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Pentru colectivul preparatei 
cărbunelui din Petrila, cu de 
altfel pentru toate colectivele 
de muncă din intreprinder 
și de pe ogoarele patriei, ■ 
tuala perioadă tranzitorie din
tre două cincinale este carac
terizată de o angajare plenară 
cu întregul potențial tehnic și ’ 
uman în bătălia decisivă pen
tru încheierea anului curent 
cu sarcinile de plan îndeplini
te exemplar, pentru începerea 
acti’ itățîi de producție pe 
1971. și în viitorul cincinal în 
condiții cît mai optime. Cred 
că sînt în asentimentul colec
tivului nostru afirmind că avem 
toate motivele să fim optimiști 
atit în ceea ce privește bilan
țul ce îl vom încheia în cu- 
rind pe acest an cît și perspec
tivele ce se deschid activității 
de viitor. îndrumat și mobili
zat în permanență de organi
zația de partid, sprijinit activ 
de sindicat și U.T.C. colecti
vul nostru a înscris realizări 
însemnate în jurnalul activită
ții pe cele 11 luni trecute. Ast- 
fe' orevederîle la producția 
netă au fost depășite cu 
17 827 tone, la cărbune special 
pentru semicocs cu 1 034 tone, 
la cărbune spălat normal cu 
25 826 tone, iar la brichete o- 
voide cu 22 329 tone. în timp 
ce recuperarea globală a fost 
îmbunătățită cu 1.1 puncte. 
Acestor succese li se adaugă 
economiile realizate la prețul 
de cost care însumează 800 000 
de lei.

Desigur, buchetul de realizări 
nu ne-a venit de-a gata așa... 
de undeva., dar nici nu putem 
spune că își are sorgintea pe 
«n teren arid, nelucrat ne fer
tilizat. Dimpotrivă. Pe drumul 
înfăptuirii prevederilor de plan 
străbătut în cursul acestui an 
am întîlnit destule obstacole, 
neajunsuri. Numai cită bătaie 
de cap, griji a provocat comi
tetului de direcție și colecti-

vului nostru și dificultăți pro
cesului de producție funicula- 
rul de steril cu acel pilon bu
clucaș de la ramura secunda
ră nr. 3, care, din cauza fu- 
girii terenului de sub el. s-a 
deplasat de la loc cauzînd de
reglarea întregii activități la 
golirea sterilului pe haldă. Dar 
pînă la urmă, prin căutări și 
idei născute din frămîntare co
lectivă, a fost găsită soluția și 
rezolvată problema, trecut ob
stacolul. O altă greutate oe 
care ne-am lovit și care acum 
se află în curs de anihilare a 
fost lipsa de cupe elevatoare. 
După demersurile făcute la 
B.A.T. din Centrala cărbune
lui. în prezent Ia U.U.M.P. se 
execută un lot de cupe de ele
vator pentru cerințele insta
lației noastre. De altfel ono
rarea sarcinilor de producție 
din acest an din final de cin
cinal cu rezultate bune la toți 
indicatorii s-a sprijinit pe tra
ducerea în fapt obiectiv cu 
biectiv (intr-o proporție 
atinge deja 90 la sută în 
oada analizată) a planului 
măsuri tehnico-organizatorce 
privind eliminarea anumitor 
ștrangulări din procesul de 
producție, asigurarea tuturor 
condițiilor pentru desfășurirea 
la o cotă superioară a produc
ției și muncii. Acest scop a fast 
ifrmărit prin montarea anei 
site pentru 0—10 mm mixte și 
mărirea canacitătii de însilo- 
zare : mărirea debitului de f'O- 
tație prin funcționarea insta
lației cu două baterii do flota
te. cu dublarea discurilor la 
filtrul din flotație. montarea 
unei pompe de vacum cu

debil mai mare; montarea u- 
nui pod bascul de 100 tone la 
linia de încărcare a brichete
lor și alte asemenea măsuri.

Noul an de producție, 1971 
— primul din cincinalul ur
mător — în curînd va trece 
pragul timpului prezent adu- 
cindu-ne sarcini sporite din 
prevederile Congresului al 
X-lea al partidului, pentru :o- 
ua etapă de progres și civili
zație a scumpei noastre patrii. 
In rîndurile colectivului nostru, 
sarcinile anului deschizător a 
acestei noi și superioare etape 
pe drumul construcției socia
liste sînt așteptate cu deplin 
optimism, cu certitudinea ob
ținerii unor realizări in muncă 
superioare, a unei afirmări și 
mai prestigioase în efortul ge
neral al minerilor și prepara
torilor din Valea Jiului la a- 
sigurarea cu cărbune a centre
lor siderurgice și uzinelor țării. 
Ne dau convingerea că vom fi 
la înălțimea sarcinilor, succe
sele și experiența de pînă acum

ÎN VEDEREA 
AMENAJĂRII 
CENTRULUI 

PETROȘANIULUI 
La Consiliul popular jud 

țean a avut loc zilele trecute 
examinarea lucrărilor prezenta
te de diferite colective de pro- 
iectanți - participanți la con
cursul organizat de Consiliul 
popular județean - privind sis
tematizarea centrului orașului 
Petroșani. In fața juriului 
află 17 proiecte din care 
au fost premiate, iar 5 
primit mențiuni.

Premiul I a fost ciștigat 
colectivul condus de arhitectul 
Paul Stănescu de la Institutul 
„Proiect" București, premiul II 
de colectivul condus de 
tect Violeta Moraru, 
ISART București, iar 
III de colectivul condus 
arhitect Cosma Jurov.

Toate temele prezintă, 
general, soluții interesante, 
atit sub raportul concepției 
urbanistice cit și al așezării 
în zonă a celor 30 de obiec
tive social-culturale și politico- 
administrative preconizate pen
tru viitorul ansamblu central 
al orașului. In baza soluțiilor 
date de lucrările nrezentate 
se va realiza un proiect com
plet pentru amenajarea defini
tivă a centrului Petroșaniului 

Lucrările prezentate la con
curs vor fi expuse intr-o ex
poziție de 15 zile in holul Ca
sei de cultură din Petroșani 
spre a oferi cetățenilor posibi
litatea să facă propuneri, su
gestii in vederea găsirii' unor 
soluții cit mai bune pentru a- 
menajarea centrului de miine 
al P^osaniului.

,Deinonstrație“ de forță 
la cariera Pribeagu.

afirmarea mai pregnantă
tineretului

a mumei
recum am mai relevat, conferința munici

pală U.T.C. a constituit o amplă analiză asu
pra modului cum își îndeplinesc organizațiile 
U.T.C. misiunea de înaltă responsabilitate în
credințată de partid, de a determina participa
rea activă a tineretului la viața economică, în 
procesul muncii — domeniul hotărîtor al pro
gresului social, de a educa tînăra generație 
în spiritul înaltelor idealuri ale societății so
cialiste, ale eticii comuniste. Relevînd realiză-

experiența acumulată pină în prezent, 
conferința a jalonat direcțiile fundamentale 
ale activității de viitor, a stabilit sarcinile nou
lui organ municipal U.T.C. în direcția inten
sificării acțiunilor educative prin muncă și 
pentru muncă, a amplificării formelor și mij
loacelor folosite pentru lărgirea orizxmtului 
politic, cultural-științific și artistic al tinere
tului. Redăm, în sinteză, principalele idei, su
gestii evidențiate în cadrul dezbaterilor.

Educarea
prin muncă
pentru muncă

O primă concluzie desprinsă 
din lucrările conferinței este 
faptul că organizațiile noastre 
U.T.C. au dobîndit succese va
loroase în mobilizarea tinere-

tului din unitățile economice 
ale municipiului la îndeplini
rea sarcinilor ce revin colec
tivelor de muncă. Există în a- 
cest domeniu și o experiență 
valoroasă. Dar, cu prilejul sub
linierii rezultatelor, a experien
ței cîștigate, dezbaterile s-au 
oprit în principal în jurul ideii 
că există încă mari rezerve 
pentru a face și mai pregnan
tă prezența tineretului în viața 
economică a municipiului, că 
organizațiile U.T.C. pot contri-

bui și mai substanțial la solu- 
i ționarea problemelor multiple 

ce le ridică perfecționarea vie
ții unităților noastre industriale. 
In fața dezideratelor ce le ri
dică viața economică, activita
tea organizațiilor de tineret e 
susceptibilă deci de substanțiale 
amplificări, îmbunătățiri. Darea 
de seamă, cît și participant» la 
discuții au relatat multiplele for
me și mijloace folosite de or-

Cind umbrele se întretaie, 
albastre, in nuanțe nedefinite 
de lumină, și gindurile, obo
site, se opresc in pauzele lungi 
ale așteptării, cind perdelele 
de pluș răcoros ale dimineții 
invadează hala rotativelor, îm
prăștiind pe fețele pline de 
unsoare reflexele mindriei pli
ne, simt raza de triumf mingi- 
indu-mi firea și inviorindu-mă...

Și-atunci, cind febra zorilor 
începe să betoneze gene obo
site și mîini care-au fost har
nice, cind lacoma mașină de 
înghițit hirtie împachetează ul
timele exemplare ale celui mai 
tinăr număr de ziar simt, parcă 
mai mult ca oricind, nevoia 
să-i îmbrățișez pe tipografi. 
Să string călduros mina celor 
ce oferă oamenilor litera tipă
rită, să mulțumesc celor care, 
in urma unei nopți devenită 
zi de muncă, reușesc să dea 
trecătorului de pe stradă un 
produs finit căutat, așteptat, 
îndrăgit - ziarul.

Căutăm ziarul. Zilnic il 
căutăm. II căutăm pentru câ 
ne place să fim la zi. Să fim 
la curent cu noutățile... Dar, 
oare, nu credeți că îndrăgim 
ziarul și din neostoita noastră 
sete de perfecțiune ? Nu vi se 
pare că, aidoma acelui lucru 
migălos și cu finețe executat, 
in fața autorului căruia nu ne 
sfiim să ne închinăm, și ziarul 
e rodul unei munci de minu
ție, dusă la bun sfirșit datori
tă pasiunii și atenției deosebite 
a tipografilor ?

Da. Și.pentru aceasta îndră
gim ziarul... Dar, pentru că 
adorăm execuția cu cap, fină, 
de ce ne-am abține, oare, să 
comparăm încăperile tipogra
fice - hala meselor de pagi
nație încărcate de „materie"

’UURAHLOR
ss 

fierbinte și șpalturi proaspete z? 
radiind miros de cerneală nea- SS 
gră, cu linotype al căror țăcă- z? 
nit nu mai supără pe nimeni, sS 
întocmai ca al ceasornicului « 
de pe noptieră, cu casete de S$ 
litere, ordonat aranjate ca... 
fișele stomatologului, și cămă- $> 
ruța stereotiparilor, îmbibată in 
fermecătorul miros de plumb 
și izuri de acizi - ca o auten- ?? 
tică sală de operație dintr-o Si 
clinică de mare urbe ? ?:

Precizie, competență, lucru >* 
întreprins cu dăruire... <<

Cit de fascinantă e munca 
tipografilor ! E fascinantă pen- << 
tru că și „fructul" muncii lor 5* 
— ziarul - fascinează. Poate, << 
de aceea, ei, tipografii din 
secția ziar, gustă a doua ii, << 
cind ii privesc îndelung pe cei V 
ce in schimbul unei monede, << 
primesc din miinile chioșcarului V 
proaspăta gazetă, aceeași vo- << 
luptate ca cea a literalilor V 
care-și admiră, in vitrine, nu- << 
mele expus pe o copertă... >J

Și cit de apropiați sînt ti- << 
pografii ziariștilor ? George V 
Călinescu nu se jena să-și ?< 
facă pe șpalt, noaptea, in ti- y 
pografie, corecturile, întîrziind 6 
la șuete cu paginatorii iar Ni- V 
colae lorga scria cu aceeași ?< 
febrilitate, după miezul nopții, y 
alături de o „rișniță" manua- ?< 
lă care-i imprima „foaia" de a >’ 
doua zi... ?<

Pentru ei, de ziua lor, de y 
Ziua tipografilor, pentru că le ?< 
stimăm eforturile, pentru că le y 
prețuim munca entuziastă, am ?< 
așternut. aici, aceste 
duri, aceste rinduri... 
te rinduri care, deși vor 
îmbrăca cămașa rece a plum
bului, se doresc calde, pentru 
o zi caldă...

Viorel TEODORESCU
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Azi, 13 decembrie a.c. in 
la clubului tineretului de 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
avea loc o interesantă și 
tractivă seară cultural artisti
că. Aceasta reprezintă o ex
presie a inițiativelor comitatu
lui U.T.C. pe fabrică de a or
ganiza lunar așa numitele 
„Seri ale Viscozei" la care să 
lie otroși cit moi mulți tineri

și tinere, dornici de a-și petre
ce intr-o atmosferă cit mai 
plăcută și într-un mod cit mai 
util un jfirșit de săptămină in 
mijlocul colegilor de muncă.

