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Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Dolores toruri 
la Uzina „23 August" din Capitală

MITINGUE PRIHENIEI DINTRE PARIIDUE COMUNIST cadrelor

Cil prilejul vizitei in țara 
r ,astrâ a tovarășei Dolores 
Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, la Uzi
na ,23 August" din Capitală, a 
avut loc miercuri, un în
suflețit miting al prie
teniei dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Spania.

In mijlocul constructorilor 
bucureștcni de mașini, tovară
șa Dolores Ibarruri a sosit îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Part'dului Comunist Român.

Cei doi conducători de partid

au fost însoțiți de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră și foști luptători în 
brigăzile internaționale din 
Spania ,iar din partea spanio
lă de membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Spania.

La sosirea în uzină, oaspe
ții sint salutați de tovarășii 
Dumitru Popa, membru a! Co

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal — București 
al P.C.R., loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, de colectivul de condu
cere al întreprinderii și de re
prezentanții Comitetului de par
tid și ai organizațiilor ob
ștești.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii veniți în număr mare 
in întimpinare. primesc pe 
înalții oaspeți cu bucurie și en
tuziasm.

In sala de consiliu. Direc
torul general al uzinei, ing.

Stelian Grindeanu, înfățișează 
realizările acestei unități de 
producție, întreprindere care 
aduce o contribuție deosebit de 
importantă Ia dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

La rîndul său, secretarul Co
mitetului de partid, Marin E- 
nache, face o scurtă pre
zentare activității acestei orga
nizații, care numără peste 
3 100 comuniști.

Mulțumind pentru explica
țiile date, tovarășa Dolores
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Cmiitam taarasuliii
IIGOIII CfAUȘtSCU

Cuvîntarea tovarășei

medico
sanitare
Din inițiativa biroului Comi

tetului municipal de partid, 
duminică 2(1 decembrie, a avut 
loc la Teatrul de 
tilnire a cadrelor 
nitare din Valea 
care s-a dezbătut 
medicală desfășurată pentru 
îmbogățirea vieții spirituale 
a oamenilor muncii din mu
nicipiul Petroșani.

La intilnire au luat parte 
tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, preșe
dintele Consiliului popular 
al municipiului și tovarășul 
Ionel Cazan, secretar al 
miletului municipal de 
tid.

In cadrul dezbaterii, 
losif Eșanu. directorul 
talului din Petroșani, a 
ținut referatul : „Contribu
ția cadrelor medicale din ca
drul Spitalului Petroșani la 
dezvoltarea orizontului spiri
tual și cultural al oameni
lor muncii", iar dr. Nicolae 
Aldica, directorul Spitalului 
din Lupeni, a 
„Preferințe și opinii 
lecția 
liber

stat, o in- 
medico-sa- 
Jiului, in 
activitatea

Co- 
par-

dr. 
spi- 
sus-

Certitudini și imperative 
la confluenta cincinalelor

IZ

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA,
factor dinamic

primordial în minerit
„înfăptuirea programului pen

tru perioada 1971—1975 cere e- 
forturi mari in domeniul cer
cetării științifice, sporirea con
tribuției oamenilor noștri de 
știință la soluționarea impor
tantelor 
pe care 
realizăm
— iată

Interviu cu ing.
DUMITRU OPRIȘ, 

directorul 
adjunct științific 

al I.C.P.M.IL

preabataj pe fc- 
inlocuiască aba- 

Ar fi de mențio- 
indicatorii teh- 
care se reali- 

cainc-

viitorul cincinal"...

Dragă tovarășe Ibarruri, 
Dragi tovarăși și tovarășe.

Doresc ca la acest miting al 
prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Spania să salut încă 
o daiă vizita in România a to
varășei Dolores Ibarruri și a 
altor conducători ai Partidului 
Comunist din Spania și să le 
urez bun venit. De asemenea, 
doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumnea
voastră, muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, comuniș
tilor din uzină un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Roman. (Aplauze puternice).

Pentru partidul nostru con
stituie o deosebită satisfacție 
faptul că intre comuniștii ro
mâni și spanioli au existat și 
există relații bune, de colabo
rare și prietenie internaționa- 
listă. De mult timp, partidele 
noastre s-au cunoscut și au co
laborat; mai cu seamă anii 
luptelor revoluționare din pe
rioada războiului civil din Spa
nia au contribuit mult la dez
voltarea și cimentarea acestei 
prietenii. Sutele de comuniști 
și patrioți români care au lup
tat in Spania alături de comu
niștii și patriotii spanioli au 
întărit cu sîngele lor prietenia 
veșnică dintre partidele și po
poarele noastre. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Dezvoltarea istorică a dus la 
instaurarea în România a pu

terii clasei muncitoare care, in 
alianță cu țărănimea, cu inte
lectualitatea și celelalte forțe 
sociale ale poporului român, 
sub conducerea partidului co
munist. au trecut la făurirea 
orinduirii noi socialiste. (Aplau
ze prelungite). Din păcate, in 
Spania dezvoltarea social-isto- 
rică a făcut să se mențină încă 
la putere dictatura franchistă. 
Cu toate acestea, in perioada 
construcției socialiste in Româ
nia și a luptei comuniștilor 
spanioli împotriva dictaturii 
franchiste, intre partidele și for
țele progresiste din țările noas
tre s-au dezvoltat relații și 
mai strinse de colaborare și 
prietenie — și pot spune că 
niciodată legăturile dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania nu au 
fost așa de puternice cum sint 
astăzi. (Vii aplauze). Raportu
rile noastre se întemeiază pe 
principiile atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, pe faptul 
că partidele noastre, călăuzin- 
du-se de legile dezvoltării so
ciale, se străduiesc să aplice 
— în condiții diferite — aceste 
legități pentru a asigura dez
voltarea progresistă a popoare
lor lor. Relațiile dintre parti
dele noastre se bazează, de a- 
semenea, pe deplina egalitate, 
pe stimă și încredere reciprocă, 
pe respectarea dreptului fiecă
ruia de a-și elabora linia po
litică și a rezolva problemele
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Tovarăși și prieteni de la 
Uzinele „23 August",

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în minunata sa cuvîntare, a 
reamintit un fapt care pentru 
noi are o enormă semnificație 
politică și este o evocare emo
ționantă a luptei noastre îm
potriva intervenției fascismului 
in țara noastră, adică partici
parea voluntarilor români la 
războiul din Spania. Eu, to
varăși de la Uzinele „23 Au
gust", nu v-am cunoscut nici
odată pe dv., și fără să vă fi 
văzut vreodată v-am cunoscut 
totuși prin voluntarii români 
care au venit în Spania să lupte 
împotriva intervenției fasciste, 
care au fost capabili să verse 
sîngele lor și să lupte cu e- 
roism într-o (ară pe care nu au 
cunoscut-o. Insă ei știau că în 
această (ară se hotărau multo 
fapte pentru toate popoarele, 
și nu au șovăit să-și riște li
bertatea și viața lor pentru a 
lupta alături de noi. (Aplauze 
puternice).

Doresc ca in această cuvîn
tare a mea în fața dv., care-mi 
amintiți atit de mult de to
varășii noștri spanioli, să vă 
salut în numele Partidului Co
munist din Spania. călit în 
multi ani de luptă împotriva 
reacțiunîi spaniole și împotri
va sîngeroasei dictaturi fran
chiste. să vă salut în mod cor
dial și frățesc. (Aplauze). Și, 
prin voi tovarăși, de la Uzi
nele .23 August", să salut în

tregul popor român, gloriosul 
său partid comunist, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dorindu-vă noi succese în isto
rica sarcină de a construi so
cialismul în tara dv. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Am venit în România voastră 
— care nouă, comuniștilor spa
nioli, ne este foarte dragă, da
torită faptului că a fost prima 
(ară latină care a înfăptuit 
transformarea socialistă a pa
triei, cit și datorită succeselor 
obținute — nu numai ca să 
primesc înalta distincție cu care 
Consiliul de Stat român m-a o-, 
norat; am venit, în aceste clipe 
cruciale pe care le trăiește tara 
noastră, să vă informez, de ma
rea luptă politică care se des
fășoară în Spania între dicta
tura franchistă și forțele care 
aspiră, prin înfruntarea de zi 
cu zi. să stabilească în Spania 
un regim democratic larg, des
chis progresului social și po
litic. (Aplauze îndelungi). Am 
venit, îndeosebi, să demasc în 
fața dv. și în fața întregului 
popor român crima pe care 
dictatura fascistă vrea să o 
comită, crezînd că prin aceasta 
va putea frîna înaintarea po
porului nostru spre un regim 
de libertăți în care drepturile 
oamenilor și ale poporului din 
Spania să fie pe deplin recunos
cute în legi și în viață.

Există o închisoare în Spa
nia. 'în provincia Burgos, do
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prezentat 
in di- 

oreanizării timpului 
al cadrelor medi-

Cornel HOGMAN

tone kilometrice s-a 
20 940 000 și s-a

21 480 642, echiva- 
o depășire de 6 la

Cea mai substanțială

și complexelor sarcini 
ne-ani angajat să le 
în

cit dc limpede și cu
prinzător a exprimat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în recenta 
sa Expunere, importanța și im
perativele cercetării științifice 
— factor primordial al dezvol
tării economiei noastre naționa
le, al progresului întregii so
cietăți.

Convorbirea, pe această linie, 
cu tov. ing. Dumitru Opri.ș. di
rectorul adjunct științific al 
I.C.P.M.H, din cadrul Centra
lei cărbunelui Petroșani, a por
nit de la certitudini, adică de 
la faptele împlinite in ultima 
perioadă, de către tînărul și 
capabilul colectiv de cercetători 
mineri din Valea Jiului, in di
recția valorificării potențialului 
creativ, pentru ridicarea pe

trepte superioare a extracție! 
dc „aur negru" din bazin.

— In acest an — de înche
iere a actualului cincinal —. 
ne-a spus dînsul. cercetătorii 
I.C.P.M.H.-ului și-au axat ac
tivitatea pe finalizarea unor lu
crări destinate să contribuie la 
obținerea unor indicatori teh- 
nico-economici mai înalți. in 
viitor, la extracția de cărbune 
a Văii Jiului. De pildă, una 
dintre problemele soluționate se 
referă la îmbunătățirea meto
delor de exploatare pentru stra
tul 3. în legătură cu care co
lectivul condus de ing. Vasile 
Caramete a conceput, proiectat 
și experimentat metoda de ex-

. Z. 7Z/7//ZZ/7ZZ/ZZ/ZZZZZZ//ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

ziua de 20 dreembrie 
harnicul colea iv al 

Autobazei de transporturi- 
auto din Petroșani si-a înde
plinit integral sarcinile de 
plan pe întreg anul 1970. 
Potrivii prevederilor, planul 
la tone kilometrice conven
ționale era de 23 515 009. 
S-au realizat 24 438 091, ceea 
cc reprezintă o depășire de 
1 la sută. Planul la tone 
transportate a fost îndepli
nit in proporție de 105 la 
sută. La 
prevăzut 
realizat 
lind cu 
sută.
depășire, 15 la sută, a fost

obținută la călători-kilome- 
tri

La realizarea și depășirea 
indicatorilor - dc plan și-a 
adus contribuția întregul co
lectiv al autobazei și îndeo
sebi autobaza întiia mixtă, 
întiia marfă, ambele coloa
ne de la Livezeni, II — de 
marfă Petroșani, III Vulcan 
și IV Lupeni.

In ultima ședință deca- 
dală din luna decembrie, 
șefii autocoloanelor ce for
mează autobaza T.A. Petro
șani s-au angajat, in nume 
Ie colectivelor pe care 
conduc, să deservească
timp și in condiții impecabi
le pe beneficiari, contribuind

in acest fel la îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan 
pe anul 1971, primul an din 
noul

tragere cu front transversal și 
cu un singur 
lie, menită să 
tajelc cameră, 
nat faptul că 
nico-economici
zează prin intermediul 
relor“ au tendința de plafona
re: de exemplu, cu actuala teh
nologie, productivitatea nu mai 
poate crește prea mult peste 
o anumită limită, iar consumul 
de lemn e mare... Se impune, 
prin urmare, ca o necesitate 
vitală, înlocuirea cu o altă me
todă de exploatare care să a- 
sigure o productivitate sporită, 
folosirea susținerii metalice și a 
tavanului metalic flexibil pen
tru reducerea consumului de 
material lemnos și a cheltuie
lilor de producție. Experimen
tată la minele Lonea, Petrila, 
Aninoasa și Lupeni, procedeul 
propus are perspectiva genera
lizării. prevăzîndu-1 in toate 
preliminarele în cauză pe 1971.

— Care sint efectele bune 
constatate la această metodă ?

