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VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

MICROINTERVIU 
FULGER 

cu minerul 
IOSIF HUȘAN, 

șeful unei brigăzi 
de la mina Petrila

DIN JUDEȚELE RAȘOV Șl SIBIU
DEBUT

Ieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Con
siliului de Stat, însoțit de to
varășii Maxim Berghianu, losif 
Banc, Petre Blajovici și Vasile 
Patilineț, a fost oaspetele Uzi
nei de prototipuri și reparații

de utilaj chimic din Făgăraș, 
județul Brașov, Uzinei meca
nice - Mîrșa, din județul Sibiu, 
Uzinei mecanice, Uzinei de 
piese auto, Uzinelor Balanța 
și Independența din Sibiu și 
Combinatului de sticlă „Vitro-

metan" minelor „Emailul roșu" 
și „Automecanica" din Mediaș.

Ca și în ziua precedentă, 
consultarea secretarului gene
ral al partidului cu conducerile 
întreprinderilor, cu colectivele 
de ingineri și oameni ai mun
cii s-a desfășurat într-o at-

mosferă de lucru, de studiu al 
problemelor pe care le ridică 
producția, dezvoltarea întreprin
derilor respective în perspec
tiva cincinalului. Pretutindeni 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost așteptat cu bucurie și 
salutat cu deosebită însuflețire.

Făgărașul este împodobit săr
bătorește. Pe artera principală 
a orașului a ieșit aproape în
treaga populație, care salută cu 
entuziasm și căldură pe secre
tarul general al partidului, pe 
ceilalți oaspeți. Se scandează 
puternic — „P.C.R., Ceaușescu". 
Făgărășenii flutură stegulețe, a- 
runcă buchete de flori în ca
lea oaspeților.

Se ajunge la uzina de pro
totipuri și reparații de utilaj 
chimic — U.P.R.U.C. Această 
unitate este numită, și pe drept 
cuvînt, mecanicul șef al indus
triei chimice românești, deoare
ce aici se produce o gamă lar
gă de utilaje și instalații pen
tru această ramură de produc
ție : circa 1 000 de tipuri, în
deosebi unicate, destinate atît 
noilor obiective ale industriei 
chimice cît și celor aflate în 
funcțiune, dar în proces de ex
tindere.

Da sosirea în întreprindere, 
oaspeții sînt salutați de Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, de colectivul de con
ducere al 
un mare

întreprinderii, de 
număr de mun

citori și tehnicieni, 
rectorul uzinei, ing.

Di-
Ion

Constanținescu, îi conduce pe 
oaspeți prin întreprindere pe 
firul fluxului tehnologic, așa 
în cît sînt vizitate toate sec
țiile principale de fabricație. 
Se începe cu turnătoria de o- 
țeluri inoxidabile. Muncitorii 
întrerup pentru cîteva clipe lu
crul și salută cu căldură • 
„Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu". Alexandru Mo- 
soman, Heintz Roth, Adal
bert Orbely și alții ’își expri
mă în cuvinte simple, dar în
cărcate de sens, bucuria de a 
avea ca oaspete drag pe se
cretarul general al partidului.

După o discuție cu specialiș
tii uzinei asupra procedeelor 
moderne de lucru folosite la
turnătorie — unde se elaborează
patru categorii de oțeluri specia
le pînă nu de mult procurate din 
import — se trece în secția 
prelucrări mecanice. Discuțiile 
purtate aici între oaspeți și 
gazde au ca subiect folosirea 
mai rațională a materiilor pri
me și, îndeosebi, economisirea 
metalelor.

Se vizitează apoi sec
ția de pompe. Aici to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
cadrul unui schimb de păreri 
cu ministrul industriei chimi
ce, Mihail Florescu, și ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, recomandă 
specializarea strictă a produc
ției de pompe, în așa fel 
încît să se elimine paralelis
mul și să se meargă spre ri
dicarea fondului de tehnicitate 
al unui anumit grup de pro
duse pe uzine.

Se vizitează apoi secția de 
cauciucări, unde anumite uti
laje pentru industria chimică 
sînt protejate cu un strat de 
cauciuc, corespunzător necesi
tăților impuse de procesele teh
nologice.

La atelierul de forme al tur
nătoriei sc ia cunoștință de un 
nou procedeu elaborat în uzină 
de Constantin Vasilache, pen
tru producerea formelor din 
poliester armat cu fibre de sti
clă, procedeu a cărui aplicare 
duce la scăderea cu 40 la sută 
a prețului de cost al formelor. 
De altfel, acțiunea pentru* ino
varea procedeelor de produc
ție este prezentă pretutindeni 
în uzină.

In încheierea vizitei, între 
oaspeți și gazde are loc o 
amplă discuție cu privire la li
nele variante de dezvoltare a u- 
zinei în următorii ani, în con
formitate cu nevoile economiei 
naționale. Se fac mai multe pro
puneri, îndeosebi pentru mărirea 
producției de pompe, însuși
rea cîtorva utilaje de mare 
complexitate pentru industria 
chimică. Se subliniază, cu acest 
prilej, faptul că prin asimila
rea în producția curentă a u- 
zinei a armăturilor turnate din 
oțeluri inoxidabile, utilaje emai
late antiacid, conducte și armă
turi emailate, piese de schimb 
turnate din oțeluri inoxidabile 
etc, întreprinderea a realizat 
însemnate beneficii în ultimii 
ani. In acest context, tovarășul

Nicolae Ceaușescu apreciază că 
uzina făgărășeană este o uni
tate industrială bună, dotată cu 
utilaje de înaltă productivitate 
și care dispune de cadre cu 
experiență în toate domeniile. 
Tocmai de aceea, arăta secre
tarul general al partidului, 
este necesar să se continue e- 
forturile în direcția specializă
rii și asimilării acelor tipuri 
de produse care să ducă la e- 
liminarea importului costisitor, 
la crearea unor disponibilități 
pentru export, aducătoare de 
venituri, să se depună eforturi 
mai mari în direcția dotării cu 
utilaje de concepție și produc
ție proprie. Intr-un cuvînt, u- 
zina din Făgăraș să devină în 
scurtă vreme o întreprindere de 
utilaj chimic modernă și de 
mare randament economic. De 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă folosirea 
pe o scară mai largă a mîinii 
de lucru feminine, introducerea 
unor procedee mecanizate acolo 
unde se lucrează manual și cu 
randament scăzut.

La plecarea din uzină, secre
tarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de 
stat, care îl însoțesc în vizita 
de lucru în județele Brașov și 
Sibiu sînt înconjurați cu a- 
ceeași căldură de către condu
cerea uzinei, muncitorii, tehni
cienii și inginerii prezenți.

La Arpașul de Jos, punct de 
întîlnire al județelor Brașov și 
Sibiu, se află adunată întreaga 
populație a acestei mari co
mune de la poalele Moldovea
nului. Secretarul general ai 
partidului își i-a rămas bun de 
la tovarășul Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Brașov, de 
la ceilalți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat brașovene care au condus 
pe oaspeți în timpul vizitei în 
acest județ.

Aici, la intrare în județul 
Sibiu, este de față tovarășul 
Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, care 
adresează secretarului general 
al partidului un cald salut de 
bun venit pe meleagurile si- 
biene.

Populația aclamă îndelung, 
scandează „România să înflo
rească, Ceaușescu să trăiască".

Președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Arpa
șul de Jos, Aurel Dobrin, oferă 
tradiționala pîine și sare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește cetățenilor pentru 
călduroasa primire ce i-au re
zervat-o și le urează la mulți 
ani, fericire și spor în noul an 
în care s-a intrat. Se străbat 
în continuare sate ale județu
lui Sibiu.

La Avrig, domnește ca și la 
Făgăraș, la fel ca la Porumba- 
cu și Arpașul de Jos, ca pre
tutindeni pe unde a trecut se
cretarul general al partidului, 
o efervescentă atmosferă săr
bătorească.

Automobilul în care se află 
conducătorul partidului și sta
tului este înconjurat de mulți
me. Fiecare din cei prezenți, 
sute și sute de oamenii, doresc 
să-l salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să-i adreseze un cu
vînt, o urare, cîțiva cetățeni o- 
feră diferite daruri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu® strînge căl
duros mî'nile oamenilor, mulțu
mește din inimă pentru daruri, 
pentru primire.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă spre Uzina mecanică 
— Mîrșa. In fața uzinei s-a 
adunat un mare grup de mun
citori, tehnicieni și ingineri ca
re ovaționează îndelung, scan
dează lozinci Ia adresa condu
cerii de partid și de stat, scan
dează numele secretarului ge
neral a] partidului.

In curtea uzinei sînt expuse 
principalele utilaje fabricate în 
această întreprindere. Directorul 
întreprinderii, inginerul Paul 
Iliescu, informează pe secreta
rul general al partidului asu
pra producției uzinei.

Examinînd produsele expuse, 
între oaspeți și gazde au loc 
schimburi de opinii cu privire 
la posibilitățile de modernizare 
în continuare a utilajelor, re-

feritor la diversificarea produc
ției acestora în funcție de ne
voile economiei naționale, de 
cerințele beneficiarilor externi. 
Se subliniază că noile tipuri 
de remorci de 5 tone asimilate 
de curînd au o greutate mai 
mică decît cele similare fabri
cate anterior. Se examinează 
posibilitățile noi de valorifica
re a materiilor prime și îndeo
sebi a metalului.

La sculărie și apoi în secția 
de debitare se ridică problema 
reorganizării fluxului tehnologic 
potrivit cerințelor stringente ale 
producției și corespunzător ex
perienței și practicii celei mai 
avansate. La montaj remorci, 
gazdele informează că dispu
nerea mașinilor în flux conti
nuu permite grăbirea operației, 
fapt care contribuie la creșterea 
productivității muncii pe în
treaga întreprindere.

Se vizitează și secția de 
vopsitorie aflată în stadiu 
înaintat de construcție. Aici 
se dau explicații în legătură 
cu noile capacități de pro
ducție care vor întregi uzina în 
anii actualului plan cincinal. 
Se discută, de asemenea, despre 
metodele moderne de vopsire 
a utilajelor, operație deosebit 
de importantă pentru mărirea 
rezistenței la intemperii a pro
duselor realizate.

înainte de a părăsi uzina, 
conducătorii de partid și 
de stat și colectivul de condu
cere al întreprinderii discută 
unele probleme de interes 
social. Secretarul general al 
partidului recomandă primu
lui secretar al Comitetului 
județean de partid Si
biu să ia măsuri în vederea 
construirii în zona fabricii a 
unui număr suficient de apar
tamente care să fie repartizate 
lucrătorilor de aici, pentru 
crearea unor dotări social cul
turale, a unor unități comerci
ale și a unei școli pentru 
copiii salariaților.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre municipiul 
Sibiu.

Este ora amiezii. Orașul Si
biu a îmbrăcat haine de săr
bătoare. Mii și mii de locuitori 
ai reședinței județene, veniți să 
salute pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat care-1 
însoțesc, aclamă îndelung, o- 
vaționează ■ „P.C.R. — Ceaușes
cu", „Ceaușescu — P.C.R.". Sînt 
urări care se aud pretutindeni, 
care izbucnesc tumultuos. Cetă
țenii flutură stegulețe, aruncă 
buchete de flori în calea oas
peților, simbol al dragostei ce 
o poartă conducerii Partidului 
Comunist Român și secretarului 
general al partidului.

In marea piață a orașului — 
Piața Unirii, s-au adunat mii 
de oameni. Primul secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, primarul municipiului Si
biu, tovarășul Aurel Cristea 
rostește un cuvînt de bun so
sit. O gardă de onoare alcă
tuită din militari, din membri 
ai gărzilor patriotice și tineri 
din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei prezin
tă onorul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate. Se 
intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători, de partid și 
de stat sînt înconjurați cu căl
dură de un grup compact de pio
nieri, două tinere, îmbrăcate în 
port românesc și săsesc, ies în în- 
tîmpinarea secretarului general 
al partidului și îi dăruiesc bu
chete de garoafe roșii. Are loc 
tradiționalul moment de întîm- 
pinare cu pîine și sare. Mul
țimea adunată aici ovaționează 
minute în șir.

In aclamațiile mulțimii, oas
peții se îndreaptă spre zona 
industrială a Sibiului, unde 
vizitează cîteva mari unități 
reprezentative ale industriei 
grele.

Prima unitate înscrisă în 
itinerar este „Uzina Mecani
că", singura unitate din țară 
specializată în producția de 
mașini unelte de presare-forja- 
re. Directorul uzinei mecanice,

inginerul Vasile Vasu, conduce 
pe oaspeți prin cîteva secții de 
producițe. In secția mecanică, 
secretarul general al partidului 
se oprește la numeroase locuri 
de muncă, se întreține cu mun
citorii asupra metodelor de lu
cru folosite, asupra modului de 
îndeplinire a sarcinilor de plan.

In secția de montaj, secreta
rul general al partidului și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat se interesează de 
unele aspecte ale mecanizării 
procesului de producție.

In secția sculărie, între oas
peți și gazde au loc discuții 
privind modul de amplasare a 
mașinilor în flux tehnologic 
continuu. Secretarul general al 
partidului recomandă specialiș
tilor și colectivului de condu
cere al întreprinderii să acorde 
o atenție deosebită amplasării 
raționale a mașinilor, folosirii 
lor la întreaga capacitate de 
producție și la indicii tehnico- 
economici proiectați. Pentru di
minuarea unor dificultăți în a- 
provizionarea cu piese turnate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă crearea, prin eforturi 
conjugate ale tuturor întreprin
derilor sibiene, consumatoare 
de piese turnate, a unei turnă
torii centrale de mare capaci
tate care să asigure întregul 
necesar de materiale și piese 
de turnătorie.

