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Balul fetelor

părinți
In cadrul lectoratului pentru 

părinții elevilor de la școlile ge
nerale din Petroșani, luni și 
marți la ora 18, in sala mare 
a Casei de cultură va vorbi dr. 
Al. Cazangiu, despre „Răspun

dea părinților in educația co-

REDUCEREA CONSUMURILOR
SPECIFICE DE MATERIALE

sarcină de bază a exploata
rilor miniere din Valea Jiului

Cine știe. 
cîștigă“

Conform programului de 
tivirăți al Casei de cultură 
sindicalelor din Petroșani, astăzi, 
la ora 10, se va desfășura un 
interesant concurs „Cine «tie, 
cîștigau, dotat cu premii in 
bani și obiecte. Tema concursu
lui este „Cântecul de toate zile
le". Tot în cadrul Casei de cul
tură va avea loc astăzi, la ora 
20, o seară distractivă organiza
tă pentru tinerii de la Uzini 
de utilaj minier Petroșani.

Reducerea cheltuielilor materi
ale reprezintă o sarcină de bază 
a unităților economice, izvorită 
din hotăririle Congresului al 
X-leo al P.C.R, Gospodărirea ra
țională a materiilor prime și ma
terialelor oferă posibilitatea eco
nomisirii și valorificării lor - cu 
eficiență sporită - in alte ramuri 
ale economiei naționale sau la 
export.

La exploatările miniere din 
Valea Jiului cheltuielile materiole 
reprezintă peste 53 la sută din 
totalul cheltuielilor de produc
ție. O pondere însemnată in chel
tuielile materiale o dețin mate
rialele de bază și auxiliare. Lem
nul de mină, cimentul și metalul 
ocupă un loc central - co !m- 
portanță pentru economia națio
nală și ca pondere in cheltuie
lile de producție ole minelor 
reducerea continuă o consumării 
lor constituind de aceeo o 
monentă preocupare pentru 
lectivele unităților miniere, 
anolizo rezultatelor obținute 
primele 10 luni ale acestui 
se desprinde grija pe care 
avut-o colectivele pentru ' 
cerea consumurilor specifice 
efectul economic al acesteia.

La lemnul de mină consumul 
specific realizat pe întregul ba
zin este cu 1,52 mc/1 000 tone 
producție sub prevederile norme
lor stabilite prin planul de stat, 
iar economio totală de lemn 
echivalentă reducerii de consum 
specific este de 9 192 mc. 
Cu aceste realizări s-a îndepli
nit și depășit angajamentul luat, 
pe această perioadă, cu 5 370 
mc. Cantitatea de lemn econo
misită față de plan asigură ex
tragerea unei producții suplimen
tare corespunzătoare producției 
pe douăsprezece zile lucrătoare 
din anul curent. La obținerea a- 
cestei însemnate economii a con
tribuit, in primul find, preocupa
rea comitetelor de direcție ole 
unităților și consiliului de admi
nistrație al C.C.P. pentru extin
derea susținerii metalice in aba
taje și galerii. Pe perioada în
cheiată s-a extras din abatajele 
cu susținere metalică o produc
ție suplimentară de 420 mii tone, 
depășindu-se planul Io indicato
rul ca atare cu 23 la sută. In 
acest sens, un interes sporit au 
manifestat comitetele de direcție
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ole exploatărilor : Aninoasa, Pa- 
roșeni, Lupeni, Vulcan și Uriconi, 
care au obținut însemnate redu
ceri la consumul de lemn. Re
zultatele raportate de către pri
mele trei unități menționate sint 
superioare celor obținute pe În
tregul bazin, tconomia totală de 
lemn de mină însumează 4 054 
mc la E. M. Lupeni, 3 030 mc la 
E. M. Aninoasa, 2 116 mc 
E. M. Paroșeni, 1 567 mc 
E. M. Vulcan și 497 mc la E. 
Uricani.

La activitatea ae investiții 
fost obținute, de asemeneo, eco
nomii de 1,5 mc lemn de mir.ă la 
fiecare milion lei investiții, iar 
economia totală este de 275 mc 
pe întregul bazin. De remarcat 
că și la această activitate au 
obținut rezultate bune aceleași 
unități care au realizat economii 
la activitatea de producție, ta 
unitățile miniere Lonea, Petrila, 
Dilja și Bărbăteni, preocuparea 
pentru reducerea consumului de 
lemn nu s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor, consumurile specifice 
realizate fiind superioare norme
lor stabilite. Cantitatea de lemn 
corespunzătoare depășirii consu
mului de lemn la aceste unități 
e mai mare de 3 000 mc.

La cheresteaua folosită pentru 
activitatea de producție consumul 
specific planificat a fost depă
șit cu 0,07 mc/1 000 tone produc
ție extrasă, ceea ce corespur.de 
unui consum total de 520 mc 
cherestea. Unitățile miniere care 
și-ou adus contribuția nedorito 
la depășirea consumului pe ba
zin sint : Petrila, Paroșeni, Vul
can și Bărbăteni.

Consumul de metal se cmc- 
rește in codrul C.C.F. la U.U.M.P; 
unde acesta constituie materia 
primă de bază pentru fabricarea 
unor produse de strictă necesita
te pentru exploatările mjniere. 
Se poate afirma că s-au obținut 
rezultate bune în economisirea 
metalului. In primele 10 luni ale 
acestui an consumul de metal o 
fost redus față de anul 1969 cu 
peste 16 tone la milionul de lei 
producție globală, ca urmare a 
ridicării nivelului tehnic al pro
ducției. Față de normele tehnice 
de fabricație a produselor rea
lizate, consumul de metol a fost 
redus cu 45 tone, U.U.M.P. in
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deplinindu-și astfel in 10 luni 
angajamentul anual de econo
misire a metalului. Această eco
nomie a fost obținută atit pe 
seama reducerii pierderilor de 
prelucrare cit și a îmbunătățirii 
structurii producției.

La ciment, principalul consu
mator este activitatea de investi
ții și anume lucrările de construc
ții subterane și de suprafață. 
Realizările pe 1970 arată că pen
tru riecore milion lei investiți 
consumul de ciment a scăzut cu 
3 tone față de realizările anului 

otrecut, obținindu-se în total

Ing. GHEORGHE MIHUȚ, 
șeful serviciului plan 

și analize economice, C.C.P.

(Continuare in pay. a 3-a)

Ieri. 14 noiembrie a.c., la clu
bul studenților din Petroșani a 
avut loc o interesantă seară dis
tractivă destinată studentelor in
stitutului — balul fetelor. Aceas
tă nouă inițiativă s-a dovedit a 
fi deosebit de antrenantă și 
distractivă, prilej cu care for
mația „Color“ și-a reafirmat din 
nou calitățile și renumele cîști- 
gat.

întrunirea subfilialei filologice
Subfiliala Societății de filologie Valea Jiului care cu

prinde profesorii de limba și literatura română și străină 
se întilnește marți, 17 noiembrie, orele 18, in sala bibliotecii 
Casei de cultură a sindi ulcior din Petroșani în ședința de 
analiză a activității din anul acesta. Referatul va fi pre
zentat de to\. prof. Gheorghe Anloce directorul Liceului 
din Vulcan, pieședintele subfilialei.

Cu acest prilej se va alege și noul comitet de conducere 
de filologie.

J

Frunze inqălbenite cad pe alet

ure a dat
gară. Gospodăria aj 
tribute substanțial la îmbunătă
țirea calității rmncăni.

anexă a căminului La ora ac
tuală cammui dispune de .met 
porci mau, 41 de păsuri, o

stilpi hidraulici 
Vulcan. Strungarul Constantin 
Dcscălu intr-un moment de 
concentrare.

Dimineață de toamnă tirzie. 
Soarele a dat un bună diminea
ța de raze. L n srtop de raze s-a 
furișat prut ferestrele mari fi lu
minoase ale căminului de bâ- 
trîm din orașul Petrila. începe 
o nouă zi semnă fi liniștită, lip
sită de griji.

Cei 60 de locatari at acestei 
adevărate stațiuni de odihnă se 

pre sala de mese. Aici 
na cajeaua cu 
•se ziarele, joacă 
.ionează progra- 

De „aprovtzto- 
>e ocupa :u 

Klein. T. lun- 
activitate de bibliotecar 
ar a ajuns să cunoască 
fiecăruia, ața că, tot ce 
se citește cu interes. Sofia 

<i Horea Berna se ecu- 
eddecție de gospodâiia

Zile
lipsite

Pregătiri de iarnă s-au făcut 
in toate direcțiile. Pivnița e 
plină de cartofi, varză murata, 
ceapă fi alte rădăcinoase. . In 
fost cumpărate haine în valoa
re de 24 000 lei. Cărniniftn e 
vor înnoi de la ciorapi, batiste, 
pijamale fi papuci de casă piuă 
la ci- iunie șt rochii. Combusti
bilul pentru întregul anotimp 

>r>, este fi el depozitat, iar 
iul se află in faza finală 
epurațiile gerlerale.

tnd viața liniștită, 
celor 60 de locuitori 

lui de bălrîni dm
nu poți să nu 
sebită pe care 

o poartă acelora ajunși La 
virslâ înaintată

C. DUMITRU

fără

Petri- 
rcmarci grija 
statul nostru

• O prezență eficientă

lore poote fi utilizat fără 
mai fi călcat.

★

• Comunicat comun 
pakistanez

fabricilor de confecții din 
Tg. Secuiesc și Miercurea Ciuc 
a fost elaborat un procedeu 
de înnobilare a unor produse

• încheierea tratativelor polo- 
no-vest-germane

chino-

Cornel HOGMAN

E 
H

iarnă, 
de

Construcția drumului trans
carpatic Vidraru - Arpașu se 
desfășoară intr-un ritm intens. 
Noua șosea, care va avea o 
lungime de 95 km atinge alti
tudinea maximă de 2 050 m, 
in zona din apropierea caba
nelor Bilea-Lac și Bilea-Cas- 
cadâ. In curind, la Bilea-Lac 
se va construi un hotel cu 
150 de locuri, iar pentru acce
sul turiștilor spre punctele alpi
ne : Cazanul Bilea, Șaua
Caprii și Valea Doamnei se 
vor amenaja două teleferice.

★
Ca urmare a studiilor efec

tuate in cadrul Institutului de 
cercetări textile, Combinatului 
de bumbac nr. 1 București și

textile realizate din fibre 
lulozice in amestec cu 
poliesterice.

Prin tratarea țesăturilor 
rășini reactive se obține 
material cu grad ridicat 
neșifonabilitate care după

La Institutul agronomic 
colae Bălcescu" din București 
o fost creată Facultatea de 
economie a agriculturii. Noua 
unitate de invățâmint supe
rior a luat ființă prin transfe
rarea secției de economie a 
agriculturii de la Facultatea 
de economie a producției, din 
cadrul Academiei de Studii 
Economice, la Institutul ag-o- 
nomic bucureșteon.

Durata procesului de invăță- 
mint în cadrul noii facultăți 
este de 4 ani - la cursurile 
de zi - și de 5 ani - Ic cursu
rile lără frecventă. (Agerpres)

In pag, a IV-a

• Activitatea CEPECA Bucu
rești apreciată pozitiv 
B.I.M.

A Faptul divers i

NOI REAEI/ARI GOSPODĂREȘTI

Serviciul de gospodărie al 
Consiliului popular orășenesc Pe
trila a obținut în ultimul timp 
importante realizări gospodărești 
prin munca voluntară a cetățe
nilor fi cu sprijinul acordat de 
unitățile economice

In cartierul Traian Vuia s-a 
Construit un pod in valoare de 

. .40000 lei cu materialul pus la 
^■dispoziție de consiliul popular 

fi prin munca patriotică a cetă
țenilor. S-au evidențiat în aceas
tă lucrare Dumitru Pleșa, Irimie 
jorj, Nicolae jorza, Mihai Cer- 
chezan, Dumitru Zaharia fa. 
Din planul de măsuri al comi
tetului municipal de partid pri
vind înlăturarea urmelor lăsate 
de calamitățile naturale din vara 
acestui an au fost efectuate lu
crări de îndiguire fi regularizare 
a albiei jiului în zona exploa
tării miniere și a coloniei Petrt- 
la. O contribuție însemnată în 
acest scop au adus-o cele două 
mari unități economice din lo
calitate — mina fi prepara- 
ția. In cartierul Traian Vuia 
s-au construit fi căfițe p pentru 
protejarea malurilor jiului prin 
contribuția sectorului U. E. I- 
Lonea.

