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In sala de spectacole a Ca
sei de cultură din Petroșani 
are loc în dimineața aceasta, 
la ora 9, un concurs de pre-

selecție încadrat în Festiva
lul formațiilor corale ale pio
nierilor și școlarilor.

Mîine, la ora 15, in sala 
de lectură a Casei de cul
tură din Petroșani, prof. Va- 
sile Chirculescu va prezenta 
expunerea ..Partidul Comu-

msf Roman — forța politică 
conducătoare a națiunii în o- 
pera de făurire a societă
ții multilateral dezvoltate1*.

Ing. GHEORGHE MIRICA, 
directorul preparației Coroești

Certitudini și imperative 
la confluența cincinalelor

CAPACITĂȚILE UZINEI 
vor ii valorificate 

la înălțimea tuturor cxiiicnțdor
Preparația cărbunelui Coro

ești — creație tehnică a anilor 
industrializării socialiste — își 
impune cu vigoare prezența 
pe harta economică a munici
piului, adueîndu-și un aport 
substanțial și în continuă am
plificare la valorificarea bogă
țiilor din adîncurile minelor 
din bazin, la cota unor valori 
tot mai înalte. Colectivul nos
tru de muncă, îndrumat și mo
bilizat in permanență de orga
nizația de . 
danii și in acest an pentru 
ridica 
ian > hilare a cărbunelui 
înălțimea sarcinilor de plan. 
Ultima analiză din comitetul 
dc direcție, făcută asupra sta
diului lucrărilor programate in 
planul de măsuri tehnico-orca- 

menite să asigure 
integrală a îndira-

lartid a depus stră-
___ ' . a 

rezultatele activității de 
la

nizatorice 
realizarea 
torilor de plan din acest an și 
a capacităților de producție la 
nivelul sarcinilor pe 1971. a 
evidențiat rezultatele bune ce 
le-a obținut colectivul nostru 
în anul curent. In perioada a 
zece luni prevederile de plan 
la producția de cărbune supu
să spălării au fost îndeplinite 
în proporție de 100,7 
rarea industrială 100.1 
producția netă livrată 
sută, cărbune special 
semicocs 101.8 la sută.
odată au fost obținute econo
mii ia prețul de cost în valoa
re de 1 367 000 lei și beneficii 
suplimentare de 4 304 000 lei. 
Succesele se datoresc hărni- 
.ciei muncitorilor și priceperii 
lor ?i a cadrelor noastre tehni
ce în folosirea la parametrii 
prevăzuți a instalațiilor și a- 
gregalelor de preparare cît și 
a altor factori de natură teh7 
nico organizatorică cum ar fi t 
mărirea gradului de funcționa
re a utilajelor, creșterea debi
tului instalației de spălare cu 
12 Ia sută față dc capacitatea 
proiectată. îmbunătățirea flu
xului tehnologic la secția Ro
tație și spălare etc., iar para-

recupe- 
la sută. 
100.8 la 

pentru 
iar tot-

lei cu acestea succesele au 
fost determinate și de o îm
bunătățire simțitoare a disci
plinei în muncă și creșterea 
simțului de răspundere al sa- 
lariaților în îndeplinirea obli
gațiilor profesionale.

Am dobîndit o serie de re
zultate bune in activitate, dar 
avem de făcut încă eforturi 
mari pentru a încheia ultimul 
an al cincinalului actual cu 
un bilanț pozitiv la toți indi
catorii. sub toate aspecte’e 
muncii, pentru a asigura tre
cerea pragului primului an — 
1971 — al viitorului plan cin
cinal cu certitudinea unor în
făptuiri în producție pe mă
sura sarcinilor trasate de par
tid. Ceea ce frămîntă în acest 
sens colectivul preparației este, 
pe de o parte, recuperarea ră- 
mînerilor în urmă înregistra
te în perioada trecută la pro
ducția globală și Ia sortul căr
bune spălat normal. Prin ne- 
realizarea acestui sort (cau
zată în speță de nefuncționa- 
rea la capacitate a secției de 
brichetaj) a fost necesar ca 
spălatul normal 0,10 mm să fie 
introdus în alte sorturi — in
ferioare — unde aveam asi
gurată desfacerea, dar reali
zarea producției globale la ni
velul planificat nu a mai pu
tut fi asigurată.

Ne mai despart puține zile 
de momentul trecerii hotarului 
noului an de muncă și toto- 
dală a viitorului plan cinci
nal. cînd vom porni cu toate 
forțele, cu toată ambiția pro
fesională și entuziasmul la 
transpunerea in viață a sarci
nilor ce ne revin din Directivele 
Congresului al X-lea al parti
dului pentru noua etapă de

progres și prosperitate a Ro
mâniei socialiste.

Lina din direcțiile cardinale 
spre care își concentrează in 
prezent atenția și preocupările 
organizația de partid și condu
cerea preparației, colectivul 
nostru de muncă în vederea 
asigurării unui start optim ac
tivității în noul an și crearea 
tuturor condițiilor pentru în
deplinirea sarcinilor sporite 
de • ilor a fost subliniată cu 
o :> ,e claritate în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie, 
referitor la necesitatea mai 
bunei folosiri a capacităților 
de producție. La acest capitol 
al activității trebuie să recu
noaștem că am avut o serie 
de deficiențe și lipsuri de greu
tate în anul de față, că mai 
avem de luptat pentru elimi
narea lor completă. Este vor
ba- în primul rînd despre sec
ția brichete unde trebuie ca 
în scurt timp să se atingă ca
pacitatea proiectată. Dar asu
pra modului cum acționăm 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme spinoase nu mă voi 
opri, deoarece cititorii ziarului

(Continuare în pas. a 3-a)

La Palatul Marii Adunări 
Naționale au avut loc, în cursul 
zilei de simbătă, ședințele u- 
nor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, care, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, au examinat activitatea 
Ministerului Industriei Metalur
gice, Ministerului Petrolului, 
Oficiului Național dc Turism, 
problema îndeplinirii planului 
de punere în funcțiune a 
investițiilor pe 1970 în indus
trie. construcții și transporturi, 
situația în domeniul protecției 
muncii.

Discuțiile s-au desfășurat pe 
baza concluziilor desprinse din 
analiza efectuată de comisii, 
împreună cu specialiști din ca
drul organelor centrale de stat, 
din diferite unități de cercetare 
și învățămînt.

In cadrul dezbaterilor au fost 
reliefate realizările importante 
obținute in îndeplinirea sarci
nilor prevăzute în actualul 
plan cincinal, efortul și con
tribuția colectivelor de muncă 
pentru înfăptuirea Directivelor 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român; totoda
tă, au fost analizate deficien
țele constatate în activitatea 
unor ministere, instituții, centra
le industriale și întreprinderi, 
precum și măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea cu succes a 
prevederilor planului de stat 
pe 1971, pentru traducerea in 
viață a indicațiilor cuprinse în 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din 25 noiem-

în pagina a 2-a

brie și la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 16 decembrie a. c.

La lucrări au participat 
membrii comisiilor și alți de- 
putați, iar, ca invitați, condu
cători ai unor ministere și in
stituții centrale, directori de 
întreprinderi și alte cadre dc 
Specialitate.

Comisia pentru industrie, con
strucții și transporturi a dez
bătut activitatea Ministerului 
Industriei Metalurgice, stilul și 
metodele în munca de condu
cere și de organizare a pro
ducției și muncii. O atenție 
deosebită s-a acordat proble
mei dezvoltării și diversificării 
producției de metal pentru sa
tisfacerea nevoilor sporite ale 
întregii economii naționale a- 
flate în plin avînt, precum și 
creșterii în continuare a efi
cienței economice în această 
ramură importantă a industriei 
noastre grele.

La ședința acestei comisii, 
prezidată de tovarășul Alexan
dru Sencovici, au participat to
varășii Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului E- 
conomic, Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură a M.A.N., 
Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Dumitru 
Niculescu, Inspectorul General 
de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor.

Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi, îm
preună cu Comisia pentru con
siliile populare și administra
ția de stat au discutat activi
tatea Ministerului Petrolului. 
Au fost dezbătute problemele 
legate de continua perfecțio
nare a stilului și metodelor în 
activitatea de conducere a mi
nisterului, a organizării produc
ției și muncii în centralele, 
grupurile și unitățile petrolie
re, precum și aspecte privind 
activitatea de cercetare și pro
iectare. de selecționare, crește
re și promovare a cadrelor. 
In acest context, au fost exa
minate rezultatele obținute și 
preocupările de viitor ale Mi

nisterului Petrolului pentru ri
dicarea la an nivel superior a 
activității sale economice, in 
lumina sarcinilor sporite ce re
vin acestei ramuri de bază a 
economiei naționale în anii ur
mători.

La lucrările prezidate de to
varășul Alexandru Scncoviei au 
participat tovarășii /Xndrei Cer- 
vencovici, vicepreședinte al 
Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat, 
Alexandru Boabă, ministru] pe
trolului.

In Comisia economico-finan- 
ciară, prezidată de tovarășul 
Aurel Vijoli, s-au analizat prin
cipalele probleme privind în
deplinirea planului de realizare 
a investițiilor pe anul 1970 în 
industrie, construcții și trans
porturi. In cadrul dezbateri
lor a fost relevată necesitatea 
de a se lua măsuri eficiente 
pentru punerea in funcțiune 
la termen a obiectivelor a că
ror execuție este rămasă în 
urmă, pentru asigurarea condi
țiilor necesare intrării în pro
ducție a investițiilor planifica
te in cursul anului viitor, livra
rea la timp a utilajelor și in
stalațiilor. asigurarea calității 
corespunzătoare a tuturor lu
crărilor.

La ședință au participat re
prezentanți ai conducerii minis
terelor analizate.

Comisia pentru 
muncă și asigurări 
dezbătut situația in 
protecției muncii și
necesare pentru îmbunătățirea 
acesteia. In ședință au fost 
subliniate realizările obținute 
pe linia prevenirii accidente
lor și îmbolnăvirilor profesio
nale. Totodată, s-a reliefat ne
cesitatea de a se îmbunătăți 
în continuare organizarea și 
controlul activității desfășurate 
în acest domeniu, de a se a- 
corda o mai mare atenție păs
trării igienei mediului la locul 
de muncă, de a se respecta cu 
strictețe prevederile legale pri
vind protecția și tehnica se
curității muncii.

sănătate, 
sociale a 
domeniul 
măsurile
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In Capitală a luat ființă, 

cu citva timp in urmă. Insti
tutul Central de informatică 
— unitate științifică menită 
să contribuie la perfecțio
narea sistemului informațio
nal al economiei. După cum 
este cunoscut, în condițiile 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane, a ritmului ra
pid de dezvoltare și diver
sificare a producției, infor
matica (știința cunoașterii 
fenomenelor sociale și econo
mice), dobindește o tot mai 
mare importanță și utilitate. 
La ora actuală o informare 
promptă și sistematizată pe 
toate treptele 
constituie o 
pensabilă 
deciziilor 
asigurării 
competente și Ia momentul

Cu planul anual îndeplinit

MINERITUL CARBONIFER,
RAMURA DE BAZA

A INDUSTRIEI NAȚIONALE A POLONIEI
Alexandra CHMURA-GROMADZKA 

publicistă poloneză

Pentru micii șahiști
Luni 21 decembrie, la ora 

9, în sala Casei de cultură 
va avea loc un concurs de 
șah pentru pionieri și șco
lari. Concursul, dotat cu „Cu
pa 30 Decembrie", va stabili

pe micii campioni ai muni
cipiului la această ramură 
de sport. Tot zilele acestea, 
se va deschide la cabana Ru- 
su o tabără de instruire a 
președinților de unități din 
județ.