La încheirea vizitei în între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru 
primirea călduroasă făcută, a- 
dresează felicitări colectivului 
întreprinderii pentru succesele 
obținute pînă acum și urează 
noi succese în activitatea vii
toare.

Unul din obiectivele indus
triale ale orașului, îl reprezintă 
Uzina de piese auto care va 
atinge în anul 1975 o capaci
tate de producție de 65 000 
tone.

însoțiți de inginerul Lalla 
Pavel, directorul general al 
întreprinderii, oaspeții vizitea
ză principalele secții. Profilată 
pe producția de piese auto, 
uzina realizează în prezent nu
meroase repere, necesare con
structorilor autoturismului ro
mânesc „Dacia", autocamioane
lor și tractoarelor. In discuțiile 
cu cadrele de conducere, cu 
muncitorii, secretarul general 
al partidului se interesează de 
preocupările privind extinde
rea uzinei, folosirea mai judi
cioasă a capacităților de pro
ducție, în așa fel'încît în acest 
cincinal ea să poată răspunde 
cu operativitate și la înalt ni
vel calitativ nevoilor sporite 
ale industriei constructoare de 
mașini.

Trecînd prin secția de trata
mente termice, secretarul ge
neral al partidului remarcă 
faptul că aici nu există o aeri
sire corespunzătoare și reco
mandă specialiștilor să aplice 
un nou sistem pentru elimina
rea gazelor, astfel ca securita
tea muncii să fie riguros res
pectată.

In secția arcuri la cald, oas
peții sînt profund impresionați 
de ordinea și disciplina care 
sînt vizibile pretutindeni.

Mulțumind conducătorilor de 
partid și de stat pentru vizita 
făcută, pentru prețioasele indi
cații date, directori-; uzinei a- 
sigură că întregul colectiv va 
munci în așa fel încît să-și în
deplinească exemplar planul la 
toți indicatorii, cinstind prin 
noi realizări semicentenarul 
gloriosului nostru partid. Adre- 
sîndu-se sutelor de muncitori a- 
dunați în fața întreprinderii, 
secretarul general le urează 
noi succese, sănătate și feri
cire.

Se vizitează apoi întreprin
derea „Balanța". Și aici sute 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri fac oaspeților o primire 
entuziastă, plină de căldură. 
Directorul întreprinderii, Ale
xandru Pokol, informează pe 
secretarul general asupra dez
voltării întreprinderii speciali
zată în realizarea aparatelor de 
cîntărit și care produce în pre
zent, o gamă variată. De la 
balanțele analitice de «laborator 
de 200 gr la basculele de 200 
de tone, automate pentru țesă-

(Continuare în pag. a 3-a)

muncă, din toate colțurile 
Văii Jiului, ne sosesc vești 
îmbucurătoare despre entu
ziasmul și înflăcărarea cu 
care oamenii muncii au por
nit din prima zi de lucru a 
noului an la transpunerea 
în viață a sarcinilor de plan 
pe 1971 și etapa cincinalului 
în care am pășit.

O convorbire fulger avută 
la terminarea primului 
schimb din prima zi de 
muncă cu minerul losif Hu- 
șan de la mina Petrila, 
ne-a oferit plăcuta revelație 
a primelor succese dobîndite 
de colectivul brigăzii ce a 
conduce, ne-a înfățișat gîn- 
durile și proiectele cu care 
membrii acestui colectiv de 
muncă au pornit la drum.

— Pășind în noul an, la 
frontul de lucru, la care 
dorință de împlinire — mai 
arzătoare — vi s-a îndreptat 
primul gînd ?

•— Să ne onorăm în mod 
exemplar sarcinile de pro
ducție, să ducem mai depar
te tradiția brigăzii de a ex
trage cărbune peste plan, în 
beneficiul economiei noastre 
naționale.

— Și cum au debutat ac
tivitatea în abataj, realiză
rile ?

— Debutul activității a 
avut de fapt un precedent. 
In abatajul cameră nr. 11 
vest din stratul 3 al brigăzii 
n- astre, primele ecouri ale 
muncii în noul an au răsu
nat’ în cadrul pregătirilor ce 
le-âm făcut în schimbul III 
al zilei anterioare. In noap
tea de 3 spre 4 ianuarie, or
tacii dintr-un schimb au in
trat în mină și au făcut lu-

I. BALAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Lupeni — Palatul cultural

LA ȘCOALA PIONIERIEI
„Cei mai buni dintre cei mai 

buni" — președinți de unități 
de pe întreg cuprinsul județu
lui și-au dat întîlnire pentru 
șapte zile în pitorescul peisaj 
al Parîngului, la cabana Rusu, 
în tabăra de instruire. Au ve
nit aici cu gîndul de a învăța 
cît mai multe lucruri intere
sante, de a se juca, de a se 
odihni. Și într-adevăr, activită
țile de divertisment și practi
ce s-au împletit armonios cu 
dezbaterile teoretice și cu bine
venitele ore de somn și odih
nă.

Dacă stai să te gîndești nu 
poți să alegi ce a fost mai in
teresant. O fi fost oare acea 
activitate care a purtat pașii 
pionierilor pe întortocheatele 
urme ale lui Yetti — omul 
zăpezilor, sau cea în care, pe 
viscol și ninsoare, curajoșii co
pii s-au luat la întrecere cu 
natura, cu muntele, învingîn- 
du-1, încercînd să-i „fure cuș
ma" de zăpadă ? Dar parcă la 
fel de interesante au fost și 
concursurile de orientare tu
ristică și cele de construcții

din zăpadă și „timidele" cursuri 
de introducere în tainele schiu
lui, cît și nelipsitele bătăi cu 
zăpadă.

Dacă diminețile au trecut 
pe nesimțite cu astfel de preo
cupări, nici orele celelalte nu 
au rămas mai prejos. După o 
masă copioasă și un somn 
bine-venit începeau marile bă
tălii pentru „cuceririle științi
fice". In acest domeniu, de un 
real folos pentru conducătorii 
unităților de pionieri au fost 
discuțiile bilaterale purtate de 
aceștia în scopul aflării celor 
mai interesante activități des
fășurate în cadrul unităților pe 
care le conduc, organizîndu-se 
în acest fel un larg și intere
sant schimb de experiență. In- 
tîlnirile zilnice cu activiști ai 
Consiliului județean al Organi
zației pionierilor, discuțiile 
purtate cu aceștia despre con
ducere și autoconducere, des
pre activitățile cultural-artisti- 
ce, tehnico-științifice, sportive 
și turistice, despre viața de or
ganizație au dat posibilitate 
pionierilor să cunoască mai

bine principalele acțiuni și 
probleme specifice organizației 
lor, ca la întoarcerea în unită
țile pe care le conduc să-și 
aducă din plin contribuția la 
realizarea sarcinilor educative 
ce stau în fața Organizației de 
pionieri din patria noastră.

De neuitat vor rămîne discu
țiile pe teme ca : „Băieții des
pre fete, fetele despre băieți", 
„Colocviile fetelor", „Ce aș 
face dacă aș fi comandant" etc.

Inarmîndu-i cu noi cunoștin
țe despre felul cum trebuie să 
organizeze și să conducă unită
țile ai căror președinți sînt, 
cu noi și interesante activități 
pionierești, cu încredere în 
propriile forțe, cu îndrăzneală 
și spirit de inițiativă, cele șap
te zile au constituit o adevăra
tă școală a pionieriei pentru 
cei aproape 50 de președinți de 
unitate din Valea Jiului și din 
județ.

Prof. Lucreția BELDIMAN, 
activistă a Consiliului municipal 

al Organizației Pionierilor
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Zilele trecute a apărut 
noua publicație a Liceului 
Vulcan — „Endymion". Cu 
un conținut literar foarte 
bogat și variat, din care nu 
lipsesc poeziile, proza scurtă, 
traducerile, reportajele, și 
într-o haină grafică atrăgă
toare revista se impune ca 
o apariție de prestigiu în 
contextul publicațiilor simi
lare din Valea Jiului. Urăm 
succes și viață lungă noii re
viste școlare.

Sincere mulțumiri
Intr-una din zilele anului 

trecut săteanul Gheorghe 
Andrița din comuna Bănița, 
satul Merișor, a descoperit 
un defect grav al liniei de 
cale ferată care trece pe aici, 
și anume în dreptul kilome
trului 62 + 840. Sesizînd ime
diat stația cea mai apropia
tă și, prin ea, regulatorul 
de circulație și mișcare s-a 
înlăturat pericolul, s-a evi
tat astfel evenimentul de 
cale iminent. Pentru atitudi
nea frumoasă și răspunderea 
dovedite, pentru modul ope
rativ în care a acționat față 
în față eu primejdia, Gheor-

r

I 
I
I
I 
I

ghe Andrița a primit, 
merit, în ajunul lui 1971 din 
partea colectivului de con
ducere al Regionalei de căi 
ferate Deva sincere mulțu
miri. Un dar la care sătea
nul nostru ține foarte mult...

Proiecte la 
început de an...

Colectivul de cercetători și 
proiectanți al I.C.P.M.H. din 
cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani intenționează să 
abordeze, la începutul cin
cinalului în care am intrat, 
o problematică de real in
teres pentru dezvoltarea și 
perfecționarea mineritului 
Văii. Jiului. Astfel, se preco
nizează studierea unor meto
de de exploatare cu produc
tivitate sporită, în special 
pentru stratul 3, care deți
ne peste 50 la sută din 
zervele de cărbune ale 
zinului, a unor soluții de me
canizare a proceselor 
muncă la săparea lucrărilor 
miniere de deschidere și pre
gătire, stabilirea unor proce
dee propice extragerii pilie- 
rilor de cărbune, crearea de 
aparatură necesară dispeceri- 
zării proceselor tehnologice 
de lucru etc.

re- 
ba-

de

Fabrica 
de frigidere 

din Găești 
a început 

să producă
*O dată cu începutul noului 

an, în partea de est a orașului 
Găești a început să producă 
fabrica de frigidere, proiectată 
pentru o producție anuală de 
200 000 agregate. In anul în 
curs, noua unitate industrială 
a județului Dîmbovița va fur
niza 35 000 frigidere cu com
presor — produs nou româ
nesc — cu o capacitate de a- 
proximativ 240 litri.

In județul Dîmbovița se află 
în construcție alte cîteva obi
ective industriale, printre care 
o uzină care va produce anual 
9 500 strunguri automate și 
semiautomate, Uzina de oțeluri 
înalt aliate și scule, cu o ca
pacitate de circa 600 000 tone 
pe an, precum și o fabrică de 
surse electrice, care"va realiza 
anual 57 000 000 lămpi fluores
cente tubulare și cu vapori de 
mercur și aproape 100 milioane 
becuri normale. La Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
la ■ Fabrica de ciment din 
Fieni și cea de produse textile 
din Pucioasa, se extind spațiile 
productive. Ca urmare. în 
actualul cincinal, cînd aceste 
lucrări vor fi încheiate, produc
ția industrială a județului 
Dîmbovița va spori de peste 
trei ori față de cea actuală.

Adunările asociațiilor de locatari
In perioada 5—20 ianuarie 

a.c., în toate cartierele de 
blocuri ale municipiului ■ se 
desfășoară adunările de dări 
de seamă și alegeri în aso
ciațiile de locatari. Cu acest 
prilej, comitetele asociații
lor prezintă în fața locatari
lor dări de seamă 
activității 
cursul unui an de zile 
are loc alegerea noilor or
gane conducătoare ale aso
ciațiilor de locatari. Spre a

desfășurate
asupra 

în 
Și

contribui la 
acțiuni, toți 
blocurile noilor cartiere sînt 
invitați să participe efectiv 
la dezbaterea problemelor 
legate de buna administrare 
și gospodărire a locuințelor 
și să aleagă în noile comi
tete oameni cu simț gospodă
resc dezvoltat, cu inițiativă, 
activi, capabili, care dove
desc interes față de soluțio
narea problemelor obștești.

reușita acestei 
locatarii din

ÎN PAG/NA A ll-A

CAITM ECONOMIC I



2 Steaqu! roșu MIERCURI 6 IANUARIE 1971

O verificare amănunțită, atentă a modului de fixare a cuțitelor organului tăietor al combinei este echivalentă cu 
funcționarea modernului utilaj fără defecțiuni tehnice și in condiții de siguranță deplină. Instantaneu fotografic din fron

tul unui abataj mecanizat de Ia mina Paroșeni.

O APROVIZIONARE
RITMICA

ȘI CORESPUNZĂTOARE
SARCINILOR DE PLAN

Simpla lecturare a docu
mentelor de partid și de stat 
referitoare la dezvoltarea im
petuoasă a tuturor ramuri
lor industriei tării noastre, 
inclusiv a celei miniere, atra
ge atenția asupra saltului pe 
care această importantă ra
mură economică îl va înre
gistra în amii eim inaluiur în 
care am intrat. Și în 
Valea Jiului producția de 
cărbune va crește simțitor. Ne
cesitatea mereu crescîndă de 
cărbune reclamă din plin acest 
lucru O serie de întreprinderi 
și unități economice din țară 
vor beneficia în viitor în și 
mai mare măsură de bogă
ția adîncurilor bazinului Pe
troșani. Amprentele diaman
tului negru extras de harnicii 
mineri ai Văii Jiului vor fi 
purtate de produsele cele mai 
variate.

