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ECONOMISIREA METALULUI
preocupare centrală

a unităților de preparare
Programul de industrializare •ocialistă a țării noastre, în conformitate cu directivele Congresului al X-lea al P.C.R, implică o largă responsabilitate a tuturor salariaților din întreprinderi, în vederea realizării și depășirii indicatorilor teh- nico-economici.Consumul de metal, într-o pondere mai mare sau mai mică, în funcție de specificul întreprinderii, influențează direct indicatorii tehnico-economici.însemnătatea economisirii metalului — puternic subliniată în expunerea tovarășului Nicolae Ccaușescu la ^șerțința Comitetului Executiv.al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970 — este cu atît mai pregnantă în uzinele constructoare de mașini cu cît; pentru a realiza producția planificată, aceste unități economice dispun de cantități de metal judicios dimensionate. Cu alte cuvinte orice depășire a consumului normat de metal într-o uzină sau alta, într-o centrală industrială sau alta, poate provoca o serie de neajunsuri în alte uzine, în alte centrale industriale, chiar la scara întregii economii.Este cunoscut faptul că, instalațiile de preparare a cărbunelui posedă un număr mare de mașini de preparare care sînt supuse unor intense uzuri provocate fie de oboseala mecanică normală a pieselor în mișcare, cu sau fără acțiunea directă a materialului prelucrat — cărbunele —, fie de acțiunea de coroziune a apei și a cărbunelui asupra unor piese sau anșamble metalice ale mașinilor sau a legăturilor dintre ele (conducte, jgheaburi, buncăre pronun-

a piese- la con-

p

țață a elementelor și lor metalice conduce sumuri specifice de metal mărite, la scăderea siguranței în funcționare a mașinilor și la costuri ridicate de întreținere.Cunoscute fiind aceste efecte negative ale uzurii, colectivele preparațiilor au manifestat, în această privință, o atenție sporită, de la an la an, a cărei intensitate va crește și mai mult în cincinalul actual, cu sprijinul ce va fi acordat de Centrala cărbunelui și de U.U.M.P.In ceea ce privește uzurilor în . ggneral, spune că la toate’ preparațiife noastre fundul transportoarelor cu raclete pentru material mărunt se poate acoperi cu faianță, beton și ciment sclivisit sau cu sticlă armată. Același procedeu poate fi aplicat la toate jgheaburile, pîlniile, bun- cărele, care deservesc materiale cu granulație sub 10 mm. Celelalte jgheaburi se pot a- coperi cu fîșii din covoarele- de cauciuc uzat rezultat de la transportoarele cu bandă. A- poi, se recomandă înlocuirea unor conducte metalice cu cele din beton precomprimat azbociment sau cu conducte p.v.c. Conductele metalice re deservesc scurgerile de cu șlam se pot schimba conducte de beton precomprimat sau azbociment, iar acelea care transportă. apă clară, reactivi sau aer comprimat, cu conducte din p.v.c. Rotoarele de la bateriile de flotare se vor face din faianță.Se va proceda la vopsirea cu soluții specifice mediului de lucru a tuturor confecțiilor de anșamble metalice. Se mai poate reduce uzura unor piese su-

Petroșanireducerea se ponte rațiile

sau din ca- apă cu

puse la solicitări complexe în prezența mediului coroziv prin înlocuirea metalului cu mase plastice sau cu aliaje speciale la unele piese și anșamble metalice de la preparații.Organizarea judicioasă a consumului de metal e o altă latură a activității de preparare care trebuie seriozitatea.In privința periodice, în general, desfășoară științifică, în condiții la latitudinea persoanelor responsabilitate redusă.Rolul reviziilor tehnice riodice este de a depista timp uzura pieselor și nu tunel cînd acestea sînt complet distruse, atrăgînd după sine distrugerea prematură a întregii mașini.Consecințele realizării reviziilor tehnice după programe întocmite riguros științific (grafice de revizii și reparații) sînt foarte importante și anume : reducerea consumului de metal și prelungirea vieții mașinilor;O scăderea costului de întreținere a utilajelor;® siguranță mărită în funcționare și altele.Este regretabil faptul că, sub aceste aspecte? unii salariați de la preparații manifestă un scepticism exagerat, cu toate că* nu o dată le-au fost expuse exemple grăitoare din ța-

privită cu toatăreviziilor tehnice poate spune că, preparații nu se activitate rigurosselaocă aceasta decurge cu totul empirice și cupe- laa-

R. F. a Gerrrianiei, Iran,

La prelucrările mecanice ale U.U.M.P. se amenajează un atelier de elemente de automatizare, necesare în subteran. Colectivul respectiv va
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Pași spre tot mai buna 
gospodărire a Vulcanului

r
• Autoutilarea

Ia ordinea zileiIn cadrul secției de construcții metalice a Uzinei de utilaj minier Petroșani se va organiza, în luna curehtă, a- telierul de construcții metalice ușoare, ca urmare a unor măsuri luate pentru îmbunătățirea utilizării suprafețelor efective de producție din spațiile auxiliare existente. De asemenea, tot aici, se află în curs de realizare linia de fabricare a bandajelor metalice pentru galerii de mină. Se prevede ca noua linie să prindă viață recurgîndu-se la procedeul eficace al auto- utilării.

Sfirșitul anului 1970 a prile
juit pentru Consiliul popular 
al orașului Vulcan un bilanț 
de importante realizări pe li
nie. edilitar-gospodărească 
de înfrumusețare a

Printre cele mai 
lucrări înscrise pe 
zărilor se numără : 
rea străzii Fabricii 
nia de jos) care a 
nață în întregime ; 
aleilor din parcul microraionu- 
lui I ; amenajarea terenurilor 
de sport de la Școala genera
lă, nr. 4 și de la liceu ; repa
rarea străzii Gării pînă la ma
lul Jiului, unde s-au executat 
peste 200 ml de trotuar ; mo
dernizarea stafiei de întoarce
re a autobuzelor în B-dul Vic
toriei ; executarea lucrărilor 
de reparații și amenajări in
terioare la Casa pionierilor și 
Consiliul popular din localita
te.

Suprafața zonelor verzi a rost 
extinsă cu încă 2 ha, iar Școa
la generală nr. 2 din Crividia 
s-a mutat într-un sediu nou,

Și 
localității, 

importante 
lista reali- 
moderniza- 
(din colo- 
fost beto- 
asfaltarea

dotat cu încălziră cențrală și 
instalații sanitare. Unitățile 
subordonate consiliului popu
lar și-au îndeplinit sarcinile de 
plan la principalii 
cu mult înainte de 
orașul Vulcan fiind 
pe locul I în cadrul 
între localitățile 
nostru.

In cursul anului expirat au 
fost executate lucrări gospodă
rești în valoare de peste 
4 500 000 lei.

Pentru anul 1971 sint prevă
zute o serie de lucrări privind 
modernizarea străzilor Decebal, 
Crividia (porțiunea dintre Jiu 
și mină), Ion Creangă (spre 
gară), Gh. Barițiu • (spre noul 
depozit de lubrifianți). Vor fi 
sistematizate anumite zone din 
centrul orașului, prin demo
larea caselor insalubre și ame
najarea zonelor verzi din stră
zile Republicii și Spitalului.

Spitalul va fi mutat într-un 
local nou, corespunzător ca 
spațiu si dotare, rezolvîndu-se

prin aceasta o cerință esen
țială a vieții orașului.

In primul semestru al anului 
1971 se va îmbunătăți debitul 
de apă potabilă prin construi
rea unei stații de pompe pe 
Morișoara care va împinge 
apa la bazinele noi amenajate 
aici, rezolvîndu-se în acest fel 
problema aprovizionării cu 
apă a localității pînă la solu
ționarea ei definitivă. Tot în 
acest an se vor da în folo
sință 375 de apartamente noi 
în microraionu! 3 A, vor fi ex
tinse zonele verzi în acest car
tier.

Pentru îmbunătățirea circu
lației rutiere și a transportului 
în comun se vor moderniza 
noi străzi ale orașului, prelun- 
gindu-se traseele autobuzelor 
si se va extinde iluminatul pu
blic.

Acestea sînt numai cîteva din 
importantele obiective pe care 
Consiliul popular al orașului 
Vulcan și le-a propus spre re
alizare în acest început de an.

