
Vizita președintelui Consiliului de Stat

La imitația președintelui Re
publicii Democratice Sudan, ge 
ncral-maior Gaafar Mohamed 
E| Numeirx, președintele Con

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, in Republica 

Democratică Sudan
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolac 
Ceaușescu. împreună cu tovară
șa Elena Ceaușcscu. va face o

vizită oficială in Republica De
mocratică Sudan, In sfirșitul |U 
nil martie a.c.
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SARCINI
Pe a doua lună a .anului

DE MARE RĂSPUNDERE
A

IN FATA 
UNITĂȚILOR MINIERE

Toate colectivele miniere ale Văii Jiului 
raportează îndeplinirea integrală 

a sarcinilor la extracția de cărbune

Vizita secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România,

Recentele lucrări ale Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi, centrale industriale și de 
construcții — înalt forum al perfecționăm întregii noastre 
economii — au demonstrat din plin hotărîrea clasei mun
citoare de a înfăptui exemplar politica partidului ?i a sta
tului, programul elaborat de Congresul al X-lca al P.C.R., 
coeziunea de neclintit dintre partid și popor. Dezbaterile în 
plen și pe comisii au fost străbătute ca de un fir roșu de 
imperativul perfecționării organizării, conducerii și plani
ficării economiei, relevînd- soluții pertinente, bine chibzu
ite. de înlăturare a neajunsurilor care mai persistă în acti
vitatea de producție a bunurilor materiale.

Cuvîntul secretarului general al partidului. în fața celor 
6 000 de participant! la ampla reuniune a competenței, 
cuvînt caracterizat de o mare clarviziune, a conturat obiec
tivele fundamentale ale actualei etape a industrializării so
cialiste a țării, sarcinile care revin întreprinderilor, centra
lelor. ministerelor, organizațiilor de partid pentru realizarea 
cu cinste a prevederilor cincinalului.

Centrala cărbunelui din Petroșani se numără printre 
componcnții de bază ai industriei României Socialiste, canti
tățile tot mai mari de ..diamante negre1* extrase din adîncu- 
rile Văii Jiului, contribuind într-o măsură considerabilă la 
mersul ci perpetuu ascendent.

Care sînt principalele coordonate pe care trebuie să se 
înscrie in acest al doilea an al cincinalului activitatea unită
ților miniere ale celui mai mare bazin carbonifer al țării ?

In cuvîntarca rosti* . Nicolac Ceaușescu s
arată limpede că : „Un obiectiv central al planului pe 1972 
și al întregului cincinal, de altfel al întregii noastre politici 
economice, este creșterea productivității muncii".

Producția și productivitatea trebuie să fie mai mari de 
ta un trimestru la altul, de la un an la altul. îndemnul se- 

' i o mașină și ni< i un 
utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat" 
se impune să devină un esențial mod de a activa al fiecărui 
factor de la mină direct răspunzător de desfășurarea pro
cesului extractiv. Folosirea intensivă și extensivă a utilaje
lor, a instalațiilor din dotarea unităților miniere trebuie să 
fie o permanentă preocupare a colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, pentru că o investiție scumpă, nu se 
poate justifica altfel ! Faptul va contribui decisiv la utiliza
rea corespunzătoare a capacităților de producție miniere, 
la realizarea randamentelor și a sarcinilor planificate la 
fiecare front de lucru. Argumentele realității de fiecare zi a- 
testă că e perfect posibilă economisirea a milioane de lei 
prin reducerea cheltuielilor materiale de producție., a pre
țului de cost E nevoie ca însușirile calitative ale cărbunelui 
extras să se amplifice, grija pentru alegerea sterilului să 
fie un atribut susținut al fiecărei brigăzi, al fiecărui miner 
în parte. Se cere să se acționeze cu mai multă hotărire în 
cadrul fiecărui colectiv minier pentru folosirea judicioasă 
a materialului lemnos, pentru recuperarea prevăzută a ar
măturilor metalice. Intr-o plenară a comitetului de partid 
de la E.M. Aninoasa, cineva spunea că a făcut un calcul 
și a ajuns la concluzia că răpirea unei armături e rentabilă 
chiar dacă aceasta n-ar mai fi refolosită...

Realizarea întocmai a lucrărilor de investiții și de pre
gătiri, a noilor capacități de producție — constituie o altă 
cerință de prim ordin în fata colectivelor miniere, a con
ducerilor acestora.

Iată, deci că de la muncitor și pină la director, fiecare 
are înaintea sa un vast program de acțiune pentru dezvolta
rea in continuare a mineritului Văii Jiului, și, prin aceasta, 
al întregii țări, pentru perfecționarea sub toate aspectele a 
organizării, conducerii și planificării activității de extrac
ție. E o datorie de substanță, o sarcină de mare răspundere, 
accentuată de conferință. Organizațiile de partid din ca
drul unităților miniere, sprijinite de organizațiile de sindicat 
și U.T.C.. trebuie să intervină cu m»i mnVă fo’—'RaJe sî »'ri- 
ciență pentru îndeplinirea de către colective a sarcinilor puse 
de cincinalul actual, pentru a deveni și mai evidentă 
creșterea neîncetată a rolului conducător al partidu
lui in viața economică, în viața societății noastre socialiste.

Emulația care a cuprins in luna februarie 
colectivele miniere ale Văii Jiului s-a materia
lizat in depășirea planului Iq producția de căr
bune la fiecare din exploatările miniere ale 
bazinului. Rezultatele celei dc-a treia luni do 
aplicare a programului de lucru in schimburi de 
6 orc dau dovada hărniciei minerilor noștri, ex
primă mulțumirea și recunoștința tuturor lucră
torilor din subteran pentru condițiile de trai 
materiale și spirituale create de conducerea de 
partid și de stat.

Exploatărilor miniere Uricani, Petrila și Dilja 
al căror start a fost pozitiv incă din prima lună 
a celui do-al doilea an al cincinalului, li s-au 
alăturat colectivele exploatărilor miniere Paro- 
șeni, I.upcni, Aninoasa. Lonea. Vulcan, Bărbă- 
teni și Livezeni.

Se detașează, ca și în luna ianuarie, colectivul 
E.M. Uricani care își depășește sarcina de plan 
lunară cu 1 la sută. Sectorul II al acestei exploa
tări. condus de inginerul Cristian Dinescu, rea
lizează o producție de cărbune peste sarcina de 
plan de 2 470 tone. La acest sector brigada con
dusă de Traian Pop, lucrind în două aripi la 
abatajul cameră nr. 9 în stratelc 17—18 a rea
lizat o avansare lunară de 230 ml.

Mina cu cea mai bogată zestre de utilaj de 
înaltă productivitate, puternic mecanizată. Paro- 
șeni, își realizează sarcina de plan la producția 
extrasă de cărbune in proporție de 100.5 la sută. 
Brigada condusă de Gheorghe Dineu, de la aba
tajul nr. 6 234, înzestrat cu complex mecanizat 
OMKT. a realizat o avansare lunară de peste 50 
m| iar cea a lui Gez.a Kalxxan, la pregătirea 
stratului 15 cu combina de înaintări avansează 
in această lună 130 ml. f

Colectivul puternic al minei Petrila iși con
tinuă succesele obținute i/lnă acum. Luna fe
bruarie înseamnă pentru acest colectiv o con
tribuție la depășirile pe Centrala cărbunelui 
Petroșani de peste 850 de tone. Brigada condusă 
de comunistul Mihai Țigăicru a depășit pro
ductivitatea la abatajul cu trepte răsturnate din 
stratul G, sectorul V, cu 1 000 kg pe post și a ob
ținut o avansare lunară de 80 ml, iar frontaliș- 
tii conduși de Eugen Voicu din sectorul IV au 
realizat in tăiere prin pușcare o avansare de 
peste 60 ml. Brigada condusă de Vasilo Avarva- 
rei a realizat o depășire a normei în proporție 
de 9 la sută.

Mai puternici ca lacul
Urc în autobuzul de Aninoa

sa. Mo interesez dăcă - din
tre cel cițlva călători aflațl în 
cursă — o cineva care merge 
pină la punctul terminus. O 
elevă mi se oferă drept ghid. 
Cind o încunoștințez pe cine 
anume caut, îmi replică din- 
tr-o suflare :
- Aaa, coborlți la capăt și 

întrebați acolo pe oricine, nu-i 
om in Aninoasa care să nu știe 
unde locuiește Cristea Aurel...

Ghemuit de frig pe scaun, 
privirea-mi străbate, visătoare, 
florile de gheață sădite aproa
pe pe tot întinsul geamului de 
către iarna îndrăcită și, deo
dată, încep să Joace înaintea 
ochilor mei frînturl de imagini 
din viața omului care în cei

douăzeci de ani de șefie de 
brigadă a calificat la ort peste 
200 de tineri in meseriile de

miner, ajutor de miner, dintre 
care mulți au ajuns artificieri, 
șefi de brigăzi, maiștri șl chiar 
mai sus... Alăturea de roza fira

vă de soare care brodează pe
talele, de-o frăgezime stranie, 
din fereastră, vibrează cu nevă
zute, dar tulburătoare unde, fla
căra unui timp-asta se întim- 
pla la cițiva ani după Elibe
rare - in a cărei ardere Aurel 
Cristea călea brațele de fier 
și inimile entuziaste ole unor 
tineri inchegînd o brigadă de
clarată, nu numai o dată, frun
tașă pe țară, distinsă cu dra
pelul și cu diploma de onoa
re... Îmi fulgeră pe retină în
chipuite secvențe din ani și mai

Traian MORAR

(Continuare in pag. a 3-a)

Din activitatea Uniunii Tineretului
Comunist in anii ilegalității

Scoaterea In afara lecii in va
ra anului 1924 a P.C.R., U.T.C. 
și a altor organizații revoluțio
nare a ridicat în fala mișcării 
comuniste în general, a organi
zației de tineret in special, sar
cini deosebit de complexe pri
vind adaptarea activității sale 
condițiilor muncii ilegale.

Congresul al doilea al U.T.C. 
întrunit in toamna anului 1924, 
fundamentînd și orientind lu
crările pe linia politico-taciică 
elaborată de Congresul al III- 
lea al P.C.R. a analizat pro
blema organizării pe baze ilega
le a mișcării comuniste de ti

neret, lansînd lozinca „reorgani
zării uniunii pe baza nucleelor 
de fabrică". Cu sprijinul acti
vului de partid și al Uniunii 
Tineretului Comunist s-a lărgit 
rețeaua celulelor uteciste în fa- 
frici, ateliere, școli, universi
tăți, la sate și chiar în unele 
unități militare, au fost create 
pe lingă și în colaborare cu 
sindicatele unitare. Blocul mun
citoresc țărănesc. Blocul demo
crat și alte organizații de ma
să legale aflate sub influența 
partidului, secțiuni spațiale ale 
tineretului. Numai astfel a re
ușit U.T.C., să mobilizeze și să 
antreneze cele mai diferite ca
tegorii de tineri alături de cei 
vîrstnici la acțiuni economice 
revendicative, la întrunirile și 
demonstrațiile politice ale cla
sei muncitoare care au avut 
loc la București, Galați, Cluj, 
Iași. Turnu Severin, Ploiești, 
Reșița, Timișoara, în Valea Ji
ului, Valea Prahovei sau Valea 
Mureșului precum și în alte 
centre ale țării, pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de viață, pentru apărarea drep
turilor cucerite de proletariatul 
român în anii avîntulul revolu
ționar.

In anii crizej economice din 
1929 — 1933, avînd în frunte pc 
uteciști, tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți, au luat parte 
activă la grevele și demonstra

țiile minerilor din Valea Jiului, 
ale ceferiștilor, petroliștilor și a 
celorlalte categorii de muncitori. 
In timpul marilor bătălii de cla
să ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști din ianuarie — fe
bruarie 1933 tineretul a înscris 
o memorabilă pagină de bărbă
ție și abnegație revoluționară în 
istoria Uniunii Tineretului Co
munist. ..Marile lupte din fe
bruarie ale muncitorilor cefe
riști și petroliști la care tinere
tul muncitor a luat parte activă 
dovedind un eroism și curaj 
demne de tinăra gardă a prole
tariatului revoluționar — apre
cia C.C. al P.C.R. In rezoluția 
ședinței sale plenare din iulie 
1933 — au scos in evidență ro
lul crescut al U.T.C., influența 
sa crescindă asupra unei părți 
însemnate a detașamentelor ce
lor mai de frunte ale tineretu
lui proletar român".

In anii următori, la îndemnul 
partidului comunist, U.T.C. și-a 
concentrat atenția spre atrage
rea tineretului la acțiunile de 
masă cu caracter antifascist. Pe 
această linie se înscrie activita
tea desfășurată de uteciști în 
organizațiile democratice și an-

Stelian POPESCU

(Continuare (n pag. a 3-a)

Nicolae Ceaușescu, în 
Arabă Egipt

Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială de

La invitația președintelui Re
publicii Arabe Egipt și preșe
dinte al Uniunii Socialiste Ara
be, Anuar Sadat, secretarul 
general al Partidului Comunist

Republica
partid și de stat in Republica 
Arabă Egipt, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la în
ceputul lunii aprilie a.c.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi 
industriale bucureștene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut, 
în cursul dimineții de miercuri, 
1 martie, o vizită de lucru prin 
unele întreprinderi bucureștene.

In această vizită, secretarul 
general al Partidului a fost în
soțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal — București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, precum și de Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Această nouă întîlnire a con 
ducătorului partidului și statu
lui nostru cu oamenii muncii 
din unități industriale, cu spe
cialiști și cadre de conducere 
din economie este expresia 
practicii permanente de lucru 
a tovarășului Ceaușescu de a 
se consulta cu făuritorii de bu
nuri materiale asupra modului 
in cane se înfăptuiesc sarcinile 
actualului cincinal, de a cu
noaște, la fața locului, munca 
.și problemele care preocupă co 
lectivele de muncitori, tehnici
eni și ingineri pe linia moder
nizării continue a producției, 
ridicării neîncetate a eficienței 
economice a întreprinderilor pe 
măsura'sarcinilor mereu spori
te ale economiei noastre națio
nale, în ritm cu perfecționările 
din știință, tehnică, tehnologie. 
Urmînd la scurt timp după con
ferința pe țară a cadrelor de 
conducere din industrie și con
strucții, în cadrul căreia secre
tarul general al Partidului Co
munist Român a direcționat li
niile principale pentru progre
sul neîntrerupt al tuturor sec
toarelor industriei, pentru li
chidarea unor lipsuri si nea
junsuri, vizita aceasta reprezin
tă un nou și puternic factor 
mobilizator nu numai pentru 
colectivele de muncă bucurește
ne ci și pentru cele din întreaga 
țară datorită indicațiilor cu 
caracter generalizator, valabile 
pentru Întreaga industrie.

Primul obiectiv al vizitei îl 
constituie Uzinele de utilaj chi
mic „Grivița Roșie1*. La intra
rea în întreprindere, un mare 
număr de muncitori, tehnici
eni .și ingineri fac secretarului 
general al partidului, celor
lalți oaspeți o primire căldu
roasă.

In holul noului pavilion teh- 
nico-administrativ al uzinelor, 
directorul general Constantin 
Dumitrache. prezintă etapele 
parcurse de această unitate în 
ultimii ani. Uzina a fost între
gită cu capacități de producție 
noi, iar pe măsura extinderii 
a crescut dotarea în utilaje și 
instalații dintre cele mai mo
derne, anul acesta încheindu-se 
ultimele lucrări prevăzute pen
tru dezvoltarea întreprinderii. 
In prezent, aproximativ 96 la 
sută din suprafața întregii în
treprinderi o constituie supra
fețele direct productive.