Sectorul IV al E. M. Lupeni

„PĂCALĂ ARGAT"

•rganizatorice, 
premisă indis- 

pentru 
optime în vederea 

unei

adoptarea

intervenții

Redacția a avut ca oaspete pe publicista po
loneză Alexandra Chmura-Gromadzka, de la 
ziarul „Trybuna Rabotnicza" din Katowice, in 
cadrul relațiilor pe care ziarul nostru le între
ține cu organul de presă din cea

Un nou spectacol cu piesa 
de esență folclorică, cu cîn- 
tece și dansuri populare, 
„Păcală argat11 de Petru Dul-

fu va fi prezentat astăzi, 
ora 16,30, pentru școlari, 
sala de spectacole a Casei 
cultură.

la 
în 
de

mai puternică

regiune minieră a Kdoniei. Aceasta a avut 
amabilitatea de a înfățișa cititorilor „Steagului 
roșu", mineri, ingineri și tehnicieni de la mi
nele Văii Jiului, cîteva aspecte ale dezvoltării 
mineritului carbonifer polonez.

scurt, in ur- 
distrugeri ale

(Continuare in pag.

Petru UILACAN

Vedere din Katowice(Contînoare în pag. a 3-a)V___________

Ar fi greu să se imagineze e- 
conomia națională contempora
nă a Poloniei sau oricare ra
mură industrială a acesteia 
fără o legătură directă sau in
directă cu cărbunele. Dacă spu
nem că pîinea de toate zilele 
a industriei este cărbunele, a- 
tunci această afirmație își gă
sește confirmarea deplină mai 
ales in Polonia. Dacă economia 
noastră națională a fost refă-

cută intr-un timp 
ma enormelor 
războiului, dacă industria noas
tră se dezvoltă dinamic și se 
numără din punct de vedere al 
volumului producției in rindul 
primilor zece producători indus
triali mondiali, aceste realizări 
sînt determinate in mod hotă- 
rîtor de dezvoltarea mineritu
lui carbonifer.

încă din primele zile de du
pă eliberarea teritoriilor noas
tre dc sub ocupația hitleristă, 
industria carboniferă a creat 
bazele materiale pentru refa
cerea Poloniei și realizarea 
marilor sarcini legate de in
dustrializarea țării. Datorită 
manevrei strategice geniale a 
Armatei Sovietice, potențialul

Cupa prietenilor 
mingii de celuloid"

Marți, 22 decembrie, ora 9, 
la Lupeni are loc concursul 
dc tenis de masă dotat cu 
..Cupa prietenilor mingii de 
celuloid". Participă cci mai

buni sportivi școlari. In a- 
ceeași zi, sala de sport din 
Lupeni va găzdui și turneul 
echipelor 
dotat cu

de handbal fele, 
„Trofeul vacanței".

Colectivul vrednic și entu
ziast in muncă al sectorului 
IV de la mina Lupeni (șef de 
sector ing. Vasile Marta) a în
scris un prestigios succes pe 
agenda activității : in schimbul 
II al zilei de ieri, frontaliștii 
sectorului au extras din abataje 
ultimele tone de cărbune din 
planul de producție avut pe 
acest an. Din marile frontale 
„de la IV“ au fost extrase 
peste plan de la începutul a- 
nului 18 000 tone de cărbune, 
cantitate care pînă la încheie
rea lui decembrie va crește la 
peste 20 000 tone.

Sporul de producție realizat, 
îndeplinirea cu o decadă mai 
devreme a prevederilor de plan 
pe anul curent sînt in mare 
parte rezultatul creșterii pro
ductivității muncii. In abata
jele sectorului s-a scos in per
manență fișia de cărbune pe

zi, iar randamentul muncii a 
fost in medie de 9 tone/'post, 
întrecînd cu o tonă pe post 
randamentul planificat, ceea ce 
a făcut ca la nivelul secto
rului productivitatea muncii 
realizată să întreacă în medie 
cu 400—500 kg cărbune pe post 
prevederile planului.

In primele rinduri ale auto
rilor importantului succes do- 
bindit de colectivul sectorului 
IV se află șefii dc brigadă de 
la frontale Constantin Petre, 
Vasile Caila și Ioan Solomon, 
iar de ta pregătiri minerii loan 
Mondoacă, Nicolae Aeftincai, 
Nicolae Onisor și Iosif Maca- 
vei. Merite deosebite au avut 
de asemenea maiștrii mineri 
principali Dănilă Gașpar, Lo- 
ghin Sintu, Dumitru Venczel, 
precum și maiștrii mineri A- 
dalbert Cziser, Petru Ambruș 
și Nicolae Răut.
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!5MDRACOLULm
de la Sîntandrei

oportun în organizarea și di
rijarea producției, pentru e- 
xercitarea funcției de con
trol. pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Datorită acestor consideren
te. in cadru! măsurilor adop
tate de partid si dc stat, in 
vederea perfecționării și mo
dernizării proceselor de con
ducere, organizare și planifi
care a economiei naționale, 
problema îmbunătățirii siste
mului informațional ocupă 
un loc de seamă. In acest 
context se înscrie și înfiin
țarea Institutului central de 
informatică.

Noua unitate științifică are 
un profil complex. Ea urmea
ză să îmbine în mod armo
nios activitatea de cercetare 
și proiectare cu cea de rea
lizare practică a sistemelor 
informatice și de elaborare 
a programelor de calcul. O 
preocupare de bază a insti
tutului va fi cea de orga
nizare și coordonare a Biblio
tecii naționale de programe 
de calcul, modele și mache-

Căști noi pentru coafori
Pentru o deservire promptă 

a femeilor, cooperativa „U- 
nirea" a înzestrat unitățile 
sale cu 11 bucăți căști noi 
pentru coafură. Prin introdu-

cerea noilor aparate se 
reduce timpul de uscare a pă
rului și va crește calitatea 
coafurilor executate.

Fotografii pe teren
La sugestia cetățeni lor, co

operativa ..Unirea" a înființat 
o secție a fotografilor .voia
jori" — menită să satisfacă 
cerințele solicitanților în îm
prejurări mai puțin obișnui
te. Angajații acestei secții se

deplasează pe teren, în loca
luri, magazine, pe stradă și 
chiar in familii, pentru a 
reține pe peliculă momente 
unice din viața amatorilor dc 
fotografii.

Boiangerie și spălătorie 
chimică în Petrila

deservirea popu- 
serviciile coopera- 

meșteșugărești, recent, 
a luat ființă un nou centru 
de boiangerie și spălătorie 
chimică în orașul I’etrila.

Prin deschiderea noii unități 
se satisfac o bună parte din 
numeroasele cerințe ale gos
podinelor din această locali
tate.

Deși calendaristic nc aflăm 
la începutul iernii, la Sîntandrei, 
în apropierea Simeriei, este 
primăvară. Pe o suprafață de 
12 ha se întinde complexul in- 
tercooperalist de sere în inte
riorul căruia natura germinea
ză cu forța ei obișnuită, sfi- 
dînd vitregia vremii de afară. 
Lujerii dc roșii, care depășesc 
un stat de om. își întind cu 
dărnicie roadele pîrguite. în
cărcate de sevă. Dincolo de pa
ravanul de sticlă apa a înghe
țat dar aici în interior, tempe
ratura este de peste 20°C, par
că ne-am afla într-o cameră de 
locuit. Alături de lumina care 
se filtrează prin acoperișul 
transparent și de apa care 
prin dispozitive speciale irigă 
periodic suprafețele cultivate, 
ea oferă condiții prielnice creș
terii și dezvoltării plantelor. 
Aici pămîntul nu cunoaște o- 
dihna niciodată. Producția este 
organizată în cicluri echivalen
te cu cele două jumătăți ale 
anului. In 1970, spre deosebi
re de anii viitori, nu s-a rea
lizat decît ciclul’ al II-lea pen
tru că în primul serele nu 
erau încă construite. De acum 
încolo însă terenul acesta mă
nos din lunca Mureșului va 
da anual două producții, răs
plătind din plin truda și mi
gala cu care este lucră! și în
grijit.

Aceste zile consemntază pri
ma producție din istoria com
plexului. Culesul roșiilor ce

face zilnic după un grafic ri
guros întocmit în raport cu 
gradul de coacere. Și pe alei
le betonate care străbat sere
le, roșiile sînt încărcate in 
multicare și transportate înl.-o 
hală impunătoare, special c in
struită, unde o mașină ingeni
oasă, realizată în țara noastră, 
le selecționează și le sortează 
după dimensiune, sporindu-le 
frumusețea și atractivitatea. 
Intr-o altă parte a halei, ni 
se oferă posibilitatea de a ad
mira produsele gata ambalate. 
Lăzile de cite 6 kg fiecare poar
tă eticheta „Fruct-export Ro
mânia1*. Nu este greu să dedu
cem că vor fi destinate expor
tului. După cum ne informea
ză ing. Pavel Codreanu, șeful 
fermei nr. 2. ele se bucură de 
o bună apreciere peste hotar 
fiind solicitate mult pe piaț 
externă. Iată.......................
și priceperea 
de la serele 
au străbătut 
nele globului, fiind 
mesagere ale hărniciei și des
toiniciei locuitorilor acestei 
țări.

— Pînă în prezent — ne 
spunea Maria Cîmpeanu, con
tabilul șef al complexului 
au fost livrate 174 000 kg 
roșii. Dintre 
kg au plecat

deci, că faima 
legumicultorilor 
din Sîntandrei. 

repede meridia- 
’ totodată

de 
acestea 126 000 
la export.

Al.

(Continuare

BALGRADEAN

în pag. a 3-a)
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...IN JAPONIA se experimentează un nou 
tip <i<* tren, dotat cu motor lineal, capabil să 
dezvolte o viteză de 500 km la oră, foarte 
apropiată de cea a avioanelor? El nu va 
avea roți și va circula pe o pistă specială cu 
ajutorul unei perne de aer.

★
...IN OLANDA este pe cale să se realizeze 

un nou produs care ar ușura lupta oameni
lor cu reziduurile de petrol ce poluează apele 
mărilor și oceanelor ? Un aparat de o con
strucție specială împrăștie un nor de nisip 
pur și de sulf care .îngroapă" resturile inde
zirabile în adîncurile apelor.

★
...IN ANGLIA se studiază un original pro

iect de construire a'unor taxiuri fără șofer? 
Ele vor circula prin viaducte tubulare și 
vor fi dirijate de către computere, pasagerul 
indicînd ruta prin intermediul unui bilet 
codiricat magnetic care programează creierul 
electronic.

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Un articol 

mai pujin 

căutat
La o recentă licitație care a avut loc la New York, un 

amator de „curiozități" a plătit 550 de dolari pe o meșă din 
părul primului președinte american, George Washington. La 
aceeași licitație a fost pusă in vinzare și ediția originală 
a Declarației pentru independență. Dar... n-a avut căutare !

o 
® 
®

Publicitate... aromată

dar sot

foarte docil
se 
că

agresivă in evoluțiile lui, 
neîncredere indiferentă ;

scrie 
văzut 

re*hin

recalcitrant,

Atmosfera
planetei Jupiter

TAINA CELOR
PATRU OCEANE Cea mai nonă

supernova

ale fundului oceanelor cxplicînd 
totodată și modul în care s-au 
format cele patru oceane.

La Grădina botanică din Cluj e f«>l primăvară
Foto: N. GHENA

Componenta cea mai cunos
cută a atmosferei planetei Ju
piter este amoniacul, prezent 
acolo sub formă de nori com
puși din cristale solide. Sc pre
supune că acolo există și alte 
substanțe.