C. HOGMAN

@ Produsele industriei siderurgice au reprezentat anul trecut 12 la sută din volumul total al mărfurilor de export, a- dică de aproape două ori mai mult deeît în 1969.Produsele siderurgice românești, îndeosebi profilele grele, mijlocii și ușoare, laminatele, țevile, burlanele și tabla sînt solicitate în numeroase țări, printre care Anglia, Cehoslovacia, R. P. Chineză, R. D. Germană, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, nam.

® Industria românească de tractoare, în plin proces de dezvoltare, diversificare și modernizare, își face tot mai mult simțită prezența pe piața internațională. Tractoarele românești sînt exportate în prezent în mai bine de 40 de țări din Europa, Asia, Africa, America și Australia, printre importatorii principali figurînd parteneri din India, Cehoslovacia, Italia, Iran, Franța, Brazilia, R.A.U., Bulgaria și R.D. Vietnam. (Agerpres)

® Elemente de auto
matizare proprii

putea, în curînd, să confecționeze din resurse proprii cutii de ramificație, diferite relee, echipamente de semnalizare etc. In acest fel se va., crea posibilitatea materializării diverselor scheme electromagnetice și electronice cerute prin acțiunea importantă a automatizării în minerit.
• Microclimatul 

se ameliorează

Astăzi, cînd mijloacele audiovizual au pătruns în cele mai îndepărtate colțuri de țară, cînd peste tot sg află biblioteci și chioșcuri de ziare, cînd pentru munca lor profesională oamenii urmează cursuri specialitate, și în cultura masă trebuie căutate și aplicate metode adecvate de muncă, cu eficiență certă. In funcție de a- ceste caracteristici bine conturate, trebuie să-și regleze activitatea așezămintele culturale, prezența lor activă și solicitată în viața spirituală a localității trebuie să fie un fapt real, nu doar o năzuință. In Valea Jiului se află un teatru, o filială U.A.P., Școala populară de artă, Casa de cultură, șase cluburi ale sindicatelor, cămine culturale. Așadar, o bază pe care să se edifice o mișcare culturală și artistică de o indiscutabilă calitate, există. Dar care a fost „temperatura" a- cestei mișcări, cum a răspuns dorințelor și necesităților spirituale ale oamenilor din Valea

Jiului, multitudinii de cerințe, aspirații, deziderate, pretenții și preferințe de natură spirituală ?Trebuie să se facă o distincție netă între activitatea culturală propriu-zisă, în esența ei o informare și educare a o- mului prin forme specifice, ne- didactice, și activitatea artistică de amatori. Sînt două componente ce nu pot fi nici asimilate, nici confundate și nici neglijate. Am semnalat adeseori sistemul neatractiv și pe a- locuri perimat, al conferințelor stereotipe, citite în fața unui auditoriu eterogen și prea nu- țin atent, practică ce nu a fost încă înlăturată din activitatea tuturor cluburilor. Si tocmai aceasta este latura esențială a culturii de masă I Aceste conferințe sînt mascate în programele lunare cu ajutorul unor sinonime : expunere, masă rotundă, dezbatere etc. In fapt toate se desfășoară după același tipic, iar efectul lor psihologic este ușor de ghicit — cluburile din Lupeni, Vulcan, l,o~ nea sau Aninoasa l-au cunoscut : în loc să fie atras, omul este respins. Dacă există o explicație pentru această- realitate. aceea nu se află în preanai- va mirare a unor activiști culturali, ci în necunoașterea publicului. El este deocamdată o mare necunoscută ce nu poate fi abordată oricum, sondarea, investigarea științifică impu- nîndu-se azi mai mult deeît oricînd în domeniul culturii de masă, aceasta fiind imposibilei fără o permanentă raportare la necesitatea oamenilor. Dovezi concludente în acest sens am semnalat în activitățile cotidiene ale cluburilor, caracterizate, așa după cum am afirmat, prin deficiențe de fond și de formă. Pentru a deveni realmente eficientă, activitatea clubului trebuie să-i ofere j- mului ceea ce-1 interesează. îl frămintă. Am remarcat în sens pozitiv o discuție frumoasă organizată cu cîteva luni în urmă la Casa de cultură din Petroșani (și singulară în ce privește conlucrarea U.T.C. cu in-

Se întreprind la uzină și unele îmbunătățiri privind microclimatul în punctele de lucru ale halelor turnătoriei. Un colectiv al secției, sub supravegherea mecanicului șef, ing. Nicolae Biro; desfășoară în aceste zile o activitate febrilă de montare a instalațiilor de încălzire centrală și de ventilație.

Mircea RAI, inginer principal, serviciul metode, C.C.P.(Continuare în pag. a 2-a)

absolvenților

Iarna-i grea, omătul nu-i, dar pe Jiu există gheață.
• Fabrica de stîlpi hi

draulici va fi am
plificatăSe continuă, în perioada actuală, amplificarea importantei secții a U.U.M.P. — Fabrica de stîlpi hidraulici din Vulcan. Inginerul șef, Dumitru Crăciun, coordonează și îndrumă lucrările menite să mărească capacitatea de galvanizare, să perfecționeze mijloacele de încercări — standurile de probă — să amplifice propriu-zis posibilitățile de lucru ale fabricii.

In învățământul superior au devenit o- bișnuite festivitățile absolvirii, ale desprinderii promoțiilor, în fiecare an, de Alma Mater. Sînt momente încărcate de emoție, emulii luîndu-și un călduros rămas bun de la mentorii lor®>spiri- tuali care, de-a lungul anilor, i-au călăuzit pe cărările științe; și u- manismului. O astfel

de atmosferă sărbătorească există în aceste zile la Institutul de mine din Petroșani. Ora festivă, în care absolvenții primei promoții cinai drele legiiferiori, mîine, aula mine Petroșdhi.

a actualului cin- se despart de didactice și lor din anii va avea la ora 12,Institutului
ca- co- in- loc în de

Este nevoie de un nou semn de marcaj
pentru rezoBvarea situației de la

CABANA „STRAJA"Deconectarea, relaxarea în cadrul tonifiant al naturii a devenit o necesitate cotidiană în viața omului modern, mai ales cînd activitatea acestuia în domeniul producției materiale se desfășoară într-un mediu atmosferic viciat. Natura darnică și bună, nu oferă numai priveliști de o rară frumusețe pentru desfătarea privirii, ci și un șir nesfîrșit de alte e- lemente care contribuie direct la regenerarea și refa-

cerea forței de muncă, la stimularea. capacității de creație în toate domeniile* de activitate. Urmărind firul a- cestor adevăruri arhicunoscute, nu este greu să deducem de ce în imediata apropiere a centrelor industriale, acolo unde relieful este pice pentru așa ceva, au construite cabane, baze ristiee și de agrement cu pul să găzduiască cît mulți dintre aceia '■ ire să-și petreacă timpul J

pro- . fost ! tu-sco- mai vor liber

în mijlocul naturii. In din urmă numărul celor au descoperit această originală și minunată formă de restabilire a echilibrului n- fectat de trepidațiile diurne cunoaște o ascendență continuă. An de an, lună de lună, pot din noi,

anii care

săptămînă de săptămînă fi întîlnite Ia cabanele jurul Văii Jiului chipuri grupuri noi de oameniTiberiu KARPATIAN(Continuare în pag. a 3-a) T. SPATARU(Continuare în pag. a 3-a)

Ootarea unităților 
preșcolareUnitățile preșcolare din municipiul Petroșani au fost dotate în cursul lunii ianuarie 1971 cu un număr de -50 de comode (dulăpioare) în valoare de 19 300 lei necesare pentru întreținerea materialului didactic.

Reg’ulament de ordine interioară pentru asociațiile de locatariIn scopul îmbunătățirii activității asociațiilor de locatari, prin întărirea responsabilității față de atribuțiile și sarcinile ce le are de îndeplinit personalul angajat al acestora, la Comitetul executiv al Consiliului popular municipal este în curs de elaborare un regulament de ordine interioară pentru asociațiile de locatari. Regulamentul va fi supus dezbaterii și aprobării adunărilor generale ale reprezentanților asociațiilor de locatari care se vor desfășura în localitățile municipiului în cursul lunii februarie.