Dialogul asupra problemelor 
de ansamblu ale întreprinderii 
și centralei industriale este con
tinuat în sectoarele de produc
ție. In imensa hală a cazange- 
riei, este prezentat laboratorul 
de sudură, laborator lucrind du
pă tehnici din cele mai moder
ne. Se urmărește apoi procesul 
de asamblare a unor uriașe u- 

-tilaje destinate noilor unități 
chimice aflate în construcție la 
Slobozia. Rm. Vîlcea, Craiova. 
Un scurt popas în fața mașinei 
automate de debitat tablă groa
să după desen, prilejuiește 
și aici sublinierea gradu
lui înalt de dotare pe ca
re l-a atins uzina. Se par
curge, de asemenoa. linia de 
fabricație a coloanelor multi
strat de mare presiune — 400—

450 atm. Oaspeții sînt infor
mați în legătură cu orga
nizarea altei linii moderne de 
fabricație — cea de celule de e- 
lectroliză. Se subliniază că pe ba
za măsurilor de reorganizare a 
fluxului tehnologic, s-a îmbună
tățit calitatea produselor, a 
sporit continuu productivitatea 
muncii. Referindu-se la rezulta
tele bune obținute în diversifi
carea producției, tovarășul 
Ceaușescu arată că specialiștii 
uzinei și ai centralei trebuie să 
se preocupe permanent de redu
cerea consumului de metal. In 
cazul concret al Uzinelor „Gri
vița Roșie*, aceasta înseamnă 
reducerea de metal pe tona de 
produs.

In drum spre secția mecani
că, conducătorii de partid și de 
stat primesc explicații în legă
tură cu producția de vagoane- 
cisternă. care, de asemenea, 
este în continuă creștere. Preo
cuparea pentru inovare, pen ti u 
descoperirea și aplicarea de 
procedee tehnice și tehnologi
ce noi. pentru valorificarea ca
pacității inventive a muncito
rilor și specialiștilor își află «♦ 
vie întruchipare în rezultatele 
acțiunii de autodotare. O expo
ziție pe această temă înfățișea
ză o gamă foarte largă de uti
laje realizate in întreprindere 
prin forțe proprii. Discutind 
despre activitatea de autoutila- 
re, sarcină de cea mai mare 
importanță, specialiștii arată că 
în acest an se vor exe
cuta utilaje necesare auto- 
dotării în valoare de 11 mi
lioane lei, adică de apro
ximativ 4 ori mai mult decît in 
anul trecut, urmînd ca valoa
rea acestora să ajungă în anal 
1975 la 25 milioane lei. Secția 
de autodotare cuprinde și un 
serviciu propriu de proiectare, 
care în activitatea sa se orien
tează după cele mai noi cuce
riri ale tehnicii înaintate. In 
discuția cu specialiștii, tovară
șul Ceaușescu arată că, ținînd 
seama de valorosul potențial 
tehnic și uman al uzinei tre
buie luate măsuri pentru pro
ducerea intr-un ritm mai ra
pid a unor mașini și utila
je pentru nevoile proprii ale 
uzinei cit și pentru ale al
tor unități industriale și pen
tru export.

La încheierea vizitei în a- 
ceastă uzină, secretarul general 
al partidului felicită călduros 
pe muncitori, tehnicieni și in
gineri, colectivul de conducere 
al unității pentru rezultatele 
obținute, recomandîndu-le să 
persevereze în continuare, ai it 
în direcția îmbunătățim caiiG- 
ții produselor, cît și în cea a di
versificării gamei de utilaje și 
instalații corespunzătot necesi
tăților economiei noastre națio
nale. Intre indicațiile de ordin 
practic formulate de secretarul 
general se înscriu i *olosirea 
mai judicioasă, mai intensivă a 
spațiului construit, organizarea 
unui sistem de transport inter- 
uzinal cu un grad înalt de meca
nizare apt să contribuie la îm
bunătățirea fluxului tehnologic, 
extinderea atelierului de sculă- 
rie-matrițerie, o conlucrare mai 
strînsă cu institutele de spe
cialitate alo chimiei și, în 
general, cu acele întreprin
deri aparținînd Ministeru
lui Industriei Chimice care 
produc utilaj similar. De ase
menea, s-a preconizat extinde
rea uzinei prin redistribuirea 
spațiului industrial construit In 
pei .ihetrul căilor ferate A fost 
avansată ideea transformării 
Uz.nelor „Grivița Roșie' intr-un 
muie și puternic centru produ
cător dc utilaj chimic în care 
sa-.'i desfășoare act'- itatea și 
institutele dc cercetări dc spe
cialitate, precum și subunități 
care prin profilul lor se înscriu 
în sfera de activitate n uzine'.

Vizita continuă la întreprin
derea de piese radio și semicoa- 
c’uctori Bănoasa.

Secretarul general al partidu

lui, ceilalți oaspeți sînt întîm- 
pinați cu căldură de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii între
prinderii.

La unul din obiectivele da
te recent în folosință, di
rectorul general al întreprin
derii. ing. Lazăr Șandrea, 
prezintă o seamă de date asu
pra întreprinderii, în general, 
asupra preocupărilor actuale.

Se subliniază faptul că pro
dusele fabricate la I.P R.S. sînt 
comparabile cu cele similare 
fabricate pe plan mondial. Mai 
mult, lucrătorii și cercetătorii 
de aici au conceput și realizat 
dispozitive și produse noi care 
pot fi oferite ca licențe. 
O ultimă realizare este tran
zistorul dc putere cu mul
tiple aplicații în electroni
că și electrotehnică. Secreta
rul general al partidului 
se interesează de stadiul lucră
rilor de investiții la obiective
le prevăzute a fi înfăptuite în 
cursul acestui plan cincinal, de 
activitate de cercetare, de mo
dul de îmbinare a activității 
științifice cu realizările unor 
produse în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii contempo
rane. Responsabilii întreprinde
rii dau explicațiile solicitate și 
înfățișează o serie de realizări 
obținute în cadrul acțiunii de 
autoutilare. aparatură care, în 
prezent, constituie, în unele 
secții, utilajul de bază. Intre a- 
cestea se numără mașina de 
sudat fire Tungsten care reali
zează un randament de patru 
ori mai mare decît mașina si
milară obținută din import Se
cretarul general recomandă sa 
se depună eforturi în direcția 
lărgirii gamei de aplicații a 
diversificării producției, a reali
zării mai rapide a sectoarelor 
producătoare de materiale și 
utilaje specifice industriei elec
tronice, circuitelor integrate în 
sporirea comoctitivității produ
selor.

Intîlnirea de lucru cu specia
liștii de la I.P.R.S.-Băneasa. in
dicațiile prilejuite au constitu
it — ca șl întâlnirile anterioare 
cu secretarul general — un 
sprijin prețios în activitatea vi
itoare a colectivului, din aceas
tă unitate.

Dialogul cu constructorii de 
utilaj chimic, început la Grivi
ța Roșie, e continuat la noua 
uzină ridicată recent în zona 
industrială din sudul Capitalei, 
„Uzinele mecanice dc utilaj 
chimic"

La intrarea în marca hală 
monobloc, care adăpostește 
principalele sectoare de pro
ducție. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
dc partid și de stat sînt întîm- 
pinați de colectivul de condu
cere al uzinei, de reprezentanți 
ai Consiliului oamenilor muncii.

Directorul general al uzinei, 
ing. Gheorghe Ioniță, prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
celorlalți conducători de partid' 
și de stat stadiul actual și pla
nurile de dezvoltare în continu
are a uzinelor.

Sînt vizitate cîteva din sectoa
rele de producție — prelucrări 
mecanice. cazangerie-montaj. 
Secretarul general al partidului 
este informat că montarea utila
jelor a fost devansată cu opt 
luni și încă din acest an se va 
putea realiza o producție 
mai marc decît cea prevăzută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă conducătorilor uzi
nei, ai Centralei industriale să 
asigure o strictă profilare și 
specializare a producției, să se 
scurteze termenul dc intrare în 
funcțiune a întregii uzine, la 
parametrii proiectați. Totodată, 
este necesar să se asigure. încă 
din această etapă, organizarea 
judicioasă a fluxului tehnologic, 
folosirea cu maximum de randa
ment a spațiului de producție, 
a mașinilor și utilajelor.

La încheierea vizitei, fclicitind 
colectivul de muncitori pentru

(Continuare fn pag. a 4-a)
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PAȘI DIVE
Pe vale in sus, lo 

un kilometru t*c 
cultură generală i 
Întâlnim o clădire 
flită care poartă 
de cunoscută și 
Ministerul h. 
SCO AI A GENERALA..

Învățătoarea 1 
o feme

nai avut pr< 
rele în mur 
m eu a reu, 

multă răbdare și înțelegeri 
șj-i apropie și să declanșeze 
în concepția multora mutații în 
favoarea școlii, u transformării 
ci intr-un adevărat 
spiritual a localității.

Elevii î-au dat și ej o 
bătaie de cap. căci nu-i deloc 
ușor să-i îndrumi simultan pc 
vei 15 copii din clasele I—IV. 
Discuțiile purtate cu elevii, 
• u unii din părinții ce i-am 
întâlnit în drumul nostru, răsfo
irea catalogului ne-au dat cer
titudinea că femeia aceasta de
pune aicj un efort sistematic și 
de largă amploare care nu poa
te fi cotat decît cu acel atât de 
folosit, dar veșnic nou cuvînt 
încărcat de multiple sensuri i 
dascAl.

si vocabularul taxatoarelor MASURI PE LINIE DE P. C. I

JOI 2 MARTIE 1972

CONSULTAȚIE JURIDICA

FURTUL ÎNTRE SOȚI

Pentru ca minerii să călăto
rească in condiții cît mai bune, 
conducerea I.G.C. Petroșani, a 
adaptat orarele autobuzelor la 
cerințele impuse de aplicarea 
•programului redus de 6 ore la 
fronturile de lucru în subteran.

Noul program de circulație, 
stabilit — așa cum s-a mai spus 
— in urma consultărilor cu 
conducerea C.C.P., avînd la ba
ză orele dc intrare și ieșire din 
șut a minerilor, in cele patru 
schimburi, a fost amănunțit în
tocmit, cu promisiunea că va fi 
respectat fără nici o abatere.

In urma noilor imperative ce 
stau în fața transportului în 
comun, frecvența circulației pe 
toate rutele, a crescut. De exem
plu, pe traseele Petroșani—U- 
ricanj și Petroșani—Lonea, au
tobuzele circulă din 15 în 15 
minute.

De ce am dat acest exemplu ?
Tocmai fiindcă de la cele două 

exploatări miniere, respectiv 
Lonea și Uricani ne-au venit în 
ultimul timp, cele maj multe 
sesizări, privind o scamă de ne
ajunsuri legate și de programul 
autobuzelor, dar mai ales dc 
omportamentul personalului de 

bord, lată, citeva fapte : in 
ziua de 3 februarie 1972, la ora 
18,27’ a plecat din stația Lonea 
un autobuz spre Petroșani. Ur
mătorul autobuz cu nr. 31 — HD 
456 a sosit în stația (terminus) 
la ora 19,15’ deci cu o întârzie
re de 48 de minute. In stație 
așteptau foarte multi călători, 
majoritatea muncitori ieșiți din 
șut, schimbul II. Șoferul, după 
ce întârziase așa cum am arătat, 
deodată a devenit extrem de zo-

rit și, fără să aștepte ea oame
nii să se urce, a întors în marc 
viteză și a plecat. Nu mai 
înainte de a replica nedumeri
rii celor ce îl așteptaseră că 
pe dînsul „nu-1 privește*, și de 
a lăsa răgaz taxatoarei pentru 
o mojicie și mai revoltătoare, 
exprimată prin ; „cui nu-i pla
ce să-și cumpere mașină mică"!

Tot Ja începutul lunii, la ora 
13,30’ în stația de autobuz de 
la mina Uricani, plină cu mi
neri abia ieșiți din Șut dornici 
să ajungă cît mai curînd la ca
sele lor, autobuzul 31—HD—703 
a sosit și a oprit. Dar nu pentru 
ca să urce călătorii, ci pentru 
ca să coboare cineva „de-al ca
sei". După care șoferul a proce
dat exact ca ccl de mai sus, dc 
parcă li s-ar fi făcut instructaj 
special în acest sens. Unii au 
reușit să se urce așa din fugă 
și au cerut taxatoarei explica
țiile dc rigoare. Fără a sta pe 
gînduri (le avea se vede de 
mult pregătite) a dat explicații 
pe care însă noi nu le putem 
reproduce. Conducerea unității 
la care ne referim le poate a- 
fla de la Elisabeta Nicolae. căci 
despre ca este vorba.

Cum pot fi oare calificate a- 
semenca comportări ? Ce fel de 
educație se face acestor oa
meni ? Șj pînă cînd se vor mai 
tolera asemenea abateri de la 
buna cuviință, de la disciplina 
muncii ? Cei care, pentru a sa
tisface exigențele noului ritm 
de muncă își Împart cu chibzu
ință fiecare minut — minerii 
așteaptă răspunsuri lămuritoa
re. la toate aceste Întrebări.

In urma controlului efectuat 
recent prin secțiile preparației 
Petrila do comisia tehnică p.c.i. 
sub îndrumarea inginerului 
șef, Nicolac Vîlcea, în scopul 
de a se stabili noi măsuri de 
prevenire a incendiilor și de 
intervenție în cazurile extreme 
— ne serie Ion Chirițoiu, mem
bru a) formației de pompieri 
de la E.M. Petrila, — au fost 
stabilite noi obiective care vin 
In sprijinul desfășurării în de
plină siguranță a procesului de 
producție. Astfel, s-a hotărît

montarea unei instalații dc stin
gere cu aburi la topitoria dc 
smoală, punctul cel mai vulne
rabil al Fabricii de brichete, 
a unor liidranți dotați cu toa
te materialele necesare la sto
cul dc smoală, silozul de ovo- 
ide și deasupra silozului dc 
cărbuni uscați, a unor dispo
zitive de umezire a prafului 
dc cărbune la banda A—1 și 
completarea dotării hidranți- 
lor de la cele două uscătorii 
de cărbune. S-a hotărît toto
dată să se facă demersurile ne-

cesare la Baza dc aproviziona 
re tehnică din cadrul C.C.P. 
pentru suplimentarea planului 
de materiale pentru preparație 
pe 1972 cu 100 m. furtun tip 
C și 40 m. furtun tip B, cu 40 
stingătoare cu praf CO? și a 3 
stingătoare cu CO? carosabile. 
Corespondentul nostru își în
cheie rîndurile cu mențiunea 
că în afară de hidrantul de Ja 
stocul dc smoală, toate obiec
tivele propuse au termene de 
realizare pînă la 25 martie 
curent.

In octuolo reglementare din co
dul penol. statul oporă reloțiile 
dc proprietate, avutul personol 
sou porliculor, considered că este 
furt chior daco bunul respectiv 
oporține făptuitorului, docă in 
momentul sustragerii, ocest bun 
se găsea in posesia sou deține
rea legitimă o oiței persoone.

