă
ții, pot salvgarda pacea și se
curitatea lumii.

Partidul, guvernul și poporul 
român acordă întregul lor spri
jin luptei juste a poporului 
vietnamez, a celorlalte popoare 
din Indochina, împotriva agre
siunii imperialiștilor americani, 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, pentru retragerea to
tală a trupelor Statelor Unite 
ale Americii din această zonă, 
pentru respectarea dreptului 
popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian de a-și hotărî 
singure destinele.

Ca țară europeană, România 
acționează în mod ferm pentru 
instaurarea unui climat de secu
ritate și pace pe continentul 
nostru, pentru realizarea unei 
conferințe general-europene, cu 
convingerea ca fiecare pas îna
inte în îmbunătățirea situației 
în Europa — de unde au iz
bucnit in trecut două războaie 
mondiale — se va răsfrînge 
pozitiv asupra întregii atmosfe
re internaționale.

Pornind de la realitatea că 
în lume există state cu orin
duiri sociale diferite, țara noas
tră militează activ pentru în
făptuirea coexistenței pașnice, 
pentru dezvoltarea colaborării 
între state pe baza principiilor 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne și egalității în drepturi. 
Instaurarea deplină a acestor 

nului regal de uniune națională 
al Cambodgiei, președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.K., 
și soția sa. Au fost prezenți, de 
asemenea, Ker Meas, ambasa
dorul Cambodgiei în R. P. Chi
neză, și Sisowath Methavi, di

rile interne, egalității și avan
tajului reciproc. Ele pot face 
deci față oricăror încercări. Vă 
rugăm, tovarăși români, să fiți 
încredințați că, in lupta dv. de 
apărare și de construcție a pa
triei, poporul chinez, călit prin 
marea revoluție culturală pro
letară, va fi întotdeauna ală
turi de dv. și vă va sprijini cu 
hotărîre. Sîntem convinși că 
vizita de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale 
române va aduce, în mod si
gur. o contribuție prețioasă Ia 
întărirea continuă a prieteniei 
de luptă și a unității revolu
ționare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Ne expri
măm dorința ca vizita dum
neavoastră să se desfășoare cu 
succes.

Propun un toast :
Pentru prietenia și unitatea 

frățească dintre partidele, ță
rile și popoarele Chinei și Ro
mâniei !

Pentru înflorirea și prospe
ritatea Republicii Socialiste 
România !

In sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale !

In sănătatea prințului Noro
dom Sianuk și a soției sale!

In sănătatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer !

In sănătatea tuturor tovară
șilor din delegația de partid și 
guvernamentală română !

In sănătatea șefilor misiuni
lor diplomatice și a soțiilor 
lor!

In sănătatea tovarășilor și 
prietenilor prezenți!

principii în relațiile dintre țări 
și popoare va constitui o puter
nică lovitură împotriva poli
ticii imperialiste de dominație 
și amestec, de înveninare și în
cordare a raporturilor interna
ționale; ea ar constitui, in a- 
celași timp, o garanție a dez
voltării libere și nestingherite 
a popoarelor, a colaborării lor 
rodnice, in condiții de pace și 
securitate.

România consideră drept o 
înaltă îndatorire a sa de a mi
lita, împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace, pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
totale, și, în primul rînd, a 
celei nucleare, pentru lichida
rea blocurilor militare și a ba
zelor militare de pe teritoriile 
altor state, retragerea trupelor 
în cadrul granițelor naționale, 
reducerea bugetelor militare și 
alte asemenea acțiuni menite să 
diminueze pericolul de război.

Stimați tovarăși,

In încheiere, doresc să ex
prim încă o dată convingerea 
că vizita pe care o facem în 
(ara dumneavoastră va duce la 
dezvoltarea raporturilor de prie
tenie. colaborare și solidaritate 
frățească dintre partidele, țările 
și popoarele celor două țări, 
că Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză se vor sprijini și vor ac
ționa și in viitor împreună în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru triumful cauzei pă
cii și socialismului în lume,

Dînd glas aceste; convingeri, 
permiteți-mi să toastez:

In sănătatea președintelui 
Mao Tzedun și a soției sale!

In sănătatea tovarășului vi
cepreședinte Lin Biao și a so
ției sale!

In sănătatea tovarășului vice
președinte Dun Bi-u !

In sănătatea premierului Ciu 
En-lai 1

In sănătatea șefului statului 
Cambodgia, prințul Norodom 
Sianuk, și a soției sale ’.

In sănătatea distinșilor repre
zentanți diplomatici prezenți 
aici și a soțiilor lor!