Confecții
semifinitePentru a răspunde promptitudine cerințelor deservire a populației, cooperativa meșteșugărească Jiul din Petroșani vine în întîm- pinarea clienților oferindu-le noi produse semifinite (costume bărbătești, la prima și a doua probă, pălării și șepoi pentru femei etc.) care, în funcție de solicitări, sînt e- xecutate în întregime într-un termen de numai cîteva zile. Prin această măsură se satisfac preferințele diverse ale clientelei și se oferă spre vîn- zare noi modele de confecții care răspund unui grad ridicat de exigență.
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ECONOMISIREA METALULUI(Urmare din pag. 1)

1 000con-cont pen- astfel

ră, atît în presă, cît și la televiziune.Referitor la reducerea consumului de metal la executarea confecțiilor metalice, va trebui să crească răspunderea, atît a personalului tehnic, cît și a muncitorilor în obținerea de rezultate bune la scăderea consumului de metal la lei producție de piese, fecții, mașini etc.Este necesar a se ține de consumurile normate tru confecții metalice,îneît profilele laminate să fie la maximum utilizate. De asemenea se impune o dimensionare optimă a mașinilor, astfel ca acestea să aibă o durată maximă de funcționare, cu consum minim de metal la confecționare și în exploatare.Calitatea superioară a lucrărilor de confecții influențează pozitiv reducerea consumului de metal. Eliminarea rebuturilor în executarea confecțiilor. respectarea dimensiunilor prescrise ia anumite piese, și altele, contribuie la reducerea consumului de metal.Organizarea lucrărilor de reparații este necesar a se face după grafice de programare. Pregătirea și executarea unor lucrări de reparații corespunzătoare calitativ se reflectă pozitiv în reducerea consumului de metal și în funcționarea sigură a agregatelor. Rodajul mașinilor. agregatelor și ungerea corespunzătoare sînt obligatorii, după ce s-au efectuat lucrările de reparații.Aprovizionarea ritmică și în termenele stabilite cu cantitatea corespunzătoare a materialelor și pieselor de schimb este încă un factor important în reducerea consumului de metal. La prima vedere ar părea că organizarea unei aprovizionări judicioase nu ar avea nici un efect în consumul Așa cum s-a arătat depistarea la timp unei piese înlătură distrugerii premature nii. In cazul că lanu sînt în stoc asemenea piese,

x

de metal, mai sus, a uzurii pericolul a mași- prepa rații

rezultă că trebuie să fie aduse fie de la U.U.M.P., fie de la alte uzine constructoare. Cum nici acestea nu au executat la timp comenzile din diferite motive, rezultă că toate soluțiile improvizate de funcționate în continuare a mașinii avariate conduc la creșterea consumului de metal. Un exemplu în acest sens cupe unui uzate și la ’lelor, grenajelor, lagărelor etc. alt exemplu : la preparația trila s-au folosit cupe confecționate de către U.U.M.P. din tablă me a mală.s-au'/î din timpul normal... Faptul ca atare a condus la un consum irațional de metal, cu consecințe economice nedorite de funcționare și de întreținere. U.U.M.P. s-a justificat prin lipsa aprovizionării de către B.A.T. cu tablă corespunzătoare și așa mai departe... Deci, o simplă deficiență de aprovizionare conduce la consum irațional de metal.Se constată, în cele mai multe cazuri, că atunci cînd există o preocupare sporită în reducerea consumului de metal se apelează și la procesul recon- diționării pieselor care constă în readucerea piesei sau materialului la forma inițială și în același* scop, prin efectuarea unor operațiuni de prelucrare și completare a părților uzate. Aceasta se referă la recondi- ționarea axelor și rotoarelor de pompe, a rolelor de la transportoarele cu bandă, la căp- tușirea unor jgheaburi uzate etc. Tot la capitolul recondi- ționării se încadrează și lucrarea de bucșare a diferitelor tipuri de axe, procedeu prin care se înlocuiește numai suprafața supusă uzurii excesive.In procesul reintegrării pieselor și a materialelor uzate în circuitul economic se folosește procedeu] rectificării, prin care

îl poate oferi lipsa de de elevator. Funcționarea elevator cu cupe foarte conduce la blocarea uzura prematură aa ecliselor, bolțurilor, lui steer n-Un Pe-
perforată, a cărei grosi- fost '/2 din grosimea nor- Rezultatul : aceste cupe distrus mai repede decît

un

materialul sau piesa prelucrată este folosită în alte scopuri decît ce] inițial. De exemplu, o axă de elevator poate fi prelucrată astfel îneît poate fi u- tilizată ca axă pentru pompă, în condițiile respectării tenței prescrise.De asemenea, cu ocazia rii unor utilaje, anumite rezultate din desmembrarea lor pot deveni materiale sau piese pentru alte utilaje. In acest sens, va trebui acordată o atenție deosebită la lucrările de investiții care au ca efect, casarea unor utilaje. De exemplu, la preparația Soro ești, în momentul de față se lucrează la modificarea fluxului și, de aici, rezultă o serie de utilaje ce vor trebui casate. Parte din acestea, după desmembrare, vor trebui folosite ca piese și materiale pentru alte utilaje .(suporți de role, role, grinzi de șasiu, tablă de la diferite jgheaburi, conducte, angrenaje, motoare etc.).In concluzie, se poate arăta că, privit în ansamblu, există o preocupare de reducere a consumului de metal, atît la nivelul Centralei cărbunelui Petroșani, cît și la nivelul pre- parațiilor. Reducerea cerută de C.C.P. unităților pe anul 1971 a fost de minimum 1 la sută.In acest cadru general al preocupărilor, se distinge în mod deosebit preparația Lupeni, singura care are un plan de măsuri concretizat la specificul preparației pentru 1971, deși, din acest an, se vor începe aici lucrările de modernizare. Acest exemplu constituie o invitație lelalte conduceri țiilor de a lucra matic și concret tea răspunde la cerințele actuale ale economiei naționale — e- conomia de metal.Sîntem convinși că, printr-o coordonare mai atentă de către serviciile funcționale din C.C.P. (metode, electromecanic, plan-aprovizionare, dezvoltare) a unităților de preparare, a U.U.M.P. și a Bazei de aprovizionare șl transport se vor obține rezultate mai bune decît cele prevăzute, în consumul de metal.

rezis-casă- părți

și pentru ce- ale preparata mod siste- pentru a pu-

+ Zilele acestea au sosit 
două combine PK-7, din im
port, pentru săparea galerii
lor. Se preconizează reparti
zarea lor la E. M. Vulcan și 
- probabil - E. M. Paroșeni,

< Recent, s-au mai primit 
patru cărucioare de perforat, 
care au fost distribuite exploa
tărilor miniere Dilja, Paroșeni, 
Bărbăteni și Uricani.

Se experimentează, in 
momentul de față, la minele 
Dilja, Lonea și Petrila un nu
măr de circa 250 armături 
S.G.-18 cu profil jgheab, 
caracteristici superioare.

Zestrea
tehnică

a minelor se
îmbogățește

„Matisa" — un agregat modern de mare randament văzut des la lucru, executind o mare complexitate de operații de întreținere a căii ferate din Valea Jiului.
Explozia taie metalul

ucroinean HarkovCreștere viguroasă pe tulpina
extracfiei carbonifere

TEHNICA 
NOUA IN 

LUME
Mașină de săpat tunele

O firma constructoare de 
mașini din R.D.G. a livrat o 
foreză de săpat tunele de 15 m 
lungime și cu greutatea de 75 
tone. „Cirtița de oțel" trebuie 
să sape în apropiere de Ko- 
rn.otau, in Munții Metalici, o 
galerie de aducție de aproa
pe 7 km. lungime. Piatra va fi 
străpunsă cu viteza de 25 m 
pe zi. După terminarea gale
riei, cca. 30 milioane litri de 
apă se vor scurge pe oră prin 
tunel intr-un lac de acumulare.

In orașul 
au fost terminate operațiunile 
de montare a unei instalații 
în care explozia este folosită 
pr'ru tăierea metalului.

Esența metodei constă în 
aceea că, grație energiei ex
ploziei, cuțitele capătă o vi
teză de mișcare ce ajunge la 
50 m/sec. In timpul acceleră
rii, ele acumulează o mare 
cantitate de energie cinetică 
consumată apoi pentru tăierea 
metalului. Trasarea are loc în 
su':mi de secundă.

In camera de explozie se 
debitează un amestec de aer 
comprimat și gaz combustibil. 
Cu ajutorul unei scintei elec
trice, amestecul explodează și, 
extinzindu-se, produce „o îm
pușcătură" din țeavă. Se pro
duce o mișcare în sens con
trar a cuțitelor care taie me
talul.

Mașina poate fi folosită 
pentru tăierea metalului fier
binte în producția de lamina
te și în secțiile de forjare- 
ștanțare.