Dr. Johns Lewis și dr. Ro
nald Prinn, de la Institutul 
tehnologic din Massachusetts 
(vezi .Science", 31 iulie 1970), 
posedă rezultate ale observa
țiilor efectuate în infraroșu. ca
re atestă că în centurile e- 
cuatoriale nordice ale planetei 
Uupiter temperaturile locale a- 
ting 31O°K. în timp ce tem
peratura norilor de amoniac 
solid n'J este decit de I68°K.

Observațiile vizuale atestă că 
aceleași zone ale planetei Ju
piter si-au modificat culoarea 
pină la una galbenă-cafenie 
distinctă. Se exprimă presupu
nerea că în această zonă norii 
de amoniac s-au îndepărtat și 
că razele solare au pătruns la 
stratul de hidrogen sulfurat, e- 
xistent de asemenea în atmos
fera planetei Jupiter. Grație ac
țiunii razelor solare asupra 
hidrogenului sulfurat și rămâ- 

șîțelor de amoniac. în aceastq 
zonă se formează polisulfide 
de oxigen și amoniac, precum 
și sulf elementar. Toți acești 
compuși au culoarea galbenă, 
portocalie sau cafenie. Ei plu
tesc in atmosfera planetei Ju
piter cu 10—30 km dedesubtul 
norilor de amoniac.

Faptul că în apele oceanelor 
nu au fost descoperite roci ju- 
rasice este considerat drept cea 
mai mare descoperire a ultimi
lor ani în oceanologie. Conclu
zia cercetătorilor este că actua
lele oceane sînt relativ ti- 

Pe baza cercetărilor la 
de contact dintre conti- 
și ocean specialiștii sovie- 

scoarța

ne re.
zona
nent
tici au descoperit că 
oceanului se poate forma pe lo-

RECHINI SI OAMENI
9

„Corpul său este elastic și se 
ondulează, capul se leagănă in 
dreapta și in stingă, in ritmul 
înotului, doar ochii sint ficși, i 
dreptăți spre mine, rotindu-s? 
orbite pentru a nu scăpa 
vedere, nici o fracțiune de 

P I G R A M
Unui băutor:
Anilor le-nalți o odă :
Treacă, prea mult nu rămînă
Fiindcă-î singura metodă 
S-ajungă țuica bătrînă !
Unui ursuz :
Stă cu firea lui retrasă.
Ca atins la pleură 
Mormăie și bea la masă 
Doar sirop de zmeură I-
Unui absolvent t
Cic-a schimbat pe îndelete 
La sat un post de profesor 
Pe unul de colindător 
Prin ale-orașului bufele!
Unui poet care și a dedicat volumul părinților i
Cartea lui versificată. 
Din dedicație firesc. 
Am înțeles că-i închinată 
Strict acelor ce-o citesc!

Zeno TURDEANU

P I G R A M

cui celei continentale. Pentru 
aceasta scoarța continentelor 
coboară devenind mai subțire 
și mai compactă. Părțile ei mai 
dense se scufundă acoperindu-se 
de apa degajată de scoarță în 
momentul scufundării acesteia. 
Noua teorie a adus clarificări 
asupra multor particularități

In noaptea de 30 iunie spe
cialiștii Observatorului astrono
mic din Pickes (Munții Matra) 
au descoperit și fotografiat o 
strălucitoare supernova în con
stelația Ursa Mare. Institutul 
de astronomie al Academiei de 
Științe a R.P. Ungare a infor
mat centrul astronomic din 
Cambridge despre această des- 

cundă măcar, prada sau poate 
dușmanul... Pielea sa încrețită 
strălucește la fiecare mișcare a 
corpului. Apa este atit de clară 
incit pare că înoată in vid, 
foarte aproape de noi. Nu se 
observă nici o amenințare, nici o 

coperire, informație care apoi 
a fost transmisă în întreaga 
lume. Faptul este cu atît mai 
important cu cit apariția stele
lor supernova în regiunile apro
piate de noi ale Universului 
este un fapt extrem de rar. De 
exemplu ultima supernovă din 
constelația Ursa Marc a fost 
descoperită în 1909.Reîntoarcere la

întregul glob pămintesc s-ar 
putea întoarce la era glaciară 
dacă poluarea atmosferică va 
depăși o anumită limită a de
clarat profesorul Yoshikazu Ya
mamoto de la Universitatea 
din Tokio. Doar 50—80 la sută 
din razele Soarelui ating supra
fața Pămîntului iar razele in- 
fraroșii sint absorbite de vapo
rii de apă și de bioxidul de 
carbon din atmosferă. Razele 
vizibile sînt supuse difracției 
din cauza prezenței molecule
lor de azot și oxigen și a par
ticulelor de praf.

Dacă volumul prafului va 
trece peste o anumită limită, 
razele solare nu vor mai putea 
încălzi Pămîntul, fapt care va 
readuce planeta noastră la era 
glaciară.

mișcare 
doar o _ __
mai curind o teamă ce-i dă Gr
eoaie". Este relatarea unei intil- 
niri cu un mare rechin din volu
mul „Rechinii", apărut recent la 
Paris sub semnătura lui Jerque* 
și Philippe Cousteau. Volumul 
conține mărturii directe și fără 
precedent asupra maiilor animule 
raoace ale mării.

In Florida, Australia, Africa de 
Sud, pindarii dau olarma cînd 
observă la suprafața apei aripi
le peștilor blestemați. Generații 
de marinari și scufundători 
inspăimintau doar la gindul 
ar autea să le dea tircoale un 
rechin. De 30 de ani, Jacciues- 
Yves Cousteau și camarazii săi 
urmăresc aceste animale, le hră
nesc din mină, le marchează cu 
etichete co pe păsările migra
toare, le filmează, le ațiță sau 
le domolesc ferocitatea.

Plonjind in apropiere de insu
lele Caoului Verde, Jacques-Yves 
Cousteau s-a intîlnit Dentru pri
ma dată cu un rechin. Unul 
alb dintre cei feroce. Nu il ob
servase încă pe om. In momen
tul cînd l-a zărit, el a fost ace
la care a dat semne vădite de 
teamă. Incidentul i-a dat la în
ceput lui Cousteau o siguranță 
periculoasă. „Am pus pe fugă 
marii rechini pelagici, a spus el, 
omul este invincibil în mare ca 
si pe Pămint". Rechinii sint foar

te șireți. Cu toate acestea oame
nii de pe „Calypso” (nava cele
brului cercetător) nu au avut 
niciodată „accidente", ci nume- 
toase „incidente". In cartea lor, 
cei doi exploratori ai faunei ma
rine dau arrănunte inedite d&s- 
pre aceste animale. Inteligența, 
singele rece, atenția sint acelea 
care dau scufundătorului superi
oritate asupra animalului mai 
bine înarmat decit el. Nu guia 
sa monstruoasă este periculoasă, 
ci organele senzoriale care aver
tizează rechinii de tot ce se pe
trece in jurul lui. Contrar legen
dei răsoindite, ei au o v® '» e 
bună dar organele senzoriale 
sint acelea care ii avertizează de 
ceea ce se petrece in jurul lor, 
miile de celule nervoase repar
tizate pe cap, pe corp recep
tează undele, detectează apro
pierea prăzii. Noaptea, cel pu
țin, superioritatea lor este zdro
bitoare.

„In raza lămpii mele, 
Philippe Cousteau, am 
pentru prima dată un 
care urca pe fișia de lumină ca 
pe un mal. Era un rechin foar
te mare, de aproximativ 4 m. 
Ochii, cu pupilele micșorate, nă- 
reau minusculi. înota spre mine, 
apoi s-a întors leneș. In sfîrșit 
a plonjat pe verticală. Imi este 
frică, sint sigur că nu a plecat, 
că înoată în noapte cu micii 
ochi fixați spre mine".

Un ziar dc seară portughez 
.Dario Popular" și-a aniversat 
28 de ani de la apariție într-un 
mod cu totul original. Cu a- 
ceastă ocazie, abonații au pri
mit numărul special... parfumat.

Detinut
5

evadat dintr-un tren care-1La cîteva minute după ce a 
ducea la închisoarea La Rochelle, Charles Leonardi in vîrstă 
de 39 de ani a luat un taxi și a prins trenul la stația urmă
toare. Stranie comportare pentru un evadat! Pentru el însă 
totul este foarte normal ..Primul lucru pe care l-am făcut 
cînd am coborît în gară la Niort a fost.să dau un telefon 
soției mele, care m-a ' - -
Atunci am luat taxiul 
care coborîsem".

sfătuit să mă întorc la închisoare, 
și m-am grăbit să prind trenul din

z

In căutarea
comorii

englezi, Simon 
Leak (23 ani) și Derek Evans 
(22 ani) s-au îmbarcat pentru 
Costa Rica unde speră să des
copere o fabuloasă comoară care 

t ascunsă în „Isla de Coco" 
tă la 300 mile de Costa 

Comoara, al cărui secret 
>sl descoperit de cei doi 

eri în arhivele navale brita- 
a fost încredințată în 

de autoritățile din Lima

Deși jocul de fotbal a pă
truns destul de recent în Swa- 
siland, el și-a cîștigat totuși 
numeroși admiratori și... mai 
ales admiratoare. Pasionate de 
noul sport, femeile din Swasi- 
land nu s-au mulțumit să încu
rajeze jucătorii din tribune, 
dar au și înjghebat o echipă 
cu care au făcut meci nul cu o 

Secretul, care de altfel, la o 
privire atentă nu era greu de 
deslușit, consta în faptul că la 
cerneala de tipărit s-a adăugat 
o cantitate de... parfum.

FAIMOSULUI toreador El 
Cordobcs i s-a înminat per
misul de conducere al avio
nului personal, dar cu o con
diție : să fie însoțit în de
cursul zborului de cineva 
care în copilărie a frecven
tat o școală oarecare. Cele
brul toreador nu știe să ci
tească și nici să scrie... |

9

9

— pentru a proteja de invada
torii care amenințau Peru — 
unui căpitan scoțian pe nume 
Thomson care a îngropat-o în 
desișurile unei jungle de ne
pătruns. Ea conține icoane de 
aur, săbii ornate cu pietre preți
oase și alte bogății cunoscute 
sub numele de ..aurul orașului 
Lima" evaluate Ia peste 13 mi
liarde franci.

I

FEMININ
echipă masculină din orașul 
Mbabane. „In tehnică și viteză 
ne-au întrecut — a declarat 
după meci căpitanul echipei de 
bărbați. Din fericire pentru noi 
femeile nu au putere să iragă 
la poartă de la distanță. Altfel 
s-ar fi putut să mîncăm bă- 
taie“.

• REBUS « REBUS ® C TINERI
OR1ZONTAL : 1) A-nceput... (inf.) — ... de ieri; 2) ...să 

cadă — ..cît un fulg...; 3) ...acum... — „.a stat; 4) In orice 
ninsoare '... — ...și în orice fulg!... — .e zăpadă (P'-)î 
Pomii fără frunze — Literă grecească; 6) Confuzii — Cadru 
hibernal în poeziile lui Coșbuc și Alecsandri — La orice 
sanie; 7) Pirtie pentru cei mai mici — Primele in făurar ..
- ..două din februarie!. - ...și primele din ultimele!: ») 
.Au toate lunile de iarnă: 9) Zboară pe pirtii — Cadru mi- 
cro-citadin pentru cei mici in timpul iernii: 10) Aur — Flo
rile dalbe, florile dalbe la altă dată / Acopăr ca un... de 
nea Pămîntul (pl.) (Beniuc); 11. In culme! — geantă: 12) 
Sint veseli la șăniuș — Acoperite de zăpadă, haturile-și 
adăpostesc grînele: 13) Iarna care a cuprins toată natura 
(pl) — Creație sculpturală de iarnă a celor mici.

