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Internaționale a Studenților

Organizațiile de partid din Valea Jiului, avînd în ju
rul lor masele largi, desfășoară zi de zi o activitate vie 
pentru mobilizarea celor ce muncesc în adîncurile minelor 
și pe șantierele de construcții, în uzine, ateliere, în exploa
tările forestiere, întreprinderile de transporturi, unitățile 
de prestații de servicii și îndeplinirea sarcinilor ce revin 
municipiului în cincinalul în care am pășit de curînd. 
Manifestîndu-se tot mai plenar ca factor politic conducător 
la locurile de muncă în care își desfășoară activitatea, or
ganizațiile de partid, comuniștii insuflă celor din jur o 
înaltă responsabilitate față de realizarea sarcinilor de pro
ducție, le dezvoltă elanul creator și spiritul de emulație 
socialistă. In toate exploatările miniere, în fiecare unitate 
economică, în instituții, pretutindeni cei care dovedesc o 
atitudine înaintată în producție și viața socială, spirit de 
disciplină și responsabilitate sînt comuniștii. Și este firesc 
să fie așa. Ei sînt purtătorii celei mai înaintate conștiințe, 
oameni care au o viziune clară asupra perspectivei, care 
sînt la curent cu tot ceea ce este înaintat. înfăptuirea sarci
nilor mari și tot mai complexe pe care procesul construcției 
socialiste le ridică în actuala etapă reclamă din partea fie
cărui membru de partid o disciplină fermă, bazată pe 
conștiință, pe spiritul unei înalte responsabilități. Sporirea 
răspunderii comuniștilor față de sarcinile încredințate, 
creșterea rolului conducător al tuturor organizațiilor de 
partid și a capacității lor de mobilizare a maselor la în
deplinirea sarcinilor trasate de partid depind în cel mai 
înalt grad de întărirea continuă a disciplinei. Iar de aceas
ta, de eforturile conștiente ale fiecărui membru de partid 
Ia locul său de muncă depinde în ultimă instanță înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de partid.

Ținînd seama de aceste cerințe, marea majoritate a or
ganizațiilor de partid desfășoară o muncă perseverentă 
pentru a imprima comuniștilor simțul unei înalte responsa
bilități pentru aplicarea regulilor interne de partid, pen
tru respectarea obligațiilor profesionale și a legilor statului 
precum și a regulilor de conviețuire socială.

In contextul cerințelor pe care partidul le formulează 
față de membrii săi, disciplina în muncă, disciplina de 
stat, disciplina socială fac parte integrantă din dissjpljaa 
de partid. înalta responsabilitate față de sarcinile încredin
țate în procesul de producție, comportarea exemplară.. în 
viața socială, poziția hotărîtă împotriva a tot ce este înve
chit, exigența în toate împrejurările — iau» 
țiale ale disciplinei de partid

In activitatea efervescentă din unitățile economice, în 
munca entuziastă care se desfășoară în aceste zile în aba
tajele minelor, pe șantiere, în toate colectivele de muncă, 
membrii de partid se situează în fruntea acțiunilor pentru 
realizarea sarcinilor din primul an al noului cincinal. S-ar 
putea da mii de exemple care atestă că spiritul de disci
plină se manifestă și se verifică în rîndul comuniștilor îna
inte de toate prin eforturile conștiente depuse în producție, 
pentru ca sarcinile puse de partid în domeniul economiei 
să devină fapt împlinit.

O dată cu începerea acestui nou an de început de cin
cinal, organizația municipală de partid acționează în mase 
susținut pentru realizarea ritmică a planului la toți indica
torii, în toate unitățile economice, în primul rînd în exploa
tările miniere. Din păcate și în luna februarie unele ex
ploatări ca Lonea, Vulcan, Uricani, continuă situația din 
anii trecuți: colective de muncă, brigăzi, sectoare și chiar 
exploatări înregistrează timp îndelungat rămîneri în urmă. 
La acestea se mai atașează și minele Dîlja, Aninoasa și 
chiar Paroșeni. Se cunoaște că rezultatele scăzute înregis
trate în multe unități se datoresc nu atît unor „cauze obiec
tive", cum încearcă să se justifice unii, ci lipsurilor de 
natură subiectivă care rezidă în principal în existența unor 
neajunsuri în organizarea procesului de producție și apro
vizionarea locurilor de muncă, în acordarea asistenței teh
nice, în folosirea incompletă a utilajelor și a timpului de 
lucru, în abaterile de la disciplina de muncă și încălcarea 
normelor de protecția muncii.

Rău este că printre persoanele care săvîrșesc asemenea 
abateri se întilnesc și membri de partid. Nu de mult orga
nizația de bază din’ sectorul V al minei Lonea a luat în 
discuție cazul lui Gheorghe Cosma care a fost exclus din 
partid pentru abateri de la normele de conduită comunistă. 
Tot așa a procedat și organizația de bază nr. 4 din sectorul 
IV al minei Lonea care a luat atitudine critică față de 
deficiențele unor maiștri mineri și electromecanici care își 
neglijau atribuțiile profesionale.

C. MIREA
(Continuare în pag. a 3-a)

Produsele industriale românești, mesageri
ai capacității

Vă propunem o călătorie 
sui-generis pe glob. Pornind 
din București sau din orice 
punct de frontieră, să în
soțim, cu gîndul, trenurile, 
avioanele sau navele a căror 
încărcătură poartă însemnele 
priceperii, și hărniciei româ
nești. Parcurgem un adevă
rat păienjeniș de itinerarii. 
Unele, europene, de ordinul 
sutelor de kilometri; altele, 
transoceanice la mii de kilo
metri. Punctele terminus — 
partenerii comerciali ai ță
rii noastre, prezenți astăzi în 
cuprinsul a 110 țări de pe 
toate continentele.

tehnice a poporului nostru
Să facem cîteva popasuri! 

Iată-ne, de pildă, în Bulga
ria și Polonia, pe ale căror 
drumuri de fier întâlnim „cu
noștințe" care se recomandă 
cu prestigioase insenine LDE- 
2100, LDH-350 sau LDH-750 
etc. Sînt locomotivele Diesel 
electrice și hidraulice fabri
cate de uzinele „Electropute- 
re" din Craiova și „23 Au
gust" din Capitală. Produse 
de înaltă tehnicitate, asimi
late în fabricație cu circa un 
deceniu în urmă, locomoti
vele Diesel, împreună cu cele 
electrice, asigură peste 80 la 
sută din traficul feroviar al

țării. Totodată, în ultimii 
cinci ani, sute de locomotive 
Diesel electrice și hidraulice 
și-au prelungit rutele dinco
lo de granițele țării, expor
tul lor reprezentînd circa o 

»treime din producție. Aceas
ta echivalează cu 11 la sută 
din exporturile mondiale, 
plasînd țara noastră, în de
curs de numai cinci ani, în 
rîndul principalilor furnizori 
de mijloace moderne de trac
țiune feroviară.

Tudose NIȚESCU

Cea de-a XXV-a aniversare 
a creării Uniunii Internaționa
le a Studenților îmi oferă plă
cuta ocazie de a vă adresa un 
cald salut și cele mai bune 
urări dumneavoastră, partici- 
panți la acest Congres jubiliar, 
întregului tineret universitar de 
pretutindeni care, indiferent de 
convingerile sale politice, filo
zofice sau religioase, militează 
pentru realizarea aspirațiilor le
gitime de democrație, progres 
social și pace ale umanității.

In condițiile actuale, cînd se 
desfășoară o revoluție tehnică 
și științifică fără precedent, iar 
iprocesui cunoașterii și activita
tea practică solicită noi și noi 
detașamente de specialiști, cînd 
dezvoltarea tot mai intensă a 
învățămintului asigură, o dată 
cu creșterea rîndurilor tinere
tului studențesc, accesul Ia in
struire superioară a unui nu
măr crescînd de tineri ieșiți din 
păturile populare, studențimea, 
confruntată nemijlocit cu ma
rile probleme ale contempora
neității, a devenit o puternică 
forță a progresului, o prezență 
activă, dinamică, în viața so- 
cial-politică a lumii. Tineretul 
studențesc, alături de întregul 
tineret progresist și democra
tic, împreună cu clasa munci
toare și celelalte forțe sociale 
avansate, este profund intere
sat 
mai

vilizației, să servească omului, 
bunăstării și fericirii sale.

Noi dăm o inaltă prețuire 
faptului că tînăra generație, stu
dențimea participă tot mai ac
tiv la lupta pentru 
mări înnoitoare în 
pentru libertatea și 
dența popoarelor, 
imperialismului și a
sale de dictat, de opresiune 
înrobire, a colonialismului 
neocolonialismului, pentru 
lume fără războaie, bazată 
justiție și echitate socială, 
respectarea dreptului sacru 
fiecărui

transfor- 
societate, 
indepen- 

împotriva 
politicii 

Și 
Și 
o 

pe 
l>e 
al

popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără imixtiuni din 
afară.

Relevăm cu deosebită satis
facție contribuția de seamă pe 
care tineretul, studențimea din 
țara noastră o aduc, alături de 
întregul popor, la progresul 
multilateral al patriei socialiste, 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu studen
țimea înaintată din toate țările,

pentru victoria cauzei păcii și 
securității internaționale, a de
mocrației și socialismului în 
lume.

La sărbătorirea unui sfert de 
veac de activitate, adresez U- 
niunii Internaționale a Studen
ților, dumneavoastră, dragi 
prieteni, urări de succes în des
fășurarea lucrărilor Congresu'ui 
și îmi exprim speranța că el 
va marca un moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
organizației dumneavoastră cu 
organizațiile studențești demo
cratice și progresiste, în întări
rea solidarității studențimii de 
pretutindeni și lărgirea colabo
rării sale cu celelalte mișcări 
de tineret, cu lupta clasei mun
citoare, a maselor populare și 
a tuturor forțelor sociale avan
sate, pentru triumful idealuri
lor de libertate și progres, de
mocrație și independență națio
nală, împotriva imperialismului 
și reacțiunii, pentru pace și o 
viață mai bună.

Adunări generale ale salariaților

CALITATE, DISCIPLINA,
în făurirea unei societăți 
bune, mai drepte în care 

ceea ce se creează să fie 
în slujba progresului și ci-

OPERATIVITATE

I. M.

(Continuare în pag. a 3-a)

RĂSPUNS

Partidului Co-

30 000 lei 90 000 lei

100 ml
300 000

planului fizic 
Planului valoric

30 ml
100 000

• depășirea
• depășirea
• economii la prețul de cost 

peste sarcina planificată

(Continuare în pag. a 3-a)

timp

Dumitru GIIEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare în pag. a 3-a)
(Agerpres)

/A/

a fost eliberat 
secretar al C.C.

Strungărița Mihaela Cucu de la Fabrica de stilpi hidraulici Vulcan surprinsă pe peli
culă în timp ce execută piulițe pentru suportul arcului stâlpului hidraulic S.V.J.