La fet ca in orice alt do
meniu al economiei, pentru 
a se ajunge la cifrele propuse 
se prevăd o serie de măsuri 
care pot contribui în mod 
substanțial la creșterea pro
ductivității muncii și implicit 
■ producției... Cuvîntul auto

Conturare promițătoare a ! 
perspectivei automatizării i

minelor din bazin
matizare, alături de acela nu
mit mecanizare care a și de
venit familiar pătrunde din 
ce în ce mai adine în viața 
mineritului nostru. Con
ducerea Centralei cărbunelui 
Petroșani depune eforturi evi
dente pentru introducerea 
automatizării în cadrul uni
tăților sale. Astfel, asemenea 
probleme ale acestui dome
niu sînt la ordinea zilei la 
exploatările miniere Paro
șeni, Lupeni, Petrila și Dîlja 
sau la preparația cărbunelui 
de la Lupeni. Foarte curînd 
vom fi martorii unei dispe- 
cerizări și a unui transport 
în subteran complet automa
tizat în adîncurile Paroșe- 
niului. La Dîlja se -Va trece 
la automatizarea însilozării 
la stația respectivă, iar la 
Lupeni, aceluiași proces îi 
va fi supusă instalația de e- 
vacuare a apelor din subte
ran. Despre toate acestea 
ne-a vorbit tov. ing. Alexan
dru Bacu de la serviciul me- 
canico-energetic al C.C.P. 
Printre altele, interlocutorul 
a subliniat importanța auto
matizării minelor din Valea 
Jiului, necesitatea de a Ie 
dota în acest scop cu insta
lațiile corespunzătoare din 
cele mai noi creații ale ști
inței și tehnicii, capabile să 
ajute omul în realizarea sar
cinilor mărețe trasate de par
tid. In acest sens capătă o și 
mai mare importanță rolul 
snecialișiilor electromecanici 
în minerit, precum și co'a- 
horaroa sfrînsă dintre aceștia 
si mineri.

— Desigur, în anii urmă
tori, spunea tov, ing. Bacu, 
putem asista la o totală 
schimbare de concepții, ui
mind ca inginerul electro
mecanic să hotărască, prin 
munca pe care o depune, 
producția de cărbune, linia 
dezvoltării viitoare a proce
sului de extracție. Am con
vingerea că specialiștii pre
gătiți la Institutul de mine 
din Petroșani vor fi primii 
care vor da o linie nouă mi
neritului românesc, contri
buind decisiv la introducerea 
automatizării ca factor de

importanță majoră in indus
tria extractivă.

Intr-adevăr, o scurtă pri
vire retrospectivă asupra ac
tivității de cercetare și chiar 
de studiu în I.M.P. scoate 
în evidență interesul mereu 
crescînd al cadrelor didac
tice de aici de a pregăti cît 
mai temeinic pe viitorii in
gineri electromecanici în do
meniul acesta vast și foarte 
dificil al automatizării. Un 
mare merit în acest sens re
vine catedrei de electromeca
nică, aceea care coordonea
ză, în mod direct, activitatea 
de instruire în asemenea 
probleme, a actualilor stu- 
denți. Remarcabil este și fap
tul că tocmai de aici por
nesc întotdeauna inițiativele 
și ideile pentru o cît mai 
sfrînsă corelare teorie-practi- 
că.

Reeentul simpozion științi
fic intitulat ..Metode și mij
loace de mare productivita
te pentru exploatarea și va
lorificarea substanțelor mine
rale utile", care a programat 
și lucrările unei secții de 
electrificare și automatizări 
in industria minieră, a scos 
in evidentă preocuparea ca

drelor didactice și a studen
ților de la I.M.P. in direc- I 
ția automatizării unităților I 
miniere. Numeroși specialiști | 
prezenți Ia simpozion au a- ■ 
preciat o serie de lucrări I 
înscrise între temele de dez- j 
batere în cadrul acestei sec
ții. Cu deosebit interes au ' 
fost urmărite lucrările „Au- I 
tomatizarea și elemente de I 
comutație statică a trans- I 
portuarelor miniere" (autori 
prof. dr. ing. Profir Dege- 
ratu, asist, ing. Emil Pop), I 
„Posibilități de optimizare a 
secțiunii rețelelor electrice 
de distribuție în exploatările 
miniere" (autori șef lucrări [ 
ing. Gh. Stepănescu, asist, 
ing. Mihai Păsculescu), „Op
timizarea instalațiilor de ex- | 
tracție cu motor asincron în 
raport cu forța echivalentă 
și cu încălzirea" (autor șef 
lucrări ing. Siegfried Krugel), 
„Studiul organigromiei repre- 
zentind conducerea unei în- I 
treprinderi miniere" (autori 
asist, ing. Ion Miriță și ing.
Alexandru Marian de la | 
I.C.P.M.H. Petroșani), ele fi- | 
ind apreciate datorită posi- | 
bilității de aplicare în uni- . 
tățile Centralei cărbunelui 
sau în alte întreprinderi mi
niere din țară.

Despre reușita acestor teme, 
despre importanța lor ne-au 
vorbit numeroși reprezen
tanți ai unor unități miniere. 
Cu toții au apreciat pozitiv 
munca acelora care au întoc
mit referatele prezentate a- 
rătînd că alături de institu
tele de specialitate în proiec
tarea unor instalații automa
tizate, cadrele didactice și 
studenții facultății de elec
tromecanică de la I.M.P. pot 
contribui în mod substanțial i 
la introducerea acestui ele- * 
ment de primă importanță | 
în prezent și viitor în indus- I 
tria extractivă.

Există certitudinea unei | 
dezvoltări și afirmări rapide | 
a automatizării în viața mi- | 
neritului nostru, sarcină de 
o excepțională însemnătate și 
responsabilitate profesională 
ce revine în prezent și viitor 
specialiștilor în minerit.

N. ANDREI

PENTRU EFICACITATEA 
TRANSPORTULUI ÎN SUBTERAN

In mineritul nostru nu exis
tă experiență în utilizarea des- 
censoarelor elicoidale pentru 
concentrarea și ..frînarea" pro
ducției la orizonturi inferioare. 
Tată de ce s-a considerat ne
cesar să se realizeze și să se 
experimenteze un prototip de 
descensor elicoida) adaptat la 
condițiile minei Lupeni. apro
piate de conjunctura în care 
se prevede că va funcționa o 
instalație de acest fel în vii
toarele exploatări. O instalație 
de transport cu descensor eli- 
coidal a fost montată la puțul 
orb nr. 10, între orizonturile 
440 și 400 și pusă în funcțiune 
acum un an.

Transportul cărbunelui se 
face pe un jgheab spiral, si
tuat în interiorul unui cilindru 
metalic gol. Pe lingă rolul de 
vehieulator de util, descensorul 
poate fi și siloz în cazuri ex
treme. In partea inferioară in
stalația este prevăzută cu o gu
ră de descărcare acționată pne
umatic, cu comandă de la dis
tanță. In scopul prevenirii de
fecțiunilor în exploatarea doza
torului cu plăci și a transporto
rului TR-3, care deversează în 
descensor cărbunele, s-a mai 
prevăzut cu un traductor de ni
vel.

întreaga instalație este deser
vită de cinci persoane.

REALIZARE MERITORIE
In minele de lignit, unde pe

ricolul de îmbolnăviri pneumo- 
coniotice este mai mic decît 
în celelalte mine, rețelele de 
apă necesare aplicării metode
lor umede de combatere a pra
fului nu s-au extins.

In cadrul laboratorului de 
ergonomie de la S.C.S.M. a fost 
realizat de către inginerul cer
cetător Marcu Coculescu, un 
filtru uscat pentru purificarea 
aerului în aceste mine. Filtrul 
respectiv se poate utiliza la pu

rificarea aerului aspirat de la 
principalele surse de praf, cum 
ar fi punctele de deversare și 
înaintări în cărbune, în care se 
lucrează cu combine sau se 
pușcă, precum și în instalațiile 
de preparare sau la alte mine 
lipsite de surse de apă și aer 
comprimat.

Filtrul este realizat din țesă
turi textile și — avînd un ga
barit redus — poate fi montat 
în coloanele de tuburi de ae-

raj. Curățarea sa se face prin 
inversarea curentului de aer și 
prin periere. Capacitatea de fil
trare este de 90 mc/min, pier
derea de presiune inițială de 
40 mm. col. H,O, iar eficiența 
de reținere a prafului de lignit 
de 98 la sută. Experiențele fă
cute au condus la rezultate 
mulțumitoare, reducînd concen
trațiile de praf în aerul filtrat 
la valori de 3 pînă la 5 ori mai 
mici decît limitele maxime ad
mise de normele de tehnică a 
securității.
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Electronica 
în industria 

minieră
Fostul dispecerat al minei 

„Lutughinskaia Severnaia" din 
Donbas s-a transformat într-un 
centru de calcul. Aici au fost 
montate mașini și dispozitive 
electronice, cu ajutorul cărora 
este controlată și comandată 
producția.

Sus-amintita mină este una 
din cele mai moderne din 
U.R.S.S. Aici au fost mecani
zate și automatizate toate pro
cesele de extracție a cărbune
lui.

Computerul „UM-1" soluțio
nează două probleme : evidența 
automată a minerilor aflați în 
abataj și controlarea funcțio
nării mecanismelor în golurile 
formate în urma exploatării 
subterane. Semnalele parvin 
nu numai la pupitru, ci și la 
un ciclograf și trasează dia

In perioada experimentală 
din trimestrul întii al anului 
1970 descensorul elicoidal a 
funcționat satisfăcător, asigurînd 
transportul producției de aproa
pe 55 000 tone, din stratele 4 și 
5, blocul IV. Uzura maximă, 
măsurată pe spirala elicoidală 
a fost de 0,9 mm. Ulterior, după 
vehicularea a cca. 150 000 tone, 
s-a constatat o uzură de 1,6 
mm, ceea ce dovedește că a- 
ceasta nu crește direct propor
țional cu cantitatea de cărbune 
transportat. Se anticipează că o 
căptușire cu fontă a jgheabului 
ar mări considerabil durata de 
funcționare. S-a mai probat că 
debitul nu este influențat prea 
mult de conținutul de argilă și 
umiditate al cărbunelui. Capa
citatea de însilozare s-a văzut 
că este de 84,3«/0, destul d^'1 î'i I&LH corespunzătoare. S-a observat 
că o dată cu creșterea umidită
ții cărbunelui scade procentul 
de cărbune sfărîmat.

Pentru stabilirea eficienței 
economice a instalației s-a făcut 
un calcul comparativ între in
stalația cu descensor elicoidal și 
instalația obișnuită de extrac
ție.

In funcție de rezultatele defi
nitive ale experimentării se va 
putea stabili posibilitatea de 
extindere în viitor a acestui 
sistem de transport pe verti
cală.

grama de funcționare a com
binelor.

Recent, la această mină a 
început să funcționeze încă un 
computer folosit pentru repar
tizarea optimă a extracției de 
cărbune pe abataje, analizarea 
prețului de cost al tonei de 
cărbune.

Agenția TASS consemnează, 
de asemenea, instalația f„Gț>ri-, 
zont" care controlează compo- 
-:ția de aer și metan în toate 
lucrările miniere și reglează 
automat debitarea de aer în 
galeriile subterane.

Mașină 
minieră 

cu jet de apă
La institutul de cercetări din 

Oak-Ridge (statul Tennessee 
S.U.A.) a fost realizată o ma
șină de havat pentru mine și 
tunde. Fărîmarea rocii se face 
cu un jet de apă la o presiune 
mergînd de la 6 000 la 10 000 
livre/țol2. In comparație cu

Trăim impresia puternică și 
firească a primelor zile ale 
noului cincinal. O dată cu în
cheierea unei importante eta
pe de muncă, a ’ fost pregătită 
alta și mai importantă prin 
amploarea obiectivelor fixate 
de partid pentru dezvoltarea 
multilaterală a României so
cialiste și prosperitatea po
porului nostru. Succesele ce le 
vom dobîndi în noul an și cin
cinal sînt condiționate, fără în
doială, de eficiența pregătirilor 
făcute în acest scop, în 1970.

Unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani au încheiat cincina
lul 1966—1970 cu un bilanț 
rodnic. Ele și-au îndeplinit îna
inte de termen sarcinile anuale 
la producția globală, marfă și 
.producția netă de cărbune, an
gajamentele asumate pe an
samblul C.C.P. privind produc
ția globală, producția marfă, 
productivitatea valorică a mun
cii și reducera cheltuielilor de 
producție fiind onorate și de
pășite cu mult.

La obținerea acestor rezul
tate o contribuție importantă 
și-a adus-o și colectivul de sa- 
lariați al Bazei de aprovizio
nare și transport a C.C.P., care, 
prin eforturi susținute, a reu
șit în mare măsură să asigure 
aprovizionarea unităților cen
tralei eu materiale, piese de 
schimb și aparataj electric de 
joasă tensiune. In anul 1970 
unitățile centralei s-au apro
vizionat prin B.A.T. cu mate
riale și piese de strictă necesi
tate asigurîndu-se totoda
tă și stocuri necesare pentru 
desfășurarea corespunzătoare a 
activității de producție din noul 
an.

In anul trecut s-au manifes
tat însă și deficiențe în asigu
rarea unităților cu materiale și 
piese de schimb. La aceasta au 
contribuit unii furnizori care 

care găzduiește și cen
trul C.C.P. de instruire 
a noilor angajați.

