
w

■

F

REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane.’ redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacfie — 1662 ; secțiile ziarului prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

TOVARĂȘULUI azi
in pagina

posturilerostită la
televiziunede radio și

Anului Noucu prilejul

triumfător

le-am ob-

fost îndeplinit cu

doreș-

a fost, după cum 
an de grele încer-

naționale impor- 
de produse. Mă-

CUVÎNTAREA CITIȚI

0 IN

COLABORAREA
ECONOMICA

un beneficiu
al fiecăruia

și al tuturor

Aurel DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ZI

1970

ZORIPINA-N

Ștefan RANCU

(Continuare(Continuare în pag. a 3-a) în pag. a 3-1)
B R A Ț LA BRAȚ

din

Ibătăi ale ceasorni

loan CHIRAȘ

(Continuare în pag. a 3-a)
Viorel TEODORESCU

mineri de la E. M. 
Aninoasa și U.U.M.

nu 
am

printre 
ute-

Și 
de

mențio- 
eontrac- 

1970 la 
de gaze 

în

7,50—7,80 tone 
pe post, ceea ce

lumină în culori

Prima

C. HOGMAN
S. POP

de apel de la E.M. 
s-a transformat pen- 
noapte într-o festivă

împreună revelionul 
restaurantul „Cina".

NiCOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni ai Republicii Socia

liste România,
In aceste clipe solemne, cînd 

se termină încă un an de ac
tivitate rodnică și înfăptuiri re
marcabile, cînd ne aflăm în 
pragul unui an nou, vă adre
sez tuturor un călduros mesaj 
de salut din partea Comite
tului Central aj Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat și a guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Pentru poporul nostru, a- 
ceastă sărbătoare are o semni
ficație deosebită deoarece ea 
marchează nu numai sfîrșitul 
unui an de viață și muncă, ci 
și încheierea planului cincinal 
1966—1970 cu rezultate bune, 
cu un bilanț bogat. In acești 
ani, România socialistă a urcat 
o rouă treaptă în ascensiunea 
ei continuă pe calea civilizației. 
S-ati dezvoltat și modernizat 
forțele de producție ale țării, 
a crescut avuția națională. Ca 
urmare a rezultatelor obținute 
în producția materială, a cres
cut venitul național, au fost 
luate noi măsuri pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale populației de la orașe și 
sate. In 
înfăptuit 
salariilor, 
mici, au 
alocațiile 
tensificat 
ințe. Statul nostru socialist a 
alocat fonduri însemnate pen
tru dezvoltarea învățămîntului, 
culturii, ocrotiri' sănătății. Pu
tem spune că întregul program 
de edificare economică și so
cială adoptat cu cinci ani în 
urmă de Congresul al IX-Iea al 
partidului a 
succes.

Anul 1970 
se știe, și un 
cări pentru poporul român; i- 
nundațiile din primăvară au 
pricinuit pagube mari econo
miei naționale și populației. 
Poporul nostru și-a dovedit însă 
și cu acest prilej înalta forță 
morală, eroismul, patriotismul 
său fierbinte. In ciuda greutăți
lor, planul industrial a fost în
deplinit, agricultura a furni-

această perioadă s-a 
majorarea generală a 

îndeosebi a celor 
fost sporite pensiile, 
pentru copii, s-a in- 
construcția de locu-

zat economiei 
tante cantități 
șurile luate au permis asigura
rea fondului de mărfuri agro- 
alimentare necesare aprovizio
nării populației. Toate acestea 
sînt o dovadă elocventă a trăi
nicie! și superiorității orîndui- 
rii noastre socialiste, a capa
cității poporului român de a 
infringe și depăși orice obsta
cole în mersul său 
spre comunism.

Progresele pe care 
ținut sînt o vie și pregnantă 
întruchipare a activității neo
bosite desfășurate de clasa 
muncitoare, de țărănime și in
telectualitate, de toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate, 
care urmează cu încredere ne
strămutată politica partidului 
— expresie a intereselor fun
damentale și a aspirațiilor ce
lor mai arzătoare ale poporu
lui nostru. Dați-mi voie ca pen
tru toate aceste realizări, pen
tru munca nobilă închinată în
floririi patriei noastre scumpe, 
România socialistă, să vă adre
sez tuturor, dragi concetățeni, 
cele mai sincere și cordiale fe
licitări.

O dată cu începutul anului 
1971. intrăm într-o nouă etapă 
a dezvoltării economice și so- 
cial-culturale a țării, concreti
zată în prevederile noului plan 
cincinal. Pe drept cuvînt se 
poate spune că cincinalul vii
tor. întocmit pe baza Directi
velor celui de-al X-lea Con
gres al partidului, va asigura 
ridicarea la un nivel superior 
a întregii economii naționale, 
atît ca potențial, dar mai ales 
din punct de vedere calitativ, 
îndeplinirea planului de stat 
pe 1971 — adoptat recent de 
Marea Adunare Națională —• 
va crea premisele pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a acestui măreț program. Au 
fost luate — și se vor lua în 
continuare — măsuri pentru 
perfecționarea activității econo
mice, pentru creșterea eficien
tei întregii producții materiale. 
S-a trecut Ia aplicarea măsu
rilor pentru ridicarea nivelului 
agriculturii, atît prin dezvolta
rea și modernizarea bazei ma
teriale, cît și prin perfecționa

rea organizării, conducerii 
planificării producției.

In centrul preocupărilor par
tidului și statului nostru va 
sta grija pentru satisfacerea 
într-un grad tot mai înalt a 
cerințelor materiale și spiritu
ale ale poporului. Recenta ple
nară a Comitetului Central a 
adoptat în acest scop o serie 
de măsuri importante. In cursul 
anului 1971, .ca și în ceilalți 
ani ai noului cincinal vor fi 
luate noi măsuri pentru crește
rea nivelului -de trai al mase
lor. Se vor asigura, pe măsura 
sporirii resurselor materiale și 
financiare, venituri tot mai 
mari pentru oamenii muncii, 
condiții de viață din ce în ce 
mai bune pentru întregul 
popor. Tot ceea ce se făurește 
în țara noastră, întreaga acti
vitate de construcție socialistă 
au drept țel major bunăstarea 
oamenilor muncii, asigurarea 
accesului tuturor membrilor 
societății la binefacerile civili
zației moderne, dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane.