VERTICAL: 1) Mantale de iarnă (pop.) — Culoarea 
imaculată a iernii: 2) Acoperă pămîntul cu zăpadă — Altă 
haină de iarnă: 3) întreprinderea comercială Dev . — Oraș 
minier din Valea Jiului - Mijloc de creion: 4) A căzut cu 
săniuța dar n-a pățit nimic — Nas gol — In orice namete .. 
;>i Verbul maladiilor hibernale — Culți; 6) In neaua ! — 
Calul lui Traian din colinda de Anul Nou — In anotimp!: 
7) Ridicat de jos; 8) Precede iarna — Trei d intr-o ceată
— Prenume; 9) Plină ochi — Comparativ pentru înghe
țuri — Susține șalul cop ilor; 10) Pasăre de pradă — Ad
mirații: II) Zăpadă picată — La păsări: 12) Imitația olu- 
gușorului... — ...la început de anotimp: 13) împreună — 
Brazi „selecționați* pentru a se numi pomi de iarnă — Ză
padă cu pămînt (pop.).
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A sărit pirleazul la vecini

Frunza din livada mea cu mere

Și acolo jos printre tulpini

Au rămas doar umbrele stinghere.

Ceru-i incă-nalt și nepătat,

Dar curind s-or arăta pe zare

Din copacul vremii scuturat

Frunzele omătului, hoinare.

Și-om rămîne-atuncea numai noi,

Peste albul nepătat al humii :

Frunze verzi, altoi lingă altoi

Fără moarte-n codrul vechi al lumii.

Ion PALTIN

Prof. I. IVANESCU 
Lupeni

R
/

După recomandările utile fă
cute in materialul precedent 
revin acum la partea de re
glaj considerînd că ținîndu-se 
seama de ele, exploatarea apa
ratului se va putea face în mo
dul cel mai util pentru tele
spectator avînd garanția că am 
evitat și unele surprize chiar 
înainte de a le constata.

S-a reținut din primele părți 
că o dată pornit televizorul, 
este absolut necesar să aștep
tăm 1—3 minute ca acesta să 
intre în funcțiune. Sunetul tre
buie să se audă după primul 
minut iar după două minute de 
la. apariția lui să se acționeze 
asupra celor două butoane, in 
ordine care reglează luminozi
tatea și contrastul aparatulului.

De menționat că. dintre toate 
butoanele de reglare a unui te
levizor cele mai importante ră- 
mîn primele două : luminozita
tea și contrastul. Reglajul co
rect al acestor două butoane se 
poate face urmărind indicațiile 
de nuanță, conținute în imagi- 

■ nea de reglaj (miră) sub forma 
unor bare numerotate de la 1 
la 10. Reglarea este optimă a- 
tunci cînd se deosebesc 6—7 
nuanțe diferite de culori gri. 
In nici un caz nu se recomandă 
să se lucreze cu contrast și cu 
luminozitate prea mari, deoare
ce în afara faptului că imaginea 
pierde din tonuri și devine obo
sitoare și in plus se uzează în 
măsură mai mare și tubul cine- 
scop.

Tot cu ajutorul mirei se poale 
examina o altă caracteristică 
importantă și anume rezoluția 
televizorului sau cu alte cuvin- 

capacitatea lui dc a reda

detaliilc fine, conținute în ima
ginea transmisă.

Imaginea de reglaj conține, 
în afară de alți indicatori care 
se referă la reglajul televizoru
lui și o serie de figuri geome
trice, cercuri și pătrate, care 
ajută la reglarea dimensiunilor 
și a liniarității imaginii. Desigur 
că un reglaj exact (de compas) 
nu se poate obține fiecare tip 
de televizor avînd o anumită 
toleranță de neliniaritate și a-

ticală. Aceste reglaje cer o oa
recare experiență și în marea 
majoritate a cazurilor, aceste 
elemente de corecție nu sînt 
la îndemîna telespectatorului. 
Ele se fac o singură dată și se 
execută numai de către un spe
cialist competent.

Trebuie reținut că la un tele
vizor care funcționează normal, 
poziția acordului fin pentru 
o imagine optimă trebuie 
coincidă cu un sunet optim.

cestea sînt cu atît mai vizibile, 
cu cit imaginea este mai depar
te de centrul ecranului și în 
special la margini și colțuri. La 
televizoarele care nu au dispo
zitive automate dc menținere a 
dimensiunilor imaginii, acestea 
se modifică în timpul funcțio
nării datorită încălzirii pieselor, 
a căror valoare « se schimbă 
mult in funcție de temperatu
ră. De aceea se recomandă ca 
reglarea dimensiunilor și a lini
arității să se facă după circa 
10—15 minute de la funcționa
rea televizorului.

Dacă liniaritatea 
lă nu este corectă 
rea imaginii este 
acestea se pot corecta 
nind asupra butoanelor de di
mensiune pe orizontală și ver-

se

pe orizonta- 
s-au centra- 
defectuoasă, 

acțio-

să

Desigur, reglajul tonalității 
volumului se face în funcție 
de dorința fiecărui telespecta
tor, aceasta nu înseamnă că 
nu s-ar putea face și aici o 
recomandare ca aceste butoa
ne să nu fie acționate nicioda
tă la maximum.

In încheierea părții de reglaj 
o singură mențiune, oprirea te
levizorului se face de la ace
lași buton sau clapă ca și la 
pornire dar în sens invers a- 
celor de ceasornic.

Televizorul, poate ne-am con
vins în sfîrșit și acum că este 
un aparat complicat, el trebuie 
păstrat și manipulat cu grijă. 
De aceea, se mai fac citeva 
recomandări pentru exploatarea 
corectă ca vizionarea să se facă 
în condiții cît mai bune:

— Nu atingeți șasiu] meta-

Ș'

lie al televizorului, deoarece a- 
cesta fiind la tensiunea rețelei 
vă puteți electrocuta, chiar da
că aparatul nu funcționează, 
dar șlecărul este introdus în 
priză.

— Manipularea tuturor bu
toanelor se face cu mina cu
rată și perfect uscată.

■ După oprirea televizoru
lui. verificați dacă s-a întrerupt 
efectiv alimentarea. Pentru a- 
ceasta, la un minut după o- 
prire, măriți volumul sonor 
sau luminozitatea și dacă nu 
se aude nimic in difuzor sau 
nu sc luminează ecranul. în
seamnă că televizorul a fost 
deconectat.

— La verificarea sau repa
rarea antenei de pe acoperiș, 
deconectați antena de la apa
rat.

— închideți aparatul imediat 
ce observați o creștere sau o 
scădere excesivă a tensiunii și 
nu-1 porniți decit atunci cînd 
valoarea tensiunii a revenit 
normal. Această măsură se 
atunci cind nu dispunem de 
stabilizator d<

— Plasați 
tensiune cît 
televizor, dac; 
altă încăpere, el 
ța funcționarea 
levizorului prin 
cimpurilo- ele.-' 
ate care s-ar 
pra circuitelor formate din bo
bine etc. și in plus zgomotul 
produs ar interfera audierea 
optimă a semnalului util.

— Nu porniți televizorul ime
diat după ce l-ați oprit. Aștep
tați cel puțin 3 minute înainte 
de a-1 porni din nou.

la 
ia 

un
tensiune. 

stabilizatorul 
mai departe 

că e posibil intr-o 
puțind influcn- 
normală a te- 

interacțiunea 
magnetice cre- 
răsfrînge asu-

de 
de

Ing. I. BREBEN
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ȘEDINȚELE UNOR COMISII PERMANENTE ALE
(Urmare din pag. 1)

desfășu-

Răspundem
cititorilor

(Agcrpres)

BUDURA,ȘTEFAN

despre cele- 
la redacțietreceti pe 

veți afla.

competenta 
„Parîngul*. 

a vă adresa.

GHEORGHE
VULCAN : Rezolv 
hiemei ridicată de 
de
cooperativei 
care rugăm

• 1O1F STERN PETRO 
'ANI: S-.'s-zări’e d" cores- 

. md real Răpi. C . urmare. 
. zânele in drept au luat 

■ ăsuri de sar.vt m.ava celor

5 T. A. 
bați ce condiții 
îndeplinească un 
dent voluntar al
Prima ccndițîe este sâ știți 
să... scrieți, cit 
lalte 
și Ie

MARII ADUNARI NAȚIONALE

■ I
• •

V1LM.A DRAGOM1R. 
'PENI : Prezent 
nsiliul popular
Lupeni. singur

s.1 cerceteze «i sa 'i. :ăa 
c .lL in situația dv . rcla La ședința care s-a 

rat sub președinția tovarășului 
Gheorghe Vasilichi au partici
pat tovarășii Petre Lupu, mi
nierul muncii. loan Cotoi și 
Gheorghe Petrescu, secretari ai 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Comisia economico-financiară. 
împreună cu Comisia pentru

sănătate, muncă și asigurări 
sociale au exam ir it activitatea 
Oficiului Național de Turism.

Printre problemele principale 
abordate se numără folosirea 
mai bună a bazei materiale e- 
xistente in scopul creșterii c- 
ficienței întregii activități tu
ristice din țara noastră. S-a 
subliniat, de asemenea, necesi
tatea îmbunătățirii continue 
deservirii turiștilor.

lucrările ședinței, prezi- 
tovarâșul Gheorghe 
au participat tova- 

Vasile Vilcu, viccpreșc- 
al Consiliului dc Stat, 
Vijoli, președintele Co- 
economico-financiarc, și

La 
date de 
Vasilichi, 
rășii 
dinte
Aurel
misiei
.Alexandru Sobaru, președintele 
Oficiului Național de Turism.

de vizită ! 
în viitor va 
realizări și 

Operația

Frumoasă carto 
Nu ne îndoim că 
fi completată cu 
mai impresionante, 
de recoltare este în toi. S-au 
cules roșiile doar de pe pri
mele 2—3 etaje dar lujerii au 
cite 6—7 etaje. Se prevede că 
în acest an, de început, să se 
obțină de pe fiecare din cele 
8 ha cultivate cu roșii cel pu
țin 25 000 kg 
cînd 
mal 
dea

MURGI’, 
irea p:
dv. e

■onduce

Vulcan : Intre- 
trebuie să 

corespon- 
arului.

BARBATENI : Problema se
sizată de dv. redacției este 
de competența 
miliție, la care 
adresa.

organelor dc 
rugăm ;

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 51 din 20 decembrie 1970

1. Cagliari — Bologna 1
O Catania — Roma X
3. Fiorentina — Foggia X
4. Internazionale — Varese 1
5. Juventus — Lanerossi 1
6. Lazio — Sampdoria X
"l. Napoli — Milan X
8. Verona — Torino X
9. Como — zAtalanta 2

10. Manlova — Brescia 1
11. Massese — Ternana 2
12. Monza — Livorno X
13. Palermo — Novara 1

PETROȘANI Noiem
brie : Anicika 23 de
cembrie): LONE.A — Mine
rul : Cu dirijabilul spre Po
lul Nord (21—23 decembrie): 
VULCAN : Familia Toth (21 
—23 decembrie): LUPENI — 
Cultural : In arșița nopții 
(19—23 decembrie): Munci
toresc : Procesul (22—23 de
cembrie): BARBATENI : Co
misarul X și panterele al
bastre (22—23 decembrie).