O altă lucrare importantă a 
constituit-o regularizarea cursu
lui torenților Râpa Mare fi Ce
tății, des fundînd u-se totodată 
podul de pe strada Republicii 
cu ajutorul T.C.M.M. Au fost 
înlăturate viiturile aduse de 
torenții de pe versanții Coasta

Tăii fi s-au luat măsuri pentru 
delimitarea perimetrului ce ur
mează a fi împădurit de Ocolul 
silvic în această zonă. Locui
torii din Tata au contribuit la 
tăiatul fi transportul stîlpil 
pentru gardul de împrejmuire.

In zona localităților Popi 
Dobrefti a fost regularizată a’bia 
Jiețidui prin contribuția cetă
țenilor Nicolae Popa, Mărcii '‘o-' 
pescu, llie Moșie, Irimie juri, 
Ion Dobrc fi alții. In cartierele 
S Martie, Eminescu. 7 Noiem
brie s-au plantat 300 arbuști 
ornamentali foiofi, 2 000 tran
dafiri, 120 ml gard viu, 120 
bucăți pini fi alte rușinoase. In 
același timp au fost îngropați 
10 000 bucăți trandafiri în ca
drul pregătirilor pentru 
s-au curățat zonele verzi 
pietriș fi gunoaie.

Pe str. Republicii, în partea 
de est, a început acțiunea de 
demolare a caselor insalubre fi 
a barăcilor, urmînd ca pe por
țiunea respectivă să se amenaje
ze trotuare fi zone verzi. iar 
în perioada viitoare în această 
parte vor fi amplasate cîteva 
blocuri.

Această acțiune face pane 
din . programul edilitar al orga
nelor locale fi vădefte preocu
parea gospodarilor petrileni pen
tru înfrumusețarea fi moderni
zarea continuă a orașului lor.

de răgaz înainte de șut...

Un nou abataj

la mina Lonea

a

■
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Câtrc finele lunii curente, în cadrul sectorului III de 
la E. M. Lonea va intra in funcțiune și cel de-al doilea aba
taj cu front lung, prevăzut cu sistemul îmbunătățit de sus
ținere — schelet metalic de platbandă ca element de rezis
tență a poditurii — care va crea condiții favorabile de ex
tragere sub tavan stabil pentru feliile inferioare. Frontalul 
nr. 69 — căci așa se va numi — nu va fi însă ultimul 
unde se va utiliza această tehnologie de lucru.

In urma explicațiilor date de către ing. Petru Stupu, 
șeful sectorului respectiv, am dedus că e pe cale de a prin
de viață programul stabilit, de comun acord cu conducerea 
unității, in ceea ce privește mărirea vitezei de exploatare a 
abatajului cameră nr. 64. In esență, se va împărți cimpul 
minier aferent „camerei" in două fronturi de abataj, pentru 
ca rezerva să poată fi cit mai repede extrasă, deci in sco
pul accelerării coborîrii pe verticală. In acest fel. se va 
reduce denivelarea existentă în momentul de fată între 
abatajul in cauză și „camera" nr. 63 — vecină —, 'care va 
fi inclusă in viitorul frontal — al treilea prin urmare — 
unde se preconizează extinderea noului procedeu de asi
gurare a tatanului excavației.

...In aripa vestică a blocului VI, din stratul 3 al E. M. 
Lonea Ia sfirșilul trimestrului II 1971 un proaspăt izvor 
productiv de „aur negru" va alimenta dinamica 
in plină ascensiune.

Semnele venirii iernii sini tot 
mai insistente. Gospodarii din ca
drul F. F. A. „Viscoza" Lupeni au 
lăcut o primă evaluare asupra sta
diului pregătirilor prevăzute a se 
face in fabrică in vederea asigură
rii desfășurării normale a activi
tății de producție in anotimpul fri
guros. Comisia de urmărire a 
modului de aplicare a măsurilor 
din planul pregătirilor de iatnî, 
constituită din factorii de răspun
dere din fabrică, a analizat de 
curînd situația pregătirilor, a -la
bilii in mod operativ măsurile 
urgente ce trebuie luate pentru 
realizarea tuturor obiectivelor din 
planul de măsuri. S-a constatat 
că, din cele 51 obiective in-.'ri-c 
în planul de măsuri tehnico-orgt- 
nizatorice pentru pregătirea de 
iarnă, 43 au fost realizate, <ar 
neîndeplinite au mai rămas 3 
obiective. A fost verificată și re
condiționată izolația acoperișurilor 
la secțiile de producție, înlocuite 
geamurile sparte, reparat coșul 
metalic la centrala termică, revi
zuite și puse la punct instalația 
de climă și ventilație și sistemul de 
încălzire ; robinetele pentru apă

jj

La ordinea zilei,
pregătirile de iarnă I

potabilă și industrială; ilumina
tul în toate secțiile de producție, 
și pe întreg perimetrul incintei 
fabricii, inclusiv rampa de încăr- 
carc-descărcare. In ce privește asi
gurarea cu materii prime și ener
gie, precum și depozitarea ma
teriei prime și a produselor pe 
perioada timpului friguros, au 
fost rezolvate: repararea întregului 
parc de vagonete și a platfoimei 
pentru transport, asigurarea sto
curilor de combustibili solizi, li
chizi și lubrifțanți, materiilor pri
me 
form 
nare, 
importanță 
cu maximă

și materialelor necesare 
planului 
Un

__ de aprovi'io- 
obiectiv de mare 
care s-a urmărit 

...... ____   atenție și s-a realizat 
în bune condițiuni a fost protec
ția calității apelor, făcîndu-se. în 
acest scop revizuirea și repararea

dccantorului nr. 1, verificarea și 
punerea in stare de funcționare a 
stației de pompe, inclusiv hidro- 
foare, sorbul de la Jiu și colec
torul. Totodată au fost luate .na
suri pentru prevenirea incendiilor ; 
s-au verificat și pus în stare de 
funcționare utilajele de intervenție.

Comandamentul instituit pe fa
brică (președinte inginerul șef 
Vasile llie) pentru combaterea e- 
ventualelor calamități (inundații, 
incendii, viscole, înzâpeziri) speci
fice sezonului rece s-a pregătit din 
toate punctele de vedere pentru 
a acționa operativ, în caz de ne
voie, pentru înlăturarea operativă 
a impedimentelor care s-ar putea 
ivi in activitatea secțiilor și sec
toarelor fabricii.

Hotărîrea și acțiunea întregului 
colectiv al fabricii se concenttea-

ză acum asupra celor 8 obiectiva 
nerealizate cate trebuie să fie li
chidate integral în cel mai scurt) ’ 
timp posibil : curățitea, verifica
rea și repararea canalului de la 
clădirea sodelor, verificarea șl 
pregătirea cazanului nr. 2 de la 
centrala termică nr. I și asigura
rea aici a unui stoc de cărbune
pentru 6 zile.

Timpul nu așteaptă. Toate for
țele trebuie concentrate pentru rea
lizarea și a obiectivelor restante 
sau realizate parțial, profitîndu-<e 
în acest sens de zilele încă priel
nice ce au mai rămas pînă ’ I* 
venirea anotimpului friguros, in
cit fabrica noastră să intre în iarnă 
cu pregătirile făcute în totalitatea 
lor, astfel ca planul de producție 
să se desfășoare nesiinghcrit de 
vicisitudinile anotimpului friguros,, 
asigur îndu-se pe deplin ritmicita-f 
tea, in vederea realizării în modi 
exemplar a sarcinilor de plan pfi 
anul în curs și a unui start optitn 
cu întreaga activitate în primul 
an

întreaga activitate în 
al cincinalului viitor.

MARIN BLENDEA, 
tehnician „Viscoza" Lupeni

X

corespur.de
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d intrecu

lămine burlac, o lemeie

★
înseamnă 
înseamnă

sa plogiezi. 
să compilezi.

să faci o dizertație.

și lunga de 

aproximativ

o femeie micuță,
să-l alegi pe cel

★
ne fac sâ comitem greșeli, dor dragostea

fragilă, pentru că 
mai mic. (K. Weber)

din două cărți
din trei cărți înseamnă
din patru cărții înseamnă să scoți o a 5-o carte

balena ti. igașa de peste 3CCO kg.

20 picioare (vitva

7 ani)

ni.: distrează pe spectatori ui un 

spoit denumit de ei „roșn. ul 

bale ? „Arma-vrui* lor e-țe o

O R I S M E

lxi

Nici nu c nu

ta

Arăt ați mi
că ați luat 
kg în grc-i-

persom 
dispoziția

mini-dice, iar 

roții captînd 

dind vasului

sară de plutire.

posibilita.-a ncic-

I / «in in cam : — /Xn 
de ce mă conccdiaii, 
doar n-am făuit nimic ‘ 
. Stă pi na : Tosnuu
de aia !

Pe 
se 
a

publicitate 
ad-hoc

portar de la Universita
tea Oxford locuiește intr-un 
apartament din incinta univer
sității. Fiind singur, el s-a ho
tărî» să închirieze o cameră și 
a dat la un ziar urmăl-irul a- 
nunț : .Închiriez cameră la un 
student. Ofer și pensiune. I ni- 
versitatea in cas;.“.

Iși iubea Volkswagenul
După cc l-a folosit 12 ani. dl. Anthony Levy nu s-a pu

tut despărți de bătrinul său Volkswagen, deși a trebuit să-și 
cumpere o altă mașină. Credincioasa și vechea mașină a 
fost dată la o piesă și transformată intr-un bloc de metal 
50/50 cm. Fostul automobil tronează acum in sufrageria 
sentimentalului amfitrion sub formă de masă pe care a< cs- 

servește ceaiul.

FugH de singurătate

Ch aparat amfibie a trecut 

probele statice la Fishbarne, 

insula Wiolit aproape de locuința 

inventatorului. Aparatul poate 

fi propulsai cu ajutorul unei 

compartimentele 

acrul, lovesc apa

INSOARA-TE 
toate ielele trebuie

TOATE pasiunile
ne face sa le comitem pe cele mai ndicolc. (La Rocheloucciulc)

★
ULTIMUL cuvint intr-o discuție il are totdeauna femeia. Orice 

ar spune bărbatul, incepe din nou discuția.

★
dragosteUN barbat decepționat in 

mărită. (Vauvenaigues)

COPIEZI dintr-o cade 
copiezi 
copiezi 
copiezi 

științifică.
★

UN PRIETEN adevărat nu te părăsește niciodată, dar nici 
un dușman adevăiat.

Solul: Mă întreb de 
< ce femeile acordă mai 

multă atenție aspectului 
lor exterior decil dez 
voi tării intelectului lor.

Soția : Pentru că băr
bații unt foarte idesea 
pioști, dar rareori orbi.

c$ Medicul: De azi în- 
V nainte nu veți mai fuma 

decil cîte o țigară după 
masă. Veniți la control 
peste zece zile.

de la dv. un papag-u 
dar, mi-am dat •cama ă 
are .■ un vocabular tm 
indecent.

