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Două decenii de la alegerea 
organelor locale ale puterii de stat

CONSILIILE POPULARE, 
cadru optim de afirmare a 

potențialului creator al maselor

COMUNICAT
cu privire la consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

Traian BLAJ,
prim-vicepreședinte 

al Consiliului popular municipal

Se împlinesc, astăzi, 20 de 
ani de la înființarea organeior 
locale ale puterii de stat — con
siliile populare — eveniment 
de seamă în cadrul vieții so
ci al-poli ti ce și de stat a țării 
noastre.

Organe reprezentative prin 
care poporul își exercită pu
terea de stat în unitățile ad
ministrativ teritoriale, consilii
le populare asigură dezvoltarea 
și întărirea unității clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității, a tuturor oameni
lor muncii. Pe această linie, 
consiliilor populare le revine 
sarcina de a desfășura o largă 
muncă de educare a maselor în 
spiritul devotamentului față 
de patrie, față de cauza so
cialismului și internaționalis
mului socialist.

In desfășurarea vastei sale 
activități în domeniul con
strucției de stat, Partidul Co
munist Român a manifest.it o 
griiă permanentă pentru a 
statul democrat-popular să-și 
îndeplinească rolul și funcții’e 
sale. Aplicînd în mod creator, 
în condițiile concrete ale des
fășurării revoluției populare în 
țara noastră. învățătura mtrr- 
xist-leninistă despre stat și 
revoluție, partidul și-n adu- 
contribuția sa importantă în 
alegerea căilor și formelor de 
trecere la orînduirea socialistă, 
pentru sfărîmarea aparatului 
de stat vechi și constituirea 
noului aparat de stat, democrat 
popular. Astfel, în 4 aprilie 
1947 au fost instituite în toa

întreprinderea de panificație și morărit — Petroșani. 
Laboranta Ana Grivei și maistrul Ion Drag- mir executind 
controlul produselor finite. Foto S. POP

te comunele și județele comi
sii interimare care, prin con- 
punerea lor, erau chemate să 
îndeplinească sarcinile revo
luției populare. Prin acest act 
normativ s-au luat primele 
măsuri în vederea realizării 
unei strînse legături a apara
tului local de stat cu masele 
muncitoare. Originea consi
liilor populare poate fi astfel 
găsită în însăși embrionul pu
terii populare, care, sub con
ducerea partidului s-a ridicat 
împotriva dominației burghe
ziei și moșierimii.

Prima Constituție a Republi
cii Populare Române, adoptată” 
de Marea Adunare Națională 
la 13 aprilie 1948 a consacrat 
sfaturile populare ca organe 
reprezentative, de aceeași e- 
sență cu M.A.N. și subordonate 
ei. prin care oamenii muncii 
își exercită deplinătatea pu
terii de stat. Cum încă nu 
erau îndeplinite toate condi
țiile economice și social poli
tice necesare funcționării or
ganelor locale de tip nou. si 
nefiind statornicite norme pri
vitoare la alegerea deput iți- 
lor în sfaturile populare, prin 
L.eeea nr. 17 adoptată în -anul 
19-19, au fost instituite comite
tele provizorii investite cu 
dreptul ca.’pînă la efectuarea 
primelor alegeri pentru sfatu
rile populare, să exercite atri
buțiile organelor locale aie 
puterii de stat și ale comite
telor lor executive.

Constituția adoptată in anul 
1952 a consacrat cele două tră

sături caracteristice ale sfatu
rilor populare, ca organe aie 
puterii de stat. Ele au devenit 
cele mai largi organizații Je 
masă, organizațiile de stat că
rora le revenea rolul activ de 
a întări și adînci necontenit 
democratismul socialist în or
ganizarea de stat, prin atrage
rea tot mai intensă a oameni
lor muncii la conducerea tre
burilor de stat și obștești, la 
opera de construire a socia
lismului. In al doilea rînd ele 
au exercitat, in limitele legii, 
deplinătatea puterii în cadrul 
unităților administrativ-terito- 
riale. In noile condiții ale dez-

(Continuare in pag a 3-a)
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
in sprijinul valorificării resurselor adîncului

Tn zilele de 20 și 21 noiem
brie, la Institutul de mine din 
Petroșani a avut loc simpozio
nul științific „Metode și mij
loace de mare productivitate 
pentru exploatarea și valorifi
carea substanțelor minerale u- 
tile".

Actualul simpozion științific, 
ale cărui lucrări s-au desfășu
rat sub deviza „știința și cer
cetarea științifică în slujba 
practicii" a atras atenția a nu
meroase întreprinderi și insti
tuții din întreaga țară. Dovadă 
a interesului manifestat de a- 
cestea o constituie prezența la 
simpozion a numeroși specia

Condiția realizării de la bun început a sarcini 1 or 

sporite de plan pe 1971 la E. M. Dîlja :

CONCRtTI/ARtA 
ÎNTOCMAI Șl U TIMP A 
MĂSURILOR PRECONIZATE

Anul 1970 se încheie în cu- 
rînd. Un nou an, care va mar
ca o etapă superioară în con
strucția economică se pregă
tește de start. Oamenii muncii 
din Valea Jiului vor trece cu 
hotărîre la înfăptuirea noului 
plan cincinal.

Cum se pregătește colectivul 
minei Dîlja pentru 1971 ? Care 
sînt măsurile cele mai eficien
te pe care va trebui să le a- 
plice pentru a-și îmbunătăți 
activitatea ? Iată cîteva aspecte 
pe care le vom aborda suc
cint în continuare. Un adevăr 
verificat arată că trecerea de 
Ia un an de muncă la altul, 
presupune, in primul rînd, în
făptuirea integrală a planului la 
toți indicatorii pe anul în curs.

• Moment
I Zilele trecute, tinerii din 

noul contingent de militari

Iai companiei de pompieri 
din orașul Petroșani au de- 
Ipus jurăinintul. La festivita
te au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid 

I și de stat, ai comitetului 
I municipal U.T.C., o unitate 
I a gărzilor patriotice, precum 
I și un grup de pionieri.
I Intr-un cadru solemn, ti- 
Inerii care nu de mult au 

îmbrăcat haina ostășească, au 
I jurat că nu-și vor precupeți 
' eforturile pentru continua lor 
| pregătire politică, profesiona- 
• lă și de luptă, că-și vor în- 

liști din institutele de cercetări, 
a delegaților de la numeroase in
stitute de învățămînt superior. 
Bineînțeles, printre cei care au 
contribuit la reușita simpozio
nului au fost în primul rîr.d 
cadrele didactice și studenții 
T.M.P. După cum era și nor
mal, majoritatea din cele 80 
de lucrări și studii prezen
tate au abordat probleme im
portante de exploatare și va
lorificare ă substanțelor mine
rale utile. Pentru crearea po
sibilităților ca cei prezenți să 
urmărească lucrările prezentate 
după preferințe, organizatorii 

Acest adevăr este confirmat de 
realizările obținute de majori
tatea exploatărilor miniere din 
bazinul Văii Jiului.

Colectivul minei Dîlja. care 
se afirmă tot mai mult în fa
milia exploatărilor miniere, a 
încheiat primele 10 luni din a- 
cest an cu livrarea peste plan 
a 2 872 tone de cărbune. La 
aceasta, se adaugă realizarea 
lună de lună a producției mar
fă. obținerea de beneficii su
plimentare de peste 240 000 lei, 
precum și depășirea planului

O. HOGMAN 
șef serv, plan 

și analize economice

(Continuare in pag. a 3-a)

solemn •
deplini fără preget, in spi- j 
ritul faptelor de vitejie ale I 
companiilor din care fac . 
parte, îndatoririle ostășești. I 
pentru apărarea de incendii * 
a bunurilor materiale și a I 
vieții oamenilor muncii din • 
Valea Jiului, că, la nevoie, I 
vor apăra cu arma in mină I 
glia strămoșească, patria | 
noastră scumpă, cuceririle ( 
revoluționare ale poporului . 
muncitor. j

loan JITEA, 
plutonier, .

Compania de pompieri |
Petroșani 

au stabilit funcționarea a pa
tru secții.

De o atenție deosebită s-au 
bucurat studiile prezentate în 
cadrul secției I. exploatarea 
substanțelor minerale utile. La 
realizarea interesantelor teme 
prezentate aici au contribuit 
specialiști din Deva, Baia Ma
re, București și Petroșani. So
luționarea problemelor exploa- 
tcr.lor miniere a urmărit în
deosebi' eficiența economică. 
Lucrări ca „Cercetări privind

Nicolae LOBONȚ

(Continuare in pag. a 3-a)

Forjorii Nicolae Zvîg- 
nea și Iosif Kurta de 
la atelierul mecanic al 
E. M. Aninoasa la... 
flacăra mangalului.
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în imagini și fapte

cu

elec-

brăz- 
păm intui 
susținu- 

masivi 
beton.
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prest/g/oasa
Dinamismul constant al 

economiei noastre naționale 
capacitatea tehnică a indus
triei, aptă de a furniza pro
duse tot mai compe'"' 
cele realizate pe pla 
național, au consolidat defi
nitiv și edificator poziția 'fi
rii noastre în circuitul eco
nomic mondial, ea partici- 
pînd în diverse sectoare, de 
la egal la egal, alături de 
multe țări cu industrie re
putată. Aceste realități ji-au 
găsit confirmare în partici
pările țării noastre, tot mai 
numeroase și mai reprezen
tative, la tîrguri și expozi
ții internaționale. Astfel. în 
cursul anului 1970, economia 
națională a fost reprezenta
tă — cu expoziții generale 
de mărfuri, standuri de pro
duse pe ramuri industriale, 
sau oficii comerciale — la 
peste 100 de astfel de ma
nifestări, față de 69 în anul 
precedent, desfășurate în a- 
proape tot atîlea centre din 
Europa, Asia, Africa, Aihe-

Uzina de sîrmă din Buzău cu 
treaga capacitate proiectată. Anual 
tipuri de electrozi. In acest an ca 
economii la prețul de cost în

o capacitate de 100 000 tone annM, lucrează azi cu în 
se realizează circa 30 de soi ■ •te din tare numai 
urmare a organizării științifice a producției s au obținui 

valoare, de peste 2 milioane de lei.
In foto : Aspect din cadrul secției de fabricarea sirmei zincate

La 2 decembrie 1970, la Ber
lin a avut loc consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, de priete- 
tenie, colaborare și asistență 
mutuală.