Noile obiective economice stabilite de Congresul al X-lea al partidului pentru etapa de dezvoltare multilaterală și superioară a patriei socialiste, în care am pășit de eurînd, sint de proporții și dinamici impresionante, în toate ramurile e- conomiei naționale. Dezvoltarea atît de rapidă a industriei românești își are temelia și realismul împlinirii în propriile resurse naturale ale țării noastre asupra cărora secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea la ședința xecutiv al C.C. guvernului din 1970, treze nicul mai de materii prime și materiale. Urmărind înfăptuirea sarcinilor puse de partid în acest sens, creșterea extracției cărbune din Valea Jiului primit noi anii cincinalului 1971—1975, a căror desfășurare a început cu, avînt. Noi și noi zăcăminte de- huilă din bazin își porrifesc în acești ani izvoarele spre uzinele cocsochimice din centrele siderurgice și marile unități e- nergetice, tot mai numeroase. E deajuns să amintim în a- cest sens eforturile ce se fac pentru lărgirea și modernizarea producției minelor existente și crearea de noi capacități de extracție — adevărate mlădițe de împrospătare și amplificare a forțelor productive angajate în bătălia pentru sporirea extracției de cărbune în bazin la nivelul de peste 11 milioane tone în 1975. Una din aceste mlădițe noi răsădite pe trunchiul viguros al mineritului carbonifer din Valea Jiului este și tînăra mină Bărbăteni. Despre creșterea ei am avut o convorbire rul șef Goanță :— Ce

Interviu cu ing. VASILE GOANȚA, inginer șef al Exploatării miniere Bărbăteni califica ajutori mineri, găti și

Comitetului E- al P.C.R. și a 25 noiembrie să-și concen-îndeamnăatenția, talentatul și har- nostru popor, pentru a fi intens folosite ca surse

ajutori mineri și 20 mineri pentru a deveni Tot în 1971 vom pre- primii combaineri. Pentru acest an avem asigurat e-fectivul de muncitori la nivelul creșterilor prevăzute să le înregistreze producția. Probleme ce nu depind de noi și care trebuie rezolvate neapărat pentru a face față creșterilor de efectiv și stabilizarea lui mai -există încă. In primul rînd, va trebui rezolvată terminarea construcției și darea în folosința colectivului nostru a complexului social-administrativ la întreaga capacitate încă în cursul primului semestru 1971; în al doilea rînd, ne-ar fi necesar un număr mai mare de apartamente preferință, in Viscoza IV, minei Bărbăteni, pentru a se lichida naveta muncitorilor și cadrelor tehnice la serviciu din alte localități ale municipiului (chiar și de la Petroșani — n. n.).— Alte preocupări actuale și <Ig perspectivă ale comitetului d£ direcție și colectivului dv. ?— Ne stă permanent in a- tenție asigurarea unor condiții optime de muncă și de siguranță în subteran. Pentru a se asigura un aeraj corespunzător dezvoltării lucrărilor de extracție și extinderii minei, ta cursul acestui an se construiește și va fi pusă în funcțiune stația principală de aeraj Valea Bonei cu un debit de 7 000 mc aer/minut pentru care se sapă un suitor de aeraj cu o lungime de 200 ml. In ce privește perspectiva dezvoltării minei pentru anii următori, ne preocupă să deschidem în acest an prin transversala nr. 2, stratul 8—9 și stratul 15 de unde se va putea spori producția minei în 1972 la nivelul celor 200 000 tone planificate. De asemenea, tot în cursul acestui an, vom ataca importante lucrări de deschidere la vest de puțul auxiliar spre Valea Vacii (cca. 3 km de galerie). Magistrala, pentru colectarea producției la orizontul 650, ce o vom ataca tot în acest an, va străbate întreg cîmpul minier Bărbăteni con- centrînd aici — începînd din anul 1974 — întreaga producție a minei care va atinge în acel an 400 000 de tone și va fi transportată atît în subteran, cît și la suprafață spre preparația Lupeni, numai pe benzi de cauciuc. Acest lucru va conferi transportului de cărbune ritmicitate, siguranță în desfășurare, ceea ce se va răs- frînge pozitiv asupra întregului proces de extracție din a- bataje, va răspunde imperativelor mineritului modem care în anii acestui cincinal va, a- vea un larg cîmp de afirmare la mina nouă de la Bărbăteni.Colectivul nostru de muncă aflat în plin proces de închegare, omogenizare și maturizare, este hotărît să nu-și p-e- cupețească forțele pentru a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce-i revin privind dezvoltarea capacităților în subteran, creșterea producției de cărbune cocsificabil în ritmul și proporțiile prevăzute, la înălțimea tuturor exigențelor mineritului zilelor noastre.

firacteriza producția minei va concentrarea ei mare. In blocul XII întreaga producție — evacuată cu transportoare grele TR-3 comandate de la distanță — se va concentra într-un singur punct de încărcare cu comandă centralizată. La fel, producția din blocul XI, de la abataje și pînă la buncărul colector (care va deservi 4 abataje in prima fază, iar în ultima 8 abataje) transportul va fi mecanizat ou benzi transportoare cu comandă centralizată, ceea ce înseamnă, pe ansamblu] transportului producției, puncte puține de care, siguranță mărită rației ca atare, personal servire în regie redus ric și prin aceasta o a cheltuielilor de producție.Legat de problemele transportului producției, aș vrea să mai arăt . că anul acesta. cărbunele se va mai scoate la * ziuă pe la mina Lupeni, dar acordăm întreaga atenție executării în subteran a lucrărilor miniere necesare pentru a se trece la scoaterea producției pe la Valea Mierlesei. Se are în vedere în acest sens săparea galeriei de la cota 700 m (1,2 km lungime) pe unde se va da tre Valea fi extrasă aici.— Alte probleme puse pe tapet pentru rezolvare în creșterilor prevăzute ducție ?— Firește, cheia de întregii noastre orientări , și activități o va constitui, în acest an, și în cei viitori, asigurarea unui ritm susținut de creștere a indicatorului de productivitate. De altfel, pentru acest an, ni s-a dat pentru prima dată ca sarcină de plan o productivitate a muncii de 1,2 tone cărbune pe post la nivelul exploatării. Este un indicator destul de mare pentru început, dar și resurse avem pentru realizarea lui. Dezvoltarea extracției de cărbune se face pe seama abatajelor cu front lung — metodă care, prin excelență, permite promovarea tuturor factorilor ce concură la creșterea productivității muncii și în primul rînd mecanizarea complexă a operațiilor grele și cu volum mare de efort fizic. In anul 1971 vom avea la Bărbăteni în funcție primele abataje frontale echipate cu mijloace de susținere metalică hidraulică. Insistăm pe lîngă Centrala cărbunelui să ne dea din acest echipament în cursul trimestrului I, căci avem create condițiile pentru a-1 introduce deja într-un frontal și a însuși utilizarea lui.Vom continua pregătirile în vederea trecerii în anul 1972 la tăierea mecanizată cu combina de abataj 1 K 52. Pentru a avea cadrele muncitorești pregătite la nivelul dezvoltării capacităților de producție și dotării modeme, în cursul a- cestui an au fost încadrați la școala de calificare de pe lîngă mina Lupeni — cu scoatere din producție — un număr de 40 vagonetari pentru a se

minei se deschide o dată cu noul an și cincinal ?— Mai întîi aș vrea să fac precizarea că mina Bărbăteni a început să dea producție numai de pe la mijlocul anului trecut. Capacitatea ei, forțele colectivului nostru sint în creștere din toate punctele de vedere. Pentru anul 1971 este prevăzut să se extragă 100 000 tone cărbune, adică o dublare a volumului producției față de cel realizat anul trecut.— Și în următorii ani, pînă în 1975 ?— Creșterea din acest an a producției constituie premisa celei din 1972 care e prevăzut să atingă un volum dublu — 200 000 de tone, pentru ca în ultimul an al cincinalului să facă un salt pînă la 500 000 tone. Dar dezvoltarea cu a- devărat accentuată a capacității de extracție din abatajele de sub Valea Mierlesei se după 1975, urmînd să gă volumul de vîrf a] ției — 1,8 milioane în anul 1985.— Intr-adevăr, seniște niveluri de creștere a capacității minei care, mai a- les în perioada finală, sînt impresionante. Cum și în ce direcții fundamentale deschide și netezește drumul spre ele colectivul mineresc la a cărei conducere luați parte ?— înainte de a scruta mai adine orizontul dezvoltării minei, ne preocupă crearea capacităților pentru extragerea celor 100 000 de tone planificate pentru anul de față. In primul semestru al anului 1971 deschidem și pregătim pentru exploatare stratele 4 și 5 din blocul XII. Paralel pregătim Capacitățile din stratul zonturile 800 și 750 pe est și vest ale blocului o trăsătură esențială ce

de a impulsuri pentru

revelatorie cu ingine- al minei, tov. Vasileorizont de dezvoltare a potențialului productiv al

prevădfazala

Llteciștiî

va face se atin- produc- tone —talică, în montajului U.U.M.P., ce aduc o buțiela acțiunea de e- conomisire a ma-
utilajecontri-însemnată

3, ori- aripile XI. Ca va câ

Prese pentru confecționat plasă me-

terialului lemnosîn abataje.
Foto : I. LICIU

VISCOZA" LUPENI

încăr- a ope- de de- nume- scădere
ta Lupeni, de cvartalul nou pentru salariații centa respectivă.