— Da. este adevhui, 
dar nu bea }i mei nu 
fumează, • i-a răspuns 
vînzăiorul.

cercările di' ■ torti u: im 
chiorii de a-i imufla'T' 
dorința de viață, vorbm- I 
du-i de atîtca alte femei ' 
dornice de a întemeia un 

cămin, au rămas infruc
tuoase. Norman pre tetă 
izolarea intre ziduri''

din aceeași casă au 
obiectul unei expe- 

interesante a Institutu- 
urbanistică din 

s-a constatat că

Vecinii 
constituit 
ricnte 
lui de urbanistică din N’iirn- 
b<*Tg : s-a constatat că numai 
9 la sută din locuitorii marilor 
urase au relații cu vecinii lor. 
Majoritatea nu se salută si nici 
nn cunosc numele colocatarilor. 
Pe de altă parte, nevoia de 
ccn'?''' se dovedește a fi me
reu mai mare. După părerea 
<- rților din Niirnberg, urba- 
» ” ar trebui să țină seamă
d- eceastă dorință a oamenilor 
•le a cultiva relații. In două 
orașe din Republica Federală 
se experimentează acum reali-

zarea practică a acestui 
rat. La etajul superior 
bl.rc din Frankfurt pe 
arhitectul a construit 
comună. Locatarii ca 
simt izolați in locuința lor 
găsi aci pe alții cu care să 
de vorbă sau să bea un pahar 
de vin. O societate din Bremen 
a inițiat un sistem de apropie
re intre vecini, in aer liber : 
pe un teren de -joacă", desti
nat adulților. locatarii se pot 
intilni Ia o partidă de tenis de 
masă sau de minigolf. S-a do
vedit că ambele sisteme 
bucură de succes.

corniol:
Med iad : 

minat, cred 
cel puțin 2 
tale.

Pacientul :
de mirare. Acum mănînc 
de cile zece ori pe zi.

Un batrin s-a adresat 
cu indignare vânzătoru
lui de la magazinul de 
păsări :

La o zi după punerea închisorii.
Xfei în libertate, lom — La vrea să se că- 

v., • z. sătorcască cu mine!'Norman se întoarce a ,_ , a explicat el.
închisoarea orașuiui
Tomville, S.U.A fi, pri-
fund tulburat, iși cere 
reîncarcerarca pe motiv 
ca prietena sa vrea •./ e 
căsătorească. Toate în

Indianul gigantic
De 30 de ani, sculptorul 

Km ak Ziulkovski din Dakota 
dc sud lucrează la dăltuirea in 
stincă a chipului unuia din 
popularii conducători ii indie
nilor oin America de Sud — 
supia: urnit ..Câini turbat" A- 
jutat la a astă lucrare dc cei 
cin fii ?’ săi. sculptorul ame
rica- a proielat ca gigantica 
figură să aibă dimensiunile 
ansamblului din Dakota de sud. 
ui.de sint s-ulptate capetele ;■ 
patru președinți ai Stateloi 
Unite.

W Mai mulți cetățeni 
un ridicat nivel de con
știință socială, prin in- 

1 lermrdiul unor ‘c.e.ăn 
de binefacere, precum p 
prin donații 
au pus la 
cra;u!ut San Iernând-. 
S.U.A.. fonduri pentru 
construcția unui pila! 
Singura condiție a dona 
lorilor a fost <a fiecare 
încăpere a spitalului să 
fie prevăzută cu o tdâ- 
cuța metalică cu 
cîte unui donator 
u;a sălii de operații 
poare citi : „Dona;ie 
asociației măcelarilor"

— _ — Gustav, de dud
'sGte-am mai văzut ' Arăți 

\me. la spune-mi, so'ia 
ia lot atit de frumoasă 
e ?

— Da, desigur. Doar 
că-i trebuie mai mult 
timp decil mie pentru 
aceasta.

dezi de
al unui 

Main.

Ieri am cumpărat

De-mi dați chipul prin ziare,

E că mă vedeți și voi

Un berbec, nu ca oricare,

Ci ca rege peste oi...

Foto : Al. RIEGELHAUPT

REBUS o REBUS

care

i 0 □

.ura-vura

ORIZONTAL : 1) Se leagănă ; 
2) Stăpin pe... japcă ; 3) In- 
virtite ; 4) Lipit de mijloc ! - 

Uzină timișoreană (abr.) ; - La 
revedere, invers ! 5) A normal.za 

— Refren populat ; 6) Stau l.ngă 
apă ; - Nobil ; 7) Diminutiv 
feminin - Perioadă ... critică ; 8) 
Pe fir - Egali pe pămint - I a 
început ; 9) Schimbări in p-o- 
nuni-a consoanelor ; îO) Heselim 
Patov

VERTICAL : 1) Opriri de forța ; 
2) Le mușamalizeoză ; 3) Marea 
masă a vechii Rome ; 4) Aooi 
nu s-a terminat - Riu in URSS - 
Pe țară ! 5) Te poartă de colo, 
colo — început la 2 vertical ! 6) 
Trasă pe nas — Rid'ca tone ; /) 
Sus... — —la curent ! 8) Incur mă
reață — Interjecție - La tablă ! 
9) Făcut la urmă ; 10) Iremedia
bil.

'. CIORANU

O'il/.ONi \L : 1) Fac ..tita ‘vorbărie; 2) Li s-a promis 
1 ăi la gură; 3) Le au fel . — Terminat (fig.); 4) I icăt la 
n ’loc ! — Vaj și-amar; 5) A vorbi in vint — Astupă o anu
mită gură; 6) Țara vorbăreților — Cum nu poate fi vorba 
• mgă (mas .): 7) Vorba., automobilului •— Nu scoți de la 
ca o vorbă cumsecade; 8) Prefix pentru suflat — Atit, la 
început !; 9) Vorbi'i dc bine; 10) Există una a... tăcerii — 
Vo ba goală (mase.).

VERTICAL ; 1) Vorbesc prin răvașe; 2) Vorbăreți, nu 
glumă — Penel; 3) Atinsă cu vorba — Vorba șarpelui!; 
41 Suprafețe mult discutate — Rețeaua liniilor de trans- 
pa - tabrj — Vorba pupezei; 5) Televiziune in urcată — 
D 'pinc de o vorbărie puerilă: 6) Feline- zimbăiețc — Bună 
p> • i un pahar de vorbă; 7) Băștinaș din .Amci. a de 
jjc d — Cu o astfel de gură nu se vorbește: 8) „Vorbăre
țele* 1 ■ Kirițescu — Primul fără discuție; 9) Diagnostic 
fa ă .. multă vorbă — Se promit la vorbărie sentimentală; 
10) A intra... afară — Suportă „vorbăria" celui mic (dim).

Ion LEONARD
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Nu este vorba de eroul pie
sei cu același nume a lui 
Tenhesse Williams, ci de un 
inginer din Buenos Aires care 
pretinde că poate provoca ploa
ia oriunde și orieind dorește. 
Mulți, insă, nu-1 cred dar tot 
ații de mulți se gindcsc la el 
cmd picături mari de ploaie 
încep să cadă din senin, din- 
tr-un ' er limpede, fără pic de 
nori.

Josd Baigorri. 78 de ani. care 
a studiat geofizica la Universi
tatea din Milano, trăiește in
tr-o căsuță modestă, inlr-un 
cartier periferic din Buenos

Uneori micii puși in vinzare 
prin unită(ile T.A.P.L, sint 
inlr-adev’âr prea mici 1

Știți care-i pricina 
De-i micul pitic ? 
Cum să fie mare 
Dacă-I cheamă mic

Lui Iosif Mic 1

Do ce se crede umorist ?

Li nu-și dă seama nici un pic

Că a fi un mare epigramist

I). ( RIȘAN Nu trebuie să fii chiar... Mic.

DN JURUL

UNUfl... MIC

T B AȚB
...liXlSTA o legătură intre Egiptul antic și America de 

Sud? A< castă ipoteză a fost rc-.-ent confirmată dc arlîcolo- 
g i din Clrle. care au des opci :l în țața lor mumii și amu
lete prc'ioasv foarte asumă1 ă-oate cu amuletele faraonilor 
egipteni.

★
...PAPAGALII simt chiar și cele mai fine urme de acid 

cianhidric existente in aer? Ej s-au dovedit detectori atit 
de iscusiți ai acestei primejdioase otrăvi in it o fabrică de 
produse farm ; entice din Ungaria a cumpărat zc- e papagali 
pe -are ii tiu - in ineâperik undo există peri olul de otră
vire a persoanelor care lucrează a ol o.

★
...IN 1972 va fi lansată la apă prima na. ă japoneză cu 

un d plasament de 8 350 tone și cu motor nu dear? Nava 
( ..re se află in curs de constru'ție va avea o înălțime de 
10 m și o greutate de 270 t

★

...UN ACOPERIȘ de <11 line mai bine de 100 de ani ? 
In ciuda tuturor material lor moderne dc constru tic stuful 
prezintă, cel puțin in R. F. a Germaniei, un interes la fel 
de ni j la în 'cputul folosirii lui in a est scop. A operi- 
șurile din stuf nu sint doar de ora ti ve, ci apără perfect de 
frig și de căldură și sini fonte rezistente. Oamenii care 
S’ăpinesy insă mesr .: i construirii acoperișurilor din stuf sint 
din ce in ce mai putini

e
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Aires. Locuința sa este plină de 
aparaturi electronice, cabluri și

oaia
in a doua jumătate a lunii de
cembrie. mulți erau sceptici.

antene. Spre sfirșitul anului tre
cut, cind el a anunțat in pre
sa locală că va provo.a plo; :e

A plouat insă cu găleata, iar 
populația, care tinjea de săptâ- 
mini după o ploile lăco Aoa-

ie, era mulțum tă de aducăto
rul său de ploaie.

Baigorri refuză, cel puțin 
deocamdată, să dezvăluie se
cretul. El se 1 itează să 
me să invenția sa are o bază 
științific â. Pentru următoan io 
două luni. I’ egorri n p-nmîs 
,.foarte multă ploaie". Și a mai 
promis că va ține seama de 
treburile gospodinelor: .Va 
ploua foarte mult, dar eu în
treruperi. astfel i:i'-ij femeile 
noastre să aibă posibilitatea 
să-și usd-e rufele"

I FILATELIE
Tot lui i

înțeapă el. mereu, mereu
In epigrame... ca un ic.
Mai dă-n ziar cite un careu
Dar el rămine totuși Mic.

Traian CONSTANTINESCU,
student

Nu știu precis cu cine se
măn. Că și muma și tata au 
fost altfel decil cu, iar pe 
frații mei, toți, fie iertați, 
i-am cunoscut in contuma
cie. Tata-mi spunea, înainte 
de a iie hide o< Ini, că cu 
sint cel mai deștept dintre 
toți și-i bucuros c-am ră
mas in viață. Eu, am vrut 
să-î respect bucuria și m-am 
pus p ... de.ștepLăciune. Ma
ma era o femeie stringătoa- 
rc, cumpătată, de aceea 
ml-am z.s că d; ă numai c*u 
ea am rămas, și cu nevasta, 
și cu 'oaera, și eu cei doi 
cumnați mai nu i, sâ fiu și 
eu cumpătat și s' ingător și 
ceva mai deștept ca anii trec 
și-i baie ca intre imp să 
treacă și ceva glagorie la 
mater.a mea cenușie. Că, 
băgind la cap și idei, ele 
naSc idei și doecsc idei ca
re pot sâ devină materiale. 
Că dacă cineva a zis că 
..somnul rațiunii naște mon- 
șlri" să fie sănătos. Eu mă 
iau după Lavoisier că tare 
de mult im place legea aia 
a lui cu conservarea... Cu 
a < , 'ă o azie aproape că 
am mai învățat o meserie, 
ca sâ nu-: zic artă. Da '. Și. 
să vedeți cu spiritul meu în
treprinzător cum am de on’t 
i. :. ud D j amdată mi
că. da' crește ca. Cum? Sim- 
p’’i Totul c sâ ai u ■< he 
i uz și să " iJtbzi 
o-. c i te" „ ' i /nor' pe

are s-o poți fructifica. Așa 
im făcut cu. ..am auzit' că 

1 i alimentara a venit mălai. 
Dimineața am fost primii. 
Ad: ă eu, mama, soacra, ne
vasta, ăi doi cumnați și ne- 
poțeii. Nu dă mai mult de 
cinci chile? Ce contează! 
Am plecat dc acolo cu pa- 
t'iiz.i și-am mai venit dc 
două ori. Vecina mea n-a 
vrut, scorpia, să mă serveas
că. Avea o scroafă și mi-a 
urmat exemplul. Fu n-aveam 
porc. Dar ce, strică sâ am 
a< olo, in ladă ?... Cu porum-

tru a-mi cunoaște efectul ima
ginației multiple și fecunde. 
Știind că n-am să găsesc 
altceva decit Spana», am ple
cat după cumpărături. Ulei ? 
Este ! Cartofi ? — Aulco, și 
încă din ăia sortați unul și 
unul. îmi zimbeau al dracu’ 
dc insinuant trăgindu-mi din 
„ochiuri" dindu-mj de-nțclcs 
că și cei din beciul meu au 
..ochi" dar... mai „încolțiți". 
Mălai, de asemenea, era... 
ceva mai preambalat... Dar 
n-am disperat. Aici mj-am 
făcut prima verificare dc...