La consfătuire au participat : 
din partea Republicii Popu

lare Bulgaria : Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria ; Stanko To
dorov, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar ; Ivan Bașcv, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria;

din Partea Republicii Socia

M. de kilome
tri de magistrale 
electrice 
dează | 
patriei, 
te de 
stîlpi de 
Fabrica de stilpi 
centrifugali Ti
tan din Bucu
rești aduce un 
deosebit aport la 
planul de 
trificare.

liste Cehoslovace : Gustav
Husak, prim-secretar al Comi
tetului Central ’al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia ; 
Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace ; Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului Comi
tetului Central, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia ; 
Jan Marko, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslo
vace ;

din partea Republicii «Demo
crate Germane : Walter Ul-

(Continuare in pag. a 4-a)

NOI FRONTURI 
DE LUCRU

Creșterea continuă a capaci
tăților de producție prin des
chiderea de noi abataje consti
tuie o preocupare de bază a 
conducerii minei Uricani. Ast
fel, încă din primele luni ale 
următorului an se preconizează 
deschiderea unor abataje fron
tale în panoul 3 din cadrul sec
torului I, precum și în blocul 
V/I din cadrul sectorului III. 
De asemenea, în raza de acti
vitate a sectorului II vor intra 
în lucru două abataje cameră 
în blocul IV, sub orizontul 5:1, 
înlocuind la timp fronturile ca
re vor fi închise.

------------------------------ ■

Excursie
Comisia de turism pentru ti

neret a Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C. organizea
ză, în zilele de 2—7 aprilie 
1971 o excursie cu autocarul în 
Iugoslavia. Costul unei excursii 
este de 651 lei. Plecarea va a- 
vea loc în dimineața zilei de 
2 aprilie din Petroșani.

înscrierile se primesc la a- 
genția de turism a Comitetului 
municipal din strada Republicii 
nr. 29 A, telefon 1098, pre
cum și la sediul comitetului 
municipal al U.T.C. din strada 
Republicii nr. 90, telefon 1465. 
Ultima zi de înscriere este 28 
decembrie a. c.

Un nou pode( 
peste Jiu

In dreptul minei Livczeni 
se execută, peste Jiu, un nou 
p ;deț suspendat pe cabluri de 
oțel avînd lungimea de 102 
metri și lățimea de 1,80 me
tri. Lucrarea executată de 
T.C.M.M. se înscrie în cadrul 
acțiunilor inițiate de consi
liul popular municipal pen
tru înlăturarea urmărilor i- 
nundațiilor din vară, și va 
asigura trecerea peste Jiu a 
locuitorilor din Dîlja Mică.

Premise ale îndeplinirii 
planului anual

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al în
treprinderii de lucrări hidrotehnice speciale de la Uricani 

i și-a creat din (imp premisele îndeplinirii cu succes a sarci
nilor de plan din acest an. Un prim succes a fost înre- 

• gistrat la finele lunii octombrie, dală care a marcat inde- 
plinirea sarcinilor planului la zi, in proporție de 100,6 la 
sută. Continuind șirul realizărilor, in luna noiembrie au 
fost predate beneficiarilor numeroase lucrări auxiliare la 
Valea de Pești precum și alte lucrări de regularizare a 
albiilor unor riuri din municipiu.

Valoarea totală a lucrărilor predate in ultima lună și 
a celor aflate în curs de predare însumează peste 20 mi
lioane lei.

| în Editura polit că

I
'< a apărut : c

J NICOLAE CEAUȘESCU I

< Expunere la ședința Comitetului s 
ț Executiv al C. C. al P. C. R. și a « 
' guvernului «
; — 25 noiembrie 1970 — «

manifest.it
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Aplicații ale 
cristalelor lichide

In cea. 120 de referate ținute la cel de-al III-lea Con
gres internațional asupra cristalelor lichide, care a avut loc 
in Berlinul occidental, s-au oglindit numeroase rezultate 
obținute de specialiști din lumea întreagă în acest domeniu 
relativ tinăr.

In ultima vreme, o dezvoltare bazată pe practică a 
creat perspective importante de aplicare a cristalelor lichide 
in tehnica modernă. Cu ajutorul lor se pot colora, de pildă, 
prin impulsuri magnetice dirijate, cifrele de pe ecranul lu
minos al calculatoarelor electronice. La încălzirea egală a 
unor piese, a căror suprafață a fost preparată cu o sub
stanță din familia cristalelor lichide, porțiunile defecte ca
pătă altă culoare decît restul piesei investigate. Daca se 
aplică un astfel de preparat pe pielea unui pacient, el tră
dează existența unei tumori, prin schimbarea culorii pielei 
de deasupra regiunii bolnave. Această descoperire va avea 
o importanță deosebită la depistarea timpurie a cancerului.

a razelor luminoase în adîn
cimea stratului nu poate fi a- 
plicat în prezent decît cu e- 
mulsii puțin sensibile și cu gra- 
nulație extrem de fină. Vor fi 
necesare perfecționări ulterioa
re pentru ca „Micromask1- să 
fie utilizabil pe scară largă.

Electronica 
în minerit

Oamenii de știință ucrainieni 
sini autorii unui dispozitiv e-

Cibernetica
A111 

construcții
La Sofia a fost organizat In

stitutul pentru cibernetica în 
construcții, a cărui sarcină este 
de a contribui la introducerea 
ciberneticii în procesul de con
struire a marilor întreprinderi, 
hidrocentrale. Computerele sale 
alcătuiesc documentarea (proiec
te și devize) optimă din punct 
de vedere economic, precum și 
grafice pentru diverse obiecti
ve de construcție. In felul a- 
cesta se asigură o mai bună 
organizare a lucrărilor dc con-

Secretul

3BBBBB BBnSBBBBBBBBBBBBBaBBBQBBBBI

Plăci fotografice 
pentru reproducerea 
circuitelor imprimate

Moldovenii creșteau reni ?

Plăcile fotografice, denumite 
„Micromask", realizate de fir
ma „Acva-Gevaert", sînt desti
nate reproducerii circuitelor im
primate. Puterea lor de rezo
luție depășește 2 000 linii pe 
mm. Acest rezultat s-a obți
nut grație unei noi materii de 
protecție contra naloului; a- 
ceasta este repartizată în toa
ta adîncimea stratului filmului

și devine transparentă la de
velopare. Dispersia razelor lu
minoase în emulsie in timpul 
expunerii are o influență sen
sibilă asupra fidelității imagi
nii; pînă jn prezent, ea era 
controlată prin straturile de 
absorbție amplasate pe rever
sul filmului sau al plăcii ori 
între emulsie și suport.

Noul procedeu de absorbție

lectronic pentru controlarea 
funcționării excavatoarelor pă- 
șitoare. El deschide perspecti
ve promițătoare în domeniul 
creării de exploatări carbonife
re la zi semiautomate.

Dispozitivul, integral tranzis
torizat, înlocuiește cu succes 
munca topografilor de mine, 
furnizînd o estimare exactă și 
obiectivă a funcționării mașini
lor.

încercată in Ucraina, apara
tura a vădit o înaltă eficiență 
și precizie.

strucție, se reduc termenele.
La acest institut au fost deja 

elaborate proiectele noului com
plex balnear Albena, de pe 
litoralul Mării Negre, termocen
tralei Varna. întreprinderilor 
chimice de Ia Vidin și altor 
obiective. In prezent este în 
curs de pregătire materialul do
cumentar pentru prima cen
trală atomdelectrică de la Koz- 
lodui. pentru întreprinderi chi
mice in orașul Sviștov. și pen
tru turnul de televiziune ce va 
fi înălțat în Bulgaria de nord- 
est.

faianței 
egiptene

Profesorul Noble, de la Mu
zeul din New York, a desco
perit, după îndelungate cerce
tări, taina faianței egiptene 
din obiectele descoperite în 
mormintele faraonilor. Este 
vorbii de faianța cu aspect sti
clos de cel mai vechi tip, din 
care se efectuau elementele de
corative ale artei egiptene, sta
tuete, tăvi, mici articole de ce
ramică. Substanța din care erau 
fabricate, denumită de prof. 
Noble natron, este o combina
ție chimică care se găsește în 
apa lacurilor.

Faianța egipteană, cu o vechi
me de 7 000 ani, are un aspect 
sticlos. Or. cea mai fină ce
ramică actuală este fabricată 
din argilă și acoperită cu oxid 
de cupru care îi dă un aspect 
strălucitor.

In faianța din care sînt fa
bricate obiectele egiptene nu 
există nici urmă de argilă. Lu
ciul de pe ele se obținea pri- 
tr-un amestec de cuarț pisat 
și natron, folosit, de altfel și la 
conservarea mumiilor. Pentru 
colorarea ceramicii se foloseau 
oxizii de metale : cupru pentru 
culoare albastră, mangan pentru 
cea roșie, fier pentru cea gal
benă și amestec de cupru și 
fier pentru culoarea verde.

asia

i Clubul
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performanțelor
In localitatea climaterică Pon- 

tresina există lin club sportiv 
exclusiv; .Clubul 8 847". Este 
admis ca membru cel care în
tr-o zi, între orele 8,30—16. reu
șește să facă 12 curse cu schiu- 
rile sau bobul și un mar >»ină 
la virful Piz. I.agalb. Cu a- 
ceste performante vilegia*"ris- 
tul respectiv va fi cucerit e- 
1 bivalentele unei altitudini <ie 
3 847 ni — exact înălțimea vîr- 
fului Everest. Un avantaj ofe
rit membrilor clubului : pină la 
ora 9 dimineața, ci sînt trans
portați gratuit cu telefericul 
pînă la Piz Lagalb.

Cine
a inventat

Se știa pinâ nu de mult că primele terenuri cultivate 
nu existat în urmă cu 7 000 de ani în Mesopotamia și alte 
regiuni din Orientul Mijlociu și că popoarele care locuiau 
aici au fost, de asemenea, primele care au început să do
mesticească animalele și să cultive plantele.

Doi profesori de Ia Universitatea Cambridge, E. S. 
Heaggs și M. R. Dgearman. presupun însă că schimbările 
ce s-au petrecut in timpul perioadei glaciale reprezintă un 
factor imp irtant in „apropierea* dintre om și animal în 
diferite regiuni ale Europei și Orientului Mijlociu. Astfel, 
de exemplu, ei afirmă că locuitorii Moldovei creșteau reni 
In secolul al IN-lea i.e.n. Dar pe măsură ce gheata se te- 
trăgea, renii plecau și ei o dată cu aceasta spre nord. Cei 
doi savanți americani notează acest moment ca începutul 
domesticirii și creșterii de către locuitorii Moldovei a altor 
animale.