Foto! S. POP

mașinile obișnuite, ea costă 
mai ieftin, nu necesită schim
barea instrumentului tăietor, 
și la evacuarea căldurii se fo
losește apa consumată.

Diametrul jetului de apă al 
mașinii este cuprins între 3 și 
6 mm. La o viteză de cca. 10 
țoli/sec. un astfel de jet brăz
dează în calcar un canal adine 
de 0,5 țoii, iar în granit — unul 
de 0,25 țoii.

Ultrasunetul 
înnobilează 

minereul
Oamenii de știință din Ka- 

zahstan au recurs la ultrasunet 
pentru înnobilarea minereuri
lor polimetalice complexe. La 
fabricile de înnobilare din 
Leninogorsk și Zarianovsk, 
cele mai mari din industria de 
plumb și zinc din U.R.S.S., au 
fost montate emulgatoare hi- 
drodinamice cu ultrasunet, rea
lizate de ei. Acestea sporesc

Ing. AURELIAN BORTEA 
directorul Bazei de aprovizionare și transport 

din Centrala cărbunelui Petroșani

nu și-au respectat termenele 
contractuale, au efectuat livrări 
neritmice și au rămas cu res
tanțe față de cantitățile pre
văzute în contracte cum sînt 
uzinele „UNIO“ Satu Mare, Ma
șini electrice București, Elec
tromotor Timișoara, Indepen
dența Sibiu ca și Fabrica de 
amidon Tîrgu Secuiesc, Indus
tria sîrmei — Cîmpia Turzii, în
treprinderea pentru livrarea 
produselor petrolifere Ploiești, 
F.C.M.E. București, întreprin
derea Steaua electrică Fieni, Fa
brica Cablul românesc Ploiești, 
C.E.I.L. Piatra Neamț, C.E.I.L. 
Sebeș, C.E.I.L. Sighet.

Trăgînd învățăminte din nea
junsurile și deficiențele avute 
în anul trecut, pentru 1971 s-au 
stabilit sarcini la nivelul con
ducerii centralei privind orga
nizarea mai rațională a pro
ducției de piese de schimb și 
îmbunătățirea aprovizionării 
tchnico-materiale, căutind în a- 
celași timp să realizăm o le
gătură mai bună cu celelalte 
centrale furnizoare pentru a 
asigura necesarul de piese și 
materiale. In acțiunile noastre 
pentru îmbunătățirea activității 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială, ne călăuzim de indica
țiile pe larg și cu multă cla
ritate subliniate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuprinză- 
toarea Expunere făcută la șe
dința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
din 25 noiembrie.

înfăptuirea de căi re minerii, 
preparatorii și metal irgiștii din 

extragerea de metale din mi
nereuri, obținîndu-se, totodată, 
o reducere a consumului spe
cific de reactivi scumpi folo
siți la înnobilarea minereurilor 
prin flotate. In aceste aparate, 
ultrasunetul zguduie spuma ce 
se formează la flotarea mine
reului mărunțit. Captînd par
ticulele de metal, bulele se 
sparg. Ca urmare, metalul, care 
în mod obișnuit se pierdea o 
dată cu spuma, parvine în con
centrat. Totodată, iradierea cu 
ultrasunet fărîmiț.ează - picătu
rile de reactivi și, ca urmare, 
crește randamentul lor.

Mină 
automatizată 

în bazinul 
Donefului

La mina „Doljanskaia — Ka- 
pitalnaia", din bazinul Donețu- 
lui (Ucraina), toate operațiile 
de extragere a cărbunelui și 

cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani a sarcinilor mari și 
complexe din anul 1971 impli
că soluționarea cît mai grab
nică a tuturor problemelor de 
aprovizionare, de care depinde 
realizarea producției de cărbu
ne din primele zile, desfășura
rea unei activități ritmice din 
prima decadă, din prima lună 
a noului an.

Ințelegînd rolul mare și de 
răspundere care revine in a- 
ceastă privință factorului apro
vizionare comitetul de direc
ție al Bazei de aprovizionare 
și transport, conștient fiind că 
în această privință un cuvînt 
hotărîtor îl are de spus înche
ierea contractelor economice în
tre producători și beneficiari 
— a antrenat în această acțiune 
întregul aparat operativ, întă
rind în același timp legătu
rile directe cu producătorii.

Cu., toate măsurile luate la 
nivelul conducerii Centralei căr
bunelui Petroșani și al Bazei 
de aprovizionare și transport, 
trebuie să arătăm insă că am 
întîmpinat și întimp'năm încă 
dificultăți în contractarea ma
terialelor necesare cu centra
lele aparținînd ministerului 
industriei construcțiilor de ma
șini, ministerului industriei me
talurgice, ministerului petrolu
lui și ministerului industriei 
ușoare.

Cîteva exemple sint edifica- 
toate în această privință. In
dustria sîrmei — Cîmpia Tur
zii (M.I.M.) nu a contractat o 
serie de materiale din lipsa 
programului cadru de fabrica

transportarea sa la suprafață 
vor fi efectuate fără participa
rea oamenilor.

Patru abataje vor furniza 
16 000 tone de cărbune în 24 
de ore. Automatizarea și co
manda de la distanță a mași
nilor miniere vor asigura un 
ritm susținut al lucrărilor de 
înaintare care vor ajunge la 
20 m în 24 de ore. Se aprecia
ză că la noua mină producti
vitatea muncii va crește aproa
pe de 10 ori. s

In noul abataj, evacuarea din 
lucrările miniere va fi reglată 
de la un pupitru. Informația 
referitoare la mersul extracției 
și livrării masei de roci la 
suprafață va fi prelucrată, sto
cată și prezentată, sub formă 
de sfaturi, dispecerului cu aju
torul computerelor.

Plantele 
și 

mînereurîle
Geologi din Leningrad au 

ție; Baza de aprovizionare și 
desfacere Brașov (M.I.C.M.) nu 
a contractat încă fitingurile pe 
anul 1971, pe motivul că nu a 
primit balanța materială din 
partea coordonatorului și, de 
asemenea, nu a contractai de
cît în decembrie 1000 m cablu 
din oțel-aluminiu, motivînd că 
nu era în posesia planului de 
aprovizionare pe semestrul I 
1971; Combinatul de cauciuc 
Jilava, Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Piteșli, nu 
au contractat unele materiale 
pentru motivul că n-au primit 
incă balanța definitivă din par
tea coordonatorului; Cenrala 
siderurgică Reșița a anulat 
contractul deja încheiat cu noi 
pentru șină de cale ferată în
gustă, pentru motivul că la 
definitivarea programului de 
fabricație s-au stabilit alte can
tități decît cele inițiale.

Din exemplele date rezultă 
că practicarea pentru anul 1971 
a unor forme disimulate de cote 
și reparații — extrase de ba
lanțe, nivele, extrase din pro
gramele de fabricaței ș. a. — 
reprezintă fie o neînțelegere 
și neaplicare a spiritului legii, 
fie un mijloc tranzitoriu de a 
ieși din impasul întîrzic-ii în
cheierii contractelor economice.

Excluzînd unele greutăți în- 
tîmpmate, putem afirma că, 
pentru anul 1971, sînt asigu
rate condițiile unei aprovizio-' 
nări tehnico—materiale a uni
tăților miniere corespunzătoare, 
la înălțimea sarcinilor de plan. 
Pe viitor vom pune un accent 
deosebit pe întărirea exigenței 
și a spiritului de răspundere 
în toate laturile activității de 
aprovizionare, neprecupețind 
nici un efort pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în anul și cincinalul în 
care am pășit.

descoperit în Kazahstanul cen
tral un zăcămînt de cupru, 
grație faptului că au folosit 
formula „botanică" a lui Lomo
nosov,’ marele savant rus, care 
încă cu două secole în urmă 
a observat că deasupra filoni- 
lor vegetația își modifică as
pectul obișnuit.

In cazul amintit mai sus s-a 
recurs la ipcărige, plantă pere
nă cu flori mici, trandafirii. 
Hățișuri deosebit de abunden
te exj^tă acolo unde apa lin 
sol conține multe săruri de 
cupru. In felul acesta s-a» 
putut determina cu pre.izie 
contururile zăcămîntului de 
minereu.

Geologii au stabilit existen
ța a 40 diverse plante care in
dică prezența în subsol fie a 
zincului, fie a unor zăcăminte 
de plumb. In felul acesta s-au 
descoperit zăcăminte de zinc. în 
Asia Centrală, de molibden în 
Armenia, de nichel și cobalt în 
Uralul de sud și în Tuva.
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NICOIAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

turi înguste, aparate de bord 
pentru autovehicule, 
vizitei prin secțiile 
oaspeții au prilejul 
rească procesul de 
IPovarășul Ceaușescu 
ia locul de muncă al Victoriei 
Moraru, care lucra cu mare 
dexteritate la niște brațe de 
presiune, se interesează de re
zultatele obținute, de cîștigul 
său, apreciind munca sa de ca- 
iitate.

In discuția eu directorul în
treprinderii, cu alți specialiști, 
■secretarul general al partidu- 
iui se interesează de preocupă- 
a’iie privind dezvoltarea aces
tei unități economice, recoman- 
dînd să se întocmească studiile 
.necesare dezvoltării producției, 
■astfel ca în perioada actualului 
cincinal „Balanța* să poată rea
liza un volum sporit de pro
duse. Totodată, cere colectivu
lui de conducere să manifeste 
mai multă preocupare pentru 
creșterea productivității muncii 
și pentru sporirea volumului 
exportului.

La vechea citadelă industri
ală a Sibiului — uzina „Inde
pendența", mii și mii de mun
citori din schimburile 1 și 2 fac 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
primire entuziastă, urările de 
bun venit sînt însoțite de scan
darea celor două cuvinte în
gemănate adine în conștiința 
ior, în conștiința întregului po
por : „Geaușescu-P.C.R."

■Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de direc
torul uzinei, inginer Miron Ne- 
-grilă, care dă explicații deta
liate despre activitatea și per
spectivele întreprinderii. Uzina 
■sibiană realizează anual apro
ximativ 1 500 tipuri de utilaje 
destinate industriei metalurgi
ce, chimice și ușoare, în majo
ritatea lor unicate. In ultimii 
ani, s-a trecut la producția de 
■serie a uneltelor pneumatice 
folosite de șantierele de con
strucții și în industria minieră 
ifiind unica întreprindere din 
țară care realizează asemenea 
produse.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește pentru un moment 
•in fața unui ștand, unde sînt 
.expuse perforatoare de abataj 
•și alte unelte pneumatice, mi- 
miaturizate dar în stare de 
funcționare. Printre realizările 
importante ale uzinei se numă
ră și asimilarea în producție 
a blindajelor conductei forțate 
ce se montează la Hidrocentra
la de pe Lotru. Pînă acum, au 
fost livrate 125 blindaje, pla- 
mul pe anul 1970 fiind depășit.

La intrarea în secția meca
nică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă mîna cu un grup 
de muncitori, printre care și 
«Gheorghe Bălășan, secretar al 
■organizației de bază din sec
ția mecanică 3, secție fruntașă 
pe uzină de 8 ani consecutiv.

Este vizitată secția în 
plină construcție — destinată 
producției de unelte pneumati
ce pentru industria minieră și 
producției de lanțuri cu role 
solicitate de industria petrolu
lui și industria de mașini agri- 
«ole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a^eomandă să se efectueze în- 
tr-un ritm mai rapid procesul 
de mecanizare și de autouti- 
îare a întreprinderii — acestea 
•constituind factori esențiali în 
-ridicarea eficienței întregii ac
tivități, în sporirea calității 
produselor.

Secretarul general al parti
dului apreciază eforturile prin 
•care acest harnic colectiv va 
realiza în 1975 o producție glo
bală în valoare de 1,2 
Hei, dar consideră că 
ganizarea științifică a 
ției și a muncii, prin 
productivității, această 
poate fi ridicată la 1,5 miliarde 
flei. Analizînd resursele exis
tente încă în uzină, directorul 
Miron Negrilă confirmă posi
bilitatea 
ducție.

Intr-o 
tuziasm. 
Ceaușescu se desparte de colec
tivul uzinei „Independența", u- 
i-înd tuturor celor de față suc
cese în noul an, multă sănă
tate și fericire. Dc-a lungul 
străzilor, mulțimea entuziastă 
-aplaudă cu însuflețire, aclamă 
pentru partid, pentru secreta
rul său general.

In timpul 
principale, 
să urmă- 
produeție. 
se oprește

miliar.de 
prin or- 
produc- 
sporirea 

cifră

acestui surplus de pro-

atmosferă de cald en- 
tovarășul Nicolae

Coloana de mașini se 
dreaptă spre Mediaș. Prin 
tele pitorești, locuitorii, români 
și germani, îmbrăcați în cos
tume naționale, au ieșit cu mic 
cu mare să-l salute pe tova
rășul Ceaușescu. Lozinci în 
limbile română și germană 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân", „Es lebe die R.K.P." ilus
trează simbolic o realitate în- 
suflețitoare din patria noastră, 
frăția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. To
varășul Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor, face sem
ne prietenești mulțimii.

La Mediaș mii de cetățeni, 
oameni ai muncii români, ma
ghiari și germani fac o entu
ziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat

in fața impunătoarei clădiri 
a Combinatului de sticlă ,.Vi- 
trometan", secretarul general al 
partidului a fost întîmpinat de 
tovarășul Costică Porime, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, președintele 
Consiliului popular municipal, 
care a urat înalților oaspeți un 
călduros „Bun venit".