Prima „seară a Viscozei" 
va fi deschisă de o expunere 
a inginerului Augustin Arde- 
leanu intitulată „Impresii din 
Italia". Va urma apoi o săr-

bătoare a majoratului i 
drul căreia tineri și tinere care 
au împlinit frumoasa virstă de 
18 ani vor fi felicitați intr-un 
cadru festiv de către comitetul 
U.T.C. pe fabrică. Seara va fi 
urmoto de dans in timpul că
ruia va fi oleasă o „Miss Vis- 
coza" și desemnată „cea mai 
bună pereche de dansatori".

Harnicul colectiv al subuni
tății poligrafice din Petroșani 
intimpină ziua de 13 decem
brie cu rezultate frumoase in 
muncă. Planul de producție 
pe 11 luni a fost îndeplinit in 
proporție de 101,5 la sută, iar 
productivitatea muncii a sporit 
in această perioadă cu 1,5 la 
sută față de sarcina planifi
cată. Demn de subliniat este 
faptul că lucrările au fost exe-

cutate de calitate și la ter
menele stabilite.

Printre tipografii care și-au 
adus contribuția la aceste 
succese enumerăm pe Allred 
Bohne, Victor Werschanski, 
Nicolae Marinescu, Virgil lor- 
dăchescu, llie Tismănariu, Ida 
Kocsis, Lucia Moga, Agneta 
Mihai, Constanța Cioară, Eca- 
terina Boată și alții.

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf
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culturală
La Casa

de cultură

Noi filiiw 
documentare 

despre pictura 
franceză

Consiliul municipal al sin
dicatelor organizează, luni 14 
decembrie, ora 18, Ia biblio
teca Casei de cultură lin 
Petroșani, o vizionare colec
tivă a unor noi filme docu
mentare dedicate, de această 
dată, pictorilor Daumier si 
Degas. In completare va mai 
fi prezentat un documentar 
cuprinzînd numeroase portre
te ale picturii franceze.

Vizionarea colectivă este 
organizată în sprijinul curstn- 
ților Universității populare 
(secția franceză) precum și 
tuturor amatorilor, iubitori ai 
picturii franceze.

Seară 
distractivă 

Astăzi, la ora 19, în sa’a 
de dans a Casei de cultură 
din Petroșani este organizată 
o seară distractivă destinată 
fruntașilor în producție de 
la întreprinderea de industrie 
locală.

La Teatrul de stat Valea 
Jiului are loc astăzi, la ara 
11, un simpozion cu tema 
„Teatrul românesc în 1970“. 
Criticii de teatru Dinu Kivu 
(revista „Contemporanul*) și 
Victor Parhon (Televiziune) 
vor prezenta expuneri (Spe
cific și corespondențe ; Ten
dințe controversate ; Realități 
și perspective).

„PĂRINȚI 
TERIBILI"

Astăzi, la ora 19, în sa’a 
teatrului se prezintă un nou 
spectacol cu piesa „Părinți 
teribili" de Jean Cocleau în 
regia Mariettei Sadova. In 
distribuție : Elisabeta Belba, 
Aura Novăcescu, Ruxandra 
Petru (Paulina Codreanu), 
Mihai Clita (Constantin Du
mitra) și Costin Iliescu.
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Crește capacitatea 

de producție
Pentru fiecare unitate mi

nieră. creșterea capacităților 
de producție în vederea asi
gurării. în vi tor, a dinamicii 
de extracție, in continuă as
cendență, constituie unul 
dintre obiectivele urmărite 
cu mare atenție de către co
lectivele de muncă.

In ziua de 10 decembrie 
a.c., în cadrul sectorului I al 
Exploatării miniere Uiicani, 
a fost pusă in funcțiune o 
nouă capacitate de produc
ție : abatajul frontal din blo

cul II nord, panoul 3, în 
lungime de 100 metri, race 
va da cca. 300 tone/zi. Intro
ducerea acestui frontal face 
parte dintr-un plan mai vast 
care prevede . modernizarea 
tehnologiei de lucru din 
subteran de la mina în cau
ză. Se vizează concentrarea 
producției și aplicarea unor 
măsuri tehnico-urganizatorice 
menite să conducă la reali
zarea de indici extractivi 
superiori.

PENTRU

în perspectivă — 
un restaurant de clasă

Pc linia preocupărilor 
pentru modernizarea rețelei 
de alimentație publică, care 
să corespundă cerințelor ac
tuale, au fost definitivate, 
recent, documentațiile nece
sare lucrărilor de renovare 
a restaurantului „Minerul- 
din Petroșani. După efectua

rea acestor amenajări, loca
lul va cuprinde mai multe 
săli de deservire, intre care 
o sală de restaurant, o bra
serie, un cafe-bar.

Lucrarea va fi executată 
începînd din trimestrul 1 al 
anului viitor.

PRIMIREA TURIȘTILOR
Filiala Petroșani a O.N.T. desfășoară ample pregătiri la cabanele din Valea Jiului pen

tru asigurarea celor mai bune condiții de primire a turiștilor în sezonul vacanței de iarnă.
Venind in intimpinarea celor care doresc să sărbătorească Anul Nou, la munte, O.N.T. 

a luat de pe acum o serie de măsuri in vederea organizării Revelionului Ia cabanele Voie
vodul, Lunca Florii, Rusu și Cimpu lui Neag. In acest sens a fost stabilit meniul pentru 
seara Revelionului, serviciul de masă pentru zilele de 1. 2, 3 ianuarie 1971 și cazarea pentru 
nopțile respective. Dacă anotimpul și starea drumurilor vor permite, pentru transportul tu
riștilor se vor pune la dispoziție autobuze.
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VAUVENARGUS

KANT

f. Datoria este o 
de a sâvirși o faptă 
pentru legeo morală.

necesilote 
din respect

Q Răbdorea este orto de o 
spera.

• Lauda este o însușire in- 
deminaticâ, ascunsă sau delicată.

LA ROCHEFOUCAULD

£. Birfo este singurul zgomot 
moi rapid decît sunetul.

MARIO DEL MONACO

in o con- 
core o ai 
mai puțin 

celilalți des-

• Egoist este cel care 
întrebuințează fiecare clipă 
osigure fericirea tuturor celor
lalți egoiști.

LUCIEN GUITRY

DREISER

ȘTIAȚI CA...

★

★

★

slabi- 
record.

Frumoasa mea cu plete albe, 
Uine ai venit, te-am așteptat I 
Țesindu-te în gînduri dalbe. 
Și-n visuri dragi, de neuitat.

s-a înregistrat o viteză a 
oră. Tn asemenea cazuri, 
10 tone pe metru) pătrat.

.«opac, 
tocmai 
îl aju-S-a încercat înlăturarea pistruilor cu ajutorul razelor 

laser. Intr-un anumit regim de iradiere, celulele normale ale 
pielei se conservă, iar cele puternic pigmentate se distrug 
complet.

nu trebuie in- 
prea înalte în 
se vor instala 
recomandă ca

Un pițigoi mănincă zilnic o cantitate de insecte egală 
,'u greutatea corpului lui. Intr-un sezon de vară, o familie 
de pițigoi consumă 50—60 kg de insecte și larve.

La unele taifunuri tropicale 
vîntului de pînă la 450 km pe 
presiunea vîntului este de peste

deoarece da
la întîmplarc 
deregla între-

Conștiința : ceva care nu 
te împiedică niciodoto să comiți 
un păcat dar te împiedică să te 
bucuri de el rin poce.

THEODORE

In tribul tuang, care trăiește în nordul Laosului, există 
4 n vremuri memoriale obiceiul ca mirele să-și transporte 
mireasa în spinare de la pagodă pînă acasă, oricit de de
parte s-ar afla aceasta.

Cu vinlu-n pletele-ți de nea, 
Cu-n brîu de cintece tîrzii, 
Te-am așteptat, frumoasa mea, 
Te-am așteptat de mult să vii.

Lucia ARDELEANU 
clasa a IX-a 
Liceul Vulcan

ÎNȚELEPȚII printre noi
Botonica este arto de o 

usca plantele intre filele de 
hirtie și de a insulta in limbile 
latină sau greacă.

ALPHONSE KARR

• Educațio constă 
cilio părerea bună pe 
despre tine cu cea 
bună pe care o ai 
ore persoono la.

MARK TWAIN

• Gelozia este cea mai mare 
dintre toate nenorocirile, și cea 
care inspiră cea mai puțină milă 
persoanelor care o pricinuiesc.

LA ROCHEFOUCAULD

• O femeie 
aceeo core nu 
ușuratica este 
găsit oltul ; o 
aceeo care nu 
și ce iubește ;

nestatornică este 
moi iubește ; o 
aceeo care și-a 
flușturatecă este 

știe docă iubește 
. o nepâsătoare - 
iubește nimic.
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Anecdote
Medicul : Cum 

mai simțiți de Ia 
lima consultație ?

Pacienta : 
domnule doctor, 
mai jM>t mînca 
măcar ceea 
interzis.

Iepurași marcați
Cine nu cunooște obiceiurile ie

purilor australieni rămîne foarie 
uimit văzind cum aceste animale 
se scarpină mereu sub bărbie. 
S-ar zice că ou de rezolvat pro
bleme importante. Singura pro
blema care îi preocupă este 
insă cum so-și păzească terito
riul de olți iepuri. Sub maxilarul 
inferior ol iepurelui se află o 
glandă care secretă un lichid cu 
miros specific foarte puternic. Du
pă ce iși unge cu acest lichid 
labele, iepurele aleargă de cite- 
va ori pe teritoriul său. Acum 
orice străin știe că, dacă îndrăz
nește să colce pe acest loc, >1 

"i o bătaie strașnică din 
proprietarului. Și pentru 

o nu-și confunda puii cu alții 
străini, iepurele ii pune să-și fre- 

........................................ sub

E așteaptă 
partea |

I
(ce lăbuțele de glanda de 

maxilarul său.

In ultimul momen 
pilotul unui avion si 
personic reușește t 
sară cu parașuta dar 
rămîne încurcat intre 
crengile unui 
Un țăran care 
trecea pe acolo 
ta să coboare.

— Voiam să 
lese un nou 
explică pilotul. _

— Ați și reușit, g
răspunde țărarîul. Sîn- g
teți primul care co- g
boară din acest copac g
fără să se fi urcat in g
el. ■

■■■■■«■■■■■■■BBS

— Nu țineți televizorul în 
funcțiune mai mult de 5—6 
ore. După acest interval de timp 
este bine să opriți aparatul 
făcînd o pauză de 1—2 ore, 
această interdicție este valabi
lă pentru ziua de duminică cînd 
există program toată ziua, în 
caz contrar expuneți aparatul 
unei deteriorări sigure și costi
sitoare.

— Pentru sănătatea dvs. și a 
membrilor familiei sînt sufici
ente 5 ore de vizionare, nu 
renunțați la mișcările în aer 
liber.

— Nu lăsați copiii să privea
scă programele de televiziune 
pe care nu le pot înțelege. 
Această recomandare trebuie 
respectată atît pentru odihna 
copiilor cît și pentru educația 
lor. (vezi articol «Televiziunea 
-și tineretul școlar** apărut în 
ziarul nostru din 22 oct. 1970).

— Nu permiteți copiilor și 
persoanelor străine să mani
puleze televizorul ; învățați dv. 
singuri să-1 manipulați corect, 
se recomandă ca această sarcină 
să revină unuia din membrii 
adulți ai familiei.

— In cazul unei derqgjpri-; . 
în timpul funcționării, gîndi- 
ți vă asupra cărui buton trcbuicj

să acționați pentru înlăturarea 
deranjamentului, 
că veți învîrti 
butoanele puteți 
gu) aparat.

— Nu eurățați singuri pra
ful din interiorul aparatului, 
deoarece puteți produce dere
glări, defectări sau puteți pro
voca implozia tubului cinescop, 
accidentîndu-vâ. Curățirea de 
praf se face cel puțin o dată

un loc umed al locuinței sau 
în bucătărie unde se gătește 
sau se spală.

— Dacă ați mutat televizorul 
dintr-o cameră răcoroasă în 
altă cameră caldă (sau invers), 
nu-l puneți în funcțiune decît 
după aproximativ 4 ore. Aceeași 
regulă trebuie respectată și a- 
atunci cînd televizorul a fost 
adus de la reparat pe timp de 
ploaie, ceață, f-ig, riscați im-

în spatele televizorului, lumina 
trebuind să fie difuză și să nu 
cadă direct pe ecran pe con- 
siderentele de mai sus.

prea mult în 
aveți instalat

Montecristo independent
In aceste zile, mica insulă I Montecristo din Marea Tireniană, I" devenită celebră prin eroul lui 

Dumas, a ieșit din legendă fâ- 
Icindu-și intrarea in lumea mo

dernă. La 1 
«■ricin rn n 

i i i i i i i i i i i i i i i

_____ __ 1 iunie 1970, Monte- 
cristo, cu o suprafață de 10 km2 
și o populație de 100 locuitori, 
și-a declarat independența. Ea 
și-a arborat un steag propriu, o 
stemă iar in curind iși va bate 
și monedă. După cum anunță 
ziarul italian „LpEuropeo", princi
palul rol in crearea noului stat 
l-a jucat asociația „Oglasa" care 
a primit concesiunea insulei a- 
cum 16 ani, investind de atunci 
sume serioase pentru a o tran
sforma in cel moi scump loc tu
ristic din această zona.