Foto : I. LTCIU

Mutații

Colectivul minei Livezeni a 
obținut în anul 1970 evidente 
succese în executarea lucrărilor 
de investiții necesare deschide
rii viitoarelor capae'tăți de 
producție din subteran. Astfel, 
planul fizic al celor două lu
crări de bază — incinta prin
cipală a minei și incinta puțu
lui auxiliar est — care au în
sumat executarea unor lucrări 
de săpare și betonare de peste 
2 000 ml, a fost îndeplinit în 
proporție de 102,9 la sută, în 
condițiile obținerii unei avan
sări medii de 2,35 ml pe zi. 
De relevat faptul că stagnările

în producție înregistrate în ac
tivitatea T.C.M.M. au determi- 

. nat predarea cu întîrziere de 
către constructor a instalațiilor 
de săpare la ambele lucrări, 
fapt care a întîrziat, la rîndul 
lui, stadiul lucrărilor executate 
de colectivul minei. In fața a- 
cestei situații, minerii și-au in
tensificat ritmul de lucru, recu- 
perînd în bună parte rămînerea 
în urmă față de graficul de e-
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Intrăm în niște hale mari, 
luminoase, în care domină 
zgomotul mașinilor. Se lu
crează febril. Pînă în 1969, 
în aceste hale veneau la „tra
tament" cele mai diverse ti
puri de motoare de la exploa
tările miniere din Valea 
Jiului. Mîini harnice le ve
neau repede în ajutor, pen
tru ca circuitul cărbunelui 
din adîncuri spre „ziuă" să 
nu sufere întreruperi. Aici 
funcționa atelierul de bobi- 
naj al U.U.M.P. Dar vremea 
mutațiilor a stabilit și aici 
coordonate noi. In mine se 
intensifica metoda de susți
nere cu sîlpi metalici. Aceș
tia erau importați. Atunci 
s-a pus problema fabricării 
lor în țară. Și unde anume 
dacă nu aici, în inima celui 
mai mare bazin carbonifer 
din România ? Așa s-a trans
format atelierul de bobinaj 
de la Vulcan în fabrică de 
stîlpi hidraulici, serviciile 
fostului atelier fiind transfe
rate chiar în uzina „mamă" 
— U.U.M.P.

Era sfîrșitul lui 1969 cînd 
primii stîlpi hidraulici ro
mânești ieșeau pe porțile 
F.S.H. Vulcan, cu destinația

Plenara C.C. al U.T.C
Sîmbătă, 6 februarie 1971, a 

avut loc Plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, cu următoarea ordi
ne de zi î Informare asupra 
pregătirilor Congresului U.T.C. 
și a Conferinței U.A.S.R.; A- 
probarca Raportului Comitetu
lui Central care va fi prezen
tat la Congresul al IX-lea al 
U.T.C.; Informare asupra 
zultatelor întrecerii dintre
mitetcle județene ale U.T.C. în 
acțiunile de muncă patriotică 
pe 1970.

re- 
co-

La plenară au participat 
membrii Comitetului Central, 
ai Comisiei Centrale de revi
zie, primii secretari ai comite
telor județene, redactorii șefi ai 
publicațiilor pentru tineret.

Plenara a aprobat măsurile 
pregătitoare și programul de 
desfășurare a lucrărilor Congre
sului, a dezbătut proiectul ra
portului ce va fi prezentat la 
cel de-al IX-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist.

Comisia Centrală de revizie

a dezbătut și aprobat rapor
tul Comisiei ce va fi prezentat 
Congresului. Totodată, comisi
ile permanente ale C.C. al 
U.T.C. au dezbătut proiectele 
programelor de activități ce vor 
fi supuse analizei în comisiile 
de lucru ale Congresului.

In legătură cu trecerea în 
munca de partid, tovarășul Mir
cea Angelescu 
din funcția de 
al U.T.C,

Ședința grupului de lectori
Zilele trecute, membrii grupu

lui de lectori ai Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani s-au 
întrunit într-o ședință de lu
cru pentru dezbaterea sarcini 
lor ce le revin în întâmpinarea 
sărbătoririi semicentenarului 
partidului. In vederea intensifi-

cănii muncii de propagandă în 
perioada care urmează, lectori
lor li s-au stabilit temele viitoa
relor conferințe pe care le au 
de pregătit și pe care le vor 
expune în întreprinderile și 
instituțiile municipiului în ur
mătoarele două luni.

Magazin nou 
la Răscoala

FILME DE ARTA
In sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani va fi 

proiectată mîine, la ora 18, o nouă serie de filme documen
tare despre artă în cadrul cursului de „Istoria picturii" al 
Universității populare. De această dată proiecțiile sînt con
sacrate pictorilor Toulouse-Lautrec, Fernand Leger și fil
melor despre „Arta neagră", „Interioare de locuințe" și un 
scurt metraj turistic.

Locuitorii din Răscoala, 
calitate ce aparține de orașul 
Petrila, au dorit mult să 
magazinul lor alimentar, 
era oarecum peste mînă 
meargă tocmai la Cimpa 
Lonea să facă cumpărături. De 
cîteva zile, dorința lor a fost 
îndeplinită. Solicitată de Con
siliul popular al orașului Pe
trila, conducerea O.C.L. Ali
mentara din Petroșani a înfiin
țat un magazin alimentar pen
tru răscoleni.

aibă

la chemarea la întrecere lansată de colectivul 
minei Petrila în cinstea 

aniversării semicentenarului creării P.C.R.
însuflețiți de mărețele o- 

biective stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului, care 
deschid perspective luminoa
se de dezvoltare patriei noas
tre în etapa actuală, colec
tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al minei Livezeni 
a primit cu satisfacție che
marea la întrecere în cin
stea sărbătoririi semicentena
rului creării

munist Român, adresată tutu
ror exploatărilor miniere din 
municipiu, de către colectivul 
minei Petrila.

întruniți în adunarea ge
nerală, reprezentanții sala
riaților au analizat cu mult 
spirit de răspundere obiecti
vele chemării Ia întrecere, 
angajîndu-se să obțină urmă
toarele realizări :
PINA PE ÎNTREGUL
LA 8 MAI AN 1971

O „s(Lt'ia‘ dp faiuitOL
ut

Intîlnirile și reîntâlnirile cu fo
tografiile lui Siegstred Fissgus 
fac pe oricare dintre noi să 
mediteze puțin la ceea ce în
seamnă în mîna acestui pasio
nat și neobosit fotograf ama
tor aparatul de imortalizat i- 
magini. Cu o perseverență și 
tenacitate demne de laudă, a- 
cest creator de frumos con
firmă an de an că atașamen
tul său față de arta alb-ne- 
grului nu este nici vremelnic și 
nici întîmplător. După o par
ticipare remarcabilă la o se
rie de competiții organizate 
pe plan intern și internațio
nal — soldate cu cîteva pre
mii valoroase - în aceste zile 
S. Fissgus ne invită la prima 
expoziție personală organizată 
in orașul Petroșani și găzduită

(db-utcțru
de foaierul Casei de cultură. 

Cum, de altfel, e și firesc, 
nici din această expoziție nu 
lipsește lucrarea cu care in 
ultima vreme a obținut 
premii, participînd la c. ,- 
fruntări fotoartistice de p. 
giu, o minunată fotografie ca
re a purtat peste mări și ța
ri frumusețea peisajului nostru 
montan în timp de iarnă, sub o 
laconică și modestă denumire : 
„Liniște de iarnă" (întîmplarea 
face ca fotografia pomenită 
să aducă în atmosfera cotidia
nă tocmai acel element indis
pensabil anotimpului de care 
ne-a privat natura în această
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Cronologia

10’ :

este mai

dragaȚi-am promis,
mea, câ mă întorc peste o...
Lună.

Desen de I. LIC1U

în vedere 
astfel fo- 
complică

minute (de tr.ei ori, 
circum terestră).
1962 — Scott Car 
„Mercury-Atlas 7" 
zborului precedent.

zbor a modu-
6*.

Ar
și

Neil
Edwin Aldrin 

bordul
’, lansată

zborupHor extraterestre

Peisaj lunar. In

de aterizare (parașu-

pentru

i

Ing. Ilie BREBEN

VERTICAL :

Ion LEONARD

cu Andrian Nicolaev 
Sevastianov la bord : 
o oră și 59 minute — 
424 ore petrecute în 
extraterestru.

Apollo 12“ spre 
La bord — Charles 
, Richard Gordon și

redată de un televizor 
un radioreceptor obiș- 
să fie de o calitate

Lună este 
urma unei 
dificultăți- 
această a -

Alan Shepard si Edgar Dean Mitchell începînd pregătirile misiunii „Apollo 14

Bu- 
de- 

care 
pla- 

după 20

DE LA IURI GAGARIN
LA „APOLLO 14

12 aprilie 1961 — Iuri Ga
garin, la bordul navei spa
țiale „Vostok-1“ : primul om 
în spațiul extraterestru (o 
oră și 48 minute). O rotație 
în jurul Pămîntului.

5 mai 1961 — Alan B. She
pard, la bordul lui „Mercury- 
Redstone 3“: zbor suborbi- 
tal de 15 minute.

21 iulie 1961 
Grissom, cu 
tone 4

6 august 
Titov, ..cu 
conjurarea 
17 ori.

20 februarie 1962 — John 
Glenn, la bordul navei 
„Mercury-Atlas 6" : primul 
zbor orbital american de 4 
ore ți 55 
o orbită

24 mai 
penter, cu 
repetarea

11 august 1962 — Andrian 
Nikolaev, cu nava „Vostok 
3“ : patru zile în spațiu ; 
primul zbor în grup cu ,,Vos
tok 4".

12 august 1962 — Pavel 
Popovici, cu „Vostok 4“ : 71 
de ore în spațiul extrateres
tru.

3 octombrie 1962 — Walter 
Schirra, cu „Mercury-Atlas 
8“ i șase rotații.

— Virgil J. 
„Mercury-Reds- 

zbor suberbital.
1961 — Gherman 
„Vostok 2“ : în- 
Pămîntului de

prima navă spațială america
nă cu două locuri, „Gemini 
3".

3 iunie 1965 — James Mc 
Divitt și Edward White, cu 
„Gemini 4“ : ieșirea din ca
bină a primului american 
(White).

21 august 1965 — L. Gor
don Cooper și Charles Con
rad, cu „Gemini 5“ : primul 
zbor omenesc de opt zile.

4 decembrie 1965 — Frank 
Borman și James Lovell cu 
„Gemini 7“ i zborul cel mai

don, cu „Gemini 11“, primul 
record de înălțime (1 368 km) 
și o ieșire din cabina spa- 
ț iată.

11 noiembrie 1966 — Ja
mes Lovell și Edwin Aldrin, 
eu „Gemini 12” : record de 
durată în afara cabinei : 5 
ore și 37 minute (Aldiin).

23 aprilie 1967 — Prima 
încercare de zbor „Soiuz 1“, 
cea de-a treia generație de 
nave spațiale sovietice. Vla
dimir Komarov, pilotul na
vei, a murit în timpul inane-

experiență de 
lului „Edipien

18 mai 1969 — Thomas Sta
fford, Eugene Cernan și John 
W. Young eu „Apollo 
zbor de 192 ore.

16 iulie 1969
mstrong,
Michael Collins, la 
navei „Apollo 11“ 
spre Lună. La 21 iulie 1969,

i 
i 
i 
i 
i 
i

centrul imaginii umbra modulului.

Criterii de bază
la alegerea televizorului
Ce nu știm și trebuie să aflăm (III)

Cîteva sfaturi utile pentru cei care vor să-și cumpere 
televizor.

• Aspectul exterior al televizorului — culoarea și 
formatul trebuie să completeze în mod armonios mobilierul 
camerei în care urmează să fie instalat. Un televizor de di
mensiuni mai mici dă un aspect de intimitate și în același 
timp este de preferat într-o cameră mai mică unde distan
ța de vizionare nu este prea mare. Un televizor cu ecran 
mai mare și eu dimensiuni mari este indicat 
cameră mai mare.