— Mai întîi. capacitatea dc 
producție crește cu 30—48 la 
sută, productivitatea muncii cu 
18,8 la sută, iar prețul de cost 
scade cu 11 lei/tonă. Apoi, con
sumul de lemn s-a diminuat 
cu 31,9 mc.'l 000 tone și che- 

cu peste 50 la sută.
relevat e că la E.M. 
prin armarea meta- 
extremităților abata- 
ajuns

cincinal.

resteaua 
Demn de 
Aninoasa, 
li că și a 
jolor. s-a 
consum de lemn 
inc/1 000 tone...

chiar la un 
de numai 4,2

le 
la

I. realizat de

La
a

planului 
întreg 
I.( .R..M. 
este o expresie a 

cumpărare,

a.c.
data de 21 decembrie 

raportat îndeplinirea 
de desfacere 

anul in
Petroșani.

Interviu
ing. Traian MULLER
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pe 

curs și 
Aceasta 
creșterii 

puterii de cumpărare, a ri
dicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului. Dar și o dovadă a 
eforturilor depuse de colec
tivul unității pentru o mai 
bună aprovizionare a cen
trului nostru minier.

Ieri, a avut loc, la sediul 
Comitetului municipal de par- 

a 
al 
si

tid, ședința de constituire 
Consiliului de conducere 
Comitetului pentru cultură 
artă, care va coordona și or
ganiza activitatea cultural-edu- 
cativâ și artistică din cadrul 
unităților de cultură de pe raza 
municioiului Petroșani.

I

Convorbiri
și

Miercuri dimineața, la se
diul CC. al P.C.R., tovarășul 
N’colae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut convorbiri cu 
tovarășa Dolores Ibarruri. pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania.

La convorbiri au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Dolores Ibarruri
Ghizela Vass, Valter Roman. 
Alexandru Sencovici, Gheor- 
uhe Vasilichi.

Din partea spaniolă, au fost 
prezenți membri ai conducerii 
Partidului Comunist din Spania.

Cu acest prilej, s-au făcut 
informări reciproce cu privire 
la activitatea celor două parti
de. precum și un schimb de

păreri cu privire la princi
palele probleme actuale ale 
mișcării comuniste și munci
torești, ale vieții politice inter
naționale.

In cursul convorbirilor. s-a 
subliniat hotărirea comună de 
a dezvolta in continuare rela
țiile de colaborare și solidari
tate internationalist» existente

între P.C.R. și P.C.S., cores
punzător intereselor întăririi 
prieteniei dintre cele două 
partide și popoare, unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un climat de caldă priete
nie și solidaritate frățească.

Tn după amiaza zilei de mier
curi, după mitingul do la 
Uzina ..23 August*', to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, insoi.it de 
tovarășii Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal — Bucu
rești ai P.C.R.. și Ioan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini, a făcut o vizită 
de lucru Ia Fabrica de m.tșini- 
unelte și agregate — București.

V>7ita începe in marea hală 
vnde sint concentrate citeva 
din secțiile de bază — meca
nică. 'regate, montaj. Aici, 
tovarășn: Nicolae Ceaușescu
se întreține cu cadre de con
ducere ale Centralei industria
le de mașini-unelte și ale în
treprinderii. cu tehnicieni și 
muncitori, interesîndu-se de 
progresele făcute in moderni
zarea producției, de măsurile 
luate pentru asigurarea unui 
bun debut în viitorul pian 
cincinal. Tovarășul Ceaușescu 
se interesează de programul de

execuție și de perspectivele 
de dezvoltare a producției de 
mașini-agregat cu programare 
numerică și secvențională. su
bliniind rolul important ce re
vine acestei uzine in dotarea 
cu mijloace tehnice din cele 
mai moderne, de mare produc
tivitate și a altor întreprinderi 
din țară.

A fost vizitat, de asemenea, 
unul din cele mai noi sectoare 
ale fabricii, unde, deși insta
larea unor utilaje este încă în 
plină desfășurare, a și început 
producția de serie a mașinilor 
de rectificat exterior și uni
versal, precum și a mașinilor 
de rectificat fără centre. încă 
de la începutul producției, 
nivelul tehnic al mașinilor rea
lizate este din cel mai bun.

Revine în discuție problema 
pregătirii noilor cadre de spe
cialiști și muncitori, proble
mă deosebit de importantă, de
oarece FMUAB va deveni în 
următorii ani un adevărat com
plex industrial. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in
format că diferitele for
me de învâțămînt legate de

întreprindere sint frecventate 
de circa 600 de oameni. Con
ducătorul partidului arată că 
datorită experienței acumulate 
și a potențialului său tehnic în 
continuă creștere, această mo
dernă uzină va trebui să asi
gure si formarea și specializa
rea multora din cadrele nece
sare și altor unități ale indus
triei constructoare de mașini, 
prevăzute a intra in producție 
în viitorul cincinal.

In timpul vizitei se fac 
scurte popasuri, timp în care 
tovarășul Ceaușescu stă de vor
bă cu muncitorii. Secreta
rul general al partidu
lui se interesează de rezulta
tul muncii lor, de cîștigurile 
realizate, de cuantumul grati- 
ficațiilor ce le vor fi acordate 
1 1 sfîrșitul anului. Muncitorii 
iși exprimă satisfacția pen
tru veniturile realizate, pen
tru faptul că au posibi
litate 1 să lucreze într-o 
uzină atit de modernă și că 
prin munca lor pot contribui 
la progresul tehnic al econo
miei noastre naționale. Ei ex
primă mulțumiri partidului,

conducerii sale pentru g ' 
ja permanentă ce o arată față 
de creșterea continuă a nivelu
lui lor de trai, pentru bunăs
tarea întregului nostru popor.

La încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu își ia 
rămas bun de la colectivul 
uzinei, urînd tuturor multă 
sănătate și fericire, noi 
succese în cincinalul cc 
va începe peste citeva zile. 
Vizita la Fabrica de ma.șmi-u- 
nclte și agregate — București 
este încă un moment al dia
logului neîntrerupt și direct 
pe care secretarul general al 
partidului îl întreține cu 
masele de oameni ai muncii, 
sursă nesecată de . idei 
cu caracter practic, apte 
să asigure o tot mai mare 
eficiență activității în țoale 
domeniile, să contribuie Ia 
progresul rapid și neîntrerupt 
al societal ii noastre.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI
Mircea IONESCU
Mircea S. IONESCU

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------X

„Pițărăii“ 
ia T V

O echipă a Televiziunii române din Bu- 
i curești se deplasează in Petroșani pentru a 

înregistra pe peliculă citeva din frumoasele 
obiceiuri de iarnă care se mai păstrează în 
localitățile sătești din Valea Jiului. In ziua 
de 24 decembrie, vor fi filmați .pițărâii" din 

‘ui Jieț.

carnavalul
PIONIERILOR

Azi, 24 decembrie, la orele 15, in sala clu
bului sindicatelor din orașul Vulcan, are loc 
tradiționalul carnaval al pionierilor din ca
drul școlilor generale din localitate.

„Trofeul vacanfei“
Astăzi, începind cu ora 9, se desfășoară 

în orașul Lupeni. sub îndrumarea Consi
liului municipal al pionierilor, turneul de 
handbal pentru echipele de băieți, dotat cu 
.Trofeul vacanței".

Tabere de iarnă 
pentru pionieri

La cabanele de la Voevodu și Cinipu lui 
Neag s-au deschis, la 22 decembrie, tabere 
ipentru pionieri. Aici își desfășoară activi
tatea zilnic un număr de peste 100 din cei 
mai buni pionieri din școlile municipiului 
nostru, care s-au distins la învățătură și 
activitatea pionierească.

In programul de tabără sint cuprinse, pe 
lingă alte acțiuni cultural-educative, ex
cursii. jocuri. întreceri de schi și săniuțe 
etc. Pionierii vor sta în cele două tabere 
pînă la data de 29 decembrie a. c.

\J
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că munca
side -urgiști- 

intrucît

•barruri a relevat 
metalurg știior și 
Ier nu- este străină. 
e>'.e din' --o regiune inc .strială,
d n T.'.rr. Bască, unde industria 
mef; urca construcțiilor de 
vagoane, de mașini, navale 
este dezvoltată. ..Insă, dacă 
Tara Bască — a precizat to
varășa Dolores Ibarruri — este 
Intr-adevăr o mare regiune in
dustrială. condițiile muncitori
lor sînt for.rte diferite dc con
dițiile de muncă in care dum
neavoastră vă deslușirăți acii-

șit să fie una din forțele de 
■. rr.s..rdă în lupta pentru pro- 

gies și democrație în țara noas
tră. Tocmai de aceea, pentru mi- 

. este îVarte plăcut să vizitez 
o uzină metalurgică din Ro
mânia socialistă. în care rela
țiile de producție sint funda
mental deosebite de coca ce 
am cunoscut cu în copilăria 
și tinerețea mea”, a spus in în- 

er: Dolores Ibarruri.
Oaspeții au vizitat apoi unele 

din secțiile de producție ale 
urmei. Oprindu-se la citeva

din locurile de muncă, ei se în
trețin cu muncitori, cu tehni
cieni și ingineri.

In timpul vizitei prin uzină, 
in imensa hală a fabricii de 
motoare s-au adunat peste 
4 000 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai uzinei. In mij
locul lor sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Dolores 
Ibarruri și ceilalți conducători 
dc partid români și spanioli 
care îi însoțesc. Izbucnesc a- 
plauzc furtunoase. Se scandea
ză, minute in șir. „Ceaușescu— 
P.C.R.". „Ceaușescu — Dolores*. 
..Trăiască Partidul Comunist

Român", .Trăiască Partidul Co
munist din Spania". In 
mijlocul halei este amena- 
. ată o tribună, deasupra că
reia este înscrisă, in limbile 
română și spaniolă, urarea : 
.Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania". 
Aici are loc vibrantul miting 
consacrat prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania, din
tre poporul român și poporul 
spaniol.

Mitingul este deschis de to
varășii) Dumitru Popa, membru

al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal-București 
al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Marin 
Enache, secretarul comitetului 
de partid, Marin Avram, mun- 
citor-trasator. și Adrian Drăgu- 
lin, inginer in uzină.

In puternice și îndelungi a- 
plauze iau cuvîntul tovarășul 
Nicolac Ceaușescu și tovarășa 
Dolores Ibarruri.

Cei prezenți manifestă căl
duros pentru prietenia dintre 
Partidul Comunist din Spania 
și Partidul Comunist Român.

In hala unde arc loc mitin

gul sînt arborate lozinci. „Salut 
tovarășei Dolores Ibarruri !“, 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul spa
niol !", „Trăiască unitatea miș
cării comuniste, a tuturor for
țelor antifasciste!“, „Libertate 
patriot.ilor basci !“, „Salut Pas- 
sionaric-i !*. „Ceaușescu !“, „Să 
înceteze înscenarea judiciară de 
la Burgos!*.

Mitingul ia sfîrșit intr-o at
mosferă de entuziasm înflăcă
rat. In aplauzele mulțimii, tova
rășul Nicolac Ceaușescu și to
varășa Dolores Ibarruri iși 
string călduros miinile. se îm
brățișează.

CERCETAREA STIIATIFICÂ,
■» _> 7

Fachir dinamic primordial 
in minerit

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din 1)

orespunzător condițiilor din 
tara respectivă, corespun
zător intereselor naționale 
si țelurilor dezvoltării pro
gresiste a tier.- i popor. (A- 
pMuze : i’.c ' Totodată, a-
icste relații pornesc de la ne
cesitatea colaborării 
1 orarii continue in 
t3re o ducem fiecare, 
rrii necontenite a 
ții dintre partidele 
dintre toate forțele 
nare si progresiste; 
vingerea că această solidaritate 
și unitate constituie un puter
nic factor al victoriei socia- 
Tsmului in întreaga lume, i \- 
n • e puternice).

Pe baza acestor principii, a 
acestor factori s-au dezvoltat 
relațiile dintre partidele noas
tre. unhitea dintre ele; tocmai 
fie aceea această colaborare și 
unitate au rezistat și vor re- 
zxta oricăror încercări. (Aplau
ze «n chingile).

Cunoaștem condițiile grele in 
rare iși desfășoară activitatea 
comuniștii spanioli, patrioțfi, 
poporul spaniol; cunoaștem 
je«-trelc tic care ei sint nevoiți 
să le dea încă, pentru a-și cu
ceri libertatea, dreptul de a 
i onstrui o Spanie liberă si in
dependentă. Știm din propria 
noastră experiență, din anii te
rorii burghezo-moșieresti din 
anii ilegalității, ce greutăți 
imense trebuie înfruntate. Tot
odată. știm că oricît de mari 
ar fi aceste greutăți, oricît de 
puternică ar fi teroarea, nimic 
nu poate infringe voința unui 
popor de a lupta pentru elibera
rea socială și națională, voința 
unui partid comunist, hotărit 
să-și îndeplinească obligațiile 
față de țara și națiunea sa. 
(A’dauze outerrice, prelungite).