Intr-o osemenea concepție izvo- 
rită din grijo legiuitorului de o 
apăra avutul cetățeanului — in 
cea moi mare parte, avut obștesc 
din munca so - furtul dintre soți 
nu poate face excepție.

Docă insă in cazurile in coie 
obiectul unui astfel do furt este 
un bun propriu - aparținind, deci, 
exclusiv unuia din soți - exis
tența furtului nu poate li pusă lo 
indoiolă, nu tot oșa stou lucruri
le in situoțio in care obiectul fur
tului este un bun comun - deci do 
bindll in timpul căsniciei, prin a 
aortul ambilor soți.

Sub occsl ospect, in practica 
organului judiciar ți o comisiilor 
de judecotă, sînt frecvente căzu 
rile in care unul din soți reclamă 
pe celălalt soț pentru furi din 
bunurile comune, deși fapta ros 
pectivă nu constituie infrocțiuneo 
de luit. Or, osemenea reclamoții 
sini dc natură să adinceoscă ne
înțelegerile temporare survenite 
intre soți și prin aceosto să gră
bească procesul de destrămore 
ulterioară o ocestei familii.

Pe de oltă parte, se constată 
co nu in puține cozuri sint sesizo- 
te cu ostfel de plingeri orgone 
necompetente (de pildă, procura
tura) ceea ce do naștere lo în- 
lirzieri in soluționarea lor și lo 
cheltuieli inutile de timp și bani.

In scopul prevenirii unor ostfel 
de urmări, printr-o moi bună cu
noaștere și oplicare o legii, ne 
propunem co prin consultoțio de 
față să aducem unele clorificări 
și precizări otit in ceeo ce priveș
te sesizarea cu ostfel de pricini, 
cit și fondul însuși ol problemei 
in discuție.

Potrivit ort. 210 < 
noi, furtul sovirșit i 
urmărește numai 
prealabilă a părții 
impăcorco părților i 
pundereo penală - ior 
ort. 20 din 
de judecată 
părților. Așodor, plingereo preo- 
lobilă trebuie introdusă numoi lo 
aceostă comisie - de lo domiciliul 
făptuitorului — și nu Io olt organ 
(miliție, procuratură sau judecă
torie). căci 
ceduro 
poote 
cino 
menționat este faptul că impăco- 
<eo în foțo comisiei de judecotă

este personolo și deci limiloto 
numoi Io pcrsooncle intre care a 
Intervenit.

In ceeo ce privește fondul pro
blemei, trebuie orotot co nu orice 
luare o unei părți din bunurile 
comune de către unul din soți 
constituie furt și deci obiectul 
plingerii prealabile in foțo corni 
sici de judecată.

Pentru co o ostfel de foptă să 
constituie furt intre soți trebuie 
îndeplinite unele condiții și onu 
me :
• Bunul comun luot

allot in posesia sou deținerea 
exclusivă o celuilalt soț. Co o- 
torc, pino Io părăsirea domiciliu
lui conjugal dc către soțul făp
tuitor, ambii soți exercitind dreptul 
de proprietate și implicit posesia 
legitimă asupro bunului (bunuri
lor) comune, nu poate fi vorbo 
de furt

Vo constitui inso furt, fapto so 
țului cortj după ce a părăsit do 
miciliul conjugal se reîntoarce si 
o din bunurile comune (oftate.

so se I'

de ocum, in posesia sau deține
rea exclusivă o celuilolt soț).

Să existe Intenția de sustro- 
gere și scopul însușirii pc nedrept 
o bunurilor luote. Astfel, s-o o- 
preciat că nu constituie furt fapta 
unuia din soți care, in lipso de 
ocosâ o celuilolt soț și in prezen
ța unor martori, și-o luol o porte 
din bunuri de stricto necesitate 
pentru el și copii, chior docă 
impărțireo bunurilor comune nu e 
aceea pe core instonțo de jude- 
cotă or fi făcut-o in codrul unul 
proces civil de împărțire o aces
tor bunuri.

In consecința, in lipso condiții
lor de mai sus — șl, bineînțeles o 
celorlalte condiții nespecifice ole 
infracțiunii de furt in general - nu 
se poate vorbi despre furt intre 
soți.

Dincolo dc aceste Emite, con
siderăm inlerpietoreo legii ca 
liind extensiva, contrară spiritului 
ei si raporturilor reale d;ntre soți.

Pe urmele materialelor miblicate

„Limita așteptării 4

Cornel HOGMAN

Puține opere ale geniului u- 
man au declanșat mai multe 
controverse ca automobilul. In 
fiecare an. marile companii 
constructoare de automobile a- 
nunță realizarea altor modele. 
Presa occidentală a făcut din 
automobil un personaj foarte 
important, despre care se vor
bește mai mult decît despre cei 
care l-au realizat. Economiștii a- 
firmâ că nivelul industriei au
tomobilului reprezintă indicele 
principal al puterii economice 
și tehnice a unui stat modern. 
Dacă ea cunoaște scăderi și 
piedici în export, întreaga eco
nomie este amenințată de cri
ză. Automobilul este unul din 
principalele mize ale „războaie
lor comerciale* atât de frecven
te în Occident. Milioane de oa
meni se ocupă de producerea și 
întreținerea automobilelor, 
cestea reprezentând pentru ei 
sursa de subzistență.

Considerațiile care vor urma

75 la sulă fac regulat revizia 
_ . ____ motoarelor mașinilor lor. Un 

In această țară, in-, om din trei consacră cea mai 
marc parte a timpului său li
ber îngrijirii mașinii ; unul din 
cinei o întreține și o repară 
singur. Se întâmplă adesea ca 
această pasiune să fie fatală 
pentru liniștea familială, fapt- 
care l-a determinat pe scriito
rul american Bergen Evans să

se bazează pe informațiile fur
nizate îndeosebi de presa vest-, 
germană.
dustria automobilului are o bo
gată tradiție (este suficient să-i 
amintim pe inventatorii și con
structorii Otto, Diesel, Daimler, 
Benz etc.) și reflectă destul de 
fidel tendințele de dezvoltare 
și perspectivele automobilului 
la scară mondială.

CIND AUTOMOBILUL NU SE
MULȚUMEȘTE SA FIE UTIL (I)

AUTOMOBILUL Șl OMUL

a-

NOTE DE LECTOR

3-

ru apariția mineritu
lui în Valea Jiului, structura 
socială a acestei centenare re
giuni carbonifere din țara noas
tră s-a schimbat Și-a făcut a- 
pariția. pe scara istoriei, prole
tariatul. clasa socială cea mai 
revoluționară, purtătoarea con
secventă a progresului și liber
tății. Minerii, de-a lungul de
ceniilor, din generație în gene
rație. s-au situat în fruntea lup
telor social-poiitice, conștiința 
înaintată le-a permis să devan
seze timpul și sâ creadă în vre
muri noi, luminoase. într-o so
cietate profund umană — so
cialismul.

A cerceta această luptă revo
luționară a minerilor penii u o 
viată lipsită de servituți, este 
o întreprindere pasionantă
supra unui cîmp vast și deose
bit de bogat in semnificații. 
Acestui domeniu de istorie i-au 
consacrat cercetătorii N. G. 
Ml NTEANU și GH. I. IONIȚA 
studiul ..UN VEAC DE 1SORIE 
A MINERILOR DE PE JIU*.

Este de remarcat metodolo
gia care stă la baza studiului r 
prezentarea detaliată a istoriei 
luptei minerilor, evoluția ei și 
superioritatea organizatorică, 
tactică ș> strategică ce a fost 
imprimată după constituirea 
celui mai viguros vlăstar al is
toriei contemporane a Româ
niei — Partidul Comunist Ro
mân. Studiul se termină u o 
maiestuoasă panoramă a Văii 
Jiului actuale.

Autorii pornesc de la un me
todic. pătrunzător și exhaustiv 
studiu al documen’elor de e- 
pocâ păstrate fie în Arhivele 
statului fie >n presa vremii, 
fie de la mărturiile virstnicilor 
mineri care au trăit evenimen
te de adine dramatism. Și ist- 
fe) sc încheagă o istorie revo
luționară a acestor locuri, o 
istorie a> cărei autori au fost 
minerii, unul dintre cele mai 
vechi detașamente proletare din 
țara noastră.

Prima formă de organizare 
minerilor au fost „lăzile fiă- 

ic.ști* (I860) — societăți de a- 
jutor reciproc, de la început 
suspectate și împiedicate în ac
țiuni de către patroni. Primul 
succes al minerilor datează din 
1'863, cînd s-au constituit aso
ciațiile generale muncitorești — 
primele organizații politice în
temeiate pe principiile luptei 
de clasă. Grevele au fost princi
pala formă de luptă. Să ne a- 
inintlm doar de cele din 1868. 
din 1874, din 1885, toate înăbu
șite cu violență de autorități. 
Autorii analizează în profun
zime și semnificația zilelor de 
I Mai pentru mineri. După 
1892, se încearcă forme organi
zatorice. politice și profesionale 
interzise de patronale. Sindica
tul minerilor nu e recunoscut, 
totuși activează în mod ilegal, 
în subteran. Forma de eviden
ță era abonamentul la ziarul 

Adevărul*, organ al P.S.D.U. 
Exploatarea socială era dublată 
de o alta — națională. Lupta 
minerilor din Valea Jiului a 
avut un dublu țel permanent : 
eliberarea socială și națională.

In primele două decenii a ie 
secolului nostru, formele de 
luptă și organizare se îmbogă
țesc eu noi trăsături, urmare 
a întăririi unității lor, obțin 
uncie succese. Adevăratele tra
diții de luptă se manifestă in 
unii primului război mondial, 
unul dintre conducători fiind 
Iosif Csiszer. socialist și inter
naționalist convins. Sînt ani 
grei, în primele două luni ale 
anului 19)8. organizațiile sin
dicale devin ilegale. Dar, In 

■uda acestor restricții brutale.
I Mai 1918 a fost sărbătorit cu 
steaguri roșii.

Studiul urmărește sistematic 
ndaptarea formelor de luptă 
politică, superioară, constitui
rea Uniunii sindicale miniere 
(martie 1919). greva generală 
din martie 1920 și semnificația

politică. In luptele di 
cembi ie 191« — martie 
Valea Jiului se definește clar 
ea un centru revoluționar In 
care activau membri ai parti
dului socialist. După înființarea 
P.C.R., lupta lor s-a ridicat la 
o treaptă superioară, fiind diri
jată în permanență de comu
niști cu experiență. Grevele, ac
țiunile revoluționare sporesc, 
cresc proporțional cu conștiința 
politică a minerilor, conduși de 
comuniști. Dar. cea mai răsu
nătoare bătălie a minerilor — 
căreia autorii studiului îi con
sacră. pe drept cuvint, cea mai 
mare întindere — este greva 
generală de la Lupeni din 6 
august 192.9. ..Luptele muncito
rimii din Valea Jiului — cităm 
— care au culminat cu eroica 
grevă de la Lupeni, au dezvă
luit profund nu numai incapa
citatea burgheziei și moșieri mii 
române, aflate la putere, de 
a soluționa marile probleme ale 
progresului societății românești, 
ci în același timp caracterul 
revoluționar al politicii lor" Se 
urmărește, cu o mare preci-ie 
și exactitate documentară, în
treaga perioadă revolution îr- 
progresistă a minerilor pînă în 
august 1944.

Prin acest studiu, care emană 
o întinsă documentare și vi
goare științifică, îmbogățind 
unoașterea acelor frămintnte 

vremuri cu noi detalii inedite, 
cercetătorii N. G. Munteanu și 
Gh. I. loniță aduc un omagiu 
generațiilor de mineri ai Văii 
Jiului, care au luptat, de multe 
ori cu sacrificii irecuperabile, 
pentru dreptate socială și 
nirea timpurilor noi de azi. A- 
devăratâ monografie a spiritului 
militantismului polii ic de a- 
icî, „Un veac de istorie a mine
rilor de pe Jiu" este una din 
«ele mai reprezentative lucrări 
despre mișcarea minerilor din 
Valea Jiului.

Două persoane fac cunoștin
ță ; „Permiteți-mi să mă pre
zint : FronkeI, consilier comer
cial, 40 C.P.*.

— „Incîntat, contele Dolina, 
60 C.P.*. Este legenda unei cari
caturi publicată în presa ger
mană a anului 1906.

De atunci însă lucrurile s-au 
schimbat mult. Autoritatea au
tomobilului asupra omului a 
crescut concomitent cu puterea 
motorului său. Potrivit unui 
sondaj efectuat de Institutul 
Wickert din Tubbingen, numai 
25 la sută dintre locuitorii 
R.F.G. consultă un medic pen
tru un examen profilactic, dur

afirme cu cea mai mare serio
zitate • „In zilele noastre, ade
văratele povești de dragoste 
sînt cele cere au ca protagoniști 
omul și mașina lui".

, Tot ce are legătură cu auto
mobilul face obiectul investi
gațiilor statisticienilor, agenți
ilor publicitare, a instituțiilor 
și opiniei publice. S-a stabilit 

ă Germania federală posedă 
cei mai activi automobiliști, 
„productivitatea* lor anuală fi
ind în medie dc 17 500 km pen
tru fiecare conducător auto. Ur
mează apoi Suedia, S.U.A., Ita
lia, Marea Britani© și Franța. 
R.F. a Germaniei numără 112 
unități motorizate pe kilometru 
de drum, mai mult decît oricare

ve-

T. SPATAKU

Rolul singelui In organism 
este foarte complex, iar viața 
fără circulația singelui nu este 
posibilă. Este interesant de 
menționat că lungimea totală a 
vaselor sanghine capilare la un 
adult este dc circa 150 000 km.

Funcțiile singelui în organism 
sînt multiple. Dintre acestea, 
cele mai importante sînt oxige
narea, nutriția, eliminarea pro
duselor toxice și acțiunea anti 
infecțioasă.

Sîngele are proprietatea de a 
fixa oxigenul pe hemoglobina 
conținută în globulele roșii și 
de a-1 transporta de la nive
lul plămînilor la toate celulele 
organismului. Acolo îl cedează 
acestor celule, încărcîndu-se In 
schimb cu produsele toxice re
zultate din respirația celulară 
și anume, cu bioxid de carbon 
pe care, îl readuce la nivelul 
plămînilor de^unde se elimină 
în (ursul respirației.

Substanțele hrănitoare, indis
pensabile vieții, sînCdisțyibuite 
de sînge tuturor celulelor. Pro
dusele toxice rezultate din con
sumul acestor substanțe sînt 
transportate de sînge la rinichi 
și apoi eliminate din organism.

O parte din aceste produse 
toxice sint transportate la glan
dele sudori pare din piele și 
sînt eliminate prin transpirație.

Una din funcțiile importante 
ale singelui este lupta împotri
vii infecțiilor realizată de glo
bulele albe și dc niște substan
țe numite anticorpi fabricate 
de limfoeile și plasmocite, ce
lule care se găsesc și ele în 
sînge. Acești anticorpi sînt niș
te substanțe albuminoase (ga- 
maglobulinc) care au proprieta
tea de a distruge microbii și 
toxinele lor.

Un om sănătos are, sau poate

din codul pe- 
intre soți... se 
la plingerea 

i vătâmote — 
înlâturind râs- 

potrivit 
Legea 59/68 comisia 

incearcâ împăcarea

fără aceosto 
de împăcare nu 

soluționa, ulterior, 
de către judecătorie.

pro
se 

pri- 
De

altă țară din lume. Aici există 
peste 14 milioane de mașini 
care pot transporta 60 milioane 
persoane. Ceea ce înseamnă că 
toată populația țării ar putea 
să circule, simultan. în automo
bil.