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor celor de față!

Pentru înflorirea Republicii 
Populare Chineze, pentru prospe
ritatea marelui popor chinez!

Pentru prietenia trainică din
tre partidele și țările noastre, 
dintre popoarele român și chi
nez !

Pentru victoria socialismului 
și păcii in lume!

rector de Cabinet și șeful Ca
sei militare a șefului statului 
Cambodgia.

A fost de față Aurel Duma, 
ambasadorul României la Pe
kin, împreună cu soția.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Primire deosebit de călduroasă 
făcută oaspeților români 

la Pekin
(Urmare din pag. 1)

litic, Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic, șeful Ma
relui Slut Major al Armatei 
Populare Chineze de Elibe
rare, Cian Ciun-ciao, membru 
al Biroului Politic, prim-sc- 
cretar al Comitetului de par
tid al orașului - Șanhai, Iao 
Ven-iuan, membru al Birou
lui Politic, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat. Ie Cien-in, membru al 
Biroului Politic, vicepreședin
te al Comisiei militare din 
cadrul C.C. al P.C. Chinez, 
Ie Ciun, membru al Birou
lui Politic, soția vicepreședin
telui Lin Biao, U Fa-sien, 
membru al Biroului Politic, 
adjunct al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze-de Eliberare, Li 
Tso-pen, membru al Birou
lui Politic, adjunct al șefu
lui Marelui Stat Major, Ciu 
Ui-tso, membru al Biroului 
Politic, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major, Ciu Den- 
kuci, membru supleant al Bi
roului Politic, Li Te-sîn, mem
bru supleant al Biroului Po
litic, Go Mo-jo, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării repre
zentanților populari pe în
treaga Chină, U De, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, al 
doilea secretar al Comite
tului Municipal de Partid 
Pekin, Ken Biao,' membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Secției relații externe din ca
drul C.C. al P.C. Chinez. Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim 
al afacerilor externe, Lin Cia- 
mei, soția vicepremierului Li 
Sien-nien, și alte persoane 
oficiale.

Conducătorii de partid și 
de stat chinezi adresează, în 
numele președintelui Mao 
Tzedun și al vicepreședinte
lui Lin Biao, al partidului, 
guvernului, al marelui popor 
chinez calde urări de bun 
venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Ele
na Ceaușescu, precum și 
membrilor delegației române: 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat. 
Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului Municipal de par
tid București, primarul gene
ral al Capitalei, Ion Iliescu, 
Membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului de externe.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer se 
îmbrățișează cu premierul 
Ciu En-lai.

Pe aeroport se afla aliniată 
o gardă de onoare formată 
din militari ai forțelor ar
mate chineze.

Răsună solemn acordurile 
imnurilor de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ciu 
En-lai trec în revistă garda 
de onoare, precum și detașa
mente ale miliției populare 
și gărzilor roșii.

Aclamațiile mulțimii răsu
nă necontenit.

Răspunzînd ovațiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre grupurile com
pacte ale celor aflați pe ae
roport, se oprește, strînge 
mîinile multora din cetățeni, 
care-și exprimă entuziast sen
timentele de prețuire și sti
mă față de conducătorii parti
dului și statului nostru, față 
de poporul român. Din mul
țime se desprinde Ceo Jui- 
tsin, președinta .comunei 
populare .Prietenia chino-ro- 
mână", care transmite oaspe
ților urările de bun venit 
ale tuturor membrilor co
munei.

Platoul aeroportului devine 
o imensă scenă în aer liber, 
pe care se desfășoară, într-o 
înlănțuire de ritmuri și cu
lori, un speotacol folcloric 
plin de pitoresc.

De la aeroport, coloana de 
mașini, escortată de moto- 
cicliști, străbate regiunea de 
centură a marelui oraș. Pe 

xambele părți ale șoselei se 
derulează, într-o infinită va
rietate secvențele unui pei
saj bogat, variat, modelat de 
mîna omului stăpîn pe pro
pria soartă. Livezi de pomi 
fructiferi, alternează cu la
nuri de grîu, cu plantații de 
vii, cu grădini.

'Prezența coșurilor de fa
brică anunță apropierea de 

orașul propriu-zis, devenit In 
anii puterii populare al doi
lea centru industrial al Chi
nei.

Lîngă una din străvechile 
porți ale milenarului Pekin, 
unde prezentul socialist se 
face simțit prin peisajul o- 
ferit de halele uriașe și de 
turnurile uneia din noile ter
mocentrale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Elena 
Ceaușescu, și tovarășul Ciu 
En-lai iau loc într-o mașină 
deschisă. Intr-o altă mașină 
deschisă iau loc tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Huan 
Iun-șen și Cian Ciun-ciao.