Realizarea acestor mari obi
ective cere din partea tuturor 
celor ce muncesc — în calita
tea lor dublă de producători și 
proprietari ai mijloacelor de 
producție — o activitate sus
ținută, o contribuție activă la 
soluționarea problemelor gene
rale ale vieții economice, poli
tice și sociale. Perfecționarea 
organizării și planificării eco
nomiei, dezvoltarea democra
ției socialiste creează cadrul 
propice pentru participarea e- 
fectivă a oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea producției, ia 
activitatea tuturor organisme
lor sociale. Ia elaborarea și în
făptuirea întregii politici de con
strucție socialistă. Mersul îna
inte al României spre progres 
și prosperitate este astfel re
zultatul nemijlocit al creației 
conștiente a poporului, deplin 
suveran în țara sa, stăpîn pe 
destinele sale, liber să-și fău
rească viitorul așa cum 
te.

Dispunem de o bază 
mică puternică, avem o

♦
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Ca de fiecare dată tradi
ționala sărbătoare a trecerii 
pragului unui an nou a găsit 
și oameni ai întreprinderilor 
prezenți la datorie. In timp 
ce familia, rudele și priete
nii — cei dragi — petreceau 
Revelionul, ciocnind pahare 
cu vin rubiniu și toastînd 
pentru un an îmbelșugat, 
pentru noi împliniri ale co
lectivului lor de muncă și 
personale, ei continuau acti
vitatea la posturile- de fie
care zi din producție. Pen
tru ca pulsul minelor să- bată 
normal în adîncuri și totul să 
fie în siguranță, ca funcțio
narea agregatelor energetice 
ale termocentralelor să con
tinue nestingherită iar flu
xul energiei electrice să răs- 
pîndească lumina în casele 
noastre, în spitale, materni
tăți, pe străzi, în sălile res
taurantelor și în alte locuri 
de petrecere, ca trenurile să 
sosească și să plece la timp 
ș.a.m.d., într-un cuvînt via
ța în orașele și satele muni
cipiului să-și continue cursul 
normal — s-au prezentat la 
serviciu, în noaptea întîlnirii 
cu noul an 1971, mineri, e- 
nergeticieni, filatori, ceferiști, 
șoferi, medici și surori medi
cale, ospătari...

...Mina Lupeni. Deși pe 
marile abataje frontale a pus

stăpînire repausul iar mun
ca la extragerea cărbunelui 
a fost întreruptă pentru cele 
trei zile de sărbătoare a A- 
nului nou, totuși prezența o- 
mului se resimte în toate 
sectoarele din subteran, pe 
galerii și în abataje, la su
prafață. La sectorul II au 
intrat în mină în schimbul 
de noapte și au „sărbătorit" 
Revelionul prezenți la da
torie în abatajul frontal fe
lia I-a și felia a Il-a de pe 
str.\tul 15, minerii Gheorghe 
Bălan și Mihai Peteheș, va
gonetarul Mihai Șipos, elec
tricianul Ion Mațuga. împre
ună cu ei au intrat în mină, 
pentru efectuarea inspecției 
locurilor de muncă din sec
tor : artificierul Gh. Mon- 
doacă, iar de la serviciul de 
aeraj al minei, șeful de 
schimb loan Bărăscu. Prin 
prezența lor în subteran orice 
neprevăzut s-ar produce — 
presiune în abataj, decupla
rea curentului electric, blo
carea funcționării ventilatoa
relor, 
metan 
cui oase 
chidate

Cu aceeași misiune 
trat de asemenea în mină, la 
sectorul VI, maistrul miner 
Adalbert Doicsar și însoți
torul său Aurel Trif. lăcătu-

acumularea 
în concentrații 
etc. — puteau 
pe loc.

gazului 
peri- 
fi li-

au in-

șui Petru Tămășan și elec
tricianul Eugen Ciumar. Iar 
la suprafață, de la cabina 
de comandă — alți oameni 
vegheau ca activitatea seme
nilor aflați în 
misiuni precise, 
nei să nu fie 
neprevăzut în 
Aici, atenți la 
al telefoanelor, ne-au răspuns 
urării LA MULȚI ANI I tov. 
Dumitru Velescu, gospodarul 
minei și membru al comite
tului de direcție, tînărul in
giner Ștefan Doboi iăr de la 
pupitrul stației telegrizume- 
trice tehnicianul Alexandru 
Iacob.

...Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza11 Lupeni. Prin gea
murile înalte ale clădirii fa
bricii răzbat afară, prin 
zmoala nopții și a ploii den
se, sulițe lungi de lumină. 
In secțiile I și a Il-a ale 
„Viscozei“ se lucrează „cu foc 
continuu11. Venirea Anului 
nou 1971 a găsit în plină 
activitate de producție zeci 
de muncitori și maiștri. La 
secția a Il-a filatură maistrul 
de schimb, Aurel Bojin, a 
pontat în cartea de prezență 
la serviciu pe Lucre; ia Miil- 
ler — la stația de filiere, Nis- 
tor Rus și Ion Pop — ope
ratori chimiști la baia de a- 
cid, Ion Bill și Dumitru Ro- 
șoiu — centratori de bobine. 
Emil Dondoș, Ștefan Gaspar 
și Petru Rus — operatori 
chimiști filatură. Ana Don
ga, Maria David, Maria Tlin- 
ca, Elena Mitroczi și Argen-

adîncuri cu 
ca viața mi- 
tulburată de 
acea noapte, 
orice zbîmîit

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 4-a)

(5 constatare care se impune 
acum, după încheierea anului 
1970, este că procesul ascen
dent și dinamic de dezvoltare 
a relațiilor economice cuprinde 
întreaga lume. Extinderea și 
diversificarea legăturilor eco
nomice între toate statele lumii 
constituie o cale principală, un 
element fundamental al apro
pierii între popoare, al asigu
rării climatului de destindere 
internațională, de asigurare a 
păcii în lume.