Mînia indienilor 
din Alcatraz

— Nn fumați 
camera în care 
televizorul.

— Televizorul 
stalat pe mese 
nici un caz nu 
pe dulapuri, se
privirea telespectatorului în po
ziția șezut să fie perpendicula
ră pe centrul ecranului.

— Distanța optimă față de 
televizor trebuie să fie do 10 
ori diagonală ecranului, aceasta 
se recomandă din motive de 
efecte nocive produse de ra
diațiile secundare ale tubului 
cinescop.

— Nu trînliți și nu loviți a- 
paratul atunci cînd îl mutați 
dintr-un loc în altul, se poate 
deteriora.

— Scoateți televizorul din 
priză și de la antenă la o între
rupere mai îndelungată a func
ționării (plecării în concediu).

In prisma acestor ultime re
comandări cu care nu se epui
zează tot ce s-ar putea spune 
și dacă televizorul este mane
vrat cu grijă, dacă tensiunea 
rețelei este și se menține con
stantă, dacă se respectă toate 
regulile de exploatare și în
treținere pe care lc-am amintit, 
atunci posibilitățile de defectare 
se reduc mult și telespectatorul 
va avea 
ția unei 
care îl va

Lo începutul ocestei luni, Ad
ministrația Generolă o serviciilor 
a suprimot olimentoreo cu apă 
și electricitate o ostrovului Alca
traz. Dupo cum se știe Alcatra- 
zul o fost ocupot de indieni 
in noiembrie trecut in virtuteo u- 
nui tratat semnat ocum o sută 
de ani de guvernul federal prin 
core se ocordose triburilor de 
indieni dreptul de o se instolo 
pe tot teritoriul federal abando
nat. Acesta era și cazul ostrovu
lui Alcctraz. unde sinistra inchi- 
soore federală fusese părăsită 
încă de acum șopte ani.

Amenințați de o se vedeo pri
vați de opă și electricitate, cei 
aproape 80 de indieni din ostrov 
au decis să cheme o mie de 
indieni -din alte triburi nord- 
omericone spre a se întîlni in ca
drul unei manifestoții folclorice. 
„Nu vom pleca de oîcî pînă cînd 
nu ni se vor sotisface toate 
revendicările" o declorat un 
purtător de cuvînt ol indienilor. 
Vor cedo. oare, autoritățile !rt- 
role ?.

Atacate de... pese

Pariuri britanice

caz contrar
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ORIZONTAL : 1. Orașul unde Macedonski a fost înscris 
in clasa l-a (1862) la școala primară nr.l ; 2. Peninsulă des 
vizitată de poet, amintită prin atracțiile sale, în citeva din 
poezii ; — Cea de a opta parte a „Psalmilor moderni' pu
blicată separat de Macedonski în Literatorul din martie 
1894 ; 3. Dimitrie Macedonski ! — „„.zadarnic” poezie în 
care Macedonski își transpune visele din copilărie, tinerețe : 
— Opurile sale despre „Viața lui Al. Macedonski" (1966) și 
Opera lui Al. Macedonski (1967) sînt de nedepășit ; 4. ..Po
etul este un... și i se cuvine un tron” cunoscută cugetare a 
lui Macedonski : — A-l da cu cupru ; — Schimbă fețe; 5. 
„Pagini..." revistă modernistă și obscură care a întreținut 
cultul poetului (1903): - In timp - Alexis Macedonski.
pictor stabilit la Paris, pentru poet; 6. In meniu. — indi
cație bucureșteană la care Macedonski colaborează in anul 
1889 ■ 7 dc aur" mic pastel publicat de Macedonski in 
Flacăra lâ 6 aprilie 1913 - Al. Macedonski la liceul dm 
Craiova: 8. Redactorul șef al „Telegrafului român' de Ia 
Sibiu care ii publică iui Macedonski poezia de debut „Dorin
ța poetului” : — Popor in Banat '. — Comparativ pentru 
murmurul „multiplelor ciocane' care „cad p-al sării ștei de 
piatră” din poezia lui Macedonski „Ocnele' (1880); 9. Mrea
jă ; — Locuiește la munte; — Soi; 10........ unei nopți", un
vis versificat publicat de Macedonski la 21 octombrie 1901 
in „Revista modernă”; — Amor nesfîrșit! — A face ca 
trenul: 11. La sate! — Nu duce lipsă de apă: — Traduce
re și adaptare după Theocrit a lui Macedonski in care redă 
fericirea lui Daphnis și Doris ; 12. Fragment de poem după 
Lord Byron, in traducerea lui Macedonski ; — Cutezător 
personaj mitologic amintit de Macedonski în poezia „Tine
rețea" ; 13. Lenți ; — „••• liberă" foaie efemeră scoasă de 
Macedonski împreună cu C. Cantilli in 1896 ;

Cu cit rochiile sint mai scurte, cu atit pur
tătoarele lor sint mai,., pretențioase în ce pri
vește încălzirea camerelor. Aceasta este, cel 
puțin, concluzia la care a ajuns o firmă vest- 
germană specializată in domeniul încălzirilor 
centrale. In urma unui studiu efectuat de spe
cialiștii firmei, s-a stabilit că reprezentantele 
sexului frumos care poartă fuste sau rochii al 
căror tiv este la 20 cm deasupra genunchilor 
doresc ca temperatura camerelor lor să fie de 
21—23°, in timp ce purtătoarele de rochii nor
male se „mulțumesc" și numai cu... 18°.
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VERTICAL: 1. Schiță în care Macedonski 
chipul serdarului Calomfir, pe bunicul său, pitarul Ii. Pirî- 
ianu din Craiova (2 cuv.); 2.......  cintă pe harpă** poezie pu
blicată in Literatorul (1895) — Sub titlul -Sonet antic” a- 
ceastă poezie a Iui Macedonski apare in „Romanul literar 
(1896); 3. Sub șaua dobrogeanului — Al. Macedonski tatăl 
poetului în armata română ; — Cură ! 4. Piesă de Macedon
ski ce s-a bucurat de succes la premieră (15 nov. 1880); — 
Pavel lonescu ! — Duce greutăți ; 5. La colocvii ! — Cea cu 
Mărie Duport ii inspiră poetului romanța „Buchetul” ; 6. A 
încerca o curbă ; — in pod ; — Printre cele vizitate de Ma
cedonski și uncle a colaborat la diferite publicații, se pot 
aminti : Austria, Italia. Franța; 7. La Macedonski ! — „Bi
blioteca.. * ii publică Iui Macedonski patru fascicole din 
..Excelsior' (1895) ; — In insectar ! ; 8. Cupă ce o cere poetul 
prietenilor in poezia „Injurați-mă prieteni" (1882) ; — Soția 
lui Macedonski născută Ralett — Slătineanu — In mare ! 
9. Ostatec (înv) — D-ra Ralett — Slătineanu la 21 februarie 
1883 împreună cu Al. Macedonski ; 10. Scoși de sîciială — 
In mulțime! — Literat francez cu care Macedonski se îm
prietenește in 1884 la Paris (Edouard); 11. A detesta ; — 
.Tribun al poporului", cu care Macedonski a împărțit celu
la la Văcărești ; — Localitate în Brazilia : 12. — Vehicole 
ce „prin oraș umblă” iarna din poezia lui Macedonski _Zi de 
iarnă** (1883 Literatorul) — Poezie publicată de Macedonski 
in 1901 (Literatorul) ; 13. — Poezie din tinerețe a poetului 
dedicată iubirii. — Nimfă a apelor căreia Macedonski ii 
dedică poezia cu același nume publicată in Literatorul (1886)

Dicționar :

E P 1 G R
Lui I. Ivănescu

■ pentru careul surpriză

A
„Da... nu-

M E
P

1 La o-ntrunire rebusistă 
Le-am arătat „surpriza" lui 
Că-i rebusist. și-i reușită...

1
G Dar unu-mi dă o replică:

— Da... nu-i 1 G
R Și lui V. latenco R
A In ‘70 de răsfoiești

Atent astă colecție 
Te-ntrebi ca omul curios :

A
M Dar V. Iațenco unde e? MVasile MOLODEȚ

E P 1 G R A M E

Am avut o perioadă de timp 
in care umorul n-a mai vrut să 
mă mai dea afară din casă. 
Cum umblam la puțin hai, cum 
începeau să ridă și curcile din 
curtea vecinului. Vocea interi
oară, că am și eu o astfel de 
voce, a început să mă tachine
ze : „Vezi dacă nu ești serios 
unde ajungi ? Reprofilează-te I" 

perioadă 
avea 
care 

să

MI. VLASE

RECOMANDĂRI .

la un an de către un tehnician.
— Feriți televizorul de praf, 

ținîndu-1 acoperit atîta timp 
cît nu funcționează cu o husă 
din pînză deasă, deși praful 
cel mai mult este absorbit in 
timpul funcționării !

— Nu acoperiți cu husa te
levizorul imediat după viziona
re, el fiind încălzit, se reco
mandă a se lăsa ca răcirea 
să se facă lent, (abia dimineața 
se poate pune husa dacă con
siderați necesar).

— Nu instalați televizorul 
lîngă o sursă de căldură ; calo
rifer, sobă, reșou.

— Nu așezați televizorul lîn
gă uși sau ferestre.

— Nu țineți televizorul într-

plozîa cinescopului.
— Feriți ecranul de acțiunea 

directă a razelor solare, sau a 
surselor de lumină care cad 
direct pe ecran, numai în acest 
caz, ziua se recomandă acope
rirea cu husă în 
substanțele lumlnifore care aco- 
jjeră cinescopul se pot voala 
îmbătrînind tubul cinescop, 
chiar și în cazul în care tele
vizorul nu este folosit zilnic.

— In timpul. vizionării este 
bine ca în cameră să fie © 
lumină difuză pentru a nu obosi 
ochii nu se recomandă stingerea 
luminilor cum se procedează 
în majoritatea cazurilor.

— Nu este indicat pentru 
vedere cît și pentru televizor 
instalarea unei surse de lumină

D O A M
Femeia care stătea lingă mine 
Era urîtă, cu păr spălăcit, și ochii 
Dreaptă și cu mișcări puține 
De parcă-ar fi înghițit un turn de 
Vorbea ca o placă pusă pe turație greșită. 
Dantura și-o uitase în paharul cu apă acasă. 
Elasticul de la buze și-l montase la portjartier, 
Dar era parfumată și foarte vopsită. 
Picioarele o cam stinghereau sub mătasă. 
Iar gîtul și-l lăsase la bijutier.
Iubea copiii pentru două sute de lei pe lună. 
Și-i învăța franțuzește în același preț.
Atît îi mai rămăsese din lumea ei „bună" 
Plus un fel de a fi foarte isteț.
Se pricepea și la cărți. Cînd da de parale 
Prefera careuri și chinte royale.
Aseară însă, pe ceață-n sfîrșit
Femeia care stătea lingă mine-a murit. 
Am fost întîmplător la-nmormîntare 
(era o ceață londoneză, și rece.) 
Ea își căuta cavoul care se pare 
L-a comandat prin nouă sute zece.
Dar cioclii nu știau carte 
Și-au depus-o cu totul în altă parte.

Ion PALTIN

întotdeauna satisfac- 
mulțumiri deosebite, 
scăpa de multe griji.

Ing. Ilie BREBEN
(Va urma)

O scenă parcă ruptă din „Pă
sările" lui Alfred Hitchcock s-a 
petrecut de curind în preajma 
localității Dover (Anglia). lit 
timp ce se plimbau de-a lungul 
falezei dintre Deal și Dover, o 
tinără femeie, Julie Holes, șl 
fiica sa de cinci ani, Joan, au 
fost atacate de patru pescătuși 
neobișnuit de mari.

Păsările dezlănțuite au aruncat 
la pămint fetița, fără ca d-na 
Holes să le poată alunga ; tină
ra mamă abia a putut s-o ia pe 
Joan in brațe și să fugă. Pescă
rușii le-au urmărit încă o bucată 
de drum înainte de a-și lua 
zborul spre larg.

La începutul actualei campanii 
electorale britanice, ziarele anun
țau că un om de afaceri din 
Birmingham, core n-a vrut să-șl 
dezvăluie numele, o angojat cel 
mai mare pariu propus in legă
tură cu rezultotul alegerilor : 
13 500 lire pentru loburiști. Docă 
Harold Wilson ar fi ciștigat ale
gerile, fanaticul său suporter □’ 
fi realizot un beneficiu substan
tial. Dar Io încheierea alegerilor» 
încrezătorul anonim din Birmin
gham și-a văzut spulberate spe
ranțele și lirele.

Să fi învins conservatorii door 
din spirit de contrazicere ?.