Vizita în întreprinderile in
dustriale ale Mediașului începe 
la „Vitrometan", unde oaspeții 
sînt întâmpinați de ministrul 
industriei ușoare, Ion Crăciun. 
Directorul ' combinatului, ingi
nerul Emilian Bărbat, infor
mează despre realizările obți
nute de colectivele de muncă 
în cincinalul care s-a încheiat 
și perspectivele perioadei ur
mătoare. In prezent, întreprin
derea medieșeană realizează a- 
nual circa 140 milioane arti
cole de sticlărie pentru menaj, 
asigurînd mai bine de 50 la 
sută din exportul nostru de sti
clărie și ceramică fină. La sfîr- 
șitul acestui an, va începe, pen
tru prima dată în țara noastră, 
producția industrială a crista
lurilor. In holul de la intrare 
sînt prezentate oaspeților cîteva 
dintre cele mai frumoase ar
ticole realizate de meșterii „Vi- 
trometan“-ului.

Se vizitează apoi principa
lele secții productive : hala cup
toarelor, secțiile de sculptură 
și pictură. In aplauzele entu
ziaste ale celor prezenți, sculp- 
torița Ana Dima oferă tovară
șului Nicolae «Ceaușescu, în 
semn de cald omagiu, o vază 
sculptată. Gazdele asigură pe 
oaspeți că nu vor precupeți 
nici un efort pentru realizarea 
exemplară și în viitor a sar
cinilor' de plan, diversificarea 
producției de 
naj, care să 
lume faima 
șeni.

Coloana de _ _ ___ rj_
tă spre uzinele „Emailul Roșu". 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați de ing. Constantin Talo- 
mir, directorul uzinei. Pe par
cursul vizitării principalelor 
secții : sculărie, de prelucrare 
a tablei, pregătire a emailului, 

. atelierul de debitare, laborato
rul de cercetări — oaspeții sînt 
informați despre realizările ob
ținute aici și perspectivele de 
dezvoltare ale uzinei care rea
lizează anual peste 20 milioa
ne de vase emailate și 550 000 
bucăți cărucioare și jucării pen
tru copii.

Secretarul general al partidu
lui este informat despre efor
turile depuse de colectivul a- 
cestei uzine pentru reducerea 
pierderilor provocate de inun
dațiile care au afectat grav a- 
ceastă zonă a orașului.

Coloana de mașini parcurge 
acum cîteva din străzile pe 
care apele Tîrnavei Mari s-au 
abătut cu putere în luna mai 
1970. La fel de greu a fost lo
vită în acele zile și . Uzina 
„Automecanica" — ultimul po
pas pe care conducătorii de 
partid și de stat îl fac în mu
nicipiul Mediaș.

Aici, în aclamațiile miilor de 
muncitori și locuitori ai carti
erului, capătă glas sentimentul 
de înaltă stimă și profundă re
cunoștință față de calda înțe
legere și prețiosul sprijin acor
dat în acele zile de restriște, de 
către partidul și statul nostru, 
de întregul popor. Datorită a- 
cestui ajutor, urmele calamită
ților au fost șterse.

După ce înfățișează oaspeți-

în- 
sa-

sticlă fină de me- 
ducă departe în 

meșterilor medie-

mușini se indreap-

lor realizările din ultimul an 
ale juzinei, directorul acesteia, 
inginer Anton Peleanu, se re
feră pe larg la sarcinile sporite 
ce revin întreprinderii în ac
tualul cincinal. Cunoscută în 
țară și peste hotare prin pro
dusele sale : furgoane, remorci, 
autoateliere, autocisterne, auto- 
comunale: uzina medieșeană 
se dezvoltă impetuos, ajungînd 
de la o producție globală în 
valoare de 400 milioane 'lei în 
1970, la 1 miliard și 35 milioa
ne lei în 1975.

Se vizitează apoi secția de 
vopsitorie, unde mașinile sînt 
supuse unui tratament complex 
care asigură optima lor utili
zare în condiții de climă tro
picală, aridă și umedă, ceea ce 
face, printre altele, ca aceste 
mașini să fie exportate în țări 
ea R.A.U., Iran și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de volumul pro
ducției anuale al uzinei. Ca
pacitatea actuală atinge 3 200 
de autovehicule pe an. Secre
tarul genera) al partidului a- 
preciază că această capacitate 
poate fi substanțial sporită prin 
folosirea unor linii de fabrica
ție în flux tehnologic, prin- 
tr-o mai bună utilizare a uti
lajelor existente, prin folosirea 
creatoare a organizării spații
lor de lucru.

Seara a coborît de mult, dar 
străzile Mediașului sînt în con
tinuare pline de mulțimea lo
cuitorilor care țin să-și ia ră
mas bun de la conducătorii de 
partid și de stat.

In cursul zilelor de luni și 
marți, în timpul vizitei făcute 
de tovarășul Ceaușescu în în
treprinderile industriale din ju
dețele Brașov și Sibiu, am fost 
martori ai entuziasmului cu ca
re oamenii muncii, români, ma
ghiari și germani, l-au întîm
pinat pretutindeni pe conducă
torul partidului și statului, mîn- 
dri de faptul că-i pot raporta 
cele dintîi succese, că-și pot 
exprima hotărîrea de a înfăp
tui cu responsabilitate și exi
gență sarcinile însuflețitoare ale 
cincinalului.

Cuvintele muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, ale ță
ranilor cooperatori, angajamen
tele lor însuflețite de a tra
duce in viață sarcinile cinci
nalului, propunerile făcute pri
vind dezvoltarea economică și 
social-culturală în cincinal, de
monstrează în mod limpede că 
politica partidului și statului 
nostru are astăzi un mare co
autor colectiv — poporul — ca
re urmează cu neabătută în
ot edere încercatul nostru partid 
comunist.

Reportaj realizat de
Ion MÂRGINEANU
N. FOBESIT -BOGDANEȘTI 
Paul DIACONESCU 
FERENC VASAS

Peisaj din Valea Jiului
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„Olimpiada aibă a Văii Jiului

PRQMÎȚATOR
crările pregătitoare necesa
re în abataj, au pus locul 
de muncă la punct. Cînd am 
intrat cu ortacii din schim
bul 1 în șut era totul pregă
tit și am putut începe lucrul 
în plin la ort ; am pus câte 
un rînd de armături, am 
pușcat frontul în ambele 
părți ale abatajului, am în
cărcat cărbunele și am ri
dicat grinda în scoabe. Căr
bunele a început să curgă 
berechet din prima oră de 
producție a noului an. Ace
lași lucru îl vor face, în a- 
celași ritm vor continua 
munca și schimburile II și 
III.

— Rezultatul ?
— Primele rezultate pe 

care le-am obținut în sehim 
bul I din prima zi de mun 
că a anului 1971 ne-au în
trecut așteptările : 105 tone 
de cărbune realizate. Față 
de decembrie anul trecut,

cînd am dat pe schimb 80— < 
90 tone încheind luna cu o S 
depășire a planului de 14 < 
ia sută, am făcut un progres. S 
Am cunvingerea că și sehim- < 
buri le II și III vor fi la < 
înălțime cu realizările, că < 
prima zi va fi încheiată cu < 
o producție de cea. 200 tone, < 
că vom realiza și depăși pla- < 
nul de 7,1 tone/post și, res- < 
peetiv 128 tone cărbune pe < 
zi. <

— Este aceasta o realizare < 
— excepție așa... ca pentru < 
prima zi de muncă ?

— Excepție, ați spus?! Nu. < 
Este o cotă permanentă, < 
superioară la care ne vom > 
situa zi de zi, în noul an, < 
realizările. Un singur lucru ? 
nu depinde de noi și mai \ 
șchioapătă încă : aprovizio- ? 
narea locului de muncă cu s 
lemn și vagonete goale. Dacă z 
totul ne va fi asigurat, de < 
la realizările-excepție, cum ? 
ați spus, nu ne vom abale < 
în nici o zi din tot anul și ■ 
cincinalul în care am intrat. $
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PANORAMIC
ȘTIINȚIFIC

de 
un 
ne 
de 

noi

ele 
mi-
as- 
Ar-

a trecut, ei au sintetizat dt 
constituent! importanți ai celt 
lei. Primul este lizozomul, „pa 
nicul celulei", care are sarcif 
de a o apăra de intruși. Cel 
de-al doilea este „gena", ele
mentul de bază al eredității.

Știința eredității — genetica 
— a adus o contribuție de mare 
importanță pe drumul elucidă
rii uneia dintre cele mai ar
zătoare probleme ale medicine! 
contemporane: explicarea și
vindecarea cancerului. Congre
sul de la Houston, care a avut 
loc anul trecut reunind 7 900 
de specialiști din 70 de țări, a 
consemnat rolul jucat de viruși 
în declanșarea acestei teribile 
boli. Cercetările cele mai re
cente confirmă ipoteza dr. Ho
ward Temin, care susține că 
cel puțin unele forme de can
cer sînt produse de viruși. Dr. 
Temin nu s-a limitat la iden
tificarea virușilor in tumori, ci 
a explicat și modul în care 
nusculii agresori reușesc 
dezechilibreze mecanismul 
multiplicare a celulelor,

Din inițiativa Consiliului ju
dețean Hunedoara al Organi
zației pionierilor și a Consiliu
lui municipal al aceleeași or
ganizații, la Lupeni s-a organi
zat și desfășurat cu succes com
petiția sportivă pionierească „O- 
limpiada albă a Văii Jiului* 
dedicată semicentenarului P.C.R. 
Și-au semnat prezența pionieri 
din Deva, Brad, Orăștie, Sime
ria, Hunedoara, Petroșani, Pe
trila, Lupeni, Vulcan și Alba 
lulia — primiți în gara Lu
peni în acordurile fanfarei mi
nerilor din localitate. Emoție 
și bucurie. Se reîntîlnesc prie
tenii taberelor școlare, se fac 
fotografii, se leagă noi cunoș
tințe. Pe fețele îmbujorate se 
citește mulțumirea pentru copi
lăria fericită pe care partidul- 
părinte le-o veghează cu atîta 
grijă. Unii și-au adus cu ei 
schiurile, alții au săniuțe sau 
patine. Fiecare după înclinațiile 
sportive. De la gară, coloana 
pionierilor s-a îndreptat spre 
Monumentul minerilor „Lupeni 
’29". Cu torțe aprinse, au în
conjurat monumentul, aducind 
un pios omagiu minerilor care 
s-au jertfit în august 1929 pen
tru dreptate și echitate socială.

Profesorul Victor Iațenco, 
președintele Consiliului muni
cipal Petroșani al Organizației 
pionierilor a deschis „Olimpia
da albă a Văii Jiului", acțiune 
sportivă rezervată celor mai

buni practicanți ai sporturilor 
de iarnă. Apoi pionierul Mir
cea Cîriperu, de la Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni, a rostit 
legămînttil olimpic. Sub condu
cerea profesorilor lor, elevii- 
sportivi s-au îndreptat spre ca
bana „Straja", spre dealurile 
din împrejurimi și spre pati
noarul „Preparatorul", unde ur
mau să se desfășoare întrecerile.

Deși timpul nu a 
favorabil, concursul 
șurat totuși în bune 
reușind ca, pe lîngă 
său competitiv, să 
legăturile de prietenie dintre 
pionierii din județele partici
pante. Pentru reușita desfășu
rării întrecerilor merită apre
cieri și mulțumiri mina și pre- 
parația Lupeni, T.A.F.L. și fi
liala Petroșani a O.N.T.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : 
fete: 1. 
Alba; 2. 
nedoara;
Hunedoara. Băieți : 
Fistiș; 2. Gheorghe Sîrmoi, am
bii din Simeria; 3. Nicolae Hof
fer, Hunedoara. Patinaj viteză, 
400 m, fete: 1. i
Schuster; 2. Carmen 

'3. Rodită Popa, Brad. 
1. Sorin Juga, Orăștie; 
nel Iliescu, Hunedoara; 
cea Ciriperu, Lupeni.
probă aplicativă, fete: 
men Chirilă; 2. Adelheid Schus-

fost prea 
s-a desfă- 
condițiuni, 
caracterul 
adîncească

Patinaj viteză, 100 m, 
Carmen Chirilă, Sebeș 
Adelheid Schuster, Hu-

3. Luminița Copac, 
1. Mihai

Adelheid
Chirilă;

. Băieți :
; 2. Cor- 
; 3. Mir-

Patinaj,
1. Car-

ter; 3. Rodica Popa. Baie 
■ Csaba Dombodv, Brad

Gheorghe Sîrmoi; 3. Corr 
liescu.

Schi — fond, fete : 1. Ma
riana OTteănu, Alba lulia; 2. 
Cornelia Faur, Abrud: 3. Paula 
Pepelea, Petrila. Băieți : 1.
Gheorghe Ișvănuț. Petroșani; 2. 
Nicolae lonașcu, Vulcan: 3. Pe
tru Popa, Petroșani. Slalom, 
fete: 1. Carolina Faur, Abrud;
2. Mariana Olteanu, Alba lu
lia: 3. Viorica Mfha, Petrila. 
.Băieți: 1. Adrian Tănase. Pe
troșani: 2. Nicolae Roșea, Deva;
3. Francisc Ilia, Petrila. Săniu
țe fete: 1. Niculița Cucu, Vul
can; 2. Valentina Birlan, Alba 
lulia; 3. Natalia Blendea, O- 
ră.știe. Băieți : 1. Dionisie Vass, 
Petroșani; 2. Vasile Oprean; 3. 
Ovidiu Pania, ambii din Brad.