NE - FOILETON
b îl tot așa am procedat. Au 
venit carloTi ? Păi cum să iau 
eu numai 10 chile? Am luat 
de trei ori cile cin ••/•-i. Să 
Tic că... dacă n-o m.i fi !... 
Intr-o zi n-am găsit ulei la 
alimentara din față și am 
dai fuga in alt cartier cu 
toată familia mea modestă 
și dintr-un foc ani puș la 
beci douăzeci de litri. A 
doua zi a venit și la alimen
tai a c’in față, dar < -mi pă
sa ? ! Eram aprovizionat... 
Ceapă ? Păi ce. asta o gă- 
seși: intotdeaui.a ? Mi-am
luat treizeci de chile Stă 
bine in beci—

Și înlr-o zi. cu I. •-•iu] plin, 
am zis sâ fac o raită pen-

conservare... a nervilor mei. 
Și m-am conservat in sen
sul că m-am calmat urgent. 
Las’ că vedem mi ine... Și 
miine la fel m-am conservat 
și multe zile in șir, la fel. 
A' este constatări zilnice m-au 
făcut să-mi deduc frumuse
țea caracterului meu fecund, 
sănătos, să-mi dau sca ’’a 
cum am reușit ca, împreună 
cu alți cițiva „semeni ase
mănători mie" să ..nu de
reglăm aprovizioii ii i I’e 
stradă începeam să fiu ară
tat cu degetul. Mă urrfi m 
in p< ne cind auzeam sp inîn- 
du-rn.-se „întreprind rea* Și 
asta, p tiu că zilele tre
cute, cind am intrat in beci,

Mărci poștale regionale

mirarea mea a fost mai mult 
decit placidă. In locul car
tofilor era o plasă de rădă
cini și loaze care-mi ridicau 
osanale. Porumbul iși trimi
sese frunzele din ladă ver
tical deschizindu-i capacul, 
iar mălaiul prinsese o culoa
re stranie pe care porcul re
cent cumpărat nu o putea 
înțelege 1 Uleiul a primit izul 
ricinului, iar ceapa se fă
cuse praz sau un soi dc cea
pă laminată. Și toate, in cor, 
ridicau osanale celui de sus. 
cel de sus fiind cu care stau 
la parter. Am simțit atunci 
o emoție, un val care-mi 
inunda timplcle .cu idei și 
dintr-o dală mi-am zis : sint 
„fabrică dc spirt". Și deja 
m-am îmbătat de aburii a- 
meste iți cu stele verzi și cu 
trei analize identice pentru 
un singur diagnostic precis 
care mă va purta în curînd 
spre... Zam. Am insă emoții 
că. la destinație, voi mai in
tilni multi colegi care „ne 
vom aiăfa" cu degetul, ne 
vom ironiza ă ne-am co- 
p:at și ne vom scuipa între 
o hi că n-am fost in stare 
sâ f.m de unul singur. Că e 
ceva să faci dintr-o idee 
spirt, așa. din Spirit (le con
servare . Simt că viului ba
le vertical Vivat, totuși le
gea conserv,*■ ’i materiei in 
beci!, că în cap..

Ion LICIU
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In scopul valorificării stocurilor mari din mărcile exis
tente in Transilvania de Nord la sfirșitul primului război 
mpnd il. o mare parte din ele au lost supratipăi ile și folo
site pentru francaie.

Astfel, l.i 26 iulie 1919 mărci maghiare din anii 1913. 
1916 și 1918, au fost suptatipărite cu tuș negru „Regatul 
României" și P.T.T. in cerc dublu cu valori in bani sau lei 
in litere muri antice („a").

Această serie este formată dintr-un nnmăi de 39 măi., 
și este cunoscută sub denumirea de „F.m siuneu Cluj". Ti
rajul seriilor complete este de 500. l’ină in prezent au 
fost identificate foarte multe variații de supralipare cum 
ar fi : supratipar deplasat, răsturnat, vizibil pe verso, lipsă 
cuvinte etc. Supratipare exv utale din greșeală cu clișee 
destinate altor valori.

I.a 25 octombrie 1919, aceleași mărci maghiare au fost 
supratipăi ite u a clași text ca și la „Emisiunea Cluj" cu 
singura deosebire că valorile in bani sau lei tu carac
tere cursive mixte (,.b“)

Seria este formată din 68 valori și este unos ută ^ub 
denumirea de „Emisiunea Oradea”, avind un tii.j to: de 
500 serii complete. Și la această seric au fost că-..(■ t leași 
varietăți de supratipar ca la prima serie ■ u mi excepții.

Supratipărirea mărcilor din cele două serii prezentate i 
fost făcută la Cluj și Oradea sub dire la condu i a dire< - 
ției generale l’.T.T. și necondiționat aceste mâi , trebuie 
■onsiderate atit dc filateliști cit și dc n r l ' l ști. ca fiind 

emisii normale — curente — ile sta’ului român. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit ele au avut p.itv.e dc fran- 
care in toată țara >i au fost util.zale pi ă la •iut.i dc 1 ia 
nuarie 1922.

Din mărcile acestor două serii, numai vuiorile comune 
au fost vindutc la ghișct.le poștale și folosite pentru tran- 
c.re. Conducerile unor ofuii l’.T.T. au format luliiii dc 
serii complete — introducind și valori mai "are - care au 
fost dab. funcționarilor dar sub lormă de salarii.

Exemplare circulate din valorile <u '<1 n ai mic tiraj 
sint extrem de rare. Deținerea unui as! l' l de exemplar re
prezintă o performanță- Din valorile coiule bine au fost 
executate multe tăișuri, care pot fi Ușor descoperite prin 
compararea u mâi ile cele mai comune ca tiraj și valoare.

E. HEN'CEA
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Ma tie a înrola taile M e<aiă
CINE îl VA SPRIJINI 

PE TINERI ?
ci ova o:e, in mijlocul ute- 
c.șt iar de la E. M. Vulcan,

:■
O c mîz țieî — pro- 

blenit <-.ire iși găsesc, pe un
deva un numitor comun cu 
<-• ale minei — ne-a determî- 
nat la o minuțioasă trecere in 
re. .Nă a ceea ce știam despr e 
a ’t colectiv, la o exigentă 
) ■ ;re axată pe cu-
j a activității organizației
«:• ’ iot Ne-am amintit, cu 
. • prilej, că tinerii, inte-
jcs'tți in a-și spori aportul in 
pi‘. . • e. nu au pregetat să 
) «Api'iidă clemă r >mi'.etu- 
i de partid al mine:, condu
că i tehnice ori de « ite ori 
in!» : < <• le colective o cereau, 
prostind numeixxisc ore de m io
tă peste program în abataje 
s u galerii N’c-am mai amin- 
t.’ că, in dorința Ic. de a în
tări disciplina in producție, i- 
■ Ai tineri sprijiniți dc • o- 
milrtul orășenesc al V.T.C. au 
5 -t • prins numeroase . ■ țiuni c- 
<! j alive, dintre care multe au 
:.vut succes. Cunoașteicu ic es
ter aspecte și convingerea că 
uteciștii nu se vor opri aici și 
■’.or întreprinde noi acțiuni pc 
lin-a obținerii unor rezultate 
mai bune, ne-au sporit inte
resul de a participa la confe- 
> nța organizației V.T.C. pc mi
nă f'a o confirmare a unor 
xechi, dar i ompetente, apre- 
c 'ri privind 'cmbutivit-itea de 
«are sint capabili tinerii, dez
baterile la care am asistat s-au 
situat la un nivel superior, 
dovedind dorim nt**CTștiloir de 
;• înlătura multe neajunsuri, 
< •’ a ridica prestigiul organi- 
z rii’i lor pe trepte superioare.

Dar, cu a castă ocazie, ne-am 
i.mintii și de faptul râ uneori 
diurnul de la dorință la faptă 
«•ste lung, greu și plin do nc- 

■cvâzutc obstacole. Tinerii tre- 
onic să fie sprijiniți, să acțio
neze călăuziți de iei maturi.
• u experiență, ale căror sf turi 
si îndrumări le sint necesare 
ca aerul și apa. Dacă uneori
1 i : form! izâ comite
tul U.T.C. pe mina, sau cele
lalte nuclee, birourile orjjanî-
2 trilor U.T.C. din cadrul sec
toarelor. s-au inpotmolit in 
rezolvarea sarcinilor ce și le-au 
propus, aceasta s-a datorat și 
lipsei sprijinului pe care line- 
j ’’ așteptau.

D ■ discuțiile tinerilor s-au 
disp-ins multe lucruri bune. 
Astfel. • ••feriri utile a făcut in
• •ritul conferinței tinârul mi
ne:. șef fie brigadă. Gheorghe 
Nicoară :

— Fxi.stă in rmdul noilor an
gaja: o fluctuație care creează 
«;r ‘r'ăți atit procesului de pro- 
dit'-'V. cit și activității oraani- 
;■ Pentru înlăturarea ei se 
jr'min'ă mulți factori, cău- 
1 ' diferite mijloace de a per-
vm''cntiza tinerelul. Dar mai 
puțin se frămîntă organizația 
I r.C.. deși dispune de mul- 
l 'de forme de atragere a tine
ri' r ’uspre m’.m -Uj de miner.

— Darea de seamă a comite- 
lî.- i.i U T.C. nu a reliefat decit 
/■••■• taiea a^slti: organ, ne<ili- 
find să facă și o analiză a
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modului in care s-a desfășurat 
activitatea organizai iilsr pe 
sectoare. Or, cele mai multe 
d :a;
in cadrul acest • vrgamcapi, 
a arătat tinârul Constantin 
Marcau. Alți tineri, printre ca
re llie Velescu, Teodor Ar- 
finte, Virgil Cazan. Alexandru 
Bușeau au abordat, rind pe 
rînd, probleme ale vieții in
terne de organizație, arătind 
ne.esit.itea intensificării a țiu- 
nilor in rândul tineretului pen
tru mobilizarea lui la înde
plinirea sarcinilor de plan, în
tărirea disciplinei, creșterea 
continuă a prestigiului orga
nizației U.T.C.

Nu au fost uitate nici nea
junsurile ce s-au ivit in fața 
tinerilor in ce privește petre- 

. ea plăcută și utilă a tim
pului liber, organizarea acțiu
nilor distractive. O remarcă 
judicioasă a făcut in acest sens 
tinârul Arpad Makay :

— Nu brigăzile artistice au 
lipsit, ci... activitatea lor, a 

’spus, pc bună dreptate, tinâ
rul, caracterizind o stare de 
fapt ce o întâlnim și la alte 
exploatări miniere.

Desigur, nu vom putea enu
mera toate ideile în jurul că
rora au gravitat discuțiile ti
nerilor. Certă este dorința lor 
de a îndrepta lucrurile, expri
mată de toți vorbitorii in nu
mele sutelor dc tineri pe care 
i-au reprezentat. Este adevărat 
câ simpla dorință nu e sufi
cientă. Pentru transpunerea ei 
în fapte e necesar sprijinul 
organelor și organizațiilor de 
partid un sprijin real și e- 
f.rient, bazat pe o dorință si
milară cu aceea a tinerilor: 
de a înlătura neajunsurile din 
activitatea organizației U.T.C. 
a minei, de a ridica prestigiul 
acestei organizații pe o treaptă 
su perioară.