Am sprijinit și sprijinim lup
ta Partidului Comunist 
patrioților 
primat și 
totdeauna 
partidele 
torești, cu toate forțele de e- 
lîberare națională și antiimpe
rialiste. Considerăm că. in con
dițiile în care poporul român, 
stăpîn pe destinele sale, iși 
făurește orinduirea nouă, expri
marea solidarității cu partide
le comuniste, cu forțele de eli
berare națională și antiimpe
rialiste de pretutindeni este. în 
același timp, un factor de sca
mă în lupta pentru victoria so
cialismului in patria noastră. 
(Aplauze prelungite). Doresc să 
menționez, de asemenea, că în
totdeauna partidul și poporul 
nostru au 
și sprijinul tovărășesc al Parti
dului Comunist din Spania, al 
altor partide comuniste, al for
țelor progresiste, antiimperialls- 
1e. Tocmai în aceasta rezidă 
forța internaționalismului socia
list, a solidarității clasei mun
citoare, a forțelor progresiste 
din întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Vizita tox irășei Ibarruri și 
a celorlalți tovarăși spanioli 
in țara noastră are loc in îm
prejurările cînd in Spania se 
desfășoară o uriașă mișcare de 
protest față de înscenarea 
franchistă împotriva celor 16 
patrioti basci, in condițiile dud 
in întreaga lume se desfășoa
ră o largă mișcare de solida
ritate cu lupta patrioților spa
nioli pentru răsturnarea regi
mului franchist. pentru a face 
să triumfe dreptul poporului 
spaniol de a-și hotărî singur 
destinele sale, dezvoltarea de
mocratică. (Aplauze prelungite). 
Comuniștii români, întregul 
nostru popor iși exprimă depli
na solidaritate cu lupta comu
niștilor si patrioților spanioli ;

a\em convingerea că această 
luptă, in care se unesc toate 
forțele ce se pronunță penttu 
o Spanie liberă și independen
tă. \a triumfa. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Iov arăși.

si intraju- 
lupta pe 

a intă- 
solidaritâ-
noastre Ș» 
revoluțio- 

avem con-

și a 
spanioli. Ne-am ex- 
ne vom exprima in- 
solidaritatca cu toate 
comuniste și munci-

simțit solidaritatea

insă 
lună

mtui- 
tehnic

Doresc, in continuare, să mă 
reler ia țara noastră. Ne a- 
llâm la sfirșitul anului 1970 
și al cincinalului 1966—1970. 
Încheiem anul in curs și cin
cinalul cu rezultate bune in 
toate domeniile. Pianul pe 
anul 1970 <a și prevederile în
tregului cincinal vor fi nu nu
mai realizate, dar și depăși
te Aceasta marchează o nouă 
treaptă in dezvoltarea socialis
tă a României, in ridicarea 
gradului de civilizație al po
porului nostru. (Aplauze puter
nice). La aceste realizări uzina 
dumneavoastră — una din ma
rile întreprinderi ale Rom .ni
ci socialiste — a adus o con
tribuție de seamă. Am mai 
discutat nu o dată despre pro
blemele uzinei dumneavoastră 
și nu doresc acum să mă refer 
«lin nou la ele. Mă bucură 
să constat că, an de an, 
de lună. întreprinderea 
perfecționat activitatea, 
îmbunătățit organizarea 
cii, și-a ridicat nivelul
de producție. Aceasta înseam
nă că mergeți pe un drum 
bun și. fără îndoială, harnicul 
dumneavoastră colectiv de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni este capabil să facă lu
cruri și mai minunate. (Aplau
ze prelungite).

Vă adresez tuturor, din par
tea conducerii de partid și de 
stat, cele mai calde felicitări 
pentru munca de pină acum, 
pentru rezultatele bune obținu
te în acest cincinal. pentru 
contribuția pe care ați adus-o 
la realizarea programului de 
dezvoltare și înflorire a Româ
niei socialiste. (Urale. aplauze 
prelungite).

Desigur, lucrurile n-au mers 
ușor, am avut de intimpinat 
și greutăți. Anul acesta am 
fost greu încercați <ie stihiile» 
naturii. Dar. datorită unității 
întregului nostru popor și. 
in primul rind, a fermității cu 
care clasa muncitoare a răs
puns chemării partidului, am 
depășit cu succes greutățile. 
Am reușit să învingem dificul
tățile intr-un timp mult 
scurt decit se așteptau 
oameni chiar la noi in 
nu mai spun in străinătate. 
Mulți iși puneau întrebarea : 
oare românii nu vor trebui să 
renunțe la prevederile planului 
pe 1970 ? Oare nu vor trebui 
să-și revizuiască planul cinci
nal ? Răspunsul clasei noastre 
muncitoare, al țărănimii. al 
intelectualilor, al întregului po
por a fost : Nu ! Nu renunțăm 
Ia realizarea programului de 
dezvoltare a României, pentru 
că orice tiare înapoi înseamnă 
împiedicarea creșterii nivelului 
de viață al poporului. întregul 
ponor a răspuns chemării parti
dului, a muncit eroic și a de
pășit planul de producție.

Următorul cincinal prevede 
dezvoltarea in continuare in 
ritm susținut a României 
cialiste.
Putem 
biectiv 
avem o 
Partidul 
îndeplinește rolul de 
conducătoare a societății, 
rind necontenit 
unitatea cu întregul popor, bi- 
zuindu-se permanent pe clasa 
muncitoare, clasa conducătoare 
a societății noastre socialiste. 
(Urale puternice)

Cunoașteți măsurile luate 
in cadrul programului de mări
re a salariilor, precum si mă
surile privind stabilirea unui 
venit minim al țăranilor, care 
— e adevărat — \a fi de nu
mai 300 de lei lunar dar care,

față de situația din trecut, re
prezintă un mare pas înainte. 
Aceste măsuri evidențiază 
preocuparea permanentă a 
partidului si statului nostru 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al întregului popor. Orin
duirea noastră este orinduirea 
muncitorilor și țăranilor. iar 
alianța dintre muncitori și ță
rani constituie baza dezvoltării 
socialiste a României. Trebuie 
să facem totul pentru întărirea 
acestei unități, a colaborării 
dintre muncitori, țărani și in
telectuali. dintre toate forțele 
sociale ale patriei, dintre toți 
cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate : tocmai această u- 
nitate și colaborare constituie 
chezășia mersului hotărit îna
inte al patriei pe calea socia
lismului și comunismului. 
(An’auze prelungite).

începem, in curind. un nou 
cincinal ce cuprinde prevederi 
importante pe care le cunoaș
teți. de altfel, de la Congresul 
al X-lea. Aceste prevederi vor 
asigura pășirea infr-o etapă 
nouă a dezvoltării 
ele vor face ca țara 
să se apropie mult de 
(ărilor dezvoltate din 
de vedere economic 
pentru aceasta vom avea mult 
de muncit, tovarăși. Uzina 
dumneavoastră va avea și ea 
multe de făcut. Tovarășii «lin 
conducerea uzinei mi-au spus 
că întreprinderea are sarcini 
mari pentru anul viitor. Un 
colectiv de aroape 13 -100 de 
oameni — cum sinteți dumnea
voastră — cu o asemenea do
tare tehnică, cu o bogată ex
periență in producție și cu o 
îndelungată tradiție revoluțio
nară, poate face mai mult atît 
in ce privește creșterea pro
ducției cît și îmbunătățirea ca
lității produselor. In aceste 
domenii, să-mi fie îngăduit să 
spun, mai aveți încă mult de 
făcut, cu toate rezultatele hune 
obținute pînă acum. Există 
toate condițiile pentru a dez
volta în continuare această u- 
nitate industrială a țării. Ne 
gîndim — si le-am spus aceas
ta si tovarășilor din conducerea 

intre- 
18— 

trebui 
multe

decit 
din 
mai 
ju- 

la 
a 

puterni'c,

Cuvîntarea tovarășei 
Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. 1)

mai 
u n i i 
(ară,

so- 
(Aplauze puternice), 
să realizăm acest o- 

datorită faptului că 
linie politică justă, că 
Comunist Român își 

forță 
intă-

< olaborarea.

României : 
noastră 
nivelul 

punct 
Firește.

uzinei — ca sure 1975 
prinderea să ajungă Ia 
20 000 de salariafi. Vor 
angajate în uzină mai 
femei — astăzi sint circa io la
sută și este de dorit să ajun
gă la 25—30 la sută. Trebuie 
să facem din întreprinderea 
dumneavoastră unul din deta
șamentele puternice ale indus
triei noastre socialiste. Eu cu
nosc uzina dumneavoastră încă 
din ilegalitate, o cunosc si din 
perioada de după 23 
și sînt convins că aveți 
suficiente pentru a 
în bune condițiuni 
ce vă revin in viitorul cincinal. 
(Aolauzc puternice, prelungite).

In perioada următoare vor 
fi luate noi măsuri pentru creș
terea nivelului de trai '. anul 
viitor vor fi sporite alocațiile 
pentru copii. Dorim să facem 
totul ca. pe măsură ce 
noastră realizează noi 
înainte î» dezvoltarea 
nomico-socială. să se ridice ne
contenit și nivelul de trai al 
oamenilor muncii. De altfel, 
tot ceea ce facem, întreaga 
politică a partidului și statu
lui nostru are drept țel suprem 
bunăstarea și fericirea omului. 
Partidul nostru, împreună cu 
întregul popor, va face totul 
pentru ca România să devină 
un stat socialist înfloritor in 
care toți cetățenii să se bucu
re de cuceririle civilizației. 
(Urale, aplauze prelungite : se 
scandează „P.C.R.—Ccauses ■ ■ u *)

Ii rog pe prietenii noștri spa
nioli să mă ierte că m-am oprit 
mai mult asupra problemelor 
noastre. Dar, așa cum am spus 
și acum două zile, sperăm că 
și aceasta reprezintă o întraju
torare tovărășească, un schimb 
de experiență, deoarece ceea ce 
facem noi astăzi vor face mîi-

August 
forțe 

îndcnlini 
sarcinile

tara 
pași 

<;a eco-

nc și tovarășii spanioli. Noi sin
tem convinși că multe lucruri 
le vor face mai bine 
le-am făcut noi. Le dorim 
tot sufletul să obțină cit 
curind eliberarea de sub 
gul franchist, să pășească 
dezvoltarea democratică 
Spaniei. (Aplauze 
prelungite).

Doresc să urez încă o dată 
noi și noi succese în lupta to
varășilor spanioli, forțelor pro
gresiste din Spania, să-i asigur 
că întotdeauna Partidul Comu
nist Român și poporul român 
vor fi solidari cu lupta pe 
care o duc pentru progres, li
bertate și independență națio
nală, pentru pace. (Urale pu
ternice. sc scandează „Ceauses
cu—Dolores !*).

Nu doresc să mă refer pe 
larg. în acest cadru, Ia pro
blemele vieții internaționale; 
(in insă să menționez că Par
tidul Comunist Român și po
porul român fac totul pentru a 
contribui la dezvoltarea unită
ții și colaborării tuturor (uri
lor socialiste. Relațiile noastre 
cu țările socialiste sînt bune. 
Vom acționa și în viitor neobo
sit pentru întărirea și dezvol
tarea acestor relații, a unității 
țărilor socialiste. (Aplauze 
prelungite). Cunoașteți bine, de 
asemenea, activitatea pe care 
o desfășoară statul nostru pen
tru dezvoltarea relațiilor sale 
cu toate țările lumii, fără de
osebire de orînduire 
Desigur, sînt diferențe 
mentale între România 
tele capitaliste, dar cu

noi considerăm 
acționat

amintire pentru crimele 
acolo împotriva antifas- 
spanioli care au luptat 
libertatea și indepen- 

războiu- 
această 

aștepta- 
tribunal

socială, 
funda
și sfa- 

toate 
că 

consecvent 
colaborării 

țări in spiritul co- 
pașnice. Trebuie să 
care să ducă la so- 
problemelor inter- 

calea tratativelor, la 
războaielor din

acestea 
trebuie 
pentru dezvoltarea 
cu aceste 
existenței 
găsim căi 
luționarea 
statale pe 
excluderea
viața internațională. Iată de ce 
politica externă a României — 
bazată pe principiile deplinei 
egalități in drepturi intre toa
te națiunile, pe respectul inde
pendenței și suveranității na
ționale. pe neamestec în tre
burile interne, pe dreptul lie- 
cărui popor de a-și hotărî dez-_ 
voltarea de sine stătătoare — 
se bucură de o apreciere tot 
mai mare in întreaga lume. 
Iată de ce noi am ciștigat prie
teni pe toate continentele. 
(Urale. aplauze prelungite).

Acționăm și vom acționa in 
continuare pentru întărirea co
laborării cu toate 
comuniste, cu toate 
de eliberare națională, cu toate 
forțele antiimperialiste. Spri
jinind lupta de eliberare națio
nală a popoarelor, ne pronun
țăm pentru încetarea cit mai 
grabnică a intervenției State
lor Unite în Vietnam, pentru 
rezolvarea pe cale politică, in 
spiritul rezoluției 
de 
din 
pronunțăm 
rirea împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat. 
Cerem să se pună capăt ori
cărui amestec in treburile in
terne ale statelor și popoare
lor. (Aplauze puternice).