Potrivit părerii generale asupra evoluției culturii, omul, 
începîndu-și activitatea ca vinător și adunînd jarbă, devine 
cu timpul crescător de animale și agricultor. Cei doi pro
fesori consideră că animalele domestice au apărut într-o 
epocă mai timpurie decît se considera pină în prezent, 
lată de ce ei socotesc că Orientul Apropiat nu era decît 
acea „răscruce de drumuri*, unde se întilneau locuitorii 
regiunilor cu clime reci, temperate și tropicale.

DEZVOLTAREA TEORIEI RELATIVITĂȚII
Sint considerate „fictive** a- 

numite forțe în fizică, de exem
plu forța centrifugă și forța 
Coriolis. Ele apar, probabil, în 
esență, in urma distribuirii și 
mișcării materiei în Univers, 
și nu sînt cauzate de șocuri 
dinamice. In afară de aceasta, 
potrivit principiilor lui Einstein, 
aceleași forțe generate de ac
țiunea gravitației pot apare in
tr-un sistem anumit, cum este 
Pămîntul, care se rotește în 
raport cu un univers fix, fie 
într-un sistem aflat in stare de

repaos, aflat într-un univers ce 
se rotește.

Cercetătorii de la Universi
tatea din statul Texas (dr. I. 
Ehlers și dr. W. Rindler), dez- 
voltind principiile lui Einstein, 
au determinat caracteristicile 
cîmpului magnetic format de o 
sferă electrică staționară în
conjurată de un înveliș masiv 
ce se rotește.

Se știe că o sarcină electrică 
în mișcare creează un cîmp 
magnetic. Astfel, dacă sarcina 
este statică și orice altceva se

mișcă, ne putem aștepta să ob
servăm un cîmp magnetic. Fi
zicieni de Ia Universitatea din 
statul Texas au folosit teoria 
relativității generale pentru a 
găsi cîmpul magnetic format de 
Universul ce se rotește (în ca
zul de față, învelișul masiv). 
Rezultatele obținute concordă 
cu argumentele filozofice ale 
lui Einstein. Din păcate, e- 
fectul nu poate fi verificat ex
perimental. întrucît valoarea sa 
este atit de mică, incit nu poate 
fi detectată în laborator.

Avioanele influențează... clima
Sînt oare avioanele cu reacție cauza înrăutățirii climei ? 

lată răspunsul unor oameni de știință americani.
Dr. Bryson, de la Universitatea Wisconsin, a constatat 

că în spațiul aerian al Atlanticului, între S.U.A. și Europa, 
se găsesc 5—10 la sută mai mulți nori decit cu un deceniu 
în urmă. Aceștia sint formați în urma arderii combusti
bilului la avioanele cu reacție care efectuează transportul 
transatlantic la mare altitudine. Lucrurile urmează să se 
agraveze, ținind seama de faptul că noile avioane super
sonice ale viitorului apropiat au un consum de combustibil 
mult mai ridicat, provocînd un proces de condensare mult 
mai intens și nori mult mai mari.

O creștere a cantității de nori înseamnă o scădere a 
radiațiilor solare pe Pămînt, ceea ce poate duce la o înrău
tățire a climei. Potrivit dr. Aynsley, înmulțirea norilor cu 
5 la sută ar fi suficientă pentru a provoca o scădere sim
țitoare a temperaturii medii anuale, deși norii de mare 
altitufline formați de avioanele cu reacție nu au același 
efect izolator ca norii naturali, de mică altitudine.

I macaroanele ?
I
I

Macaroanele fac parte din 
mîncărurile îndrăgite ale ita
lienilor. Marco dădea produse- 

I lor sale cele mai năstrușnice 
(denumiri : „Urechile cățelului**, 

..Buclele popii*.

i .......
| el tubulețe lungi și subți

REBUS - REBUS
ORIZONTAL: 1) Luată pe 

drum — Călărețul... posesiv;
2) Merg împreună; 3) Lasă ur
me prin zăpadă — Vajnic sus
ținător al... cramei; 4) Vin și 
pleacă la miezul nopții — Iți 
fac figuri; 5) Loc de pîrtie — 
In pantă !: 6) Măsuri — Nu 
dau drumul vorbelor; 7) Iți a- 
rată drumul — Grădiniță sub 
troiene; 8) Nu lasă un... leu 
în drum; 9) Pîrtii.

VERTICAL: 1) Drumuri pe 
pîrtii; 2) A cobori pe pîrtie;
3) Furt la drumul mare — 
Schimbă direcția; 4) Trag să
niile pe pîrtii — Elan !: 5) In 
căzătură ! (de o cotitură !) — 
Merg împreună; 6) Din loc in 
loc (pop.) — Nu dă diCimul...; 
7) I-a dat drumul; 8) La în
ceputul drumului — II aduce 
Moș Gorilă; 9) Pe pirtia asta
— Se ține bine.

Iosif MIC

ORIZONTAL : 1) Bune la să- 
niuș; 2) A merge cu sania pe 
pîrtie în sus — Claxonează 
invers !; 3) La sania... — ...Pe 
lingă pomi!; 4) Duc sania
(pop.) — A pictat ..Iarna1-; 5) 
Se rupe la săniuș — La să
niuș...; 6) ...Pe zăpadă... — 
...trage sforile; 7) Pe pîrtie — 
Bună la prim-ajutor; 8) Două 
la sanie — Localitate în Ar
gentina; 9) Trage sania în nord
— Pe tălpile săniei.

VERTICAL: 1) Aclimatizate 
pe zăpadă; 2) Autorul poeziei 
„Sanie* — Trage la sanie; 3) 
Autorul poeziei „Săniile* — 
Rizuri pe alunecuș; 4) Lipită
— Pene !; 5) In timp ! — La 
săniuță; 6) In troică ! — Gust 
la căzătură; 7) Bune la săniuș
— Trage cu rage; 9) Pîrtii pen
tru săniuțe.

Hangarul 
din

Frankfurt
Cel mai mare hangar de a- 

vioane din lume se află la ae
roportul ..Rhein-Main" din 
Frankfurt. Aici pol fi verificate 
și reparate concomitent pînă la 
șase avioane de tipul „Boeing- 
747". Hangarul nu reprezintă o 
raritate doar prin construcție, 
ci și prin compoziția arhitec
turală. Acoperișul lui se spri
jină doar pe un pilon central 
iar părțile laterale sint libere, 
fără pereți.

Vasile MOLODF.Ț

... ORIZONTAL : 1) Cădere în 
cap (fig.): 2) Se bate cap in 
cap cu... dezordonatul; 3) Cu 
cap... la școală — Făcut cu 
cap (fig.); 4) In cap la re
fren popular — Te alegi cu 
el cînd dai cu capul; 5) Ivit 
la cap! — Un „sfint Niculae" 
pentru cap; 6) Mioriță — Alt 
cap de refren: 7) Raza zilei 
în cap ! — Tembel la cap ! — 
Miță fără cap!; 8) Denumire 
de formă temporală veche 
(sanscrită, greacă etc.) — Cu 
economia în cap!: 9) Mascat 
la cap.

VERTICAL : 1) Vindecat mai 
la... cap; 2) Are ecran la cap:
3) Te amețește de cap — Ra-
nă în cap '....: 4) .. .și rival Ia
cap -- Din capul locului; 5)
Bătut în cap.„ — . ..la cui ! —
Mese fără cap...: 6) 1] auzi cu
noaptea-n cap — Tuș gol !:: 7)

La sfîrșit <le

Prevederi făcute cu... cap: 8) 
Se bate cap in cap la verde... 
— ...și cu religia (pl.): 9) Cap 
răsăritean — Are in cap „an
tet".

Ion LICIU

plan cincinal

(Criptografie 33.7,2,43)
Nelu OPKIȘ

— Uite ce ți-a adus Moș Ge- 
rilâ !...

— Putea să-mi aducă un urs 

că blană de iepure am !...

ATENȚIE LA INJECȚIILE 
INTRAVENOASE!

Publicația britanică „The 
Lancet* atrage atenția asupra 
pericolului pe care-1 pot pre
zenta injecțiile intravenoasc cu 
produse combinate, practicate 
pentru a evita neplăcerile unei 
injecții suplimentare care ar 
trebui să fie administrată pa
cientului. In anumite împre
jurări, penicilina și alte anti
biotice se pot transforma repe
de în soluții acide. Heparina 
este incomparabilă cu hidro- 
cortizonul și vitaminele B și C.

Revista atrage atenția că 
prea puțini medici sint avizați 
în biochimie pentru a aprecia 
corect riscurile ce decurg din 
diferite produse combinate și 
care nu ar trebui să fie intro
duse direct in sîngele pacien- 
ților.

TRATAMENT AL CIROZEI
Dr. Roger Benichoux, de la 

Universitatea din Strasbourg, a 
făcut o comunicare la Congre
sul societății europene de chi
rurgie experimentală în legă
tură cu grefele hepatice, in 
care a arătat că grefarea unei 
bucăți de splină pe un ficat

bolnav duce la vindecarea ci
rozei.

Rezultatele obținute prin a- 
ceastă experiență sînt conside
rate încurajatoare. 11 bolnavi, 
care au fost supuși unei in
tervenții chirurgicale de acest 
fel, și-au reluat lucrul. Ope
rația constă în introducerea u- 
nui lob de splină în lobul sting

al ficatului care a fost ante
rior deschis. Creșterea fluxu
lui sanguin în porțiunea gre
fată d'uce la regenerarea fica
tului cirotic.

înainte de a fi practicată la 
oameni, operația a fost experi
mentată pe cîini și iepuri. Se 
preconizează că succesul opera
ției impune o abstinență abso
lută de la alcool.

BRĂȚĂRI în medicina

400 000 de americani suferinzi 
de alergie, diabet sau, pur și 
simplu, de miopie sau presbi- 
tism au fost dotați cu brățări 
ale fondului „Medical Alert*. 
Pentru informarea medicilor, pe 
aceste brățări a fost gravat un 
text care consemnează ce a- 
nume nu este tolerat de pur
tătorul brățării, sau boala de 
care suferă. Aceste brățări per
mit medicilor din serviciile de 
urgență să ia măsurile cuve
nite în caz de accident, evi- 
tîndu-se astfel aplicarea unui 
tratament sau administrarea 
unui medicament contraindicat 
purtătorului brățării.

Dacă medicul are nevoie de 
informații suplimentare, el Ie 
poate obține telefonic la orice 
oră din zi sau noapte de la 
„Medical Alert”, comunicind in 
acest scop numărul de pe bră
țară.

Datele statistice colectate de 
Asociația medicală americană 
arată că fiecare al patrulea sau 
al cincilea american are te
meiuri pentru a purta astfel dc 
brățări.