Psihologii se interesează și ei 
de automobil, „Fiecare mașină, 
afirmă „Frankfurter Rund- 
schau ". cuprinde mult mai mul
tă psihologie decît și-ar putea 
imagina producătorii și propri
etarii ei." Asociațiile feminine 
americane recomandă tinerelor 
să-și aleagă viitorii soți în ma
șină : „Puteți să-i trimiteți de 
la început la plimbare dacă nu 
6e opresc în fața pasajelor pen
tru pietoni*. Albert Sting, doc
tor în psihologie la Ludwigs
burg este mai categoric: „In 
momentul în care omul se a- 
șează la volan își scoate masca. 
Viața sa interioară iese la su
prafață*.

Foarte adesea importanța au 
tomobilului întrece orice limită. 
Iată un fapt incontestabil : în 
R.F.G., o peisoană din nouă, o- 
cupală direct sau nu în indus
trie muncește, pentru automo
bil. In S.U.A statisticile sînt 
mai impresionante. Un patron 
și un salariat din șase și-au le
gat soarta de automobil. Un 
dolar din patru este cheltuit 
pentru mașină.

In 12 ianuarie ac. a apărut 
în „Steagul roșu" o însem
nare, sub titlul de maj sus, 
în care se critica lipsa dc 
solicitudine a sectoarelor 
I.G.L. în rezolvarea cereri
lor privind executarea unor 
lucrări de reparații care, co
respunzător cu legislația pri
vind întreținerea fondului 
locativ îi revin proprietaru
lui. Spre exemplificare, ar
ticolul relata cazurile locata
rilor Mihai Chibulcuteanu 
din Lupeni. strada Viscozei. 
blocul 2/23 și al lui losif 
Petresc din Petroșani, strada 
Păcii, blocul 5/32, care nici 
după repetate intervenții nu 
au reușit, intr-o lungă peri
oadă de timp, să-și rezolve 
problema reparațiilor 
tatc.

Era de așteptat ca 
să ne arate ce măsuri 
pentru sancționarea 
vinovați, în mod 
pentru prevenirea 
a unor astfel de c 
provoacă atâtea nemulțumiri 
în rîndul locatarilor. lucru 
care nu rezultă din răspun
sul primit de redacție, sub 
semnătura directorului, ing. 
1. Vărășcț, și a șefului ser
viciului de producție, ing. 
I. Scroban :

„In cazul arătat de loca
tarul Miliai Chibulcuteanu, 
strada Viscozei 2/23. sectorul 
Lupeni nu a intervenit prompt 
deoarece muncitorii parche-

soliei-

I.G.L. 
a luat 
celor 

deosebit 
i în viitor 
cazuri care

(Va urma)

c’c 
de 

ce

care dispunea 
executat lu- 

nu puteau fi

tari 
aveau 
crări 
întrerupte său aminate. Men
ționăm că lucrarea a fost e- 
xecutată in luna decembrie 
1971, înaintea apariției în 
ziar a articolului*.

„Cele reclamate dc locata
rul Iosif Petresc din Petro
șani, strada Păcii bloc 5, a- 
partamentul 22( ? I) corespund 
realității, lucrările fiind pro
gramate a fi executate pînă 
la sfîrșitul lunii februarie 
a. c. “

Cît valorează un astfel de 
răspuns este demonstrat de 
cazul locatarului I. P. la care 
nc-am deplasat in ziua de 
28 februarie pentru a ne con
vinge dacă d^ fapt lucrarea 
a fost executată „pînă la sfîr
șitul lunii februarie a. c.“ a- 
șa cum am fost asigurați. 
Constatarea noastră a de
monstrat odată mai mult fe
lul cum conducerea I.G.L. 
Petroșani primește ajutorul 
acordat de presă, seriozitatea 
cu care cercetează și răspun
de ziarului asupra măsuri
lor luate, cunoscînd că la 
locuința familiei I.P. nu s-a 
executat nici o lucrare — 
pînă la 28 februarie — pen
tru remedierea deficiențelor.

Așadar, în primul caz 
„justificări". în cel de-al doi
lea caz, simple promisiuni. 
Cînd vom deveni și sinceri 
și serioși ? !

PLASMAFEREZA
fabrica la nevoie, anticorpi în 
cantitate suficientă pentru a se 
apăra de unele infecții. Un om 
bolnav, sau un copil, nu poate 
fabrica acești anticorpi în can
titate suficientă. Pentru a-i aju
ta, li se injectează acestora cu
noscutele gamaglobuline care 
conțin în patru fiole de 2 ml. 
-întreaga cantitate de anticorpi 
existent i într-un litru de sînge.

Plasma sanghină, este un li
chid gălbui compus din apă, 
proteine, grăsimi, glucide, vita
mine, săruri, lichid în care 
plutesc globulele roșii, care 
transportă oxigenul, globulele 
albe cu rol în apărarea orga
nismului împotriva infecțiilor 
și trombocitele care în caz de 
rănire, prin proprietățile care 
le au opresc hemăragia aju
tând la formarea chiagului.

Volumul total al sîngclui la 
un adult este de aproximativ 
5 litri. Din această cantitate 
2,75 litri este plasmă, iar 2,2 
litri sînt globule roșii (cam 
22 500 miliarde total) restul este 
reprezentat de aproximativ 35 
miliarde de globule albe și 1750 
miliarde de trombocite.

La omul sănătos globului ro
șu trăiește 120 zile, tromboci- 
lul 8 zile, iar leucocitul 2 pînă 
la 10 zile. Bineînțeles că, pe 
măsură ce aceste celule mor, 
organismul uman fabrică alte 
celule în aceeași cantitate, ast
fel ca în sînge să existe perma
nent același număr de celule 
circulante.

In unele cazuri de îmbolnă
vire a organismului uman du

rata vieții acestor celule poate 
fi scurtată și, deși organismul 
uman are capacitatea de a ma
ri producția de astfel de celu
le de 7 ori, totuși nu reușește 
să compenseze pierderile, ceea 
ce duce la tulburări importante 
și deseori la exilus.

In alte situații de îmbolnă
vire. organismul fabrică mai

Pe teme medicale

multe celule decît este necesar 
și atunci apar alte stări de boa
lă ca leucemiile și poliglobuli- 
ile.

Adăugați la cele de mai sus 
și tulburările de ordin calitativ 
ce pol interveni și veți obține 
un foarte succint tablou a) unor 
afecțiuni sanghine.

Tratamentul acestor boli de 
sînge se face lot cu sînge, la 
administrarea căruia se ține 
cont dc clasicile compatibili
tăți (potriviri) între grupele san- 
ghine sau prin administrarea 
anumitor fracțiuni din sînge 
ca : plasmă nativă și defibrina- 
tă, fibrinogen, masă eritro- 
citară concentrată, masă trom
bonit ară, masă leucocitnră, rIo- 
buline antihcmofilice etc.

Obținerea medicamentului 
singe sc face tot de la oameni.

Un adult sănătos poale dona 
de cinci-șase ori pe an o can-

litate de 300—500 cm3 de sînge 
la fiecare donare. După o sîn- 
gerare de 500 cm3 masa sanghi- 
hă se reface în 4 ore, dar he
moglobina se reface numai în 
10—12 zile.

Ceea ce caracterizează dona
rea de sînge este discordanța 
dintre capacitatea de refacere 
a plasmei sanghine și cea a 
globulelor roșii care conțin he
moglobina.

Dacă un adult poate dona 
In mod obișnuit un litru și ju
mătate de sînge într-uq an din 
care se obține 0,750 — 1 litru 
plasmă. în cazul readm in ist rării 
propriilor eritrocite el poate 
dona pe aceași perioadă între 
10—20 litri plasmă

Metoda dc recoltare a unei 
cantități dc sînge, urmată df 
separarea plasmei și de rein- 
jeclarea la donator a propriilor 
lui globule roșii se numește 
plasmafereză, metodă utilizată 
cu dată recentă.

Un studiu recent arată că o 
plasmafereză dc un litru săp- 
lămînal practicată timp de doi 
ani la donatori sănătoși nu a 
afectat sănătatea acestuia.

Tehnica plasmaferezei este 
destul de simplă și nu compor
tă riscuri.

Se recoltează o cantitate mai 
mare de sînge în recipiente 
speciale din material plastic, 
urmată de separarea sîngclui 
prm centrifugare in cele două 
componente principale, plasmă 
si masă globulară. Concentra
tul globular se reinjecteazâ Tn 
cursul aceleași operații prin

all circuit, donatorului, îs» 
plasma se colectează

Plasma astfel obținută repre
zintă o bogată sursă de trona- 
bocite, leucoeite sau seruri di» 
care se poate fabrica gama- 
globulinele standard sau speci
fice — antirujeolă, antivariolă, 
antitetanos și. mai nou. antira- 
bie ș> antiarsuri.

Plasmafereza poate fi utiliza
tă și în scopuri terapeutice.

In bolile numite poliglolnilii 
în care în sîngele circulant se 
găsește un număr mai mare 
decît normal de globule roșii, 
la care există pericolul de ac
cidente datorită viscozității 
crescute a singelui. scoaterea 
unei cantități de sînge urmată 
de astă dată de readministra- 
rea plasmei proprii a donato
rului duce la o „epurare* a 
sîngehli de propriile globule 
roșii, în acest caz un pericol 
prin numărul lor mare.

In razurile unor leucemii cu 
un număr mare de globule al
be, „epurarea* sîngclui de pro
priile leucoeite devine o nece
sitate. Aceeași tehnică și în 
cazul unor boli cu un număr 
mai mare dc trombocite.

In țara noastră s-au făcut 
cercetări de plasmafereză I > u- 
nimale și unele încercări reu
șite și la om In scopul obține
rii unei producții mărite a di
feritelor preparate de sînge.

In prezent la Centrul de he
matologie se fac cercetări In 
legătură cu aplicarea curentă n 
plusmaferczei în scopuri tera
peutice, urmînd ca introducerea 
acestei 
rutină 
siv.

tehnici ca o metodă de 
să se dezvolte progre-

Virgil MARTIN
Medic, directorni C.R.C.S. 

Petroșani
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In dezbaterea
comitetului

executiv

Din activitatea Uniunii tineretului
Comunist in anii ilegalității

(Urrrune din pag 1)

lilasciste dc tinerel crea
te în această perioadă cn A- 
sociația tineretului antifascist, 
Comitelui antirăzboinic a) tine
retului, Tinerelul blocului demo- 
crat sau Frontul studențesc de
mocrat, organizații care uneau 
pe o platformă comună dc lup
ii» diferite categorii soția 
tinerel național-țărănislc. 
dical-țftrăniste, orgnntz' 
preunfl o seric dc acț 
mocratice, antifasciste 

intermediul manift 
tpclurilor a o
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—1 joi și sîmbâlâ Intre
7,30—12,30: 10—19.

le sene animate; IG.CO Curs dc
limba engleză (lecția a 5-a); 
10,30 Tcle< inemateca : „Corabia 
neburților*’ (reluare), 12.55 Tele
jurnal 15.30 Ixcții IV pentru 
lucrătorii din agricultură; 16.30- 
17,00 Curs dc limba germană 
(lecția a 4-a) reluare; 17.M De» 
i Itiderea emisiunii de după-amia* 
ză; 1735 Emisiune in limba ma
ghiară; 18,35 Confruntări. Com
plexul cercetare — învățămînt 

producție; 19.CO Melodiile 
scrii. Muzica ușoară românească 
in primă audiție, prezentată de 
•estetul Sile Dinicu. Interpretea
ză Maricta Bătrinu, Olimpia 
P.uiciu, George Răpeau și Dan 
Gherasim; 19.15 Publicitate; 
19,20 I COI de seri : Povestea lui 
Runic.ijs (12); )930 Telejurnal; 
20,00 Reflector; 20.10 Handbal 
masculin : România - Ceho
slovacia (repriza a doua) in ca
drul turneului internațional do
tat cu „Trofeul („■rpap". Trans
misiune dc la Ploiești; 20,40 
I merii despre ei înșiși; 21X0 
Pagini dc umor : Antologic 
Charlie Chaplin; 21,40 Mai a- 
veți o întrebare ? ,.Cum a apă
rut omul și civilizația?"; 22,30 
„24 dc orc"

In eforturile generale ale între
gului popor român 1 
fascismului. începutul 
1940 consemnează o seric 
țlunj revendicative și i 
struții de protest ale 
muncitori d< 
Uzinele de 
Brașov, de Ii 
Constanța, Bn 
ra 

in c 
și dosfăj 
hotare i

„Malaxa", 
„Arsenal", 
rafinăriile 
fn Valea -Huliți, în porturi

locale, ca „Tînărul leninist", or
ganul central dc presă al U.T.C. 
și corespondentul său în limba 
moghinrA „lfju leninista”, . Dru
mul tineretului", „Lupta linerc- 
tulur, ..Bântîti Komunista Ifjtt- 
munkas" (Tînărul muncitor co
munist din Banat), ..Buletinul ti
neretului patriotic’*, „Cazarma", 
„Viața universitară", „Studentul 
leninist" „Tinărti) luptător", 

>"(Ti nărui munci- 
", „Tînăra genera
li patriot" ș.a., toa- 

• pînă în 1036, U.T.C. 
a desfășurat o vastă activitate 
de educație oimmlstă și patrio
tică.

Din rindtil U.T.C. și « orga
nizațiilor revoluționare dc masă 
s-au ridicat în acești ani nume
roase cadre valoroase ea t 
Nicolae Ceaușescu, Grigorp Pre
oteasa, Manca Măncscu, Miron 
Constanlinescu. Alexandru Bîr- 
lâdeanti. Constanța Crăciun. Pe
tro Ghcorghe, Ion Popcscu-Pu- 
țuri. Ion Vințe, Tudor Bugnariu 
și alții care au desfășurat o pro
digioasă activitate propagandis
tă și organizatorică, fie în U.T.C., 
fie chiar în rîndurile P.C.R.

In perioada grea a dictaturii 
militare fasciste, a războiului 
hitierist. Uniunea Tinerelului 
Comunist s-a afirmat plenar ca 
cea mai importantă și apropia
tă organizație dc masă a parti
dului comunist. Infruntînd cu 
demnitate și dîrzcnic prigoana 
poliției și jandarmeriei, arestă
rile și schingiuirile anchetatori
lor. regimul de distrugere din 
lagăre și închisori, plutoanele 
dc execuție, utcciștii aidoma a 
sute și mii de comuniști luptă
tori antifasciști s-au aflat întot
deauna la datorie sub stindar
dul de luptă al partidului co
munist.

In spiritul liniei generale a 
partidului comunist, Uniunea 
Tineretului Comunist a militat 
cu consecvență pentru unitatea 
antifascistă, antihitleristă a ti
nerei generații, încadrarea orga
nică a luptei sale revoluționarei

im potriva 
anului 

? do uc- 
tlemon- 

tinerilor 
Ic la Reșița, Anina, 
avioane 1 A R. din 
*n Ploiești, Galați, 
ftila, Inși, Tintișoa- 

. a Mobilizați de U.T.C tine
> omuniști participă din ce 

mai activ lu organizarea 
Mșurarea acțiunilor do sa- 

u producției dc război 
au avut loc la Uzinele 

..Wolf". „l>c m.titre", 
la uzinele „Reșița", 
clin Valea Prahovei,

In pofida terorii instituite de 
dictatura antonescianfl, de agen
ții gestapoului, punindu-și de 
multe ori viața în pericol, utc 
oiștii, animați dc un fierbinte și 
înălțător patriotism uu dat ne
numărate pilde de eroism Pen
tru activitatea lor patriotică, an
tifascistă nuilți uteciști și-au 
pierdut viața în timpul schin
giuirilor anchetatorilor sau în 
fața plutoanelor dc execuție.