în actualitate
(Urmare din pag. 1)

te de fișiere, in cadrul că
reia se ia acorda o mare a- 
tentie creării așa-numitelor 
programe de aplicație pen
tru calculatoarele electroni
ce. Aceste programe vor tre
bui să răspundă cerințelor 
actuale ale întreprinderilor, 
combinatelor, centralelor in
dustriale, ramurilor economi
ce. și chiar celor legate de 
•soluționarea unor probleme 
la scara întregii economii na
ționale.

în activitatea institutului se 
înscrie, de asemenea, efectua
rea de studii, cercetări știin
țifice și experimentări în ve
derea îmbunătățirii metode- 
I >r. procedeelor și tehnicilor 
de prelucrare automată a da
telor: urmărirea și îndruma
rea introducerii de noi echi
pamente de calcul. In scopul 
verificării programelor ce vor 
fi întocmite de specialiștii a- 
cestei unități, cit și pentru 
deservirea unor beneficiari, 
institutul va dispune de un 
centru propriu de calcul. Prin 
specialiștii săi și activitatea 
sa cotidiană noua unitate 
științifică va contribui la in
troducerea mai rapidă a in
formaticii în cadrul econo
miei naționale.

In realizarea sarcinilor ce-i 
revin, noul institut va co
labora cu numeroase unități 
de cercetare din țară și de 
peste hotare. Printre colabo
ratorii interni se numără In
stitutul de calcul din Cluj, 
Centrul de calcul economic 
și cibernetică economică. In
stitutul de cercetări și pro
iectări pentru automatizări 
din Capitală, precum și li
nele instituții de invățămint 
superior și oficiile dc infor
mare ale marilor întreprin
deri.

Colectivul de specialiști al 
Institutului 
matică și-a 
tea hotărit 
priceperea
la realizarea sistemului na
țional informațional pentru 
conducerea economiei — in
dicație dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întil- 
nirea de lucru din luna sep
tembrie cu specialiștii din 
domeniul tehnicii electronice 
de calcul — sistem care să 
satisfacă necesitățile de in
formare la toate nivelurile, 
să sporească operativitatea 
și calitatea informării prin 
utilizarea tehnicii moderne a 
calculatoarelor electronice.

In cartierul Ștefan din Lu- 
peni există un bufet unde 
funcționează ca gestionară 
Ghizela Iancu. In ultima 
vreme, acest bufet a devenit 
un adevărat han al gestio
narei Multi oameni trag aici. 
Trag la... măsea. 
Iancu ii primește 
tele inimii ei. Că 
inimă și n-arc... 
de-ar avea ea șapte inimi... 
Aici, la hanul Ghizelei. se 
servește preferențial, cu lip
să la gramaj, se diluează 
băuturile, nu prea se dă res
tul. se vorbește necuviincios 
cu unii consumatori, curățe
nia lasă de dorit etcetera. 
Aici, la hanul Ghizelei, oa
menii beau, cîntă. mănîncă 
(uneori și bătaie). Sămînța 
de scandal încolțește repede 
aici. Pe Vasile Beiu. de pil

și Ghizela 
după pof- 
de-aia are 
sot. Ehei,

dă, o mică escală la acest 
.han* l-a costat 500 lei și- 
consumația. Consumația n-a 
fost prea mare, dar sufi
cientă sâ-1 turmenteze pe 
Beiu pentru ca el să-i ad
ministreze o ploaie de pumni 
lui Emil Vorac. După cîteva 
zile Beiu s-a trezit. S-a tre
zit în fața comisiei nr. 1 de 
judecată de pe lingă Consi
liul popular orășenesc Lu- 
peni și amendai cu 500 lei 
pentru ..pustiul de bine" fă
cut lui Emil Vorac.

Toi aici, la hanul Ghizelei, 
și-au disputat forțele și alți 
consumatori, puternic alimen- 

cu alcool. vorba

Viloaică
După schimburi 
lovituri, a cîș- 
garnitură. prin 
gravă, soră cu 

medical de

do două echipe de cite trei. 
Prima : Nccula Mihăilă,
Gheorghe Mihai și Constan
tin Luca. A doua : Toma 
Meszaroș, Dumitru 
și II ie Savu. 
puternice de 
tigat prima 
accidentarea
un certificat 
șapte zile, a lui Toma Mesza
roș. Conflictul ar fi pornit, 
se spune, de la ochii han
giței, in care se scălda chi
pul lui Constantin Luca, fiul 
vitreg al lui Gheorghe Mihai.

De altminteri, un locuitor 
aj cartierului Ștefan — pe 
nume chiar Gheorghe Mesza-

ros — ne aduce la cunoștin
ță o serie dc nereguli care 
se petrec la acest bufet. Ci
titorul respectiv nu ne scrie 
și despre cazul cu scandalul 
amintit, dindu-ne posibilita
tea să credem că este chiar 
acel Gheorghe Mihai din e- 
chipa învingătoare asupra lui 
Toma Meszaros. Cit priveș
te neregulile care se petrec 
la hanul Ghizelei, ele sînt 
reale, constatate in două rin- 
duri și de noi și confirmate 
de unii locuitori din cartie
rul Ștefan, cu care am stat 
dc vorbă.

Pentru evitarea unor situa
ții similare pe viitor, pro
punem conducerii T.A.P.L. 
Petroșani să coboare din 
„turn“ pe gestionara Gh'zela 
Iancu.

■ ■
• >

• I

central de infor- 
inceput activita- 

să contribuie prin 
și experiența sa

lar anul viitor 
vor decurge nor- 
va fi obligat să 
120 000 kg I 
va permite — a 

adăugat contabilul șef — 
investiția în valoare dc 50 
1 ioane lei, să o amortizăm 
mai puțin dc 10 ani și să ob
ținem totodată și importante 
beneficii.

Beneficii care — ni s-a mai 
sous — vor fi repartizate celor 
22 de C.A.P.-uri din județ care 
an contribuit la construcția 
complexului.

In paralel cu strîngerea re
coltei. legumicultorii au in ve
dere și pregătirea în 
optime 
anului 
teantă, deși ei i-au luat-o mult 
înainte. Pină la anul nou va 
trebui sa termine plantatul tu
turor legumelor pentru a se 
putea realiza la termen ciclul 
întîi de producție. La ser i nr. 
5 a fost pus deja în cultură 1 
ha cu castraveți, urmînd ca 
pină la sfirșitul acestei săptă- 
mini să mai fie plantat încă 
1 ha. Tehniciană Doina Barbu 
ne-a asigurat că pe la sfirșitul 
lui februarie. în miez de iarnă, 
la Sîntandrei va ieși "prima 
recoltă de castraveți a anului 
’71 din plantele firave pe care 
Ic vedem acum. Și în alte sere 
se lucrează de zor: tractoaicle 
specializate pentru legumicul
tura efectuează aratul, muhi- 
carele transportă îngrășămin- 
telc chimice, specialiștii ian 
probe de sol pentru a înlătu
ra eventualele boli infecțioa- 
se și a-i studia conținutul mi

ciclurile 
hectarul 
in medie
Asta ne

ca 
mi-

în

condiții 
a primei producții a 
viitor. Timpul nu aș-

ței agrotehnice. La sera înmul
ți tor au fost pregătite cu ace
eași minuțiozitate răsadurile și 
nu se așteaptă decîl un sem
nal din partea 
pentru ca 300 000 
să fie strămutate 
în terenul pregătit 
ducție. După ce acestea 
fi plantate, lucrătorii de 
sera înmulțitor vor trece 
producerea răsadurilor timpu
rii — varză, tomate, ardei, vi
nete, necesare cooperativelor 
Agricole din județ „să tot (ie 
vreo 3 milioane dc fire", după 
cum apreciază• inginera Viorica 
Ardeanu care conduce lucrări
le.

Col obișnuit cu tradiționala 
muncă a timpului este frapat 
și de un alt aspect : numărul 
redus al oamenilor pe care-i 
întilnește. Șase muncitori exe
cută toate lucrările pe care Ic 
solicită un hectar do seră. Ex
plicația este simplă Majorita
tea lucrărilor, în special cele 
grele — chiar și stropitul îm
potriva dăunătorilor se execu
tă mecanizat. Muncitorii au 
mai mult sarcina de a asigura 
ambianta propice dezvoltării 
plantelor și de a efectua ope
rațiile pe care nu le ouate 
face mașina Există mult ■ ca
dre cu pregătire medie și su
perioară. tehnicieni. ingmeri, 
căci serele prezintă un verita
bil laborator unde în paralel 
cu producția se întreprind 
cercetări și se eaiilă soluțiile 
cele mai potrivite condițiilor 
locale. înainte de a hicra aici 
au fost trimiși la cursuri de 
specializare în diferite centre 
ale tării avînd posibihtatea 
să-și confrunte experiența do- 
bîndită să și-o împărtășească 
unii altora.

..Miracolul" de la Sîntandrei 
nu este de fapt un miracol. El 
reprezintă expresia inteligen
tei. priceperii, tenacității omu
lui care știe să supună natura, 
să și-o facă folositoare.

calendarului 
de plante 
din ghivece 
penti'u pro- 

vor 
la 
la
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8.45

9.00

14,30

14,45
15,00

16.30
18,00
19,20
19.30
20,00

22.15

22,30
22,40

Utilaje în dotarea forestierilor
La Unitatea de exploatare 
lemnului Petroșani au sosit.a

zilele trecute, noi utilaje. Este 
vorba despre un încărcător 
frontal de tip IFRON care va 
intra în dotarea depozitului de 
lemn din gara mică Petroșani. 
Utilajul va fi utilizat la des
cărcarea lemnului din autoca
mioanele sosite in depozit, cit 
si la încărcarea lui în vagoa
ne C.F.R.

Zestrea de utilaje a unităliis-a 
îmbogățit de asemenea cu un lot 
de 8 ferăstraie mecanice, care au 
fost repartizate in număr de 
cite două, sectoarelor forestie
re din Valea Jiului. Alît druj- 
bele cit și încărcătorul frontal 
sînt destinate să servească la 
realizarea sarcinilor de produc
ție pe anul 1971.

masculin : 
Ungaria.

Ro-
In-

I 
I 
I 
I 
I

de seară. 
„Trezeș- 
va sfîrși 
premieră

zăpadă.

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de diminea
ță.
Matineu duminical pen
tru copii și școlari.
Handbal 
mânia -
registrarc de la Berlin. 
Cintece maramureșene. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Studioul „N*. 
Cintare patriei.
I 001 de seri. 
Telejurnalul 
Film artistic : 
te-mă cînd se 
războiul" — 
pe țară. 
Acrobație pe
.Să-mi cînți un cîntcc 
•Ie iubire". Omagiu lui 
Ion Vasilescu.
Reportaj pe glob. „Vic
toria de la Kham-Duc“ 
— film documentar rea
lizat în Vietnamul de 
sud de Studioul Elibe
rarea.
Telejurnalul de noapte. 
Duminică sportivă.

LUNI 21 DECEMBRIE

18,00

18.30

11,00

19.20
19.30
19,50
20,00

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.
Cintece și jocuri popu
lare din Muscel.
Ce sînt și ce trebuie 
să fie centralele 
triale.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
Agenda politică. 
Teatru foileton : 
boiul celor două 
(IX).
Steaua fără nume (mu
zică populară).
Telejurnalul de noapte. 
TclesporL 
Viața literară.

indus-

seară.