O astfel de instalație ar
meazâ să fie expediată in
R.F.G, unde o firmă din
Dusseldorf a achiziționat li-

Cablu electric 
superconductor

toată producția că- Mierlesei pentru a la ziuă pe puțul de
vederea la pro-boltă a

Oamenii de știință din Mos
cova sint autorii unui model 
de cablu superconductor care 
poate lăsa să treacă prin el 
un curent electric cu putere 
de pînă la 100 000 A.

Cablul reprezintă o țeavă, 
înăuntrul căreia se află un 
termoizolator, un fir din niobiu 
și heliu lichid. In cursul tran
sportului de electricitate, pier
derile la rezistență sint, prac
tic, egale cu zero.

Toate metalele manifestă re
zistență față de curentul elec
tric. Dar unele din ele, în 
particular niobiul, la tempera
tura apropiată de zero abso
lut (~273°C), devin supercon- 
ductoare. In noul cablu, aceas
tă temperatură este creată de 
heliul lichid.

Superconductoarele pot crea 
un sistem absolut nou de tran
sportare a energiei electrice la 
distanțe mari. Bunăoară, în 
perspectivă, printr-un astfel de 
cablu, energia de la centralele 
electrice din Siberia se va tran
sporta, practic, fără pierderi 
în partea europeană a U.R.S.S.

Ciment care 
se întărește rapidsporesc tonelede fiervechicolectatContinuînd acțiunea colectare a fierului lansată de comitetul U.T.C. al E. M. Lonea, membrii organizației de oază a sectorului VIII și-au dat întîlni- re, duminică 17 ianuarie, în incinta minei.Prin muncă voluntar-patrio- tică, cei 13 tineri, în frunte cu minerul șef de brigadă Ion Aprofirii, au reușit să colecteze din incinta exploatării 10 tone de fier vechi, mărind astfel zestrea comitetului Lonea la 40Asemenea organiza și cît tinerii de la această exploatare sînt hotărîți să întâmpine lucrările Congresu-, lui U.T.C. și semicentenarul creării P.C.R. cu frumoase realizări în niul economic. SimionMircea ZEMBER

de vechi,

U.T.C. al minei tone.acțiuni se vor în viitor, întru-
noi și dome-

Rezultatele obținute de tre colectivul fabricii noastre în anul de eurînd încheiat privind calitatea firelor de viscoză (s-a realizat 71,2 la sută fire de calitatea A, fa(ă de 71 la sulă planificat) sînt de natură să mobilizeze pe fiecare dintre noi — de la muncitor la inginer nerii unor frumoase în cinalului în toții sîntem clni'e ni le etapă tății, ciiț.ie cienței activității economice în fiecare întreprindere o constituie rid ■. area necontenită a produselor sub aspect calitativ, competitiv. In acest an este prevăzut ca procentul firelor de viscoză de calitate A în fabrica noastră să fie de 71,2 la sută. Aceasta înseamnă că fiecare salariat al fabricii, la locul său de muncă, trebuie să se ridice cel puțin la nivelul exigențelor cu care a muncit anul trecut, să respecte întocmai disciplina tehnologică, în vederea obținerii unor produse cu o calitate superioară nivelului atins, iar corpului tehni- co-ingineresc îi revine sarcina de a acorda întreaga asistență tehnică necesară, la fiecare punct-cheie din fluxul tehnologic privind asigurarea

mari pune privind cu cît se esențială

— de la— în vederea obți- rezultate și maiprimul an al cin- care am pășit. Cu conștienți de șarpe în care partidul față în această problema cali- știe că o con- a creșterii efi-

1 tății firului. Pentru deplina reușită a acestui obieetiv — îndeplinirea și depășirea sarcinilor la indicatorul calitate — încă de la începutul anului s-a întocmit un plan de acțiune privind pregătirea „bunei calități" pe anul în curs. In legătură cu această acțiune, inginerul Arthur Dăringă din cadrul serviciului producție al fabricii ne-a precizat cîteva db-e'-rti de urmat : „Măsurile prevăzute în acest plan de acțiune vor duce, prin realizarea lor, la o creștere evidentă a ca’itătii firului. Desigur, acestea sînt numai o parte din măsurile ce se vor lua urmînd ca, în continuare, tehnic al fabricii să soluții tehnice și > rice, mai eficace, pentru înlăturarea factorilor care duc la de-recierea calitativă a firului*.„Luna calității* pe anul în curs va trebui precedată, printre altele, de măsuri hotărîte oentru perfecționarea ambalatelor si a modului de transoort, în vederea asigurării integrității produselor. în acest sens se va experimenta, pe ambalaje existente, protejarea bobinelor prin căptușirea cu material provenit din recuperarea deșeurilor de viscoză, și, de asemenea. se va experimenta ambalarea firelor de mătase artificială în ambalaje din material plastic. De altfel, în direcția

colectivul caute noi organizato-

aplicării acestor măsuri s făcut deja primii pași. Pentru protejarea bobinelor s-a pregătit materialul necesar ambalării, și, deci, protejării a 7 lăzi, pentru început, care vor fi trimise beneficiarilor', urmă- rindu-se apoi dacă rezultatele sînt cele scontate. Și în realizarea măsurii privind experimentarea ambalării firelor în ambalaje (lăzi) din , material plastic s-a făcut un început concret. Prototipul ambalajului preconizat este gata, urmțnd ca acesta să fie avizat de comisia tehnică a fabricii, fie introdus perimental.Este știut produse de diționată nemijlocit de continua ridicare a pregătirii profesionale, atît a personalului ce produce efectiv produsul respectiv cît și a celui ce controlează modul de realizare a lui pe parcursul procesului tehnologic și de fabricație. In această direcție se prevede să se efectueze verificarea cunoștințelor personalului C.T.C. (la- boranți și controlori) și ridicarea calificării acestuia prin’lecții cu teme de specialitate ’organizate pe locuri de (laborator chimic, textil, trol interfazic și control dus finit). De asemenea, vor organiza concursuri meserii, pe teme de calitate

ca apoi, să în fabricație ex-că realizarea unor calitate, este con-

muncăcon-pro-sePe

acordîndu-se stimulente materiale cîștigătorilor. La îndrumarea comitetului de partid și cu sprijinul sindicatului și organizației U.T.C., se elaborează un larg program de popularizare a acestor acțiuni prin emisiuni la stația de radioamplificare a fabricii, prin aduni” dicale, afișe, pliante, pic.'um și prin înființarea „vitrine ale calității" după cum s-a văzut, au rezultate foarte bune în na calității* (noiembrie) a lui trecut.' In tot cursul anului, comitetul de direcție va urmări riguros rezultatele -acestei acțiuni, prin contacte directe cu beneficiarii fabricii noastre, eu care ocazie se va vedea, „pe viu", în ce măsură calitatea firului nostru corespunde pretențiilor și cerințelor de producție ale beneficiarului, tregul colectiv al F.F.A. „Viscoza" Lupeni participă cu însuflețire la desfășurarea acestei acțiuni de ridicare a calității produselor noastre, avînd convingerea că, implicit, participă la ridicarea prestigiului colectivului, a fabricii Obiectivul ’fnajor al salariat, colectiv este anul 1971 un

i e lunare ale grupelor- sin- lozinci, unor care, dat „lu- anu-

La Fabrica din Dneprodzer- 
jinsk se produce un ciment, 
grație căruia o îmbrăcămin.e 
de șosea din beton poate fi 
confecționată de 20 de ori mai 
rapid decît în mod obișnuit.