Exact in aceeași 
comerțul nostru interior 
nevoie de un specialist 
trebuia trimis peste hotare 
contracteze cu diferite firme di
ferite utilaje și alte instalații 
utile industrializării. Fiind în
zestrat de natură cu un dosar 
de cadre excelent și mai ales 
cu un spirit de orientare rar 
intilnit, m-am reprofilat, cit ai 
bate din palme, pe mașini-im-

zina a dat rezultate neaștepta
te. Secunda și nuca de cocos 
decojitâ. Mi s-a trimis acasă 
un drapel de achizitor fruntaș 
și o invitație la „balul nucilor 
de cocos decojite". Dat in cin
stea mea.

Dar in momentul cind uzina 
trebuia să intre in producție 
(asta după bal) cu întreaga ei 
capacitate, s-au terminat nucile 
de cocos. O comisie specială a

A fost reprofilată, apoi lere- 
profilată. Acum e in rere re
profilare...

Marea mea ispravă in legă
tură cu achizițiile de utilaje și 
instalații de peste hotare a 
fost insă clopotul.

Clopotul adus de mine a tre
buit să fie ovalizat pentru a 
putea fi introdus prin punctul 
de frontieră. Numai transportul 
lui a costat citeva sute de mii

și o invitație la „balul clopote
lor",

- Fii drăguț și spune-mi in 
ce scop l-ai achiziționat ?

- înzestrăm tinăra noastră 
cinematografie. O să-i înnebu
nim pe toți cineaștii din lume 
cu clopotul ăsta. Cinecitta o să 
ne invidieze. Hollywood-ul o să 
ne facă, iartă-mi expresia, cu
rte. II repartizăm Buftei și ei 
doar o să facă : danga-langa-

ționarea de utilaje și alte etce
tera.

O comisie de control de la 
Ministerul de Finanțe care a 
lucrat timp de 4 luni la anche
tarea cazului : „Uzina de deco- 
jit nuci de cocos" și a „cazului 
clopotul" a ajuns la concluzia : 
„să fie imputate sumele celui 
care le-a achiziționat. Să i se 
oprească din salariul fiecărei 
luni cit prevede HCM-ul. Ca

Clopotul de la cooperativa de clopoței
Foîlei :»n

Nimeni nu s-ar fi gindit ca 
un biet umorist ratat atit 

de timpuriu, să am in materie 
de înzestrarea industriei o a- 
stfel de imaginație.

Prima dotă om adus in țară 
trei vagoane de nuci de cocos 
și 16 vagoane cu utilaje de 
decojit nucile de cocos. Utila
jele au fost instalate intr-o ha
lă construită special pe 16 hec
tare, hală in care s-a introdus 
și aer condiționat, bașca benzi 
rulante și numărătoarea nucilor 
electronică.

Intrată în probe tehnice, li

analizat lipsa de colaborare 
dintre Ministerul Agriculturii și 
mai ales Silviculturii, și condu
cerea uzinei de decojit nuci de 
cocos. S-a dat un vot de blam 
delegatului silviculturii pentru 
că n-a avut grijă să planteze 
in pădurile noastre in locul me
rilor și perilor pădureți, nuci de 
cocos.

Uzina mea de decojit a fost 
reprofilată pe scoaterea simbu- 
rilor de vișine și cireșe. N-a dat 
rezultate pentru că era insta
lată la 320 kilometri de fabrica 
de dulcețuri. Scoteai simburii 
aici și făceai dulceața dincolo. 
Costa mult transportul.

scris pentru ..Slea«iil roțti“ de iMCUȚA TAPASE
de dolari.

- Ce-i cu clopotul ăsta, m- 
întrebat șeful meu direct.

- Este mai mare decit turnul
Eiffel.

- Asta văd, dar de ce trebu
ia să achiziționezi un clopot 
atit de mare ?

- A fost pomană. Cu cît cre
zi că l-am luat ?
- Nu mă interesează.
- Nu depășește milionul de...
- La prima ședință de ana

liza muncii să te pregătești, vei 
lua o mustrare scrisă.

- Eu ? Șefule, te înșeli. Chiar 
dumneata imi vei mai trimite 
un drapel de achizitor fruntaș

i-a
langa-danga, și gata pierderi
le planificate. Dacă mai turnăm 
și un film pe bază de dop* ii 
lăsăm in urmă și pe cineaștii 
din Islanda.
Spre marea mea surprindere 
cinematografia a respins clopo
tul. (Și cită nevoie aveau de 
el I) S-a ținut ședința de ana
liza muncii și intr-adevăr am 
primit o mustrare scrisă pentiu 
achiziționarea acestui clopot. 
Dar nu numai atit. Ar fi fost 
floare la ureche o mustrate 
scrisă pentru mine, dar mi s-a 
interzis cu desăvirșire să mai 
ies peste hotare pentru achizi-

să plătesc pină la o 
toate pagubele aduse, 
socotelile mele, trebuie să tră
iesc 18 965 349 de ani! Mulțu
mesc la fel.

Deocamdată sint la c 
rată. Mi s-a oprit pină 
1 782 de lei. Dar alaltăieri am 
primit o primă de 36 822 de lei 
de la I.C.M. (întreprinderea de 
colectarea metalelor). Uzina de 
decojit nuci de cocos n-a dat 
rezultate nici cu rereprof ilările 
și a fost îndrumată spre rampa 
de descărcare a fierului vechi 
din iubitul meu Combinat side
rurgic Hunedoara.

Clopotul ? Clopotul a (ost re-

centimă 
după

16-a
acum

partizat temporal p. ,.,j umir- 
tismente la o cooperativă de 
confecționat sonerii și clopoței 
de bicicletă. Ocupă mai mult 
de jumătate din spațiul atelie
rului, dar le este de mare folos. 
Anunță cu trei bătăi __ ___
lucrului și începerea Iu după 
pauza de prinz.

Aud că locuitorii 
o rază de 48 
metri au făcut o plingere ce a 
fost semnată de aproximativ 
121 000 de cetățeni cote cer cu 
insistență să fie desființat se
mnalul de pauza de prinz a a- 
telierului de sonerii și clopoței. 
Le tulbură liniștea.

Dacă cineva tine la liniștea 
oamenilor și clopotul c iunge ia 
I.C.M. om m-a făcut ! Iau pri
mă de la ei peste o sută de 
mii lei. Clopotul e d:n metale 
neferoase...

O sută de mii de lei !... 
să-mi pună dumnezeu mina 
cap. Dar invidioșii cum sint 
nii din comerțul exterior, te po
menești că facM ce fac, mă iartă 
de pagubele ce le-am adus și 
mă dau afară ca să nu mai 
primesc prima de la I.C.M.

Cu mine insă n-o să le mear
gă. Mă lupt cu ei pină-n pinze- 
le albe. Cer audiență și la mini
strul muncii. Să pierd așa... o 
sută de mii de lei !...

lăsarea

de pe 
de kilo-

O 
in 
u-

J
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Conferința II unicipală I.T.C.
(Urmare din pag. 1)

ga., rațiile U.T.C. pentru spo
rirea contribuției tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan. 
Minerii Vasile Rusu. secreta
rii’ comitetului U.T.C. de la 
mina Aninoasa, Vasile Duță, 
de tu mina Lonea. ing. Felicia 
Artean, de la F.F.A. .Viscoza" 
Lupeni, au vorbit despre acțiu
nile inițiate de organizațiile 
U.T.C. pentru mobilizarea ti
nerilor Ia realizarea sarcinilor 
de plan, pentru întărirea disci
plinei și ridicarea pregătirii lor 
profesionale. Dar, așa cum au 
remarcat și vorbitorii, in ceea 
ce privește întărirea discipli
nei. ridicarea contribuției tine
retului la realizarea sarcinilor 
de plan sini încă multe proble
me de rezolvat. O cerință fun
damentală ce o ridică viața u- 
nităților industriale ale muni
cipiului o constituie stabiliza
rea tinerilor angajat*- Dar. 
deși la majoritatea exploatări
lor există o mare fluctuație de 
muncitori, majoritatea acestora 
fiind tineri, organizațiile U.T.C. 
nu au acționat, prin diverse 
forme de înrîurire. pentru in
tegrarea acestora în viata co
lectivelor miniere, pentru atra
gerea lor la acțiunile inițiate 
de organizațiile U.T.C. A slă
bit preocuparea și față de cei 
care au abateri de la disci
plina muncii. Bunăoară, din 
cei 2 245 uteciști sancționați în 
acest an pentru diferite aba
teri, abia 73 au fost discutați 
în adunările U.T.C. Insuficient 
se acționează încă în direcția 
ridicării pregătirii profesionale 
a tinerilor. De fapt, s-a recu
noscut și în darea de seamă, 
nu se poate vorbi de existența 
unor forme permanente de ri- 

’dicare a calificării profesionale. 
S-n subliniat necesitatea ca or
ganele și organizațiile U.T.C. să 
aibă. în mai mare măsură. în 
atenție activitatea tinerilor din 
cadrul exploatărilor miniere noi. 
de pe șantiere, să ridice cu 
mai multă competență și curaj 
problemele de ordin social ale 
tinerilor în fața conducerilor 
tehnico-administrative. să par
ticipe de fiecare dată la discu
țiile la care sc iau hotărîri ca
re privesc tineretul. Mai mult 
trebuie să facă organizațiile 
U T.C. pe linia educării tine
rilor din unitățile comerciale 
ți de deservire, pentru forma
rea lor în spiritul unei atitu
dini civilizate, pline de res
pect și '■'ondescendentă față de 
poDulafle.

Conferința a analizat cu răs
pundere sarcinile organizațiilor 
U.T.C. în ce privește educa
re. i responsabilității față de în
vățătură a celor 5 400 de elevi 
ți shidcnți din licee, școli pro
fesionale și, respectiv, institu
tul de mine Materialele pre
zentate în conferință, delega
ții utecistilor din instituțiile de 
în”ăfămînt. între care studen
tul Ion Despa. prof. Elza 
Gvorgy de la Liceul industrial, 
eleva Marilena Giorgi de la Li

Recunos- 
tinta si 

admirație
Aidoma ca piinea și apa 

pentru organism, cuvîntul scris 
a devenit din tîrppuri imemo
rabile hrana de bazâ a spiri
tului, mijloc de comunicare in
tre oomeni și punte între gin- 
duri. Fie că e vorbo de litere
le de o șchioapă ale abeceda
rului, caligrafia operei literare 
din raftul bibliotecii sau rîndu
rile care moi poortă încă fier
bințeala plumbului topit al 
cotidianului Io orele dimineții, 
aduc in case și in conștiința 
fiecăruia dintre noi o mul
țumire, o împlinire cotidiană.

Dacă seteo de cunoștințe, 
dorința a'e o afla actualitățile 
mapamondului ne conduc zil
nic rntr-un fel imperios necesar 
spre cuvîntul scris, gindurile 
de recunoștință și admirație 
pentru cei ce veaheoză la ge
neza lui, tipografii, se îndreap
tă moi mult ca altădată în 
liecore mijloc de decembiie. 
In oceostă zi de decembrie 
care ne aduce aminte de o 
pagina glorioasă din istoria 
patriei in care bravii tipografi 
ou dovedit că nu numai tipă
resc cuvinte care conțin idea
luri înalte, dor știu să se și 
îrrtfeoscă pentru ele, înspre 
binele neomului, ne amintim 
cu venerație de cei care și-au 
tipărit numele cu singe in 
cartea țării.

Pe geamul plin cu florile 
iernii cineva gravează cu pio
șenie un cuvint : tipograf. Do. 
spre el. tipogroful, spre omul 
core toarnă in metal gindul, 
pentru ca să nu rămină efe
mer, spre cel ce dăltuiește cu 
migală în argintiul plumbului 
cuvîntul, pentru ca să devină 
un bun ol tuturor, se îndreap
tă căldura inimilor noastre.

Țara întreagă vă trimite in 
această zi gînduri alese vouă, 
celor care vegheoți zi și noap
te ca pretutindeni pe acest 
pămint unde a poposit omul 
cu gindul să sfințească locui, 
să pătrundă frumos caligrafiat 
și Io timp, cuvîntul partidului.

T. KARPATIAN 

ceul Petrila au redat pe larg 
experiența acumulată de orga
nizațiile de tineret din unită
țile de învfițămfnt în direcția 
sprijinirii procesului de învă- 
țămînt. a educării patriotice a 
tineretului studios. Tn ceea ce 
privește principalele sarcini ca
re vor trebui să stea în viitor 
in atenția organizațiilor U.T.C.. 
conferința a subliniat necesi
tatea întăririi combativității 
față de cei care nu învață, sînt 
indisciplinați sau manifestă lip
să de respect față de cei vîrst- 
nici, atitudini incompatibile cu 
normele eticii comuniste. Aso
ciația studenților va trebui să 
contribuie mai mult la pregă
tirea politico-ideologică a stu
denților. să amplifice acțiunile 
cu caracter cultural-artistic și 
sportiv, să militeze cu mai 
multă hotărîre pentru comba
terea manifestărilor de negli
jență și superficialitate la în
vățătură. a abaterilor de la dis
ciplina universitară.