• Persoanele care locuiesc la o distanță 
releu, sau cele care locuiesc în regiuni unde 
undelor electromagnetice nu se poate face în condiții bune 
(dincolo de munți, în văi etc.) trebuie să-și aleagă televi
zorul in funcție de sensibilitatea acestuia. Un televizor este 
cu atît mai sensibil cu cit valon ea sensibilității 
mare.

® La alegerea televizorului trebuie să avem 
tensiunea rețelei electrice a locuinței, evitîndu-se 
losirea unui autotransformator intermediar care 
și scumpește instalația. In cazul în care rețeaua electrică 
are variații mari de tensiune, care depășesc prescripțiile 
prospectului televizorului, este necesar să se procure și un 
stabilizator de tensiune

• Televizorul pe care-1 cumpărăm trebuie să poată 
recepționa programul transmis de postul cel mai apropiat. 
Din acest punct de vedere este necesar să se consulte un 
specialist. Televizoarele moderne permit recepționarea tutu
ror celor 12 canale de televiziune din benzile I, II și III, 
îneît pentru acestea nu se mai pune această problemă.

• După ce ne-am ales televizorul, ținînd seamă de in
dicațiile date mai înainte, este obligatoriu să-i verificăm 
funcționarea. Un televizor bun trebuie să reproducă cît 
mai fidel, atât imaginea cît și sunetul transmis de emițător.

Pentru verificarea televizorului și pentru reglarea lui 
se folosește imaginea de control (mira) pe care o transmite 
studioul înainte de începerea programului.

Q Imaginea obținută trebuie să fie luminoasă și bine 
contrastată. Atît contrastul cît și strălucirea imaginii trebuie 
să fie reglabile în limite largi. Un contrast bun este acela 
în care puncte apropiate, cu iluminare puțin diferită, sînt 
totuși distincte, iar între punctele cu mare diferență de ilu
minare există și mare diferență de nuanță (tonuri). Contras
tul și strălucirea bine puse la punct se apreciază după re
producerea nuanțelor cuprinse în cele trei bare (două ver
ticale și una orizontală sus) cuprinse în cercul mirei, nu
merotate de la 1 la 10. La o bună punere la punct trebuie 
să se distingă cel puțin 6—8 nuanțe.

Claritatea imaginii se apreciază după mănunchiurile de 
linii convergente din centrul imaginii (unul vertical și două 
orizontale). Aceste mănunchiuri indică definiția imaginii 
(mănunchiul vertical — definiția pe orizontală, iar mănun
chiurile orizontale definiția pe verticală).

Definiția imaginii se determină după notațiile de lingă 
fasciculele de linii însemnate cu cifrele 300, 400, 500 și 600 
și se citește pe acel semn în dreptul căruia liniile albe și 
negre ale fasciculului se împreună, încetînd a se mai dis
tinge separat.

La un televizor care funcționează bine, definiția 
orizontală trebuie să fie egală cu cea pe verticală.

La televizoarele de înaltă calitate, definiția pe orizon
tală este cuprinsă între 500 și 600.

9 Televizorul trebuie să fie selectiv, adică să poată 
separa posturile de emisie

Sunetul redat de televizor trebuie, să fie cît mai clar, 
fără a fi însoțit de zgomote parazite, de* sîsîieli etc. Trebuie 
știut că banda de frecvență sonoră 
este mai largă decît cea redată de 
nuit, ceea ce face ca reproducerea 
mai bună.

mare 
propagarea

N
I

E
R
A

Șutu-i șut, n-cu ce sa faci 
Stai și-auzi lingă ortaci 
Și acolo jos in mină 
Vorba ceia tai... lumină I 
Dar cind ieși din abataj 
Faci o clipă un... viraj 
Pin* la colț la o adică 
Să tragi și tu una mică, 
După muncă, cum se spune, 
Că doar ai tăiat cărbune I 
Dar cind vezi cum ești servit 
Pofta ți s-a risipit !
Cu pahare nespălate 
Cu sifoane răsuflate, 
Și cu mici de-alaltăieri 
Chifle parc-ar fi de fier, 
Uiți de pofta de băut 
Și intri-napoi in șut 
Fără tren și teleferic 
Că în crișmă-i întuneric I 
Măi crîșmare, măi crîșmare 
Io mai spală la pahare, 
Că de nu - cine-i de vină - 
Iți vom face noi... lumină 
Fără puț și teleferic 
C-a s-ajungi la... întuneric I

15 mai 1963 — L. Gordon 
Cooper, eu „Mercury-Atlas 
9" : 3-i de ore în spațiu.

14 iunie 1963 — Valeri Bî- 
koyski, cu „Vostok 5" : 119 
ore în spațiu.

16 iunie 1963 — Valenti
na Tereșkova, la bordul na
vei „Vostok 6“: prima fe
meie în spațiu (și singura 
pînă în prezent).

12 octombrie 1964 — „Vos- 
hod-1", prima navă spațială 
cu mai mulți oameni la bord ■ 
Vladimir Komarov, Konstan 
tin Feokistov și Boris Ego
rov ; 24 de ore de zbor.

18 martie 1965 — Alexei 
Leonov și Pavel Beleaev cu 
„Voshod 2* : prima ieșire a 
omului în spațiu din interi
orul cabinei spațiale.

23 martie 1965 — Virgil
Grissom John Young :

lung (14 zile). Prima întîlni- 
re in spațiu a două nave a- 
mericane (cu „Gemini 6").

15 decembrie 1965 — Wal
ter Schirra și Thomas Sta
fford : zbor de joncțiune cu 
„Gemini 6“ 26 ore în Cosmos.

16 martie 1966 — Neil 
Armstrong și David Scott, cu 
„Gemini 8“ : prima întâlnire 
spațială a unei cabine pilota
te cu o rachetă nepilotată de 
tip „Agena".

3 iunie 1966 — Thomas
Stafford și Eugen Cernan, cu 
„Gemini 9* : o ieșire în spa
țiu de 2 ore și 10 minute.

18 iulie 1966 — John
Young și Michael Collins, cu 
„Gemini 10" : întâlnirea a 
două • rachete și două ieșiri 
succesive ale lui Collins.

12 septembrie I960 — Char
les Conrad și Richard Gor-

vrelor
tele nu au funcționat normal).

11 octombrie 1968 — Pri
mul zbor al unei cabine „A- 
pollo“ cu următorul echipaj 
ia bord : Walter Schirra, 
Donn Eisele și Waiter Cu
nningham. In timpul celor 
13 rotații în jurul Pămîn
tului, „Apollo 7" efectuează 
numeroase manevre printre 
care întâlnirea cu ultimul e- 
taj al unei rachete de tip 
„Saturn".

26 octombrie 1968 — Un 
nou zbor cu o navă „Soiuz" 
avînd la bord pe cosmona
utul Gheorghi Beregovoi 
(„Soiuz 3“).

21 decembrie 1968 — Lan
sarea navei „Apollo 8“ spre 
Lună cu Frank Borman, Ja
mes Lovell și William An
ders. In timpul celor 147 de 
ore de zbor cosmic, cei trei 
astronauți au înconjurat de 
10 ori Luna.

14 ianuarie 1969 — Lan
sarea navei „Soiuz 4‘ (cu 
Vladimir Șatalov) care a a- 
merizat împreună cu „Soiuz 
>". lansată în ziua urmă! >a- 
re.

15 ianuarie 1969 — Lan
sarea navei „Soiuz 5" cu 
Boris Volînov, Evgheni Hru- 
nov și Alexei Eliseev. For
mează cu cealaltă navă prima 
stație orbitală experimenta
lă. Hrunov și Eliseev efec
tuează o ieșire în spațiu pen
tru a trece la bordul lui 
„Soiuz 4“. Pentru prima 
oară, cosmonâuții pleacă de 
pe Pămînt la bordul unei 
nave și se întorc la bordul 
alteia.

3 martie 1969 — Lansarea 
pe o orbită terestră a navei 
„Apollo 9" cu James McDi- 
vitt, David Scott și Russel 
Schweickart la bord. Prima

ora 5 și 56 minute (ora 
cureștiului), Armstrong 
vine primul pămîntean 
pune piciorul pe o altă 
netă. Ii urmează, 
minute, Aldrin.

11 octombrie 1969 — Lan
sarea „Troicii spațiale" („So
iuz 6, 7 și 8") pvîndu-i Ia 
bord pe Șonin și Kubașev 
(„Soiuz 6"); Filip Itoșenko, 
Volkov și Gorbatko („Soiuz 
7'j ; Șatalov și Eliseev („So
iuz 8"). Cele trei nave au 
efectuat manevre îh grup 
în spațiu.

14 noiembrie 1969 — Lan
sarea navei „ 
Lună. 1 
Conrad, 
Alan Bean. Cosmonâuții a- 
mericani au alunizat. Pe Lu
nă ci au procedat la un a- 
numit număr de observații 
și experiențe timp de peste 
31 ore. S-au reîntors pe Pă- 
ntînt la 24 noiembrie.

11 aprilie 1970 — Lansarea 
navei „Apollo 13" spre Lună. 
I.a bord, cosmonâuții ame
ricani .lim Lovell, Jack Swi- 
gert și Ed Haise. Pe parcurs, 
misiunea lor pe 
compromisă în 
avarii. In ciuda 
lor antrenate de 
varie, cei trei cosmonauți au 
reușit să se întoarcă teferi 
și nevătămați.

1 — 19 iunie 1970 — „So
iuz 9", 
și Vitali 
17 zile, 
în total 
spațiul

A. Stepard indreptindu-se 
camera de luat vederi pentru 

schimba unghiul.
Fotografii 

realizate la micul ecran.

Ion PALTIN

RFBUS • REBUS • REBUS GREFAREA MADUvEI 
OSOASE Șt SERUL 

ANTILIMFOCITAR

ORIZONTAL :

il „Căzută" pe... Lună ; 
E) „Spațiul cosmic" la... do
miciliu (pl.) ; 3) Intră în com
binație — Orășel în Elveția ; 
4) Primele mișcări de revolu
ție I — Non sens! — Primeș-

te l ; 5) Cu sînge rece în zbo
rurile cosmice... — ...și cu „stea 
în frunte" I ; 6) Ochi de... le
gătură — A face o apă și-un 
pămînt; 7) Scade din gravita
te ; 8) Capitală asiatică — Pri
mele la primire I Pe tra

iectoria Pămînt — Lună ; 9) La 
perigeu I — Retrageri pe... brîn- 
ci ; 10) Bun la terenurile ac
cidentate pe Lună — Țară ; 
11) „Zeul Soarelui" pe Lună!... 
— ...îl las încet.

cosmic
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1) A „cădea" mai lin pe Pă
mînt — Literă simbolică ; 2) z\ 
primit de curînd noi vizitatori 
pămînteni — Bronzat; 3) în
vață astronomia — Prefix pen
tru unii acizi ; 4) Inițiale strict 
legate de astronautică; — O- 
pacă — Clor; 5) Zborul pe 
Lună la ora actuală ; 6) Albit 

... vreme... — ...în Selena 1 
Planetă mică ; 7) Industria 
zboruri terestre — Peste...; 
Pe o zi I — Recondiționată ; 
Tria I... — ...pe față — Tirs 

' fără vîrf I 10) „Rută" cosmică ;
11) Așa cum e capsula astro- 
nauților... — ...la mijloc.