„Răz- 
roze"

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

G. DINU
21,50
22.00
22.15

20,50

a 
se

acorda 
locuin- 
nici o

departe, va duce muzica instru
mentală pură pină la culmile 
cele mai înalte—

«Și 
cit

discernămintul 
asigure 
studiu,

nici 
dorea 

mai 
putea 

„în-
se 
putea

Cadrele med ico-san ilare 
Valea Jiului se întîlnesc 
minică 20 decembrie, la
0. în sala Teatrului de
In cadrul acestor dezbateri, 

:. Tosif Eșanu va prezenta 
■xpunerca „Contribuția cadre
lor medicale din cadru) spita
lului Petroșani la dezvoltarea 
orizontului spiritual și cultural 
al oamenilor muncii", iar dr. 
Nicolae Aldica va expune des
pre „Preferințe și opinii în di
recția organizării timpului li
ber al cadrelor din sectorul 
medico-sanitar în mod plăcut, 
educativ și util". Inlilnirea va 
fi urmată de spectacolul cu 
piesa ...Avarul" de Moliere.

UZINEI
(Urmare din pag. 1)

despre 
trecute, 

să acen- 
urgentâ-

au fost incunoștim.ați 
aceasta mai zilele 
Ceea ce aș vrea însă 
tuez este necesitatea 
rii de către constructori a unor
lucrări de investiții destinate 
creșterii capacității de spălare 
și valorificării superioare a 
producției. O serie de lucrări 
stau pe loc. nu pot fi finali
zate din lipsa utilajelor pentru 
montaj (cazul lucrării „adapta
re flux tehnologic"). Mai rău e 
că o serie de lucrări prevăzute 
a se executa în continuare și 
termina în cursul trimestrului 
I și II 1971 (silozuri pentru 
produse chimice, ramura a Il-a 
funicular de golire a sterilu
lui. stația de pompe alimentare 
iaz — toate în execuția T.C.M M.) 
au rămineri in urmă cu

strucția propriu-zisă, iar pentru 
altele nu sini asigurate utilaje
le. Ori capacitatea dc recepție 
și spălare a cărbunelui pre
luat de la exploatările miniere 
poate fi asigurată la nivelul 
sarcinilor și exigențelor tri
mestrului I 1971 numai da .ă 
aceste lucrări vor intra in func
ție la termen. Pentru termina
rea obiectivelor de investitii- 
cheie in creșterea capacității 
uzinei trebuie să se depună

mai mult efort din partea 
constructorului (șantierul Va
lea Jiului al T.C.M.M., Ener- 
go-montaj Sibiu) cit și benefi
ciarului — Centrala cărbune
lui. In ceea ce privește colecti
vul nostru, vom face totul ce 
depinde de noi pentru înche’e- 
rca anului cu un bilanț dc re
alizări cit mai rodnic și luarea 
unui start optim in îndeplini
rea sarcinilor pe 1971 și noul 
cincinal.

Studiile cu bătrinul Haydn 
se desfășoară anevoie. Pe de o 
parte, acesta nu era un talent 
pedagogic. Pe de alta, în per
soana acestui dascăl și acestui 
învățăcel se ciocnesc două e- 
poci, două generații - omul cu 
.perucă cu o fire scăldată de 
lumina soarelui, și tînărul fră- 
mintat de idei noi, revoluționa
re. Haydn, care trebuie să aibă

răbdare cu orgoliosul și impe
tuosul său elev, încearcă zadar
nic să-l .îinblinzească" — astfel 
incit dificultățile se înmulțesc. 
Din fericire. Haydn pleacă cu- 
rînd intr-un nou turneu la 
Londra și, în felul acesta, stu
diile sale cu Ludwig au rămas 
în suspensie. „Nu am învățat 
nimic de la Haydn", va spune 
mai tirziu Beethoven. El va lua 
insă ca bază creația muzicală 
a lui Haydn și, construind mai

Beethoven în 
..orașul muzicii44
Bonnul natal nu și-a putut 

păstra marele său fiu — el a 
evadat dc aici, unde sentimen
tul înăbușirii nu l-a părăsit 
niciodată. Stilul boem, haotic 
de viață al lui Beethoven a

contrastat
cu care căuta să-și 
condițiile de creație, de 
de afirmare.

Foarte multă atenție 
el. de exemplu, alegerii 
ței. Interiorul nu avea
importanță, așa cum atesta de
zordinea îngrozitoare ce dom
nea in 
1 indea 
confort 
spațiu, 
mult, 
mișca, 
tinde** i 
partiturile și cărțile sale. Pu
nea, de asemenea, un preț deo
sebit pe poziția locuinței sale. 
Fereastra trebuia să-i ofere o 
priveliște frumoasă, deschisă, 
iar din afară nimeni să nu-și 
poată arunca prin ea o privire 
indiscretă. Distanța pină Ia na
tura verde trebuia să fie cit 
mai scurtă...

camerele sale. Nu pre- 
nici eleganță,

— dar 
spațiu 

pentru 
pentru a 
in voie, el împreună cu

AL Alcalay

C7 7.Implicațiile excesului 
de medicamente (II)

voi

Am vorbit in prima parte 
(Steagul roșu nr. 6 563) des
pre efectele dăunătoare pro
duse dc folosirea excesivă a 
unor medicamente ca : peni
cilina. streptomicina, tetra- 
ciclinele, cloramfenicolul. In 
rindurile care urmează
trece 1?. o altă grupă dc me
dicamente și anume la cele 
antihipertensive folosite mult 
datorită celor două acțiuni 
principale ale lor: scăderea 
tensiunii arteriale și calma
rea sistemului nervos. Folosi
rea acestor medicamente (hi- 
poserpil, hipazin) in doze

noscute citeva efecte nocive 
ale acesteia. Atunci tind a- 
cest medicament este admi
nistrat comod, pe calc bu
cală. de cele mai multe ori 
in lipsa controlului medical 
și in doze nepotrivite, duce 
la o adevărată intoxicație 
digitalică manifestată prin 
grețuri, vărsături, dureri ab
dominale, diaree, tulburări 
de vedere, tulburări nervoa
se, ritm cardiac scăzut (sub 
60 de bătăi pe minut). De 
reținut că tabletele de digi
tală ținute la aer, la lumi
nă, la umezeală, își reduc

SFATUL MED OULUI
mici, administrate zilnic, dau 
uneori efecte de mică impor
tanță : grețuri și vărsături, 
tulburări de vedere, conges
tie nazală, care cedează du
pă întreruperea tratamentu
lui. In schimb, folosite in 
doze mari și in timp in.de- 
lungat accentuează simptome- 
le descrise mai sus. la 
tea adăugindu-se și tulburări 
psihice : stare de oboseală, 
somnolență, coșmaruri, tulbu
rări de comportament cu stări 
depresive care pol evolua pi
nă la tentativa de sinucidere.

Dacă ținem seama că bo
lile de inimă sini foarte frec
vente, iar adevărata _piine 
a cardiacului" o formează di
gitala, trebuie să f icem cu-

;ices

ac tivita tea ton i ca rd iacă.
își mențin nemodificate efec
tele secundare, mai accen
tuate la bătrini cu arleroscle- 
roză și care țin un regim să
rac in sare și cu restricție 
la lichide. Mărirea glandei 
mamaie (ginecomastia) înso
țită chiar de tumefiere este 
un efect neplăcut al toni
ca rd iaci lor.

Sigur că volumul medica
mentelor este foarte marc și nu 
pot fi descrise toate, dar nu 
polsă închei fără să amintesc 
de obișnuința cu otrăvuri 
(morfinâ-hipnotice) care pot 
fi deseori ..plătite scump*.

Dr. Georgeta TURNA
medic specialist

_____ J

(Va urma)
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B„LUNOHOD-1

a parcurs primul kilometru

■ MUSt (>\ \
■ — Laboratorul
■ ..Lunohod-1" a
■ mul kilometru
■ său pe Selena.

19 (Agerprcs). 
selenar mobil 

i parcurs pri- 
a! drumului 
\paratul a

■ coborit tn urmă cu o lună
■ de pe platforma instalată pe 
I stația automată .Luna-17 si 
g iși continuă călătoria in re- 
| giunea „Mării Ploilor".
B După cum s a mai anun-
■ tat. la 18 decembrie a avut
■ ioc ultima ședință de radio- 
B comunicații cu lunamobil'il 
B Aparatul a trebuit să con- 
| firme. înainte de toate, că 
g a rezistat <u bine ..la asaltul 
g căldurii--, deoarece acum, la 
g amiaza zilei selenare, supra- 
g fata satelitului natural al Pă- 
g mintului se încălzește pină la 
g o temperatură dc aproximativ
■ plus 130 grade C. Acum.
■ cind incidența razelor sola-
■ re la suprafața Lunii este 
g de 42 grade, temperatura 
g roților lunomobilului depășes- 
g te plus 100 grade C. in timp 
g ce pe parcursul nopții sele- 
g nare ea a coborit sub mi- 
g nus 100 grade C. Pentru a 
g proteja aparatele întregul 
□ lunamobil e<te apărat de ast- 
g fel de variații de tempera- 
n tură de un sistem special de

izolație avind orii ic ii numai 
pentru obiectivul aparatului 
de televiziune. Noaptea, izo
lația menține căldura acu
mulată in timpul zilei, iar 
ziua ea reflectă razele sola
re. constituind 
protecție pasivă, 
pictează sistemul 
tie activă.

Dacă ar li să 
nohodul de sus. 
vedea un inel cu diametrul 
de aproximativ 2 metri si cu 
lățimea de 20 cm. care 
noaptea, este închis cu ca
pacul 
tușit 
terial 
tiv 
sistemului interior de regla
re a temperaturii și este con
struit in așa fel incit gazul 
trimis de ventilatoare spre 
el se răcește și apoi se reîn
toarce in compartimentul cu 
aparate. Astfel, in interiorul 
luna mobil ului, temperatura 
este in prezent de circa plus 
15 grade, cu toate că capa
cul bateriilor solare s-a în
cins pină la plus 140 grade.

Lunohodul iși continuă 
drumul spre sud.

așa-nuniita 
care corn- 
de protec-

de 20 cm. 
este închis cu 

bateriilor solare, căp- 
la rîndul său. cu ma- 
izolant. Inelul respec- 

reprezintă radiatorul

■

■

■

B
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Comitetului Central al
Frontului Național de 

Eliberare din 
Republica Vietnamul de sud

Cu ocazia celei de a X-a a- 
niversări a constituirii Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, vă transmi
tem dumneavoastră, întregii 
populații sud-vietnameze, un 
călduros salut și cele mai cor
diale felicitări.

Poporul român își reafirmă 
profunda simpatic și solidari
tate internaționalistă cu lupta 
eroică a populației sud-vietna- 
meze împotriva agresiunii im
perialiste și sprijină propune
rile Frontului Național de Eli
berare și ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud ca o 
bază rațională pentru soluțio
narea conflictului pe cale po
litică. Este necesar să se pună 
capăt intervenției străine și să 
fie retrase trupele S.U.A. și a-

liaților lor din Vietnam, să se 
asigure formarea unui guvern 
de coaliție care să permită dez
voltarea democratică, indepen
dentă a Vietnamului de sud. 
iar poporul vietnamez să fie lă
sat să-și rezolve problemele fă
ră nici un amestec din afară.

Urăm din toată inima Fron
tului Naționa.' de Eliberare. în
tregii populații sud-vietnameze. 
succes deplin în lupta sacră 
pentru apărarea libertății și in
dependenței naționale.
CONSILIUL NAȚIONAL AL 

FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMÂNIA

Ședinfa

încheierea
lucrărilor

Dezbaterile din Adunarea 
de Stat a R. P. Ungare

Comitetului 
Executiv al
C.A.E.R.