C A R I C A r ii r a
peste hotare

„Blanco y Negrou (Madrid) învățăm copilul să meargă „Stirșel" (Sofia)

O dată, fiica lui Aroni se 
juca cu un aluat, răsucind din 

tiri, șl 
(întinzindu-le apoi pe o frînghie 

de rufe. De aici lui Aroni i-a 
| venit ideea să facă ceea ce azi 
I denumim macaroane. Gospoda

rul inventiv a gătit bețișoarele I de aluat, le-a adăugat un sos t special de tomate și le-a ofe
rit clienților. Consumatorii au 
* >st în extaz. Circiuma lui Mar- 

E ;o Aroni a devenit unu] din I localurile preferate ale napoli- 
| tanilor. La o mincare bună, un 
■ preț bun, și-a spus Aroni și a I trecut la acțiune. După puțin 
| timp, avea să ia naștere prima 
■ fabrică de macaroane din lume.

|ta
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Lindbergh 
accidentat

Aviatorul Charles Lindbergh, 
vestitul cuceritor al Atlanticu
lui, a scăpat cu viață, ca prin 
minune, in timp ce efectua o 
aterizare forțată, pe un avion 
cu un singur motor. în nordul 
Filipinelor. Accidentul, care ar 
fi putut fi fatal, a provocat 
lui Lindbergh și însoțitorului 
său doar răni ușoare.

Solicitare 
stranie

Un membru al conducerii* 
municipalității dintr-o localita
te irlandeză a cerut intr-o șe
dință de lucru să se adopte 
măsuri in vederea extinderii 
cimitirului orașului. El și-a ar
gumentat propunerea arătînd că 
in oraș au sosit... doi noi me
dici.

Operație 
dificilă

Recensămîntul este o activi- ' 
late inofensivă dacă se desfă
șoară in condiții obișnuite. Da
că insă cei recenzați sini tigri 
atunci operația devine d’n < !e 
mai periculoase. Pentru a o pu
ma duce la bun sfirșit, biologii 
sovietici au elaborat o metodă 
originală in care un loc deo
sebit l-a ocupat aviația. De la 
bordul elicopterelor și avioa
nelor s-a stabilit că tigrii se 
găsesc îndeosebi intr-o regiune 
situată la 80—100 km de Vla
divostok și că numărul'lor de-

I pășește suta.

Paradox
Un ziar american a consem

nat faptul surprinzător că Mi
nisterul Sănătății al S.l .A. 
cheltuiește anual suma de 2.1 
milioane dolari pentru campa
nia împotriva fumatului, in 
timp ce Ministerul Agricultu
rii alocă anual suma de 1.8 
milioane dolari pentru sprijini
rea cultivatorilor de tutun...

Familie de cactuși la 

Grâdina botanicâ din 
Cluj.

Foto : C. GHENA
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ză dear de 4 ani la mină. Este 
Insă omul pasionat de meseria 
sa, bîntuit de neaslimpăr. preo
cupat de munca sa, de munca 
oamenilor. Mai mult. In per
soana lui s-au împletit atît de 
perfect preocupările de produc
ție cu cele de organizație, 
fund a'es de trei ani la rind 
in broul comitetului U.T.C. pe 
mină.

Evoluția sa pe timpul mir.e- 
r tului a fost rapidă. impusă 
de calitățile sale profesionale. 
Locțiitor de șef de sector mai 
Intii, apoi conducător tehnic de 
zonă și ir. prezent șef al unuia 
dintre cele mai mari și mai 
mecanizate sectoare din Valea 
Jiului. Patru litere — O.M.K T. 
— vorbesc singure despre ran- 
dnmentul. elanul tineresc și 
vrednicia anmenilor din acest 
sector. Cu ac; >t complex mo
dern, sectorul condus de tină- 
mi inginer Gheorghe Marchiș, 
do la mina Paroșeni, a depășit 
planul pe 11 luni cu 27 894 tone 
de cărbune, a depășit produc- 
tivitatca muncii cu 1,5 tone/post,

brigăzile realizînd ciștiguri sub
stanțiale.
Toate acestea dovedesc coeziu
nea acestui colectiv de mineri.

• vrednicia lor, dragostea cu care 
muncesc știind că eforturile le 
sînt pe deplin răsplătite. Și mai 
dovedesc calitățile și capacita
tea de muncă a tinăruluj ingi
ner șef de sector Gheorghe 
Marchiș, pe care-1 frămintă 
orice problemă a producției, a 
oamenilor, care uită și de timp 
și de spațiu atunci tind trebuie 
să fie acolo unde cărbunele își 
așteaptă dezrobirea do întuneri
cul rece, pentru a călători la 
ziuă spre marele hambar al 
economie: naționale. Și brațele 
bravilor mineri ij descătușează 
cu pricepere, li ajută în mun
că O.M.K .T.-ul, tehnica moder
nă, indicațiile inginerului șef 
de sector.

Un cincinal rodnic care-și 
încheie ciclul peste puține zile 
l-a avut în marele său detașa
ment de mineri și pe tînărul 
inginer Gheorghe Marchiș, pe 
care l-a lansat pe orbita valo
rilor în mineritul Văii Jiului.

Un nou cincinal, pe care-1 
dorim mai rodnic, și care-și va 
începe ciclul peste puține zile, 
il va avea in marele său deta
șament de mineri și pe tînărul 
inginer Gheorghe Marchiș, a 
cărui pregătire profesională, ca
pacitatea de muncă și de dărui
re în muncă vor fi atuuri pre
țioase pentru obținerea unor 
noi și valoroase succese ale 
minerilor de la Paroșeni.

Mina însăși este tînără. Oa
menii ei sînt tineri. Rezultatele 
lor sînt insă deosebite. Și vor 
fi, cu siguranță, mai bune în 
anii care vin. Vor fi așa pentru 
că tinerețea este puternică, are 
clan și fantezie. 'Directorul mi
nei Paroșeni. inc-norul Dan Su- 
rulescu. la fel de tînăr ca ma
joritatea angajaților unită
ții pe care o conduce, avea 
numai cuvinte bune despre ti
nerii săi colaboratori. ..Mulți 
sînt buni. Foarte mulți sînt 
buni. Aș nedreptății pe unii, 
dacă aș adăuga un plus de a- 
prcciere pentru alții. Dar cu 
inginerul Gheorghe Marchiș. nu 
cred că greșesc".
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Munca rodnică, viata
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etc., chestiuni mereu discutate 
la fiecare analiză asupra roa
delor muncii colectivelor noas
tre. Fără a cei cela toată com- 
p.exitatea determinantelor sta
bilității cadrelor, coeficientului 
de folosire a timpului de lucru, 
disponibilităților psihice condi- 
ționante ale muncii pline de 
dăruire și inițiativă, ținem să 
subliniem un adevăr de mult 
și de multe ori afirmat : pro
ductivitatea. calitatea muncii 
sînt in dependență directă cu 
modul in care oamenii iși re
fac, după programul de lucru, 
forțele, potențialul fizic și psi
hic pentru solicitările de a 
doua zi. Or. pentru aceasta e 
r>‘ \ ne în primul rind de con
diții. de o bază materială op
timă relaxării, agrementului, 
lată considerentul care justifi
că cu prisosință întrebarea i 
in condițiile dezvoltării indus
triale impetuoase a municipiu
lui — cu fenomenele ei speci- 
(■ e : zgomot, poluarea aerului, 
consum intens de energie fi
zică și intelectuală — agremen
tul. baza lui materială. țin 
pusul cu necesitățile, oferă con
dițiile ca oamenii să se poată 
destinde și bucura de aer, soa
re, de a-și reface potențele, 
de a-și menține echilibrul fi
ziologic optim în vederea ob
ținerii în continuare a unor 
randamente maxime ?

Au fost poate unii din cei 
în măsură să răspundă 
acestei întrebări care 

nu au pătruns valoarea noțiu
nii de agrement, care nu au în
țeles acel adevăr elementar 
demonstrat nu o dată în lite
ratura de specialitate că. pre
cum existența umană nu poate 
f> concepută fără muncă, la 
rîndul ei nici munca nu poate 
fi concepută fără o recreere 
rațională. Au fost poate alții 
care au invocat o altă filozo
fie a resemnării : ..Ce să ne 
mai gîndim la bazele de agre
ment ? Pentru timpul nostru 
liber este suficient și ceea ce 
avem" Acestora din urmă le 
putem replica : prin recenta 
hotărîre a conducerii de par
tid si de stat exploatările mi
niere vor lucra cu un program 
de lucru redus, de 6 ore. Deci 
1 no ’:ber va exista. întreba
rea ce se pune este : va fi 
cheltuit acest timp rațional, 
in conformitate cu cerințele 
civilizației ? Dar să mai reți
nem o chestiune : progresele 
ce le au de realizat în urmă
torul cincinal unitățile noastre 
sub raportul indicatoriloi ca
litativi reclamă ordine și în

privința stabilității forței de 
muncă. Or, pentru a se stabi
liza spre a se integra plenar 
în viața și exigențele colecti
velor miniere, spre a se adap
ta cerințelor muncii în subte
ran, oamenii mai au nevoie și 
dc satisfacții spirituale după 
orele de muncă, de condiții de 
destindere, de locuri care să-i 
atragă spre a se atașa mediului 
in care au intrat, să îndrăgeas
că localitatea în care trăiesc și 
să n-o mai părăsească.

In fine, pentru a găsi răs
puns la întrebarea dacă condi
țiile noastre social-culturale 
sînt pe măsura acestor cerințe, 
e suficient să ne reamintim 
concluzia desprinsă din dezba
terile din cadrul ultimei sesiuni 
a Consiliului popular munici
pal, și anume că în domeniul 
amenajării bazelor de agre
ment municipiul nostru, Petro- 
șaninl, mai ales, continuă să 
fie deficitar. Că avem unele 
rezultate, nu contestă nimeni. 
Dar ritmul realizărilor în acest 
domeniu nu poate mulțumi. 
Sesiunea a evidențiat tărăgă
narea unor obiective pe cît 
de simple pe atît de reclamate 
de viață. încheiem anul cu res
tanțe Ia obiective, care prin 
interes, inițiativă, prin investi
rea unor eforturi materiale mi
nime. dar printr-o preocupare 
sporită din partea edililor noș
tri. din partea conducătorilor 
întreprinderilor și instituțiilor 
puteau prinde contur spre sa
tisfacția unanimă a cetățeni
lor, a familiilor lor. In fine, 
regretul e real. Totuși, conside
rentele social-economice expu
se în prima parte a prezente
lor rînduri ne obligă să pri
vim înainte la ce se va reali
za în viitor.