Volumul global al comerțu
lui internațional s-a triplat în 
ultimii 15 ani. Experții men
ționează că această dinamică 
pare cu atît mai semnificativă 
cu cît, în prezent, ea devansea
ză dinamica producției mate
riale.

Să spicuim cîteva date din 
agenda cea mai recentă a co
laborării economice între țări 
cu sisteme social-politice dife
rite, menționînd că o abordare 
nu neapărat exhaustivă, dar și 
pe larg a acestui domeniu, ar 
necesita spații imense.

Referindu-se la relațiile eco
nomice și comerciale sovieto- 
vest-germane, ziarul „Izvestia" 
scria că „deși a trecut foarte 
puțin timp de la semnarea 
Tratatului între U.R.S.S. și 
R.F.G., dorința părților, expri-

mată în preambulul tratatului 
de a dezvolta colaborarea în
tre ele, își găsește expresia 
reală în extinderea contacte» 
lor de afaceri dintre organiza
țiile de comerț exterior sovieti
ce și firmele vest-germane, iti 
sporirea numărului tranzacții
lor comerciale". Ziarul 
nează, printre altele, 
tele încheiate în anul 
Essen privind livrarea 
naturale de către U.R.S.S.
R.F. a Germaniei și achizițio
narea de către U.R.S.S. a unor 
țevi de mare diametru. „Numai 
valoarea acestor livrări depă
șește întreaga sumă a schimbu
rilor de mărfuri între U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei pe în
tregul an 1969“ — subliniază 
același ziar. Evocînd relațiile

I
I
I
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La mulp ani tinerețe. ‘
A intrat în tradiția 

tului municipal U.T.C. 
fiecare prag de An nou, să se 
întîlnească cu cei mai buni ti
neri pentru a-și sărbători îm
preună Revelionul, în localul 
Casei de cultură.

Potrivit acestui obicei, în ul
tima seară a anului 1970, sub 
luminile multicolore a sălii 
festiv împodobită, au luat loc 
la mese, alături de activul 
U.T.C., peste 200 de tineri 
tinere din toate sectoarele

Comite- 
ca, în

Aproape 200 de tineri, 
orașul Lupeni și-au petre
cut 
la
Revelionul a debutat prin... 
cunoștința cu noua for
mație de muzică ușoară 
a tineretului denumită „Or- 
feu". Patru tineri entuziaști 
— Viorel Șiling, Damian A- 
vramescu, Gheorghe Boca și 
Rudolf Deda — au revărsat 
în sală adevărate torente de 
melodii. Apoi, prezenta torul 
serii a făcut cunoscut parti- 
cipanților programul revelio
nului, după care zeci de pe
rechi s-au avîntat în 
dansului. La ora zero 
cuvintul

iureșul 
a luat 

tovarășul Valeriu

activitate economică a orașului 
nostru municipal.

Momentul acesta, de fiecare 
dată unic, se desfășoară și în 
această noapte printr-o 
pare generală și totală 
ritelor tinere încărcate 
optimism înflăcărat.

Sînt prezenți aici, 
ceilalți tineri și tinere, 
ciștii Nicolae Dan, lăcătuș; Ion 
Murăreț, strungar; Mihai Bur- 
ghel, maistru bobinator — toți 
trei de la U.U.M.P.; Bujor Bog
dan, inginer la mina Uricani,

partici- 
a spi- 
de un

Lucia Susan — de la T.A.P.L., 
Gheorghe Pocol, miner la Dil- 
ja, Lucia Moga, muncitoare la 
tipografie, Liviu Neda, mais
tru |a construcții, loan Roncea, 
sudor la T.C.M.M., Ion Gogoașă, 
economist la I.M.P. ș. a. care 
au ținut să ureze mulți ani 
colegilor și tuturor celor pre- 
zcnți în această noapte la re
velion.

Ora zero... tulburătoarea pun
te de ceasuri a Anului Nou mar-

Lonea 
tru o 
încăpere, inundată de cîntec, 
joc și voie bună. Aici și-au 
dat întîlnire mineri, electri
cieni, lăcătuși, maiștri, teh
nicieni și ingineri localnici, 
veniți să-și petreacă împre
ună noaptea de revelion. 
Doreau să fie doar împreună 
și în noaptea de la răspîntia 
anilor, așa cum au fost me
reu, în dîrza bătălie din a- 
dîncuri. De astă dată ponta- 
jul s-a făcut la... paharele de 
țuică și vin. Depășiri substan

țiale nu s-au înregistrat însă 
decît la... dans, cînt și voie 
bună, orchestra și soliștii 
vocali aflîndu-se în mare 
vervă nu le-au prea dat cli
pe de răgaz dansatorilor... 
Prezent la revelion era și 
minerul șef de brigadă Pa
vel Ivanov din sectorul III. 
Brigada lui a obținut ran
damente de 
de cărbune

Coandrăș, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
Lupeni, care a felicitat căl
duros pe toți uteciștii din 
orașul Lupeni. Plini de emo
ții au fost tinerii și tinerele 
care au fost felicitați pen
tru activitatea deosebită des
fășurată în cadrul organiza
țiilor U.T.C. Am reținut doar 
cîțiva din ei : Gosman Iosif, 
Sălăgeanu Ioan, Ivanov Mi
hai, Condoiu Maria. Hegeduș 
Lazăr, Avram Ștanciu și alții. 
In cinstea acestora formația 
„Orfeu" a oferit un buchet 
de melodii. Totul, la „Cina“ 
a fost frumos, s-a petrecut ti
nerește...