Administrarea de ser anti- 
limfocitar înainte de efectua
rea unor grefe de măduvă e- 
soasă la bolnavi cu aplazie 
completă are un puternic e- 
fect imun odepresiv și permite 
tratarea eficace a bolnavilor. 
Aceasta este concluzia care se 
desprinde în urma a 17 grefări 
de măduvă alogenieă practica
tă de o echipă de medici care 
cuprinde, printre alții, pe pro 
fesorii Amiel, Mathe, Schwar
zenberg și Schneider.

Recent s-a desfășurat Ia Tokyo o paradă a 
modei pentru rochii de mireasă. Rochia de bro
cart alb, este deschisă în față atît de mult incit 
concurează cu rochiile micro-mini... 
lungă.
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mare în obținerea

din adunările sale 
de sancționare co-

(Urmare din pag. 1)

Mutații CONCURS
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

Plan tematic

Jiului 12 005 bucăți 
paralel, colectivul 

mai executat 90000 
de schimb pentru

strunguri de diferite 
de peste 2 ori mai 

decît în perioada si- 
anterioară.

toate 
uităm 

impor- 
F.S.H.

de N.T.S. 
pare tema

FERMITATEA
CONSECVENTA,

DĂRUIREA
DE SINE

In condițiile specifice ale muncii din subteran, respec
tarea normelor de protecție a muncii este o cerință de 
primă importanță impusă de necesitatea ocrotirii sănătății 
și vieții minerilor și a păstrării bunului obștesc. Din păcate 
printre cei care nesocotesc legislația impusă în această 
direcție se găsesc și unii membri dc partid. In mod just 
a procedat organizația de bază nr. .2 și 4 de la E. M. Petrila 
care în urma constatării unor abateri mai frecvente de la 
N.T.S. a dezbătut aceste cazuri in una 
generale și a luat măsuri educative și 
respunză toare.

La ora actuală o importanță tot mai
unor indicatori tot mai inalți dc producție și de eficiență 
economică o are introducerea largă în producție a meca
nismelor și utilajelor moderne, pătrunderea mecanizării 
complexe. Aportul comunistului la transpunerea în viață a 
sarcinilor stabilite în domeniul producției va fi cu atît mai 
substanțial cu cit el, însușindu-și ceea ce este mai înaintat 
în producție, ridieîndu-și în permanență nivelul politic și 
profesional va milita în colectivul său de muncă pentru 
introducerea metodelor moderne de lucru, pentru folosirea 
cit mai deplină și eficientă a utilajelor în scopul obținerii 
unei cit mai înalte productivități a muncii, pentru folosi
rea cit mai chibzuită și mai economicoasă a materialelor.

Practica, activitatea zilnică, ne-a arătat că unii membri 
de partid privesc disciplina intr-un mod îngust, conside- 
rînd că dacă au participat Ia adunările și ședințele pro
gramate și au achitat la timp cotizația și-au făcut datoria. 
Iară îndoială punctualitatea Ia adunări, plata cotizației 
sini importante. Dar numai îndeplinirea acestor obligații 
statutare nu este suficientă. Dacă membrul de partid nu-și 
aduce o contribuție activă pe măsura capacității și apti
tudinilor sale la soluționarea problemelor ce stau în fala 
organizației dc partid, a colectivului in care lucrează este 
evident că el nu-și manifestă rolul de avangardă. Dacă 
membrul de partid este neglijent in muncă, manifestă lipsă 
de răspundere în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în pro
ducție, el încalcă cerințele disciplinei de partid. Ședințele, 
adunările, acțiunile politice și organizatorice întreprinse dc 
organizațiile de partid nu sînt scopuri in sine; rolul lor 
este de a contribui la îndeplinirea sarcinilor majore stabilite 
de partid. Criteriul esențial de apreciere a disciplinei îl con
stituie fermitatea cu care membrul dc partid îndeplinește 
hotăririle partidului și guvernului indiferent dacă ele se 
referă la viața de partid sau la activitatea profesionala.

Multiplele sarcini pe care le ridică actualul stadiu de 
dezvoltare a societății noastre necesită o muncă stăruitoare 
din partea tuturor membrilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii. Cultivarea in rîndul comuniștilor a sentimentu
lui datoriei și răspunderii este o necesitate asupra careta 
organizațiile dc partid sînt chemate să insiste in per
manență.

(Urmare din pag. 1)

iarnă primăvăratecă). La o mai 
atentă privire, însă „Liniștea 
de iarnă" nu face notă aparte 
în ierarhia de valori a foto
grafiilor expuse în holul Casei 
de cultură. „In haina iernii", 
daco nu întrunește în totali
tate calitățile artistice ale pei
sajului de o deosebită am
ploare și monumentalitate din 
„Liniște de iarnă", este totuși 
un mod de rezolvare cu totul 
deosebit în peisagistică. Efec
tele picturale obținute printr-o 
fină atenuare a tonurilor fac 
din „fn haina iernii" mai mult 
decît un peisaj : o adevărată 
dantelă țesută din fire albe 
și negre. In foarte multe din
tre lucrările expuse, vizitatorul 
descoperă la prima vedere in-

de frumos

negru
teresul autorului pentru folosi
rea contraluminii, cu scopul 
obținerii unor efecte care să 
imprime fotografiilor mai mult 
dinamism și plasticitate. Dacă in 
„Forestierii" efectul luminos nu 
reușește suficient, să scoată 
în e.'idență potențialul dinamic 
al secvenței, in „Apus de soa
re" și „Decembrie" acest ele
ment pare material, tactil. Ci
clul „Lazara" atestă maturiza
rea autorului în acest gen și 
ne face să întrevedem, în viito
rul apropiat, o expoziție de 
portrete în care S. Fissgus să 
poată contura mai bine unele 
convingeri estetice în domeniul 
artei fotografice. La fel, foto- 
compozițio „Vis -de iarnă" la
să să se întrevadă interesul 
I ’-rificat de altminteri) auto
rul 3 oentru acest gen de foto
grafie.

Nu putem pune punct mar- 
flinaliilor noastre la acest au
tentic act de cultură fără să 
menționăm că o mai îngrijită 
prezentare a fotografiilor, mai 
mult rafinament artistic în dis
punerea exponantelor în peri
metrul spațiului de expunere și 
completarea cu un fond alb 
sau negru (după cerință) a 
fișiilor rămase goale în supra
fața de înrămare, ar fi contri
buit și mai mult la reușita ac
tului ce se cere neapărat con
semnat în sfera frumosului.

— Lupeni, Uricani, Petrila...
Cincinalul 1966-1970 definea 
astfel un nou obiectiv indus-

Jiului, pe u- 
sprijină acum 
din producția 

minelor din

1 ?n Valea 
merii căruia se 
o mare parte 
de cărbune a 
bazin.

In anul următor — 1970 — 
noua fabrică și-a alcătuit 
colectivul de muncă — în 
totalitate din muncitori tineri, 
bine pregătiți — și-a înce
put producerea în serie a 
stîlpiior hidraulici, mult a- 
preciați încă de Ia primele 
prototipuri. In ultimul an al 
cincinalului 1966-1970, F.S.H. 
Vulcan a trimis spre abata
jele Văii 
Stîlpi. In 
fabricii a 
kg. piese 
stîlpi și 45 seturi de furtune.

Inginerul șef adjunct al 
fabricii, Sofronie Sîrbu, vor
bește cu plăcere și mulțumi
re despre munca oamenilor : 
„Dacă ar fi să calculăm me
dia de vîrstă a colectivului 
nostru, cred că ea n-ar de
păși eu mult 23 de ani. Avem 
băieți buni, pricepuți, pasio
nați de profesiunea lor ca 
frezorul Petru Moraru, strun
garii Nicolae lacob, loan 
Moldovan, Ioan Gall și multi 
alții. Pe lîngă licența cum
părată, noi am asimilat în 
fabrică, după concepția ser
viciului constructor șef al 
UXJ.M.P„ linurile de stîlpi 
de 80 și 100 ml și agregatele 
hidraulice corespunzătoare".

Preocuparea pentru perfec
ționare, pentru modernizare, 
pentru ușurarea muncii este 
o latură esenția’ă a activită
ții colectivului de aici. In a- 
nii viitori, producița F.S.H. 
Vulcan va crește substantial. 
Minele au nevoie de mai 
multi stîlpi. Față de primul

an plin —■ 1970 —,anu] aces
ta fabrica va trebui să pro
ducă cu 3 000 mai mulți stîl- 
pi hidraulici, adică 15 mii 
de bucăți. Luna ianuarie a 
fost încheiată cu succes : 
1 256 stâlpi față de 1.250 cât 
prevedea planul inițial și 15 
tune de piese de schimb față 
de 9 — cifra de plan. A- 
aeasta înseamnă că oamenii 
muncesc mai mult și mai bi
ne, înseamnă că există pre
mise sigure ca planul anual 
să fie realizat și chiar sub
stanțial depășit.

„Intr-adevăr, există 
premisele. Și, să nu 
un lucru deosebit de 
tant: în anul viitor, 
Vulcan va trebui să producă 
mai mult decît dublu anului 
în curs, respectiv, 32 000 
stîlpi. Pentru aceasta este 
prevăzută extinderea fabricii, 
în care scop se vor aloca 
9 milioane lei“ — ne-a mai 
spus inginerul Sîrbu.

Referitor la calitatea stîl- 
pilor produși la Vulcan, la 
eficiența și utilizarea lor, in
ginerul șef adjunct ne-a răs
puns simplu: „Dacă în dimi
neața asta am 5 000 de stîlpi, 
pînă diseară rămîn fără ei ; 
dacă mîine dimineață mai 
am 5 000, pînă la amiază 
nu-i mai am. Că ei nu sînt 
utilizați în mine cu mai mul
tă atenție și responsabilitate, 
asta este altceva, care, evi
dent. nu ne bucură11.

I-am lăsat pe oamenii de 
la F.S.H. Vulcan cu munca 
lor, cu preocupările lor fe
brile pentru ajutorarea oame
nilor din adîncuri. Gîndul 
n>e-a rămas la patru inițiale : 
F.S.H.V. Inițiale transcrise de 
un cincinal rodnic, 1966—1970, 
inițiale care marchează încă 
o mutație în timp pe coordo
natele eficienței economice 
și a progresului.

in timp
SCOL.AR
5

Recent la Liceul --Lupeni 
s-a desfășurat faza pe școa
lă a concursului „50 de ani 
de luptă și mărețe înfăptuiri 
sub conducerea P:C.R." Ju
riul a fost compus din cadre 
didactice și elevi.

După cum ne scrie cores
pondentul nostru Ion Gîf- 
Deac, printre cei care au dat 
răspunsurile cele mai 
se numără 
Adriana Dobrescu, 
Mladin, 
cinstea 
liceenii 
menea 
di tarea 
revistei 
muzical-literar.

bune,
Mioara Brăneț, 

Cristian 
Gheorghe Popa. In 

mărețului eveniment, 
pregătesc și alte ase- 
acțiuni. Amintim e- 
numărului festiv al 
„Noi" și un montaj

(Urmare din pag. 1)

xecuție. Cu totul altele ar 
fost realizările minei dacă 
crările erau predate de 
T.C.M.M. la termenele stabili
te, cu totul altul ar fi stadiul 
realizărilor dacă brigăzile de 
mineri ar fi executat lucrări de 
calitate ireproșabilă care să nu 
mai necesite consumarea unui 
însemnat fond de timp pentru 
remedierea defecțiunilor. Ne re
ferim, după cum s-a desprins 
din darea dc seamă prezentată 
de comitetul de direcție al 
minei, la panta galeriei de la 
orizontul 475, puțul de aeraj 
nr. 2, la care ,a fost necesară 
retușarea vetrei și a liniei fe
rate deja montate. Desigur, e- 
xernple de lucrări cu defecți
uni de execuție mai pot fi enu
merate, ca și altele referitoare 
la rezervele interne ale colec
tivului care, valorificate mai 
eficient, ar fi contribuit la ob
ținerea unor rezultate econo
mice superioare. De la această 
realitate au pornit dezbaterile 
recentei adunări generale 
salariaților minei.