A

In ultima sesiune a Con
siliului popular muni
cipal s-au prevăzut neu

tru anul care vine, o dată cu 
o seamă de lucrări gospodă- 
rești-ed iii fare. => amenajarea 
unor baze de agrement. Am 
solicitat pe tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consi
liului popular municipal să ne 
facă cîteva precizări în legătu
ră cu aceste obiective. Am no
tat cu satisfacție că realizarea 
obiectivelor votate de sesiune 
se află ne agenda de lucru a 
comitetului executiv. Xstfel, 
există perspective certe pen
tru amenajarea în anul ce vine 
a ștrandului termoficat. de 
mult solicitat de locuitorii Pe- 
troșaniului. Proiectul ștrandu
lui a fost elaborat, s-a căzut 
de acord și asupra amplasării 
lui. Tot în anul ce vine rețea

PE MĂRI 
ȘI OCEANE
Din radiogramele sosite la 

dispeceratul central al Direc
ției generale a navigației ci
vile NAVROM rezultă că în 
ultimele zile ale anului 1970, 
pe mările și oceanele lumii se 
află 45 dc nave sub pavilion 
românesc. Astfel, spre portu
rile Huli, Londra, Bruxelles ți 
Bordeaux se îndreaptă cargou
rile .Cugir", .Galați" și „Ora
dea", care transportă produse 
siderurgice, produse din lemn, 
celuloză și bîrtie. Autoritățile 
portuare de la Beirut au con
semnat sosirea cargoului „Si- 
.ghișoara* cu bunuri de larg 
consum, iar cele de la Istan
bul așteaptă sosirea vasului 
..Mangalia", care urmează să 
descarce o importantă canti
tate de sodă calcinată. Pe de 
altă parte, la Constanța sosesc 
în aceste zile din lungi curse 
numeroase nave sub pavilion 
național. .Dobrogea" a anco
rat la chei, venind din Sin
gapore cu mii de tone de cau
ciuc natural și alte mărfuri.

De la Manchester au ple
cat soro Constanța, cu un 
important lot de mașini și in
stalat’' rn-eourile _Tg. Mureș" 
și .Deva". In sfîrșit. după cum 
rezultă d’n radiograme, navele 
«Buzău". ..Roman" și .Moldova" 
vor aduce citrice și măsline.
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apartamente să fie realizat ) 

chiar în 40 de zile — fapt 1 
fără precedent —. tind du- l 
rata normală de execuție > 
prevăzută e mai mult decit I 
dublă... Introducerea, in ui- | 
limul timp, a metodei mo- t 
derne de construire a blo- ’ 
curilor cu panouri mari a ț 
contribuit substanțial la ob- j 
tinerea succesului ca atare. | 
In plus, sarcina de reducere i 
a prețului de cost a fost i 
onorată în mod constant, ceea ț 
ce crează conjunctura fa- t 
vorabilă ca viitorul cincinal ’ 
să se lucreze. în cadrul Gru- ț 
pului de șantiere Valea l 
Jiului al T.C.H.. fără dotații / 
din bugetul statului. F.ficien- ț 
’•1 muncii constructorilor va î 
primi o dimensiune nouă — < 
desigur cea mai aducătoare ’ 
de satisfacții. |

Dimensiunea nouă 
a eficienței muncii

I FELICITĂRI
(Urmare din pag. 1)

stația auto—moto Livezeni, 
modernul liceu din Petro
șani, precum și multe alte 
lucrări cu caracter edilitar. 
Pe lingă cele 1 365 dc apar
tamente predate în anul cu
rent, urmează să recepțio
neze. in aceste zile. încă 52 
de apartamente (blocurile D 
T-I Aeroport Petroșani și 4 
A Vulcan), dintre care 22 
peste sarcina dc plan. Acti
vitatea harnicilor construc
tori s-a concentrat, îndeose
bi. pe reducerea duratei de 
execuție a obiectivelor ata
cate. pe îmbunătățirea calită
ții lucrărilor (80 la sută 
dintre edificiile înălțate au 
primit calificativul de .foar
te hme*...). In 1970 s-a 
ajuns ca un bloc cu 30 de

$
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Hei, tu (28—30 decembrie); 
1 ONEA — Minerul : Marele

semn albastru (28—30 decem
brie): VULCAN : Testamentul 
dr. Mabuse (28—30 decembrie): 
LUPENI — Cultural : Patricia 
și muzica (27—29 decembrie); 
Muncitoresc : Nu fi trist (29—30 
decembrie); BARBATENI : Fuga 
buestrașului (29—30 decembrie); 
PAROȘENI : Marele semn al
bastru (30—31 decembrie).

•••••••• • • • ♦ • (Ager.prcs)
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civilizată reclamă condiții optime de recreere
ua turistică a municipiului se 
va îmbogăți cu un obiectiv de 
mare atractivitate — noul mo
tel ce se construiește pe tradi
ționalul loc de agrement al 
Petroșaniului — Gambrinus —, 
construcție ce . u rivaliza ca 
dotare, eleganță arhitectonică, 
cît și ca amplasare cu moder
nul han Bucura de ia Hațeg. 
Un alt obiectiv mult discutat, 
dar care nici de această dată 
nu depășește faza incertitudi
nilor, cămine parcul de odihnă 
din pădurea Institutului de mi
ne. Din lipsă de fonduri, nu 
se poate ataca frontal realiza
rea acestui complex de agre
ment conform proiectului. In 
schimb, trustul de alimentație 
publică dispune din 1968 de 
un proiect avînd și condiții de 
finanțare pentru construirea 
unei cabane-bufet-pare, rămî- 
nînd ca, ulterior. Consiliul 
popular să finanțeze amenaja
rea drumurilor de acces, a 
oglinzilor de apă și a celorlal
te dotări. Deci, există condiții 
pentru demaraj. Atunci de ce se 
tărăgănează începerea amena
jărilor respective ? Aflăm de 
la tov. Constantin Ciolofan, 
directorul T.A.P.L. Petroșani 
că în calea atacării acestui, 
complex ar exista un impe
diment. Nu se aprobă finanța
rea lucrării pînă ce nu se a- 
sigură alimentarea cu energie 
electrică și apă potabilă a vii
toarei cabane. Dar, ne-am e- 
dificat foarte curînd că de fapt 
S.D.E.E. a și răspuns T.A.P.L.- 
ului că va asigura alimentarea 
cu energie a cabanei, iar în 
privința alimentării cu apă, 
de asemenea, nu-s motive pen
tru temeri, dat fiind că cele 
două bazine de apă aflate în 
execuție pe dealul Institutului 
vor fi predate încă în trimes
trul I al anului viitor. Deci, 
în privința complexului de a- 
grement nu există motive de 
amînarc a construcției. Se ridi
că și problema amenajărilor 
exterioare, a drumurilor, alei
lor, rețelei de iluminat etc. 
din viitorul parc. In această 
privință există o singură posi
bilitate de finanțare și anume • 
din cota ce va reveni munici
piului din beneficiile peste 
plan pe care Centrala cărbu
nelui urmează să le verse, 
conform legislației în vigoare, 
în contul bugetului județean, 
fond ce urmează să fie utilizat 
pentru investiții necentralizate 
de gospodărie comunală. Ne-am 
adresat și tovarășului Iosif 
Birsan, director al C.C.P. care 
ne-a dat asigurări că Centrala 
va încheia anul cu beneficii 
substanțiale peste plan și deci

există siguranța pentru finan
țarea unor lucrări edilitare, in
clusiv de amenajare a unor 
ba.-.e de a . e.i cat. Cu prilejul 
investigațiilor noastre am aflat 
și o altă sursă de finanțare 
a unor investiții social-cultu- 
rale : beneficiile planificate ale 
Centralei, fond care depășește 
două milioane lei. Ce destina
ție va vea acest fond ?

— Este vorba dc ceva total 
nou, ne-a declarat tov. Iosif 
Birsan, de o reglementare în 
baza legii nr. 859 care confe
ră centralelor industriale 
dreptul de a dispune de anu
mite fonduri pe care le pot 
cheltui pentru investiții i.iît 
productive cît și social-cultura- 
le, după inițiativa proprie. 
Deși anul a trecut, banii nu 
se pierd și-i vom folosi. Am 
cerut în acest sens sugestii, 
propuneri dc la unități : biro
ul permanent va sintetiza a- 
ccste propuneri și le va supu
ne spre aprobare consiliului de 
administrație al Centralei. Re
cunoaștem că simțim lipsa 
Unor baze de agrement strict 
necesare șj vom avea deci .n 
vedere amenajarea unor obiec
tive de această natură.

Deci, perspective sînt. Ne-am 
întîlnit însă și în acest caz cu 
o dovadă a lipsei d? interes. 
Cenlrala a cerut unităților să 
facă în scris propunerile și să 
le înainteze pînă în 15 decem
brie a. c. Deși trecuseră mai 
multe zile de la termenul sta
bilit, la Centrală încă nu sosi
seră propunerile unităților 
spre a fi luate în studiu. 
Sperăm totuși că dată fiind 
oportunitatea unor dotări so
cial-culturale în localitățile 
noastre miniere, specialiștii 
Centralei se vor dovedi și 
gospodari buni.

...Discutăm desore condițiile 
de agrement, de destindere, 
problemă ce vizează. în pi imul 
rînd, pe cei care beneficiază, 
mai cu seamă, de aceste înfăp
tuiri — tineretul. Este firesc 
să abordăm deci și fațeta in
versă a chestiunii — participa
rea maselor de tineri la con
struirea bazelor de agrement. 
In acest sens am solicitat opi
niile primului-sccve'ar ii Co
mitetului municipal U.T.C to
varășul Vasile Oros :

— Tineretul e dornic să se 
destindă, să beneficieze de con
diții optime de recreere. ne-a 
relevat tov. ’/’asile Oros. E fi
resc. mai m îlt e și o datorie 
a lui deci să participe cu tot 
clanul la crearea acestor con
diții. Că n-am făcut lucruri 
deosebite în ultimii ani. e a- 
devărat. Dar nu e vorba doar 
de pasivitatea tinerilor. Adevă

rul e că nici nu au fost soli
citați la obiective mari, care 
să reclame efortul organizat, 
elanul consecvent al tinerilor, 
ci doar la mărunțișuri ca să
parea dc gropi, amenajări de 
ronduri, mici spații verzi etc.

In orice caz, din obiectivele 
ce le va vota sesiunea viitoa
re a Consiliului popular mu
nicipal, organizația noastră iși 
va însuși obiective care pot fi 
realizate, care vor solicita c- 
forlurile cu cele ale celorlalți 
factori chemați să asigure ba
zele de agrement solicitate atît 
de cei tineri cit și de virst- 
nici, ca ștrandul, parcul de la 
institut, și altele. Sintem ho- 
tărîți să răspundem cu elan 
solicitărilor, și să organizăm 
mai judicios participarea ma
sivă a tineretului la acțiunile’ 
vdluntar-patriotice de larg in
teres obștesc.