Imbinind efortul pentru re
zolvarea problemelor naționale 
și a celor internaționale, noi 
acționăm ca marxist-leniniști. 
ne îndeplinim atit îndatoririle 
față de propriul popor, cît și 
față de întreaga comunitate a 
popoarelor, contribuim la tri
umful cauzei socialismului și 
păcii in lume. (Vii aplauze)

In încheiere, dați-mi voie să 
vă urez din toată inima succes 
in activitatea dumneavoastră 
viitoare și, dat fiind că ne a- 
flăin in preajma Anului Noii, 
să vă doresc la toți multă să
nătate și fericire ! La mulți 
ani ! (Urale puternice, ovații. 
Se scandează îndelung 
„Ceausescu-Ceaușescu“, „P.C.R.- 
P.C.R.")

Securitate, 
Orientul 

cu

partidele 
mișcările

i Consiliului 
a situației 

Apropiat. Ne 
toată hotă-

tragică 
comise 
ciștilor 
pentru 
dența Spaniei in timpul 
lui din 1936—1939. In 
închisoare se află in 
rea verdictului unui 
militar, un grup de tineri pa- 
trioți basci. Pentru șase din ei 
s-a cerut pedeapsa cu moartea, 
intrucit au luptat pentru liber
tatea Țării Basce, pentru liber
tatea Spaniei. Eroismul și stoi
cismul acestor tineri luptători 
basci, torturați in mod bestial 
de către poliție, cît și carac
terul arbitrar al procesului, au 
provocat în țara noastră și în 
lumea întreagă o mișcare emo
ționantă de protest, de o am
ploare fără precedent împo
triva terorismului și sadismului 
franchist. Acest proces, care a 
pus în mișcare toate forțele 
politice progresiste din țara 
noastră, începînd cu grupurile 
monarhiștilor, democrații or-creș- 
tini, forțele catolice progresis
te. naționaliști basci, catalani 
și din Galiția și pînă la socia
liști și comuniști, demonstrează 
nu numai ferocitatea dictaturii 
francliiste, dar și slăbiciunea 
sa. De asemenea, aceasta de
monstrează și amploarea forțe
lor naționale care se opun per
petuării dictaturii. Procesul de 
la Burgos s-a și transformat 
In procesul regimului. El a pro
dus o apropiere a tuturor aces
tor forțe, care au protestat în 
mod unanim. In felul acesta, 
el a arătat imensele posibili
tăți existente pentru o înțele
gere și un acord in acțiune 
pentru dărîmarea dictaturii și 
stabilirea democrației in tara 
noastră. (Aplauze puternice). 
Criza regimului, măcinat de 
contradicții interne și. îndeo
sebi, datorită eroicei Iurte a 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualilor, a combativu
lui nostru tineret muncitor și 
studențesc, este ireversibilă.

In rindurile armatei există 
deja curente democratice și li
berale, impulsionate de militari 
care se împotrivesc să fie fo
losiți drept forțe represive, cu
rente democratice pe care po
porul le salută și le sprijină.

In fața repudierii naționale 
și internaționale, dictatorul și 
camarila sa încearcă să reîn
vie vechile și sîngeroasele sale 
mascarade fasciste, manifestări 
ale cămășilor albastre, salutul 
cu brațul întins, cu imnuri de 
război civil, cu strigăte dc ură 
care amintesc sinistra epocă a 
hitlerismului.

Insă nimic nu va salva fran- 
chismul. Și dacă acesta mai 
poate să însceneze farse in ca
re răspunzătorii pentru războiul 
din 1936—1939 își strigă ura lor 
animalică față de democrație, 
dacă mai poate să pronunțe 
sentințe capitale împotriva lup
tătorilor cei mai plini de ab
negație pentru libertatea Țării 
Basce și a Spaniei, nu mai 
poate să oprească nici prin te
roare și nici prin execuții dez
voltarea forțelor de opoziție, 
dintre care unul din cele mai 
combative detașamente este 
Partidul Comunist din Spania, 
a cărui politică unitară, demo
cratică și profund națională 
suscită respectul tuturor forțe
lor de opoziție. (Aplau-e în- 
d-'hinei).

30 de ani de singeroasă teroa
re franchistă nu au putut să 
lichideze ideile progresului și

secol XX, in aceas- 
uiinitoare realizări 

științifice, face să 
procesul de la Bur- 
imagini ale închi

acestei for- 
partidului 
vitalitatea 

din Spania

libertății. In condițiile grele ale 
persecuțiilor și adversităților, 
s-au călit noi generații de com
batanți, <are reprezintă cea mai 
bună garanție că aceste idei vor 
triumfa, măturînd de pe harta 
Europei acest regim anacronic 
care, in plin 
tă epocă de 
tehnice și 
reînvie prin 
gos negrele 
ziției.

Partidul nostru a rezistat nea
bătut tuturor furtunilor repre
siunii, astăzi apare ca o mare 
forță națională. Zilele trecute 
o agenție oficială spaniolă de 
știri afirma că influența parti
dului nostru poate să cuprindă 
12 milioane de muncitori.

Care este motivul 
(e și influențe a 
nostru ? Forța și 
Partidului Comunist
se află in politica sa democra
tică, unitară, națională, care, 
sprijinindu-se pe principiile re
voluționare ale marxism-leni- 
nismului, tinde să unească in
tr-un pact pentru libertate toa
te forțele politice naționale, 
chiar și acele sectoare ale ar
matei și ale 
care încep deja 
liticii represive 

evident 
la Burgos, Spania nu va 
ceea ce a fost înaintea 
proces, deoarece acest 

a pus in mișcare cele

forțelor armate 
să se opună po- 
a dictaturii.

că, după proce-Este 
sul de 
mai fi 
acestui 
proces
mai largi mase din țara noas
tră. care au făcut ca diferitele 
forțe politice să simtă necesi
tatea ca poporul să fie prezent 
in soluționarea viitorului poli
tic al Spaniei.

Partidul Comunist din Spa
nia iși reînnoiește voința dc 
a încheia acorduri cu toate 
forțele politice dispuse să dea 
cuvîntul poporului, care să ho
tărască alternativa politică pe 
care o a«-e Spania in fata sa.

Iar atunci cînd Franco, fal- 
sificind realitatea situației din 
țara noastră, considera antispa- 
niole toate forțele care se ridi
că împotriva regimului său și 
apără o soluție democratică, 
poporul nostru proclamă că 
antispanioli nu sint cei ce luptă 
pentru un regim de libertăți și 
de dreptate ci cei care 
au vindut bucăți din teritoriul 
spaniol imperialismului nord- 
american pentru instalarea de 
baze militare, care constituie 
un pericol nu numai pentru 
securitatea Spaniei, ci și a 
Europei, 
tecarea 
noastre 
ină.

Dragi 
„23 August", mulțumind în mod 
profund pentru solidaritatea 
poporului român și a Partidu
lui Comunist Român, față de 
poporul spaniol, vă rog să-mi 
permiteți să folosesc această 
tribună pentru a exprima 
mulțumirea mea tuturor acelo
ra care în lume și-au ridicat 
glasul și acțiunea lor solidară 
față de tinerii patrioți basci 
și față de poporul spaniol, in 
lupta pentru libertate și demo
crație, cu siguranța că această 
solidaritate combativă se va 
menține pină cînd snaniolii vor 
pune capăt dictaturii franchisto 
pînă cînd Spania va fi din nou 
o țară democratică, inaintînd 
spre un viitor de pace, progres 
și socialism (Aplauze puternice).

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să vă doresc noi și 
mari succese in munca dv. 
spre binele patriei voastre so
cialiste (Aplauze puternice, u- 
rale îndelungi, se scandează 
„Ccaușescu-Dolores*).

(Uimare din pag. 1)

La mina Uricani — pentru 
stratul 18 — s-au efectuat cer
cetări în vederea înlocuirii a- 
batajelor cameră cu fronturi 
lungi susținute metalic și cu 
tăiere mecanizată. In cursul a- 
nului 1970 metoda a fost ex
perimentată cu apreciabile re
zultate. Aici conținutul de ce
nușă scade de la cca. 44 la sută 
la 33 la sută, conținutul de 
lemn se diminuează de la 31.6 
la 9,69 mc/1000 tone, iar che
resteaua de la 5,4 la 2,1 mc/1 000 
tone...

— Ce s-a întreprins și rea
lizat in direcția mecanizării tă
ierii. încărcării in subteran, a 
automatizării proceselor de ex
tracție ?

— Se află in curs de reali
zare cercetări privind efectua
rea susținerii mecanizate pen
tru abataje cu front lung, în 
felii orizontale, în condițiile 
stratului 3. Proiectul tehnic va 
prinde viață in anul care vine. 
S-au întreprins cercetări legate 
de mecanizarea tăierii și a în
cărcării în abataje cu front 
lung, sub tavan artificial. S-a 
determinat comportarea la tă
iere a cărbunelui și a inclu
ziunilor dure, in scopul stabi
lirii principalilor parametri ai 
combinelor și ai organelor de 
tăiere. In 1971 vom proiecta 
un organ tăietor corespunzător 
conjuncturii de fapt și preco
nizăm experimentarea lui în 
stratele 5 Lupeni și 3 Aninoa- 
sa. Pentru reducerea persona
lului de deservire, creșterea si
guranței în exploatare și a e- 
liminării avariilor, un colectiv 
condus de ing. Nicolac Hîndo- 
reanu a realizat traductorul de 
nivel menit controlului umple
rii buncărelor și a locurilor de 
deversare de pe transportoare. 
Acesta s-a experimentat la A- 
ninoasa și Lupeni cu efecte 
pozitive și arc posibilitatea ex
tinderii. evident după trecerea 
la fabricația de serie în cadrul 
U.U.M.P. Cercetătorii noștri au 
mai realizat instalația de sem
nalizare, blocare și comandă 
automată la transportul cu lo
comotive in subteictn — cea din
ții deja montată la E. M. Vul
can —, cutii de ramifica1 ie. 
tablouri de semnalizare și car
case pentru relee in construc
ție antidcflagrantă, acestea din 
urmă mijlocind reducerea im
portului. deci obținerea unor 
substanțiale economii de valută. 
Se creează, implicit, baza con
struirii instalațiilor de automa
tizare la toate minele vechi și 
noi ale Văii .Jiului. în viitorul 
cincinal.

— Cum acționați in scopul 
reducerii termenelor de reali
zare a problemelor atacate, pen
tru valorificarea superioară a 
potențialului de creație pe ca
re-) dețineți ?

— In vederea scurtării ter
menelor de rezolvare a lucră
rilor, s-au creat la noi colec

tive mixte (subînțelegând în
chegarea „lanțului* miner — 
mecanic — proiectant), care sl 
finalizeze mai operativ și la 
un nivel calitativ superior pro
blemele acute ridicate de mi
neritul Văii Jiului, în plin 
„crescendo*. îmbunătățirea pe 
mai departe a muncii de cerce
tare va avea loc numai pe 
fundamentul lărgirii colaborării 
dintre cercetător, proiectant și 
specialistul din producție. Se 
impune, de asemenea, întocmi
rea unor programe complexe 
de desfășurare a cercetării, ur- 
mărindu-se cu rigurozitate 0- 
norarea promptă a termenelor 
prevăzute în ele, bazați — se 
înțelege — pe studierea mai a- 
profundată a documentației de 
specialitate celei mai recente, 
pentru a fructifica tot ce e 
nou. modern, eficace, pe plan 
mondial, la un moment dat. 
Numai așa capacitatea de efort 
creativ va crește, în concor- 
d n'ă cu exigențele de azi și de 
per ■ ‘ivă a'e mineritului ro
mâne c.

— Din cele ce-mi spuneți re
zultă mai mult imperative...

— Da, și am omis să sub
liniez că rezolvarea probleme
lor stringente, care se pun cu 
acuitate în procesul de produc
ție, trebue să se împlinească 
intr-o așa manieră incit să 
capteze pe de-a-ntregul intere
sul specialiștilor din producție, 
să-i poată convinge de eficien
ța soluțiilor propuse, de nece
sitatea aplicabilității lor ime
diate in practică. Vom urmări 
cu mai multă atenție concen
trarea forțelor de cercetare pe 
probleme de bază, actuale, ale 
mineritului din bazin, mai pu
ține pe parcursul unei anumi
te perioade, dar vitale pentru 
dinamica extracției de cărbu
ne prevăzută in cincinalul care 
vine. E in spiritul Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
și nu ne vom abate de la a- 
ceastâ cale trasată.

— Desigur, pentru viitor, se 
prevede și întărirea rîndurilor 
cercetătorilor...