C. VALEANU

A

© In clinchet de pahare •
La- restaurantul „Parîngul" 

din cartierul Aeroport al Pe- 
troșaniului și-au petrecut re
velionul, împreună cu familiile 
lor, 120 de 
Dîlja, E.M. 
Petroșani.

Cele 12 
cului i-au găsit spunînd un cu
vînt de rămas bun anului care 
a trecut, un cuvînt de bun so
sit anului nou. In aceste clipe 
de interferență a trecutului cu 
viitorul, i-am cunoscut pe Ni- 
cula loan, electrician, Urjan 
Gheorghe, artificier la E. M. 
Aninoasa, Florea Ciucea, me
canic la E. M. Aninoasa, Vasile

Popa, șef de brigadă la aceeași 
exploatare precum și pe Ion 
Clătinici, sudor la U.U.M. Pe
troșani, ciocnind pahare cu vin 
rubiniu, discutînd cu aprinde
re despre planurile și perspec
tiva noului an. Pe fețele lor 
se citea încrederea și optimis
mul. Devenind pentru o clipă 
oaspetele lor, am aflat cu ce 
pasiune se dăruiesc muncii și 
implicit bucuriei plenare pen
tru rotunjirea faptelor de anul 
trecut. In clinchetul paharelor, 
cu gînduri înaripate, cu zîm- 
betul pe buze șefii de brigadă 
Vasile Tass, Eugen Bodnar, Iu- 
liu Demian, precum și Alexan-

dru Bodnar, șef de schimb în 
brigada lui Aurel Cristea, toți 
din sectorul I al E. M. Ani
noasa se felicită și se îmbrăți
șează reciproc; în anul trecut 
ei au dat cele mai mari ran
damente. Pentru acest an ei 
s-au angajat să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile de plan.

Au întîmpinat noul an cu 
urarea tradițională „La mulți 
ani I" și Ion Dinu, șef de bri
gadă în sectorul II al E. M. II

I
I

1971, ianuarie 1.
S-ar putea ca totul să 
fost decit o înscenare ; 

privit, la început, cu justificată 
reticență stropii reci ai ploii, 
deplingind volburile zăpezii, 
am ascultat, apoi, mugetul u- 
nui vînt turbat de tundră, cu 
reni și sănii trase de ciini pu
ternici, apoi totul s-a descom
pus intr-o 
străvezii de primăvară asteni
că, prematur parcă zămislită, 
aducîndu-ne mai aproape, în 
nori de ceață de april, creste
le de aba ale Parînguiui, în
vinse de-un albastru ingenuu. 
Apoi, a venit acea discretă in
vitație la vals a fulgilor albi... 
apoi...

Apoi - transferurile de de
cor și-au încheiat sarabanda.

Și-n timp ce ne gîndeam că, 
peste cîteva ore, vom părăsi 
privilegiul căldurii căminului, 
menuetul lui Bocherini de la 
picup, almanahurile încă ne
citite și buteliile din frigider, 
că ne vom despărți de ferme
cătoarea amazoană a cintecu- 
lui podișului transilvan, Lucreția 
Ciobanu, și vom fi departe de 
Gilbert Becaud, de zîmbetul 
perpetuu al Sandei Țăranu, de 
„pirogravurile" seducătoare 
ale Magdalenei Popa, intr-o sa
nie lungă, pitică, undeva pe 
drumul spre Voevodu sau Stra
ja, vraja fulgilor s-a risipit...

Liniște. Străzile ascultau, 
concentrate, incantațiile sim
foniei grave a începutului de 
an, din staluri și loii pătrunse 
de fior...

Și ochii noștri, din lipsa al
tor îndeletniciri, au reînceput 
să mestece „guma" progra
melor TV, să se scalde în va
lurile innobilante ale cărților de 
pe noptieră ; și gîndurile noas
tre, suple, au făcut cale-ntoar- 
să spre caltaboși, sarmale și 
damigene înjumătățite...

Și-a fost prima zi a anului. 
Zi de sărbătoare. Zi calmă, de 
pace, zi dopată cu ginduri 
durabile, cu angajamente de 
izbînzi - porumbei albi ce vor 
zbura deasupra a 12 luni, de
ciși, solidari.

A doua zi - neaua s-a... 
răzbunat. Dar, oare, nu pri
ma impresie contează ?

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
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„Nasul" electronic
De mult timp se studiază posibilitatea construirii unui 

nas" electronic de o sensibilitate olfactivă superioară celei 
umane. Noua mașină își bazează funcționarea pe următorul 
fenomen fizic: toate corpurile emană corpusculi care im
pregnează mediul înconjurător. In 
tivi umani se produce senzația de 
pului care l-a produs.

Dacă aceste particule pătrund 
pereți interiori au fost impregnați

Pește
pisică

I
I
1 
I

într-un labirint ai cărui 
cu o soluție neutră, clc 

sînt deja gata pentru a deveni obiectul unor analize 
mice. Rezultatele se reflectă automat pe un ecran pe 
apare o linie caracteristică.

„Mirosul" mașinii va putea să identifice urmele 
persoane care au fost prezente într-un loc cu cîteva 
tămîni înainte, cu aceeași exactitate și capacitate de 
rențiere care există între trăsăturile feței sau amprentele 
digitale. Aparatul va fi foarte util, de asemenea, în in
dustria parfumurilor.

Laserul

„TOBOGAN AERIAN"
INTRE DOVER Șl CALAIS

cele patru aerotobogane „SRN- 
4“, adaptate să facă față tutu
ror condițiilor atmosferice, și 
de care se folosesc atît Căile 
Ferate Britanice cît și compa
nia Hoverlloyd, asigură trans
portul între Dover și Boulogne 
și respectiv între Ramsgate și 
Calais.