Se intră în oraș pe 
bulevardul principal do
minat de clădiri noi. Pe 
întreaga sa lungime de 
12 km bulevardul este împo
dobit cu steagurile celor două 
țări. Imense lozinci cu in
scripții în limbile română 
și chineză i „Un călduros 
bun-venit înalților oaspeți ro
mâni !“, „Un salut călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușes
cu 1", „Trăiască unitatea din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Chinez, bazată pe marxism
leninism și internaționalism 
proletar!“, sînt arborate de 
ambele laturi ale marii ar
tere.

O veritabilă tălăzuire ome
nească, așa cum cunoaște 
Pekinul numai cu prilejul 
unor evenimente de cea mai 
mare importanță, se înfăți
șează privirilor. Parcă toți 
oamenii capitalei și-au dat 
întîlnire pe acest adevărat 
traseu al prieteniei chino- 
române. Totul este dominat 
de uralele și aclamațiile ne- 
sfîrșite ale mulțimii.

Conducătorii de partid și 
de stat români și chinezi 
răspund ovațiilor și impre
sionantelor manifestări spon
tane.

Dimensiunile magistralei se 
amplifică, devenind parcă ne
mărginite atunci cînd coloa
na oficială pătrunde în isto
rica piață Tien An-mîn. Pia
ța este flancată de impună
toarele clădiri moderne ale 
Adunării reprezentanților 
populari și palatul muzeelor.

In momentul cînd coloana 
oficială pătrunde în piață, 
mii de baloane se înalță spre 
albastra cupolă a acestei fru
moase zile de vară. Tribunele 
laterale, populate de nu
meroși tineri, își schim
bă înfățișarea : din imense 
buchete de flori apar scrise 
în limbile română și chineză 
cu litere galbene pe fond 
roșu, cuvintele .Bine ați ve
nit !'. Un alt moment semni
ficativ i din difuzoare se re
varsă acordurile atît de cu
noscute nouă, românilor, ple 
marșului brigăzilor de muncă 
ale tineretului.

Coloana se apropie, după 
două ore de la sosire, de re
ședința rezervată oaspeților 
români, Tuai Yui-tai. Un i- 
mens portret al tovarășului 
Ceaușescu domină întretăie
rea a două bulevarde.

Entuziasta primire pe ca
re Pekinul a făcut-o tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și celor
lalți soli ai poporului român 
a constituit o puternică 
demonstrație a prieteniei 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, prietenie 
statornică, bazată pe stimă 
și prețuire reciprocă, pe 
principiile marxism-leninis
mului și internaționalismului 
socialist.

Este ceea ce subliniază în 
această zi toate ziarele și 
comentariile radiofonice din 
capitala chineză. In editori
alul în care salută sosirea 
pe pămîntul Chinei a dele
gației de partid și guverna
mentale române, ziarul „Jen- 
minjibao" arată: „Aceastăvi
zită reprezintă un mare eveni
ment în istoria relațiilor 
prietenești dintre cele două 
partide și popoare, dintre cele 
două țări ale noastre. Cu 
profunde sentimente frățești, 
cele 700 milioane de chinezi 
adresează un călduros bun- 
venit solilor poporului ro
mân prieten". Relevînd că, 
în ultimii ani, colaborarea 
multilaterală dintre cele do
uă țări s-a dezvoltat în ma
re măsură, ziarul subliniază i 
„Credem cu tărie că vizita 
delegației române va aduce 
cu siguranță o contribuție 
nouă la întărirea și dezvol
tarea prieteniei dintre Par
tidul Comunist Chinez și 
Partidul Comunist Român, 
dintre popoarele chinez și 
român".

Acestea sînt auspiciile sub 
care s-a desfășurat prima 
zi a vizitei delegației de par
tid și guvernamentale ro
mâne in China prietenă.

Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 
Eugen PREDA 
Ion GALAȚEANU

ts

PHENIAN 1 (Agerpres). — 
Cu ocazia semicentenarului 
Partidului Comunist Român/ 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Phenian, 
Aurel Mălnășan, a oferit o 
gală de filme și un cocteil, 
transmite agenția ACTC. Au 
participat Kim Dong Gyi, 
membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului 
muncii din Coreea, Chong 
Jun Taek, membru supleant 
al ~ ........... — ....
C.C. al Partidului 
Kim Ryo Jung, președintele 
Comitetului Controlului dc 
Partid de pe lîngă C.C. .11

Comitetului Politic al 
Muncii,

s
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Din realizările harnicului popor coreean. In foto, aspect de 
la fabrica de materiale rulante Cholliina.