— E una dintre preocupă
rile permanente ale colectivu
lui nostru, ale comuniștilor din 
organizație. Căutăm să creștem 
corespunzător cadrele tinere, 
care să ajungă la un stadiu 
profesional în concordanță cu 
cerințele, sarcinile sporite ale 
cincina'ului viitor. Ne mindrim 
cu cercetători de nădejde ca 
inginerii Gheorehe Rancea. Ale
xandru Albu, Constantin Das- 
călu. Traian Mustață. Virgil 
Cimpu. tehnicianul Petru Ma
nea și alții, iar numărul lor 
— sintem convinși — va crește. 
Vom căuta să atragem pe cei 
mai buni absolvenți ai l.M.P. 
și pe unii specialiști din pro
ducție in scopul întăririi eșa
lonului cercetătorilor, pentru 
realizarea unor lucrări de o 
cit mai bogată eficiență. in
tr-un interval cît mai limitat 
cu putință.

care reprezintă ipo- 
suveranității patriei 

fată de o putere stră-

tovarăși de Ia Uzinele

T

Infîlnirea cadrelor
medico-sanitare

(Urmare din pag. 1)

cale in mod plăcut, educa
tiv și util*.

In cele două referate pre
zentate. precum și in discu
țiile purtate au fost relevate 
eforturi'c depuse de colec
tivele de conducere pentru 
mobilizarea și antrenarea 
cadrelor medicale la efortul 
de asigurare a unei stări de 
sănătate cit mai bune.

Totodată, s-au făcut pro
puneri valoroase privind în
ființarea unui centru docu
mentar medical in munici
piul Petroșani care să răs
pundă cerințelor cadrelor 
medico-sanitare ; lărgirea co
lectivelor care se deplasea
ză in mijlocul muncitorilor 
din unitățile noastre econo
mice și intensificarea activi
tăților culturale la care să si 
aducă contribuția toate 
drele medico-sanitare.

în cadrul 
tovarășul 

a spus: 
întotdeauna 
medicii și 
l-au adus

ca-

Luind cuvîntul 
acestei întilniri. 
Clement Negruț 
„Am apreciat 
aportul pe care 
cadrele sanitare
pentru apărarea sănătății oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, pentru recuperarea 
capacității de muncă a aces
tora. De aceea, intilnirea de 
astăzi constituie o dezbatere 
asupra modului cum se oot 
asigura condițiile și posibi
litățile pentru folosirea tim
pului dumneavoastră liber, 
plăcut, eficient și util. Pro
punerile care s-au făcut me
rită să fie finalizate".

După întilnire. cadrele 
medico-sanitare au partici
pat la spectacolul prezentat 
de colectivul teatrului de 
stat cu piesa „Avarul" de 
Moliere.

EXPOZIȚIE (IXEGETK4
A'-ociația vînătorilor si pescarilor sportivi a deschis la 

Suceava o expoziție cinegetică permanentă. Recompunind 
scene silvestre, expoziția prezintă, intre altele, cerbi, că
prioare. lupi de pădure, vulpi și pisici sălbatice, jderi. De 
asemenea, se află exemplare rare de cocoși de munte, 
ierunci si cocoși de mesteacăn, precum și o valoroasă colec
ție de trofee medaliate la diferite confruntări internaționale.

Pescuitul
!e cele 12 sc ții de 

p: .du ’ie ale întreprinderii 
pAcicoIe Tulcea a început 
cnmpania pescuhului de iar
nă. Circa’ 1 500 de pescari 
se află în prezent pe lacu- 
:. e. ghiolurile și canalele

COMPLEX

de iarnă
Deltei. De remarcat că punc
tele pescar''ști mai depărtate 
din această zonă au fost do
tate cu cazarmament de iar
nă și au fost bine aprovizio
nate cu alimente și combus
tibil.

BALNEAR
Specialiștii au stabilit că apele termale de Ia I intea 

suburbie a orașului Băicoi. au numeroase proprietăți cu
rative in boli reumatice, ginecologice, lombosciatică, artrite 
și poliarlrite cronice. Pentru valorificarea lor a început 
construcția unui mare complex balnear, care. începînd din 
vara anului 1971. va mart a înființarea unei noi microstațiuni 
in județul Prahova.

I* reiniu
Întrecerea dc tam-tamuri or

ganizată in Gabon a luat o 
întorsătură neașteptată. Una 
din probele concursului era în
trecerea pentru „intensitatea și 
claritatea sunetelor". Concu- 
renfii au fost duși cu autoca
mioanele din ce in ce mai de
parte de juriu pină cînd. la un 
moment dat. nu s-a mai au
zit decit o singură bătaie foarte

ad**lioc*
clară și puternică. Era tam- 
tamul căruia i se atribui mui 
tîr/.iu premiul cîștigâtor. Un 
curios care s-a apropiat de 
norocosul instrument a observat 
farsa : în interior se afla un 
amplificator tranzistorizat. E 
drept că premiul respectiv a 
fost anulat, dar s-a instituit pe 
loc un premiu special „pentru 
îmbunătățiri aduse instrumen
tului tradițional*.

AERUL CARE OMOARĂ
Dacă poluarea atmosferei prin reziduurile industriale 

ar scădea la jumătate, numărul maladiilor canceroase din 
marile orașe americane s-ar reduce cu 25 Ia sută, cel al 
afecțiunilor tardio-vas tilare cu 10—15 la sută (în generai 
numărul bolnavilor x ar diminua cu 4,5 la sută). Acestea 
sint concluziile la care a ajuns Colocviul medicilor ame
ricani, ținut de curind la Washington.

Proteina contra cancerului
„Concanavalan A trypsina' — 

proteină vegetală extrasă din 
fasole — a permis oamenilor 
de știință de la Universitatea 
din Princeton să oprească în
mulțirea celulelor canceroase la 
unimale și să redea acestor ce
lule viața normală. Intr-un ar
ticol publicat in revista brita

nică „Nature Magazine" cei doi 
specialiști susțin că proteina 
„concanavalan A trypsina" poa
te fi ușor extrasă din soiul de 
fasole „jack bean", cultivată în 
America de Nord, și este mult 
mai stabilă decit toate substan
țele animaliere folosite pină în 
prezent.

Sub acest imperativ a a- 
vut loc la Paris adunarea 
generală a Consiliului inter
național al muzicii. Toți re
prezentanții prezenți la adu
nare s-au pronunțat pentru 
dreptul inalienabil al oame
nilor la liniște. Adunarea a 
însărcinat comitetul său exe-

Război 
zgomotului

cutiv să studieze, in colabo
rare cu specialiștii tehnico- 
științifici, medicii și juriștii, 
toate aceste probleme ale 
zgomotului, să ia măsuri ca
re să pună capăt „folosirii 
excesive și arbitrare a muzi
cii". După părerea muzican
ților „în viața noastră coti
diană. muzica în doze prea 
mari este un atentat la li
bertatea personalității uma
ne".

Justiție 
sumară

Thomas Brown, din Miami 
(S.U.A.), a intentat proces com
paniei aeriene „Eastern Air
lines". cerindu-i despăgubiri in 
valoare de 20 mii dolari. A- 
ceasla deoarece, în timpul li
nei călătorii la bordul unui a- 
vion aparț in ind respectivei 
companii, ciinele său ciobănesc, 
de mai multe ori cîșli.ă’ui' al 
unor concursuri de frumusețe 
canină, a murit. Compun a. sub 
diverse pretexte, a reușit in 
mai multe rînduri să amine 
procesul, drept care dl. Brown 
a ajuns la capătul răbdărilor, 
înarmat cu un satir, nerăbdă
torul petiționar a pătruns pe 
pista aeroportului din localitate 
și a lovit cu sele în... fusela- 
jul și aripile unui aparat al 
companiei „Eastern Airlines". 
Pagubele au fost evaluate 'a 
200 000 dolari. După această is
pravă, dl. Brown a putut să 
mediteze.
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NOTE • NOTE
Laptele să fie
Pe baza comenzilor pe care 

le înaintează la O.C.L. Alimen
tara Petroșani. Fabrica de fibre 
artificiale „Vîscoza* Lupeni 
trebuie să primească în fiecare 
zi 150—175 litri de lapte, nece
sar salariaților care lucrează 
în mediu toxic. Nu se poate 
6pune că nu se onorează can
titatea solicitată, dar aproape 
zilnic îl primim cu întîrziere. 
De multe ori laptele vine abia 
la orele 11-12, cînd programul 
de lucru e pe terminate, și, 
deci nu se poate distribui mun
citorilor la timpul potrivit, iar 
dacă se dă a doua zi nu mai

adus la timp!
este proaspăt. Conducerea fa
bricii noastre a luat in repetate 
rînduri legătura, verbal și în 
scris, cu conducerea fabricii de 
lapte, s-au făcut promisiuni, 
da» problema nu s-a rezolvat. 
Este de neînțeles cum la uni
tățile alimentare din oraș se 
poate aduce laptele dimineața, 
iar la o întreprindere în care 
se lucrează în medii toxice nu 
se poate aduce. Poate dezleagă 
cineva enigma !...

Costică IGNAT, 
director adjunct 

al F.F.A. „Viscăza*

■

Din nou despre
ADĂPOSTURILE
din stațiile de autobuze

Sîntem foarte mulți locuitori 
ai cartierului Carpați și Aero
port din Petroșani care, înce- 
pînd de la ora patru dimineața, 
ne îndreptăm spre locurile de 
muncă : exploatările miniere 
Petri la, Dîlja și Lonea, prepa- 
rația Petrila, depozitul Varni- 
ța ș. a. Lipsa unor adăposturi 
în stațiile de autobuze, mai a- 
les în cîteva în care urcă un 
mare număr de muncitori, ne 
pune la grele încercări acum în 
timpul iernii. Nu mai vorbim 
de gospodinele din Aeroport 
care se deplasează la piață 
pentru aprovizionare, de copiii 
care merg la școală, de atîția 
alții.

Vorbind despre adăposturi, 
nu ne gîndim la unele de fe
lul acelora din cartierul Ae
roport, ca niște „ploiere" în
toarse de vînt, ci la construc
ții acoperite, care să aibă pa
tru pereți laterali și care să 
ne ferească de intemperii. Ri
dicăm din nou această proble
mă în fața celor .competenți 
să o rezolve.

Un grup de muncitori mineri

Sîntem 
pretențioși ?

JOI 24 DECEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,30 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Mult e dulce și fru
moasă.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Filmul serial „Vidocq" 

(IV).
20.30 Cu Miluță Gheorghiu 

prin Iași.
21,00 Panoramic științific.

21,35 Teleglob. Philadelphia 
arabică — Iordania. Re
portaj.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Hollywood Palace. Pro

gram de varietăți cu 
Diana Ross, Andy Wil
liams, Sammy I)avis-jr.

23,00 închiderea emisiunii.
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Concurs „Cine

Recent, din inițiativa con
ducerii E. M. Lonea a avut 
loc un concurs .Cine știe 
cîștigă" pe teme de P.C.T., la 
care au participat salariați 
ai întreprinderii.

Concurenților le-au fost a-

ii

pe feme P. C. I
dresate întrebări legate de 
prevenirea și stingerea in
cendiilor, specifice obiectivu
lui respectiv, contribuind ast
fel la popularizarea in rîn- 
dul salariaților a regulilor ge
nerale de prevenire a incen
diilor.

Dovedind o bună pregăti
re, Virginia Blaj, s-a clasat 
pe locul I. A fost urmată de 
Dumitru Păunescu, 
Stroenescu, Vasile 
Concurenților le-au 
minate premii din 
conducerii exploatării.

Ștefan
Parpa. 

fost in-
partea
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Cei caie locuim de la eta
jul III în sus, în blocul A, 
scara IV, cartierul M. Emines- 
cu din Lonea, sîntem privați 
de apă caldă. Deși există un 
program de apă caldă — luni 
și joi de la ora 8 la 18 — 
mai sus de etajul doi nu urcă. 
Dar noi o plătim. Ba, în unele 
zile nu urcă nici apa «rece. A- 
devărat, rîul Jiu e aproape, 
restaurantul Cărbunele — de 
asemenea, dar noi vrem apă 
rece in apartamente. Și poate, 
nu sîntem pretențioși dacă do
rim și apă caldă.. Ori sîn
tem ? !

B. VASILE

■

(V//)
Condiții destul de greu de 

îndeplinit și, este lesne de în
țeles, Beethoven era veșnic in 
căutarea unei alte locuințe, căci 
nicăieri nu se simțea bine ; era 
veșnic în conflict cu proprieta
rii, cu vecinii. Ceea ce îl de
ranja cel mai mult — cînd de
venise celebru — era insisten
ța curioșilor. In graba cu care 
rătăcea de la un loc la altul, 
neglija să-și anunțe pleca
rea — și nu de puține ori mo
destul său venit era grevat si
multan de două sau trei 
chirii.