MOSCOVA 19 — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu 
Duță, transmite : In conformi
tate cu recomandările cele: de
ci XXIV-a sesiuni a C.A.E R. in 
cursul lucrărilor celei de-a 50 
a ședințe a Comitetului Execu
tiv C.A.E.R., reprezentanții îm
puterniciți ai țărilor membre la 
Banca Internațională de Cola
borare economică au semnat 
protocolul referitor la modifi
carea convenției privind decon
tările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea 
Băncii Internaționale de Cola
borare Economică, precum și a 
statutului acestei bănci.

Documentele respective au 
fost semnate din partea Re
publicii Socialiste România de 
Ghcorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de miniș
tri.

Conferinței» 
international 

de drept 
aerian

HAGA 19 (Agcrpres).
I.ii Hagu s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale de 
drept aerian — ținută sub 
auspiciile OACi (Organiza
ția Aviației Civile Interna
ționale) — care a adoptat 
convenția privind reprima
rea deturnărilor de avioane. 
Această convenție este meni
tă să asigure cadrul juridic 
necesar colaborării interna
ționale în vederea combate
rii capturării ilicite a aero
navelor civile. Potrivit pre
vederilor ei. convenția este 
deschisă participării tuturor 
statelor.

La ultima ședință a Con
ferinței, șeful delegației ro
mâne. Dragomir Popescu, 
subliniind importanța pe 
care o acordă țara noastră 
cooperării internaționale pen
tru asigurarea unui trafic 
aerian în condiții de deplină 
siguranță, a declarat că, în 
prezent, cerințele luptei îm
potriva ingerințelor ilicit0 în 
transportul aerian impun 
depășirea stadiului pur de- 
clirativ. In acest sens — a 
spus el — elaborarea con
venției pentru reprimarea 
capturării aeronavelor consti
tuie o etapă importantă în 
lupta pentru asigurarea unor 
condiții de desfășurare nor
mală și sigura a activității 
aeronautice civile. Vorbito
rul a apreciat în mod deose
bit faptul că au fost create 
condițiile necesare participă- . 
rii universale a statelor la 
această convenție.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— Adunarea de Slat a R. P. 
Ungare a dezbătut și aprobat 
proiectele de lege cu privi e 
la bugetul de stat pe anul 
1971 si la reglementarea buge
tară a plănui ilor financiare ale 
consiliilor pe perioada 1971 — 
1975.

Ministrul de finanțe. Petei 
Valyi, prezentind proiectul de 
buget, a arătat că țelurile pro
puse pentru perioada planului 
ce se încheie în acest an au 
fost atinse și că s-a creat o 
bază bună pentru realizarea 
noilor sarcini ale celui de-al 
patrulea cincinal, care începe

in 1971. Cu toate acestea, a 
spus vorbitorul, în 1970 s-au 
produs si fenomene nefavora
bile. Din cauza inundațiilor 
din această primăvară, precum 
și datorită secetei din timpul 
verii, producția agricolă nu a 
atins nivelul anului precedent, 
ceea ce a avut repercusiuni și 
asupra altor ramuri ale econo
miei naționale. Balanța buge
tului de stat pe 1970 va în
registra, după toate probabili
tățile. un deficit mai mare de
cît cel planificat — aproxima
tiv 3.5 miliarde forinți. a sp is 
vorbitorul.

Premierul Edward Heath
si-a încheiat vizita

S. U. A.
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — Primul ministru al 
Marii Britanii. Edward Heath, 
și-a încheiat vizita 
două zile în Statele

In cadrul unei 
de presă organizată 
ambasada britanică 
shington, premierul 
declarat că in cursul convor
birilor purtate cu președinte
le și cu o serie de membri ai 
guvernului american au fost 
abordate principalele aspecte 
ale situației internaționale. El 
a subliniat că problemele eco
nomice și comerciale 
special, cele legate de 
Iitatca aderării Angliei 
ța comună, au ocupat 
important în cadrul 
derilor cu președintele Nixon.

oficială de 
Unite, 
conferințe 
vineri la 
din Wa- 
Heath a

și, în 
posibi
la Pia- 
un loc 

întreve-

U R S S.: In apropiere de Erevan se află binecunoscutul oraș Biurakan — cunoscut nu 
ații pentru mărimea sa, cit pentru cercetările astronomice făcute aici de către specialiști.

MINERITUL CARDOMIER
(Urmare din pag. 1)

industrial al Sileziei superioare 
(actualul voievodat Katowice), 
in pofida marilor distrugeri, a 
reușit ca intr-un timp scurt 
să-și reia producția normală de 
cărbune, de fier și mașini atit 
de necesare tării ruinate de 
război și jaful hitlerist. Căr
bunele constituie de atunci și 
pină azi principalul si unicul 
combustibil energetic, răminind 
în continuare și pentru viito
rul îndepărtat, deși nu singura, 
principala materie primă ener
getică a economiei noastre na
ționale. Mineritul carbonifer a 
devenit, in ultimii 25 de ani. 
ramura de bază a industriei 
naționale a Poloniei și nu nu
mai din cauză că aceasta con
stituie principala bogăție națio
nală — cărbunele este aurul 
negru al Poloniei — rezervele 
lui depășind zeci de miliarde 
de tone, ci și pentru că zăcă
mintele de cărbune oferă con
diții relativ favorabile pentru 
o rentabilă exploatare. In de
cursul ultimului sfert de veac 
am atins un nivel economic 
înalt in dezvoltarea extracției 
acestei materii prime energeti
ce, (Polonia dispune de canti
tăți reduse de petrol), nivel 
care situează Polonia pe un 
Ioc de frunte in mineritul mon
dial.

In ultimii 25 de ani indus
tria carboniferă a Poloniei 
populare a ajuns la o produc
ție anuală de 137 milioane tone 
(este vorba despre cărbunele 
spălat — nota traducătorului), 
deci cu 100 milioane tone mai 
mare fată de anul de virf — 
1938. Această realizare ca și 
perspectiva creșterii in conti
nuare a extracției pină la 160 
milioane tone in anul 1975 si 
200 milioane tone in perioada 
următoare, nu rezultă, desigur, 
din tradiționalismul economic 
ci din necesitățile vitale ale 
economiei naționale. Dezvolta
rea în continuare a econo
miei. modernizarea tehnologiei 
de producție și diversificarea 
produselor, poate și trebuie să 
aibă loc numai cu aportul căr
bunelui In ciuda unor păreri 
la modă, din ultimul timp in 
lume, care au avut ecou și in 
țara noastră, nu se întrevede 
era ..apusului de cărbune--, ci. 
din contră; creșterea vertigi
noasă a consumului de țiței si 
gaz natural arată cerințele 
imense ale economiei mondiale 
pentru materii nrime. energe
tice si chimice, dar nu elimină 
cărbunele a cărui utilizare 
creste, dc asemenea, conside
rabil.

In cazul tării noastre inter
vin tot o dată și alte conside
rente economice. încă din pri
mele zile dc după război și e- 
Iiberaiea Sileziei, mineritul car

bonifer a devenit oarecum prin
cipalul furnizor de devize pen
tru refacerea și industrializa
rea țării. De altfel, acest rol 
il îndeplinește pină in ziua de 
astăzi. Exportul de 500 mili
oane de tone cărbune, din mar
tie 1945 pină în septembrie 
1969, a adus Poloniei populare 
circa 6 miliarde dolari (recal
culat) ceea ce înseamnă aproa
pe un sfert din valoarea între
gului export polonez. Actual
mente cota de participare a căr
bunelui la export se ridică la 
peste 11 la sută, însă, aceasta 
rezultă evident din dezvolta
rea dinamică a exportului din 
celelalte ramuri industriale și 
în special a industriei de ma
șini. Cu toate acestea, expor
tul de cărbune crește in con
tinuare. cresc de asemenea în
casările de devize din acest 
titlu. Aceasta exprimă renta
bilitatea ridicată a exportului 
de cărbune, reala lui influen
ță fundamentală asupra formă
rii balanței noastre de plăți și. 
prin aceasta, influența crește
rii extracției de cărbune asupra 
dezvoltării in ansamblu a eco
nomiei naționale a Poloniei 
populare. Trebuie adăugat că 
posibilitățile exportului de căr
bune polonez cresc in perma
nență. O cerere deosebită o are 
cărbunele nostru cocsificabi'. 
precum și cocsul polonez. In 
prezent exportul acestor sorti
mente atinge 27 milioane tone 
cărbune, iar pentru anii apro- 
piați se prevede o creștere dc 
pină la 30—40 milioane tone. 
Tendința mondială dc creștere 
a necesarului de fier și oțel 
iar. in legătură cu aceasta, de 
cărbune și cocs precum și ne
voile economiei naționale im
pun o dezvoltare în ritm înalt 
a mineritului carbonifer polo
nez și-l mențin in continuare 
pe un loc de frunte în indus
tria națională.

Industria minieră poloneză 
se concentrează în primul rind 
in Silezia Superioară, deci in 
Voievodatul Katowice. Aici se 
extrag peste 95 la sută din 
cărbunele polonez. Turnurile dc 
extracție constituie caracteris
tica dominantă a peisajului si
lezian. Alături de minele vechi, 
reconstruite și modernizate, au 
apărut o serie de mine noi, 
moderne, cu o producție zilni
că mare, cu sisteme concen
trate de exploatare și un grad 
inalt de mecanizare a lucrări
lor de exploatare. Indicele de 
extracție mecanizată a cărbu
nelui din abataje se ridică în 
prezent la 80 ]a sută. Mecani
zarea continuă și complexă, 
concomitent cu automatizarea 
sistematică a proceselor de ex
ploatare a zăcămintelor, a e- 
xecuției lucrărilor de pregătire 
și a transportului subteran 
constituie direcția de bază a

dezvoltării industriei carbonife
re. Este caracteristic faptul că 
in ultimii 12 ani industria car
boniferă și-a mărit producția 
cu 40 milioane tone, concomi
tent cu o reducere de 13 mii 
a numărului de salariați. A- 
cesta este desigur rezultatul li
nei ample mecanizări a lucră
rilor miniere, ceea ce consti
tuie sursa de creștere a pro
ductivității muncii, producției și 
a reducerii cheltuielilor. Ten
dinței mecanizării continue, a 
automatizării și modernizării 
tehnologiei de exploatare a ză
cămintelor de cărbune ii sint 
subordonate lucrările de cerce
tare științifică mai ales ale In
stitutului central de mine, ale 
oficiilor de construcție și pro
iectare precum și moderniza
rea profilului producției in
dustriei de mașini miniere. Con
structorii de mașini miniere au 
in contul lor o serie de reali
zări în această privință care 
sint considerate printre reali
zările de frunte pe plan mon
dial in domeniul mașinilor mi
niere de exploatare, al susține
rii. al instalațiilor de transport 
ș. a. Un ecou larg și-au cuce
rit in ultimul timp complexele 
automatizate, unice in mineri
tul mondial, pentru abatajele 
frontale de tip ASI și BESTA, 
ai căror parametri au fost ve
rificați la mina specială expe
rimentală „Jan". (Menirea a- 
cestei mine construite cu cițiva 
ani în urmă constă in experi
mentarea noilor tehnologii și 
instalații; ea lasă o profundă 
impresie nu numai printr-o me
canizare completă ci și printr-o 
totală automatizare a lucrări
lor de exploatare, dirijate cu a- 
jutorul televiziunii industriale 
și al centrului de calcul).