VENEȚIA

Adunare festivă consacrată
împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea 

lui Nicolae lorga
ROMA 1. — Corespondentul Prof. Mihai Berza. directo-

Agerpres, N. Puicea, transmite i 
Luni după-amiază, a avut loc 
la Veneția o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea marelui is
toric și savant român Nicolae 
lorga. In cadrul acestei adu
nări, organizată de către Aca
demia venețiană de științe, li
tere și arte, în colaborare cu 
ambasada Republicii Socialiste 
România în Italia, a rostit un 
cuvint introductiv prof. Diego 
Valeri, președintele Academiei 
venețiene, al cărei membru a 
fost și Nicolae lorga.

BELGIA

Aplauze pentru ansamblul 
folcloric „Bihorul"

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
In orașul belgian Izegem s-a 
deschis cel de-al patrulea Fes
tival folcloric international, cu 
participarea a șase țări, intre 
care și România, reprezentată 
de ansamblul folcloric „Biho
rul" din Oradea.

După o pitorească paradă 
prin centrul orașului, a parti- 
cipanților la festival, a avut 
loc spectacolul de gală la care 
artiștii români au repurtat un 
strălucit succes, programul lor 
fiind îndelung aplaudat.

Această seară — a spus pri
marul orașului Izegem, Staf

Cea mai mare 
fraudă din istoria 
Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE 1 
(Agerpres). — Compania nord- 
americană „Anaconda" a comis 
cea mai mare fraudă din isto
ria Republicii Chile, produ- 
cînd țării pierderi dc peste 10 
de milioane dolari, scrie ziarul 
„I’uro Chile". Această compa
nie, care exploatează in Chile 
minele de cupru „Chuquicama- 
la", „El Salvador' și „Exotica", 
și ale cărei bunuri urmează să 
fie naționalizate in următoare
le două luni, so face vinovată 
de săvirșirea unor operațiuni 
frauduloase, printre care scoa
terea ilegală din țară a unor 

Partidului Muncii, Kim 
Gyong In, directorul Institu
tului de istorie a partidului 
al C.C. al Partidului Muncii. 
Kim Yong Nam, adjunct de 
șef de secție la C.C. al Par
tidului Muncii, Tong Jac 
Ilyon, directorul Editurii 
Partidului Muncii din Co 
reea, Li Man Sok, adjunct a' 
ministrului afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene, și alte 
oficialități. Au fost, de ase
menea, prezenți membri a 
corpului diplomatic acredi 
tați la Phenian.

Cu acest prilej. Aurel Mâl- 
nășan și Kim Dong Gyu au 
rostit cuvîntări.

ș s i
I

I
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rol institutului de studii sud- 
est europene din București, a 
evocat apoi pe larg opera și 
personalitatea lui Nicolae lorga. 
In încheierea manifestării, Tra
ian Moraru, consilier al amba
sadei române, a relevat cursul 
pozitiv al relațiilor culturale ro- 
mâno-italiene și posibilitățile do 
intensificare a acestor legături 
tradiționale.

Au fost prezenți numeroși re
prezentanți ai autorităților lo
cale, oameni de cultură și artă, 
studenți din Veneția și Padova,

Nyffels, la recepția oferită în 
cinstea pârtiei panților, a fost o 
adevărată sărbătoare a folclo
rului. Toți artiștii au fost mi
nunați, dar trebuie să spun că 
pentru români găsesc un singur 
cuvînt: fantastic! In aplauzele 
asistentei, primarul Sta) Nyffels 
a adresat — in limba română 
— artiștilor din tara noastră 
cuvinte de bun venit, urind apoi 
întregului festival, tot in limba 
română, „Mult succes!“.

După încheierea festivalului, 
ansamblul român va efectua un 
turneu in citeva orașe alt 
Belgiei.

cantități do metale prețioasa 
evaziune fiscală, utilizarea ili
cită a dreptului de concesiune 
etc. Ziarul relevă că intre 195-1 
și 1969 au fost scoase din țară 
2 375 kg de aur ascuns in baro 
de cupru. Infracțiunea a fost 
descoperită la punctul vamal 
de la Antofagasta, unul dintre 
importantele porturi chiliene. 
Analizele chimice efectuate a- 
supra barelor de cupru au dez
văluit că în realitate acestea 
conțineau o mare canlitat» Jfc 
aur și platină.
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