Problemele dezbătute 
vorbitori au conținut idei a 
ror aplicare în practică
utilă și pentru alte exploatări 
miniere, deși mina Livezeni se 
găsește intr-o etapă cu un. spe
cific al muncii și al producției 
cu totul aparte. Este firesc ca 
aceste probleme să fie dezbătute 
de salariați; în interesul «ma
nifestat de . către muncitori, 
pentru perfecționarea produc
ției, vedem Saltul calitativ în
registrat pe linia creșterii răs
punderii în fața sarcinilor de 
plan. Dar, ne îngăduim să afir
măm, este nefiresc ca proble
mele ridicate de salariați, pro
punerile lor să fie mereu ace
leași, prea bine cunoscute de 
factorii în măsură să le soluțio
neze, dar niciodată soluționate.

Muncitorii salarizați în regre, 
care execută la suprafață lu
crările de haldare a unui mare 
volum de steril evacuat din 
mină, nu sînt atrași în menți
nerea ritmului de lucru impus 
de brigăzile din subteran, 
undeva lipsește o pîrghie
cointeresare a salariaților plă
tiți in regie. Necesitatea de a-i 
stimula, de a le spori interesul 
in muncă a devenit de mai 
mulți ani evidentă, dar încă nu

PRODUSE
de inovații

1

fi 
lu- 

către

■a

de 
că- 

este

Pe 
de

a fost adoptată soluția capabilă 
să producă un reviriment în 
acest sens. Introducerea acor
dului global pe o scară mai lar
gă prilejuiește, pe lîngă avan
tajele directe asupra realizării 
planului, și alte avantaje eco
nomice prin reducerea număru
lui de supraveghetori, sau pla
sarea acestora la alte locuri de 
muncă.

Angajarea muncitorilor califi
cați în meserii deosebit de im
portante pentru lucrările de 
montaj nu se face cu discernă- 
■mînt.ul cuvenit, conform indi
catoarelor tarifare de califica
re. Astfel, pentru lucrări de lă- 
cătușerie au fost angajați con
ducători auto care posedau 
foarte puține cunoștințe despre 
lăcătușeric. Este necesar ca 
angajarea muncitorilor calificați 
să se facă cu examinarea prac
tică a cunoștințelor ce le pose
dă.

Stimularea muncitorilor cvi- 
dențiați în procesul de produc
ție se face, încă, pe alocuri, în 
mod subiectiv. Este știut fap
tul că, atribuirea fără discernă
mânt a unor stimulente deter
mină scăderea valorii morale a 
premiului. Pentru înlăturarea 
subiectivismului este necesar 
ca la stabilirea premiilor să 
fie consultați, acolo unde este 
posibil, și conducătorii 
ai formațiilor de lucru, 
este știut, faptul mai 
uneori din vedere celor 
cauză.

La aceste probleme — ridi
cate cu multă răspundere de 
Augustin Demeter, șef de bri
gadă la săpări, și Stelian Iosif, 
șef de brigadă electromecanic 
— se alătură 
rezolvare intră 
forului tutelar, 
piu asigurarea 
energie electrică a celor două 
incinte (inginer Pătruț Nicolae), 
urgentarea lucrărilor de cuplare 
a liniei ferate cu stația C.F.R. 
Livezeni, modernizarea străzii 
Maleia pentru accesul la incin
ta puțului auxiliar est, asigura
rea transportului muncitorilor 
în condiții civilizate, cu auto
buzele I.G.C., asigurarea apei 
potabile în subteran (inginer 
Miron Rebedea). Comitetul de 
direcție și-a propus pentru ănul 
1971 numeroase obiective me
nite să contribuie la îmbunătă
țirea procesului de producție,

direcți 
Deși 

scapă 
în

altele, a căror 
în competența 
ca de exem- 

alimentării cu

Angajează urgent
- Șef
— Șef
— Șef

magazin 
magazin 
magazin

pentru 
pentru 
pentru

nr. 72 Uricani
nr, 69 Lupeni

magazinul
magazinul
magazinul Mic Gross Petroșani

și salarizare sînt cele prevăzuteCondițiile de angajare
în H.C.M. nr. 914/1968 și reglementările în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de la birou] personal al întreprinderii, str. Republicii 
nr. 90 Petroșani, telefon 1804.

Există la E. M. Aninoasa 
bunul obicei ca la începutul 
fiecărui an să se elaboreze un 
plan tematic de inovații. Ela
borarea lui se face ținînd sea
ma de eficiența în producție, 
ușurarea eforturilor fizice și 
sporirea coeficientului de si
guranță pe linie 
Interesantă mi se 
privind realizarea unei prese 
pentru executarea 
garniturilor din p.v.c. j 
sare stîlpiior hidraulici, 
dată realizată, inovația res
pectivă face posibilă repara
rea stîlpiior hidraulici în ate
lierul minei. Avantajul cel 
mai substanțial este că se a- 
sigură întreținerea 
hidraulici în stare de func
ționare. Interesante sînt 
celelalte inovații cuprinse în 
planul tematic pe acest an. 
La mina Aninoasa există ino
vatori destoinici și pricepuți 
cum sînt ing. Mircea Dula, 
Vasiie Cristea și alții.

z

în serie a 
nece- 

. O

stîlpiior

Și

.

323E-

Inspectoratul silvic Hunedoara-Deva
ANGAJEAZA IMEDIAT
Contabil șef la centrul de prelucrare

a fructelor de pădure livezeni
Condiții de angajare : conform H.C.M.
Adresați-vă Inspectoratului silvic Deva, sir. Avram Lancu nr. 27

914/1968, pe bază de cerere.

a condițiilor de muncă în sub
teran și la suprafață. Pentru ca 
obiectivele să capete viață, co
lectivul minei Livezeni va avea 
nevoie de sprijinul permanent 
al Centralei cărbunelui Petro
șani. Animați de dorința de 
a-și înzeci eforturile pentru a 
asigura încă din primele zile 
ale anului următor capacitățile 
productive ate minei, numeroși 
mineri, între care Dionisiei 
Bartha, Vasiie Borjoga, Ioan 
Mare, Augustin Demeter, s-au 
angajat să-și depășească, lună 
de lună, sarcinile de plan, să 
obțină viteze sporite de avan
sare Ia săparea puțurilor și ga
leriilor. Dorința minerilor va 
fi transpusă în viață dacă vor 
fi -sprijiniți în mod constant de 
comitetul de direcție al minei, 
de forul tutelar — Centrala 
cărbunelui Petroșani.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tov. Dumitru Pop- 
eanăș, director tehnic cu pro
bleme de cercetare și dezvolta
re din cadrul C.C.P., care a 
dat îndrumări competente adu
nării. generale a salariaților 
pentru încadrarea lucrărilor în 
termenele prevăzute de grafice
le de execuție. Vorhitorul s-a 
referit totodată la 
unor lucrări executate 
pele anterioare („deși 
nouă, unele lucrări nu 
treținute corespunzător, 
ca niște lucrări vechi,
mină veche"), precum și la ca
litatea lucrărilor aflate în exe
cuție, la disciplina ce trebuie 
să domnească pretutindeni, la 
grija cu care trebuie înconju
rați noii angajați pentru a se 
integra în ritmul și condițiile 
specifice ale minei.

In anul 1972 colectivul minei . 
Livezeni va trebui să extragă 
primele tone de cărbune. Sar
cina de plan va cunoaște apoi 
■o dinamică ascendentă, fapt oe 
presupune asigurarea din timp 
a fronturilor de lucru, a vii
toarelor capacități de produc
ție ale minei. In fața comitetului 
de direcție, în fața tuturor sa
lariaților stau, în acest set», 
sarcini deosebit de mărețe, co
lectivul minei avînd datoria să 
nu-și precupețească eforturile 
în executarea la termen a lu
crărilor pregătitoare, pentru ca 
mina să se înscrie chiar înainte 
de termen alături de unitățile 
productive ale industriei mu
nicipiului.

calitatea 
în eta
mina e 
sînt în- 
arătînd 

de la o

PRODUSELE INDUSTRIALE ROMÂNEȘTI

Continuăm itinerarul. Un 
t „cunoscut" : SC-1 250. 

Sub acest „indicativ" desco
perim Caruselul realizat de 
F.M.U.A.B. II urmărim în 
uzine din R.F. a Germaniei, 
una din principalele achizi
toare de strunguri românești. 
Cu forța zecilor de cai pute
re și cu o precizie de ordinul 
fracțiunilor de milimetru, el 
mușcă flămind din calupurile 
de metal. Cartea lui de vizi
tă, a „fraților' mai mari 
(SC-1 609, SC-2 090, SC-2 500 
și SC-3 200), ca și a celor din 
familia strungurilor normale, 
(SN-250, 400, 450, 500, 560, 
630 și 800) este demnă de 
invidiat, iar performanțele îl 
situează în rîndul celor mai 
competitive produse de pe 
piața mondială. De altfel, 
strunguri românești pot fi 
intîlnite și în întreprinderi 
din U.R.S.S. și Franța, R.D. 
Germană, Cehoslovacia și 
Turcia, R.P. Chineză, Elve
ția, Finlanda și Congo, Ja
ponia, Maroc, Liban și Nor
vegia, Italia, Yemen, Tailan- 
da și Danemarca, S.U.A., 
Suedia, Ceylon și Australia. 
Din producția sa actuală de 
strunguri, industria noastră 
exportă circa o treime. Nu
mai în perioada 1966—1970, 
au fost livrate aproximativ 
6 600 
tipuri, 
multe 
mii ar ă

Poate că nici un alt itine-

necesare 
popasuri.

rar nu ne apare atît de fami
liar ca cel străbătut de uti
lajul petrolier. Pe un ase
menea traseu sînt 
extrem de multe
Dar unde să ne oprim mai 
întâi ? La Gauhati, în India, 
unde funcționează o rafină
rie de țiței cu o capacitate 
anuală de producție de 
750 000 tone, rezultat al co
operării româno-indiene ? Sau 
poate, la sondele din Afga
nistan, Brazilia și R.A.U., 
Algeria, Turcia și R.D. Ger
mană, U.R.S.S., Birmania, Li
ban și Grecia, R.P. Chineză, 
Somalia și Ungaria, Cehoslo
vacia, Siria, Cuba și Iugos
lavia, Polonia, R.P.D. Coreea
nă, Indonezia, unde mai bine 
de 1000 de instalații româ
nești sfredelesc pământul, de 
la 1 200, pînă Ia 7 000 metri 
adincinie. Exportăm aproa
pe 90 Ia sută din producția 
țării de utilaj petrolier pen
tru foraj și extracție. Expe
riența noastră în acest dome
niu este larg folosită peste 
hotare, mai ales în țări pro
ducătoare de țiței din Euro
pa, Asia, Africa și America 
Latină. Sîntem 
ca mari 
al doilea 
lumii de 
mente și 
după S.U.A.