Din partea incitaților. o con
tribuție prețioasă la lucrările 
conferinței au adus-o tovarășii 
Mitica Tunsoiu. secretar al or
ganizației de p r’:d 'lin partea 
sectorului electronic ani-, pre- 

im și Ludovic Feieș. memb-u 
al biroului Comitetului jude
țean al U.TC ’nginerul șef 
al minei.

-X-

In dorința lor de a realiza, 
cu prilejul conferinței, o co
titură radicală in desfășurarea 
a tivității, tinerii au invitat la 
dezbateri numeroase cadre cu 
funcții de răspundere din ca
drul mine:, se -reia:a ai orga
nizațiilor de part'd, condu-â- 
tori de sectoare etc. Dintre cei 
invitați, dirc torul minei a răs
puns cu multă solicitudine do
rinței tinerilor de a-1 avea cu 
a est prilej _ÎD mijlocul lor. 
Nu in același fel au răspuns 
ceilalți factori (din 31 au fost 
prezenți doar 3—4 invitați). 
Însăși se returul comitetului de 
partid pe mină, tovarășul Du- 
mitru ălhescu, a cărui prez nță 
era deosebit de necesară, a 
dat în area zi curs altei invi
tații (la o nuntă) re i s-a pă
ru: mai importantă. Ce să în
țelegem din aceasta ?

I. mustața

| PETROȘANI — 7 Noiem- i 
I brie : Alfa. Homco și Jul-eta | 
I (16—13 noiembrie); PETRI- i 
1 LA : Argoman șuperdiabolicul | 
| (15—17 noiembrie); LONEA — . 
I Minerul : Acțiunea „Vultu- | 
I rul" (16—13 noiembrie); BAR- i 
| BATENI : Atentatul de la 
I Sarajevo (17—13 noiembrie);

VULCAN : Ghici cine vine 
la rină (16—13 noiembrie);

I LI’PENI — Cultural: Intil-
■ nire la vechea moschee (16—

19 noiembrie); Muncitoresc: 
Jocul care ucide (17—18 no
iembrie).

RfDVCEREA «UMORILOR SPECIFICE DL MMLRIUL
(Urmare din paj. I)

economie de 615 tone ciment. La 
economisireo cimentului ou con
curat atit folosirea in mu. mare 
măsuță a prefabricatelor procu
rate din afară, cit și reducerea 
pierderilor ae cpro. .zionare - 
transpoit - manipulare o cime :- 
tuiui.

Lesigur normele de consum de 
materiale nu sint siatice. Sporirea 
ccumuloriior socialiste impune co 
aceste consumuri să fie din ce 
in ce mai mici. Recucerea, m 
continuare, a consumurilor p e- 
tinde corectivelor de conducere 
o e unităților miniere, cercetăto
rilor din Institutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru huilă și 
specialiștilor d‘n C.C.P. să-si 
sporească eforturile in vederea 
găsirii de noi soluții tehnice și 
organizatorice care să conducă 
Io folosirea de înlocuitori moi 
ușori și mai ieftini, la reducerea 
pierderilor de aprovizionare și 
transport și a pierderilor de pre
lucrare.

Indicele de consum de lemn in 
Valea Jiului esfe încă ridicat față 
de cel reolizat de alte unități 
miniere din țarâ și străinătate. 
Reducerea lui in perioada core 
urmează reclamă în primul rind, 
sporirea volumului producției ex-
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In ultima perioadă, serviciul 
de gospodărie al Consiliului 
popular a luat măsura t epu
rării unor mijloace afectate cir
culației pietonilor : au fost re
parate S'ările care dau cin ca
pătul străzii Crișan — peste 
linia ferată — spre colonia dc 
jos, seara ce face legătura in
tre cartierul Carpați și halta' 
C.F.R. etc. ceea ce, acum, ia 
iminența iernii, constituie o 
măsură salutară ce bucură ce
tățenii.

A rămas însă Derepanită sca
ra de pe strada Constructorul 
— care face legătura dinspre 
Piața Victoriei către spital. 
Pc această scară, se desfășoară 
o circulație intensă, urcă mulți 

trase cu susținere metalică. Pla
nul tehnic pe 1971 prevede c eș- 
terea producției extrase din aba
taje cu susținere metalică zu 
aproape 1 milion de tone lată 
de anul în curs. Penl.-j a asigura 
dotarea necesara, U.U.M.P. va 
mai produce plnă la li.ele ai 
decembrie a.c. încă 2 000 bu
căți stilpi hidraulici SVJ, iar pen
tru a.nul viitor producția de ctiipi 
hidraulici vo crește la capacita
tea proiectată a fabricii de stilpi. 
Va spori, de asemenea, pro
ducția de grinzi metalice articu
late pentru susținerea tavanului 
și de elemente de susținere me
talică a galeriilor. Tot pentru 
completarea dotării, pe lingă lop- 
tul că in trimestrul III 1970 s-a 
introdus in Valea Jiului, la Tmc 
Poroșeni, primul complex de ne- 
conizore o operațiilor din oba- 
tajele frontale, cu sprijinul 
M.I.M.G. se prevede ca in ’971 
să se procure incă două comple
xe OMKT pentru minele Parc- 
șeni și Lupeni.

In vederea reducerii consumu
lui de cherestea se prevede co 
paralel cu extinderea susțin* J 
metalice in abataje să se extin
dă podirea cu piesă metalică sub 
tovan artificial la abatajele fron
tale din straiele groase. 
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bătrini, bolnavi, care merg sau 
vin de la spital. Fină timpul 
permite, ar trebui făcute și la 
aceste trepte cel puțin repa
rații provizorii, căci iarna, pc

NOTĂ
zăpadă și gheață circulația pe 
treptele stricate va fi și mai 
grea.

De asemenea, conducerea sec
ției L 4 C.F.R. din Stația Pe
troșani — care arc in patronaj 
și întreținere pasarela ce face 
legătura intre Piața Victoriei 
•șa gară — ar trebui sâ ia mă

La susținerea goi-iilor se va 
continua ocțiunea de iniocum 
o lemnului, iar la bandaja ea 
pereților se vor extinde bandaje
le metalice fobricate Io U.U.M ?. 
Diferite soluții adoptate de uni
tățile miniere permit extinderea 
susținerii metalice și la ramifica
țiile lucrărilor orizontale, precum 
și la lucrările înclinate unde re
cuperarea strtinerii este rezolva 
tc.

Reducerea consumului de me
tal in continuare vo avea loc pe 
seama creșterii ponderii produ
selor cu tehnicitate ridicată, a 
reducerii rebuturilor și o pier
derilor de croire și prelucrare. 
Un rol important in reducerea 
consumului de metol il are apro
vizionarea, care trebuie să asi
gure procurarea Io timp o con- 
tîtălilor și calităților de me'.al ;e- 
rute de planul de producție. Pro
iectele de execuție trebuie să 
prevodă, iar aprovizionarea să 
asigure, procurarea de laminate 
cu rezistență superioorâ în ve
derea reducerii tonoiului necesar 
fabricării diferitelor produse.

La exploatările miniere se im
pune intensificarea preocupării 
pentru recuperarea, recondițio- 
narea și refolosirea elementelor 
de susținere metalică, fiecore u-
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si 8,45 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminical pen- 

tru copii și tineret.
Ș 10,00 Viața satului.
Ș 11,30 Amfiteatru muzical: „8e-
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I’crspeclis ă 
spre 
Preparația 
(ori iești 
Foto : 
N. GHENA

suri uigcnte pentru repararea 
podinei și treptelor acestei pa
sarele : există s înduri care 
,.joacă" nefiind prinse bine în 
cuie, spații intre seînduri și 
rupturi la capetele scindurilor 
— adevărate ..capcane” pentru 
pantofii femeilor — cuie ieșite 
in afară care pol sfișia încăl
țămintea.

Acum, cind iarna poate veni 
de la o zi la alta, ar fi nece
sar ca și la punctele respective 
dc circulație a pietonilor să se 
mai repare ce se poate, asi- 
gurindu-se astfel pentru peri
oada anotimpului rece condiții 
mai bune de circulație.

Șt. PL IU

nitote fiind dotată cu prese de 
recondiționat profile TH.

Economisirea cimentului, pe 
lingă metodele aplicate pînâ m 
prezent, va avea loc si pe sea
ma folosirii unor cimenturi de 
calitate superiooiă care să asi
gure rezistența corespunzătoare 
lucrărilor de betonare spre o 
evita deteriorarea lor și a reduce 
recondiționările. La profile mori, 
Io intersecții și in lucrările 
cu presiune ridicată proiectele 
prevăd susținerea de beton ur
mat. Acolo unde duritatea ro
cilor permite se va folosi in 
scopul susținerii lucrărilor minie
re metoda toreretării prin care 
se vo asigura un consum ce 
materiole de susținere redus 
față de susținerile in beton.

Un factor care contribuie in 
mod nemijlocit la reducerea con
sumurilor moteriale este perfec
ționarea cunoștințelor codrelor 
tehnice și ridicarea permanenta 
□ gradului de calificare a munci
torilor. Prin cursurile de edifi
care care funcționeozâ pe lingă u- 
nitățile miniere și prin școlile pro
fesionale, C.C.P. csioură ca!i'i- 
carea corespunzătoare a cadre
lor muncitorești, iar școlile de 
maiștri și tehnicieni asigură for- 
moreo cadrelor medii tehnice.
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ethoven azi".
12.C0 De strajă patriei.
12.30 Fotbal : Petrolul — Di

namo București (divizia 
națională A) - Transmi
siune directă de la Fio- 
iești.

14.30 In reluare, la cererea
telespectatorilor : „Lu
me, lume" - film oma
gial închinat Măriei Ta- 
nașe.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul „N".
18,00 Unde-i greșeala ? - E- 

misiune-concurs. 
Transmisiune de la Cluj.

19,00 Cintec și joc din Țara 
de Sus - Spectacol dat

CURĂȚENIA,
IGIENĂ

noțiuni ale disciplinei 
și civilizației

„Prinium non nocere" — in 
primul rind să nu dăuneze 
—, iată un principiu âlău- 
zitor caic își găsește aplica
bilitatea și in domeniul ali
mentației Intr-adevăr, prima 
condiție pe care trebuie să o 
îndeplinească un aliment este 
aceea de a nu fi dăunător. 
Pentru aceasta este necesară 
cunoașterea tuturor surselor 
de microbi in manipularea 
alimentelor și. in aceeași mă
sură. cunoașterea mijloacelor 
de protejare a acestora, de 
prevenire a infecțiilor, into
xicațiilor și tox’eoinfecțiilor 
alimentare ce pot fi provo
cate dc alimente alterate și 
neigienic eonscrxale.

Prin des opei irea microbi
lor și cunoașterea originii unui 
mare număr de boli, igiena 
bazată pe microbiologic nu 
vedea, in aliment, :i it ris- 
' ui transmiterii agoniilor pa
togeni de Ia animale la om 
sau de la un om la altul. 
Progresul înregistrat in dez
voltarea epidemiologie’) a de
terminat multe măsuri: inspi
rate. igiena ajungind o ra
mură a medicine; care a 
contribuit la stăvilirea a nu
meroase flagele. Respertarca 
regulilor și normelor de i- 
gienă, așezate astăzi pe un 
fundament științific, este de

mare importanță in viața o- 
mului, in activitatea lui dc 
fiecare zi.