0 cerință primordi
ală — continuitatea 

acțiunilor
Un loc deosebit în cadrul 

dezbaterilor l-a ocupat sarcinile 
organizațiilor U.T.C. pe linia 
sporirii eficienței. îmbunătăți
rea conținutului și lărgirea for
melor muncii politico-educati
ve în rîndul tineretului. Or
ganizațiile U.T.C. au acumulat 
deja o experiență prețioasă în 
organizarea dezbaterii docu
mentelor de partid. în inițierea 
acțiunilor de educație patrioti
că și de culturalizare a tine
retului. Dar. neajunsul princi
pal în munca educativă, subli
nia în conferință Iov. Cristea 
Răcaru, secretarul comitetului 
orășenesc U.T.C. Vulcan, o con
stituie lipsa de continuitate în 
finalizarea acțiunilor programa
te. Dacă la nivelul comitetelor 
U.T.C. municipal, orășenești sau 
pe întreprinderi, există preo
cupare pentru diversificarea și 
îmbogățirea conținutului mun
cii educative, această preocupa
re lipsește Ia nivelul organi
zațiilor U.T.C. Multe organiza
ții de bază, cum sînt cele de 
la minele Petrila, Lonea. Vul
can. Dîlja, construcții Lupeni, 
C.S.M. Uricani, F.S.H. Vulcan, 
dovedesc lipsă dc inițiativă, de 
perseverență în organizarea ac
țiunilor educative, prea mult 
așteaptă .indicațiile de sus“. 
Tn educarea moral-cetățenească 
au fost scăpaț-i din vedere toc
mai acei tineri care prin con
duita lor sfidează cele mai ele
mentare reguli de civilizat !e. 
normele etice și juridice ale 
conviețuirii sociale. Vorbind 
despre numărul ridicat de ti
neri care au suferit condam- 

~nări pentru huliganism, dela
pidări și furt din avutul ob
ștesc, tînărul judecător Teodor 
Oprean, a criticat organizațiile

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ■ 
j • 1 Maistru miner principal :
î • 1 Inginer electro-mecanic :
i • 1 inginer cu probleme de aeraj;
: și protecția muncii ■

Concursul va avea loc Ia sediul unității din Bărbăteni în ziua de 20 ■■ ° decembrie 1970. ■
n Salarizarea — conform H.C.M. 914/1968. □
□ Actele necesare sînt cele prevăzute în H.C.M. 1 061/1961 și se vor s 
0 depune la serviciul personal al exploatării pînă în data de 18 decembrie J 
* 1970. J

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7—15 de la ser- a
■ viciul personal. □■ ■

Cf-Ume.
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Așa am venit (14—16 
decembrie); PETRILA : Tyf- 
fany memorandum (13—15 
decembrie); LONEA — Mi
nerul : Noul angajat (14—16 
decembrie); VULCAN : Tony 
ți-ai ieșit din minți (14—16 
decembrie): LUPENI — Cul
tural : Hibernatus (14—18 de
cembrie): LUPENI — Mun
citoresc : Căsătorie din inle
i's (15—16 decembrie): BAR- 
BATENI : O întîmplare (15 
— 16 decembrie).

U.T.C. care nu iau atitudine 
împotriva acestor tineri, nu se 
străduiesc să găsească formele 
cele mai potrivite pentru com
baterea actelor infracționale, 
pentru diversificarea formelor 
de înrîurire politică și morală 
a tinerilor.

S-au formulat critici la a- 
dresa organizațiilor U.T.C. din 
Petrila, Petroșani, Vulcan pen
tru insuficienta lor preocupare 
față de inițierea unor acțiuni 
educativ-distractive bogate în 
conținut, atractive în timpul 
liber al tineretului. Spre a di
versifica și asigura reușita ac
țiunilor cultural-artistice edu
cative. organizațiile U.T.C. tre
buie să colaboreze mai mult 
cu sindicatele, cu toți factorii 
chemați să asigure tineretului 
condiții optime de recreere și 
cultivare. In cuvîntul său. tov. 
Gavrila David. președintele 
Consiliului municipal al sindi
catelor. a apreciat că prin îm
bunătățirea colaborării intre or
ganizațiile U.T.C., sindicale și 
conducerile cluburilor, se vor 
putea iniția acțiuni diverse și 
mai reușite calitativ, se vor 
putea «atisface și mai bine pre
ferințele tinerilor de diferite 
categorii, inclusiv a noilor an
gajați. se va putea da o am
ploare și mai mare mișcării 
sportive și turi-’ice în rîndurile 
tinerilor

Condiția sporirii eficienței ac
tivității educative desfășurate de 
organizațiile U.T.C. depinde în 
mare măsură de întărirea or
ganizațiilor U.T.C.. de perfec
tionarea stilului de muncă al 
organelor U.T.C. Organizațiile 
noastre s-au întărit atît din 
punct de vedere numeric cît 
și a) maturității lor. Dar. a 
subliniat conferința, pentru a 
ridica competența organizații
lor U.T.C. la nivelul cerințe
lor multiple ale educării ti
nerei generații se cer depuse 
strădanii mai susținute pentru 
dinamizarea vieții organizații
lor de bază, pentru perfecțio
narea planificării muncii, mai 
multă inițiativă pentru a găsi 
formele și mijloacele cele mai 
eficiente de înrîurire a tinere
tului. pentru urmărirea cu con

Colocviul național de pedagogie
In aula Universității din Bu

curești a început sîmbătă Co
locviul național de pedagogie 
-Cercetarea interdisciplinară a 
învățămîntului", o nouă mani
festare inițiată de România cu 
prilejul Anului internațional al 
educației. Organizat de Minis
terul Învățămîntului, Academia 
de Științe Sociale și Politice 
și Institutul de științe pedago
gice, Colocviul — eveniment 
științific de seamă — își pro
pune să elaboreze un plan de 
cercetare cu privire la sistemul 
nostru de învățămînt pe ur
mătorii 10 ani.

PROGRAMUL I : 6.00 De la 
6 la 9,30: -9.30 Revista literară 
radio; 10.05 Ansamblul folclo
ric Țara Oașului din Satu Ma
re: 10,30 Știința în slujba pă
cii: 10,40 Valsuri din opere; 
11,05 Din muzica popoarelor; 
11,15 Prezent și viitor în ști
ința agricolă; 11,35 loan Chi- 
rescu și cântecele sale; 12,00 
Muzică ușoară de H. Mălinea- 
nu; 12,10 Duete din operele lui 
Bizet; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Rebus melodii — muzică 
ușoară; 14,00 Compozitorul sâp- 
tămînii; 14,30 Te apăr, te laud, 

secvență a finalizării obiecti
velor stabilite.

Felicitînd tineretul Văii Jiu
lui pentru rezultatele obținute 
în producție, la învățătura și 
în viața obștească, tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal de partid, a făcut în în
cheierea dezbaterilor recoman
dări prețioase comitetului mu
nicipal, organelor și organiza
țiilor U.T.C., în vederea per
fecționării continue a activi
tății lor de educare și mobili
zare a tineretului la muncă 
și învățătură. Vorbitorul s-a o- 
prit asupra cerințelor calitati
ve pe care le ridică producția 
modernă în privința pregătirii 
pentru muncă a tinerei gene
rații. a ridicării calificării și 
gradului de responsabilitate 
profesională a tinerilor, iar 
procesul educativ în acest sens 
trebuie să înceapă încă din 
școală.

Mai multă inițiativă. mai 
multe strădanii sînt necesare 
pentru diversificarea și spori
rea eficienței educației moral- 
politice. Colectivele de muncă 
trebuie să manifeste fermitate 
dar și preocupare față de ti
nerii care comit abateri, să-i 
a iute efectiv pentru a-si reme
dia neajunsurile, pentru a se 
integra în cerințele etice și le
gale ale vieții sociale. Aceasta 
presupune îmbunătățirea conti
nuă a stilului de muncă al or
ganizațiilor U.T.C.. mai multă 
receotivitate fată de cerințele 
tinerilor.

Vorbind desore atribute’e e- 
ducației patriotice, tovarășul 
Cement Neerut a arătat că e- 
ducația patriotică nu rezidă 
doar în formarea noțiunilor și 
sentimentelor natriotice. Senti
mentul patriotic trebuie trăit,1 
exprimat prin îndeplinirea e- 
xemplară a indatoririlor ee re
vin fiecărui om la locul său 
de muncă.

Organizațiile de partid vor 
asigura pe viitor o îndrumare 
mai efectivă, mai multilaterală 
a organizațiilor de tineret spre 
a obține succese și mai însem
nate în formarea tinerei gene
rații.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de conf. univ. George 
Văideanu, directorul Institutu
lui de științe pedagogice.

In continuare au fost pre
zentate expunerile -Sociologia 
și științele educației*, de prof, 
univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academici de Ști
ințe Sociale și Politice, și „Re
novarea pedagogiei și a educa
ției în spiritul științei moder
ne1* de prof. univ. Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului.

(Agerpres)

LUNI 14 DECEMBRIE

le chit — emisiune muzicală 
pentru ostași: 15,05 Inșir-te 
mărgărite (emisiune pentru co
pii); 15,30 Melodii noi, inter- 
preți cunoscuți; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Cîntece pentru co
pii; 16,30 Soliști și formații 
de muzică ușoară; 17,00 Ante
na tineretului; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele se-

CAPITOLUL CEL MAI DEFICITAR
educația moral-politică a 
lucrătorilor din comerț

Conferința organizației dc 
partid comerț Petroșani a evi
dențiat rezultatele bune obți
nute, lipsurile existente precum 
și măsurile ce se impun a fi 
luate de către organele și or
ganizațiile de partid în etapa 
care urmează. Atît darea de 
seamă cît și participanții Ia 
discuții au subliniat acțiunile 
inițiate de organizațiile de par
tid pentru îmbunătățirea apro
vizionării și deservirii civili
zate a populației. întărirea gri
jii și a răspunderii pentru păs
trarea avutului obștesc, redu
cerea cheltuielilor de circulație 
și creșterea beneficiilor.

Activitatea politică și orga
nizatorică desfășurată de orga
nizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C., de comitetele dc direc
ție își găsește reflectarea în 
realizări meritorii. Ceea cc a 
caracterizat însă dezbaterile din 
conferință a fost nu atît evi
dențierea rezultatelor pozitive 
cît; "niăî ' hies, a lipsurilor din 
aclivffâtea comitetului de par
tid: Jc’?

Tov. Ion Cosma, sublinia în 
cuvîntul său că ..organizațiile 
de bază, comitetul de partid, 
nu au desfășurat o muncă po
litică susținută în rîndul tu
turor comuniștilor pentru a-i 
determina ca, prin activitatea 
lor profesionala și politică, să 
constituie exemple demne de 
urmat pentru ceilalți salariați. 
Cum justifică comitetul de par
tid și birourile organizațiilor 
de bază faptul că conferința 
a început cu o oră mai tîrziu 
decît cea programată, că de 
hi conferință lipsesc nemoti
vat cinci delegați ? — se în
treba vorbitorul.

Apreciind aportul adus de 
comuniști la îmbunătățirea ac- 
livităț ii economico-financiare, 
tov. Cazîmîr Davidovici, mem
bru al ^comitetului de partid, 
a'ăta că în activitatea unor 
membri de partid și a altor sa
lariați se manifestă numeroase 
acte de indisciplină, acestea a- 
vîndu-și originea în lipsa de 
inițiativă a birourilor organi
zațiilor de bază, în slaba exi
gență fală de abateri. Aceasta 
denotă că nu în suficientă mă
sură s-a muncit pentru educa
rea politică, culturală și pro
fesională a membrilor de par
tid. Primirea de noi membri 
de partid și educarea lor n-a 
stât în centrul atenției organi
zațiilor dc partid. Astfel, s-a 
ajjins ca unii membri de par
tid să nu-și îndeplinească nici 
îndatoririle’ statutare elemen
tare.

I.uînd cuvîntul tov. Dumitru 
Ghițan. secretarul organizației 
de bază T.A.P.L. arăta că ..în 
activitatea comitetului de par
tid s-au manifestat serioase nea
junsuri. Tn primul rînd nu au 
fosl antrenați toți membrii co
mitetului de partid ș» ai birou- 
ri!6r organizațiilor de bază la 
rezolvarea sarcinilor, comisiile 
pe probleme de pe lingă co
mitetul dc partid nu și-au dus 
la 'îndeplinire sarcinile, cu bi
rourile organizațiilor dc partid 
comitetul' dc partid a adoptat 
un stil de muncă defectuos. 
Neprezentarea unor membri de 
partid la adunările generale ca 
si la conferința de dare de 
seamă este rezultatul indisci- 

rii : Informații; Note și comen
tarii: Transmisiuni directe; Ra- 
d oreportaje: Interviuri; Sport; 
Muzică: 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Melodii dragi — muzică 
ușoară; 20,30 Teatru radiofo
nic : „Donna Diana* de Că
rnii Petrescu. Comedie în gus
tul Renașterii, după Moretto 
de Camil Petrescu. Adaptare 
radiofonică și regia artistică t 
Mihai Zirra; 21.35 Revista șla
gărelor; 22.00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Meridiane 
melodii; 22,55 Argheziană. In
scripția inscripțiilor. Recită 
Emil Botta; 23,00 Meridiane 
melodii (continuare); 0,03—6,00 
Estrada nocturnă. 

plinei, a) slabei combativități 
a membrilor dc partid, a) lip
sei de exigență față de cei care 
încalcă normele statutare**.