Aerotoboganul „SRN-4" este 
propulsat de patru turbine Rolls 
Royce și poate transporta 254 
pasageri și zeci de automobile 
cu o viteză de peste 112 km

Aprecierea de care se bucură 
pe piața americană carnea peș- 
telui-pisică a determinat un nu
măr de aproape 400 de fermieri 
din sudul S.U.A. (statul Arkansas) 
să se consacre, in ultimii ani, 
creșterii acestor pești, a căror 
carne este mai scumpă decît cea 
de pui sau de porc. Hotărirea 
fermierilor s-a dovedit cu atît 
mai inspirată, cu cît specia aces
tor pești este foarte prolifică și 
necesită mai puține îngrijiri de
cît cultura orezului sau a 
cului.

In cursul anului trecut 
comercializate 6 000 
le-pisică, producția 
crească în următorii patru ani la 
26 000 tone. Va fi deschisă, de 
asemenea, o primă uzină de pre
parare și de ambalare a produ
selor din carnea acestui pește cu 
o capacitate de 450 tone pe an.

Pentru favorizarea dezvoltării 
noii activități rurale, Ministerul 
Aariculturii din S.U.A. acordă a- 
sistență tehnică gratuită fermie
rilor care doresc să-și transforme 
cimpurile în iazuri.

bumba-

tone
au fost 
de peș- 

urmînd să

I

Și prognoza
vremii

Și delfinii
se pot 
îmbolnăvi
de gripă

dinTrei delfini de Ia acvariul 
San-Diego (Statul California) s-au 
îmbolnăvit, fn urma analizelor e- 
fectuate, în singele lor au fost 
descoperiți viruși de gripă asia
tică. Delfinul Romu, de pildă, a 
suportat foarte greu boala. Pen
tru vindecare, la fiecare șase ore 
el primea o porție de medica
mente — 375 de tablete - intro
duse in peștii care constituie 
hrana pensionarilor acvariului.

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I I

„Oamenii de știință sovietici 
întreprind noi cercetări asupra 
atmosferei cu ajutorul laseru
lui", afirma Vladimir Zouev, 
directorul Institutului de Optică 
Atmosferică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. După părerea 
sa, folosirea laserului în ca
drul cercetărilor atmosferice 
constituie cea mai bună me
todă de lucru din ziua de azi, 
pentru a prezice în mod cît 
mai exact schimbările meteo
rologice. Utilizarea laserului 
pentru studierea atmosferei și 
a apelor oceanului planetar, 
prin intermediul unor stații cos
mice orbitale, oferă mari pers
pective, afirmă în continuare 
Zouev.

Marea
furnizor

de materii
prime

lingă aceasta, se 
apele conțin di

formă de săruri, 
cantități de sub-

mii milioane de

15 000 milioane

2 000 milioane

Tuneluri
botei

Căile ferate japoneze au găsit 
o soluție de a valorifica tuneleie 
de pe liniile desființate. Ele au 
fost scoase la vinzare, compania 
sugerind că ar putea fi transfor
mate în hoteluri. Avantajul lor 
este că iarna au căldură, iar vara 
răcoare. Ingenioasă soluție...

I
I
I
I
I

milioane tone, 
milioane tone

fi înregistrate 
se

Rezervele care au fost desco
perite pînă acum în mările și 
aceanele Terrei ar putea ali
menta circa 30 000 milioane de 
persoane. Pe 
estimează că 
zolvate, sub 
următoarele 
stanțe :

Aur — 10 
tone.

Argint — 500 000 milioane de 
tone.

Mangan 
tone.

Uraniu 
tone.

Brom — 5 000
Bor — 700 000 

etc.
Nu au putut

insă acele substanțe care 
găsesc în formă de zăcăminte 
submarine. Doar în legătură cu 
petrolul s-a calculat că există 
100 000 milioane tone. La ora 
actuală, se fac serioase efor
turi pentru a se găsi noi po
sibilități de forare a zăcămin
telor descoperite, 
cercetărilor duse 
șit, au mai fost 
numeroase clase 
necunoscute pînă 
întilnesc în
stare naturală, 
cărora au lucrat numeroase la
boratoare din lume.

Pe parcursul 
la bun sfîr- 

descoperite și 
de antibiotice 
acum, care se 

fauna marină In 
și la sinteza

I

Foto : Ion LEONARDOrașul ceasurilor solare

contact cu nervii olfac- 
miros caracteristică cor-

solare — 
Birkenau,

unor 
săp- 
dife-

DANTELĂRIE 
DE
IARNĂ

chi- 
care

de fot- 
permite 
dincolo 
la dis-

pen- 
con- 
Bir-

ani 
de 
în 
de 
a-

al 
in- 
ale

„hovercraft" peste 
Mînecii, între Marea 
și Franța. Traversarea 
în treizeci de minute, 
reprezintă o călătorie

alt turn 
deposeda 
din urmă 

înălțime, adi
că cu doi metri mai mult de- 
cît .Empire State".

Yorkului. Aici se vor 
birourile comerciale 
întreprinderi internațio- 
Tot aici vor fj organizate

Nou] turn

LUI YETI

APĂRU r BANII

■ este
care

O FEMEIE este acu-

spăl 
8ît. 
nu

cu
tata

se 
se

Etnei. 
recția

au 
în-

in
se

pre-

— Nu 
importanță. O să 
sculați cu o oră 
devreme.

DUPĂ exercițiile de 
tir, plutonierul 
foarte supărat.

— Trageți cît 
poate de prost CREZI că se

Recent a fost inaugurat un 
nou serviciu 
Canalul 
Britanie 
se face 
ceea ce 
mult mai scurtă în compara
ție cu cele nouăzeci minute 
cît dura respectiva traversare 
chiar și cu cele mai rapide 
șalupe. Pentru o perfectă de
servire, au fost înființate ser
vicii zilnice atît la Boulogne 
cît și la Calais. Pînă acum,

ȘTIINȚEI
Al
TEHNICII

EDIFICIUL CEL MAI 
ÎNALT DIN LUME

Celebrul „Empire State" nu 
mai este deja cel niai înalt e- 
dificiu din lume. După ce a 
fost cunoscut timp de 40 
ca cel mai înalt zgîrie-nori 
pe planetă, un 
construcție îl va 
acest titlu, acesta 
tingînd 418 metri

Orașul ceasurilor 
astfel este denumit 
localitate turistică din apropie
rea Weinheimului (R.F.G.). La 
fiecare pas întîlnești în acest 
orășel ceasuri solare. Primul 
ceas de acest fel a fost con
struit la Birkenau acum 30 de 
ani pe frontonul casei unui as
tronom amator. Curînd și alți

în construcție în insula Man
hattan, la trei km distanță de 
„Empire State" va fi folosit ca 
principal centru comercial 
New 
stala 
unor 
nale.
expoziții, congrese și conferințe 
de specialitate.