Cupa „Olimpiada albă a Văii 
Jiului" a fost cucerită de re
prezentanții județului .Alba, ca
re au totalizat 20 de puncte. Re- 
pre «antantele județului 
doara s-au clasat, .in 
astfel i 1. 
șanț; 3. 
Vulcan.

Pentru 
nule la i 
săi, s-a 
Casei pionierilor din Petroșani.

1. 
2. 
I-

Hune- 
s-au clasat, in ordine, 

Hunedoara: 2. Petro- 
Brad; 4. Simeria; 5.

rezultatele bune obți- 
schi de reprezentanții 
atribuit o diplomă și

Dumitru CORNEA 
Eugen POPA

VENIȚI URGENT I
DA, PESTE O LUNA...

— Intrarăm și în noul an. 
toate sînt bune 
programul de 
T.V.-ului ne-a 
mult ca în alți 
s-au schimbat în bine, iarna 
ne mai trage cu ochiul însă 
cochetetiză cu toamna, geru-i 
gtr, omăt nu-i, dar, viața 
își continuă mersul înainte 
normal...

— Normal pe dracu’.
— Cum, adică ? (uitasem, 

interlocutorul e unul din a- 
micii mei cu care, întotdeauna 
cînd mă întîlnesc ne contra
zicem și, culmea, 
întotdeauna are 
Că, de-asta mi-e și amic...).

— Tu, le vezi cam pe 
normale, zice el. Din 
faci poezie. Toate sînt 
tr-adevăr frumoase, și 
mismul tău îmi place, 
uneori, dragul meu, 
rezi...

— Nu văd, zisei eu 
unui naiv, chit că 
că din nou 
dreptate.

— Păi, nu 
vreau să zic 
Nu-ți amintești, zilele trecu
te, cînd am stat amîndoi în 
stație mai bine de o jumă- 
te de ceas și am ajuns la ca
sele noastre congelați ?

— O fi avut atunci auto
buzul barieră...

— Probabil, 
I.G.C. mai sînt 
„uneori" nu le 
ne facem 
I.G.L.-ului ?

— Nu înțeleg !?
— Iți amintești, 

me în urmă, cînd 
dacției ni s-a plîns o femeie 
că mai bine de două luni 
apa La „mustit" în casă și 
că drumul de fiecare zi făcut 
la LGJ„. a imbolnăvit-o ?...

— Păi, pe femeie n-a îm
bolnăvit-o di urnul ci apa care 
ieșea din canalul desfundat 
în casa ei... A fost însă la 
redacție și. se pare că s-a

și frumoase, 
revelion al 
plăcut mai 

ani, lucrurile

aproape 
dreptate.

: toate 
toate 

în- 
opti- 
Dar 

exage-

începea

cu aerai 
simțeam 
să aibă

te lovești de ele, 
de nereguli ?

dar dacă la 
„bariere" care 
poți trece, ce 

cn barierele

cu o vre- 
în fața re-

r ■’rnrrm

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Impostorii (4—6) ; IPE- 
TRILA : A dispărut un Fra
gonard (6—8) ; LONEA — 
Minerul : Numai mortul! va 
răspunde (4—6); 7 Noiem-

rezolvat pentru că a fost la 
fața locului un ziarist și... 
Ș-apoi treaba aceasta a fost 
anul trecut!

— Zău ? Crezi că numai 
așa s-a putut rezolva ? Nu 
dă I.G.L.-ul prea mare im-

N E

princembrie cum curgea apa 
perete, șiroaie.

— Bine, dar redacția 
rului a tăcut ?

Nu chiar! Zburau 
tațiile în... eter. S-au făcut și 
invitații personale. In data

FOILETON
portanță semnalelor presei, fii 
sigur. Cînd a fost 3 decem
brie 1970 ?

— Acum o lună...
— Ei, la această dată re

dacție a făcut I.G.L.-ului o 
adresă prin care invită lucră
torii la o... intervenție. Unul 
din pereți era umed, ceea ce 
însemna că undeva se spăr
sese o conductă, 
că au venit ?

— Păi, a doua
— Aș 1 Vrei să 

ua... lună I?
— Ei, asta n-o
— Ba s-o crezi ! Să fi vă- 

în seara zilei de 31 de-

Cînd crezi

zi 1 
spui a do-

mai cred !

zut

II

Îi i
//

I

I

|. Wz

zia-

invi-

de

2 ianuarie I.G.L.-ul a fost in
vitat iar dar... iar n-a răs
puns. Ce mai... S-a recurs la 
altă întreprindere. Au venit 
doi muncitori, au spart nițel 
zidul, dar pentru că spărtura 
țevii era mai în adînc.ime nu 
au îndrăznit să intervină. Zi
ceau că-i treaba I.G.L.-ului 
și că ei nu pot 
mai fericit eaz, 
apa.

— De ce n-au
— Păi, atunci 

tă clădirea care, 
parține I.G.L.-ului. Se oprea 
căldura la calorifere...

— Bine, dar are vreun in-

decît, în cel 
să oprească

oprit-o ?! 
suferea toa- 
de fapt, a-

r

4

1

I
I

teres I.G.L.-ul să-și deteriore
ze bunătate de clădire ?

— N-are 1 N-are nici un fel 
de interes !! -Și nici nu pri
cep ce „interes" are această 
întreprindere să curgă cu ne
miluita i’eclamații, sesizări, 
cereri, nemulțumiri...

— Poate nu au oamenii ne
cesari ! De greutățile pe care 
le întîmpină te-ai întrebat ?

— Cine n-are obstacole în 
activitate ? Totul e să treci 
peste ele, să le rezolvi, pen
tru că așa e frumos și bine. 
Și s-ar putea să ai dreptate. 
Se spune că la I.G.L. s-au 
pontat oamenii de serviciu, 
iar ei erau acasă, la țară, cu 
ocazia sărbătorilor...

— Bine, dar pe „vorbe" nu 
ne putem bizui.

— Nu se bizuie nimeni. 
Nici eu. Chestiunea nu mai 
poate fi verificată... Dar 
dă-mi o explicație atunci, ce 
se întîmplă ? Bunătatea de 
clădire în care atîtea insti
tuții își desfășoară activitatea, 
să fie lăsată așa, pur și sim
plu, pradă unei țevi sparte... 
Să știi că nu e exagerată 
opinia că acest I.G.L. e una 
din instituțiile dezorganiza
te...

— Ba, eu cred că da. De 
ce nu înțelegi că necazurile 
provenite sînt prin concurs 
de. împrejurări la care con
cură atîția factori... începînd 
de la constructor pînă la be
neficiar...

— Ba eu cred că nu ! Aici 
nu se poale vorbi decît de o 
neglijență crasă.

— Și, în cazul ăsta, clădi
rea se demolează ?

— Nu. a sosit azi diminea
ță o echipă de intervenție 

deja e pe urmele... țe-cm-e 
vii !

ft cern

T
i

£—'

II

I

In cazul ăsta să le zi
ci urare ?
Nu-i cazul ! Să le pară 
că n-au mai amînat cubine

o zi... intervenția. Că Ia par
ter sînt birourile prevederi
lor sociale. Dacă-i inundau...

— Păi. făceau patinoar sau 
interveneau si ei cu 
ne, cu invitații...

— Da. dar aveau 
santa ocazie de a se 
și... pensiile T.G.L.-ului... care 
se duceau pe apa sîmbetei.

Ion LICIU

telefoa-

intere- 
inunda

brie : Testamentul dr. Mabu
se (7—9) ; ANINOASA : în
toarcerea dr. Mabuse ; VUL
CAN : Omul care nu poate fi 
acuzwt (4—6) ; PAROȘENI : 
Explozie în munți (6—7) ; 
LUPENI — Muncitoresc : 
Tonv, țj-ai ieșit din minți ?! 
(5—6) ; Cultural : Ultimul 
mohican (4—7); BARBA- 
TENI : Să trăim pînă luni 
(5—6): URICANI : Sezon
mort, seriile I și II (6—7).

MICA
PUBLICITATE
Pierdut scroafă neagră 

7 luni.
Găsitorului recompensă, 

dresați : Zburlea loan, 
Decebal nr. 34/2 Vulcan.

de

A- 
str.

18,00
18,25

18,55

Deschiderea emisiunii. 
Cabinet economic TV. 
Legi și hotărîri cu ca
racter economic. Cadrul 
legislativ în care își 
desfășoară activitatea 
centralele și întreprin
derile industriale.

’ ieă populară. „Drag 
mi-e danul, din bă- 
trîni". Soliști : Florica 
Ungur, Nicoleta Vasi- 
lovici și Tița Ștefan.

Este un semn al vremii noas
tre ca în noianul de fapte ca
re alcătuiesc evenimentele zil
nice să apară tot mai des vești 
despre preocupările și înfăptui
rile oamenilor de știință. Și se 
întîmplă din ce în ce mai rar 
ca aceștia să fie considerați 
de semenii lor drept niște vi
sători puțin ridicoli și rupți de 
realitățile cotidiene.

Cu fiecare an, știința pătrun
de mereu mai departe în a- 
dîncurile cele mai tainice ale 
naturii. Limita pînă la care pu
tem scruta Universul cu ajuto
rul telescopului depășește în 
prezent un miliard de ani-lu- 
mină, iar radiotelescoapele cap
tează unde pornite de la de
părtări încă și mai mari. Față 
de aceste distanțe astronomice, 
cei 384 009 km străbătuți 
om pînă la Lună ni se par 
fleac, dar cît de departe 
apărea astrul nopții înainte 
a-1 fi văzut la un pas de 
pe ecranele televizoarelor !

Epopeea lunară a înregistrat 
e. «••îimente remarcabile in a- 
nul 1979, care este cel de-al 
14-toa an al erei cosmice. In 
mod paradoxal, primul din 
a fost un eșec; acela al 
siunii „Apol!o-13“. Cei trei 
tronauți americani, James
thur Lowell, Fred Haise și John 
Swigert, au trăit timp de trei 
zile o aventură cosmică a că
rei desfășurare a fost urmărită 
cu răsuflarea tăiată de sute 
de milioane de oameni. Explo
zia care s-a produs într-unul 
din rezervoarele de oxigen ale 
modulului de serviciu la 12 a- 
prilie, în timp ce astronava na
viga în vecinătatea Lunii, a 
făcut imposibilă aselenizarea și 
a pus în pericol viața echipa
jului. Lipsiți de lumină și de 
căldură, înghesuiți în modulul 
lunar și resprrind un aer vi
ciat, primii naufragiați cosmici 
au dovedit o admirabilă tărie 
de caracter. Stib îndrumarea 
specialiștilor centrului spatial 
de Ia Houston, care au studiat 
cu ajutorul creierelor electro
nice posibilitățile de salvare, 
cei trei astronauți au efectuat 
cu calm și precizie reparai iile 
și manevrele potrivite, reușind 
să revină cu bine pe Pămint. 
Gauza exploziei a fost depis
tată în urma unor studii mi
nuțioase; ea a fost o piesă din 
sistemul electric, fabricată ne
conform cu 
fanților.

In ciuda 
„A«pollo-13“, 
zintă un bilanț negativ 
ce privește cucerirea Lunei. In 
septembrie și noiembrie, cos
monautica sovietică a înscris 
in palmaresul său două succese 
hotăritoare : „Luna-lfi" și „Lu- 
na-17“. Keprezentind un punct 
de vedere deosebit de cel a- 
merican, cele două cosmonave 
sovietice nu au fost pilotate . 
<le oameni, ci și-au îndeplinit 
misiunea prin teleghidare sau 
in mod automat. Față de son
dele lunare anterioare, ..Luna- 
16" a prezentat avantajul că 
s-a întors ,pe Pămint aducînd 
o cantitate de roci lunare cu
lese de Ia locul aselenizării. 
Principalele avantaje ale unor 
misiuni cosmice de acest tip 
constă în faptul că ele nu pun 
în pericol vieți omenești și 
sînt mai economice : îndepli
nind un program similar au 
acela al expediției „ApoBo-11", 
„Luna-16" a costat de 39—59 
de ori mai puțin. Concepută 
pe baz.a acelorași principii, 
„Luna-17“ a constituit o pre
mieră cosmică : experimentarea 
primului vehicul lunar. Lentul 
„Lunohod", care a rulat prima 
sută de metri pe solul lunar, 
este precursorul viitoarelor ma
șini de explorare a suprafeței 
Lunei.

Aceste mașini, automate sau 
conduse de astronauți, vor tre
bui să elucideze numeroase e- 
nigme ridicate de satelitul nos
tru, printre care și aceejj a 
cutremurelor lunare înregi a- 
te de seismografele depuse- a- 
colo de echipajele „Apolio". 
Studiul zguduirilor seismice se
lenare întreprins recent a pus 
în evidență periodicitatea uno
ra dintre ele, sugerînd o ori
gine vulcanică. Confirmarea ac
tivității vulcanice lunare ar pu
tea repune în discuție proble
ma existenței unor forme de 
viață legate de condițiile locale 
deosebite, produse de lava și 
de gazele fierbinți.

Susținătorii pluralității lumi
lor locuite au primit în luna 
noiembrie un argument concret 
sub forma unui meteorit în in
teriorul căruia s-au descoperit 
substanțe specifice materiei vii 
(aminoacizi). Analizele au fost 
efectuate intr-un laborator spe
cial, în condiții care exclud po
sibilitatea contaminării 
ritului după 
mint.