Sesizând faptul că în darea 
de seamă comitetul de partid 
nu a analizat critic și autocri
tic neajunsurile manifestate, din 
care cauză nu se pot desprinde 
concluzii asupra modului în 
care au muncit unii membri 
ai comitetului de partid, tov. 
Marin Staicu, a criticat slaba 
preocupare a comitetului de 
partid, personal a tov. Dumitru 
Popescu, fostul secretar al co
mitetului, pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă al birouri
lor organizațiilor de bază. De 
asemenea, tovarășii Wilhelm 
KteibeL Florian Fugaru și Ste- 
lian Vintitescu au subliniat ca
rențele ce se manifestă în sti
lul de muncă a) organizațiilor 
de partid privind. exercitarea 
rolului lor conducător, din ca
re cauză rezultatele activității 
economice și financiare nu sînt 
la nivelul posibilităților și al 
sarcinilor actuale. Dezbaterile 
din conferință au evidențiat 
faptul că din preocupările or
ganizațiilor dc partid, de sin
dicat și U.T.C., ale comitetelor 
de direcție a fost scăpat ele
mentul esențial și anume edu
carea moral-politică a salaria- 
ților. Din această cauză nu se 
manifestă toată grija și răs
punderea pentru gospodărirea 
și desfacerea judicioasă a fon
dului de marfă, unii salariați, 
între care și membri de par
tid, manifestă atitudini necivi
lizate față de cumpărători. în 
unele unități comerciale se des
fac mărfuri în condiții care 
contravin celor mai elementare 
norme de igienă ceea ce a- 
O-age. pe bună dreptate, nemul
țumirea consumatorilor. Unii 
lucrători din cadrul urfitălilor 
comerciale cum sînt: Constan
tin Buciuman. Francisc Brașo- 
veanu. Vasile Buneordcan. Eu
genia Buzatu. Grigore Stan. 
Ipan Stan, Dumitru Păuna și 
alții manifestă dezinteres în 
serviciu, servesc cu lipsă la 
gramaj. în mod preferențial și 
nu respectă orarul de funcțio
nare a magazinelor. Ca urmare 
a unei slabe munci politice și 
educative desfășurate, lucrătorii 
Elisabeta Piciore și Dumitru 
Roman de la O.C.L. industrial, 
Maria Bărbulescu. Constantin 
Bondoc. Constantin Bancan și 
loan Rusescu de la T..A P.L., 
Dumitru Păuna și Nieolae Mi-
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8,45 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlari.
10,00 Viața satului.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Fotbal : Petrolul - F. C. 

Argeș.
14,15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Meciul 
de box dintre Cassius 
Clay și Oscar Bonaveno.

15,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

16,45 Studioul „N".
17.30 Handbal feminin : Loko

motiv Zagreb — Universi
tatea Timișoara.

18,00 Emisiunea-concurs „Un- 
de-i greșeala

19,00 „Pe Milcov in sus" -
program de cintece și
jocuri din Țara Vrancsi.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 O nouă verticală - Tran

smisiune directă de Io 
Hotel „Intercontinental" 
- București.

20,25 Film artistic : „Cine-i vi
novatul

21,50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Vedete in culise : Alain 

Barriere.
22.30 Peariza a 3-a a meciului 

dintre echipele reprezen
tative de hochei ale Su
ediei și U.R.S.S.

trache de la C.L.F. au adus în
semnate pagube avutului ob
ștesc prin lipsurile înregistrate 
în gestiune.

Neajunsurile manifestate în 
activitatea unor membri de 
partid, a comitetelor de direc
ție își găsesc explicația în fap- 
lul că comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază 
nu au luat în dezbatere, cu 
toată răspunderea, atitudinea 
unor salariați, a unor cadre 
cu funcții de răspundere. Ade
sea analizele care au avut loc 
în ședințe de comitet și adu
nări generale au.îmbrăcat for
ma unor informări asupra stă
rii de lucruri, au fost lipsite de 
combativitate, de atitudine lio- 
tărîtă față de neajunsuri, de 
preocuparea pentru adoptarea 
măsurilor corespunzătoare. For
malismul în pregătirea ședințe
lor de corn Ret și a adunărilor 
generale s-a râsfrînt negativ și 
în ceea ce privește prezența 
comuniștilor și mai a'es parti
ciparea lor la dezbaterea pro
blemelor puse în discuție. Bi
rourile organizațiilor de bază 
nu s-au sesi’at de faptul că 
unii membri de partid nu par
ticipă luni do-a rîndul la adu
nări. iar alții nu au luat cu
vîntul la nici o adunare de 
partid. Se înțelege astfel de ce 
locul criticii și autocriticii în 
unele adunări, mai ales la 
O.C.L. Alimentara. T.A.P.L., l-a 
luat atitudinea de cocoloșite a 
lipsurilor, pasivitatea față de 
abaterile săvîrșite de unii 
membri de partid.

Participanții la conferința de 
dare de seamă și alegeri, în- 
telegînd complexitatea și mul
titudinea sarcinilor care stau 
în etapa actuală în fața or
ganizațiilor comerciale au sub
liniat necesitatea îmbunătățirii 
stilului și metodelor de mun
că ale organelor și organiza
țiilor dc partid — cerință strin
gentă pentru obținerea unor 
rezultate superioare în activi
tatea economică și financiară. 
Principala direcție a activită
ții organizațiilor, a Comitetului 
de partid trebuie s-o consti
tuie intensificarea muncii poli
tice și educative în rîndul 
membrilor de partid, al tutu
ror salariaților pentru a răs
punde pe deplin exigențelor 
sporite ale consumatorilor, ale 
comerțului socialist.

II. IGNEA

MOTIVE PENTRU UN 
BILANȚ OPTIMIST

(Urmare din pag. 1) 

pregătirile temeinice făcute, 
faptul că in tot ceea ce fa cm 
și vom întreprinde în cinci
nal ne călăuzim de luminoase
le indicații date de secret irul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
în expunerea făcută la ședința 
Comitetului Executiv al C.C al 
P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie a.c. Ni s-a întipării 
puternic în memorie și în î- 
nimi, acționînd în noi ca un 
flux de noi energii și îndem
nuri, cerința subliniată în ex
punere de a se pune accentul 
prioritar pe dezvoltarea moder
nă a capacităților dc producție 
și folosirea lor cu maximă e- 
ficiență. Noi avem în vedere, 
pentru anul 1971, măsuri pen
tru mărirea capacității de tran
sport a funicularului princi
pal, de înhaldare a sterilului 
precum și terminarea funicula- 
rului de golire a sterilului, ra
murile 4 și 5; înlocuirea cu 
alin) de tip nou a elevatorului 
actual de deșeu de la briche
tai care nu mai prezintă sigu
ranță în funcționare; studiul 
lehnieo-economic privind îm
bunătățirea parametrilor de
funcționale a centrifugelor
HVO. in vederea reducerii u- 
midității la sorturile de cărbu
ne sub 10 mm. Ia care se lu
crează deja cu intensitate etc. 
Dar de o importanță capitală 
pentru viitoarea activitate a 
colectivului nostru în perspec
tiva următorilor cinci ani. este 
programul de modernizare și 
amplificare (tema este în curs 
de proiectare) a prepara (iei 
Petrila. In urma lucrărilor ce 
se vor face pe această linie, 
instalația își va dubla aproa
pe capacitatea de spălare a- 
jungînd aproape la 1 000 tona 
pe oră. Se prevăd, de aseme
nea. modernizări la instalația 
de brichetaj. Toate acestea 
vor asiem-a ca în i‘‘75 întreaga 
capacitate a instalației de pre
parare să atingă un nivel de 
4 mi'ioane tone ne an produc
ție fizică. înregistrînd o crește
re de peste 50 la sută față de 
nivelul actual.

Măsurile luate. pregătirile 
făcute, modernizările și perfec
ționările tehnologice ce urmea
ză a se înfăptui în cadrul pre- 
parației dau optimismului nos
tru privind succesele în înde
plinirea sarcinilor de viitor 
și mai mult realism, robus
tețe. Sîntem hotărîți ca, sub 
conducerea organizației de n r-- 
țid. de Ia muncitori și pînă la 
in-nneri. cu toții, să ne consa
cram toate forțele și strădaniile 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de producție din acest 
an și a celor din cincinalul 
viilor.

CÎTE 
CEVA 

DESPRE 
DRUMURI
Din Petroșani pînă la Live-, 

zeni, drumul este, să admitem, 
acceptabil. De aici, însă, spre 
Lupeni, el pune mari probleme 
și celor mai experimentați con
ducători auto. Dc la bifurcație 
(Livezeni — Tg. Jiu, Livezeni
— Lupeni) și pînă la podn! de 
peste Jiu (dc la intrarea în 
Iscroni), șoseaua națională este 
plină de pietre și de moloz, 
căzute din autobasculantele 
șantierelor de construcții ca- 
re-și au puncte de lucru situa
te în apropiere. Intr-o zi am 
fost martorul unei întîmplărj 
care putea avea urmări gra
ve. Un camion a prins o pia-. 
tră între roțile din spate pe 
care a proeictat-o cu putere 
în ușa unui autoturism care 
tocmai îl depășea. Avaria pro
dusă mașinii mici nu a fost 
mare, dar dacă acea piatră era 
proiectată în fereastra ușii au
toturismului său. din față. în 
parbriz...

A venit poleiul și zăpada. 
La intersecția spre Aninoasa 
(deosebit de dificilă deoarece 
este în curbă și șoseaua e în
gustă) ar trebui împrăștiat ceva 
material antiderapant, pentru 
evitarea unor situații neplăcu
te, care din nefericire s-au mai 
întîmplat aici. De la această 
intersecție, la aproape 200 de 
metri spre Lupeni. se află un 
pod sub care s-a depus o ma
re cantitate de pietriș. Acest 
pietriș va crea probleme în 
cazul unor ploi mai insisten
te, deoarece nu va permite 
scurgerea apei pe sub pod. a- 
ceasta urmînd să se reverec pe 
șosea. Cred că Districtul de 
drumuri și poduri Livezeni ar 
trebui să acționeze operativ și 
în acest punct.

Pe strada principală ce stră
bate comuna Aninoasa de la 
un capăt la altul se găsesc 
multe gropi, porțiuni întregi de 
asfalt nu mai sînf la locurile 
lor inițiale, iar apa cc se 
scurge de pe dealuri traver
sează în multe locuri strada 
deoarece nu există șanțuri de 
scurgere. In Iscroni, în apro
pierea gării, un pîrîiaș sapă 
în voie in pavajul străzii dar 
nimeni nu-i oprește jocul.

Am notat doar cîlcva por
țiuni de drum accidentate, din 
fuga mașinii, spre care cei' 
competent și direct răspic ă- 
lori trebuie să-și îndrepte aten
ția și utilajele de remediere* 
pînă nu dă zăpada. Evident, 
ipai sînt și alte asemenea as
pecte — chiar destul dc multe
— pe arterele de circulație ale 
Văii Jiului, care pun probleme 
deosebite conducătorilor auto 
și, implicit, rezolvării mai o- 
porative a unor sarcini de pro
ducție.

I’. DARIE
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peste hotare

Consi

Prezente la

iar.

HAGA 12
Agerpres,

iarul
ac-

vină cu fermitate în favoarea 
celor 16 basci.

12 (Agerpres). — In 
festivalului internațio- 
filmului de televiziune,

ITALIA : Milano, mii de muncitori din industria oțelului 
și cauciucului adunați în „Piazza del Duomo* (Piața Do

mului) cer un nou contract de muncă.

românești

și mineri romani

Dezvoltarea tehnicii și a industriei constructoare de 
echipamente miniere au permis României să se înscrie 
printre țările exportatoare de instalații miniere complete, 
de proiecte diverse, precum și acordarea de asistență teh
nică in explorarea și exploatarea unor bogății minerale din 
alte țări, in montajul instalațiilor livrate.