Dar, spun biografii săi, ce
rințele Iui Beethoven în ce 
privește pitorescul peisagistic 
erau modeste, căci pentru el 
necesitatea vitală era posibili
tatea de a se mișca în natură; 
pentru el natura era în primul 
rînd un „contrast eliberator'4 
față de oraș, mai de grabă 
decît „o valoare artistică in
trinsecă*.

Așa se explică și de ce 
Beethoven nu a putut „supor- 
ta“ mult timp ospitalitatea 
principelui Lichnovschi, care 
i-a oferit masă și casă în pro- 
pria-i reședință din Viena. Aici 
trebuia să se conformeze 
protocolului casei princiare;

la ora -I fix trebuia să apară la 
masa de prinz și să respecte 
eticheta cuvenită. „Acum tre
buie să fiu zi de zi acasă pre
cis la ora 3 și jumătate, să mă 
îmbrac mai bine, să am părul 
aranjat ș.a. — ah, nu, asta nu 
o suport". Toate acestea au 
fost atit de împovărătoare, 
incit, intr-o bună zi, înainte ca 
familia Lichnovschi să se așeze 
la masă. Beethoven fuge și se 
refugiază la un birt... Iși gă
sește apoi o locuință, iar Lich
novschi nu-i ia în nume de 
rău, oferindu-i chiar un salariu 
anual de 600 gulzi. Spre deose
bire de mulți alți aristocrați, 
care nu erau minați decit de 
snobism, Lichnovschi era un 
adevărat iubitor, cunoscător și 
sprijinitor al artei.

Beethoven începe să-și a- 
sigure în plus noi surse de 
cîștig, pe calea lecțiilor și a 
contribuției sale la manifestă
rile muzicale vieneze. Este pe
rioada în care biografii înre
gistrează un „moral ridicat" al 
Iui Beethoven. „îmi merge 

bine, chiar pot să spun, tot maj 
bine", scrie el prietenului său 
Wegeler.

Ascensiunea
La Viena, Beethoven își ale

ge cu grijă dascălii de la care

să aibă ce învăța : compozito
rul Johann Schenk, capelmai- 
strul Johann Georg Albrecht- 
berger, apoi experimentatul 
compozitor de operă Antonio 
Salieri, de la care vroia să 
profite în arta compoziției vo
cale ; cu ajutorul cornistului 
Punto și-a perfecționat cuno
ștințele în tehnica cornului, iar 
cu virtuosul Dragonetti s-a 
inițiat în secretele contrabasu
lui.

La numai doi ani de la veni
rea sa la Viena (1794), Beetho
ven se numără printre perso
nalitățile muzicale admirate. 
El trece drept „pianistul cel 
mai interesant". Depășind ca
drul saloanelor societății mu
zicale, el se produce in concer
te publice — prima oară în 
1795, cu un concert propriu 
pentru pian. Urmează turnee 
la Praga, Dresda, Leipzig, 
Berlin. Budapesta, Bratislava. 
De cele mai multe ori își inter
pretează propriile sale concerte 
pentru pian. Faimei lui de 
pianist i se adaugă cea de 
compozitor.

Al. ALCALAV

(Va urma)

Celebra competiție automobi
listică „Raliul Monte Carlo" se 
află la cea de-a 40-a ediție al 
cărui start se va da la 22 ianu
arie 1971 din 10 puncte ale Eu
ropei. întrecerea va reuni cite- 
va sute de concurenți, spe
cialiști ai acestui gen de curse. 
S-a propus ca unul din cele 10 
trasee să pornească din Bucu
rești, astfel că după mulți ani 
Capitala țării noastre s-ar putea 
să găzduiască < ... .;n t pe par
ticipant acestei importante 
competiții sportive. La „Raliul 
Monte Carlo" va lua parte și 
un echipaj românesc format din 
campionul nostru de viteză pe 
anul 1969, încercatul automo
bilist Florin Haină Roșie, avin- 
du-1 ca echipier pe jucătorul 
de tenis. Ion Tiriac. Automobi- 
liștii români vor concura pe o 
mașină Alfa Romeo G.T.V. care 
le-a fost pusă la dispoziție de 
cunoscuta firmă italiană.

In palmaresul Raliului Monte 
Carlo figurează și automobi- 
tiștii români Petre Cristea și 
I. Zamfirescu, învingători în 
anul 1936.
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O cerință imperioasă la unitățile O. C. P.

Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor si exploziilor
Prezența vaporilor sau a ga

zelor combustibile poale pro
voca pe timpul sudurii acci
dente foarte grave, deoarece 
în amestec cu aerul atmosferic 
sau cu oxigenul, în anumite 
concentrații dă naștere la in
cendii și explozii violente.

Pentru a fi preîntîmpinate 
asemenea situații, normele în 
vigoare cer să se acorde o 
atenție deosebită pregătirii și 
executării lucrărilor de sudare 
și tăiere la cald a metalelor. 
Pe baza acestor norme se in
terzice categoric executarea 
lucrărilor de sudare în sp'ții 
In care se găsesc prezenți va
pori sau gaze combustibile, 
precum și în apropierea unor 
surse care conțin sau emană 
astfel de substanțe.

Normele în vigoare prevăd 
ca încăperile în care există 
posibilitatea formării de ames
tecuri explozive pe timpul su
dării vor fi marcate vizual cu 
indicatoare, care să atragă ti
ler.! ia personalului asupra pe
ricolului și a necesității de a 
resoecta cu strictele regulile 
P/'.T.

Există situații cînd lucrările 
de sudură se fac la unele in
stalații situate în locuri in 
care au fust depozitate ante
rior substanțe combustibile. In 
asemenea cazuri vor fi luate 
o serie de măsuri speciale de 
prevenire a incendiilor și ex
ploziilor. Astfel, mai întîi se 
vor curăța cit mai bine încă
perile. interiorul vaselor sau 
instalațiilor ce urmează a fi 
sudate. Curățirea se va face 
cu ajutorul șpaclurilor din lemn, 
material plastic sau metale 
neferoase pentru a se evita 
producerea de seîntei.

In continuare se va efectua 
aburirea și spălarea abunden
tă a vaselor și instalațiilor 
respective în așa fel îneît e- 
ventualele urme de produs 
( .mbustibil să fie înlăturate 
cit mai complet. Vasele care 
au conținut lichide combusti
bile înainte de a fi sudate, vor 
fi umplute cu apă pînă în a- 
propierea zonei unde urmează 
a se executa lucrarea respec
tivă. Această măsură prezintă 
o mare importanță deoarece 
împiedică evaporarea urmelor 
de lichid ce ar mai exista în 
interiorul recipicnților. in sco
pul preintimpinării pericolului 
de incendiu sau explozie, este

necesar ca la executarea lu
crărilor de sudură să se res
pecte următoarele reguli mai 
importante !
• lucrările de sudură în 

locuri cu pericol de incendiu 
și explozie se vor executa nu
mai pe baza unui permis de 
I ■ *-u cu foc ;

<2- din încăperile in care 
se vor executa lucrări de su
dură vor fi îndepărtate mate
rialele combustibile din apro
pierea punctelor de lucru ;

© nu se admite sudarea 
conductelor și aparatelor în 
care se găsesc gaze, vapori, 
lichide și aer sub presiune, 
precum și a celor sub tensiune 
electrică :

® materialele combustibile 
transportabile (scinduri, talaj, 
hirtie etc.) și substanțe com
bustibile vor fi îndepărtate Ia 
o distanță de cel puțin 10 m 
de locul sudării ;

® înainte de începerea lu
crărilor de sudură întreaga 
aparatură va fi verificată ; ori
ce defecțiune constatată se va 
remedia înainte de începerea 
sudării ;

© în cazul executării lucră
rilor de sudură și de tăiere 
pe schele și platforme combus
tibile, elementele de construc
ție combustibile ca și mate
rialele combustibile din apro
piere vor fi protejate împotri
va aprinderii, prin stropire 
cu apă, paravane incombusti- 
bile etc.:
• lucrările de sudură și de 

tăiere in tuneluri și puțuri 
nu vor începe decît după 
efectuarea analizei aerului și 
asigurarea ventilării acestor 
spații ;

înaintea începerii lucru
lui și pe parcursul sudării se 
va verifica etanșeitatea arzăto
rului. La apariția celor mai 
mici semne de neetanșeilale, 
sudorul va întrerupe lucrul, în
lăturând defectul sau înlocu
ind arzătorul:

© executarea concomitentă 
a lucrărilor de sudură electri
că și de sudură sau tăiere cu 
flacără oxiacetilenică este in
terzisă.

© pe timpul cit nu se su
dează. flacăra deschisă se va 
proteja cu grijă și se va ob
serva continuu comportarea ei. 
Așezarea becului de sudură a- 
prins pe obiecte și materiale 
combustibile este interzisă.

La colectare de fier vechi

la lucrările de sudură

s> REPORTAJ PUBLICITAR »
A _-----------------------------------------------------

In atenția șefilor de secții, 
ateliere, depozite

— Aplicați în practică pre
vederile instrucțiunilor pri
vind prevenirea incendiilor 
pe ramuri de producție;

— Nu permiteți executa
rea lucrărilor de sudură in 
preajma clădirilor fără lua
rea măsurilor corespunză
toare:

— Nu executați și nu per
miteți executarea de insta
lații electrice improvizate;

— Nu exploatați instalațiile 
electrice de iluminat sau

forță care prezintă pericol 
de incendiu;

— Nu permiteți folosirea 
de siguranțe supradimensio
nate la tablourile de distri
buție;

— Nu permiteți blocarea 
căilor de acces cu diferite 
materiale;

— Mențineți în permanen
tă stare de funcționare ma
terialele de intervenție în 
caz de incendiu;

— Interziceți folosirea lor 
în alte scopuri;

— Sursele de apă (hidran- 
ții de incendiu, bazinele etc.) 
vor fi in .permanentă stare 
de funcționare, căile de ac
ces către acestea — libere;

— In jurul depozitelor de 
carburanți să fie menținută 
o permanentă curățenie, iar 
scurgerea de lichid inflama
bil să fie îndepărtată;

— Permiteți fumatul numai 
în locuri amenajate special 
în acest scop.

Zilefe trecute uteciștii de 
la preparația Coroești au co
lectat și predat 1 C aI.-u'.vî 
cantitatea de 10 tone de fier 
vechi. Cu această cantitate 
uteciștii Uzinei de preparare 
din Coroești raportează de
pășirea cu 50 la sută a an
gajamentului asumat la co
lectarea fierului vechi pe 
acest an. Față de angaja
mentul de 150 tone, uteciștii 
noștri au colectat, prin mun
că patriotică, 210 tone fier

vechi. In cadrul ultimei ac
țiuni s-au evidențiat îndeo
sebi membrii organizației 
U.T.C. din secția mecanică, 
printre care tovarășii Simion 
Sicoi. Marin Untaru, Ștefan 
Surdu, Henrik Frânez, Gheor- 
ghe Sandu, Alexandru Trcs- 
tian, IIie Mogașan si Emil 
Nelega.

Marin LAZÂR, 
secretarul comitetului U.T.C.

Preparația Coroești

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : 100 de carabine (24—27 
decembrie); PETRILA : Pa
tricia și muzica (23—25 de
cembrie); LONEA — 7 No
iembrie : Angelica și sulta
nul (24—26 decembrie); Mi
nerul : Fredy și cîntccul pree- 
riei (24—27 decembrie): ANI- 
NOASA : Tiffany memoran
dum (24—26 decembrie): 
VULCAN : In arșița nopții 
(24—27 decembrie); LUPENI 
— Cultural : Sentința (24—26 
decembrie): BARBATENI :
Acuzatul (24—25 decembrie); 
URICANI : Infrîngerea lui 
Alexandru cel Mare (25—26 
decembrie).

SE INTERZICE:
— Folosirea în stare defectă a instalațiilor și aparate

lor consumatoare de energic electrică de orice fel;
— încărcarea întrerupătoarelor și prizelor peste sar

cina indicată;
— Suspendarea corpurilor de iluminat direct de con

ductorii de alimentare;
— Agățarea sau introducerea pe și în interiorul pa

nourilor. a nișelor, tablourilor electrice etc., a obiectelor 
și materialelor de orice fel;

— Utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la 
o tensiune mai mare de 24 V;

— Executarea de lucrări de întreținere și reparații ale 
instalațiilor electrice de către personal necalificat și neau
torizat;

— Folosirea abajururilor de hirtie sau alte materiale 
combustibile. Ia corpuri <le iluminat;

— întrebuințarea radiatoarelor, reșourilor, în încăperi 
unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale infla
mabile sau explozive;

— Folosirea legăturilor electrice provizorii prin intro
ducerea conductorilor electrici direct in priză (reșouri, mașini 
de călcat, grătare, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsu
rilor de izolare față de elementele combustibile din încăperi.
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RADIO
VINERI 25 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 De 
la 6 la 9,30; 9,30 Memoria 
pămintului românesc; 10,05 
Cintece și jocuri populare;
10.30 Fonoteca pentru copii; 
11,05 Din cintecele popoare
lor; 11,15 Consultație juridi
că; 11,25 Tezaur românesc; 
12,00 Cintă Nicolae Nițescu: 
12,10 Arii din opere; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal: 13.10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Muzi
că ușoară; 14,00 Compozi
torul săptămînii: 14,40 Por
trete în muzica populară; 
15,05 Revista economică; 15,20 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă: 16.00 
Radiojurnal; 16,15 Muzică de 
promenadă: 16,30 Muzică u- 
șoară; 17,00 Pentru patrie;
17.30 Concert de muzică 
populară: 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate: 20,40 
Bijuterii muzicale: 20,55 Ști
ința la zi; 21,00 Muzică de 
cafe-concerl; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport: 22,30 Cintă Edith 
Piaf și Nat King Cole; 22,55 
Argheziană; 23.00 Concert de 
seară; 0,03—6,00 Estrada noc- 
1urnă.