Betonul preparat din noul 
ciment se întărește in 10 mi
nute. El a fost folosit in ba
zinul de minereu de fier din 
Krivoi-Rog, făcînd posibilă re
nunțarea la cuvelaj în cursul 
construirii galeriilor miniere. El 
a fost pulverizat pe pereți, 
ceea ce a permis ieftinirea 
substanțială a lucrărilor.

Se preconizează folosirea in
tr-un viitor apropiat a noului 
material la repararea îmbrăcă
mintei din beton la șosele și 
pe pistele de pe aeroporturi.

Cimentul despre care s a 
vorbit moi sus nu este atacat 
de săruri și acizi și, intr-un 
mediu agresiv, are o durată de 
serviciu de 10 ori mai mare 
decît un ciment obișnuit.

Presă hidraulică 
transportabilă

Tn-

noastre, fiecărui nostrua întregului de a face an al calității.

i. bAlan

Linia a ll-a de brichetare 
Coroești a intrat In funcțiune

Inginerii de la Combinatul 
„Vorkuta-Ugol" au realizat o 
presă hidraulică pentru poan- 
sonarea în șine a unor găuri 
cu diametrul de 25.5 mm.

Presa este transoorțobilă. 
Ea nu cîntărește decît 45 '-q 
și poate crea un efort de 
55 000 kg. Grație acestei pre
se, lucrările sint accelerate de 
6-10 ori, în funcție de felul 
șinei, în comparație cu insta
lațiile existente folosite pentru 
practicarea de găuri cu acest 
diametru.

linia a doua de bri- urmare a terminării de la focarul uscăto- bună calitate, a fost
De două zile a intrâtchetare de la preparația lucrărilor de remediere a rului. Execuția ca atare,„opera" unei echipe harnice, din care s-au evidențiat, în mod deosebit, I. Sclănzan, T. Trif și Șt. Berki.

în funcțiune Coroești, ca deficiențelor rapidă și de
M. BLENDEAPOP
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Ultimele
știri
sportive

Protocolul celei de-a treia sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-franceze 

de colaborare economică, tehnică

Declarația unui 
purtător decuvint 

al M.A.E. al 
R.D. Vietnam

si științificăPARIS 19 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Paris a fost semnat protocolul celei ide-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, tehnică și științifică, prin care se stabilește programul de activitate pe anul 1971 al Comisiei și al comitetelor și grupelor mixte de lucru. Protocolul a fost semnat, din partea română, de Manea Mănescu, președintele Consiliu-

par-Gis-eco-celei

Proiectul 
platformei oolitice 

pe 1971 a 
Partidului 

liberal-democrat 
din Japonia

lui Economic al Republicii So- . cialiste România, iar din tea franceză, de Valery card d’Estaing, ministrul ndmiei și finanțelor.Remarcind că lucrărilede-a treia sesiuni a Comisiei mixte s-au desfășurat în spiritul principiilor Declarației româno-franceze din iunie 1970, conducătorul delegației române, Manea Mănescu, și conducătorul delegației franceze, Valery Giscard d’Estaing, au relevat în alocuțiunile rostite cu prilejul semnării protocolului, dorința manifestată de ambele țări pentru dezvoltarea și diversificarea cooperării, subliniind că protocolul încheiat și acțiunile convenite deschid noi perspective pentru extinderea colaborării economice și teh- nico-științifice reciproc avantajoase dintre România și Franța. Conducătorii celoi' două delegații și-au exprimat convingerea că traducerea în viață a programului va duce la amplificarea schimburilor comerciale. a cooperării economice, științifice și tehnice, reprezen-

tînd o contribuție importantă la dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-franceze. Ei au evidențiat atmosfera cordială de deplină înțelegere, în s-au desfășurat lucrările unii.Referindu-se la bilanțul nic al activității depuse, delegației franceze, Giscard d’Estaing, a printre altele : „Progresele realizate în cursul acestei sesiuni și interesul manifestat de întreprinderile franceze față de cooperarea franco-română confirmă din plin, locul de frunte pe care îl ocupă România în cadrul politicii de cooperare desfășurate între Franța și țările socialiste. Comisia mixtă — a subliniat șeful delegației franceze — a recunoscut posibilitățile favorabile acestei cooperări, îndeosebi în domeniile unor noi sectoare de activitate, cum sînt cel al industriei telecomunicațiilor, al construcțiilor feroviare și navale. De asemenea, ea a explorat diversele modalități de acțiuni comune pe terțe piețe".

care sesi-♦ rod- șeful Valeryspus,

HANOI 19 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care protestează împotriva bombardării părții de nord a zonei demilitarizate și a provinciei Quang Binh de către aviația americană.Declarația menționează că, în zilele de 15 și 16 ianuarie, avioane americane de diferite tipuri, inclusiv bombardiere „B-52", au lansat o mare cantitate de bombe explozive și bombe cu bile asupra localității Huong Hap, situată în partea de nord a zonei demilitarizate, iar la fost aruncate unei zone Quang Binh.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se arată în declarație, condamnă aceste acte de război și denunță în mod ferm pretinsa reacție de „autoanărare" invocată de autoritățile americane pentru a-și ascunde actele lor agresive. Totodată, declarația relevă că "onorul vietnamez va da riposta cuvenită actelor de încălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam.

LIMA 19 (Agerpres). — E- cliipa de fotbal Dinamo București a susținut luni la Lima un meci internațional in compania cunoscutei formații peruviene Universitario de Deportes. Jocul a plăcut celor peste 10 000 de spectatori și s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 1—1. In deschidere, Velez scorul locală

15 ianuarie au rachete asupra din provincia

echipa iugoslavă Mostar a dispus cu de 2—1 de formația Juan Aurich.
DE JANEIRO gerpres). — Echipa bal a Franței și-a turneul în Brazilia jucînd la Curitiba cu echipa F. C. Curitiba. Peste 35 000 de spectatori au urmărit acesț_joc care s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) în favoarea fotbaliștilor brazilieni.
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TOKIO 19. — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Partidul liberal-democrat din Japonia, partid de guver- nămînt, a dat publicității proiectul platformei politice pe a- nul 1971, care urmează să fie supus, joi, convenției sale spre dezbatere. După presa din Tokio, conceput ca un Indicații generale brii partidului s îndreptar ] vitatea lor.In. proiectul liberal-democra- ților se acordă o mare importanță aplicării ultimelor descoperiri în domeniul științei și tehnologiei pentru dezvoltarea economiei și crearea unor condiții mai bune de- viață populației, menționîndu-se că acestor probleme nu li s-a acordat pînă acum atenția necesară. Totodată, se subliniază urgența desfășurării unor largi acțiuni împotriva poluării aerului și a mediului înconjurător — una dintre chestiunile de stringentă actualitate pentru Japonia. Proiectul de platformă al P.L.D. atrage, de a- semenea, atenția împotriva exagerării dezvoltării forțelor militare, deoarece aceasta ar duce Ia împovărarea economiei naționale.In ce privește raporturile cu Republica Populară Chineză, proiectul relevă că P.L.D. trebuie să promoveze în mod activ și pozitiv o politică de normalizare a relațiilor chino-ja- poneze.
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cum remarcă proiectul este ansamblu de pentru mem- și nu ca un practic pentru acti-
de cri- termen prezen- privind

fiUn avion militar de tipul „Phantom", aparținînd forțelor aeriene americane din Europa occidentală, s-a prăbușit, la numai cîteva minute după decolarea sa de la baza Fuerstenfeldbruck, din Bavaria. In urma accidentului, și-au pierdut viața pilotul și un medic militar, care se găseau la bordul avionului.

S.U.A. au suspendat ajutorul 
economic și militar acordat 

Ecuadorului

Intr-o recentă întîlnire cu conducătorii companiilor din industria de construcții, care a avut loc la Casa Albă, președintele Nixon a calificat situația existentă în acest domeniu drept „o situație ză". El a cerut ca în de 30 de zile să-i fie tate recomandările măsurile care se impun.© In sediul unei federații a Partidului Socialist Italian a fost aruncată o sticlă incendiară. Focul a fost repede . stins de pompieri. La Trento a fost atacată mașina secretarului federației locale a Sindicatului oamenilor muncii din sectorul metalurgic și al construcțiilor de mașini. Cîteva minute mai tîrziu, la un cămin al Facultății de sociologie din același oraș, o explozie a ț^ovocat daune serioase clădirii.In ultimele săptămîni, au fost înregistrate în Italia mai multe atentate contra sediilor unor partide politice de stînga, organizații sindicale sau clădiri publice.•> Un avion de tip „Starfi- ghter", aparținînd forțelor a- eriene vest-germane, s-a prăbușit marți, cu puțin timp înainte de a ateriza pe aeroportul Noervenich. Pilotul a reușit să se salveze cu parașuta. Acesta este al 127-lea avion „Starfigh- ter" pierdut de Bundeswehr.