In primăvara anului 1971 la 
Effelsberg (R.F.G.) va intra în 
funcțiune cel mai mare radio- 
lelescop din lume. Construcția 
uriașă din oțel, prevăzută cu 
o oglindă parabolică, va fi do
tată cu computere care vor di
rija în orice direcție o antenă 
de lungimea unui teren 
bal. Noua instalație va 
explorarea Universului 
de Calea Lactee, pînă
tanțe de aproape 113 triliarde 
km de Pămînt.

IN CAUTAREA

locuitori au dorit să-și aibă 
.ceasurile lor. Și astfel din casă 
în casă numărul ceasurilor 
crește, iar în prezent — 
tru că și în 1970 s-au 
struit ceasuri solare la
kenau — numărul lor a ajuns 
la 100. Și nici unul nu se a- 
seamănă cu celălalt ca formă 
și mărime.

Laserul în cinematografie
Cineastul american 

ționează să realizeze un 
lat cu ajutorul laserilor. El va obține astfel un efect de 
relief în trei dimensiuni, fără ca spectatorii să fie nevoiți 
să poarte ochelari speciali. Joseph Strick pune acum la 
punct camera și proiectorul, așa incit, în timp de un an, 
să poată prezenta un film realizat prin noua metodă.

Joseph Strick a anunțat că inten- 
film in întregime turnat și proiec-

Masahiko ITaniguchi, funcționar la televiziunea japoneză, 
în virstă de 32 de ani, convins de existența lui „Yeti“ — 
omul zăpezilor — și-a pus în joc întreaga avere pentru o 
expediție în Nepal, în cursul căreia este convins că va 
putea filma pe acest locuitor al înălțimilor. „Yeti" este o 
verigă care lipsește în lanțul ce leagă maimuțele antro
poide de om, a declarat temerarul antropolog amator. Dacă 
filmele pe care le voi aduce vor confirma această teorie, 
Yeti va fi numit probabil „Himalayantropus Taniguchinsis". 
Plecarea expediției este prevăzută pentru ianuarie 1971. 
Intre timp, în apropierea craterului vulcanului Etna 
fost descoperite niște amprente lăsate, afirmă unii, de 
fricoșătorul om al zăpezilor — Yeti.

Urmele care au fost fotografiate au o lungime de 1,5 m, 
iar amprenta piciorului drept are doar trei degete. Presu
pușii pași ai lui Yeti au fost descoperiți în jurul observato
rului vulcanologic situat la 3150 m lingă craterul

S-ar putea, deci, ca Taniguchi să-și schimbe di 
cercetărilor.

«■■■■■■■■■RHBHHBBBBBS>BHHHBBBBBBSBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgsaSHBBaBCI

— HAI, fii cuminte 
și lasă-mă să te 
cum trebuie, pe 
Altminteri tăticu’ 
te ia la meci.

— Și ce mă fac 
gîtul spălat dacă
nu găsește bilete ?

răstește el la soldați! 
din compania sa. De 
mîine veți face exer
ciții de tir 25 de ore 
pe zi.

— Dar ziua nu are 
decît 24 de ore — în
drăznește un soldat.

are nici o 
vă 

mai

zată că ar fi vrut 
să-și otrăvească so
țul. Acesta se vindecă 
însă și asistă la jude
carea procesului.

— Ce aveți de spus 
în apărarea dv. ? — 
întreabă judecătorul 
pe acuzată.

— Sînt nevinovată. 
Cer... autopsia soțului 
meu.

poate prezice, viitorul?
— Sigur că da. U- 

nui prieten de-al meu 
i s-a prezis ce o să 
i se întîmple în urmă
torii cinci ani și a pă
țit întocmai.

— Interesant ! Și ci- 
't dene i-a prezis atît 

bine ?
— Judecătorul 

l-a condamnat 
cinci ani.

Cind a fost bătută prima 
monedă metalică ? Cine a fost 
inventatorul ei ? lată 
treburi cărora și astăzi li 
poate răspunde doar cu 
supuneri. Se știe că în secole
le VIII--VII i.e.n. locul banilor 
primitivi și al lingourilor meta
lice a fost luat de monedele 
metalice marcate. Vechii au
tori au propus trei versiuni : 
potrivit uneia, primele monede 
au fost bătute dintr-un ames
tec din aur și argint in orașul 
Lidia (sec. VII. i.e.n.) ; a doua 
ipoteză conferă coloniei e- 
trusce Fidena intiietatea în ba
terea monedelor. In sfîrșit a 
treia ipoteză susține baterea 
primei monede în orașul Chi-

mu (America de sud). La sfîrși- 
tul secolului al Vl-lea și înce
putul celui de-al V-iea i.e.n., 
întreaga Eladă și multe colonii 
grecești din jurul Mării Negre 
și Mediterane și-au bătut pro
priile monede pe care le folo
seau în scopuri comerciale. 
Uneori pe monedă se afla sim
bolul orașului în care ele erau 
bătute : broasca țestoasă pen
tru Insula Egina, pegasul - 
pentru Corint, zeița Atena și 
creanga de măslin pentru Ate
na.

Ulterior, în timpul imperiului, 
pe monedele romane au apă
rut chipurile împăraților alături 
de simbolul sau stema ora
șului.