începînd din 23 decembrie, aproviziona- 
rea populației cu vin pentru sărbătorile de iarnă 
prin unitatea „GOSPODINA" situată în halele 
Petroșani.

T inurile sînt de bună calitate, provenințț din 
podgoriile I.A.S. Medgidia și Tohani.

La terminarea lucrului, sa
lariată vor părâsi locul de 
muncă numai după efectuarea 
următoarelor operațiuni :

G> oprirea tuturor mașinilor 
și utilajelor ;

@ deconectarea din prize 
a tuturor aparatelor electrice ;

@ deconectarea întregii in
stalații de forță și lumină la 
tabloul principal ;

© curățirea locului de mun
că in special a motoarelor de 
acționare ;

® evacuarea deșeurilor e- 
xistente ;

@ stingerea focurilor ;

© noilor angajați, înainte 
de începerea lucrului in sec
tor, li se vor face instructaje 
pe linie P.C.I. specifice locu
lui respectiv de muncă ;

& maistrul de sector, la 
terminarea lucrului, va con
trola dacă s-au luat măsu
rile corespunzătoare pe linie 
P.C.I.
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Seimului
R. P. Polone

Po-

VARȘOVI \ 23 (Agerpres). — 
Agenția PAP anunța că. la 23 
decembrie, s-a deschis ședința 
plenară a Seimului R. P.
lone. Lucrările au fost deschi
se de Czeslaw Wycech, mare
șalul Seimului, care a anunțat 
că grupul P.M.U.P. din paria 
mentul polonez a prezentat ce
rerea de eliberare din funcția 
de președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Polone a depu
tatului Marian Spychalski. Ce
rerea a fost aprobată de Seim. 
In continuarea lucrărilor, a luat 
cuvîntul primul ministru. Jozef 
Cyrankiewicz, care a cerut să 
fie eliberat din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Seimul a satisfăcut a- 
ceastâ cerere.

A luat apoi cuvîntul primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek, care, in nu
mele grupurilor Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, par
tidului Țărănesc Unit și Parti
dului Democrat din Seim a pro
pus alegerea lui Jozef Cyran
kiewicz in funcția de președinte 
al Consiliului de Stat și a Iui 
Piotr Jaroszewicz în funcția de 
președinte al Consiliului de Mi-

niștri. Ambele propuneri au fost 
adoptate in unanimitate.

Piotr Jaroszewicz a propus 
Seimului următoarele schimbări 
in componența Consiliului dc 
Miniștri : eliberarea lui Stanis
law Kociolek din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri in legătură cu faptul 

el este in prezent 
Biroului Politic și 
C.C. al P.M.U.P.; 
Franciszek Kaim 

funcția de 
Consiliului 

lui 
funcția

membru 
secretar 
nu mirea 
și Jan 
vicepre- 
de Mi- 
Janusz 

de

ai 
al 
lui 
Mitrega in 
ședinți ai 
niștri: eliberarea 
Hrynkiewicz din 
ministru al industriei construc
toare de mașini și numirea 
lui ca prim-locțiitor al preșe
dintelui Comitetului pentru ști
ință si tehnică. De asemenea, 
a fost propusă numirea lui
Tadeusz Wjaszczik și a Iui
Wlodzimierz Lejczak în func
țiile de ministru al industriei 
constructoare de mașini și, res
pectiv, al industriei grele.

Seimul a aprobat în unani
mitate schimbările propuse de 
președintele guvernului, Piotr 
Jaroszewicz.

a
Afacerilor

Externe al
R. D. Vietnam

0 declarație

de „Rap-

Convorbirile între

HANOI 23 (Agerpres).—Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D.Vietnam a dat publici
tății o declarație cu privire 
la problema piloților ameri
cani capturați in Vietnamul 
de nord.

Ca urmare a politicii «le 
clemență și omenie a gu
vernului R.D.Vietnam. se 
spune in declarație, toți pi- 
loții americani capturați in 
Vietnamul de nord au posi
bilitatea să poarte cores
pondență și să primească 
colete de la familiile lor.

SITIIUIE>

LA PAZ 23 (Agerpres). — 
Președintele Boliviei, gene
ralul Juan Jose Torres, a 
declarat că grupurile de ex
tremă dreaptă din țară pre
gătesc acțiuni subversive 
împotriva guvernului său. El 
a precizat că atit forțele ar
mate, cit și organele de po
litie mențin controlul situ
ației în țară.

Deși nu a furnizat alte a- 
mănunte privind acțiunile 
grupurilor de extremă 
dreaptă se pare că acestea 
comportă o anumită gravi
tate. mai ales după măsuri
le întreprinse de guvern. Se 
citează, în acest sens, că 
muncitorii din diferite centre 
miniere ale țării au sosit 
la La Paz pentru a apăra 
guvernul și a dejuca o even
tuală încercare de forță din 
parte i dreptei. De altfel, și 
în alte regiuni ale țării, 
muncitorii mineri sint hotă- 
rîți să acționeze în cazul 
unui complot din partea gru- 
pu-ilor de extremă dreaptă. 
La rindul lor, studenții din 
La Paz au anunțat. într-o 
scrisoare deschisă adresată 
generalului Torres, că sint 
gata să apere regimul.

Agenția Prensa Latina re
levă că în capitala tării nu
meroși militari însoțiți 
gărzi civile patrulează 
principalele străzi, pentru a 
se preveni posibilele acțiuni 
ale grupurilor de dreapta.

de 
pe

Din surse ale poliției chi
liene s-a aflat că ziaristul 
francez Regis Debray și pic
torul argentinian Ciro Bus
tos ar urma să sosească în 
cursul zilei de miercuri la 
Santiago de Chile, după ce 
vor fi eliberați din închisoa
re de autoritățile boliviene. 
Cei doi au fost condamnați 
la 30 de ani închisoare sub 
regimul președintelui Barien- 
tos pentru participarea la 
mișcarea de guerilă din Bo
livia. Condamnarea a pro
vocat. atit în Bolivia, cit și 
în întreaga lume, o largă ac
țiune de protest în cursul 
căreia s-a cerut eliberarea 
celor doi deținuți. O dată 
cu preluarea puterii în 
Bolivia, generalul Torres a 
analizat cu diferitele forțe 
politice din țară problema 
eliberării lui Debray și Bus
tos. si — după cum au re
levat agențiile de presă — 
a hotârît ca ei să fie puși 
în libertate. Din unele surse 
se crede că decretul priv’nd 
punerea în libertate a celor 
doi a și fost semnat de pre
ședinte.

reprezentanții guvernelor 
R. D. Germane și 
R. F. a Germaniei

BERLIN 23. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite i Conform acordului 
intervenit la 27 noiembrie, 
miercuri au continuat la sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
convorbirile între reprezentanții 
guvernelor R. D. Germane și 
R. F. a Germaniei, respectiv 
— între secretarul de stat la 
Președinția Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Michael Kohl, 
și secretarul de stat la Cance-

laria federală a R.F.G., 
Bahr.

Intîlnirea, care a durat pa
tru ore, constituie a doua în
trevedere oficială a reprezen
tanților guvernelor R.D.G. și 
R.F.G. după convorbirile dintre 
Willi Stoph și Willy Brandt 
de la Erfurt și Kassel.

După cum se arată in 
municatul dat publicității 
încheierea întîlnirii de mier
curi, părțile au căzut de acord 
să continue schimbul de păreri.
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0 Alți doi militari ameri
cani au fost deferiți justiției 
sub acuzația de a fi fost impli
cați în comiterea masacrului 
din martie 1966 de la Song 
My. informează agenția URI. 
Este vorba de sergenții Eseuiel 
Tokrca și Gerald Smith, ambii 
acuzați de uciderea cu preme
ditare a unor civili din satul

sud-vietnamez Song My, între 
care femei și copii. Audierile 
preliminare ale acestora vor 
avea loc la curtea marțială 
de la Fort McPherson (statul 
Georgia).

ALGER 23, corespon
dentul Agerpres. Constantin 
Benga, transmite : După tur
neul întreprins în opt orașe 
ale Marocului ansamblul ar
tistic „Rapsodia română" a 
fost oaspetele capitalei Al
geriei. unde a prezentat pa
tru spectacole. Pentru măies
tria lor artistică, orchestra 
și dansatorii ansamblului ro
mânesc și-au cîștigat simpa
tia și prețuirea publicului 
spectator din capitala Alge
riei.

După unul din spectacolele 
prezentate de ansamblul nos
tru. domnul Ben Yathia, cu
noscut muzicolog și dirijor, 
mi-a declarat : „Cunosc Ro
mânia și am avut fericitul 
prilej de a face o vizită în 
țara dv. Și este o plăcere să 
te afli din nou intr-o am
bianță românească. Sint în
cântat de marea finețe a in
terpretării instrumentale și 
vocale a bucăților folclorice, 
iar dansurile, iperfect execu-

Rapsodia
română"

în Algeria
tate, atestă incontestabila mă
iestrie a întregii formații '.

Presa care apare la Al
ger a consacrat articole e- 
logioase în legătură cu spec
tacolele prezentate 
sodia română".

Astfel, de pildă, 
„Algerie-Actualite"
„Ansamblul a oferit publicu
lui algerian o imagine cloc-

publicația 
scrie că

ventă a tezaurului folcloric 
românesc. Vechile tradiții, o 
cultură populară vie, de ma
re varietate, întregul folclor 
s-au păstrat și cultivat de-a 
lungul veacurilor în Româ
nia, in toate zonele etnogra
fice ale țării : acestea
sint valorificate multă
inteligentă".

O Senatul american a 
trat marți într-o scurtă 
canță, după ce a votat proiec
tul de lege privind suplimen
tarea ajutorului pentru străi
nătate. Celelalte proiecte de 
lege aflate în dezbatere vor fi 
rediscutate cu prilejul reluă
rii sesiunii, prevăzută pentru 
28 decembrie.

G Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, și-a încheiat 
vizita oficială întreprinsă la 
Beirut. Au fost examinate 
probleme referitoare la situa
ția din Orientul Apropiat și, 
îndeosebi, la relațiile dintre 
cele două țări.

O Frontul de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) a dat 
publicității în capitala tanira
niană. Dar es Salaam, un co
municat referitor la atacurile 
declanșate în ultimul trimes
tru al acestui an de către for
țele patriotice mozambicane 
împotriva trupelor colonialiste 
portugheze. Potrivit comuni
catului. detașamentele 
FRELIMO au lansat în această 
perioadă aproximativ 40 de 
acțiuni ofensive de anvergură 
asupra pozițiilor fortificate 
deținute de efectivele militare 
portugheze în provinciile mo
zambicane Cabo Delgado și 
Niassa.

G La Pekin a sosit o dele
gație comercială din Afganis
tan. condusă de ministrul co
merțului al acestei țări. Mo
hammad Omar, anunță agenția 
China Nouă.

0 Aparate gigant de tip 
B-52", care au baza la Uta-

adoptarea recenta
i constituționale bel

giene, premierul Gaston Eys
kens a pus in aplicare pri
mul punct al declarației sale 
de învestitură din iunie 1968. 
El și-a asigurat, in felul a- 
cesta, un succes pe care abia 
îndrăznise să-l întrezărească 
în momentul cînd țara era 
supusă disputelor comunitare, 
și cind postul de prim-minis- 
tru îi era încredințat pentru 
un interval pe care nimeni 
nu-1 credea mai mare de ci- 
teva săptâmîni. El a reușit, 
în cadrul unui cabinet ade
sea dezbinat, să realizeze o 
reformă promisă in urmă cu

Nu s-a ajuns la nici
GENEVA 23 (Agerpres). — 

Lansarea proiectului accelera
torului gigant vest-european a 
fost din nou amînată. Consiliul 
Centrului European de cerce
tări Nucleare, întrunit la Ge
neva în ședință specială pen
tru adoptarea acestui proiect, 
nu a reușit, nici de data a- 
ceasta să ajungă la un acord. 
Eșecul, se datorează, potrivii

agenției „France Presse". atitu
dinii adoptate de Olanda și ță
rile scandinave.