A

În fine, revenim la con
vorbirea avută cu tova
rășul Traian Blaj. în 

cursul căreia am fost infor- 
— maț.î _și despre alte intenții 

salutare ale edililor orașelor 
noastre în privința lărgirii re
țelei bazelor de agrement ale 
localităților noastre. In orașul 
F’etrila se intenționează ame- 
rajarea, pentru sezonul estival 
următor, a unui parc dc odih
ni în preajma octogonului din 
Lunea; la Vulcan, după mai 
mulți ani de tatonări, se pare 
că gospodarii s-au decis, de 
asemenea, să și materializeze 
intențiile în privința amena
jări’ unui loc de odihnă și 
distracție, iar la Lupeni se 
vur depune strădanii pentru 
dotarea și amenajarea în con
tinuare a platoului fostului puț 
5 sud. spre a răspunde într-a- 
devăr pretenții'.',»’- ie , Icc de 
agrement" Demne de "predat 
sînt și demersurile conducerii 
F.A.P.L. de a transforma res
taurantul „Minerul" într-un 
complex de alimentație publi
că corespunzător necesităților 
orașului nostru, ale locuitorilor 
săi. De asemenea se vor ex
tinde zonele verzi, spațiile plan
tate, bazele sportive simple.

— Adevărul e că a sosit tim
pul să abordăm cu toată se
riozitatea problema bazelor de 
agrement ale municipiului, să 
recunoaștem că în acest dome
niu sîntem deficitari și să con
tribuim toți la lărgirea, la îm
bogățirea posibilităților de des
tindere a locuitorilor munici
piului, ne-a declarat interlocu
torul. Pentru aceasta, însă, de 
la faza discuțiilor, a promisiu

nilor și lamentărilor in fața 
obstacolelor va trebui să trecem 
la fapte. E timpul ca potenția
lul de agrement al municipiu
lui să fie abordat frontal, des
chis și sistematic. In acest scop, 
preconizăm ca problema baze
lor de agrement să constituie 
obiectul unei viitoare sesiuni 
a Consiliului popular munici
pal. Dar se cere mai mult: 
participarea efectivă a tuturor 
factorilor și în primul rind a 
unităților economice la extinde
rea zonelor de agrement E 
vorba doar de salariații lor. de 
familiile acestora. Ce fac în
treprinderile și celelalte unități 
economice, ce fac șantierele 
noastre — T.C.M.M., Grupul II, 
I.L.H.S. — dotate cu utilaje, 
mijloace de transport ? Oare cu 
ajutorul lor n-am putea ame
naja cîteva microorășele ale 
copiilor cu caracter permanent 
-in locul improvizațiilor desue
te ? Și o ultimă întrebare a- 
diesată școlilor, asociațiilor 
sportive : au sosit și iarna și 
vacanța, undo sînt patinoarele 
(excepție, iarăși „Preparatorul 
Lupeni"), ce condiții de destin
dere oferim tineretului școlar ?

Precum a relevat și prim- 
vicepreședintele Consi
liului popular, cetățenii 

Văii Jiului ar fi bucuroși să 
constate o mai mare grijă din 
partea conducătorilor lor din în
treprinderi. a edililor orașelor 
noastre față de condițiile lor 
de recreere, de refacere a po
tențialului lor de muncă so
licitat cu prisosință. Ar fi bu
curoși, am adăuga noi, să con
state această grijă și tinerii sau 
adulții amatori ai pirtiilor de 
schi din Paring care se refu
giază duminica din marca de 
fum și ceață spre înălțimile în
zăpezite, dar care, spre regre
tul lor. nu au la dispoziție nici 
cabană și nici mijloc de trans
port (o autodubă bunăoară), 
pentru a nu face cel puțin dru
mul pînă la cabana Rusu tot 
pe jos.

Neîndoios, spre a da temei 
unor astfel de bucurii se cere 
imaginație, înțelegere, discernă- 
mînt, interes și preocupare și 
lot atunci și un impuls satis
facerii solicitărilor cetățenilor, 
depășirii inerției și indiferen
ței față de o cerință întemeia
tă. fundamentată rațional : asi
gurarea bazelor de destindere 
și de regenerare a forțelor, o- 
mului muncii.
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Organizează în ziua de 30 decembrie 1970, la ora 8,
LJN CONCURS 

pentru ocuparea postului 
de maistru atelier suprafață

Admiterea Ia concurs și salarizarea se face în conformitate cu preve
derile H.C.M. nr. 914/1968 și a reglementărilor în vigoare. înscrierile și 
informații la sediul întreprinderii, biroul personal.
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1970 PUNCTE DE REPER

ÎNALTA
PRINCIPIALITATE

țele ei constructive la 
O.N U. compun un capitol dc 
considerabilă importanță și 
real interes. Fără îndoială. 
1970 apare ca o culme a în
tregii activități desfășurate 
de România cu perseverență 
si aplicație ui cei 15 ani de 
cind se află în rîndul mem
brilor O N.U. Intr-adevăr, 
prezența președintelui Con
siliului de Stat al României. 
Nicolae Ceausescu, la lucră
rile Adunării Generale. în
trunită în sesiune jubiliară, 
a conferit o semnificație spe
cială contribuției țării noas
tre Ia realizarea marilor ide
aluri de pace și securitate 
cărora li se dedică ON.U., 
la soluționarea problemelor 
lumii. Ia însănătoșirea clima
tului internațional. Ea a su
bliniat cu deplină elocvență 
importanța pe care Româ
nia o acordă Organizației • 
mondiale în care se regă
sesc majoritatea statelor lu
mii, în care ele se pot afirma 
ca entități egale ale comu
nității națiunilor și în care 
își pot exprima părerile și 
convingerile. Oricâte imper
fecțiuni ar mai păstra 
O.N.U. — și unele sînt a- 
preciabile — ea constituie 
acel inestimabil for de deli
berare necesar realizării co
existenței pașnice a statelor, 
acel cadru cu vocație interna
țională indispensabil coope
rării între popoare.

Concepînd sesiunea jubi
liară nu numai ca prilej al 
unui bilanț festiv al sfertu
lui de veac de existență a 
O.N.U., ci și ca o întrunire 
chemată să definească mai 
clar direcțiile activității vii
toare a Orgai’izației Națiuni
lor Unite, căile pentru reali
zarea unei cooperării multila
terale între națiuni, pentru a- 
sigurarea păcii in lume. Româ
nia și-a exnrimat—prin glasul 
exponentului său cel mai 
autorizat și de cel mai înalt 
prestigiu — poziția de prin
cipiu în probleme fundamen
tale care preocupă întreaga 
omenire. De la tribuna Adu
nării Generale, conducăto
rul statului român a înfăți
șat un program consistent, 
amplu și realist de politică 
externă, care a beneficiat 
de un profund ecou interna
țional.

Acest program, rod al 
unei cuprinzătoare și pro
funde analize a situației in
ternaționale, a fenomenelor, 
proceselor, deplasărilor, ten
dințelor din lumea contem
porană, desprinde ca un o- 
biectiv central al vieții in
ternaționale lichidarea neîn- 
tîrziată a războaielor și con
flictelor existente, ceea ce 
presupune, in primul rînd, 
respectarea deplină a drep
tului popoarelor de a-și ho
tărî singure destinul. Coexis
tenta pașnică, ce s-a vădit 
a fi nu numai singura alter
nativă rațională la un con
flict termonuclear, ci și o ne
cesitate absolută decurgînd 
din absurditatea izolării și 
opunerii națiunilor intr-o eră 
de infinite interferențe și 
in'erdenendente. nu poate fi 
cnncen"tă de^’t prin renun
țarea Ia fo’osirea forței și 
soluționarea diferendelor ex
clusiv prin mijloace politi-

Din principiul egalității 
suverane a statelor deducem 
in mod logic rolul pe care 
sint chemate să-1 joace pe 
arena internațională toate 
țările, in afara oricărui cri
teriu de mărime geografică 
sau potențial economic și 
militar. In acest context, fără 
a pierde, firește, din vedere 
răspunderile speciale ce re
vin marilor puteri. România 
apreciază că țările mici și 
mijlocii au de adus o contri
buție de seamă în lumea 
contemporană, pe care ne-o 
reprezentăm evoluind inevi
tabil spre acea ambianță în 
care — după cum a arătat 
președintele Consiliului de 
Stat — fiecare popor va pu
tea fi cu adevărat stăpin pe 
soarta sa, va putea decide 
asupra viitorului său, . va 
putea acționa pentru colabo
rarea pașnică cu celelalte po
poare.

O astfel de evoluție presu
pune. evident, lichidarea de
finitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, a orică
ror forme de asuprire națio
nală. susținerea luptei pen
tru constituirea statelor na
ționale de sine stătătoare și 
pentru consolidarea indepen
dentei și suveranității state
lor nou create. Ea este con
diționată de accesul de»’in 
pe care oamenii de pretutin
deni trebuie să-l obțină spre 
roadele civilizației moderne, 
ale cuceririlor epocale în 
domeniul științei și tehnicii, 
ce se cer puse nu in slujba 
pustiirii globului pămîntesc, 
ci a progresului și păcii, a 
transformării naturii în fo
losul umanității.

Sub acest unghi de vedere, 
lupta pentru dezarmare de
vine un imperativ arzător al 
vremurilor noastre. Risipa i- 
mensă de mijloace materiale 
și energii umane pe care o 
absoarbe, an de an tot mai 
mult, cursa înarmărilor a- 
fectează opera de importanță 
capitală de lichidare a sub
dezvoltării. eforturile de ri
dicare a nivelului de trai 
al populației globului, bătă
lia contra foametei, a igno
ranței și bolilor endemice, 
pe lingă primejdiile inima
ginabile pe care le generea
ză pentru civilizație în ge
neral. Neîndoielnic, studiul 
pe care O.N.U. il întreprinde, 
din inițiativa României, asu
pra consecințelor economice 
și sociale ale cursei înarmă
rilor va evidenția întreaga 
nocivitate a acestui fenomen 
și va impulsiona eforturile 
în vederea dezarmării.

Eliminarea subdezvoltării, 
pe care fondurile eliberato 
prin înfăptuirea dezarmării 
ar fi de natură să o accclo- 
reze, se impune cu acuitate 
sporită. In această privință, 
opinia țării noastre este că 
trebuie să se treacă de la re
zoluții generale la un pro
gram multilateral de spriji
nire a eforturilor de progres 
ale statelor rămase în urmă, 
program Ia care țările avan
sate să-și aducă o contribu
ție substanțială.