Ministerul Minelor și al E- 
nergiei. al cărui sediu se gă
sește in Katowice (e unicul mi
nister polonez localizat în afa
ra capitalei, în regiunea unde 
se concentrează industria car
boniferă). realizează programul 
larg de modernizare și dezvol
tare continuă a mineritului 
carbonifer polonez, pregătind 
concomitent cadre moderne de 
ingineri, tehnicieni, economiști 
și organizatori ai producției, 
ingrijindu-se in același timp de 
perfecționarea cunoștințelor ca
drelor de mineri. Această pro
fesie. datorită muncii devotate 
a minerilor, datorită realizări
lor de valoare mondială, se 
bucură dc un mare prestigiu 
in Polonia, fiind înconjurată 
cu stimă de societate. Unifor
ma minieră dc gală, frumoasa 
capelă cu panaș, precum și 
spada de miner, constituie sim
bolurile uneia dintre cele mai 
apreciate profesiuni din Polo
nia populară — bogate <a tra
diție și avind totodată înain
tea ei un viitor larg — pro
fesia de miner.

in
problema 

Edward 
convinge- 
pace. sub 

auspiciile lui Gunnar Jarring, 
vor putea reîncepe în curînd.

Rcferindu-se la 
Orientului Apropiat, 
Heath și-a exprimat 
rea că negocierile de

Cambodgia

La Moscova a fost semnat 
Ia 18 decembrie planul de co
laborare pe anul 1971 intre 
Asociația română pentru le
gături de prietenie cu U.R.S.S.. 
pe de o parte, și Uniunea A- 
sociațiilor sovietice de priete
nie și legături culturale cu 
străinătatea și Asociația de 
prietenie sovieto-română, pe 
de altă parte.

< La Zbraslav a fost sein 
nat protocolul referitor la 
schimburile de mărfuri și plă
țile între R. S. Cehoslovacă si 
R. P. Polonă pe anul 1971. Po
trivit acestui document. în a- 
nul 1971 volumul schimburi
lor comerciale bilaterale va 
crește cu 11 la sută față de 
anul în curs.

O In capitala Algeriei s-au 
încheiat lucrările primului se
minar al experților din țările 
arabe în domeniul siderurgiei.

La Moscova și-a încheiat 
lucrările sesiunea Comisiei in- 
terguvernamentale pentru cola
borare economică și tehnico- 
științifică dintre U.R.S.S. și 
R.D.G.

La Belgrad a fost sem
nat protocolul celei de-a 12-a 
sesiuni a Comitetului polono- 
iugoslav de colaborare econo
mică.

+ Guvernele U.R.S.S. și 
Guyanei au hotărît să stabi
lească relații diplomatice.

< Janos Kadar, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U.. l-a 
primit vineri pe Carlos Rafael 
Rodriguez, membru al secre
tariatului C.C. al 1’. C. din 
Cuba, ministru in Guvernul 
Revoluționar al Republicii 
Cuba, care se află intr-o vi
zită în R. P. Ungară, anunță <•- 
genția MTI.

O Intre reprezentanții Sta
te’ r Unite și cei ai Pieței co
mune continuă schimbul de 
ar - mii 1-c"er;toace la discrimi
nările comerciale. Ministrul 
.-•rneican al agriculturii. Clif
ford Hardin, a criticat politi
ca protecționistă a C.E.E. față 
de exporturile americane de 
produse agrare. Declarația ’ui 
Hardin a urmat convorbirilor 
sale cu înalți funcționari ai 
organismelor comunitare.

• Intr-un comunicat di
fuzat de radio Conakry se 
arată că in colonia portughe
ză Guineea (Bissau) conti
nuă pregătirile in vederea 
unor noi incursiuni pe teri
toriul Republicii Guineea. 
Totodată. Ia Conakry s-a a- 
nunțat că militarii guineezi 
demobilizați recent vor tre
bui să se prezinte de urgen
ță la unitățile lor.

După ce menționează 
starea de război nu a înce
tat, 
apel 
du-i 
reze
al inamicului.

comunicatul face un 
către populație cerin- 

să fie gata să contraca- 
un -eventual nou aiac

PNOM PENH 19 (Agerpres).
— Intre localitățile cambodgie
ne Skoun și Kompong Cham. 
de-a lungul șoselei nr. 7. care 
le unește cu capitala țării, se 
desfășoară lupte violente între 
forțele de rezistență populară 
și trupele regimului Lon Noi
— relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă. Deși au lan
sat o operațiune de amploare, 
fiind sprijinite și de unități 
saigonez.e, efectivele militare 
ale regimului de la Pnom Penii 
nu au reușit pină în prezent 
să preia controlul asupra șo
selei, pentru a putea face jonc
țiunea cu diviziile aflate în 
orașul Kompong Cham. Hăr
țuite continuu dc grupurile de 
patrioți care acționează în 
acest sector, ele s-au regrupat 
la est de localitatea Skoun. 
înaintarea lor pe șosea fiind 
în momentul de față blocată.

Intre timp, forțele de rezis
tentă populară au declanșat a- 
tacuri puternice asupra forti
ficațiilor deținute de trupele 
inamice la Prey Totung, în a- 
propierea orașului Kompong 
Cham. Luptele continuă de 
cîteva zile. ț

nai ..fiasco^!
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — O comisie senato
rială de anchetă și-a înche
iat investigațiile, care au du
rat aproape 8 ani. in proble
ma avionului cu reacție a- 
merican „F-lll", conside- 
rind, intr-un raport publicat 
la Washington, că acesta con
stituie un „fiasco". Raportul 
aduce acuzații grave fostu
lui ministru al apărării. Ro-

bort McNamara, precum și 
adjuncților săi Roswell Gil- 
patrick, Fred Korih și Eu
gene Zuckert pentru faptul 
că au preferat să încheie 
contractul de construire a 
acestui avion cu societatea 
..General Dynamics", in loc 
de ..Boeing", companie care 
oferise prețuri mai avanta
joase și care dispunea de 
experți mult mai calificați.

Sesiunea Congresului american
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — Un dezarcord asupra 
Cambodgiei a blocat din nou. 
in Congresul american, credi
tele suplimentare prevăzute în 
cadrul ajutorului economic și 
militar pentru Israel și țările 
din Extremul Orient, aprobate 
deja in cele două organisme 
legislative americane. Af ice- 
rea cambodgiana, care nu con
stituie decît un aspect al con
fuziei în care Congresul își ter
mină actuala sa sesiune, repune, 
de asemenea. în cauză credite

le militare pentru anul fiscal 
in curs în sumă dc 66,6 mili
arde dolari, votate în Camera 
Reprezentanților.

Aceste dificultăți de ultimă 
oră au fost opera eforturilor 
senatorilor de tendință libera
lă, intre care William Ful
bright, care urmăresc interzi
cerea din punct de vedere 
legislativ a unei noi interven
ții americane în Cambodgia.

Lucrurile s-au complicat, de 
asemenea, și în ce privește bu

getul militar, după ce Camera 
Reprezentanților a adăugat 
textului o clauză prin care se 
interzice trimiterea de trupe 
combatante în Cambodgia, 
Laos .și Tailanda, dar autori- 
zînd pe președinte să ia „orice 
inițiativă pe care o considera 
necesară pentru a facilita re
tragerea ordonată a trupelor 
americane din Asia de sud-est 
și să contribuie la eliberarea 
prizonierilor de război ameri
cani".

CUBA : Cea mai 
mare bogăție a 
Cubei este trestia 
de zahăr, din care 
se prelucrează nu 
numai zahăr, ci și 
o serie de deriva
te industrializate.

In 1963 a fost 
înființat Institutul 
cubanez de cerce
tări pentru valori
ficarea trestiei de 
zahăr, cu 46 de 
laboratoare specia
lizate, două uzine 
pilot, uzine pilot 
de fermentație, 
două laboratoare 
la fabricile de za
hăr, etc.

In foto : Uzina- 
pilot din Havana.

Țipaiul

Se opun încorporării...
NEW YORK 19 (Agerprcs).

— In fata centrului de re
crutări din orașul american 
Elizabeth (statul New Jersey) 
a avut loc o puternică de
monstrație antirăzboinică. 
Un grup de mamfestanți au 
pătruns in incinta clădirii, 
unde au distrus dosarele 'i 
norilor care urmau să fie in
corporați și trimiși apoi să 
lupte in Vietnam. I’c pereții 
clădirii au fost înscrise in 
scripții împotriva războiului 
dus de S.U.A. in Vietnam 
și cerind rechemarea in ta; a 
a militarilor americani. Ma 
joritatea participau', ilor la 
această demonstrație erau ti
neri care refuză să se supu
nă recrutării.

De la un aparat 1
de sudat...

TEHERAN 19 (Agcrpres).
— O puternică explozie a 
avut loc la una din instala
țiile conductei transiraniene 
de gaz natural, prorocind 
moartea a 24 de persoane și 
rănirea altor 10. Potrivit u- 
nor informații din capitala 
iraniană, explozia s-ar ii da
torat unui incendiu provo
cat de un aparat de sudat. 
Deși foarte violentă, explo
zia nu a afectat conducta i 
principală de transportare a ' 
gazului natural către U.R.S.S.

După cum se știe, conduc
ta. de o lungime totală de 
1 000 km. a fost inaugurată 
la 28 octombrie. Ea permite 
un transport zilnic de 13 mi
lioane metri cubi de gaz na
tural dinspre sudul Iranului 
către principalele orașe ale 
acestei țări și către U.R.S.S. .

„Volkswagen" 
în flăcări

SAO PAULO 19 (Ager- 
pres) — Un violent incendiu, 
ale cărui cauze sint incă ne
cunoscute. a devastat vineri 
clădirea unui mare depozit , 
al uzinelor ..Volkswagen-' ! 
din Sao Paulo. Se apreciază 
că datorită avariilor suferi
te. uzina iși va întrerupe 
activitatea timp de cite'a 
săpiămini. Numeroase per
soane au fost rănite.

Pe de altă parte, se anun
ță că, in timp ce flăcările 
de la uzinele .Volkswagen“ 
erau potolite, un alt incen
diu a izbucnit la uzina chi
mică „Dia Denia" din ace
lași oraș. O autocisternă, ce 
descărca benzină, a făcut 
explozie și flăcările au cu
prins întreaga uzină.

Autoritățile au ordonat 
deschiderea unei anchete 
pentru a cerceta cauzele a- 
cestor accidente.

„Adio Velasquez !...“
LONDRA 19 — Corespon

dentul Agerprcs. Nicolae 
Plopeanu, transmite: ..Adio 
Velasquez, bine ați venit do
lari !" este titlul unui articol 
publicat de ..Daily Mail" in 
legătură cu licitația care a 
avut Ioc, nu de mult. la 
Londra și in cadrul căreia 
s-a vîndut un tablou al cu
noscutului pictor spaniol 
Velasquez. Este vorba de ta
bloul care îl înfățișează pe 
mulatrul Juan de Pare.io, 
unul din elevii marelui pic
tor. Acesta a devenit, după 
cum scrie ziarul, „cel mai 
scump tablou vîndut vreo
dată in cadrul unei licita
ții". Prețul vînzării a fost •. 
de 2 310 000 lire sterline, ; 
adică 5 500 044 dolari, fiind i 
plătiți de un reprezentant , 
al galeriei Wildenstein din 
New York.

Știrea că una din operele 
marelui pictor spaniol va 
ieși din patrimoniul artistic 
al Marii Britanii a stîrnit 
un val de proteste în rîndul 
amatorilor de artă din An
glia. A fost inițiată chiar o 
campanie „Salvati-l pe Velas- j 
quez". S-au auzit proteste I 
și în Parlament, unde s-a i 
arătat că aceasta „este o ! 
pierdere pentru tezaurul ar
tistic al Angliei". Totul a 
fost însă în zadar, tabloul 
fiind transportat la New 
York. In final, s-a dat o 
scurtă explicație, și anume 
că vînzarea efectuată a în
semnat un „frumos premiu 
pentru balanța de plăți a 
Angliei".
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