Lupta eroică a U.T.C. desfășu
rată sub conducerea și îndrU 
marea permanenta a p u iidului 
comunist se amplifică din ce în 
ce mai mult, ca culminînd în 
vara anului 1944 cu participarea 
uteciștilor, a tineretului patrio
tic la pregătirea și apoi la în
făptuirea actului dc Ja 23 
August 1944 Izbînda insurecției 
antifasciste din August 1944 care 
a inaugurat o nouă eră in istoria 
poporului român a marcat în 
același timp, reluarea după două 
decenii dc luptă eroică ilegală, 
a activității legale a P.C.R., 
U.T.C. și a celorlalte organiza
ții revoluționare ale clasei mun
citoare. Organizațiile tineretului 
revoluționar și democrat, care 
în noile condiții au cunoscut o 
dezvolțare rapidă, și-au adus 
din plin contribuția la făurirea 
temeliilor |X> care trebuia edifi
cată noua soci late.

t u Șl IAR A...

in sprijinul procesului
de învăfăinîni
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S-a născut trtedi- 
P.tul Petrini (m.
— Vizita oficială 
ci rctanilui general
Kurt Waldheim
- S-a născu Ue-

in Austria a 
al O.N I .
(2 — 3); 1824 
drkh Smetana (m. )X84);
- Ceylonul « va numi 
blica Sltri l-tnka"; 1970 
clamarea Republicii Rhodesia 
(independența, proclamată unila
teral in 1965); 1859 — S-a năs
cut scriitorul de limba idiș, Să
lciii Alehcm (m. 1916); 1972
- Firgul Internațional dc la 

Cairo. Participă
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irmbiie Decolarea; Republica . 
Domiciliul conjugal; PETRII A : 
I'ața pierdută; LONEA Mi
nerul: 100 dc dolari pentru șc- 
-.1, ANINOASA Aeroportul, 
tnil i llj VULCAN: h.ițu; 

PĂROȘI NI ; Intre mălini; I I - 
PINI Cultural (asianelc 
sînt bune. IJRJCANI : \cropot 
tul, seriile J —II.

No-

IOI 2 .MARI 11 I

0 Pompierii militari Pe
troșani - (18, 1150; Serviciul 
• le urgente Petroșani — 
1313; Miliția Petroșani — 
1212; Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220, interior 43.

Pentru anunțarea Și reme
dierea deranjamentelor clcc- 
'rice cxlerioare în Petroșani

e CLUBURI, 
ora 17, in sala marc 
PUNERI-A : Valorile t 
societății socialiste. Vulcan. La 
ora 18, în cadrul manifestări
lor dedicate semicentenarului 
U.T.C., momentele: In Valea 
Piersicilor se ucideau vise; Ti
neri soli dc pace ai României; 
Și lupta abia începe. Petrila. In 
sala cercului de croitorie — EX
PUNEREA : Întărirea și dezvol
tarea familiei în condițiile ac-

PRO .RAMI I I 6.C0 Mu
zică și actualități; 7.C0 Radio
jurnal; 930 Odă limbii române, 
10,00 Buletin dc știri; 10.05 Mu
zică populară; 10.30 Clubul că
lătorilor; 11.00 Buletin dc știri; 
11.05 Noutăți din muzica ușoa
ră; 11,15 Din țările socialise; 
11.30 Noi înregistrări ale Coru
lui dc copii al Radiotcleviziunii; 
12.00 Discul zilei; 12.30 Intil- 
mre ni melodia populară și in
terpretul preferai; 11.00 Radio
jurnal; 13,30 Tot înainte 14.40 
Muzică populară; 15,00 Bulei in 
•Ic știri; 15,05 tribuna radio; 
15,25 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal. 16.15 
Corul .Madrigal; 16.30 Soliști dc 
muzică populara; 17.00 Antena 
t ineret uliii; 18.00 Orele scrii; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 I a microfon Liicrcți.t Cio
banii; 21.00 Revista șlagărelor; 
21.45 Din lirica populară; 22,00 
Radiojurnal; 22.30 Concert de 
seară; 22.55 Moment poetic; 
23.00 Concert de scară (conti
nuare); 24,00 Biilctin de știri;

6.00 Estrada â.

I
g

r

mergem

Petroșani t
Republicii — 
miDica între 14—20 ; Car
tier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport. deschisă în zilele de 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30. iar marți,

JOI 2 .MARTIE

9,00 Descinderea emisiunii dc 
dimineață. Telex; 9,05 Ritm, ti
nerețe, dans (reluare); 9.50 De-

Ieri, temperatura maximă ia 
Petroșani a fost dc plus 8 grade, 
iar la Paring de plus 2 grade. 
Minima in aer a oscilat între 
plus 1 grad și minus 3 grade.

Grosimea stratului de zăpada 
la Paring : 44 cm.

Pentru următoarele 24 de orei 
Vreme închisă, cu cer mai mult 
noros. Pe alocuri ploaie slabă.
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Pentru asigurarea bazei lehnico-materialc necesară des
fășurării procesului instructiv-educativ, conducerea școlii 
generale nr. 1 din Aninoasa, cu sprijinul comitetului dc pă
rinți și a exploatării miniere care patronează școala, a inițiat 
o seamă de lucrări menite să satisfacă cerințele perfecțio
nării și modernizării procesului de învățămînt.

In acest scop se vor confecționa, pînă la data de 15 mai 
a.c., șase mese de lucru pentru atelierul de croitorie-gospo- 
dărie și cinci bănci pentru curtea școlii. In atelierul de lă- 
cătușărie se vor executa 30 suporturi necesare pentru pavoa
zarea sălilor de clasă, iar in atelierul de croitorie-artizanat 
se vor confecționa 24 costume naționale pentru echipa de 
dansuri a școlii și 10 bucăți prosoape cu motive naționale.

Dc asemenea, în atelierul dc menaj se vor prepara di
ferite sortimente culinare, în valoare de 1 000 lei, care vor 
fi puse în vânzare.

Din fondurile procurute cu ajutorul comitetului de pă
rinți se va dota laboratorul defizică-chîmie, cu un aspectomat, 
iar atelierul de lăcătușeric, cu un aparat pentru pirogravat. 
Tot cu sprijinul comitetului de părinți se va introduce ilumi
natul fluorescent pe coridoarele școlii.

In dorința de a satisface do
rințele populației, unitățile co
merciale de produse industria
le au pus în vînzare autosifoa- 
ne, care se încarcă cu ajutorul 
unor capsule.

Bazîndu-se pe avantajele ofe
rite de noul produs, mulți ee- 
lățeni din municipiul nostru 
și-au cumpărat sifoane cu ba
teriile de capsule, pentru a fi 
schimbate la nevoie.

Nimic mai simplu decît să 
umpli sticla cu apă de la robi
net, să-i pui o capsulă și, în 
cîteva minute, sifonul gata pre
parat, să fie servit. Dar satis
facțiile create de aceste avanta
je au fost pînă la urmă umbri
te de necazurile ivite după con
sumarea capsulelor de autosi
fon, căci, odată cu terminarea 
lor. au început drumurile, aș
teptările și cele mai nepotrivi
te discuții din partea lucrători
lor de la unitățile specializate, 
unde pot fi schimbate aceste 
capsule. Iar răspunsul a devenit 
mereu și tot mereu același ; 
«nu avem capsule pentru 
schimb". La întrebarea : de ce 
nu sînt capsule ? nu binevoieș
te însă nimeni ca să dea răs
punsul.

Cu tot programul stabilit, 
pentru eliberare — miercuri și 
sîmbătă — necazurile nu s-au 
terminat. Dimpotrivă, au devenit 
și mai mari. Tot mai mulți ce
tățeni sînt purtați pe drumuri, 
iar comportările necorespunză- 
toare ale personalului de la si- 
fonăria I.I.L. de pe strada 
I’etofi Sandor din Petroșani, de
vin tot mai frecvente.

Iar pentru a ilustra cum că 
lucrurile stau într-adevăr așa, 
redăm numai două din seriile 
de cazuri pe care le cunoaștem. 
Primul : „M-am dus dc mai 
multe ori să schimb capsulele 
de autosifon, ne spune Costin 
Iliescu, domiciliat în cartierul 
Aeroport, str. Independenței, 
dar niciodată n-am fost servit. 
Am mers în fiecare zi progra
mată pentru schimbarea capsu
lelor. Apoi, la un moment dat, 
am cerut lămuriri. Atit mi-a 
trebuit Tovarășa de la sifonă- 
rie m-a tratat într-un mod cum 
nu se poate mai necorespunză
tor. amuzîndu-se copios pe sea
ma plimbărilor mele inutile.

AI doilea : E vorba de un caz 
petrecut foarte recent, semna
lat de loan Cîrstoiu, angajatul 
E.M. Lonea. domiciliat în Petri-

la, cartierul 8 Martie, blocul 1b 
scara 4, apartamentul 76. A- 
cesta ne sesizează cum că timp 
de două săptămîni a mers me
reu în Petroșani, Ja aceeași 
sifonărie pentru a schimba ba
teria cu capsule. De fiecare da
tă însă i s-a spus că nu sînt. In 
ziua de 19 februarie, a conside
rat necesar să ceară o explica
ție și s-a adresat șefului sifonă- 
riei (?) Alexandru Gonciulea. 
Dar nici acesta nu s-a dovedit 
tnai superior prin atitudine 
decît angajata la care nc-am 
referit în primul caz. Ba mai 
mult, l-a scos pur și simplu a- 
fară, invitîndu-1 să reclame un
de vrea, că el tot nu-1 servește.

Am redat doar aceste exem
ple, pe care le considerăm edi
ficatoare.

Modul defectuos în care înțe
lege personalul sifonăriei, să-și 
îndeplinească obligațiile de ser
viciu, a fost semnalat în destu
le rînduri organelor de resort. 
Pînă acum însă nu s-a înregis
trat nici o îmbunătățire. Nu în
țelegem de ce și pînă cînd se 
va mai tolera această situație ? 
Așteptăm un răspuns urgent la 
această legitimă întrebare.

H. C.
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Puneți-le, tovarăși, 
telefon public !

Stai un pic, nene Marinică Vișan (Petrila, 
cartier 8 Martie), să ne-nțelegem ' Aveți în 
cartier un complex modern, bine utilat și a- 
bundent aprovizionat? Aveți. Cu fel de fel 
de magazine și secții și ateliere și eu... .Tran
silvania**. Este ? Este. Ce vă mai trebuie ? 
Cabinet medical, intr-un complex comercial 
meșteșugăresc ? N-am auzii de așa-ceva ! A- 
veți policlinică la Petrila ? Aveți. E departe ? 
Nu e. Vă mai irebuie un chioșc de ziare la 
capătul dinspre Lonea a) cartierului ? E așa 
de greu să mergeți pînă la complex? 300 m! 
Și vă mai trebuie un telefon în cartier. Ei. 
asta da ! Ce) puțin unul.

scrisoarea 
dv.

XKz față.

Să fie !
Da, vasâzică, acum vă interesează, tovarășe 

loan Ciur — Petroșani, de ce nu arde lumina 
într-un anumit loc din Piața Victoriei și ci
ne-o fi sustras de-acolo și duliile și globul. 
Șj cereți ca cei vinovați să fie trași la răs
pundere și sancționați... De acord. Să fie 1 Nu 
știu, nevoia de perfecțiune sau lipsa de... «su
biecte" a fost resortul care v-a împins 
înspre... tratarea unor asemenea „mărunți
șuri". pentru remedierea cărora nu e nevoie 
de intervenții ? Știu însă că. de la un vechi 
corespondent al ziarului, pretindem altceva. 
Dacă se poate, dacă nu...

Purtat pe drumuri
Stimate tovarășe loan Matei (A’ulcan. str. 

Crivîdiei nr. 29). am extras esențialul din lun
ga dv. epistolă și-am ajuns la concluzia că 
aveți dreptate. Ați cumpărat un radiator cu 
ventilație, vi s-a defectat imediat și, întrucît 
era în garanție, a’i solicitat repararea acestu
ia cooperativei -Parîngul". Vi s-au prelins 
bani ziceți dv.. (60 lei la început, 40 apoi), 
pentru urgentarea „lucrării". Ați fost purtat 
pe drumuri — cu ..adrese" — de la Vulcan 
la Petroșani și invers. E adevărat, acest lucru 
îl recunosc și cei de la cooperativa „Parîn- 
gul". Scrieți-ne dacă. Intre timp, s-a rezolvat 
cumva ..problema", pentru a afla cine e vino
vat de toată această tărăgănare, nedorită și 
anormală. Așlepiăm.

Coctailul n-a fost 
consumat

Ați cumpărat un coctai) de ouă. produsul 
vi s-a părut Că e vechi și Lăți dus la circa 
sanitară nr. 3 Petroșani. Vi s-a încheiat un 
proces verbal (pe care ni l-ați atașat). în 
care nu s-a specificat cantitatea luată spre

Un viitor muzeu etnografic și istoric
Din dorința de a folosi cit mai 

chibzuit anumite clădiri aflate pe 
raza orașului, de a le găsi cea măi 
potrivită destinație, consiliul popu
lar al orașului Vulcan preconizează 
ca localul fostei policlinici a spi
talului din localitate să fie ame
najat astfel incit să poată primi, 
drept locatari, copiii creșei. Actuala 
creșă este destinată să adăposteas
că, in viitor, exponatele unui mu-

zeu etnografic și istoric, care 
va înscrie printre obiectivele de 
tracțîe ale orașului.

Amenajarea muzeului — primul 
de acest gen din Valea Jiului — 
revine în sarcina cadrelor didactice 
de la Liceul din Vulcan. In ce pri
vește viitoarea creșă de copii, ea 
va beneficia de un local situat în 
centrul orașului, racordat la rețeaua 
Jc termolicart a localității.

»e 
a-

analiză. Ați așteptat și... vi s-a comunicat că 
băutura era bună... Nu știu, tovarășe Romu
lus Ventzel (Petrila, str. 11 Iunie nr. 2) dacă 
era nevoie de 1 kg pentru a se stabili bunul 
rezultat a) analizei. Mie mi-ar fi foSt sufi
ciente 100 de grame, pentru că prefer... vinul 
negru ! Lăsînd gluma la o parte, cred că tre
buia să cereți înapoi coctailul. N-aveau cum 
să-l folosească pe tot. pentru o simplă ana
liză !

Bere de revelion
îmi închipui Ce revelion veți fi făcut, cu 

toții bolnavi de stomac din cauza berci dc 
Pitești, cumpărată de la restaurantul Progre
sul ! Bine de cei care s-au aprovizionat cu 
alte băuturi ! Tovarășe Iosif Tomuș (Lupeni, 
Aleea Plopilor, bloc 4, sc. 1, ap. 2), v-am în
țeles nemulțumirea, v-am crezut, nu era ne
voie să-mi aduceți sticlele spre a constata 
adevărul. Cine-i de vină ? Credeți că cei din 
T.A.P.L., care n-au controlat „marfa- ? Eu 
mă îndoiesc. Că s-au nimerit cîteva sticle cu 
bere alterată — cred că deficiența provine de 
la fabrică. Așa cred eu...