In baza unor acorduri existente de cooperare econo
mică și tehnică au fost încheiate sau sint in curs de con
cretizare o serie de contracte semnate de întreprinderea 
.Geomin" cu parteneri din Algeria, Siria, R.A.U., Iran, 
R. A. Yemen Kenya. Zambia, Tanzania, Chile, Peru etc. 
In acest scop, peste 100 de geologi, geofizicieni, ingineri mi
neri, ingineri de foraj, topometri, tehnicieni și muncitori 
români cu înaltă calificare execută in aceste țări lucrări 
de prospecțiuni și explorări geologice, pentru identificarea 
și punerea in valoare a unor zăcăminte de importanța ma
joră pentru economia țărilor respective. Astfel, zeci do 
specialiști români efectuează cercetări geologice in Algeria 
asupra zăcămintelor de minereuri neferoase in regiunea 
Cavallo, de baritinâ in departamentul Tizi-Ouzou și a altor 
substanțe minerale utile in masivul Hoggar și Pustiul Sa
hara. In Siria, specialiștii români acordă asistență tehnică 
pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj necesare 
extracției și preparării fosfaților din zăcăniintul Kneifiss. 
Aflîndu-se intr-un stadiu avansat, lucrarea va fi terminata 
in cursul anului 1971 și va constitui unul din principalele 
obiective miniere ale Siriei. Tot in această (ară. in portul 
Tartous, se montează o instalație pentru încărcarea mine
reului in nave.

Noi aranjamente de cooperare bilaterală au fost con
cretizate și cu parteneri din alte țări. In R.A.U., dc pildă, 
in localitatea Hamrawein. specialiști români lucrează la 
punerea in valoare a unor importante rezerve de fosfați, 
în care scop se construiește și o instalație pentru calci- 
narea fosfaților.

Specialiștii români din domeniul geologic-minier des
fășoară o rodnică activitate și în alte țări cu care România 
a încheiat acorduri de cooperare economică și tehnică. Ea 
are ca obiect valorificarea unor zăcăminte de substanțe 
minerale utile in Iran, mărirea capacităților dc producție a 
sării din exploatarea Saleel din R. A. Yemen. In acelaș 
timp, grupuri de geologi și mineri români fac prospector 
în vederea exploatării, prin cooperare, a unor substanțe mi 
nerale utile în Kenya și Zambia, iar in Chile au fost înfi 
ințate două societăți mixte de explorare-exploatare. De ase 
menea. în Peru se execută de către specialiști romani di 
verse lucrări de inginerie minieră.

Dată fiind experiența României în acest sector, la 
care se adaugă capacitatea de producție crescîndă a indus
triei constructoare de instalații, echipamente și utilaje mi
niere, se scontează pe o colaborare și mai intensă. Negocie
rile purtate în prezent la întreprinderea „Geomin" au ca 
scop tocmai amplificarea activității de acest gen în 
itorii ani.

A treia ședință de legături 
radio si televiziune cu 

LUN0H0D-1“
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

La 11 decembrie, ora 16.00 (ora 
Bucureștiului). a început a treia 
ședință de legătură prin radio 
și televiziune cu aparatul sele
nar autopropulsat „Lunohod-1". 
care își continuă activitatea pe 
Selena. In timpul acestei le
gături, lunamobilul a parcurs 
distanța de 98 de metri.

La comenzile echipajului te
restru. au fost conectate telefo- 
tometrele, care au transmis din 
nou pe Pămînt imagini pano
ramice ale suprafeței lunare. 
In momentul respectiv unghiul 
de incidență a Soarelui față de 
orizontul selenar era de 27 gra
de. ceea ce a oferit posibili
tatea obținerii unor imagini cu 
contrast puternic.

In timpul deplasării lunamo- 
bilului. au fost efectuate ma
nevre în scopul punerii la punct 
a modului de dirijare în di
ferite regimuri de viteză și de 
ocolire a piedicilor aflate pe 
traseu. Lunohodul se deplasea
ză în direcția sud pe un ..șes” 
situat în Marea Ploilor. Deni
velările și craterele care se în- 
tilnesc au diferite dimensiuni. 
Cu toate acestea, operatorii de 
la Centrul de legături radio 
la mari distanțe au asigurat 
deplasarea sigură a mașinii pe 
traseul ales. In timpul unor

opriri de scurtă durată, a fost 
măsurată densitatea solului și 
s-au realizat alte experiențe 
științifice.

Diferitele informații teleme- 
trice atestă funcționarea nor
mală a tuturor sistemelor de 
bord. In compartimentul apara
telor, temperatura este menți
nută la plus 15 grade C, în 
timp ce temperatura maximă 
din exterior atinge plus 108 
grade C. Presiunea atmosferică 
în acest compartiment este de 
750 mm coloană de mercur.

Analiza preliminară a datelor 
științifice obținute de la înce
putul celei de-a doua zile sele
nare indică realizarea cu suc
ces a programului de cercetări.

—♦
A

întrevedere
Nixon
Dayan

Vizita

pentru
problemele
tineretului, 

Ion Iliescu, 
în Tunisia

TUNIS 12 (Agerpres). 
cadrul vizitei ministrului român 
pentru problemele tineretului, 
Ion Iliescu în Tunisia, au con
tinuat întrevederile de lucru 
cu delegația tineretului din ța
ra gazdă. S-a făcut un schimb 
de vederi asupra problemelor 
de interes reciproc, precum și 
asupra posibilităților de dezvol
tare a relațiilor bilaterale.

Ministrul tunisian al tinere
tului, Tahar Belkodja, a oferit 
o recepție în cinstea oaspetelui 
român.

lii

ADOPTATE LA O.N.U
NAȚ1UNILE UNITE 12 (A- 

gerpres). — Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite 
a adoptat vineri rezoluția care 
afirmă necesitatea ca statele 
să-și exercite suveranitatea per
manentă asupra resurselor lor 
naturale. In rezoluție, care a 
întrunit 100 de voturi, pentru, 
6 contra și 3 abțineri, ree sub
liniază „dreptul popoarelor și 
națiunilor la suveranitate per
manentă asupra bogățiilor și 
resurselor lor naturale, drept 
ce trebuie să fie exercitat in 
interesul dezvoltării lor națio* 
nale*. Dc asemenea, rezoluția 
relevă faptul că acest drepț 
este „indispensabil -, pentru rea* 
lizarea unui ritm accelerat al 
dezvoltării economice.

Comitetul Politic al Adună-

★
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Comisia socială a Adunării Ge-, 
nerale a O.N.U. a adoptat vi
neri o rezoluție în care con
damnă din nou discriminarea 
rasială, segregația și politica 
de apartheid din Africa aus
trală și cheamă toate statele 
să rupă relațiile cu R.S;A. și 
Rhodesia. Rezoluția cere Marii 
Britanii să ia măsurile nece

•A-

Semnarea noului program de schimburi 
culturale între România și Marea Britanie

LONDRA 12 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Intre 7 și 11 
decembrie au avut loc la Lon
dra tratative privind încheie
rea unui nou Program 
schimburi culturale între 
publica Socialistă România 
Marea Britanie 
1971—1973. 
în evidență că 
culturale dintre

de 
Rc- 

și 
pe perioada 

Discuțiile au s;os 
schimburile 

România și

...Și a planului 
tehnico-științifică

încheierea
sesiunii

Consiliului

WASHINGTON 12 (Agerpres) 
Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a avut vineri 
o întrevedere cu ministrul a- 
părării al Istraelului, genera
lul Moshe Dayan. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, a declarat că 
„președintele Nixon își păs
trează speranța într-o reluare 
promptă a misiunii Jarring". 
Ziegler a subliniat că preșe
dintele Nixon și generalul 
Dayan „au procedat la un 
schimb de păreri în scopul 
favorizării unei înțelegeri re
ciproce asupra situației din 
Orientul Apropiat și a poziției 
Israelului".

In cursul vizitei pe care a în
treprins-o în Statele Unite, 
generalul Dayan a avut o serie 
de întrevederi cu secretarul de 
stat William Rogers, precum 
și cu ministrul apărării ameri
can, Melvin Laird.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 11 decembrie a fost semnat 
la Moscova planul de colabo
rare tehnico-științifică între 
Consiliul Național al cercetării 
științifice din Republica So
cialistă România și Comitetul 
de stat pentru știință și tehnică 
al Consiliului de Miniștri al

0. II. A.
LAGOS 12 (Agerpres). — In 

capitula Nigeriei s-au încheiat 
vineri noaptea lucrările sesiu
nii extraordinare a Consiliului 
ministerial al Organizației U- 
nității Africane, consacrată e- 
xaminării recentelor evenimen
te din Guineea. Luînd cuvîntul 
în cadrul ședinței finale, re- 
prezen’ant'd guvernului guineez 
Ismae! Ture, a declarat că ță
rile participante au hotărît în 
unanimitate „să apere Guineea 
și suveranitatea sa".

Deschisă la 9 decembrie, ac
tuala sesiune a Consiliului mi
nisterial ai O.U.A. s-a încheiat 
cu adoptarea mai multor rezo
luții care prevăd crearea unui 
fond special de asistență mili
tară. financiară și tehnică des
tinat starului guineez, precum 
și sporirea ajutorului

ritoriile africane aflate sub do
minație co’ r "dă.

; __  -j-U ■’■'i pentru
mișcările de eliberare din te

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite: Intr-un interviu a- 
cordat săptămânalului „Novoe 
Vremea", ministrul comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice, 
N. S. Patolicev, arată că ritmul 
de creștere a schimburilor de 
mărfuri ale Uniunii Sovietice 
cu alte țări a fost în primii 
patru ani ai celui de-a! optu
lea cincinal de 8,8 la sută, de
pășind, din punct de vedere 
valoric, 69 000 000 000 ruble. 
Pentru anul acesta se așteaptă 
o noua sporire considerabilă a 
schimburilor de mărfuri. In a- 
nul 1969, volumul comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice 
cu țările socialist? a reprezentat 
12 900 000 000 ruble, cu țările a- 
flate in curs de dezvoltare 
2 500 000 000 ruble, iar cu 
statele capitaliste dezvoltate — 
4 400 000 000 ruble, înregistrînd

Stare de

Marea Britanie s-au dezvoltat 
satisfăcător. Noul Program, 
pornind de la prevederile exis
tente, permite dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor în 
acest domeniu. în interesul 
celor două părți.

Vineri seara, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a avut Ioc solemnitatea 
semnării noului program.

de colaborare 
româno-so vietîc
U.R.S.S. pe anul 1971. Planul 
cuprinde o serie de teme pri
vind cercetările în domeniile 
petrolului și gazelor, metalur
giei, energiilor înalte, fizicii 
nucleare etc., care vor consti
tui obiectul colaborării între 
instituțiile de cercetări din ce
le două țări.

I

A

înrăutățirea climatului 
Olandasocial în

ii AGA 12 (Agerpres). — 
Climatul social din Olanda 
s-a înrăutățit brusc, ca ur
mare a hotăririi guvernului 
acestei țări de a bloca sala
riile, începind de la 1 ianua
rie. După cum informează a- 
genția France Presse, apro
ximativ 5 000 de muncitori 
ai companiei „Rotterdam 
Dry Cock" au încetat vineri 
lucrul in semn de protest

față de hotărîrea guvernului. 
De asemenea, la 
„Wilton-Feijnoord" 
terdam muncitorii 
la greve perlate.

In același timp, liderii sin
dicatelor au lansat un apel 
la o grevă generală pentru 
marțea viitoare, cînd Parla
mentul va lua în discuție 
hotărîrea guvernului.

șantierele 
din Rot- 
participă

§

s
s 
s

§
S
I

$ lucrul în semn de protest notarirea guvernului.
't*'mfninrnfnr//nmitfnmnnnrninrrinninrrHnfnnin//nm/fHnHnir.
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s
§

rii Generale a recomandat vi
neri Organizației Meteorologice 
Mondiale să. ia toate măsurile 
posibile, mobilizînd savanți 
competenți și resursele exis
tente, pentru a obține date a- 
supra cicloanelor și a limita e- 
fcclelc lor nefaste. Această re
comandare are în vedere ra
vagiile făcute de cicloane în di
verse părți ale lumii, și mai 
ales în Asia.

Comitetul politic a adoptat, 
de asemenea, cu 49 voturi pen
tru. 14 contra și 37 abțineri, 
un proiect de 
cere Israelului să 
inundările misiunii 
a O.N.U. privind 
drepturilor omului 
le arabe ocupate.

in Marea

i 49
Și
rezoluție care 

aplice reco
de anchetă 
respectarea 

în teritorii-

Vr
sare în vederea abolirii con
stituției adoptate în 1969 de 
regimul rasist al lui lan Smith.

Pe de altă parte, rezoluția 
Comisiei sociale cere Portuga
liei să respecte' Convenția de 
la Geneva referitoare la com
portamentul față de prizonierii 
de război și să punâ capăt sis
temului muncii forțate pe care 
il practică in coloniile sale.

0 INTR-UN INTERVIU a- 
rdat ziarului „Stuttgarier 

Nachrichten", cancelarul R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt, 
a declarat că, în conform’tate 
cu prevederile tratatului polo- 
no-vest-german, comisia eco
nomică polono-vest-germană se 
va întruni pentru prima oară 
în cursul lunii ianuarie 1971. 
Cancelarul federal a precizat 
că atît guvernul polonez cit 
și cel vest-german „și-au ex
primat dorința de a intensifica 
relațiile economice și culturale 
între cele două state încă îna
intea ratificării tratatului".