Izvorul microbilor producă
tori de boli prin alimente este 
reprezentat in primul rind 
de personalul care manipu
lează produsele (bolnavi, 
convalescenți, foști suferinzi 
de boli inTecțipase sau chiar 
purtători de microbi care nu 
a uză nici un semn de bo lă), 
pre< um și de animalele sa
crificate pentru carne, blă
nuri sau alte pioduse. Con
taminarea alimentelor cu 
microbii patogeni si* poate 
fa e direct de la sursa de 
infecție sau. indirect, prin 
intermediul apei, solului, u- 
til ijelor. Intrucit nu se poa
te efectua un control al sa
lubrității tuturor alimente
lor înainte de a fi consuma
te. este deo' bit de necesar 
ca pe întregul circuit al preo
cupării lor sâ se respecte 
toate cerințele sanitare și 
regulile de igienă, menite 
să prevină anumite îmbolnă
viri. Eficiența acestor mă
suri trebuie apoi asigurată 
printr-un control periodic și 
susținut, exer al ori c'. i e 
ori sint semnalate condiții 
propice infectării, cu scopul 
de a se interzice consuma
rea alimentelor nocive orieît 
de nutritive sau de plăcute 
la gust ar fi ele. Regulile dc 
igienă ne-esare a fi respec
tate pentru asigurarea salu
brității alimentelor sint bi
ne precizate și legiferate, de
venind o obligație a tuturor 
cetățenilor. Ncrespectarea a- 
cestor reguli de către sala- 
riații unor întreprinderi (din 
comerț. fabrici etc.) consti
tuie o contravenție și esie 
pedepsită ca atare. In ace
lași timp, nerespeet rea lor 
de către cetățeni, constitife 
un iminent risc de îmbolnă
vire a cărei evitare este o 
problemă de interes colectiv.

Cum poate să apară ■:• *st 
risc de imbolnăvire?

In cazul laptelui sau a al
tor produse lactate dc larg 
consum, riscul se manifestă 
prin posibilitatea transmite
rii unor boli de la animale 
(tuberculoza dc tip bovin, 
bruceloza, salmoneloza. febra 
afloasă și altele) sau de la 
om (febra tifoidă, dizenteria, 
febrelc parați foide, hepatita 
epidemică, poliomielita, hole
ra). Pentru a preintimpina 
producerea îmbolnăvirilor este 
necesar să se respecte nor
mele de igienă incepînd incă 
de la mulgerea laptelui (con
trolul veterinar asupra sănă
tății animalelor, spălarea u- 
gcrului cu apă curată, spă
larea miinilor, a vaselor, păs
trarea la rece a laptelui 
muls), continuind apoi cu 
controlul sanitar al muncito
rilor, al apei folosite, dezin- 
fccția utilajelor cu soluții 
de clor.imină. p n 'ciji iz c ea și 
fierberea la t:mp a I ptelui. 
comcrcializ irefi lui etc.

Dintre bolile transmisibil 
prin -carne amintim febra 
tifoidă de șobolan, enlerila 

de Ansamblul „Ciprian 
Porumbescu" al Case 
de cultură a sindicate 
lor și de artiști amatori 
din Bilca, Rădâșeni și 
laslovâț - jud. Suceava

19,30 Telejurnalul de seară 
20 90 Film artistic : „O pro 

prietâreasă ciudată" 
premieră pe țară. O 
comedie cu Kim Novak. 
Jack Lemmon și Frerl 
Astaire.

21,55 . cao’e note in cheia 
sol" -emisiune muzical- 
corcgtalică.

22,35 Telejurnalul de noapte. 
22,45 Dum nicâ sportivă. 
23,00 închiderea emisiunii.

cu salmoanelc. antraxul, tu
berculoza bovină, brueeloza, 
intoxicația. Măsurile ce se im
pun pentru prevenirea îm
bolnăvirilor trebuie sâ încea
pă de la unitățile producă
toare. Este inadmisibilă co
mercializarea produselor de 
carne rezultate de la animale 
nesănătoase. Carnea trebuie 
păstrată la fi ig și manipulată 
in așa fel incit să se elimi
ne posibilitatea contaminării 
ei cu microbi patogeni. Dc 
asemenea, trebuie efectuat 
tot timpul un control sevei 
asupra sănătății personalului, 
asupra dotării unitățiloi cu 
ustens’-le inoxidabile '-are să 
fie menținute in stare curată 
și dezinfectate. Fabricare, 
pi epuratelor de carne se fa
ce numai în unități special 
amenajate și autorizate, cu 
respei tarea strictă a tehno
logie: de fabiri die si a nor
melor de igienă

T euum, !•■ și rruetele a-, 
se consumă frecvent în stai' 
crudă, fără o prehi rare ter
mică. pot și ele să •onsti- 
tuîe ăi de transnT'ere pen
tru bolile infccțioasc de na- 
lu-ă digestivă (dizenteria, fe
bra 1ifo:dâ, hepatita epide
mică. poliomielita, holera). 
Spălarea lor prelungită, cu 
mul'ă apă, este o măsură 

eficientă care poate împie- 
d: a îmbolnăvirea. Cind e- 
xistă bănuieli că s-a produs 
contaminarea unor legume 
trebuie să se evite consuma
rea lor înainte de a fi fierte.

Necesitatea asigurări on- 
diției de salubi iute a ali
mentelor impune tuturor sa
lari iților din sectorul comer- 
rial. sau de producție, respec
tarea regulilor dc igienă — 
spăl nea miinilor cu apă și 
săpun, folosind peria de un
ghii. înainte dc începerea lu
crului. d ntai'-a e liipamen- 
tului de protecție spălarea 
și dezinfectarea utilajelor, mi- 
nuirea corcită :i alimentelor 
și ustensilelor c'e. Conduce
rile întreprinderilor trebuie 
să vegheze la respe- tai ca a- 
cestoi reguli și să elimine 
situațiile contravenționale ca
re mai persistă incă. să îsi- 
gurc unitățile în subordine 
cu toată dotarea necesară 
pentru introducerea si păs
trarea stării de igienă.

Pentru a ne feri de riscul 
unei îmbolnăviri prin ali
mente, f a -arc d:ntro noi tre
buie să î cspei tăm regulile 
d" igienă. Astfel, nti ne eșț< 
pe mis a ne așeza la masă 
fără a ne spăla pe mi ini. 
oriiit de grăbiți sirlem. Este 
preferabil ca apn- altele să 
f:e consumate numai după 
fierbere, fi ugere. fo.. ere, mil- 
rare etc., operații are scad, 
sau elimină, riscul îmbolnă
virii. Fste indic; : ă se gă- 
tcas ă mîncarea pentru o 
s:ngu:ă masă, iar and ne- 
■esi’ r ‘a o impune, să nu se 

păstreze mai mul’ de 2 zile 
nicț măcar în r--:" :ler. Car
nea iudă ne -înșelată nu 
poate fi prstrată i-i frigider 
mai mult de 5-^6 zile. Con- 
sumarca fruct ■le- si salate
lor din frunze verri este bi
ne sâ fie evitată dară există 
per’ olul de eoni •-iinare. La 
spăl ;rea 1 irimm ilor și ve
selei trebui:' să se folosească 
ea dcgresnnt si dezinfectant 
soda sau alți d '■■•■genii spe
ciali pentru veselă. Dcter- 
genfii pentru snălat rufe nu 
sint i-dicati I • soâlaiul ve
sel ’. intru -i! ■ >uțin substan
țe cu acținm dăunătoare 
pentru om arc nu sint în- 
depă-l ue la o clătirc super
ficială.

R -su. tai ca normelor dc i- 
gienă este o d itorie cetățe
nească. Numai astlel pot fi 
evita'c numeroase îmbolnă
viri de natură infecțioasâ sau 
toxicologică. Normele și rc- 
guFle de igienă personală, 
de curățenie atit în gospo
dăria fiecăruia rit si la lo
tul de muncă. în Io-alurile 
si locurile publice, au avut 
dmlotdeauna și continuă să 
aibă o rațiune născută din 
interesul colectiv al unei con
viețuiri civihzate. Respecța- 
rea lor deno’ă în esență fap
tul că ne aflăm în'r-un sta- 
■-I i de civil;/...'io avansai 
râ pătrunși dc o d’s
ciplină conștien'ă.

Cornel ARDELEANU
medio igicnist
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100000 de mineri
englezi în grevă

Ieri, la Varșovia, au luat sfîrșif
O prezență eficientă Tratativele polono-vest-germane

cel
con
exe-

reprezentanții minerilor și 
ai patronatului au eșuat. In 
secință, 
cutiv al 
tanie a

LONDRA 14 (Agerpres). — A- 
proximativ 100 000 de mineri 
britanici din industria carbonife
ră uu inceput vineri o grevă in 
semn de protest față de refuzul 
patronatului de a satisface re
vendicările lor. Tratativele dintie

cursul anului 1970, România a fost 
prezentă la peste 100 de tirguri și expoziții 
internaționale. Participarea țării noastre la 
aceste manifestări s-a soldat cu rezultate 
pozitive, negocierile purtate de cercurile co
merciale românești și cele străine concreti- 
zindu-se in contracte de export a căror va
loare a fost de peste 2 ori mai mare decit 
cea înregistrată in 1965.

In acest an. țara noastră și-a sporit pres
tigiul dobindit pe piața internațională de 
mașini și utilaje, ca urmare a progreselor 
obținute in aceastâ importantă ramură. De 
altfel, numeroase mașini și utilaje româ
nești s-au bucurat de unanime aprecieri la 
tîrgurile de la Leipzig. Zagreb. Budapesta. 
Tel-Aviv, Milano. Ilanovra, Cairo, Poznan. 
Damasc, Salonic. Viena, Helsinki, Izmir, 
Brno, Alger și Plovdiv. De asemenea, produ
sele chimice și petrolifere, cele ale industriei 
lemnului și mobilei ca și bunurile de larg 
consum au făcut obiectul prezenței țării 
noastre la o serie de manifestări speciali
zate, întreprinderile expozante impunindu-se 
ca buni parteneri de afaceri la Koln. Niirn- 
berg, Frankfurt pe Main. Utrecht, Londra, 
Bruxelles, Miinchen, Paris, Gooteborg, To- 
ronto, Lyon. Stockholm, Helsinki și altele.

Ținind seama de rezultatele obținute 
1970 cit și de dorința țării noastre de a in
tensifica și lărgi legăturile sale comerciale, 
in programul pe anul 1971 s-a prevăzut 
participarea la peste 120 de tirguri și expo
ziții internaționale — a declarat ing. Remus 
Brad, directorul Direcției tirguri și expoziții 
din cadrul Camerei de Comerț. Circa 50 de 
expoziții, organizate sub egida Camerei de 
Comerț, vor avea un caracter colectiv : ex
poziții naționale, expoziții generale de măr
furi și standuri de produse pe ramuri indus
triale în cadrul tîrgurilor internaționale. 
Totodată, economia noastră va continua să 
fie reprezentată la manifestări • specializate 
pe ramuri industriale, construcția de mașini 
deținind o poziție preponderentă.

Alături de tîrgurile la care țara noastră 
a devenit o prezență tradițională, anul 1971 
consemnează și citeva „premiere". Este vor- 

Dar Es
De ase-

Pekin, 
și Kuala

ba despre tirgurile de la Acera. 
Salaam, Nairobi, Bagdad și Beirut, 
menea, la Moscova, Buenos Aires, 
Dusseldorf, Belgrad, Tirana, Caracas 
Lumpur vor fi organizate expoziții naționale 
proprii.

(Agerpres)

VARȘOVIA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Simbătă au 
luat sfir.șit la Varșovia trata
tivele dintre delegațiile oficiale 
ale R. P. Polone și R. F. a 
Germaniei, in vederea semnării 
tratatului cu privire la norma
lizarea relațiilor dintie cele 
două țări, tratative începute la 
3 noiembrie a. c. Vineri au lu
crat cele două grupe de ex- 
perți, după care delegațiile, 
conduse de miniștrii de externe 
Stefan Jedrychowski și Walter 
Scheel, s-au întrunit in ședință 
plenară.