Cine e de vină ?
Tovarășe loan Buda (Lupeni, sir. Bârljăteni, 

nr. 52), dv. sînteți foarte ..porniți", după cum 
constat din scrisoarea trimisă redacției, îm
potriva „ciubucului" din comerț. Ne relatați 
un „caz", din care eu am extras exact ceea 
ce dv. nu vă așteptați. Păi, dacă ați consta 
tal că prețurile în restaurant nu sini res
pectate și vă lăsați laxat cu mai mult decît 
e prețul stabilit, cine e de vină ? Vi s-a ce
rut 2 lej și dv. știați că e 1,90 lei ; vi s-a 
cerut 4 lei în loc de 3,80 — bune, foarte 
bune prilejuri de a vă spune răspicai cuvîn- 
tul. Dacă abia după ce ați dai banii, vă a- 
duc-eți aminte că trebuie să faceți „gălăgie", 
eficiența procedeului e scăzută. Mai sînt a- 
semenea oameni în comerț, e drept. Dar nu
mai dc noi. de oamenii muncii, de clienți, de
pinde măsura în care vom reuși să-i dezbă- 
răm acest obicei degradant.

V. TEODOKESCU
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Mai rețineam doai toarte vag po
veștile despre hoții de cai, fiind 
aproape convins că limpid a șters 
imaginea acestor „eroi" chiar și din 
amintiri. Dar iată că hoții de cai 
mai apar, pe ici, pe colo, și în 
zilele noastre, iar laptele lor nu 
sînt povești, ci date concludente 
duitr-un dosar de urmărire penală 
al anului 1971.

Povestea — despre care ne scrie 
corespondentul nostru Aristică Go- 
>ca — iși are originea în orașul 
Uricani. ..Eroii" ei sînt Cătană 
Emil și Cătană Constantin, iar po
vestitorul este plutonierul de mili
ție Constantin Panfiloiu. care a sa-

lună in urmă cînd au furat caii Iui 
loan Purece din \alca Lupului, 
vînduți ulterior, unul în comuna 
Romanești, județul Gorj, pentru su
ma de 1 SCO lei, iar celălalt în 
Craiova, pentru Mima de 3 SCO lei. 
..Practica" Ic amintea totuși că ii 
amenință identificarea și atunci au 
intuit că le-ar ii „util" un bule
tin dc identitate lals, cu care să 
se legitimeze și să continue, mai 
calificai, noua preocupare, care-i 
îndepărta tot mai mult de munca 
cinstită. Așa se face că în ziua de 
X iulie 1971 reușesc sa intre în 

buletinului de identitate al 
n Calo din I lurdin de pe

HOȚI DE CAI
criticai multe zile ți nopți pentru 
a se convinge personal dacă „noap
tea pe fulgerătură" se fură caii ți 
cine sini Itoții. Filmul ci ineepc cu 
actul depunerii ia miliția Uricani, la 
dau dc 26 iulie 1971. de către Ni- 
colac Opreau, Ioan Popa ți \ iorel 
Nkiu, toți din localitatea Barn, a 
unor declarații prin care reclamau 
dispariția a trei cai ai lor din mun
tele Dealul Mare. S-a stabilit apoi 
că cei doi hoți au furat caii din 
Baru ți i-au trestii in județul Gorj, 
unde i-au vindut în comuna Su- 
ncșii cu suma de 8 400 lei.

Nu se șiie precis dacă noaptea 
in care ei au săvîrșil furtul din 
munte a fost cu „fulgerătură", sau 
poate una cu ghinion. Se știe insă 
■.igur că alunei a avut loc una din 
aventurile lor dc anvergură, ceea 

, desigur, nu înseamnă că aceasta 
prima. Să ni? se creadă cunt- 
.,eroii" dc care ne ocupăm 

se transforme, ața, 
oameni cinstiți, 

început 
riiidmâ,

va că
au putut sa 
dintr-o dată, din 
in boți dc cai. Nu. Ei an 
cu furtul de ciment ți s 
au trecut apoi, ,.pe viu", la găini 
și curci, pînă cînu au ajuns la cai.

Ultimul „act" l-au comis cu o

c.irc schimbă (biografia posesorului 
dc lapt cu cea a lui Emil Câtauă 
și pe care îl vor folosi la iutocmi- 
rea actelor de vînzare-cumpârare a 
cailor furași din muntele Dealul 
Mare.

Dacă după comiterea acestor fur
turi au lost dcscoperrți, inseamnă, 
in orice caz, nu că au avut „ghi
nion", ci pentru că, ulcioml... se 
știe proverbul, nu ? Și corespon
dentul nostru îți încheie povestea, 
actuală ți adevărată cu hoții de 
cai, cu o scurtă recapitulare a fap
telor săvirjite de cei doi, ți anu
me: Iun calificat în dauna avu
tului obștesc (ciment și scîndmă de 
la E. .M. Uricani); furt calificat in 
dauna avutului particular (pasări, 
de la llie Frunză ți Constantin Stoi 
din Uricani); furt ți falsificare de 
buletin de identitate precum ți uz 
dc fals (prin folosirea actului fal
sificat); furi dc cai.

Se înțelege că o asemenea „acti
vitate bogată*4 desfășurată doar pe 
parcursul cîiorva luni, nu poate a- 
duce pentru cei doi hoți, decit o 
răsplata pr măsura ei

peni 
rbul,
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îndepărtați, unele din iorno 
1945-1946, cînd un șef de sec
tor de la Aninoasa. un buciu- 
mon de pe lingă Bucium, o 
pus ochii pe un nou venit, moț 
co și el, tăietor de pădure spă
tos, falnic, cu cosa părinților 
Io poalele muntelui Găina, pe 
unde e-atito întuneric printre 
arbori, că nu moi vezi ziua de 
te bogi intre ei... A pus ochii 
pe Aurel — moțul și nu l-o mai 
lăsot pino nu l-o văzut miner 
cu patalama Io mină. „Mă, tu 
o să fii un miner bun, ii pro
rocise. Am încredere în tine..." 
Șî l-a numit, așa tinăr cum era, 
șef de brigodo peste oameni 
nwi în virstă și l-o virît Io 
locuri de muncă grele, cu pre
siuni și căldură more, de pes
te 45 de grode Celsius, unde 
- docă te-apucoi să introduci, 
co-n griu, termometrul în căr
bune, jos, mercurul urco Io 
70... „Apoi, cum ero ? Lucrom 
in cheile goole, mă. și desculț, 
tare frigeo, de-otunci mi s-o 
dus tăt păru, di pe cop...” I 
s-o dot voie să oleogă și cițivo 
oameni, pe cine vreo el, pe 
lingă ce-oveo, și i-o strins in 
preajma so pe Gavrilo Dovid, 
pe unul Nicolae Petric, opoi 
pe Romuluț Hobion cu care 
ortocește și ozi... A fost uni
versitatea focului, o efortului și 
o dirzeniei fierbinți — și la pro
priu —, a tenacității și a nemai
pomenitelor încercări. Și o du
rat 7 oni... Dar, exprimîndu-ne 
la modul simbolic, in ce o con
stat examenul de diplomă, ma
reo probă o vierii lui Aurel 
Cristea ?

...Ne aflăm în 1958... Unul, 
Gligore Gălobuț nu scosese, 
cu ortocii lui, nici un sfert de 
felie la obatojul cameră 17 și 
o oporut focul, i-o înăbușit fu
mul, i-o izbit putereo flăcări
lor neostenite și n-ou moi pu
tut rombleio... Au fost zidite di
guri Io orizontul de bază și Io 
galeria de cap, s-a inundat 
înăuntru și un on de zile stă
tuse închis frontul. Apoi, sal
vatorii ou fost trimiși să spar
gă digurile, unde-i ars să re- 
ormeze și să înceapă să dec 
cărbune, dar focul s-o reînsu
flețit, prin fisuri primea oxigen 
de Io suprafață, văpăile ojun- 
geou și oforă, Io moi bine de 
400 de metri. scoteou nasul 
unde și unde, pirjoleou iorbo, 
nu intilneoi nici urmă de zăpa
dă pe acolo, chiar ți in toiul 
iernii... lor în abataj, focul se 
trăgea după oameni, 
mereu după ei...

...Ion Lozărescu, pe 
inginerul șef ol minei,
ministru intilnește Io intrarea 
in șut pe Aurel Cristeo :

- Măi, Cristeo. miîne nu 
mergi in șut, orgonizezi lucrul 
de oforă și vii Io mine Io bi
rou-,

Neo Cristeo nu-și poote dc 
cu socooto că ce-l bohil...

Se prezintă și hoi Io cobine- 
tul directorului.
- Uite, măi Cristeo de ce 

te-am chemot... Io. să-ți doi 
cu părerea, ce-i de făcut cu

locu' ăla, că ne-mpotmolește 
rău de tot... Cu 500 de lei pe 
șut cit ne costă un salvotor, se 
duce dracului prețu’ de cosL- 
Și măcar de l-or stinge... Păi 
lor le convine să țină focu' oșa, 
că leofo merge...

Cristeo întră Io foto locului, 
cum vine vorba, să tatoneze 
terenul, și d'n tovon scapă nu 
jor, ci ca o cenușă, simte un 
gust dulce, pînă Io rădocino 
limbii și o nădușeolă peste tot 
și — fugo oforă...

— No, ce zici Aurel, ai vă
zut, ce-i de făcut ?
- Păi zic, ce să zic ? II scot 

eu cu grupa, fără onorate, fă
ră nimic...

Cit privește ultimele cuvinte, 
cei care sînt de fotă le iou 
drept un tel de no-ți-o bună...

MAI
PUTERNICI
CA FOCUL

venec

atunci 
astăzi

Se lonseozo apel către oo- 
menii sectorului, că cine vrea, 
să vie Io foc... Și vin moi mulți 
decît e nevoie, în frunte cu 
Ștefon Popa, secretarul uteciș
tilor. Se couto hărțile topogra
fice și se face socooto cărbu
nelui de extras. E nevoie de 
potru luni... Nu-i vreme de stat. 
Crislea ii odună pe toți : „Ui
tați core-î socooto, sîntem zî- 
uoși de-ocum, gota cu normo, 
apoi să stingem focu', șî-ncă 
repede, mă... Da‘ vedeți, oco- 
lo-s călduri d-olco cum nu se 
oflă, mă, pe foțo pămîntului..." 
Do, oșo ero, căci cu abata
jele megieșe, cu numerele 16 
și 18. s-o înaintat mult pe ver
ticală, în jos, și se omenințo cu 
închiderea lor... Nu se puteo 
să rămină - oidomo unui u- 
rioș soc cu cărbuni — stratifi- 
coțio de sub numărul 17... Cine 
vo opri focul care cobooră. 
nimicind totul? Aproape 100 000 
tone de cărbune se află in 
primejdie...

...începe bătălio cu focul. 
Gura obolajuluî e închisă cu 
un blind acoperit cu paturi u- 
de bătute in cuie, invelitooreo. 
îmbibată de umezeala co să 
nu pătrundă înăuntru oxigenul, 
se ridică docr cit ridică omul 
sau cit trece vagonetul prin 
orificiul digului provizoriu... Se 
yprîfuieșfe cavitatea largă. în
cinsă de focul care vine pe 
lemnele din tavan în jos. flă
cările le îmbrățișează intr-o 
spiro Io mistuitoare, din cînd în 
and cad mănunchiuri de prop- 
te porco înghițite de porâ...

$L totuși, nea Aurel știe co-i 
un foc moi blind, simte ce și 
riscul ore o limita, olt (el cum 
s-or fi încumetat sa pună în 
pericol vioțo ortacilor? Mai e 
și secretar al organizației de 
bozâ pe sector... Ce or spune 
oamenii de el, lo o odică ? Se 
lucrează fără oporate de sol
vo re. dor pentru orice eventuc-

litote două dintre ocesteo se 
află Io guro abatajului... In
tr-adevăr, ii un foc moi blind, 
oxigen moi vine el tocmai de 
la ziuă prin fisuri, dar nu-i ex
clusă nici ivirea monoxidului u- 
cigător... Insă cel moi mult, 
căldura te omoară ! In interior 
obia se respiră... Pe rind, doi 
cite doi trog in piept, cu nă
dejde, oerul bun de dincoace 
de blid, cască guro o dotă bi
ne și, noroc bun, țișnesc pe 
sub invelitooreo ridicotă o cli
pă, opucă pe bijbiite cozile lo- 
peților, dă liecare cîte 5—6 
„pline", și fuga oforă... Cite u- 
nul mai orbecăie și degeaba 
după lopotă... înăuntru, nici o 
vorbă ! Doar dinainteo blindu- 
lui se moi respiră :

— Mă. tO ce-oi făcut ?
— Am tros grinda...
— Bine, mă duc să pun prop

to...
- ...Mă. Govriie. cum
— Am armat, Mitre...
- Mei să foc locu‘ 

grindă...
— Du-te, mă, Fone...
- ...Mă duc să cblesc
— Bine...
— Dă-mi o doscă 1
- la, ține...
Pe alocuri, din pricino 

rii, strotul de cărbune se în
gustează... Rîznuțo de lemn nu 
moi încape nici eo. Se scot 
bulgării încinși cu roobo — bu
nă la nevoie și inco cum ! Atit 
că unui om cit un munte co neo 
Crislea, nu-i e ușor să intre 
prin spoțiul îngust dintre peop
le, nu cu mult moi mare decit 
o polmă întinsă ?... Dor. se 
viră ortacul in dungă cu roa
ba, se julește peste tot și de 
sudoare i se tulbură vederea. 
Dor cărbunele trebuie so fie 
scos !—

...Lupta cu locul reincepe. 
Obosesc doi, intra olți doi, o- 
poi alții... Și - iarăși - de Io 
capăt... O dotă, de două ori. 
de o mie de ori.- Cărbuni cu 
flăcări.—

— Mă, cum fu ?...
— Bine, do' cum nu î...
...După trei luni — nu după 

potru cit se credea că vo duro 
intervenția - focul e lichidat 
complet... Rombteul hidraulic, 
așternut pe podituro de tablă, 
o smuls definitiv 100 000 de 
tone de „diamante negre" din 
guro neiertătoare o focului..

fu ?

de-o

votro.

arde-

★

...II privesc pe omul mosiv, cu 
pieptul deschis - căci oșo-l 
simt -. pe cel ce-o fosi opt 
ani deputat in Moreo Aduna
re Națională, pe cel ce este de 
peste 15 oni membru in comi
tetul județean ol P.C.R., și nu 
mă pot opri să-mi întreb cu
getul oare cit suflet și cită 
inimă trebuie să aibă cinevo 
co în 22 de ani de șefie de 
brigadă să adun® 400 000 to
ne de cărbune peste pion, (cit 
produce o mină de capacitate 
medie intr-o jumătate de on !) 
onorîndu-și lună de lună doto 
r'io încredințată ?

—Mî-om intrebot cugetul și 
răspunsul primit nu m-o mulțu
mit pe deplin...