Tractoarele românești sînt 
cunoscute și apreciate astăzi 
în peste 40 de țări. Ele și-au 
cîștigat reputație în aprige 
încleștări cu terenurile aride 
ale deșerturilor, cu pămîn-

___  , recunoscuți 
producători și ca 
mare furnizor al 
instalații, echipa- 

utilaje petroliere

turile virgine și mlăștinoase 
ale Australei, R.A.U., Ugan- 
dei, Braziliei, Indiei, Iranu
lui, Pakistanului sau Vene- 
zuelei, Spaniei, Algeriei, Li
banului, Kenyei și Tailandei. 
Ele sînt, de asemenea, prezente 
pe ogoarele Belgiei, Olandei, 
R.D. Germane, Ungariei, R.F. 
a Germaniei, Cehoslovaciei, 
R.P. Chineze, Franței, Italiei, 
Angliei, Danemarcei etc. In 
perioada 1965—1970 au fost 
exportate fn aceste țări a- 
proximativ 47 300 tractoare, 
de 2,1 ori mai multe decît 
între anii 1961—1965. Jumă
tate i 
țării

Și j 
tea < 
tregi.

aproape un sfert din 
total al producției; 
sodice și cauciuc 

— peste 40 la sută.

din producția actuală a 
ia calea exportului.

înșiruirea aceasta ar pu- 
continua pe pagini în- 
. Din nomenclatorul de 

export al țării — de mii și 
mii de produse — am ales 
doar cîteva și îndeosebi pe 
acelea care exprimă în mo
dul cel mai elocvent gradul 
de dezvoltare și progresul 
industriei noastre construc
toare de mașini, dar și pa
siunea, dăruirea, priceperea 
și inteligența omului.

Producem... Producem tot 
mai mult. Mărfuri variate, 
care cuceresc piețe tot mai 
largi. In 1970 am exportat cu 
64 Ia sută mai mult decît 
în 1965 și de peste 2,5 ori 
decit în 1960. In 1975 vom 
exporta cu aproximativ 
la sută mai mult decît 
1970.

In condițiile acoperirii, 
cea mai mare parte a 
voilor economiei proprii,

75 
în

în
ne- 
in-

dustria noastră dirijează că
tre export : jumătate din 
producția de nave, 70 la sută 
din cea de electromotoare; 
circa o treime din producția 
de autovehicule, material ru
lant, transformatori de < ii'ță 
și rulmenți ; aproximativ Ju
mătate din cea de motot.nă 
și uleiuri lubrifiante ; mobilă, 
placaj și încălțăminte din 
piele — 
volumul 
produse 
sintetic
In consecință. România par
ticipă tot mai activ în co
merțul lumii, ea de tini od 
ponderi înseninate în expor
turile mondiale la unele ca
tegorii de produse — 18 la 
sută la soda calcinată ; 14 Ia 
sută la carbid ; 10 la sută 
la ciment ; 6 la sută la me
tanol România figurează, de 
asemenea, printre principalii 
furnizori europeni de cheres
tea de foioase și pe primul 
loc în lume la cherestea de 
fag, livrează cu prioritate pe 
piața internațională, placaj, 
plăci aglomerate din lemn, 
scaune curbate și multe al
tele.

Dincolo de valoarea lor 
comercială, aceste fapte au și 
o altă semnificație Ele re
flectă pregnant potențialul 
economic crescînd al țării 
noastre, atestînd, încă o da
tă, capacitatea tehnică a po
porului nostru, faptul că 
România a intrat definitiv și 
irevocabil în circuitul econo
mic mondial.
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Strada Emancipării nr. 27, sectorul II, telefon 35 40 10.

anoajează pentru cariera Meri
maiștri mecanici
maiștri energeticieni
excavatoriști
mecanici utilaje
mecanici auto
lăcătuși
sudori
contabili

Se asigură cazare și salarizare în conformitate
914/1968.

Angajarea maiștrilor se face de către I.l.P.C. București iar a mun
citorilor de către cariera Meri.

8,45

9,00

10,00
11,30

12,00
12,30
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19,20 emisi-

20,30

23,05

19,30
20,00

reprezen- 
judetele : 
Ialomița,

Deschiderea emisiunii.
Gimnastica de diminea
ță.
Matineu duminical pen
tru copii și școlari. 
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români. Mihail Andricu. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Holly
wood Palace.

13,15 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

15,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune 
in limba maghiară.
Spectacol pe gheață — 
demonstrațiile medalia- 
ților la Campionatele 
Europene de patinaj ar
tistic (partea I).
Cintare patriei. Concurs 
coral inlerjudețean. Par
ticipă coruri 
tative din 
Hunedoara, 
Neamț.
1 001 de seri 
une pentru cei mici, 
’telejurnalul de seară. 
România 71. Azi — ju
dețul Dîmbovița.
Divertisment 71. Spec
tacol de varietăți. In 
pauză : telesport.
telejurnalul de nj.i ,e.

16,30
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Misiunea 
„Apollo-14"
Astronauții Shepard și Mitchell au părăsit Se 
lena și se află în drum spre Terra

HOUSTON 6 (Agerpres). — 
„Cum este dimineața acolo ?“ 
— au fost primele cuvinte ale 
lui Alan Shepard, adresate Cen
trului spațial de la Houston, 
în momentul cînd cei doi as
tronauți s-au trezit, la 7,27 — 
ora Bucureștiului — pentru a 
începe programul celei de-a 
doua zile de activitate pe Lu
nă. „In zona craterului Fra 
Mauro este o zi minunată".

Satisfăcuți de succesul primei 
etape a activității extravehicu- 
lare de vineri, astronauții au 
solicitat și au obținut aproba
rea de la Houston de a începe 
a doua ieșire pe Lună cu două 
ore înainte de prevederile ini
țiale. La ora 10,25 (ora Bucu
reștiului) Shepard a coborît din 
nou pe Lună, urmat la cîteva 
minute de Mitchell. Spre deo
sebire de prima etapă, progra
mul de sîmbătă a cuprins, a- 
proape în exclusivitate, cerce
tări asppra structurii rocilor și 
solului selenar. După ce au o- 
rientat camera de luat vederi 
în direcția itinerariului pe care 
aveau să-1 parcurgă, cei doi as
tronauți au așezat în „ricșă" 
uneltele pentru recoltarea de 
roci selenare, magnetometrul 
portativ destinat măsurării va
riațiilor cîmpului . magnetic lu
nar și echipamentul necesar în 
cazuri de urgență.

Traseul inițial prevedea șap
te opriri. La stațiile A și B, în 
apropierea locului unde se afla 
modulul „Antares", s-au fotogra
fiat și s-au recoltat mostre lu
nare, a căror vîrstă e apre
ciată la 4,6 miliarde de ani. 
Apoi, astronauții s-au îndrep
tat spre stația C — craterul 
Cone — punctul cel mai im
portant al programului de cer
cetări extravehiculare, aflat la 
2 200 metri depărtare de „An
tares". Ei au comunicat impre
siile lor Centrului spațial, în 
timp ce escaladau pantele cra
terului. In acel moment, pro
gramul inițial suferea o întîr- 
ziere de 10 minute, pentru ca, 
apoi, să ajungă la 15 minute. 
Pulsul astronauților a urcat în

acest timp pînă la 150 de bătăi 
pe minut, în vreme ce apara
tele de control înregistrau o 
stare tot mai accentuată de e- 
boseală, explicabilă prin con
dițiile speciale de lucru pe Lu
nă. Din aceste considerente, 
N.A.S.A. a hotărîit prelungirea 
programului de cercetări cu 30 
de minute.

La 12,50 (ora Bucureștiului) 
astronauții au ajuns la margi
nea craterului Cone în urma 
unei ascensiuni foarte dificile. 
Din cauza întârzierii, Centrul 
spațial a anulat opririle pre
văzute la stațiile F și G. Cei 
doi astronauți n-au mai cobo- 
rît în interiorul craterului Co
ne, datorită dificultăților tra
seului, următoarea lor etapă 
fiind cercetarea craterului 
Weird, aflat la jumătatea dis
tanței dintre Cone și „Antares". 
Intrucît rezervorul de oxigen al 
lui Mitchell a suferit o defec
țiune, programul a fost, pen
tru a treia oară, modificat prin 
reducerea cu un sfert de oră a 
timpului afectat cercetărilor. 
Astronauții au săpat un mic 
șanț, lung de aproape un me
tru și adînc de 60 de cm, foto- 
grafiind straturile solului dis
locat. La ora 14,45 (ora Bucu
reștiului), Shepard și Mitchell, 
ajunși la modulul lunar, au a- 
bandonat uneltele de lucru pe 
Lună, după ce au împachetat 
și transportat cele 54 kg de 
rocă lunară în interiorul capsu
lei. Apoi, etajul superior al 
modulului a fost represurizat 
și pregătit pentru decolarea 
prevăzută pentru ora 20,47 (ora 
Bucureștiului)., Pentru ora 22,30 
a fost prevăzută operațiunea 
de recuplare a capsulei modu
lului lunar cu cabina de co
mandă „Kitty Hawk", iar pen
tru duminică, 
Bucureștiului), 
orbita lunară 
spre Terra.
urmează să ia sfîrșit marți, 9 
februarie, în jurul 
(ora Bucureștiului), 
Hawk" va plonja 
selenauți în apele 
la sud de Insula Samoa.
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provincie, cu

Războiul este, concomitent, 
peste tot și nicăieri, tăiat 
de restul țării, Pnom Penh-ul, 
oraș mic de 
străzile tivite de arbori și
case coloniale de un farmec 
desuet, se asfixiază și moare 
încet. Intr-adevăr, toate dru
murile, indiferent dacă este 
vorba de 65 sau de 100 
kilometri sînt blocate de 
tre posturile forțelor de 
zistență populară. Calea
rată nu duce nicăieri, ea a 
fost aruncată în aer la 30 
km de oraș. Ar mai rămîne 
fluviul ca o cale de comu
nicație, dar recent, mai mul
te nave au fost scufundate 
de către forțele patriotice.

de 
că- 
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fe-
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SPORT
SOFIA 6 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, în zilele 
de 13 și 14 martie, la Sofia 
vor avea loc campionatele eu
ropene de atletism pe teren a- 
coperit. La competiție și-au a- 
nunțat participarea aproape 200 
de atleți și atlete din U.R.S.S. 
R. D. Germană, R. F. a C— 
maniei, Polonia, Cehoslovacia, 
Italia, Franța și alte țări. Ro-

.S.S., £ 
Ger-?

mânia va fi reprezentată de un!;
1 zx.4- /le» 1 O <■» »"»zs*»+ț xrî

ii
lot de 19 sportivi.