Pentru succesul 
fel de program, 
fluxului continuu
materiale și spirituale intre 
state de bariere, restricții și 
discriminări apare a fi esen
țială. După părerea guvernu
lui român, fiecare popor poa
te să-și aducă o contribuție 
prețioasă proprie la cauza 
progresului și civilizației 
mondiale.

O viziune de asemenea o- 
rizont și profunzime asupra 
obiectivelor majore ale vie
ții internaționale a atras a- 
tenția oamenilor politici și 
comentatorilor de la O.N.U. 
și din numeroase țări, a opi
niei publice internaționale, 
consacrînd o dată în plus 
audiența și prestigiul de care 
se bucură politica principială 
de înaltă răspundere a Ro
mâniei.

Steagul roșu

în problema textilelor
DE CE LI S-A REDUS CU 
51» LA SUTA PENSIUNEA 
TURIȘTILOR AFLAȚI PE 
INSULA HVAR
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Aprecieri elogioase pentru

461
Corespon-

Agerpres, Eugen Io- 
nescu, transmite : La Agen
ția economică română din 
Praga a avut Ioc o intilnire 
in cadrul căreia inginerii Z. 
Filla și J. Stetina, participanți 
la expedițiile științifice ce
hoslovace în 
Pakistan, au prezentat am
ple expuneri asupra perfor
manțelor tehnice realizate de 
autoturismele de teren ro
mânești M 461 folosite de ei 

perioada iunie-octombrie

Afganistan și

Cei doi ingineri au făcut

aprecieri elogioase la adresa g 
calităților tehnice ale aces- g 
tor vehicule, care au pornit jg 

expediții fără a □ 
o pre- 0 
traseul E 

i. aproape E 
treime a prezentat condi- S 

ții de teren și de climă ex- S 
trem de dificile. Aproximativ 
3 000 km au fost parcurși prin 
locuri prin care nu a mai 
pătruns pînă în prezent vreo 
mașină, iar temperatura de
pășea adesea

în lungile 
necesita in prealabil 
gătire specială. Din 
de circa 25 000 km,

Negocierile japono-americane

TOKIO 26 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Cea de-a doua rundă de 
negocieri japono-americane în 
problema textilelor, și-a între
rupt lucrările. După cum afir- 

ziarul „Asahi Evening

unui ast- 
eliberarea 
de valori

Industria 
moscovită

și-a 
îndeplinit 

planul 
pe anul 1970

organizați 
din M

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, L. Dul.ă, 
transmite : Colectivele între
prinderilor și 
lor industriale
cova și-au îndeplinit zilele
acestea planul pe anul 1970
înainte de termenul stabilit, la 
principalele produse industri
ale. Creșterea producției in în
treprinderile industriale mos
covite a fost obținută prin ri
dicarea productivității muncii.

Un număr de peste 420 000 
de muncitori și-au îndeplinit 
sarcinile de producție pe anul 
acesta încă de la 1 decembrie. 
Potrivit datelor preliminare, 
veniturile obținute peste plan 
de întreprinderile Moscovei 
depășesc anul acesta suma de 
130 000 000 ruble. Efectul ac
tivității celor 260 000 de inova
tori și rațional izatori în pro
ducție a fost evaluat la apro
ximativ 140 000 000 ruble.

„Iarna
ruseasca"

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Ședința Consiliului National
J •>

al F. G. C. /.
ROMA 26. — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : La Roma a avut 
loc o ședință a Consiliului 
Național al Federației Tine
retului Comunist Italian 
(FGCI), care a discutat sta
diul pregătirilor în vederea 
congresului Federației și pro-

ieclul de teze pentru congres. 
Cu acest prilej, s-a subliniat 
că „sarcina tinerilor comu
niști este aceea de a des
fășura o largă dezbatere în 
masa tineretului italian, care 
să permită înțelegerea poli
ticii comuniștilor și a carac
terului luptei politice și e-

Seară culturală românească organizată la Tokio 
TOKIO 26. - 

tul Agerpres, 
transmite: Cu 
piatei aniversări a zilei de 30 
Decembrie, ziua Republipii, la. 
Tokio a avut loc o seară cul
turală organizată de Asociația 
de prietenie Japonia-România. 
Au luat parte A. Kubo. vice
președinte al asociației, Shiroo 
Suzuki, secretar general, oameni

Coresponden- 
Florea Ț'uiu, 
prilejul dpro-

de artă și cultură, precum 
membri ai ambasadei române.

Cu această ocazie, au fost 
prezentate filme consacrate rea
lizărilor economice ale țării 
noastre. Dumitru Ion, însărci
nat cu afaceri al României la 
Tokio, a vorbit despre semni
ficația zilei de 30 Decembrie 
și despre succesele înregistrate 
de poporul nostru in construc
ția socialismului.

v<

ce.
1 Rezultă deci că, cxcluzînd 

forța, raporturile internațio
nale trebuie să se clădească 
armonios cu participarea, 
adeziunea și beneficiul tutu
ror statelor, ceea ce solicită 
norme de conduită de o 
înaltă ținută. Tovarășul 
Nicolae C'eaușescu a subliniat 
cu vigoare în fața reprezen
tanților națiunilor impor
tanța primordială a înteme
ierii relațiilor dintre state 
pe deplina egalitate in drep
turi. pe respectarea recipro
că a independenței și suve
ranității naționale, pe nea
mestecul în treburile interne 
și avantajul reciproc, princi-

____________________________

ea-

N. RATES

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
— „Frumoasa din pădurea 
adormită" — celebrul balet 
al lui Ceaikovski. care ține 
afișul la Moscova de... 71 de 
ani, a inapgurat vineri seara 
tradiționalul festival de artă 
„Iarna rusească". Actuala e- 
diție a acestei manifestări, 
care atrage în capitala so
vietică numeroși iubitori de 
frumos din țară și de pes
te hotare, este consacrata 
în întregime baletului. Tot 
vineri, mai multe săli mos
covite au găzduit a 
va spectacole, prin 
„Lacul lebedelor", 
montare originală, și o seară 
de dansuri prezentate de an
samblul „Igor Moiseev".

Programul festivalului 
„Iarna rusească" înscrie 
alte manifestări, care 
oferi publicului prilejul 
revadă pe cîțiva dintre 
mai de seamă reprezentanți 
ai renumitei școli dc balet 
ruse : Maia Plisețkaia. Nata
lia Bessmertnova, Vladimir 
Vasiiev, Maris Liepa și al

Violarea apelor teritoriale ale R.P.D. Coreene 
de către vase americane înarmate

PHENIAN 26 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
ACTC, în dimineața zilei de 
26 decembrie, un număr dc 
vase americane înarmate, inclu
siv o navă spion, au pătruns1 
în apele teritoriale ale R.P.D. 
Coreene, într-o zonă situată la 
est dc portul Changjon. In a- 
ceastă împrejurare, navele 
R.P.D. Coreene care patrulau 
în regiunea respectivă, au pro-

ITINERAR SLOVAC
(Urmare din pag. 1)

Intr-un peisaj sobru, acolo unde 
războiul și-c rostogolit tăvălugul 
de singe și foc, numele lacului 
artificial s-a vrut poetic : Slnavo, 
o formă contrasă a denumirii 
slovace a soarelui. Ceea ce, din 
punct de vedere climatic, se ex
plică : Piestany se numără prin
tre orașele cehoslovace care în
trunesc cel mai mare număr de 
zile însorite anual.

Apoi, într-o altă etapă a 
nerorului nostru, să nu ne lăsăm 
amăgiți de vastele cimpii 
Zsmlinului, să nu spunem 
sînt monotone și că nimic nu 
poate atrage privirile în afară de 
pămint și de cer. Și aici, ca '■ 
la Piestany, tot barajele ou res
tructurat peisajul ancestral. Nu
mai patru kilometri dacă străba
tem la nord-est de Miholovce, pu
tem observa o altă oglindă de 
apă, de peste 33 de kilometri 
patrați, mărginită în nord de 
lanțul munților Viho.lat și deschi
să in sud luminii plenare c soa
relui, plutind deasupra cimpiilor 
amintite. Și urmărind șoseaua 
care iese spre nord din Miha- 
lovce, trecem podul peste rîul La-

□ le 
că 
ne

?■'

borec, chiar în apropierea ve
chiului castel cu același nume, 
apoi ne îndreptăm spre Vinna, și 
asemeni tuturor celor ce se inte
resează de istoria locurilor, ne 
oprim intre zidurile muzeului din 
Zemlin, sau in centrul loca'ității, 
sub contraforturile în umbra că
rora se spune că ar fi murit 
intemeietoi’ul orașului : Mi.'.al ce'« 
Mare.

In sfirșit, puține orașe slovace 
se bucură de împrejurimi ati! de 
romantice și pitorești ca ale bă- 
trinului burg Dolny Kubin. Orașul 
Dolny Kubin este, de altfel, cen
trul civil și economic natural al 
regiunii Orava și, încă din 1683, 
reședința organelor politice și 
administrative ale ținutului. Va
lea i.i care este așezată locali
tatea păstrează urme de viată 
omenească incă din epoca bron
zului și săpăturile arheologice e- 
xecutate in incintele incinerații- 
lor preistorice au dezvăluit obiec
te dotind din neolusacian. In 
fapt, intiir 
pre Dolny Kubin o întilnim 
documente din 1314, iar din 
colul al XVI-lea se păstrează in
formații prețioase din punct de 
vedere documentar despre fami-

.... neolusocion. 
mențiune scrisă des-.. . . ..... jn

se-

lia lui Fizl, iscusit clopotar care, 
printre altele, a turnat și mare
le clopot ol bisericii din apropia
tul sat Bytca. In 1632. seniorul 
din castelul Orava, llleshazy, i-a 
promovat pe locuitorii din Ku- 
bin la rangul de orășeni, menți- 
nînd însă intacte relațiile feudale 
de servaj. Orașul de atunci, fiind 
așezat pe importantul drum co
mercial și strategic care unea 
Polonia cu vechea Ungarie, ca
ravanele comerciale și cavolca- 
dele războinicilor se perindau 
intr-una intr-un aer agitat de clo
potele iscusitului Fizl. Cel puțin 
oceasla este metafora prin care 
Jan Sulon, ghidul meu din Slo
vacia, înțelegea să plaseze in 
centrul agitat ol Europei, orașul 
în care se născuse, întreaga sa 
patrie, astăzi reinflorită.