A

La începutul Funii ' tuarie 
197’2. mai mulți cetățeni care lo
cuiesc în cartierul -80 case* 
din orașul Lupeni s-au adresat 
redacției cu rugămintea de a fi 
ajutați in le/oivatea necazuri
lor cauzale de frecventele între-

ruperi de curent electric.
Luîndu-se legătura cu C.D.E.E 

Petroșani, conducerea > 
unități, a stabilit c 
cartierul respectiv să se 
leze un transformator v. 
remedieze decuplările i

acestei 
ca în 
■ insta- 
•i • să 
, văile-

rile de tensiune. Acest fapt a 
fost îndeplinit; la data de 12 
februarie, respectivul tran
sformator a intrat în funcțiu
ne

Sincere mulțumiri din partea 
cetățenilor cartierului.
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Vizita de lucru
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu
/)

noua lor uzină, secretarul ge
neral al partidului îi urează 
succese mart In viitor, sfătuiește 
să se facă totul pentru ca între
prinderea, atît prin construcție 
și dotare, cit și prin producția 
realizată, să fie cu adevărat o 
uzină modernă, mîndrie a in
dustriei noastre socialiste.

★

Pe aceeași tînărâ platformă 
industrială a Capitalei se pro- 
filează halele Uzinelor «le ma
șini grele București, l i intrarea 
in uzină, oaspeții sînt întîmpi- 
oați de conducerea întreprinde
rii. de membrii Comitetului c’c 
partid, sindicat și U.T.C., de 
conducerea Institutului dc cer
cetări și proiectări de echipa
mente termoenergctice. Aplauze 
și ovații răsună de pretutindeni. 
Se ovaționează pentru partid, 
pentru secretarul general: 
.Ceaușescu—P.C.R.** „Ceaușescu 
—P.C.R.-

Inginerul Tcofil Popovici. di
rectorul Institutului de cercetări 
și proiectări de echipamente ter- 
moenergetice, prezintă o serie 
de planșe care înfățișează pre
ocupările specialiștilor pentru 
mărirea numărului de produse 
noi, pentru creșterea eficienței 
economice a lucrărilor de cerce
tare șl proiectare.

Se vizitează apoi hala în care 
se fabrică turboagregatc de la 
50 MW, la 330 MW.

La intrarea în secție, secreta
rul general al partidului se o- 
prește în fața unui masiv rotor 
de turbină, greu de aproape 100 
de tone, care urmează a intra 
în procesul de prelucrare. Di
rectorul uzinelor, ing. Grecu Ti- 
beriu. arată, că. datorită bunei 
calități a utilajelor, calificării 
profesionale ridicate a munci
torilor, întreprindere realizează 
numai repere de înaltă calitate. 
Se evidențiază faptul câ, pe pri
mele două luni ale acestui an. 
toți indicatorii de plan au fost 
îndepliniți și depășiți.

Se apreciază faptul că între
gul colectiv își are înscris, ca 
o preocupare permanentă, con-

trolul temeinic nl calității fie
cărui reper, mic c.ît un șurub, 
sau marc cit o locomotivă.

Din acest atelier, se trece in
tr-o zonă a halei aflate încă In 
construcție. Conducătorii de 
partid și do stat sînt inform iți 
dc investițiile realizate conco
mitent cu procesul de producție 
efectivă. Secretarul general a- 
rată că pentru asigurarea efi
cienței maxime a investițiilor 
este necesar să sc asigure utila
jele la termenele stabilite prin 
contract, să se reducă cheltuie
lile de construcții montaj. Toto
dată, se atrage atenția asupra 
necesității dc a se lua din timp 
măsurile corespunzătoare pen
tru buna folosire a capacităților 
dc producție.

Sc parcurge apoi atelierul de 
discuri și diafragme, în care o 
scrie dc operații, ca sudarea 
diafragmelor se face pe mașini 
realizate în ..........................
autoutilare.

cadrul acțiunii de

★
lucru în întreprin-

SKIKDA
industrial

Vizita delegației M.A.N 
în R. S. Cehoslovacă

PRAG A I. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Miercuri dimineața, mem
brii delegației Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovară
șul Ștefan Voitcc, au vizilnt 
orașul slovac Zvolen.

Ln Comitetul Național al o-

roșului, parlamentarii romfini și 
persoanele oficiale cehoslovace 
caro îi însoțesc în vizita lor 
prin țară au fost salutați dc 
președintele comitetului — Pa
vel Bartik. In numele popu
lației întregului oraș, el a ex
primat și cu acest prilej pro-

UN MESAJ AL
PREȘEDINTELUI TITO

Lucrările Comisiei Incidente
la frontiera

Vizita dc . _........
dori din Capitală ale industriei 
constructoare dc mașini a pri
lejuit un fructuos dialog al se
cretarului general al partidului 
cu colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri — cu factorii 
responsabili din uzine și cen
trale din ministerul de resort 
— în jurul problemelor dc ba
ză care stau în fața industriei 
noastre. Realizarea obiectivelor 
planului cincinal, înfăptuirea 
indicațiilor prețioase cuprinse 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Conferință pe țară a lucrători
lor din întreprinderi și centrale 
industriale și construcții preo
cupă în ceea mai mare măsură 
colectivele întreprinderilor în
scrise în itincrariul vizitei dc 
lucru dc ieri. Pretutindeni s-a 
afirmat hotărîrea de a munci 
neobosit pentru îndeplinirea c- 
xemplară a sarcinilor de pro
ducție, pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii, 
pentru ridicarea gradului de 
tehnicitate al produselor, pentru 
reducerea prețului de cost

BELGRAD 1 (Agerpres). — 
Secretarul federal pentru apă
rarea națională al R.S.F. Iu
goslavia. general dc armată Ni
kola Liubicici, a dat citire me
sajului adresat de președintele 
Iosip Broz Tito membrilor ce
lei de-a doua brigăzi proletare, 
în cadrul festivității organizate 
la Ceainice cu prilejul aniver
sării a 30 de ani de la crearea 
acesteia.

Mesajul dă o înaltă apreciere 
eroismului și spiritului de sa
crificiu dovedit de membrii bri
găzii în luptele purtate împo
triva cotropitorilor fasciști. „In 
prezent — arată președintele 
Tito se poate constata cu sa
tisfacție că popoarele Iugosla
viei realizează idealurile spre 
care au năzuit și pentru care 
s-au luptat proletarii. Sînt 
profund convins că fiecare din
tre dv.. cu același entuziasm,

conștilnță și hotărîre, se află și 
in prezent în primele rînduri 
ale luptei pentru dezvoltarea 
socialistă pe baza autoconduce- 
rii a Iugoslaviei, pentru unita
tea și suveranitatea țării noas
tre, pentru menținerea și dez
voltarea cuceririlor luptei de e- 
liberare șl ale revoluției noas
tre... Prin aplicarea sistemului 
de apărare general-populară, 
al cărui nucleu este Armata 
populară iugoslavă, oamenii 
muncii de la noi se pot împo
trivi cu succes în orice moment 
oricărei primejdii și oricărei e- 
ventuale încercări de atac asu
pra țării noastre, indiferent de 
unde ar veni".

Agenția Taniug menționează 
că președintele Tito a adresat, 
de asemenea, un mesaj de sa
lut tuturor unităților din țară 
care continuă tradițiile celei 
de-a doua brigăzi proletare.

funda recunoștință pentru im
portanta contribuție a poporu
lui român la luptele pentru 
eliberarea orașului, a întregii 
Cehoslovacii, arătînd că oame
nii muncii cehi și slovaci păs
trează întipărită în adîncul 
inimii amintirea celor căzuți.

Conducătorul delegației 
M.A.N. a mulțumit pentru cu
vintele calde adresate poporului 
român. Am venit în orașul-erou 
Zvolen, a spus el, stăpîniți de 
o justificată emoție pentru că pe 
străzile luț și pe cîmpiile ce-1 
înconjoară zeci dc mii dintre 
cei mai buni fii ai popoarelor 
român, sovietic și cehoslovac au 
luptat și au căzut cu arma în 
mînă pentru a asigura un viitor 
fericit popoarelor noastre.

O. N. U. pentru

GENEVA'l (Agcrpres). — Ixt 
Geneva sc desfășoară lucrări
le Comisiei O.N.U. pentru condi
ția femeii. In cadrul dezbateri
lor asupra punctului „Programul 
dc acțiuni concertate pentru 
promovarea progresului femeii 
și creșterea contribuției femei
lor la dezvoltarea țărilor lor“, 
reprezentanta României. Florien 
Paula Andrei, a prezentat, în 
numele țării noastre, al Fran
ței, Finlandei, Filipinelor, Egip
tului. Tunisiei șl Ungariei, un 
proiect de rezoluție prin care 
comisia roagă Adunarea Gene-

rulă a O.N.U. să dedare anul 
197.» .An internațional al fe
meii". Rezoluția subliniază im
portanța sporirii contribuției fe
meilor la dezvoltarea națională 
și la soluționarea problemelor 
internaționale majore — pacea, 
securitatea internațională și de
zarmarea.

Delegațiile statelor membre a- 
le Comisiei s-au declarat in fa
voarea proclamării anului 1975 
ca ..An internațional al femeii14, 
rezoluția introdusă dc delega
ția română fiind adoptată în 
unanimitate.

(Agcrpres)

un nou centru
algerian

siriano*
israeliană

DAMASC 1 (Agcrpres). — Un 
purtător dc cuvint al Comandamen
tului armatei siriene — reluat de 
agențiile France Presse și Renter — 
a anunțat ca artileria, tancurile și 
mortierele israeliene au bombardat, 
miercuri dimineața, satele Maaria, 
Abdinc și Hajala, din sudul Strici.

O formație de avioane israeliene 
a pătruns pe teritoriul Siriei, bom- 
bardind bazele dc fedaini situate 

localității Dcraa, din

★

A

In legătură cu colaborarea
sovieto-japoneză

LAOS — In foto : Mem
bre ale batalionului dc fe
mei, in timpul unor exerci
ții dc tir, în Cimpia Jars— 
Xieng—Khouang.

TEL AVIV 1 (Agcrpres). — Un 
purtător dc cuvînt militar israelian 
a confirmat că aviația israeliană a 
pătruns, miercuri dimineața, pe te
ritoriul Siriei, bombardind bazele 
de fedaini la nord de Deraa. iar ar
tileria a bombardat localități sirie
ne. El a afirmat că bombardamen
tele constituie acțiuni de represalii 
pentru atacurile lansate, în ultimele 
zile, de grupuri de comando pales
tiniene împotriva obiective
israeliene.

Sesiunea consiliului 
guvernatorilor A. I. E. A

VIENA 1 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Miercuri s-au încheiat la 
Viena lucrările sesiunii Consi
liului guvernatorilor Agenției 
internaționale pentru Energia 
Atomică — A.I.E.A. Din Româ
nia, la lucrări a participat o 
delegație condusă de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucle
ară, reprezentantul țării noastre 
în acest consiliu. Consiliul a

Intre Cap Fer Și Cap Bouga- 
raoui. unde apele Mediteranei sînt 
strînse în chinga unui golf, a 
apărut, dț curind, un nou 
ternic centru al industriei 
riene.

In ce consta, in fapt, industria
lizarea Skikdei ? Este vorba de 
o nouă uzină de lichefiere a ga
zului metan, de construirea unui 
port metaniei și petrolier, de o 
nouă conductă de petrol „Mesdar 
— Yhaoud El Honiara — Skik- 
da" și de o altă conductă de 
gaz metan — „Hassi R’Mcl — 
Skikda".

Portul metanier se află în ra
port direct cu uzina „GML" 
(gaz metan lichefiat'), iar gazo- 
ductul, lung de 700 km, a și 
fost terminat. Prima torță arde 
de mult în stația terminala. 
Funcția conductei este dublă : a- 
provizioneaxă uzina de lichefiere 
de la Skikda și alimentează cu 
gaz natural toate centrele situa
te pe coasta răsăriteană a Alge
riei Un întreg sistem de con
ducte, racordate la axul princi
pal, alimentează orașele Constan
tine, Batna, Biskra, Setif, Anna- 
ba, Guelma. Tebessa, Souk, Ar
ras, El Guelma și în sfîrșit Skik
da.

Oleoductul „Mesdar — Haoud 
El Hammara" a ajuns la Skikda 
(580 km) acum cîteva luni și 
pompează petrolul spre zonele 
special amenajate pentru îmbar
carea acestuia.

Se va construi aici o nouă ra
finărie cu o capacitate de 4.5 
milioane tone pe an, ci o
însemnată parte a petrolului, 
transportat pină acum in altă 
parte, va fi rafinată la Skikda.

Complexul de lichefiere a ga
zului metan va trata anual 6 mi
liarde metri cubi. folosind patru

linii de prelucrare independente 
și identice. întregul complex va 
fi dat în exploatare in cursul 
acestui an. In faza activității sale 
finale, numai complexul „GML" 
va folosi peste 3 000 de salariați.

Astăzi la Skikda, întregul de
cor este schimbat. Imense rezer
voare, canalizări de toate felu
rile și dimensiunile încadrează li
teralmente întreaga suprafață, în 
timp ce coșuri gigantice se pro
iectează zvelte pe cerul albastru, 
specific unei regiuni meditera
neene.

Noul port metanier-petrolier va 
avea, peste cîteva luni, un chei 
lung de 1850 metri și altul se
cundar de 650 metri. In para
lel, patru posturi de încărcare 
se află în construcție, două pen
tru petroliere de 50 000 și 
100 000 tone, un port de gaz pe
trolier lichefiat pentru nave pe
troliere de 40 000 metri cubi, 
altul de amoniac pentru nave de 
30 000 tone. Intr-o zonă apropia
tă se fac pregătirile pentru con
struirea unei dane ae încărcare 
pentru petroliere de 250 000 to
ne. Astfel, se conturează viitoa
rele dimensiuni ale portului in
ternațional Skikda.

După terminarea tuturor lucră
rilor, din Skikda vor fi expor
tate anual 30 000 000 tone gaz 
metan lichefiat.

Orașul de pe litoralul medite- 
raneean, transformindu-se într-un 
puternic centru al gazochimiei și 
petrochimiei, va juca un rol im
portant în dezvoltarea economică 
a Algeriei, va contribui la prospe
ritatea poporului aflat într-un 
susținut efort de a-și plasa (ara 
pe coordonatele civilizației mo
derne.

Constantin BENGA
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hotărît extinderea sistemului 
internațional de informatică nu
cleară, care va cuprinde întrea
ga documentație ce se va pu
blica în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașni
ce, a stabilite sarcinile A.I.E.A. 
în legătură cu poluarea mediu
lui natural înconjurător, în 
funcție de specificul organiza
ției și a rezolvat, totodată, une
le sarcini privind activitatea 
curentă a A.I.E.A.

MOSCOVA 1. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță. transmite : Ziarul „Izvestia" 
informează despre lucrările se
siunii Comitetelor de colabora
re sovieto-japonez și japono-so- 
vietic, care au avut loc între 
21 și 24 februarie. Ziarul arată 
că .datorită activității acestor 
organizații, au văzut lumina zi
lei și se îndeplinesc cu succes 
proiectele de colaborare legate, 
de exemplu, de dezvoltarea in
dustriei forestiere în zonele din 
Extremul orient sovietic și de 
folosire a produselor acesteia în 
Japonia, de construire a unui 
port în Golful Vranghel. Acești 
pași în domeniul colaborării e-

conomicc sovieto-japoneze au 
devenit un factor important în 
dezvoltarea comerțului dintre 
cele două țări, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc'*, scrie ziarul. ..Dacă 
pină acum, sfera colaborării e- 
conomice dintre U.R.S.S. și Ja
ponia s-a limitat, in general, la 
proiectele în legătură cu lem
nul și domeniile de folosire a 
acestuia — industriile forestieră 
și de hîrtie și celuloză —, în 
prezent, cercurile de afaceri ja
poneze se interesează de măr
furi de mare importanță pentru 
țară, cum ar fi țițeiul, 
gazele.