In cadrul unor conferințe de 
presă organizate imediat după 
încheierea lucrărilor, purtătorii 
de cuvint ai celor două dele
gații au informat ziariștii des
pre încheierea tratativelor. B. 
Poleszczuk, purtătorul de cu- 
vint al delegației poloneze, a 
declarat că ultimele două zile 
au fost hotărîtoare pentru reu-

șita convorbirilor. Tratativele 
s-au încheiat printr-un acord 
asupra textului definitiv al tra
tatului cu privire la normali
zarea relațiilor dmtre R. P. 
Polonă și R. F. a Germaniei. 
El a adăugat că au fost discu
tate și o serie de probleme con
crete legate de procesul de nor
malizare a relațiilor reciproce 
după intrarea tratatului in vi
goare.

S-a stabilit ca tratatul să fie 
parafat de miniștrii de externe 
ai celor două țări la 18 noiem
brie. B. Poleszczuk a precizat 
că convorbirile au fost inten
sive și grele, insă rezultatul 
final favorabil a confirmat do
rința și aspirația ambelor părți 
de a încheia pozitiv faza de
cisivă a tratativelor și de a 
pregăti. în acest fel. bazele 
pentru începerea unei noi etape 
în relațiile dintre cele două 
țări. El a arătat, de asemenea,

că textul tratatului \ 
blicat după semnare.

Purtătorul de cuvînt al de
legației vest-germane, Rudiger 
von Wechmar, a relevat că, 
in cuvintul său la ultima șe
dință plenară, ministrul Scheel 
a subliniat importanța deosebi
tă a acordului cure trebuie fo
losit ca un instrument menit 
să ducă la stabilirea unor re
lații noi intre cele două țări.

Comisia de redactare urmea
ză să lucreze la textul final, 
in așa fel îneît, la 18 noiem
brie, să fie gata pentru pa
ra fare.

★
Șeful delegației vest-germane 

la convorbiri, ministrul de ex
terne W. Scheel, a părăsit sim- 
bătă dimineața Varșovia, ple- 
cînd la Bonn. El va reveni in 
capitala poloneză la 18 noiem
brie, dată la care tratatul po- 
lono-vest-german urmează a fi 
parafat. x

Activitatea CEPECA
București, apreciată pozitiv

Gl-.NEVA 14 (Agerpres). — 
Comisia pentru activități prac
tice a Biroului Internațional al 
Muncii (BIM) a examinat si
tuația asistenței tehnice acor
date de OIM în 1969 și preli
minările pentru perioada 1970 
—1971. Comisia a luat notă de 
buna desfășurare a activității 
Centrului de perfecționare
cadrelor de conducere (CEPECA) 
din București și de planul de 
extindere a acestei activități.

In intervenția sa, 
tantul român, C. Mitran. 
preciat pozitiv asistența tehni
că oferită de Organizația In
ternațională a Muncii în anul

a

reprezen-
a a-

1969 și a subliniat necesitatea 
multiplicării formelor de co
operare care să permită comu
nității internaționale să bene
ficieze de experiența tuturor 
statelor în diversele domenii 
ale dezvoltării economice și so
ciale. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că rezultatele po
zitive ale seminarului interna
țional ce a avut loc recent la 
CEPECA-București, pe tema 
„Pregătirea conducerii pentru 
folosirea ordinatoarelor", vor 
impulsiona activitatea organi
zației în acest sector de mare 
importanță.

MOSCOVA

Plecarea spre Hanoi a delegației 
guvernamentale române condusă 
de tovarășul Gheorghe Radulescu

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Simbătă, 14 noiembrie, a ple
cat spre Hanoi delegația gu
vernamentală română, condusă 
de tovarășul Gheorghe Radu
lescu membru al Corniței ului 
Exe'utiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al “ 
România, 
vernului 
Vietnam, 
prietenie

Republicii Socialiste 
care, la invitația gu- 
Republicii Democrate 
va face o vizită de 
în aceastâ țară.

La plecare, pe aeroportul 
Șeremetievo, delegația română 
a fost salutată de ambasadorul 
României la Moscova, 
Marinescu.

Au fos prezenți N. 
secretarul C.A.E.R., 
Tho Chan, ambasadorul R. D. 
Vietnam, An Ciji-yuan, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze la Moscova, 
și alte persoane oficiale.

Teodor

Colaborarea
a C. C economică și

al Partidului tehnico-științifică
Muncii în domeniul

din Coreea industriei ușoare
dintre România

și Bulgaria

Ședinfa plenară

IN OKINAWA

Comitetul național 
minerilor din Marea Bri- 
hotârit declararea

generala

Argentina

14 (Agerpres). 
prima sa ședință

PHENIAN 
întrunit în 
plenară, nou) Comitet Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, desemnat la cel de-al 
V-lea Congres al partidului, 
l-a reales pe tovarășul Kim Ir 
Sen în funcția de secretar ge
neral al C.C., informează agen
ția ACTC. A fost anunțată, de 
asemenea, componența noului 
Comitet Politic și a Secretaria
tului C.C. al Partidului Muncii.

Agenția ACTC subliniază că 
al V-lea Congres al Partidului 
Muncii a confirmat justețea și 
forța liniei revoluționare de in
dependență și autoapărare pro
movate de partid, a făcut un 
bilanț al marilor victorii obți
nute în perioada care a trecut 
de la cel de-al IV-lea Congres 
al partidului.

SOFIA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite: La Sofia și-a în
cheiat lucrările prima ședin
ță a grupului de lucru mixt 
româno-bulgar pentru colabo
rare economică și tehnico- 
științifică în domeniul indus
triei ușoare. A fost semnat 
cu acest prilej un protocol.

In timpul șederii la Sofia, 
ing. Dobromir Sablici, ad
junct al ministrului industriei 
ușoare, condn-â'orul dol^a- 
ției îomâne, a fost primit de 
Dora Bclceva, ministrul in
dustriei ușoare din R P. 
Bulgaria. In cadrul întreve
derii au fost examinate po
sibilitățile de extindere și a- 
dîncire a colaborării recipro
ce în domeniile economic și 
tehnico-științific.

BUENOS AIRES 14 
pres). — In Argentina 
sfirșit greva generală de 36 de 
ore organizată de centrala sin
dicală CGT in semn de pro
test față de politica economi
că și socială a guvernului. La 
acțiune — a treia și cea mai 
lungă din ultima vreme — au 
luat parte aproximativ 3 mili
oane de persoane, ceea ce a a- 
vut ca efect paralizarea unor 
sectoare economice vitale ale 
țării. După încheierea grevei, 
Consiliul executiv a) CGT a 
dat publicității un comunicat în 
care subliniază importanța și 
succesul mișcării. In cadrul u- 
nui miting organizat la Buenos 
Aires. Jose Rucci. personalitate 
din conducerea CGT. a reafir
mat hotărîrea oamenilor mun
cii argentinieni de a continua 
lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

Tn cursul grevei, in capitală 
nu au fost înregistrate inciden
te violente. In orașele Tucuman 
și Salta, insă, s-au produs cioc
niri între forțele de ordine și 
greviști, soldate cu moartea u- 
nei persoane și rănirea a 20. 
Aproximativ 200 
stranți au 
gătură cu 
în aceste 
Consiliului 
forțelor de 
cut din nou 
celor ce reclamă 
•ea situației lor".

OPERAȚIUNE DE CAUTARE 
A CRIMINALULUI DE RĂZBOI 

JOSEF MENGELE

Comunicat comun

TOKIO 14. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: In Okinawa vor a- 
vea loc astăzi (duminică), a- 
legeri pentru desemnarea repre
zentanților populației locale in 
Dieta japoneză. Campania elec
torală a început în urmă cu 
două săptămîni în întreg ar
hipelagul Ryukyu, dar ea se 
desfășoară în principal in O- 
kinawa, insula cu cel mai ma
re număr de locuitori 
ximativ 80 la sută din popu
lația arhipelagului). Scrutinul 
de duminică are o semnificație 
deosebită : pentru prima dală

(api-o-

după 28 de ani, populația lo
cală iși va trimite reprezen
tanții in Parlamentul japonez; 
de asemenea, este pentru pri
ma dată în istoria arhipela
gului cind femeile vor putea 
participa la vot. Faptul că Sta
tele Unite ale Americii. care 
exercită în prezent administra
rea arhipelagului, au foșt de 
acord cu ținerea acestor alegeri 
înainte de retrocedarea efectivă 
a Okinawei (1972) este inter- ; 
pretat aici ca primul pas con- . 
creț spre trecerea insulelor sub 
autoritatea guvernului de la 
Tokio.

® In spațiul aerian al pro
vinciei Ha Tinh, din sudul R.D. 
Vietnam, a fost doborît vineri 
un avion de recunoaștere cu 
reacție al forțelor aeriene ale 
S.U.A., relatează agenția VNA

©■ O delgație economică gu- 
■ vernamentală bulgară, condusă 

. de Lîcezar Avramov, vicepre- 
.• ședințe al Consiliului de Miniș-

ministrul comerțului 
rior al R. I’. Bulgaria, a făcut 
o vizită oficială în Nigeria. Cu 
acest prilej au fost purtate con
vorbiri in probleme privind • 
dezvoltarea colaborării bulgaro- 
nigeriene și semnate acorduri 
de colaborare în domeniu] ști
inței, tehnicii și finanțelor, pre
cum și pentru deschiderea unei 
linii aeriene între cele două 
țări.

chino-pakistanez
PEKIN 14 (Ageip/es/. — La 

încheierea vizitei in R. P. Chi
neză a președintelui Pakista
nului. Agha Mohammad Yahya 
Khan, la Pekin a fost dat pu
blicității un comunicat comun, 
in car-e se relevă că cele două 
părți și-au exprimat deplina sa
tisfacție cu privire la dezvol
tarea iclițiilot prietenești in
tre cele două țări, relații ba
zate pe principiile respectării 
reciproce a suveranității și ii 
tegrității teritoriale, neagresiu
nii. neamestecului in treburile 
interne egalității și avantaju
lui reciproc. Părțile și-au ex
primat punctul de vedere, po
trivit căruia consolidarea in con
tinuare a relațiilor prietenești 
și de cooperare între China și 
Pakistan orespunde intereselor 
fundamentale și 
două popoare.

Reafirmînd că 
tcafn țările au

in-

dorinței celor

popoarele din 
dreptul sâ-și 

rezolve problemele lor fără 
ni : un fel de amestec din a- 
fară sau amenințare, cele două

râni rea
de demon- 

fost arestați. In le- 
incidentele produse 
orașe, comunicatul 
„condamnă excesele 
ordine, care au fă- 

victime în rîndul 
îmbunătâți-

VICTIMELE UNEI MALADII 
NECUNOSCUTE

MANILA 14 (Agerpres). - 
Aproximativ 50 de persoane 
au decedat in urma unei ma
ladii necunoscute in Insula 
Camiguin. din sudul Arhipe
lagului Filipinez. Potrivit decla
rației unui reprezentant al au
torităților medicale filipineze, 
alte 30 de persoane suferă de 

Acesta a 
vorba

ASUNCION 14 (Agerpres). 
- La Asuncion, in Paraguay, 
s-a anunțat că poliția locala 
a lansat o operațiune de cău
tare a criminalului de război 
Josef Mengele, pentru a-l adu
ce in fața unui tribunal. Agen
ția AP informează că manda
tul de arestare a 
in urma cererii ______
R.F. a Germaniei de extrăda
re a lui Mengele. Cunoscut 
in lumea întreagă pentru Cli
mele comise in timpul celui 
de-al doilea război mondial 
(ca medic a efectuat experien
țe diabolice pe deținuții din 
lagărele de concentrare), Men
gele se ascunde in America 
Latină din anul 1945. Unele 
informații arătau că Mengeie 
ar trăi in colonia germană din 
Paraguay, cunoscută sub nu
mele de „Noua Germanie".

fost lansat 
guvernului

NINSORI Șl POLEI IN 
SCOȚIA Șl NORDUL ANGLIEI

aceastâ maladie, 
precizat că ar putea fi 
de o formă gravă de 
sau de meningită, ori 
epidemie de friguri.

© Autoritățile columbiene au 
hotărît ridicarea stării de ur
gență instituită în urmă cu pa
tru luni, după ce adepții can
didatului învins la alegerile pre
zidențiale, fostul dictator Gus
tavo Rojas Pinilla, au amenin
țat că vor împiedica instala
rea noului președinte, Misael 
Pastrana Borrero. Au fost resta
bilite totodată libertățile civile. 
In ultima perioadă, in Colum
bia a domnit o atmosferă de 
calm.