Intr-un peisaj calm și, totoda
tă, exuberant, împinzit cu orășe
le și sote miniaturale, am cu
noscut astfel un popor a cărui 
istorie, chiar dacă nu a fost bo
gată in evenimente copleșitoare, 
trădează îndărătnicia omu'ui de 
a dăinui într-o libertate cîștigată 
cu greu, după secole de împila
re,'

News", „oficialitățile guverna
mentale sînt pesimiste în cee î 
ce privește rezultatele viitoarei 
runde", care s-ar putea să in
cludă, în afara problemei texti
lelor, și alte aspecte ale rela
țiilor japono-americane. Cu 
toate acestea, formula „întreru
perii temporare" a tratativelor 
este apreciată la Tokio ca 
un succes, întrucît, așa cum 
afirma joi ministrul industriei 
și comerțului exterior, Kiichi 
Miyazawa, guvernul nipon do
rește ca acestea să continue.

După cum se știe, partea ja
poneză nu acceptă cererea a- 
mericană de a reduce expor
turile de textile pe piața S.U.A. 
Valoarea acestor exporturi se 
ridică la circa o jumătate mi
liard de dolari, iar reducerea 
solicitată de producătorii 
mericani este apreciată la cîte- 
va zeci de milioane de dolari.

întrucît la 3 ianuarie Con
gresul american va relua în 
dezbatere proiectul de lege 
privind restricțiile la importul 
de textile, în capitala niponă 
se exprimă părerea că este ne
cesară găsirea unei soluții îna
inte de această dată.

a-
conomice ce se desfășoară in 
prezent in Italia".

Consiliul Național al FGCI 
a aprobat proiectul de teze 
și a stabilit data Congresu
lui Federației Tineretului Co
munist Italian. Acesta va a- 
vea loc la Florența, între 4 
și 7 martie 1971.

BELGRAD 26 (Agerpres). 
— Aproximativ 500 de turiști 
iugoslavi și străini aflați Ia 
odihnă în hotelurile Insulei 
Hvar pe pe litoralul Mării 
Adriatice au primit pentru 
ziua de 25 decembrie o re
ducere a pensiunii cu 50 Ia 
sută, deoarece in cursul a- 
cestei zile a plouat mai mult 
de 4 orc. întreprinderea ho
telieră din Hvar acordă re
duceri de 50 la sută in cursul 
anotimpului rece și atunci 
cînd se produce ceață, iar 
dacă ninge sau temperatura 
scade sub zero grade vizi
tatorii primesc pensiune gra
tuit. Gazdele se încumetă să 
facă asemenea gesturi față 
de vizitatori pentru că aici 
este o raritate ca tempera
tura să scadă sub zero gra
de și cu atît mai mult să 
ningă.

NOI COMPLICAȚII IN TRA
TATIVELE PENTRU ELIBE
RAREA AMBASADORULUI 
ELVEȚIAN ÎN BRAZILIA

cedat la o contra-lovitură în 
auto-apărare, situație în care 
forțele S.U.A. au deplasat la fa
ța locului unități aeriene și, 
de asemenea, au lansat de la 
sol zeci de obuze în direcția 
patrulei navale a R.P.D. Co
reene aflată la nord de prelun
girea liniei de demarcație. Na
vele R.P.D. Coreene au dat o 
contra-lovitură decisivă unități
lor intruse, menționează ACTC.

• Potrivit datelor comun’- 
ca.e de Biroul de statistică, la 
1 noiembrie anul acesta popu
lația Statelor Unite ale Ame- 
ricii număra 206 200 000 locui
tori. Față de luna aprilie, s-a 
înregistrat o creștere de 1,5 
milioane locuitori.

© La Katmandu au fost 
semnate documentele privind 
construcția unor instalații pen
tru transportul energiei elec
trice și de stații de transforma
re în Nepal cu sprijinul R. P. 
Chineze, informează agenția 
China Nouă. Asistența R. P. 
Chineze în realizarea obiecti
velor amintite este acordată la 
cererea guvernului nepalez.

• Stane Dolanț, membru 
al Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a primit delegația 
Uniunii sindicatelor pentru e- 
liberarea Vietnamului de sud, 
condusă de Tram Kim Li, 
membru al C.C. al Uniunii, ca
re se află în vizită în Iugosla
via. In cursul convorbirii pur
tate cu acest prilej au 
abordate probleme de 
coni't. informează 
Taniug.

Delegația a fost, de 
nea, primită de Mitia 
președintele Vecei 
Federale.

1 fost 
interes 
agenția

aseme-
Ribicici, 

Executive

RIO DE JANEIRO 26 (A- 
gerpres). — Trei dintre de- 
ținuții politici brazilieni a că
ror eliberare a fost cerută 
în schimbul ambasadorului 
elvețian Giovanni Enrico Bu
cher au refuzat să părăsească 
Brazilia — a anunțat vineri 
Ministerul Armatei. Un re
prezentant al acestui minister 
a remis ziariștilor copii ale 
declarațiilor scrise de cei trei 
deținuți. Acest fapt — relevă 
agențiile de presă — creează 
noi complicații pentru trata
tivele dintre guvern și răpito
rii ambasadorului elvețian.

In acest fel, lista prezen
tată de răpitori, care cuprin
dea 70 de deținuți și care a 
fost apoi redusă luni de gu
vernul brazilian a ajuns a- 
cum Ia 48

12 MILIOANE DE DOLARI 
PENTRU 
PLELOR 
PHILAE

SALVAREA TEM- 
DE PE INSULA

CAIRO
Conferința internațională ca
re a avut loc la Cairo, sub 
auspiciile UNESCO, a apro
bat un fond de 12 milioane 
de dolari destinat salvării 
templelor din Philae, a căror 
vechime depășește două mi
lenii. Philae, o mică insulă 
situată pe Nil. este amenin
țată de ape, 
rilor care « 
cadrul sistei 
getic 
rință 
tanți

Pe 
cută 
„Perla Egiptului", se află opt 
temple, capodopere ale lumii 
antice. Ele au fost ridicate 
în cinstea faraonilor, iar mai 
tîrziu de romani în cinstea 
zeiței ISis, una dintre divi
nitățile principale ale 
giei vechilor egipteni.

Acțiunea de salvare a co
morilor artei antice din 
insula Philae se va desfășu
ra timp de patru ani. Toate 
construcțiile aflate acolo ur
mează să fie transportate, 
bucată cu bucată, pe o insulă 
apropiată, Aeilikia, unde vor 
fi reconstruite.

26 (Agerpres).
® Delegația condusă de 

Anghel Âlexe, președintele 
Consiliului Național pentru e- 
ducație fizică și sport din Re
publica Socialistă România, 
și-a încheiat vizita întreprinsă 
în Algeria.

Timp de patru zile, delega
ția română a avut convorbiri 
cu oficialități algeriene și a 
vizitat o serie de instalații și 
baze sportive din Alger și 

ian.
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26 (Agerpres). — 
chirurg Donald 
a efectuat trei

„PIESE DE SCHIMB" ÎN 
TRANSPLANTĂRILE 
CARDIACE

rcli-

.Tiparul Intregrinflereg gollgrafipă Hunedoara — Șubunitateg Petroșani
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® Paul Samuelson, consilie
rul economic al foștilor preșe
dinți Kennedy și Johnson, a 
apreciat, în cadrul unei emisi
uni televizate, că obiectivul 
Administrației americane de a 
reduce șomajul la o limită re
zonabilă la jumătatea anului 
1972 este „practic imposibil de 
realizat". El a declarat, de a- 
semenea, că ritmul de creștere 
economică preconizat în pre
zent este mult prea înalt pen
tru posibilitățile actuale ale 
economici S.U.A. și va avea 
ca efect o reescaladare a spi
ralei prețurilor.

•' Guvernul Nepalului a ho- 
tărît ca, începînd de la l mar
tie 1971, vînătoarea de tigri să 
fie complet interzisă pe teri
toriul țării. Această măsură a 
fost adoptată deoarece vînătoa- 
rea necruțătoare a acestor ani
male ar putea duce, în curînd, 
la dispariția speciei.

datorită lucra
se efectuează în 
?mului hidroener- 

de la Assuan. La confe- 
au participat reprezen- 
din 28 de țări.
această insulă, cunos- 
și sub denumirea de

1
1 
I 
I
I

I
1

I

DUMINICA 27 DECEMBRIE

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Amfiteatru muzical.
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
telespectatorilor.
Cuplaj de baschet mas
culin : Universitatea Ti
mișoara — Rapid: Steaua 
— Politehnica București. 

14,30 Interpret! preferați
muzică populară.

Emisiune in limba ma
ghiară.
Studioul „N".
Concurs cu public. Unul 
din... cinci.
10(11 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de scară.
Pe dealul din Teleor
man — montaj folcloric. 
Film artistic : „Valea 
răzbunării" — premieră 
pe țară.
Disc ’70. Iși dau con
cursul : Mihaela Mihai, 
Aurelia Fătu-Răduțu, Ma
rina Voica, Ștefan Bă
nică, Jean Păunescu, A- 
lexandru Sălăjan, Tudoi

Pană și Iacovache Pana, 
Orchestra Electrecord. E- 
misiunea are ca oaspete 
pe marea cîntăreață Vir
ginia Zeani.

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Duminică sportivă.

LUNI 28 DECEMBRIE
Deschiderea emisiunii. 
Muzică populară cu Mă- 
rioara Precup și Ion Ia- 
noși.
Contractul 
relațiile dintre centralele 
industriale.
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici,

economic și

19,30 Telejurnalul de seară.
Agenda politică.
Teatru foileton : 
boiul celor două roze 
(X).
Ocolul țării în 8 luni. 
Emisiune-concurs. Parti
cipă echipele reprezenta
tive ale județelor : Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoa
ra și Timiș.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport. Premierea ce
lor mai buni sportivi ro
mâni ai anului 1970.
Recitalul cintărețului dc 
muzică ușoară, Jean Fer-

LONDRA 
Cunoscutul 
Ross, care 
transplanturi de inimă, a de
clarat că în prezent nu e- 
xistă vreo justificare pentru 
continuarea unor asemenea 
operații. Ross a făcut cunos
cut că el folosește o nouă 
metodă de chirurgie cardiacă 
constînd în transplantarea de 
vene de la picioarele pacien
tului pe inimă pentru a nre- 
lua funcțiunile venei bolna
ve. Deoarece pot fi folosite 
„piese de schimb" care apar
țin pacientului, se elimină 
probabilitățile de respingere. 
Chirurgul Donald Ross, 
silier al spitalului de 
cardiace din Londra, a 
tuat pînă în prezent 
asemenea operații.