ORIZONTAL : 1) Iți zice de 
noroc; 2) Se prinde iutp; 3) 
Cizmă., europeană — Unu in 
joc; 4) încăpere — Aprinde!;
5) Ochi (reg.) — 100 de metri !;
6) Fată... — ...de la munte!;
7) Vară cu finul... — Ca și
zăpada; 8) La fagot I — Are
subtilități; 9) Pierdut pentru
nimic... — ...și bătut în cap;
10) Vechea Irlandă — De
frunte.

VERTICAL: 1) Umblă cu
sufletele; 2) Pierduți (fig.); 3) 
Readuce echilibrul; 4) Inel — 
Pe tavă!... la mesele!...; 5) 
...de față! — în frunte; 6) A-l 
bate Ia cap... — ...în toate!; 
7) Pus pe... ofensivă; 8) Pose
siv — Șefi vechi; 9) Pus pe 
masă... — ...legat; 10) Reîn
toarsă (fig.).

Triverb turistic
2, <>)

V. CIORANU
rT 3 4 r 6 7 8 9 10

3
4

1
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6
7 i
8
9
10

PASAREA

Cobește omul ca o babă
Printr-o zicală de a sa :
Dar ce, chiar n-am eu altă 

treabă
Decît să pier pe limba mea ?

APA

Bea cu plăcere omul vin sau 
must;

Doar ei nu-i plac (a spus-o 
astăzi iară)

Mă rog, aceasta-i chestie de gust 
De ce să spună însă că sînt... 

chioară ?

MIXI-FABILE
despre lucruri și despre unii oameni

Deși poartă ochelari...
Dar sînt ochelari de-ai mei 1

PERDEAUA

Omului, neîndoios
Ii sînt foarte de folos ;
D-aia nu-i prea merge bine
Cînd se poartă... fără mine.

PREȘUL

Mi-i omul stăpîn, cum v-arată 
Mă calcă-n picioare vezi bine ; 
Și totuși, și e] cîteodată

Se lasă ușor dus... cu mine.

OUL

Omul mă ridică-n slavă 
Cînd îi garnisesc bufetul 
Dar cînd vine la gîlceavă 
Mă combină cu... oțetul.

CALUL

I se pun probleme mari, 
Nu le vede cu temei

ORZUL
s

Omul, ori mă face bere,
Ori la cal mă dă, cînd cere ;
Dar cînd vine o adică
Nici pe gîște nu mă strică...

<. FOCUL |
*

De cînd omul Prometeu
M-a furat din locul meu,
Nu cred omul, mult și bine.
Chiar de-ar pune mîna-n mine! J

Gr. ȚEPEȘ I

CARI

CA

TURA

*

I
s

I
*

I
s

I
I
*

I
*

I
s

I
*

ORIZONTAL • 1) Nu se poate !; 2) Ei, taci I; 3) Cîș 1 — 
Iertări; 4) E a ta ! — Ură-n toarsă I — In sfîrșit!; 5) Unele 
nu je șterg — A face să pară că așa-i; 6) Prinde — I-a zis 
una bună; 7) Cîntă în „fa“ — Călăreți în... cărți I; 8) 
Laițe I — Trasă la măsea!; 9) Făcută să tacă — Indian din 
naștere; 10) Prezintă tăcînd.

VERTICAL: 1) Tace I; 2) Te face să taci (acasă!); 3) 
Pumn fără cifră! -- Lipit — Urmează; 4) Vorbă în apă 
— E... taci I — ... ? ... I; 5) Coloană — Tace și face semn I; 
6) E acru — Era al domnilor; 7) Beleaua proverbială a ca
relor (pl.); 8) Rîu la graniță... — ...mare 1; 9) Apropos de 
poezie — Trage-n cercuri; 10) Nu tace I

I. LICIU și V. MOLODEȚ

I 2 3 4 6 7' 8 9 ÎF
2 “1
3

4 B ■
5 1 ■
6 ■
7 - □ ■
8 —

3 1 ■
10 4,

Pe masă vinuri aranjate, 
In butelii... stau vertical I 
Și dacă le dezlegi pe toate 
Ajungi curînd... orizontal !...

I. CHIRAȘ

Cuplului Ion Liciu - Vasile
Molodeț

Să deșarți deț după deț, 
Crezi că nu e un supliciu 
Și că numai poate Liciu ? 
Păi... l-ajută Molo... Deț

Iosif MIC

Lui losif Mic

Că facem cuplu este bine 
Și nu-i un lucru deplasat 
Mai trist e faptul că pe tine 
Te știm prea ne... ajutorat

Și tot lui

Și ca să-ți demonstrăm, vezi 
bine 

Cj^fel de grile (I) tu nu faci 
fc„la noastră „Nu mai 

spune"
Iți ;i răi^undem clar : „Ei, 

taci I*

CUPLUL

PESTE

HOTARE

I
I
s

I%
I

Așa conduc și eu în Place 
de la Concorde !

„Jours de France" (Paris)

Fără cuvinte.

„Stern" (Munchen)

I
4*

M6.

Fără cuvinte. „Polskoe Obozrenie" (Varșovia)

noi trei.Ce fericiți o să fim

„Jours de France" (Paris)
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In drum spre virfurile înzăpezite

tinerele * “
(Urmare din pag.

trecerii

lCERTlIUDINILt
LA F. F

lirelor
m

se 
un

aprind artificii, bra- 
incendiu de lumini, 
de /nuzică ușoară 

Casei de cultură sus-

perspectiva viitorului, 
adresat cîteva întrebări 
șefi de brigadă de la 
Vulcan al șantierului

chează clipa înaltă a 
din anul 1970 în anul nou 1971. 
Din piepturile tinerilor răsună 
un „La mulți ani" multiplicat 
de 200 de voci, în care tim
bru] glasurilor se amestecă cu 
clinchetul paharelor. Tov. Va
sile Oros, prim-secretar al Co
mitetului municipal U.T.C., u- 
rează tinerilor multă sănătate, 
fericire și noi izbînzi în noul 
cincinal.