© In incinta Universității din Lisabona a avut loc o nouă ciocnire între studenți și poliție, anunță din capitala Portugaliei corespondentul agenției France Presse.Poliția a intervenit cu brutalitate pentru a împrăștia grupurile de studenți care intenționau să organizeze o adunare la Universitate.Acțiunile studențești se încadrează în actua'a camnanie de proteste împotriva politicii interne si externe a guvernului.de externe al Luns, aflat S.U.A., a axiit cu secretarul în
(B< Ministrul Olandei, Joseph într-o vizită în luni convorbiri de stat, William Rogers,cursul cărora au fost abordate o serie de probleme internaționale, între care situația din Orientul Apropiat și relațiile Est-Vest. La convorbiri a participat și Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat pentru problemele Orientului Apropiat.

în ajunul reluării
negocierilor 

franco-algeriene

© Președintele Prezidiului, Sovietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi. a părăsit. Ia 19 ianuarie. Cairo, nlecînd snre Moscova. El a făcut o vizită oficială de cîteva zile în R. Y.U., la invitația președintelui acestei țări, Anwar Sadat.La plecare, oasoetele a fost condus de președintele Sadat și de alte persoane oficiale.
Interviul acordat de ministrul afacerilor externe 

algerian ziarului „El Moudjahid”ALGER 19. — Coresponden- Agerpres, Constantin Ben- transmite : In ajunul relu- negocierilor franco-algeri- de la Paris, ministrul a-
tulga, ării ene facerilor externe și șeful delegației algeriene la tratative, Abdelaziz Bouteflika, a declarat, într-un interviu acordat ziarului „El Moudjahid", că „actualele convorbiri înglobează totalitatea relațiilor algeri- ano-franceze și au ca obiect ansamblul problemelor deosebit ză că de complexe ce interesea- ambele țări". El a arătat „necesitatea discutării coo-

perării în lumina . experienței de pînă acum este de natură să degajeze un suflu nou. De aceea, tratativele cer, evident, un oarecare timp".Referindu-se la statutul societăților petroliere străine, care exploatează zăcămintele sana- riene de hidrocarburi, ministrul algerian a subliniat că această problemă trebuie privită, în primul rînd, prin prisma politicii economice a Algeriei de instaurare a controlului deplin asupra bogățiilor sale național le și de valorificare a acestora în interesul propriei sale voltări.

• Un număr de 25 emigranți politici bolivieni, eliberați recent în baza decretului amnistie adoptat la anului trecut au sosit litatea chiliană Arica.Autoritățile chiliene dat celor 25 persoanelitic pe o durată limitată de 15 zile, timp în care emigran- ții bolivieni urmează să-și a- ranjeze formalitățile pentru stabilirea permanentă în alte țări. ,

de sfîrșitul în loca-au acor- azil po-

dez-
Varșovia

A

Intiinirea polono-olandezăVARȘOVIA 19 — Corespondentul Agerpres, Iosif Dumi- trașcu, transmite : La Varșovia a început intîlnirea polono-olandeză cu participarea unor cunoscut,i parlamentari, oameni de știință și publiciști. Delegațiile sînt conduse de prof, von Geusau, directorul Institutului „John Kennedy" din Tilburg, și de R. Frelek, directorul Institutului pentru

din zi a problemeprobleme internaționale Varșovia. Pe ordinea de întîlnirii figurează legate de securitatea și colaborarea pe continentul european, relațiile Est-Vest, stadiul și evoluția relațiilor bilaterale în diverse domenii. Intîlnirea organizată de Institutul pentru probleme internaționale din Varșovia este prima de acest gen între cele două țări.

PEKIN 19. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, precum și Biroul Politic al C.C. al F.U.N.K. și Guvernul Regal de Unitate Națională au adresat, un apel poporului khmer, cerîndu-i să-și mobilizeze toate eforturile în vederea intensificării luptei împotriva administrației Lon Noi, a intervenției imperialismului american și a aliaților acestuia.Ferm unite în lupta lor — se subliniază în apel — forțele patriotice cambodgiene au

NEW YORK 19 (Agerpres). — Greva polițiștilor din New York, declarată în sprijinul obținerii unor revendicări materiale, a intrat în cea de-a șasea zi. După cum informează agențiile americane de presă, unul dintre judecătorii Curții Supreme a

statului New York a semnat un ordin prin care declară ilegală această grevă și cere polițiștilor să-și reia activitatea. Sindicatul celor aproximativ 27 400 de polițiști newyorkezi a respins anterior un ordin similar. Președintele sindicatului, „A-

sociația benevolă a polițiștilor" a informat că negocierile cu municipalitatea, privind încheierea unui nou contract în locul celui expirat în prima zi a anului continuă să bată pasul pe loc. Polițiștii aflați în greyă răspund obligațiilor lor numai în cazuri de urgență.

© Agenția BTA transmitel că luni după-amiază, în apropierea aeroportului din Ziirich, s-a prăbușit un avion de pasageri aparținînd ene ale Bulgariei, de călători și din chipajului au fost mai 4 persoane.
liniilor acri-Din cei 39 membrii e- salvate nu-

Sofia a fost semnat un între întreprinderea „Rudmetal" și ' firma „Italsider", carteparte din țevile rietete- conductei de —Bulgaria și conductei
® La contract bulgară italiană livra o sare U.R.S.S.- de țiței Sabla—Plevna.
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© In clădirea fostului Consiliu de control .............. —linul occidental marți cea de-a a ambasadorilor Britanii, S.U.A.După cum se arată în comunicatul difuzat Ia încheierea reuniunii. a fost continuată examinarea, într-o atmosferă de lucru, a problemelor care constituie obiegțul discuțiilor. S-a convenit ca următoarea întîl- nire să aibă loc la 9 februarie, iar consultările ate Ia nivelul

aliat din Ber- a avut loc 13-a reuniune Franței,. Marii și U.R.S.S.

să fie continu- experților. <intentat locote-® Procesul nentului William Calley, acuzat de masacrul comis la Song My, a fost amînat pentru o perioadă de cel puțin 10 zile. In acest timp, acuzatul urmează să fie supus unui examen psihiatric. După cum se știe, procesul intentat locotenentului Calley a început la 16 noiembrie anul trecut.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Guvernul S.U.A. a adus la cunoștința autorităților Ecuadorului hotărîrea privind suspendarea imediată a creditelor de ajutor economic și militar acordat acestei țări, menționînd că examinează și alte măsuri, ca urmare a sechestrării de către forțele navale ecuadoriene a unor vase americane de pescuit. Aceste nave au pescuit într-o zonă situată în limitele celor 200 de mile marine asupra cărora E- cuadorul și-a extins suveranitatea, considerîndu-!e sale teritoriale. Statelenu recunosc decît limita de 12 mile marine.
apeleUnite

Guvernul de la Quito a acuzat S.U.A. că prin hotărîrea anunțată încearcă de fapt să saboteze lucrările conferinței de la Lima, la care reprezentanții mai multor țări latino- americane discută problema drepturilor de pescuit la mari adîncimi, preconizând extinderea limitelor apelor lor teritoriale la 200 mile marine. Intr-o declarație dată publicității luni, guvernul ecuadorian afirmă că este mai mult decît o coincidență faptul că tocmai în aceste zile nave americane de pescuit au desconsiderat avertismentele, ‘ pescuind în limitele celor ,200 mile marine.

PRAGA 19 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei vor avea Ioc între 30 ianuarie și 2 februarie înorașul Oslrava. In programul competițional figurează întîl- niri individuale Ia cele 5 probe și pe echipe. In primul tur, în competiția masculină, echipa României va întîlni formația Cehoslovaciei. La turneu participă 18 echipe, printre care U.R.S.S., Anglia, Iugoslavia, Suedia și altele. Competiția feminină se anunță, de asemenea, interesantă. Organizatorii au stabilit ca echipele României, U.R.S.S. și Cehoslovaciei să joace direct în turul doi. La campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei și-au anunțat participarea pentru prima oară și jucători din Australia.
★

Conferința statelor membre 
ale Commonwealth-uluiSINGAPORE 19 (Agerpres). — După cinci zile de dezbateri, cea de-a 18-a conferință a statelor membre ale Common- wealth-ului nu a putut ajunge la o soluție de compromis în legătură cu adoptarea unei poziții comune față de intenția declarată a Marii Britanii de

a livra arme regimului rasist din Republica Sud-Africană. Intr-un ultim efort de depășire a acestor dificultăți, marți dimineața au început lucrările iijk'i reuniuni secrete la care participă numai președinții și prim-miniștrii prezenH la conferință.