Pînă cînd 
pe viu un

indicațiile

nereușitei 
anul 1970

proiec-

misiunii 
nu pre- 
în ceea

căderea sa
meteo - 
pe Pă-

studiavor putea 
organism extrate

restru — ocazie care se va ivi, 
poate, în cursul expedițiilor pe 
Venus și Marte proiectate în 
deceniul 8 al secolului nostru 
— savanții mai au destul de 
furcă cu locuitorii propriei lor 
planete. Biologia moleculară și-a 
îmbogățit treptat patrimoniul, 
astfel inert celula Ii se înfă
țișează astăzi ca un agregat de 
o complexitate similară cu a- 
ceea a organismului uman. De- 
montînd mecanismele care stau 
la baza materiei vii, biologii 
au ajuns să poată „fabrica" u- 
nele dintre ele. In anul care

nai- 
să 
de 
fă- 

cîndu-Ie să prolifereze în mod 
anarhic și nelimitat. Conform 
unora dintre adepții acestei 
teorii, toate formele de cancer 
sînt produse de viruși, faptul 
neputînd fi evidențiat pînă a- 
cum datorită dimensiunilor ul- 
tramicroscppice ale acestora, 
posibilităților lor de metamor
fozare și faptului că ei pot sta 
ascunși un timp îndelungat în 
interiorul nucleului pînă cînd 
apar condiții favorabile îmbol
năvirii. Pornind pe calea des
chisă de Howard Temin, un 
grup de cercetători a identificat 
substanța folosită de viruși pen
tru modificarea structurii inti
me a nucleului și caută în pre
zent un antidot care sâ împie
dice activitatea acestei 
stanțe.

Tot genetica' a deschis 
posibilități în domeniul 
formării dirijate *a florei și fau
nei terestre, 
se dă in 
plante cu productivitate crescu
tă a fost atestată de acordan-a 
Premiului Nobel 
pace cercetătorului Norman Er
nest Borlaug, părintele snor 
noi varietăți de grîu. Uuh;v,a- 
rea pe scară largă a acestora 
a produs o adevărată „revolu
ție verde", permițînd unor țări 
deficitare în trecut (Mexic, Pa
kistan) să-și asigure necesită
țile interne 
cereale.

Problema 
alimentare 
de materii 
prim planul actualității ocea- 
nologia, o știință relativ tinără. 
O flotă impresionantă de nave 
științifice brăzdează în prezent 
oceanul planetar, inventariind 
posibilitățile de exploatare ra
țională a acestui mediu pre
dominant. Submarine științifice 
de toate tipurile, batiscafuri și 
vapoare speciale pentru forat 
pătrund în ultimele locuri încă 
neexplorate ale globului. Ex
ploatările petroliere submarine 
au devenit o realitate banală. 
Pronosticurile specialiștilor afir
mă că petrolul extras de sub 
iundul oceanului va reprezenta 
peste un deceniu circa 30 la 
sută din producția mondială. 
De pe acum există uzine care 
extrag zahăr din algele oceani
ce, iar în zeci de laboratoare 
se studiază cultivarea acestor 
plante mult mai bogate in pro
teine decît „rudele" lor teres
tre. O noutate oeeanologică a 
anului 1970 este prima exploa
tare minieră submarină. Ea fo
losește un „vas minier" care 
aspiră printr-un tub special 
pietrișul bogat în mangan exis
tent

In 
joră 
este _____ ___ ___
lui natural. Semnalul de alar
mă dat de savanți în urmă cu 
cîțiva ani a început să dea 
roade. In multe țări au intrat 
în vigoare legi menite să îm
piedice poluarea apei și a ae
rului. Proiectele noilor uzine 
prevăd recuperarea gazelor și 
a substanțelor nocive, construc
torii de automobile încearcă să 
înlocuiască actualele motoare 
cu benzină, se caută soluții 
pentru depozitarea deșeurilor 
în condiții nedăunătoare.

Semnificativă pentru această 
acțiune este ,;cursa aerului cu
rat", o competiție originală ca
re s-a desfășurat în luna au
gust pe un traseu în lungime 
de circa 5 999 km. Un număr 
de 45 automobile, reprezentării 
toate tipurile de motoare (e- 
lectrice, cu benzină, cu gaze, 
cu abur, turbine etc.) s-au în
trecut pentru cucerirea titlului 
de cel mai puțin poluat vehi
cul. Concluzia desprinsă din a- 
ceastă cursă a fost aceea că 
volumul de gaze nocive elimi
nat de motorul cu benzină poa
te fi scăzut considerabil cu 
prețul renunțării Ia adaosul de 
tetraetil de plumb și al perfec
ționării arderii.

In general, aducerea canti
tății de elemente poluante Ia 
o valoare rezonabilă este, in 
ultimă instanță, o problemă de 
investiții. Or, aparatele de in- 
registrare a nocivității aerului 
și apei indică în prezent nece
sitatea stringentă de a 
fectua aceste investiții, 
dacă ele vor cobori cu 
procente rentabilitatea unor u- 
zine.

Adrian MINTULE9CU
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Raportul lui U Thant în legătură cu evoluția 
situației din Orientul Apropiat

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a prezentat marți 
Consiliului de Securitate un 
raport în legătură cu evoluția 
situației din Orientul Apropiat, 
în care a anunțat oficial relua
rea convorbirilor, prin inter
mediul ambasadorului Gunnar
Jarring, consacrate restabilirii 
păcii în această regiune. Ra
portul evocă eforturile între
prinse, începînd de la 9 de-

cembrie 1967, de către Gunnar 
Jarring pentru a se ajunge la 
aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967. Secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat speranța 
că reluarea negocierilor sub 
auspiciile ambasadorului sue
dez va facilita reglementarea

situației din Orientul Apropiat.
Raportul prezentat de U 

Thant conține, de asemenea, 
considerațiile lui Gunnar Ja
rring privind stadiul actual al 
negocierilor, precum și copiile 
scrisorilor schimbate între a- 
cesta și guvernele R.A.U., 
Israelului și Iordaniei.

Militanta americană Angela 
Davis în fața tribunalului 

din San Rafael
SAN RAFAEL 5 (Agerpres). 

— Cunoscuta militantă ame
ricană Angela Davis a com
părut luni în fața tribuna
lului din Săn Rafael. Ea a 
contestat din nou acuzațiile

ce i se aduc și a subliniat 
că procesul în care este im
plicată face parte din cam
pania dusă în S.U.A. împo
triva elementelor progresiste.

Vîzifa de 
prietenie a 

primului secretar 
al C. C. al 
P. M. U. P.,

Edward Gierek, 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Edward Gierek, prim-secrer.ar 
al C.C. al P.M.U.P., și Piotr 
Jaroszewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, au fă
cut, în ziua de 5 ianuarie, o 
vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovie
tic.

Oaspeții polonezi au avut o 
fntîlnire cu Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. După cum se arată în 
comunicatul de presă, părțile 
au constatat cu satisfacție dez
voltarea cu succes a relațiilor 
multilaterale care unesc parti
dele și popoarele Uniunii So
vietice și R. P. Polone și ș-i-au 
exprimat năzuința reciprocă de 
a adînci această colaborare. Cu 
acest prilej, conducătorii ce
lor două partide s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor 
din domeniile economic, social 
și politic.

Marți seara, conducătorii po
lonezi au părăsit Moscova, îna- 
poindu-se în patrie.

Walter Ulbricht 
și Willi Stoph 
l-au primit pe 

Dia-ed-Din Daud
BERLIN 5 (Agerpres). — 

Walter Ulbricht și Willi Stoph 
l-au primit marți pe Dia-ed- 
Din Daud, membru al Comite
tului Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe, care se 
află într-o vizită la Berlin, a- 
nunță agenția ADN. Cu acest 
prilej, Dia-ed-Din Daud a în- 
mînat lui Walter Ulbricht un 
mesaj din partea președintelui 
R.A.U. El i-a informat, de a- 
semenea, pe conducătorii R.D.G. 
despre actuala situație din O- 
rientul Apropiat.

Confiscarea 
unor moșii 

în Peru
LIMA 5 (Agerpres). — Gu

vernul peruvian a decretat 
confiscarea mai multor mo
șii din nord-vestul țării, a 
căror suprafață depășește 
11000 de hectare. Pămîntu- 
rile confiscate au fost puse 
la dispoziția Direcției pentru 
reforma agrară. Totodată, la 
Lima s-a anunțat oficial că, 
în următorii doi ani, vor fi 
confiscate alte peste 4 mili
oane de hectare, care vor fi 
împărțite țăranilor.

Restabilirea 
relațiilor 

diplomatice între 
R. A. U. și Iran

TEHERAN 5 (Agerpres). -- 
Guvernele Iranului și Republi
cii Arabe Unite au hotărît să 
restabilească relațiile diploma
tice la nivel de ambasadori, 
întrerupte în urmă cu zece ani. 
Mohamed Sami Anwar, amba
sadorul R.A.U. în Iran, a su
bliniat importanța normalizării 
și extinderii relațiilor, pe mul
tiple planuri, între cele două 
state și a apreciat poziția rea
listă a guvernului iranian pri
vind reglementarea situației 
din Orientul Apropiat.

Conferința Commonwealth-ului
în centrul atenției autorităților de la Londra

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Conferința de 9 zile a Com
monwealth-ului, care urmează 
să aibă loc la 14 ianuarie, la 
Singapore, preocupă în cel mai 
înalt grad autoritățile de la 
Londra. In cercurile politice 
britanice există serioase îngri
jorări că cele 31 de delegații 
guvernamentale ce urmează a 
fi prezente la Singapore se vor 
lansa în dispute ascuțite în ju
rul mult contestatei hotărîri de 
principiu a guvernului Heath 
de a relua livrările de arme 
către Africa de sud.

Situația guvernului britanic 
apare cu atît mai delicată, cu 
cît chiar și unele state mem
bre ale Commonwealth-ului,

mai strîns legate de Marea Bri- 
tanie, manifestă serioase rezer
ve. Astfel, Canada a lăsat să se 
înțeleagă că nu va fi dispusă 
să sprijine poziția Angliei la 
conferința de la Singapore. 
Chiar și Australia, care inițial 
înclina să aprobe hotărîrea bri
tanică de a livra arme regi
mului rasist de la Pretoria, și-a 
revizuit poziția, sfătuind Lon
dra să reexamineze încă o 
dată chestiunea.

Intr-un ultim efort de a „ex
plica" o dată în plus partene
rilor rațiunile care au stat la 
baza hotărîrii de a livra arme 
R.S.A.. premierul Edward 
Heath va întreprinde un tur

neu într-o serie de state ale 
Commonwealth-ului. El va sosi 
miercuri în Cipru, de unde 
urmează să plece în India și 
Pakistan. La New Delhi, Heath 
se va întâlni și cu șeful gu
vernului canadian, Pierre Eliot 
Trudeau. înainte de sosirea sa 
la Singapore, Heath va con
feri la 13 ianuarie, la Kuala 
Lumpur, cu conducătorii Ma- 
la.yeziei.

Turneul maraton al premie
rului britanic apare astfel ca 
un efort de ultimă oră, menit 
să preîntîmpine o posibilă des
prindere de Commonwealth a 
acelor membri nemulțumiți- de 
politica Londrei în Africa.

Masă oferită de conducerile 
agenției „China Nouă" și ziarului 

„Jenminjibao" în cinstea 
corespondentului „Scînteii" și 

Agerpres la Pekin
PEKIN 5 (Agerpres). — 

Conducerea agenției „China 
Nouă", împreună cu cea a 
ziarului „Jenminjibao", a o- 
ferit o masă în cinstea co
respondentului „Scînteii" și 
Agerpres la Pekin, la care

din 
presă

au participat redactori 
cele două instituții de 
și reprezentanți ai direcției 
presei din Ministerul Aface
rilor Externe.

In timpul mesei, au fost 
rostite toasturi în cinstea to-

varășilor Nicolae Ceaușescu 
și Mao Tzedun, pentru întă
rirea prieteniei dintre popoa
rele român și chinez, pentru 
colaborarea strînsă dintre zia
riștii din cele două țări.
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R. P. Chineză 
și Republica 

Chile au 
hotărît să 
stabilească 

relații 
diplomatice 
și să facă 
schimb de 
ambasadori

Turneul lui Mahmud Riad
LONDRA 5 (Agerpres). — 

In cadrul unui turneu oficial 
pe care îl întreprinde în Europa, 
pentru a expune punctul de 
vedere al țării sale în problema 
Orientului Apropiat, ministrul 
de externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, a sosit marți la Londra.

In aceeași zi, Riad a avut 
convorbiri cu omologul său bri
tanic, Douglas-Home, cu care 
a abordat probleme legate de

situația din Orientul Apropiat; 
precum și aspecte ale relațiilor 
bilaterale.

Surse britanice autorizate au 
declarat, la sfîrșitul întreve
derii, că Marea Britanie ' și 
R.A.U. au convenit să-și unească 
eforturile în vederea facilitării 
reinstaurării în Orientul Apro
piat a unei păci juste și dura
bile.

Noi legi instituționale 
publicate în Grecia

ATENA 5 — Corespondentul 
Agerpres, AI. Cîmpeanu, tran
smite i Monitorul oficial râl 
Greciei a publicat marți 15 
legi instituționale, menite Să 
faciliteze punerea în aplicare 
a unor articole din "actuailă 
Constituție. Șase dintre legi, 
cele privind inviolabilitatea co
respondenței, Consiliului națio
nal al învățămîntului, întru
nirile publice, dreptul de plîn-

gere, comisiile de anchetă și 
responsabilitatea penală a mi
niștrilor, au intrat în vigoare 
la data publicării. Pentru cele
lalte legi a fost stabilit un ca
lendar de punere în aplicare. 
Nu se prevede nici o dată certă 
pentru intrarea în vigoare a 
legilor referitoare la partidele 
politice, Consiliul de regență și 
abrogarea dispozițiilor privind 
starea de urgență.