★
MUNCHEN 6 (Agerpres). — 

Campioana olimpică în proba 
de săritură în lungime, Viorica 
Viscopoleanu (România), se află 
de cîteva zile în tratament me
dical la specialistul vest-ger- 
man, dr. Landgraf din Mainz. 
Medicul a declarat că în decurs*’ 
de 14 zile, Viorica Viscopolea
nu va putea fi complet vinde
cată de întinderea musculară 
pe care o are la o gleznă. Dr. 
Landgraf a arătat însă că este 
problematică participarea re < 
cordmanei din România la cam-ț 
7* - " ’ .
vea loc, pe teren acoperit, laij

'_ litrii

pionatele europene, care vor a-;

Sofia, in cursul lunii martie, f
★ ■;

SAPPORO 6 (Agerpres). — IniJ 
localitatea de sporturi de iarnă J» 
Sapporo (Japonia) încep astăzi >5 
întrecerile „Săptămînii preolim-!; 
pice", la care participă peste!» 
300 de sportivi, dintre care 13;! 
sînt campioni olimpici, 11 cam-!; 
pioni mondiali și 15 medaliațij; 
cu argint sau cu bronz la Jo-j! 
curile Olimpice — Grenoble? 
Competiția, care se va încheiaJ> 
la 14 februarie, constituie o;! 
„repetiție generală" în vederea ■; 
Olimpiadei de iarnă de anul !; 
viitor, care va avea loc în a-;! 
celași loc. In afara concuren- ■ ; 
ților de peste hotare, repre !; 
zentînd 23 de țări, la diferitele ;! 
probe vor fi prezenți și 850 
de sportivi din Japonia. !;

La întreceri, România estej. 
reprezentată de Ion Panțuru și;! 
Ion Zangor. !;

★ !;
NEW YORK 6 (Agerpres). —![ 

In primul meci al sferturilor dejj 
finală din cadrul concursului 
internațional de tenis pe teren . 
acoperit de la Richmond (Vir-iJ 
ginia), Ilie Năstase (România)!; 
a repurtat o aplaudată victo-Ji 
rie in dauna cunoscutului ju->! 
cător spaniol Gimeno. Năstase!; 
a jucat din nou remarcabil ob-j. 
ținînd victoria cu scorul de;J 
3—6, 6—3, 7—6. Jocul a durat!;
1 oră și 36 de minute. J»

★ !;
ZURICH 6 (Agerpres). — Stu-J; 

dentul în drept, cehoslovacul;! 
Andrej Nepela, a cîștigat .pentru,; 
a treia oară consecutiv titlul J; 
de campion al Europei la pa-;! 
tinaj artistic. După desfășura-,; 
rea „liberelor", el a totalizat!;
2 736 puncte, intrînd în posesia;! 
medaliei de aur. Au urmat în,; 
clasament Serghei Cetveruhin!; 
(U.R.S.S.) — 2 673 puncte Șî;< 
Haig Oundjin (Anglia) — 2 603;! 
puncte. Gh. Fazekaș (România)!; 
s-a clasat pe locul 18 cu 2 144J, 
puncte.

99 ORAȘUL MIIRTII LEITE“
Astfel, că Pnom Penh-ul, izo
lat, așteaptă resemnat ca ar
mata să reușească să dega
jeze o cale de comunicație. 
Noaptea forțele patriotice a- 
Jung pînă Ia marginile ora- 

, șului, pe un teritoriu ocupat 
ziua de către unități saigo- 
neze și trupe cambodgiene 
(ale regimului Lon Noi — 
n. r.), dar care nu posedă 
suficiente forțe pentru a-și 
păstra controlul și după lă
sarea serii. Restaurantele în- 
tîmpină deja greutăți serioa
se în aprovizionare, un ki
logram de ceapă costă 20 de 
franci. Odinioară, langustele 
valorau 30 de rieli, iar as
tăzi 120 (10 rieli egal 1

franc). Peștele lipsește sau, 
în rarele cazuri cînd apare, 
costă de patru ori mai mult.

Doi soldați saigonezi urmă
resc niște fete cambodgiene. 
Observînd scena, alți soldați 
ai regimului de Ia Pnom 
Penh se precipită asupra sai- 
gonezilor, îi lovesc cu bru
talitate și îi îndepărtează. 
Este un exemplu al proaste
lor relații care există între 
acești aliați de circumstanță. 
Cambodgienii reproșează uni
tăților saigoneze că le je
fuiesc pagodele și casele. Un 
tînăr soldat cambodgian po
vestea că una din surorile 
sale a fost violată de „mili
tari aliați" care au pătruns

cu forța în casă. Sătenii s-au 
revoltat și cîțiva soldați sai- 
gonezi au fost uciși pe loc. 
Conform surselor de la Pnom 
Penh, în țară se află 14 500 
soldați saigonezi, echipați de 
către americani, precum și 
185 000 de militari ai regimu
lui Lon Noi. In fiecare zi, 
colonelul Am Rong comen
tează pentru presa interna
țională activitățile acestora. 
El omite, în general, să vor
bească despre pierderile su
ferite (ar fi pînă în momen
tul de față aproximativ 10 000 
de morți de la începutul răz
boiului), pentru a insista a- 
supra victoriilor repurtate 
împotriva forțelor patriotice. 
Din nefericire însă, numele

„Le Nouvel
Observateur“
său te face întotdeauna să te 
gîndești la englezescul „I am 
wrong" (nu am dreptate).

Este un război confuz în 
care nu există nici front și 
nici acțiune precisă. De o 
parte se află o forță reală 
dar invizibilă: unitățile pa
triotice. De cealaltă parte 
sînt aliații saigonezi care mal
tratează civilii cambodgieni, 
precum și Statele Unite care 
întreprind bombardamente, 
dar a căror prezență activă 
este ascunsă cu grijă. E un 
război nerecunoscut de către 
civilii europeni din capitala 
cambodgiană, un război un
de viața continuă automat și 
unde un oraș încercuit se 
stinge încet.

la ora 3,37 (ora 
desprinderea din 

și îndreptarea 
Odiseea spațială

orei 23,00 
cînd „Kitty 

cu cei trei 
Pacificului,

• Grupul de lucru al Comi
tetului pentru cercetări spațiale 
(COSPAR), compus din experți 
americani, sovietici, francezi și 
japonezi, s-a reunit joi și vineri 
la Houston pentru a examina 
posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării internaționale în do
meniul cercetărilor interplane
tare cu ajutorul laserului. S-a 
avut, îndeosebi, în vedere uti
lizarea în comun a instalațiilor 
reflectorizante laser depuse pe 
Lună în timpul misiunilor „A- 
pollo-U", „Luna-17" și „A- 
pollo-14".

Matyas Rakosi
• După cum anunță agenția 

MTI, la 5 februarie a încetat 
din viață, la spitalul din Gorki, 
după o boală grea și îndelun
gată, Matyas Rakosi, fost prim- 
secretar al conducerii Partidu
lui celor ce muncesc din Un
garia, care se afla la tratament 
în Uniunea Sovietică.

• Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a făcut cunoscut că se
cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, 
s-a declarat satisfăcut de accep
tarea, de către părțile în cau
ză, a prelungirii încetării fo
cului în zona Canalului de 
Suez. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că secretarul general 
al O.N.U. va înainta Consiliu
lui de Securitate, pînă la data 
de 7 martie, un raport asupra 
evoluției misiunii Jarring.
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Internaționale

PLENARA C. C AL P. M. U. P

tovarășul Nicolae

PRAGA 6. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : In ședința de sîmbătă 
a celui de-ai X-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, care se desfășoară la 
Bratislava, a fost citit mesajul 
pe care 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, l-a adresat Congresu-

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
Agenția PAP anunță că sîmbă
tă 6 februarie au început la 
Varșovia lucrările celei de-a 
VIII-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P. Plenara, care se des-

• După cum informează a- 
genția Taniug, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a adresat mesaje perso
nale secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Leonid Brej- 
nev, președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, și pri
mului ministru al Marii Bri
tanii, Edward Heath. In me
saje, relevă agenția iugoslavă, 
sînt expuse punctele de vedere 
și aprecierile guvernului iugo
slav privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat. In le
gătură cu aceasta, a fost în
științat, de asemenea, și secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant. »

, • Noul conducător al regi
mului militar din Uganda, ge
neralul Idi Amin, a depus vi
neri jurământul ca șef al gu
vernului. El a afirmat că do
rește să înceapă convorbiri cu 
conducătorii țărilor vecine pen
tru a soluționa o serie de pro
bleme divergente survenite în
tre Uganda și aceste state.

BONN 6 (Agerpres). — Ofi
ciul federal pentru angajări al 
R. F. a Germaniei a anunțat 
că numărul șomerilor vest-ger- 
mani a crescut în ianuarie 1971 
cu 111 000 față de luna decem
brie 1970.

In sprijinul normalizării 
relațiilor chino-japoneze

TOKIO 6. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Parlamentarii japo
nezi membri ai Ligii deputați- 
lor pentru normalizarea rela
țiilor japono-chineze au ■ adop
tat o declarație prin care se 
pronunță împotriva acordării 
de împrumuturi ciankaișiștilor, 
admiterii investițiilor particula
re și înființării de întreprinderi 
comune la Taipeh.

Această ligă, care cuprinde 
mai mult de jumătate din de
putății Dietei, a hotărît la o

recentă întrunire să sprijine 
promovarea unei politici de 
schimburi reciproce între Ja
ponia și R. P. Chineză. Ea a 
discutat și problemele legate de 
viitoarea vizită la Pekin a pre
ședintelui ligii, Aichiro Fujiya
ma, fost ministru de externe al 
Japoniei. Luînd cuvântul în șe
dința directorilor ligii, Fujiyama 
a arătat că intenționează să aibă 
la Pekin discuții sincere și 
deschise cu personalități din 
R. P. Chineză. •

a Studențilory
lui. Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit 
profund interes și a fost 
lutat cu vii aplauze.

La Congresul U.I.S. de 
Bratislava participă 120 de 
legații reprezentînd tineretul 
studios din diferite țări, printre 
care și o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Re
publica Socialistă România, con
dusă de Traian Ștefănescu, pre
ședintele U.A.S.R.

fășoară sub președinția lui Ed
ward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., este consa
crată aprecierii evenimentelor 
din decembrie 1970 și sarcini
lor actuale ale P.M.U;P., men
ționează agenția poloneză.

IiiMni 
Miei PI.R. 
tt în tt 
iii Rthltli 
MIIM
SANTIAGO DE CHILE 6. — 

Trimisul special Agerpres, Vic
tor Stamate, transmite: Pre
ședintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a primit la re
ședința sa din Santiago dele
gația Partidului Comunist Ro
mân care a participat la lucră
rile celui de-al XXIII-lea Con
gres al Partidului Socialist din 
Chile. Cu acest prilej, membrii 
delegației, formată din tovară
șii Valter Roman și Ștefan An
drei, au transmis președintelui 
Allende un mesaj de salut și 
urîțri de succese din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In cursul întrevederii care a 
urmat, au fost abordate proble
me actuale de interes comun 
privind cele două țări, subli- 
niindu-se însemnătatea intensi
ficării și dezvoltării relațiilor e- 
conomice, politice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale dintre Ro
mânia și Chile, în interesul 
celor două state și .popoare, al 
cauzei colaborării și securită
ții, al înțelegerii între popoare, 
al păcii și progresului în lume.

Președintele Salvador Allende 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut de caldă a- 
fecțiune, cordialitate și prie
tenie. , :j

întrevederea a decurs în.tr-o 
ambianță sinceră, cordială, în 
spiritul bunelor relații de prie
tenie și respect reciproc exis
tente între cele două țări.

Sîmbătă, delegația Partidului 
Comunist Român a părăsit San
tiago de Chile plecînd spre pa
trie.

Livio Gonzalez
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). 

Intr-una din celulele comisa
riatului de poliție al orașului 
Assuncion a încetat din viață 
Livio Gonzalez Santander, li
der al muncitorilor metalur- 
giști din Paraguay. Deținut 
timp de peste zece ani fără ju
decată, supus torturilor și pri

vațiunilor de tot felul, Gon
zalez a declarat greva foamei 
pentru a protesta împotriva re
gimului inuman din închisoa
re. Decesul a survenit în tim
pul acestei acțiuni de protest.