LONDRA 14 (Agerpres). - 
Ninsorile și poleiul care au 
acoperit o serie de șosele din 
Scoția și regiunile Nordice ale 
Angliei au oferit insularilor de 
dincolo de Canalul Minecii 
primele necazuri ale iernii din 
acest an. Una dintre șoselele 
principale care, trecind pes
te Munții Pennini, leagă im
portantele localități Manches
ter și Leeds, a fost vreme de 
citeva ore blocată de zăpa
dă, in timp ce pe alte drumu'i 
s-au produs o serie de acci
dente de circulație. Ninsorile 
au fost însoțite de o sensibilă 
scădere a temperaturii.

FURT SPECTACULOS 
LA MONTEVIDEO

părți și-au exprimat spiijinul 
față de popoarele din Asia și 
Africa în lupta lor împotriva 
imperialismului și a tuturor for
melor de colonialism.

Părțile și-au afirmat, de a- 
semenea, hotărîrea lor de a 
acționa in direcția interzicerii 
complete și a distrugerii tutu
ror armelor nucleare. Partea 
pakistaneză iși manifestă inte
resul față de propunerea R. P. 
Chineze cu privire la convoca
rea unei conferințe a tuturor 
statelor lumii pentru discuta
rea problemei interzicerii com
plete și distrugerii armelor nu
cleare. se arată în comunicat.

★

La 14 noiembrie, la Pekin a 
fost semnat un acord cu privi
re la colaborarea economică și 
tehnică dintre R. P. Chineză și 
Pakistan.

In aceeași zi, președintele 
Pakistanului a părăsit Pekinul, 
plecind spre patrie.

£ Intr-un interviu acordat publicației algeriene „Rc- 
\olution africaine". primul ministru al Libanului, Saeb Sa
lam. a relevat „climatul de încredere și cooperare care 

i t rizează acum relațiile autorităților libaneze cu or
ganizațiile palestinieneT Subliniind că au fost luate mă
suri pentru depășirea vechilor divergențe dintre cele două 
părți, premierul Saeb Salam a exprimat sprijinul Libanu
lui p ntru mișcarea palestiniană. El a negat eficiența unei 
soluții impuse din afară pentru problemele conflictuale din 
Orientul Apropiat. Este imposibil de imaginat că o aseme
nea soluție, dacă ar exista, ar fi acceptată de către țările 
în cauză, a menționat el, subliniind, totodată, că nu poate 
fi pace în această regiune și in țările arabe dacă populației 
palestiniene nu i Se recunosc drepturile sale.

In sala Osterport din Copenhaga a avut loc ver
nisajul expoziției anuale a grupului de artiști „M-59-. In 
cadrul expoziției sint prezentate lucrări de pictură, sculp
tură și tapiserie aparținind unor cunoscuți artiști danezi. 
In fiecare an acest grup invită un artist străin de presti
giu. La actuala ediție, invitația a fost adresată pictorului, 
român Ion Nicodim, care a prezentat o serie de lucrări ‘ale 
creației sale. La inaugurarea expoziției au fost prezenți ar
tiști și critici de artă, precum și reprezentanți ai amba- 
sadei române. Expoziția s-a bucurat de succes, numeroși 
vizitatori apreciind valoarea operelor artistului român.

© In urma convorbirilor puitatc la Sofia, simbătă a 
fost semnat un protocol pe anul 1971 pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică intre Ministerele Agricul
turii și Industriei Alimentare din R P. Bulgaria și Minis
terul Industriei Alimentare al Republicii Socialiste Româ
nia. Documentul, semnat de Ion Plîngu, adjunct al mi
nistrului industriei alimentare, și Trankov Nikola, prim
adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, 
prevede ydincirea și lărgirea colaborării tehnico-științifice 
și economice, schimburi reciproce de documentații, cercetări 
comune, precum și schimburi dc delegații de specialiști in 
domeniul industriei alimentare.

®- Uniunea Sovietică și Ita
lia consideră că baza îmbună
tățirii situației din Europa con
stă în respectarea de către toate 
statele europene in relațiile din
tre ele a principiilor indepen
denței. suveranității, integrită
ții teritoriale, se arată in comu
nicatul sovieto-italian semnat 
la încheierea vizitei ministru
lui de externe sovietic, Andrei 
Gromîko, la Roma.

In cursul convorbirilor, păr
țile au relevat, de asemenea, 
necesitatea trecerii la o pregă
tire minuțioasă și activă a con
ferinței general europene.

Părțile și-au exprimat satis
facția in legătură cu dezvol
tarea favorabilă â relațiilor so- 
viețo-italiene și și-au manifes
tat intenția de a continua și 
adinei consultările politice bila
terale.

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). 
— Membrii unei organizații 
clandestine au comis la Mon
tevideo cel mai spectaculos 
furt din istoria Uruguayului. 
Un grup de 8 bărbați și 3 fe
mei au atacat o sucursală a 
Băncii Naționale din capitala 
țării, după ce in prealabil au 
răpit de acasă trei inalți func
ționari bancari. Sosiți la ban
că, atacatorii au imobiiizat 
șase paznici și aooi au silit pe 
ostatici să le deschidă seifu
rile, din care au ridicat bi
juterii in valoare de cîrra șase 
milioane dolari și 48 000 do
lari in numerar. întreaga ooli- 
ție a țării a fost lansată pe ur
mele autorilor atacului, ca>e 
fac parte din aceeași organi
zație care continuă să dețină 
ca ostatici pe consulul brazilian 
Alyosio Dias Gomide, răoit 
la finele lunii iulie, și pe *on- 
silierul american Claude Fly, 
răpit și pI la începutul lui 
august 1970.

CICLON DE O VIOLENȚA 
FĂRĂ PRECEDENT 

IN PAKISTAN

In pavilioanele de la Harumi 
Pieț- din Tokio a fost amena
jată pentru a 17-a oară con
secutiv expoziția anuală a au
tomobilului. Spre deosebire de 
anii precedenți cind expoziția 
avea două ediții, prima pentru 
automobilul japonez și a doua 
pentru automobilul străin vîn- 
dut pe piața niponă, de această 
dată o singură expoziție reu
nește producția industriei au
tomobilistice a Japoniei și a 
altor țări. Autoritatea dobin- 
dită în ultimii ani de firmele 
japoneze constructoare de auto
mobile a făcut posibilă compa
rarea, și in unele cazuri favo
rabile niponilor, a rezultatelor 
producției acestora cu cele ale 
producătorilor străini.

Industria constructoare
automobile a devenit, in scurt 
timp, una din principalele ra
muri ale economiei Japoniei, 
dezvoltindu-se continuu și in
tr-un ritm rapid. De la o pro
ducție de numai citeva zeci de

de

5
mii de automobile cit realiza 
acum 18 ani, Japonia fabrică 
anual circa 5 milioane de au
tovehicule, situîndu-se pe locul 
doi în lume, după Statele U- 
nite, fiind acum unul din con- 
curenții redutabili ai marilor 
grupuri vest-europene.

La o producție așa de mare 
este inevitabilă și o foarte ma
re varietate de automobile, 
autocamioane, autoutilitare, au
tovehicule speciale și motoci
clete. Pe o suprafață de 135 000 
m2 expun, in șapte pavilioane 
închise și intr-un larg spațiu 
in aer liber 241 firme japo
nezo producătoare de autove
hicule și de piese de schimb 
pentru acestea, precum și 33 
de firme străine : americane, 
vest-europene și australiene. 
Dintre cele peste 700 de ex
ponate japoneze se detașează, 
ca și in anii anteriori, auto
mobilele firmelor „Toyota" și 
„Nissan" — cele două mari 
producătoare nipone. Intre ele 
există o concurență strînsă, du-

pă cum scriu ziarele, pentru a- 
capararea picții automobilului 
de mic litraj în care deocam
dată întiietatea o deține firma 
„Toyota". In ce privește auto
mobilele mari de peste 2 000 
cm3, „Nissan" are prioritate cu 
numeroasele ei modele, intre 
care Cedric", „Gloria", „Skyli
ne", „President" și „Laurel" a- 
preciate de japonezi, îndeosebi 
pentru partea mecanică. „To
yota" prezintă o premieră : 
două automobile electrice de 
cite două persoane, pe trei roți, 
cu care firma se încadrează în 
eforturile ce se depun pentru 
îndepărtarea efectelor 
ale poluării atmosferei de că
tre automobile. ,,Honda" — cu
noscută în lume pentru cele 
mai bune motociclete, din care 
firma expune anul acesta o 
largă varietate, inclusiv moto
cicleta de 750 cm3 cu patru 
cilindri și patru carburatoare, 
și minimotocicleta „Monkey" 
pentru copii — aduce in aten
ția vizitatorilor un nou model

nocive

de automobil „Sedan" de 1300 
cm3. ..Toyota" mai expune două 
noi modele „Carina" și „Celia" 
de 1 400 și respectiv de 1600 
cm3, precum și un automobil 
sport ce se remarcă prin forma 
lui aerodinamică.

Și anul acesta „Toyo Kogyo" 
expune seria automobilelor 
.,Mazda' cu motor cu pistoane 
rotative, întregită cu modelul 
stil baracuda denumit „Capella".

In genera], firmele japoneze 
au pus anul acesta accent deo
sebit pe automobilul de capa
citate medie, menținînd și in
teresul lor din anii precedență 
față de automobilul de mic li- 
traj cu consum redus și foarte 
practic pentru străzile înguste 
japoneze, i 
și firma 
expune o 
automobile
care încearcă să înfrunte 
pe ceilalți doi mari producă
tori — ,,Toyota" și „Nissan".

Acest lucru îl 
„Mitsubishi"

> gamă largă 
„Colt-galant" 

să

face 
care 

de 
cu

Expoziția din acest an este 
organizată sub tema „O socie
tate mai bună și automobile 
pentru viitor"... Gindindu-se la 
ea organizatorii au avut în ve
dere cele două probleme extrem 
de acute în Japonia — poluarea 
atmosferei și intensificarea tra
ficului (deosebit de marc in 
ultimii doi ani). De aceea fir
mele prezentatoare au urbani
zat într-unul din pavilioane 
standuri speciale care înfățișea
ză vizitatorilor cercetările în
treprinse și rezultatele-obținute 
pînă în prezent în înlăturarea 
efectelor nocive ale poluării și 
descongestionarea traficului * 
marile orașe.

In alt pavilion, alături 
piesele de schimb fabricate 
firme mai mici, se află și nu
meroase dispozitive speciale 
pentru asigurarea funcționării 
normale a automobilelor.

în

de 
de

FI. ȚUIU
, Corespondent Agerpres la Tokio

DACCA 14 (Agerpres). - 
Un ciclon de o violență fără 
precedent a devastat litoralul 
Pakistanului de est. Telegra
mele transmise de agențiile 
internaționale de presă rela
tează că, in prezent este 
proape imposibil de a da o 
cifră, chiar și aproximativă, 
asupra pagubelor provocate 
unei vaste regiuni din Golful 
Bengal. Insula Hatiya a fost 
practic acoperită de apele 
Oceanului dezlănțuit.

Vintul extrem de puternic - 
peste 200 km pe oră, a smuls 
zeci de mii de arbori și a dis
trus sate întregi. Regiunile 
Khulna, Barisal, Moakhilo și 
Chittagong au avut cel mai 
mult de suferit de pe urma 
acestei calamități naturale. Po
trivit primelor informații, rela
tează agenția France Fresse, 
numărul mortilor este aproxi
mativ de 100 000. Pagubele 
provocate agriculturii din 
ceastă regiune, 1 ‘
gențiile de presă, nu pot 
încă evaluate.

Eforturile depuse de au
torități pentru a organiza aju
torarea sinistraților sint împie
dicate încă de furia uraganu
lui.

a-
relatează a-
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