2 000 
de profesori 
americani 
în grevă

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— La chemarea Federației 
cadrelor didactice din Pitts
burg, aproximativ 2 000 de 
profesori din acest oraș au 
declarat grevă în semn de 
protest împotriva refuzului 
autorităților de a le îmbu
nătăți condițiile de lucru.

PARIS 5 (Agerpres). — Re
publica Populară Chineză și 
Republica Chile au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
și să facă schimb de ambasa
dori în cel mai scurt timp po
sibil, anunță un comunicat ofi
cial publicat la Paris și sem
nat de ambasadorii celor două 
țări acreditați în Franța.

Comunicatul, transmis de a- 
genția China Nouă, subliniază 
că hotărîrea privind stabilirea 
relațiilor diplomatice a fost 
luată în conformitate cu prin
cipiile respectării reciproce a 
suveranității și integrității te
ritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în 
drepturi. Guvernul chilian, se 
spune în comunicat, recunoaște 
guvernul Republicii Populare 
Chineze drept singurul guvern 
legal al Chinei și ia notă de 
declarația acestuia că Taivanul 
este o parte inalienabilă a teri
toriului Republicii Populare 
Chineze.

T

HANOI 5 (Agerpres). — Sub auspiciile Comitetului pen
tru relații culturale cu străinătatea al R. D. Vietnam, la 
Hanoi a fost deschisă o expoziție de fotografii, consacrată 
celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării Republicii în 
România. La vernisaj au participat Vu Quoc Uy, președinte 
a. i. al Comitetului relațiilor culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din M.A.E., precum și ambasadorul Româ
niei la Hanoi, G. Băbeanu.

Succesele repurtate de 
forțele patriotice 

sud-vietnameze în anul 1970
SAIGON 5 (Agerpres). - Pos

tul de radio Eliberarea a difuzat 
un comunicat al comandamentu
lui forțelor patriotice sud-vietna- 
meze asupra succeselor înregis
trate în anul 1970 în lupta împo
triva trupelor americane și ale 
regimului saigonez. In această 
perioadă - precizează comunica
tul -, patrioții au scos din luptă 
aproximativ 420 000 de militari 
din rîndul trupelor saigoneze, a- 
mericane și aliate acestora. 
Totodată, ei au distrus 14 100 ve
hicule militare, 5 900 avioane, au

scufundat sau incendiat 680 am
barcațiuni militare și au captu
rat o mare cantitate de muniții.

Succesele obținute de forțele 
armate populare de eliberare - 
se menționează în comunicat - 
scot în evidență impasul politicii 
agresive duse de S.U.A. în pe
ninsula indochineză. Se sublini
ază, de asemenea, hotărîrea pa- 
trioților sud-vietnamezi de a con
tinua pînă la victoria finală lupta 
lor împotriva administrației de la 
Saigon și agresiunii americane.

Declarația Prezidiului C.C. al 
P. C. din Japonia

TOKIO 5 (Agerpres). — Pre
zidiul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japo
nia a dat publicității o decla
rație prin care își exprimă 
sprijinul față de apelul difu
zat la 10 decembrie 1970 de 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și de 
Guvernul R.D.V. — informează 
agenția V.N.A. Răspunzînd a-

cestui apel, ca și celui lansat 
de Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud — 
se spune în declarație — Par
tidul Comunist din Japonia se 
angajează să-și intensifice spri
jinul față de cauza justă a 
popoarelor vietnamez, laoțian 
și cambodgian, care luptă îm
potriva agresiunii americane 
și pentru salvarea națională.

• Primul ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveida, a 
sosit la Paris într-o vizită ne
oficială.

• Printr-un ordin al coman
dantului armatei boliviene, 
ofițerii care au participat activ 
la încercarea de lovitură de 
stat militară din perioada 
4—7 octombrie 1970 au fost e- 
liberați din armată sau trimiși 
în zone periferice ale țării. 
Printre cei îndepărtați din ar
mată se numără generalul 
Miranda și colonelul Ayoroa, 
care au pus la cale complotul 
forțelor de dreapta.

O Personalul societăților de 
stat pentru căile ferate din re
giunea Romei participă la o 
grevă de 24 de ore, declanșată 
în sprijinul revendicărilor lor 
privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Deși limitată Ia 
regiunea Romei, greva afec
tează aproape întregul trafic 
feroviar din Italia, dată fiind 
poziția centrală a acestei re
giuni.

• O delegație egipteană 
condusă de Kamal Ramzi Sti- 
no, membru al Comitetului 
Executiv Suprem al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, se 
află într-o vizită oficială de 
patru zile la Atena. Membrii 
delegației R.A.U. au avut con
vorbiri cu primul ministru al 
Greciei, G. Papadopoulos.

$ La Budapesta s-a anunțat 
că Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționai- Mun
citoresc Țărănesc Ungar, va 
face o vizită oficială în Finlan
da. Vizita va avea loc în cea 
de-a doua jumătate a lunii ia
nuarie.

• După cum a anunțat minis
trul britanic al industriei, John 
Eden, guvernul premierului 
Edward Heath intenționează 
să treacă la denaționalizarea 
mai multor întreprinderi de 
stat, naționalizate de guverne
le laburiste anterioare. Opera
țiunea urmează să aibă loc în

. cursul acestui an.

• Alegerile legislative anti
cipate pentru desemnarea 
membrilor Camerei Inferioare 
a Parlamentului indian vos 
avea loc între 2 februarie și 
4 martie a.c., s-a anunțat ofi
cial la Delhi. După cum se 
știe, alegerile au fost devan
sate Ia 27 decembrie 1970 în 
urma unei cereri speciale a 
primului ministru, Indira 
Gandhi, care speră ca să ob
țină, cu ocazia viitorului scru
tin, un sprijin mai mare pen
tru partidul său și ca progra
mul de reforme democratice al 
guvernului să fie sancționat de 
corpul electoral.

• Președintele Comisiei 
Bundestagului pentru proble
mele externe, Gerhard Schro
der, urmează să efectueze o 
vizită la Moscova, între 13 și 
20 ianuarie, relatează agenția 
DPA. Schroder va da astfel 
curs tlnei invitații a președin
telui Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, Alexei Șitikov.

• Directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu, a anun
țat numirea lui John Fobes 
(S.U.A.) în funcția de director 
general adjunct al UNESCO. 
In postul de director general 
adjunct pentru problemele de 
perspectivă și al programării a 
fost desemnat Mahdi Elmand- 
jara (Maroc).

Programul de dezvoltare economică 
a Argentinei pe următorii cinci ani

< BUENOS AIRES 5 (Ager-
c preș). — Guvernul argenti-
S nian a dat publicității un
C document cuprinzător privind
£ programul de dezvoltare e-
S conomică a țării în viitorii
•. cinci ani.
C In document se arată că
£ obiectivele acestui program
? au în vedere ridicarea nive-
5 lului de trai al populației și
£ îmbunătățirea sistemului de
£ asigurări sociale, o împărțire
S mai echitabilă a venitului na-
C țional, precum și îmbunătăți
ți rea condițiilor de învățămînt.

Pentru realizarea acestor de
ziderate se arată că va tre
bui stimulată dezvoltarea e- 
conomiei naționale pe baza 
resurselor proprii ale țării. 
Potrivit planului, produsul 
național brut va trebui să 
crească pînă în 1975 cu 40,2 
la sută. Investițiile de pro
veniență argentiniană vor 
continua să sporească pînă în 
1975 cu 64,4 la sută. Numai 
pentru energia electrică gu
vernul a prevăzut investiții 
în viitorii cinci ani de a- 
proximativ 6,8 miliarde pe

sos, aproape dublu față de 
perioada 1965—1969. O deo
sebită importanță se va acor
da construcției de locuințe, 
căilor ferate, precum și in
dustriei grele. Se prevede ca 
la sfîrșitul celor cinci ani, 
88 la sută din necesarul de 
fier și oțel și 100 la sută 
din cel de aluminiu și pro
duse sodice să fie acoperite 
din producția proprie.

*
Referindu-se la acest plan,

ministrul economiei, Aldo 
Ferrer, a declarat că el ma
terializează voința guvernu
lui de a „argentiniza“ eco
nomia națională în vederea 
asigurării unei mai mari 
dezvoltări a ramurilor in
dustriale de bază. In acest 
scop, Ferrer a anunțat o se
rie de măsuri vizînd limita
rea activității capitalului > 
străin, stimularea investiții- L 
lor autohtone și dirijarea •” 
eforturilor în direcția pune- £ 
rii în valoare a resurselor 
naționale. £
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SPANIA : N-au putut fi gă
site încă mijloace eficiente 
împotriva căderii părului. 
La cei rămași fără podoaba 
capilară, dr. Enriquo Bassas 
Grâu din Barcelona, după 
un procedeu propriu le face 
transplant de păr fie prin 
aplicarea de fragmente de 
piele cu păr de pe ceafă pe 
creștetul capului, fie prin 
implantarea firelor de păr 
în porii pielii. Părul implan
tat este luat de la alte per
soane și nu s-au semnalat 
respingeri ale grefelor.

In foto : Aspect de la trans
plantări.

CINE LA ASASINAT
PE PIERRE LAPORTE

MONTREAL 5 (Agerpres). 
— Francis Simard, Bernard 
Lortie și frații Paul și 
Jacques Rose au fost găsiți 
vinovați de uciderea lui 
Pierre Laporte, ministrul 
muncii din provincia Quebec. 
Verdictul a fost pronunțat 
luni de juriul tribunalului 
din Montreal, unde se des
fășoară procesul celor patru 
acuzați. După cum se știe, 
în ședința de luni a fost ci
tită declarația făcută la poli
ție de Francis Simard, în 
care acesta a mărturisit în 
amănunt modul în care 
Pierre Laporte a fost asasi
nat la 17 octombrie 1970. 
Faptele mărturisite de Fran
cis Simard au fost recunos
cute și de cei trei complici 
ai acestuia.

IARNA GREA
IN EUROPA

Cu unele excepții, regiuni
le Franței și, în mod deose
bit, cele din sud-est continuă 
să fie afectate de masivele 
căderi de zăpadă, precum și 
de frigul excesiv. Numeroa
se localități continuă să ră- 
mînă izolate, aprovizionarea 
lor cu alimente făcindu-se 
cu ajutorul elicopterelor. 
Autostrada Soarelui, cum se 
numește soșeaua ce leagă 
Parisul de Coasta de 
Azur, a fost redată cir
culației. Autovehiculele cir
culă însă cu o viteză 
mult redusă. Un bilanț 
publicat de agenția France 
Presse arată că pe șoselele 
Franței, începînd de la 31 
decembrie, s-au produs nu
meroase accidente, determi
nate mai ales de polei, sol- 
dîndu-se cu 39 de morți și 
384 de răniți.

Un puternic val de frig 
s-a abătut în ultimele zile 
asupra Italiei, mai ales în 
regiunile muntoase, unde 
temperatura a atins dumini
că minus 30 de grade. Nu
mărul victimelor este de 
peste 100, iar pagubele ma
teriale de mai multe miliar
de lire.

O situație similară se în
registrează în Spania, unde, 
cu excepția regiunilor Mala
ga, Almeira și Insulele Ca
nare, frigul excesiv faee 
ravagii. In mod deosebit este' 
afectată Catalonia.

In R. F. a Germaniei, Ba
varia a cunoscut duminică 
cea mai scăzută temperatură 
de Ia începutul iernii — mi
nus 28 de grade. Zăpada și 
frigul au influențat defavo
rabil asupra circulației ru
tiere și feroviare și, în par
te, asupra transportului flu
vial.

Transporturile aeriene, 
atît interne, cît și externe 
ale Marii Britanii au foât 
grav perturbate din cauza 
condițiilor atmosferice nefa
vorabile, numeroase zboruri 
fiind anulate.

Căderi mari de zăpadă și 
geruri excesive s-au înregis
trat, și în Austria, Ungaria, 
Cehoslovacia.

(Agerpres)

NOUA LEGE CARE 
REGLEMENTEAZĂ LUPT/L 
ÎMPOTRIVA
STUPEFIANTELOR
IN FRANȚA

PARIS — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : In Franța a intrat 
în vigoare noua lege care 
reglementează lupta împotri
va toxicomaniei și a trafi
cului ilicit de stupefiante. 
Potrivit legii, persoanele care 
se fac vinovate de importul, 
exportul, fabricarea sau tra
ficul de stupefiante sînt pa
sibile de pedepse cu închi
soarea pînă Ia 20 de ani, 
față de 5 ani cît prevedea 
vechea legislație. Amenda ce 
va fi aplicată în asemenea 
cazuri poate atinge suma 
de 500 000 franci, față de 
36 000 în trecut. Sînt pre
văzute, totodată, ca pedepse 
complementare, interzicerea 
exercitării drepturilor civile 
între 5 și 10 ani, retragerea 
pa- fortului și suspendarea 
permisului de conducere.

In ce-i privește pe consu
matori, legea stipulează 
suspendarea pedepsei, dacă 
toxicomanul acceptă să ur
meze anumite tratamente cu
rative. In sfîrșit, legea inter
zice propaganda în favoarea 
stupefiantelor.
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