0 O nouă experiență a 
fost realizată sîmbătă de 
Centrul național francez de 
studii spațiale, prin plasarea 
pe orbită a satelitului pen
tru cercetări științifice „Pe- 
ole", lansat de la baza din 
Guyana franceză. Este a doua 
experiență reușită efectuată 
cu rachete de tipul „Dia- 
niant-B“. prima avînd loc în 
luna martie a. c. prin lansa
rea unui satelit franco-vest- 
german.

LONDRA 12. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Guvernul 
britanic, întrunit sîmbătă di
mineața într-o ședință extraor
dinară, sub președinția primu
lui ministru Heath, a hotărît 
să proclame starea de urgență 
în întreaga țară. Această hotă- 
rîre, adoptată ca urmare a gre
vei perlate declarate de cei 
125 000 de muncitori din indus
tria energetică, va permite gu-

BRUXELLES 12 (Agerpres). - 
sălile Palatului „Beaux arts" 

din Bruxelles a avut loc ver
nisajul expoziției de artă plas
tică contemporană româneas
că, in cadrul căreia expun pic
torul Brăduț Covaliu și sculp
torul George Apostu.

Deschiderea expoziției a 
avut loc in prezența ministru
lui culturii franceze, A. Parisis, 
și a reprezentantului personal 
al ministrului culturii flaman
de, J. Fleerackers. A porticipat, 
de asemenea, ambasadorul 
României, Alexandru Lăzărea-

codrul 
nai al 
desfășurat la Riga sub deviza 
„Omul și marea", filmului „A- 
notimpurile" — producție a stu
dioului de filme al televiziunii 
române, realizată de Atanasie 
Toma — i s-a decernat pre
miul doi și trofeul „Tridentul 
lui Neptun".

© LA BONN s-a anunțat 
oficial că la 3 februarie 1971 
va fi constituit în cadrul Bun- 
destagului grupul parlamentar 
vest-germano-sovietic. In pre
zent, Bundestagul are 14 gru
puri similare, scopul lor prin
cipal fiind promovarea unor 
contacte și relații de colaborare 
bilaterală cu parlamentarii 
statelor respective. Pînă acum. 
120 de deputați. din cei 496 cit 
întrunește Bundestagul, 
anunțat aderai 
parlamentar 
etic.

Și-au 
irea la grupul 

vest-germano-sovi-

DECEMBRIE a 
Berlin parafarea 
privind schimbul 
dintre Republica 

și R. _D.

® LA 11 
avut loc la 
protocolului 
de mărfuri 
Socialistă România. 
Germană pe anul 1971.

0 ORGANIZAȚIA „FRON
TUL INTERNAȚIONAL ANTI- 
TORTURA*. cu sediul la Mont
real, a dat publicității un co
municat în care protestează 
împotriva iudecării do ă‘.re 
Consiliul de război din Burgos 
a 16 patrioti basci.

In comunicat se cerc în mod 
insistent O.N.U. și altor orga
nizații internaționale să inter-

irațional de curent 
Ședința de sîmbă- 

guvernului, care a 
două ore, a fost

care
a

vernului 
consum 
electric, 
tă a 
durat
convocată după ce cu o zi îna
inte eșuaseră orice încercări dc 
a se rezolva acest conflict de 
muncă printr-o apropiere a po
zițiilor celor două pă 
muncitorii, reprezentați 
sindicatul electricienilor, 
tronii, reprezentați prin 
liul electricității.

Din 1920, guvernul a 
tat starea de urgență doar de 
7 ori. De remarcat faptul că 
guvernul conservator, venit 
putere în iunie anul curent, re
curge pentru a doua oară la 
starea de urgență — prima da
tă a proclamat-o, după cum se 
știe, în iulie, în timpul gre
vei generale a docherilor.

Starea de urgență decretată 
de guvernul britanic și apro
bată sîmbătă seara de regina 
Elisabeta a II-a, a devenit ime
diat aplicabilă, dar va trebui 
supusă luni dezbaterii Camerei 
Comunelor, care este obligată 
să decidă într-un interval de 
șapte zile.

După cum apreciază z 
„Evening Standard", „în 
tualul stadiu, nu se pune pro
blema folosirii trupelor în cen
tralele

In legătură cu acciden
tul de cale ferată din 
Moravia de sud

electrice".

PRAGA 12 (Agerpres). - In 
legătură cu accidentul de cale 
ferată care a avut loc in sea
ra zilei de 11 decembrie m 
Moravia de Sud, agenția CTK 
anunță câ 32 de persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 17 
sint grav rănite. Se menționea
ză că numărul exact al victi
melor nu va putea fi stabiiit 
decit la încheierea operațiu
nilor de salvare. Pentru anche
tarea cauzelor care au dus la 
producerea acestui grav acci
dent a fost formată o comi
sie guvernamentală în frunte 
cu ministrul transporturilor al 
R. S. Cehe, care s-a deplasat 
de urgență la locul catastro
fei. Din primele constatări re
iese că este vorba de încălca
rea regulilor de trafic fero- 
vii

Lucrările conferinței
O.A.C.L

0 PREȘEDINTELE NIXON 
a anunțat numirea congresma
nului George Bush în funcția 
de ambasador al Statelor Uni
te la O.N.U., ce urmează a 
deveni vacantă prin retragerea 
— din motive personale — a 
lui Charles Yost.

0 Un satelit tip ..Explorer" 
a fost lansat sîmbătă de pe o 
platformă din Oceanul Indian, 
în apropiere de coastele Ke
nyei. de către oamenii de ști
ință italieni. Acesta este pri
mul satelit lansat de Italia. Dc 
construcție americană, . dar a- 
samblat de italieni, el va sluji 
la cercetarea fenomenului e- 
nergiilor înalte din galaxia 
noastră.

0 Guvernul guatemalez a 
hotărît prelungirea stării ex
cepționale pentru încă 30 de 
zile. Se precizează că starea 
excepțională a fost introdusă 
pe întreg teritoriul Guatema- 
lei la 13 noiembrie și semnifi
că aplicarea legii marțiale și 
puteri nelimitate pentru auto
rități.

AMMAN 12 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului iordanian al Aface
rilor Interne a declarat că plan
tarea de mine dc către fedaini 
pe șoselele principale care lea
gă Amman-ul de Jerash și de 
alte localități din nordul țării 
reprezintă „un act de extremă 
gravitate’. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvînt, citată 
de agenția MEN, în noaptea 
de 10 spre 11 decembrie, pe 
șoseaua principală 
rash, fedainii au 
aer un pod și un 
legraf, perturbînd 
tier și întrerupînd comunica
țiile telefonice. In urma unei 
anchete întreprinse de oficia
lități, s-a stabilit că mai multe 
puncte din regiune erau mi
nate.

Amman-Je- 
aruncat în 
stîlp de te- 
traficul ru->

o creștere cu 54 la sută față 
de anul 1965. Ponderea mași
nilor și utilajelor în exporturile 
sovietice este de 23 la sută. 
Totodată, a spus ministrul so
vietic al comerțului exterior, 
noi importăm din străinătate 
utilaj necesar pentru extinde
rea continuă a industriei chi
mice, petrochimice, constructoa
re de automobile și a altor 
ramuri industriale, precum și 
mijloace de transport, printre 
care vagoane de marfă, nave 
și utilaje navale. Ponderea 
mașinilor și utilajelor în an
samblul importurilor a fost în 
1969 de 38 la sută.

După ce a amintit acordurile 
comerciale pe perioada 1971— 
1975 semnale de Uniunea So
vietică cu Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, România, 
evidențiind creșterea schimburi
lor de mărfuri între U.R.S.S.

și alte țări socialiste, Patoli- 
cev a arătat: Acordurile co
merciale pe termen lung, sem
nate în ultimul timp cu Fran
ța, Finlanda, Anglia, Italia, Sue
dia și alte țări capitaliste dez
voltate, prevăd, de asemenea, 
o considerabilă sporire a schim
burilor comerciale. Așa cum 
s-a mai anunțat, a fost semnat 
contractul care prevede livra
rea de către U.R.S.S. Austriei, 
timp de 23 dc ani, de gaze na
turale, în schimbul unor țevi 
cu diametru mare. Au fost rea
lizate acorduri potrivit cărora 
U.R.S.S. va livra în 20 de ani, 
100 000 000 000 mc de gaze Ita
liei și 52 000 000 000 mc de gaze 
R.F.G., obținînd în schimb țevi 
cu diametru mare și diferite 
utilaje pentru dezvoltarea in
dustriei gazeTor în U.R5.S.

0 Poliția braziliană a in
trat in posesia listei cuprin- 
zînd numele celor 70 de de
ținuți politici care ar trebui 
să fie puși in libertate in 
schimbul eliberării ambasa
dorului elvețian în Brazilia, 
Giovanni Enrico Bucher, ră
pit luni la Rio de Janeiro. 
Lista a fost depusă într-o bi
serică din Rio de Janeiro îm
preună cu o scrisoare prin 
care autoritățile sînt chemate 
să abandoneze cercetările și 
să permită difuzarea în pre
să și la radio a unui manifest 
din partea organizației care 
și-a asumat răspunderea ră
pirii.

O declarație a P.C
Siriadin

BEIRUT 12 (Agerpres). — A- 
preciind ca pozitive recentele 
schimbări care au avut loc în 
conducerea țării, Partidul Co
munist din Siria va sprijini 
programul de acțiune adoptat 
de Consiliul regional provizo
riu al partidului Baas, se a- 
rată într-o declarație a P.C. din 
Siria, publicată de ziarul li
banez „Al Nida’. Partidul co
munist, menționează documen
tul, se pronunță în favoarea 
colaborării cu țările socialiste 
și cu statele arabe.

Participînd în noul guvern, 
Partidul comunist, sprijinit de

masele populare și în colabo
rare cu forțele naționale pro
gresiste, va depune toate e- 
forturile pentru ca Uniunea 
cvadri,partită — R.A.U., Libia, 
Sudan și Siria — să devină o 
forță activă în lupta împotri
va imperialismului și reacțiu- 
nii. In programul său dc ac
țiune în noul guvern, Partidul 
comunist evidențiază necesita
tea eliberării teritoriilor arabe 
ocupate de trupele israeliene, 
a sprijinirii forțelor rezisten
ței palestiniene, a apărării cu
ceririlor democratice și a dez
voltării economiei naționale.

- Corespondentul 
Mircea Moarcâș 

transmite : In capitala Olan
dei continuă lucrările conferin
ței aviației civile interna
ționale (OACI) in comisie ple
nară, comitete și grupe de lu
cru. Actuala conferință are ca 
obiectiv principal adoptarea 
unei convenții privind preveni
rea capturării ilicite a aerona
velor. Participanții au dezbă
tut, printre altele, problema 
determinării ariei actelor ilici
te ce urmează să constituie 
infracțiunea prevăzută de con
venție, precum și cea a stabi
lirii măsurilor internaționale in 
ceea ce privește sancționarea 
severă și extrădarea au^dlor 
unor asemenea infracțiuni 

Delegația română, condusă 
de Draqomir Ponescu, director 
general in Ministerul Trans- 
po-’"ri|or. n susf’nut adoDtn- 
rea in aceste nrou'ome a unor 
soluții cit mai eficiente, me
nite să prevină si să combată, 
în-A de nrimele manifestări, 
actele îndreptate împotriva 
desfășurării normale a trans
portului aerian.

Ponulația Kenyei
NAIROBI 12 (Agerpres). - 

Conform datelor oficiale ou- 
blicate la Nairobi, populația 
Kenyei numără 10 942 706 lo
cuitori.

Avion ,,Phantom“ pră
bușit în apropierea 
Londrei

LONDRA 12 (Aaerores). - 
Un avion cu reacție de tip 
„Phantom", aparținind forțelor 
aeriene americane, s-a prăbu
șit in apropierea Londrei, in 
timpul unui zbor de antrena
ment. Ambii piloți și-au pier
dut viața.

Prețul eliberării lui 
Diaz Gomide

BRASILIA 12 (Agerpres). - 
Membrii organizației clandes
tine uruguayene care, in urmă 
cu patru luni, l-au răpit pe 
Diaz Gomide, consulul Brazili
ei la Montevideo, cer in schim
bul eliberării acestuia suma 
de 1 milion de dolari.

Distrugerile provocate 
de cutremurul din re
giunea de frontieră 
dintre Peru și Ecuador

LIMA 12 (Agerpres). - Noi 
date despre cutremurul de pă- 
mint care a afectat joi noap
tea regiunea de frontieră din
tre Peru și Ecuador vin sâ 
completeze tabloul sumbru al 
distrugerilor. Agențiile interna
ționale de presă informează 
acum că în regiunea Loja, rna 
dintre cele mai greu lovite, 
30 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte citeva sute au 
fost grav rănite. La aceasta se a- 
daugă sute de locuințe complet 
distruse, linii telefonice și căi 
de comunicație grav avariate. 
Aproximativ 90 la sută din lo
cuințele orașului Alamor au 
fost distruse, iar numeroase 
sate din apropiere au dispărut 
complet. De asemenea, surse 
neoficiale informează că in 
Ecuador și-au pierdut viața în 
urma aceluiași cutremur citeva 
zeci de persoane.
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