Demarajul acestui proiect 
trebuia să se producă la sfîr- 
șitul anului 1969. Aminarea sa 
a fost determinată, între al
tele, de hotărîrea Angliei de a 
abandona proiectul în anul 1960 
din considerente financiare. Ul
terior, ® nouă divergență, în

privește realiz. proiec
tului, a fost generată de con
diția pusă de R. F. a Germa
niei ca acceleratorul să fie con
struit pe teritoriul acestei țări.

Consiliul se va întruni din 
nou la 19 februarie 1971 pen
tru a adopta o hotărîre defi
nitivă în legătură cu preconi
zatul accelerator gigant vest- 
european.

moscova ș6i|jnță festivă consacrată
aniversării planului

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
In capitala Uniunii Sovietice a 
avut loc o ședință festivă con
sacrată împlinirii a 50 de ani

A venit
iarna !

pao (Thailanda), au efectuat în 
ultimele 24 de ore raiduri de 
bombardament asupra unor 
regiuni din Cambodgia și Laos 
— a anunțat un purtător de 
cuvînt al Comandamentului a- 
merican din Saigon.

© La Alger au fost reluate 
negocierile economice franco- 
algeriene. După cum se știe, 
ele au fost întrerupte săptămî- 
na trecută, deoarece șeful de
legației franceze, Francois 
Xavier Ortoli, ministrul dez
voltării industriale și cercetă
rii științifice, a revenit pentru 
cîteva zile la Paris pentru con
sultări cu guvernul.

0 Reprezentantul principii 
al firmei japoneze ,.Mitsui” la 
Moscova, Katsuro Usuki, a re
levat în cadrul unei conferin
țe de presă că, după estimări
le cercurilor de afaceri japo
neze, noul acord comercial, pe 
anii 1971—1975 între cele dona 
țări, va stimula dezvoltarea 
schimbului bilateral de măr
furi.

© Președintele Nixon a 
torizat sporirea volumului 
importurile de petrol pe 
ța americană, în anul v 
în medie cu 100 000 barili 
nic.

la

© In cadrul amnistiei decre
tate de guvernul peruvian, 
marți au fost eliberați primii 
15 deținuți politici. Printre 
aceștia figurează Hugo Blanco 
șeful unei mișcări de 
care 
1962 
Cuzco.

guerilă 
a condus răscoala din 

a țăranilor din regiunea

© Intr-o declarație a Par
tidului Comunist din S.U.'X. 
este condamnată in mod ener
gic inscenarea judiciară a că
rei victimă este tinăra mili
tantă pe tărim social . Angela 
Davis. Declarația arată că ,,in 
timpul procedurilor judiciare 
au fost încălcate in modul 
cel mai grav drepturile consti
tuționale ale acuzatei", și 
cheamă poporul american să-și 
ridice glasul împotriva acestui 
act de injustiție.

@ Scriitorii români Dumi
tru Vorbea și Petre Popescu, 
aflați in Republica Arabă 
Unită la invitația Uniunii 
Scriitorilor din această țară, 
s-au intilnit cu o serie de 
personalități egiptene, între 
care Mohamed Aboulez, mi
nistru al tineretului, Ilakmat 
Abouzeid, membru al Comi
tetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe, șef al sec
ției culturale, precum și cu 
Youssef El Sebai, președin
tele Uniunii Scriitorilor. Ir 
cursul acestor întrevederi, 
s-a discutat despre posibili
tățile intensificării relațiilor 
dintre cele două țări 
meniul literaturii.

de la semnarea planului de 
electrificare Goelro. La aduna
re au participat Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, și alți conducători de 
partid și de stat.

In raportul prezentat. P. Ne- 
porojnîi, ministrul energeticii și 
electrificării, a relevat că in 
acest,an producția de energie 
electrică în U.R.S.S. a ajuns 
la 740 miliarde kW/h, de apro
ximativ 1 500 de ori mai mult 
lecît se producea în Rusia 

sovietică înaintea aprobării 
planului Goelro. Sistemele encr- 

ale tinuturil

ale U.R.S.S. și Uralului sint 
interconectate, avind o putere 
totală de 105 milioane kW.

Puterea instalată 
centralelor electrice 
sovietice a 
kW, existînd. 
premise pentru a obține în ca
drul acestora energie electrică 
mai ieftină decît în centralele 
termoelectrice. Raportorul a a- 
rătat că în institutele de cer
cetări științifice se fac explo
rări pentru transformarea ener
giei calorice în energie electri
că cu ajutorul plasmei; pr 
mul generator de acest fel 
• i fost experimentat.

totală a 
nucleare 

depășit un milion 
de asemenea,

După o toamnă lungă și 
frumoasă, zăpada și frigul 
și-au făcut apariția în majo
ritatea țărilor Europei occi
dentale. In Belgia, marți di
mineața mercurul termome
trul ui a coborît, sub zero 
grade, iar zăpada s-a așter
nut în straturi groase pe vîr- 
furile Munților Ardeni. La 
Londra, prima lapoviță din a- 
cest an a creat serioase pro
bleme transportului rutier. 
Ninsori au căzut și în R. F. 
a Germaniei. In Bavaria, 
stratul de zăpadă depășește 
50 cm. In Austria albul ima
culat al zăpezii acoperea 
marți dimineața colinele din 
împrejurimile Vieneî. In El- 

• veția stratul de zăpadă a- 
tingea 1 cm la Lucerna și 20 
cm la Engel berg. Iarna s-a 
făcut resimțită și în Italia. 
In capitala țării' temperatura 
a scăzut brusc. Un val de 
frig a cuprins întreaga pe
ninsulă. O situație asemănă
toare se înregistrează și in 
Spania, unde în regiunile 
muntoase ninge abundent. 
Cit privește Franța, zăpada a 
căzut în aproape toate regiu- 

ile țării, excepție făcând 
nile de sud.

a
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în California

Ultimele știri sportive
ca- te bun au obținut victoria cu 

scorul de 8—1 (3—0, 3—1, 2—0).
tigaseră cu 30—21. Ei s-au 
lificat pentru turul următor al 
competiției.

Angela Davis a fost
transferată

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Angela Davis, tinăra mili
tantă pentru drepturile civi
le ale populației de culoare 
din S.U.A., a fost transfera
tă marți dimineața din sta
tul New York în California. 
Transferul urmează respin 
gerii de către un judecător 
al Curții Supreme a S.U.A. 
a cererii de anulare a deci
ziei de extrădare in Cali
fornia .. '
tată anterior de 
Municipal din New York 
confirmată de Curtea 
Apel a statului. Intr-un .• 
creț absolut, gardienii

extrădare
Angelei Davis, adop-

Tribunaiul 
; și 
de 
se- 

u____ au
scos-o pe Angela Davis prin- 
tr-o poartă laterală- a închi
sorii pentru femei din New 
York și, sub o escortă de 
zece automobile ale poliției, 
a fost transportată pe căi 
ocolite spre aeroport. «le 
unde a fost dusă, la bordul 
unui avion special, in Cali
fornia. Ea a fost deținută in

închisoarea new-yorkeză mai 
bine de două luni.

Acum urmează ca, pe baza 
unor acuzații false privind 
pretinsa ei complicitate la 
incidentul tragic care a avut 
loc in august a.c. in incinta 
tribunalului din San Rafaeh 
Angela Davis să fie judecată 
de un tribunal californian. 
Atit tinăra militantă de cu
loare. cit și avocații ci au 
subliniat in repetate rînduri 
că un tribunal din Califor
nia nu ar putea oferi garan
ția unei judecăți drepte, e- 
xistind primejdia ca cer
curile rasiste din acest stat 
să obțină condamnarea ei la 
moarte.

Pină in clipa transferului 
Angelei Davis, in împrejuri
mile închisorii din New Yory 
s-au desfășurat demonstrații 
de protest împotriva extră
dării curajoasei luptătoare 
și pentru eliberarea ei.

A

COMPROMIS LABORIOS W BELGIA
ani și menită să amen

deze textul constituțional din 
1831.

„Războiul lingvistic" se e- 
xacerbase sensibil in ultimii 
ani. Legile votate in 1963, 
de către cabinetul social- 
creștin și socialist Lefevre- 
Spaak, fixaseră, fără îndo
ială, o „frontieră" intre comu
nități. dar această „reglemen
tare" provocase vii reacții. 
Faptul că regiunea Fournos și 
cei patru mii de locuitori ai 
săi fuseseră detașați de la 
provincia Liege și atribuiți 
Limbourg-ului flamand sus
citase o veritabila revoltă a 
francofonilor.

Intr-o țară in care C mili
oane de flamanzi, 3 milioane 
de valoni și 1 milion de bru-

Din presa
străină

xellezi — teoretic „bilingvi", 
dar vorbind franceza in cea 
mai mare parte — nu înce
tează să se înfrunte in dis-

pute confuze, premierul Eys
kens nu ar fi reușit să pună 
capăt conflictului dacă social- 
creștinii valoni nu ar fi ce
rut să se înscrie în consti
tuție o garanție referitoare 
la drepturile minorității. 
Doar, ținindu-sc cont de a- 
ceste cereri s-a reușit reali
zarea unui compromis. Fla
manzii au consimțit să nu 
aibă mai mulți miniștri, in 
ciuda supremației lor nume
rice, decît francofonii, dar ei 
au cerut o paritate în ce pri
vește gestiunea orașului Bru
xelles. Această revendicare 
a antrenat violente reacții 
intr-un oraș francofon în pro-

porție de 80 la sută și a de
terminat, in alegerile comu
nale din 11 octombrie, o vic
torie netă in favoarea F.D.F. 
(Frontul democraților franco- 
foni).

Constrîns să facă concesii 
tuturor partidelor, primul mi
nistru belgian nu a satisfă
cut in mod evident pe nici 
unul. Se speră, totuși, ca o 
aplicare suplă a acestor dis
poziții să ducă la dezamor
sarea conflictelor. Există șan
se ca actualul guvern al pre
mierului Eyskens să se men
țină la putere pînă la ale
gerile generale din 1972.

© După cum s-a mai anun
țat, campionatul mondial stu
dențesc de handbal va avea 
loc anul viitor intre 3 și 11 
aprilie în Cehoslovacia. La 
competiție și-au anunțat oficial 
participarea 16 echipe. Echipa 
României fa£e parte din grupa 
a Il-a, împreună cu Danemarca, 
Austria și Iugoslavia.

0> La Roma s-a disputat tra
diționala competiție internațio
nală de lupte clasice pentru 
juniori „Marele Premiu al Ita
liei". La această competiție au 
participat sportivi din 10 țări. 
Primul loc in clasamentul fi
nal a revenit echipei Italici, 
urmată de Grecia, R. F. a Ger
maniei, Franța și Elveția.

0. A fost stabilită data me
ciului pentru titlul mondial la 
cat. mijlocie-mică dintre deți
nătorul centurii, italianul Car
melo Bossi, și spaniolul Jose 
Hernandez. întâlnirea se va 
disputa la 12 februarie la Ma
drid. De remarcat că boxerul 
Jose Hernandez este surdomut.

0i La Ankara în prezența 
a numeroși spectatori s-a dis
putat întâlnirea internațională 
de lupte libere dintre selecțio
natele Turciei și Ungariei. Lup
tătorii turci au terminat vic
torioși cu 
cat. grea, turcul Yilmaz 
pus prin tuș de Kiss.

scorul de 6—2. La
a dis-

© In meci retur pentru „Cu
pa campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa S.K. 
Magdeburg a învins cu sco
rul de 33—21 (16—9) echipa 
olandeză Sittardia. In primul 
meci, handbaliștii germani ciș-

0< Echipa de fotbal F. C, Li
verpool s-a calificat pentru tu
rul următor al ..Cupei europene 
a tîrgurilor11. In meci retur, 
fotbaliștii de la Liverpool au 
învins cu 2—0 echipa scoțiană 
Hibernians. Primul joc fusese 
cîștigat de Liverpool cu 1—0.

Selecționata de hochei pe 
gheață a Poloniei care se află 
in turneu în Elveția a susți
nut la Lausanne un meci in 
compania echipei locale H.C. 
Lausanne. Hocheiștii polonezi 
care au desfășurat un joc foar-

Tiparul

0< La Leningrad în 
„Cupei ligii europene1* 
nis de masă s-a disputat întîl-» 
nirea dintre reprezentativele 
mixte ale U.R.S.S. și Angliei, 
Gazdele au cîștigat cu 4—3.

cadrul 
la te-

La Riga, în cadrul cam-* 
pionatului unional de șah, au 
fost disputate partidele între
rupte din rundele precedente. 
Dementiev a cîștigat la Hol
mov, iar Karpov l-a învins po 
Vaganin. In clasament, după 
18 runde, conduce Korcinoi cu 
13,5 puncte urmat de Taima- 
nov — 12,5 puncte.
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