ATENA 19 (Agerpres). — Recordmanul mondial în proba de săritură . cu prăjina, atletul grec Papanicolau (5,49 m), este complet restabilit de pe urma accidentării la un picior. El a declarat ziariștilor că în sezonul de iarnă se va antrena în R. F. a Germaniei unde se află în prezent la un tratament. Papanicolau se va pregăti aici în vederea campionatelor europene de sală.

Filipine

★SAO PAULO 19 (Agerpres). — Echipa vest-gțrmană de fotbal F. C. Kbln, care se află în turneu în Brazilia, a jucat la Sao Paulo cu echipa F. C. Sao Paulo. Fotbaliștii. brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1).
U Thant nu intenționează

să accepte un nou
NEW YORK 19 (Agerpres). — In prima sa conferință de presă din acest an, secretarul general al O.N.U., U Thant, a anunțat că nu are intenția de a accepta un nou mandat de cinci ani la expirarea actualului termen pentru care a fost ales’ (31 dec. 1971), intenție pe Care o făcuse deja cunoscută cu prilejul realegerii sale din 1966. In cadrul acestei conferințe de presă, secretarul general al Națiunilor Unite și-a exprimat și punctul său de vedere asupra portante probleme nale. U Thant a printre condițiile

unor im- internațio- opinat că prioritare

în cursul anului 1970 remarcabile pe plan politic și diplomatic.obținut succese militar,In decurs de zece luni, palrio- ții khmeri au scos din luptă peste 150 000 de soldați și o- fițeri din rîndul trupelor inamice, au distrus sau capturat aproximativ 5 000 de vehicule militare, au doborît 500 de a- vioane și au scufundat 80 de ambarcațiuni militare ale forțelor inamice. Pînă în prezent, forțele armate populare khmere au eliberat 70 la sută din teritoriul țării, controlînd o zonă cu o populație de peste 4 milioane locuitori, se spune în apel. In regiunile eliberate au fost instituite organe ale puterii populare, care acționează în vederea înfăptuirii programului politic al Frontului Național Unit al Cambodgiei. Administrația Lon Noi, menționează apelul, este țară, cît și pe țional. Ea este de față nevoită la Pnom Penh, încercuit de fprțele populare de eliberare.In lupta pe care o desfășoară — subliniază apelul — patrioții cambodgieni și-au întărit solidaritatea militantă cu popoarele din Vietnam și Laos, conform declarației elaborate în cadrul conferinței la'nivel înalt a popoarelor din Indochina.Eșecurile militare pe care

izolată atît în .plan interna- în momentul să seoraș ascundă complet armate
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mandat ■
■

ale păcii în Vietnam se numără instalarea la Saigon a unui guvern de largă reprezentare, care să se bucure de adeziunea populației din Vietnamul de sud. Fără a- ceasta, a spus el, nu se va putea înregistra nici un progres în cadrul actualelor negocieri. U Thant a afirmat că această opinie este împărtășită de un număr mereu crescînd de personalități marcante din Statele Unite și din alte țări. Referindu-se la evoluția situației din O- rientul Apropiat, U Thant și-a exprimat părerea că misiunea Jarring se găsește în

momentul de față „într-un stadiu dintre cele mai delicate", dar că, fără a se pronunța asupra problemelor de fond pe care le comportă, el nutrește un optimism prudent în privința posibilităților ei de succes. Comentînd votul de la recenta sesiune a Adunării Generale asupra restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze Ia O.N.U., U Thant a afirmat că majoritatea statelor membre au dovedit, pentru prima dată în 20 de ani, că se pronunță în favoarea realizării importantului principiu al universalității O.N.U.
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le-au suferit, ca și protestele opiniei publice mondiale, în special ale celei american?, au obligat S.U.A. să-și retragă trupele de pe teritoriul cambod- , gian, relevă apelul. In același timp. însă, bombardiere de tip B-52 și alte avioane americane de la bazele din Tailanda bombardează zilnic vaste regiuni din Cambodgia. Totodată, acordînd un ajutor suplimentar de peste 255 milioane de dolari regimului Lon Noi, Statele Unite, împreună cu aliații lor saigonezi și tailandezi, pregătesc o intensificare a intervenției în Cambodgia.Semnatarii apelului cheamă forțele patriotice cambodgiene să consolideze unitatea F.U.N.K. și să continue cu hotărîre lupta, pînă la eliberarea completă a patriei. Cauza justă a poporului cambodgian — se a- rată în apel — se bucură de un ajutor crescînd din partea popoarelor din întreaga lume. La numai cîteva luni de la constituirea sa, Guvernul Regal de Unitate Națională al Cambodgiei a fost recunoscut și sprijinit de 22 de țări și de două organizații de eliberare națională. Biroul Politic al C.C. al P.U.N.K. și Guvernul Regal de Unitate Națională, subliniază apelul, își exprimă recunoștința profundă pentru acest sprijin efectiv.

© Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Emilio Colombo, va face, în zilele de 29—30 ianuarie a. c„ o vizită oficială la Paris, la invitația guvernului francez — se anunță într-un comunicat oficial difuzat simultan în capitalele celor două țări.In această vizită, premierul italian va fi însoțit de ministrul de externe, Aldo Moro.

MANILA 19 (Agerpres). — In prezent, în Filipine se discută pe larg problema stabilirii de relații diplomatice și comerciale normale cu Uniunea Sovietică și cu alte țâri socialiste — se arată într-o corespondență publicată de ziarul sovietic „Pravda". Este citată, printre altele, revista fi- lipineză „Free Times", care menționează că autoritățile de la Manila „trebuie să studieze tot ceea ce poate corespunde propriilor noastre interese. Nu încape îndoială că țările socialiste ne să cunoaștem mai state, să facem cu ceea ce nu poate decît să ne folosească". O altă publicație filinineză. ..Manfla Times", pledează pentru o orientare similară. ooinînd că, in felul acesta, Filipinele ar putea evita nnmerease dificultăți, atît la achiziționarea echipamentului necesar industriei sale, cît și la plasarea produselor naționale nțața externă.Abordarea lucidă a acestor prebleme. scrie . Pr.mda", dovedește că în Fii ini ne cîștigă teren "ă’-r-ea că ..izolarea artificială a devenit anacronism politic".

ZURICH 19 (Agerpres). — In urma rezultatelor înregistrate în proba masculină de slalom uriaș din cadrul concursului internațional de schi de la Adelboden (Elveția), în „Cupa Mondială" pe primul loc a trecut sportivul italian Gustavo Thoeni cu 90 puncte urmat de francezii Henri Duvilard — 89 puncte, Patrick Russel — 85 puncte, Jean Noel Augert — 77 puncte, elvețianul Edmund Bruggmann — 51 puncte, austriacul Karl Schranz — 49 puncte etc.In clasamentul pe națiuni conduce în continuare Franța cu 728 puncte, urmată de Austria — ția - 177 116 puncte, te etc.
430 puncte, Elve- puncte, S.U.A. — Italia — 73 punc-

★

relațiile cu vor ajuta bine aceste ele comerț,
RIGA 19 (Agerpres). — Proba individuală feminină din cadrul celui de-al 35-lea campionat unional de patinaj artistic a fost cîștigată de Marina Titova (în vîrstă de 18 ani) cu un total de 1 959,1 puncte. Pe locul doi s-a clasat Elena Aleksandrova — 1 932,4 puncte, urmată de Elena Kotova — 1 925,3puncte.La perechi victoria a revenit cuplului Irina Rodnina—Aleksei Ulaiiov cu 424.5 puncte. Pentru a doua oară consecutiv acest cuplu își adjudecă medalia de aur în campionatul U.R.S.S. Pe locul doi, cu 418,7 puncte, s-a clasat perechea Ludmila Smirnova—Andrei Suraikin.

Stațiunea munțiiBeskidy (Silezia)literalmente inva-
rică din
dată de turiști.In foto : Coadă

climate-

întreprinderea poligrafica Hunedoara — Subunitatea Petroșani

R. P. POLONA :

la stația funicular cu scaune pentruschiori.