Intr-o declarație a comitetu
lui argentinian de solidaritate 
cu deținuții politici din Para

guay se arată că în închisorile 
paraguayene se află de peste 
12 anj numeroși fruntași ai 
mișcării muncitorești. Opinia 
publică progresistă din Argen
tina și din întreaga lume cere 
eliberarea deținuților politici 
din Paraguay, se spune în în
cheierea declarației.

Agravarea situației 
din Irlanda de nord

BELFAST 6 (Agerpres). — 
Situația din Belfast, capitala 
Irlande; de nord, s-a agravat 
brusc în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă, ca urmare a unei 
recrudescențe violente a inci
dentelor și ciocnirilor dintre 
grupuri de demonstranți cato
lici și unitățile militare brita
nice. Un purtător de cuvînt al 
poliției a declarat că „știrile pri
vind schimburile de focuri și 
rănirile sînt atît de multe îneît 
nu le putem ține evidența". 
Agențiile de presă transmit că 
în Belfast au avut loc adevă
rate lupte de stradă. In cursul 
nopții, grupuri care se pare că 
aparțin organizației clandesti
ne „Armata republicană irlan
deză" au atacat unitățile mi
litare britanice cu foc de arme 
automate, grenade și bombe in
cendiare. Mai multe vehicule 
militare au fost incendiate, iar 
cîteva imobile au fost deterio
rate de exploziile bombelor. In 
cursul ciocnirilor și-au pierdut

viața doi civili și un soldat 
britanic și au fost rănite nu
meroase persoane. Poliția și ar
mata au ridicat baricade de 
sîrmă ghimpată și au operat 
numeroase arestări. Au fost a- 
duse de urgență întăriri pen
tru a se face față situației, ca
racterizată de purtătorul de 
cuvînt al poliției drept „cea 
mai gravă din ultimii ani".

Incidente violente au izbuc
nit și în Londonderry, al doi
lea oraș ca mărime din Irlan
da de nord, unde, în ultimele 
luni, domnise calmul. Situația 
este mai gravă în cartierul ca
tolic Bogside, unde grupuri de 
demonstranți au atacat postu
rile de poliție. Cartierul a fost 
înconjurat cu baricade de sîr
mă ghimpată de către poliție 
și armată, în sprijinul cărora 
au fost trimise de urgență în
tăriri. Și aici se semnalează 
numeroși răniți în rîndul civi
lilor și militarilor. Au fost o- 
perate numeroase arestări.

.Jiîlk
CHILE: Aspect de la mi

tingul în care președintele 
chilian Salvador Allende a 
anunțat naționalizarea mine
lor de cupru, cea mai mare 
bogăție de export a țării.

In foto: Mulțime adunată 
în Piața „La Moneda" din 
Santiago primind cu entu
ziasm vestea naționalizării.

Șomajul în S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). 

— Contrar cifrelor preliminare, 
șomajul a atins în S.U.A., în 
luna decembrie, cel mai înalt 
nivel înregistrat în ultimii 10 
ani — 6,2 la sută din totalul 
forței de muncă a țării. Statis
ticile publicate de Ministerul 
Muncii relevă, în același timp, 
că, în ianuarie, numărul șome
rilor depășește cu 780 000 cifra 
înregistrată în decembrie, ridi- 
cindu-se la 5 400 000.

UCIGAȘUL CHARLES 
WATSON VA FI JUDECAT

LOS ANGELES 6 (Ager- 
pres). — Charles Watson, 
„adjunctul" lui Manson în ca
drul grupului de hippies și 
conducător al celor două „ex
pediții" soldate cu asasina
rea actriței Sharon Tate și a 
altor șase persoane, a fost 
declarat sănătos, urmînd ca, 
în următoarele cîteva zile, să 
fie adus Ia Los Angeles pen
tru a fi judecat.

Potrivit depoziției Lindei 
Kasabian și a altor martori 
citați în procesul de la Los 
Angeles, Charles Watson a 
fost unul din principalii pro
tagoniști ai masacrelor de Ia 
vilele Polanski și Labianca, 
ucigînd cu focuri de armă 
sau lovituri de cuțit cel pu
țin trei din persoanele aflate 
acolo, inclusiv pe Sharon 
Tate.

ERUPȚIA NEAȘTEPTATA A 
VULCANULUI „VERRO 
NEGRO"

MANAGUA 6 (Agerpres). 
— Mii de persoane au fost 
evacuate vineri din zonele 
amenințate de vulcanul „Ver- 
ro Negro" din Nicaragua, ca
re a erupt pe neașteptate 
miercuri. Orașul Leon, situat 
Ia poalele vulcanului, este a- 
coperit cu un strat de cenu
șă gros de cîțiva centimetri. 
In cartierele din apropierea 
craterului continuă să cadă 
pietre și bucăți de stîncă. Cî
teva case au fost dărîmate, 
iar mai multe zeci de per
soane rănite.

MUNȚI SUBACVATICI 
DESCOPERIȚI IN PACIFI
CUL DE SUD

HOUSTON 6 (Agerpres). — 
Portelicopterul „New Or
leans", însărcinat cu recupe
rarea membrilor echipajului 
navei spațiale „Apollo-14“, a 
descoperit în Pacificul de 
sud, în apropierea zonei de 
amerizare două șiruri de 
munți subacvatici necunoscuți. 
Vîrfurile acestor munți cu 
defileuri stîncoase ating o 
înălțime de peste 1600 me
tri dar se află la o adîncime 
de 3 000 in sub nivelul ocea
nului.

Marele baraj de Ia Assuan 
este acum o realitate vie. A- 
cest monument al tehnicii mo
derne construit de R.A.U. în 
colaborare cu Uniunea Sovie
tică, a înglobat munca plină 
de avînt și sacrificii a peste 
43 000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Egiptenilor le pla
ce să spună, nu fără o urmă 
de mîndrie, că Barajul înalt 
este a patra mare piramidă a 
Egiptului. Dar, în timp ce mo
numentele de la Guizej tre
buiau să servească drept loc 
de înmormîntare pentru fa
raoni, barajul de la Assuan 
dă viață unor întinderi imen
se, furnizînd agriculturii apa de 
care are nevoie și industriei 
forța motrice, asigurînd econo
miei țării o evoluție continuă.

Am vizitat pentru prima dată 
barajul în anul 1966 cînd nu se 
profilase încă forma pe care 
urma să o ia gigantica stavilă 
ridicată în calea Nilului. Blo
curi imense de granit erau 
sparte cu pieamărele sau cu 
dinamita, transportate cu bas
culante uriașe laolaltă cu mari 
cantități de nisip, din deșert. 
Digul barajului a înglobat a- 
proximativ 43 milioane metri 
cubi de astfel de materiale; în 
plus s-a adăugat betonul armat.

Lung de 3 830 metri, barajul, 
denumit „de greutate" deoarece 
nu se sprijină pe nimic decît 
pe masa sa, considerat cel mai 
mare din lume, are o lățime 
la bază de aproape un kilo
metru. Trecem pe deasupra ba
rajului la o înălțime de 110 
metri ,pe o șosea asfaltată de 
curînd avînd de o parte lacul 
de acumulare Nasser, iar de 
cealaltă, centrala electrică a că
rei prezență este marcată prin 
apele învolburate care ies de 
la cele 12 turbine cu un vuiet 
rivalizînd cu cel al Cascadei 
Niagara.

Ne putem face o idee des
pre dimensiunile lacului, la ora 
actuală cel mai mare rezervor 
artificial de apă din lume, dacă 
vom spune că suprafața sa este 
de aproximativ 6 000 km2, el 
avînd o lungime de 500 km 
(300 km pe teritoriul R.A.U. 
iar restul pe cel al Sudanu
lui) și o lățime medie de 12 
km, volumul total de apă al 
lacului urmînd să fie la nive
lul maxim, de 130 miliarde m3.

Dacă micul baraj de la As

curse regulate pînă la templele 
lui Ramses al II-lea și ale re
ginei Nefertiti de la Abu Sim- 
bel care, după cum se știe, au 
fost salvate, împreună cu alte 
temple și monumente funerare 
de furia apelor printr-un efort 
comun de solidaritate interna
țională la care a contribuit și 
țara noastră.

Avantajele obținute prin con
struirea marelui baraj de la 
Assuan sînt de pe acum pal
pabile. Cantitățile suplimentare
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suan construit la începutul a- 
cestui secol reținea apele Ni
lului pe perioada revărsărilor 
timp de un an, Saad El Aii, 
Marea Piramidă, cum este de
numit noul baraj, le poate re
ține și pentru un secol. Acest 
rezervor, care a acumulat pînă 
în prezent aproape 80 miliarde 
m3 de apă — de 15 ori mai 
mult decît vechiul lac format 
de vechiul baraj de la Assuan 
— va juca un rol important 
în economia R.A.U. Perdelele 
forestiere care vor fi plantate 
vor transforma clima aridă, se
cetoasă a acestei regiuni unde 
practic nu plouă niciodată dînd 
posibilitate plantării unor ar
bori fructiferi și cultivării în
tinselor regiuni de deșert.

Pe iac circulă hidrogiisoare 
rapide de agrement care fac

de apă furnizate au fost folo
site pentru îmbunătățirea rota
ției culturilor agricole și asi
gurarea apei necesare in tot 
timpul anului, contribuind astfel 
la creșterea randamentului la 
culturile de bumbac, orez, tres
tie de zahăr, legume și fructe. 
In cursul ultimilor cinci ani, 
sistemul de irigații pe o supra
față de 860 000 de fedani a tre
cut de la mijloacele rudimen
tare, vechi de milenii, la cele 
moderne făcînd posibilă reali
zarea a două recolte pe an.

Pe de altă parte în planul de 
perspectivă se prevede recupe
rarea a încă 500 000 fedani (un 
fedan egal 0,42 ha) terenuri de 
deșert care se vor adăuga celor 
750 000 fedani. deja recuperați, 
gata pentru agricultură.

Lucrare de mare amploare și

o înaltă tehnicitate, centrala e- 
lectrică construită la poalele 
barajului, este una din cele mai 
mari din lume, avînd o capa
citate de peste două miliarde 
kW. Energia electrică produsă 
de cele 12 turbine — 10 mili
arde kWh — este de zece ori 
mai mare decît întreaga produc
ție de curent electric a anu
lui 1952 a Egiptului. Consumul 
de electricitate pe cap de lo
cuitor înregistrează astfel o 
creștere în ultimul deceniu de 
aproape cinci ori. Lungimea to
tală a liniilor de transmitere a 
curentului electric, de la cen
trală și pînă lă punctele de 
consum răspândite în întreaga 
țară este de 158 km. Electri
ficarea, in următorii ani, a u- 
nui număr de 4 000 de sate, ex-< 
tinderea capacității de produc
ție a combinatului siderurgic 
de la Heluan (în următorii cinci 
ani producția sa va crește de, 
la 350 000 tone la 1,5 milioane 
tone fier și oțel), construirea; 
a noi fabrici și uzine, printre 
care cea de producere a alu
miniului și fosfaților, care con
sumă o mare cantitate de e- 
nergie electrică, sînt numai cî
teva din obiectivele industriale 
a căror realizare a devenit po
sibilă prin construirea comple
xului hidroenergetic de la As
suan.

Replică viguroasă a Egiptu
lui contemporan la marile ves
tigii ale străvechii civilizații e- 
giptene, Barajul înalt este un 
simbol al voinței și determină
rii poporului egiptean de a-și 
construi o Viață mai bună pen
tru a transforma întinderile 
nesfîrșite de nisip în terenuri 
fertile și a reanima progre
sul industrial și civilizator pe 
întreg teritoriul R.A.U.
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