Acțiuni greviste în Argentina
BUENOS AIRES 1 (Agcrpres).

— Deși autoritățile au declarai 
ilegală greva generală dc 48 de 
orc, organizată la chemarea 
Confederației Generale a Mun
cii din Argentina (C.G.T.) în 
semn de protest față de politica 
social-cconomică a guvernului, 

.creșterea progresivă a costului 
vieții și înăsprirea măsurilor 
represive, peste 90 la sută din-

fre muncitori, activînd în diferi
te sectoare economice, au parti
cipat la această acțiune revendi
cativă. Industria, comerțul și 
aproape toate serviciile de 
transport public au fost în în
tregime paralizate. Guvernul a 
mobilizat unitățile poliției și 
ale armatei pentru a împiedica 
desfășurarea unor demonstra
ții ale participant ilor la grevă.

Proteste împotriva cheltuielilor militare
TOKIO 1. — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te : La Tokio au avut loc de
monstrații la care au participat 
cîteva mii de persoane aparți- 
nîn6 sindicalelor afiliate mari
lor centrale Sohyo și Churitsu 
Roren (Federația sindicatelor 
independente).

La chemarea Comitetului de 
luptă comună al campaniei de 
primăvară a sindicatelor

„Shunto ’72“, la care aderă or
ganizații cu un efectiv total de 
opt milioane de membri, în fața 
Parlamentului nipon a fost or
ganizat, marți, un miting de 
protest împotriva cheltuielilor 
militare și a politicii economice 
inflaționiste a guvernului. Alte 
adunări 
miercuri 
capitalei

au fost organizate 
în diferite zone ale 
Japoniei.

• • •

ientativă de răpire
la Casablanca

RABAT 1 (Agerpres).) — Du
pă cum anunță agenția maroca
nă de presă, recent a avut loc, 
la Casablanca o tentativă de ră
pire a lui Mahjoub Ben Seddik. 
secretar general• •• • •

a afir- 
la pu-

leva agenția Prensa Latina, 
mat că venirea militarilor 
tere în Ecuador se justifică prin 
nevoia de a preveni adincirea hao
sului economic extins la scară na- 
ipnală.

Cosmos-476"

al Uniunii ma-

• • •
Press și United 

, au fost pi 
’ taai

Prcssc, Associated 1
Press International, au fost pro
nunțate, în total, 74 dc condam
nări, între care o condamnare la 
moarte și trei pedepse la închisoare 
pe viață.

ț ln prima sa declarație publi
că de la asumarea funcției de pre
ședinte al Ecuadorului, rostită în lo
calitatea Atahualpa, generalul Guil
lermo Rodriguez Lara a declarat 
că guvernul său va duce la bun 
sfîrșit „un proces revoluționar în 
favoarea claselor deposedate, pen
tru o dezvoltare economică judi
cioasă și asigurarea securității na
ționale a țârii". Generalul Lara, re-

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost lan
sat, miercuri, satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-476", la 
bordul căruia se află aparataj 
științific pentru continuarea cer
cetărilor in spațiul cosmic — 
transmite agenția TASS.

• Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și guvernul Republicii Mali 
au convenit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă — 
anunță agenția de presă „Elibera
rea", citind un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Re
publicii Vietnamului de sud.

rocane a muncii (U.M.T.). In 
urma ciocnirii pe care a avut-o 
cu agresorii săi. Mahjoub Ben 
Seddik a căpătat o ușoară co- 
moție și a fost rănit la un pi
cior. El se află în prezent la 
domiciliul său. sub protecția 
autorităților.

La 27 februarie, precizează 
agenția France Presse, Comite
tul Central al Organizației 
„Koutlah al-Watania", din care 
fac parte mai multe grupări 
politice, marocane, inclusiv U- 
niunea marocană a muncii, s-a 
întrunit, la Casablanca, pentru 
a discuta incidentul. In comu
nicatul pe marginea acestei re
uniuni se arată că .ICoutlalî 
al-Watanla“ îșl proclamă „soli
daritatea sa totală cu Mahjoub 
Seddik, precum și cu toți ce
tățenii victime ale provocări
lor similare".

Instalarea noului guvern 
Uruguayan

MONTEVIDEO l (Agerpres). — 
La Montevideo a fost instalat 
miercuri noul guvern Uruguayan 
prezidai de Juan Maria Bordaberry, 
desemnat în funcția de șef ai sta
tului în urma alegerilor preziden
țiale și parlamentare din 28 no
iembrie 1971.

Din cei 11 miniștri ai noului ca
binet. doi sînt membri ai partidu
lui Blanco (ministrul de interne — 
Jose Manuel Urrabur, și ce! al a- 
griculturii — Benito Medero), unul 
— al Partidului Socialist (ministrul 
sănătății publice — Pablo PurFtd),

iar restul de opt aparțin 
lui de guvernămînt Colorat 
mirea celor trei membri ai guver
nului din rîndul formațiunilor poli
tice aflate în opoziție a fost fă
cută cu titlu personal, întrucît 
partidele respective au refuzat o co
laborare directa ai noua adminis
trație.

Alte portofolii au fost atribuite 
lui Jose Mora Otcro (Ministerul de 
Externe), generalului Enrique Ole- 
gario Magnani (Apărarea Naționa
lă), Francisco Forteza (la economie 
și finanțe) etc.

Noi scăderi ale cursului dolarului
Anunțarea deficitului pe lu

na ianuarie al balanței comer
ciale a S.U.A. a avut ca efect 
o nouă slăbire a poziției dola
rului la principalele burse de 
devize occidentale. Cursul mo
nedei americane a înregistrat 
la 29 februarie scăderi în ra
port cu majoritatea celorlalte

devize. La Frankfurt pe Main, 
dolarul a fost cotat la 3,1880 
mărci (în comparație cu 3,1915 
mărci la închiderea zilei prece
dente), curs care reprezintă o 
scădere de 0.97 la sută față de 
paritatea oficială. Sub paritățile 
F.M.I. s-a situat cursul dolaru
lui și la bursele din Amster-

dam și Bruxelles — cu 2,09 și, 
respectiv, 2,32 la sută. La Pa
ris. un dolar a fost schimbat cu 
5,0550 franci (în ajun cu 5,0600 
franci). Reduceri similare au 
survenit marți la bursele din 
Londra și Zfirich.

• La Varșovia a avut loc o șe
dință comună a Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. și a prezidiului 
guvernului R. P. Polone, în cadrul 
căreia au fost examinate și apro
bate principalele proporții și sarcini 
ale proiectului planului cincinal pî- 
nă în anul 1975, elaborat de Comi
sia de Stat a Planificării și adop
tat de guvern.

In vederea discutării proiectului 
planului cincinal, Biroul Politic a 
hotărît să convoace la sfîrșitul lu
nii martie, plenara a patra a C.C. 
al P.M.U.P.

• Buletinul cotidian al rezisten
ței palestiniene — „Al Fatah", ca
re apare la Beirut, a anunțat <•< 
47 de fedaini au fost uciși, iar alți 
64 răniți, în cursul incidentelor ca
re au avut loc, in ultimele zile, la 
frontiera israeliano-libaneză.

APELE Șl FENOMENUL POLUĂRII

(Agerpres)

ilarului» PeUoșanl, strada Republicii Nr. 90, telefon i 1062Redacția Și a

In cuvinlarea rostită la des
chiderea lucrărilor celei de-a treia 
Conferințe a miniștrilor de externe 
ai țărilor islamice, care se desfășoa
ră la Djeddah, regele Feisal al J- 
rabiei Saudite a lansat un apel la 
solidaritate și cooperare între aceste 
state. „Trebuie să cooperăm in toa
te domeniile, în scopul realizării <>- 
biectivelor noastre cit mai repede 
posibil" — a spus, in discursul său, 
suveranul sandii.

ț Direcțiunea P.C.I. a exami
nat, la 29 februarie, pregătirile în 
vederea Congresului al XlII-lea al 
partidului. Spre a permite organi
zațiilor federale pregătirea și pre
zentarea listelor de candidați pentru 
Parlament. Direcțiunea a hotărît ca 
lucrările Congresului să înceapă la 
13 martie, în locul datei dc H mar
tie, prevăzută inițial.

(?> Tribunalul militar din loca
litatea Kcnitra a pronunțai sentin
țele în procesul intentai unui nu
măr dc peste 1 000 de persoane 
acuzate de a fi fost implicate în 
tentativa de lovitură dc stat, care 
a avut loc în Maroc, în iulie. 1971. 
După cum relatează agențiile France

® Guvernul rhodesian a interzis 
dezbaterea în parlament a termeni
lor acordului încheiat între Ian 
Smith și ministrul de externe bri
tanic, Alec Douglas-Home. Cererea 
fusese adresată de deputății repre- 
zcntînd zonele.'tribale care, într-o 
declarație anterioară, anunțaseră că 
se opun acceptării unui acord în
cheiat fără consultarea liderilor 
populației majoritare africane a 
țării.

• Adunarea Naționala a Tur
ciei a aprobat marți — cu 296 dc 
voturi, contra 45 — proiectul buge
tului pe anul fiscal 1972. Oficia
lități ale guvernului de la Ankara 
au declarat că noul buget. în va
loare de 51 968 milioane dc lire 
turcești, din care capitolul investi
ții totalizează 11CC0 milioane lire, 
a fost astfel conceput îneît să spri
jine combaterea inflației și să per
mită dezvoltarea economici țării în- 
tr-un ritm anual dc 7 la sută.

Q Comisia juridică a Bun
destagului vest-german a înce
put, miercuri, dezbaterile asu
pra tratatelor semnate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia - 
anunță agenția D.P.A.

Joi incepe examinarea trata
telor și in Comisia externă a 
Bundestagului.

Tratatele au fost remise ce
lor două comisii după prima 
lectură in plenul Bundestagului, 
din 23-25 februarie.

Ca urmare a dezvoltării fără pre
cedent a potențialului industrial, a- 
nual sînt deversate în apă milioa
ne dc tone dc substanțe nocive. 
Consecința ? Fluvii ca Rinul, Ta- 
misa și multe altele din Europa și 
America au fost transformate pe 
zeci de kilometri în adevărate ci
mitire pentru flora și fauna acva
tică. De asemenea, mii de kilometri 
patrați din suprafața mărilor și o- 
ceancior sînt acoperiți de „mareea 
neagră", care devastează plăjile și 
locurile de pescuit. Pe de altă parte, 
este cunoscut că omenirea are ne
voie, pe zi ce trece, de un volum 
sporit de apă. Potrivit calculelor 
efectuate dc specialiști, cantitatea de 
apă dulce utilizată anual, din a- 
pele dc suprafață și cele subterane, 
se ridică la peste 50 000 km cubi. 
Aceleași calcule indică pentru viitor 
un volum de 4—5 metri cubi de 
apă pc locuitor, în fiecare zi. Pe
simiștii susțin că, la acest indice 
dc consum, în următorul secol re
zervele dc apă potabilă ale globu
lui vor fi epuizate.

Constituie acesta un semnal dc 
alarmă ? Va fi constrînsâ oare ome
nirea să trăiască în vecinătatea unor 
intense bazine cu apă moartă ? Pen
tru a sc evita această situație, in 
întreaga lume sc desfășoară adevă
rate campanii dc prevenire și com
batere a fenomenului poluării.

Deși în țara noastră poluarea a- 
pelor nu îmbracă un caracter atît 
de acut ca in alte țari. România 
participă, în cadrul a numeroase or
ganisme, la nivel european și mon
dial, la dezbaterea acestor proble
me, organizează și găzduiește se
siuni și congrese științifice interna
ționale, promovează o larga acțiu
ne de ocrotire a apelor și atntosfe-

ici. ’ Sînt semnificative în această 
direcție cuvintele președintelui Con
siliului de Star, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la programul 
național dc gospodărire a apelor : 
„Este necesar să se țină scama de 
toate cerințele de apă anuale și de 
perspectivă — prevăzîndu-sc măsuri 
ferme, aș spune drastice, pentru îm
piedicarea poluării apei, problemă 
pe care o consider dc interes na
țional".

Prin grija statului, sînt alocate 
anual importante fonduri atît pen
tru asigurarea bazei teh'nico-mate- 
riale necesare combaterii și preve
nirii poluării, cît și pentru inves
tigarea științifica a cauzelor feno
menului și pentru stabilirea celor 
mai eficiente soluții de neutralizare 
a efectelor sale. Dacă în 1963 e- 
xistau în țara noastră circa 630 de 
stații de epurare a apei, în anul 
trecut numărul lor ajunsese la peste 
1 400. Totodată, pentru asigurarea 
unei calități corespunzătoare a apei 
dc pc litoral — zonă de un deo
sebit interes turistic —, în cadrul 
stațiilor dc epurare dc la Constan
ța, Mangalia, Costineșii au fost rea
lizate noi colectoare deversoarc, de- 
cantoare și alte instalații moderne. 
Pe platformele marilor combinate 
chimice, metalurgice, alimentare din 
centrele industriale ale țării, au fost 
montate instalații complexe care 
permit tratarea apelor uzate și rc- 
folosirea lor. Cu toate acestea, po
luarea continuă sa aducă pagube c- 
conomiei naționale. Importante can
tități dc substanțe utile sînt arun
cate în rîuri și lacuri, iar un mare 
volum dc apă uzată este pierdută 
zilnic, fără a fi repusa in circuitul 
economic. De aceea, problema a- 
ceasta sc înscrie tot mai pregnanr

in obiectivul cercetării științifice. 
Astfel, în cadrul Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie a 
fost elaborat un program prioritar 
privind protecția și valorificarea a- 
pelor, care oferă posibilitatea co
ordonării eforturilor și colaborării 
specialiștilor, iar pe lingă Acade
mia Republicii Socialiste România 
a luat ființă o comisie pentru com
baterea poluării mediului înconju
rător.

Axîndu-și in principal investiga
țiile asupra cunoașterii noxelor, sta
bilirii soluțiilor eficiente de purifi
care a apei uzate în vederea rccir- 
culării ei, îmbunătățirii epurării prin 
tratare chimică, și asupra dezvol
tării stațiilor de epurare I Hlogică, 
oamenii de știință români au pro
pus soluții originale care prezintă 
un mare randament economic. A- 
mintim, printre acestea „Procedeul 
de epurare TI" — aparținînd prof. 
Tudor Ionescu, brevetat și aplicat 
cu succes în numeroase țari ale lu
mii. Acesta constă în folosirea pen
tru epurarea apelor, a reziduurilor 
de zguri metalurgice, pulberi, cenuși 
zburătoare etc. Alte cercetări au o- 
vidențiat utilizarea, cu bune rezul
tate în epurarea biologică, a algelor. 
Dispunem astăzi de o marc capaci
tate pentru a preveni și combate 
cu eficiență fenomenul poluării. In 
multe cazuri, însă, aplicarea studi
ilor și soluțiilor propuse de cer
cetători continuă să se facă cu 
greutate și întîrzicre.

Evident, probleme pc cate polua
rea apelor le ridică in fața socie
tății sînt complexe, dar preocupa
te.! actuală a tuturor factorilor de 
răspundere conferă certitudinea re
zolvării lor cit succes,

Constantin P.WEL
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