La mulți ani, tinerețe 1 La 
mulți ani, viitorule 1 Sala în
treagă e un amestec de îmbră
țișări și urări, de cîntece și rî- 
sete, de ovații și sărutări. Pes-

te tot 
dul e 
orchestra 
„Atlas" a 
țme cîntecele și urările tine
rilor, deasupra meselor plouă 
cu confeti și panglici multi
colore. Veselia generală con
tinuă într-o atmosferă specifică 
vîrstei tinerești. Se trimit ră
vașe, se organizează momente 
vesele în care tinerii se sor
covesc, se dansează, este aleasă 
„Miss revelion 1971", se spun 
glume și se joacă „Perinița" 
într-o continuă și deplină pros
pețime. Cînd totul pare că se 
pierde într-o liniște limpede, 
izbucnesc focoase sîrbe, învîr-

tite, ceardașuri și hore înche
iate într-un veritabil dans mo- 
mîrlănesc coborît de pe plaiu
rile jiene aici în mijlocul ti
nerilor care-și sărbătoresc in
trarea în noul an printr-o ne
stăvilită bucurie și voie bună...

Veselia și petrecerea tinereas
că a continuat pînă în zorii 
zilei, prima a noului an în care 
tineretul din municipiul Petro
șani a înscris pe blazonul spe
ranțelor pecetea fericirii și a 
împlinirii sale, hotărîrea lor de 
a munci cu abnegație și spirit 
de sacrificiu pentru realizarea 
mărețelor sarcini ale noului 
cincinal.

A fost 
atîta 

voie bună

multe ori printre pro- 
și cîștigători ai dis- 
supreme
în anul 1970, sportivi

In anul 1970, sportul româ
nesc a avut realizări meritorii 
în domeniul dezvoltării acti
vității sportive de masă și al 
lărgirii bazei sale materiale, 
precum și în ceea ce privește 
creșterea nivelului performan
țelor și a afirmării sale pe 
plan internațional.

Bogata activitate a sporti
vilor români s-a concretizat 
pe plan internațional prin par
ticiparea la toate marile com
petiții, unde s-au numărat de 
cele mai 
tagoniști 
tincțiilor

Astfel,
români au cucerit Ia campio
natele mondiale 8 medalii de 
aur, 6 de argint și 9 de bronz, 
iar la cele 
de aur, 2 
bronz De 
numărat 
medaliilor 
internaționale 
mondiale 
pionatele europene de juniori 
și Jocurile balcanice.

Echipa masculină de hand
bal a cucerit titlul mondial 
la campionatele de la Paris, 
înscriindu-și pentru a treia 
oară numele în palmaresul 
prestigioasei competiții. Maes
trul emerit al sportului Gheor- 
ghe Gruia a fost desemnat cel 
mai bun handbalist din lume 
pe anul 1970.

Continuată cu perseverență 
tradiția sportului luptelor a 
dat, și în acest an, satisfacții, 
ilustrate îndeosebi prin perfor
manțele tinărului sportiv 
Gheorghe Berceanu, care a re
purtat o dublă victorie deve
nind campion mondial (la 
Edmonton-Canada) și european 
(Ia Berlin). Medalii de argint 
și bronz la cele două campio
nate au obținut, de asemenea, 
luptătorii Simion Popescu, Ni
colae Martinescu, Vasile Ior- 
ga, Ion Baciu, Petre Coman 
și Petre Cernău.

O
cută pentru amatorii de sport 
din

europene 3 medalii 
de argint și 10 de 
asemenea, ei s-au 

printre câștigătorii 
la alte competiții 

ca Jocurile 
universitare, Cam-

surpriză deosebit de plă-

manțele jucătoarelor de popi
ce care, la campionatele mon
diale de Ia Bolzano, au cîș- 
tigat trei medalii de aur : la 
individual prin Cornelia Pe- 
trușca, la perechi (Cornelia 
Petrușca în cuplu cu Elena 
Trandafir) și pe echipe.

Un sport care se menține 
mereu pe primul plan este te
nisul. Ilie Năstase a făcut ca 
pentru prima oară numele u- 
nui tenisman român să fie în
scris în palmaresul tradițio
nalului turneu de la Wimble
don, unde. împreună cu ju- 
cătoarea americană Rosemary 
Casals, a terminat învingător 
în proba de dublu mixt. De

într-ocheiat a 
disciplină 
România 
firme pe 
vorba de 
la ale cărui campionate mon
diale desfășurate Ia St. Catha
rinas (Canada) echipajul de doi 
plus unu compus din Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura și 
Gheorghe Gheorghiu și-a ad
judecat medalia de aur.

Aflîndu-ne tot în domeniul 
sporturilor pe apă vom nota, 
de asemenea, 
constant bună a 
caiac-canoe. La 
mondiale de pe

fost realizată
în care pînă acum 

nu reușise să se a- 
plan mondial. Este 
canotajul academic,

comportarea 
loturilor de 

campionatele 
Iacul Bags-
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ROMANESC 
ÎN ANUL

campionatului mondial. Echi
pa României nu a trecut de 
prima fază a competiției, dar 
s-a prezentat onorabil pierzînd 
la limită cu 2—3 în fața for
mației Braziliei, care urma să 
devină campioană mondială, și 
cu 0—1 meciul cu redutabila 
selecționată a Angliei. Fotba
liștii români au învins în 
schimb cu scorul de 2—1 re
prezentativa Cehoslovaciei. E- 
merich Dembrovschi, unul din
tre componenții echipei Româ
niei la campionatul mondial, 
a fost ales de cronicarii străini 
printre cei mai buni 16 jucă
tori ai turneului. După cam
pionatul mondial, selecționata 
României a luat un start pro
mițător în campionatul euro
pean învingînd pe teren pro
priu cu 3—0 echipa Finlan
dei și terminînd la egalitate 
(0—0) în deplasare cu forma
ția Țării Galilor.

Pe linia valoroaselor înain
tașe Iolanda Balaș, Lia Mano- 
liu, Ioana Petrescu, atletismul 
feminin românesc a înregistrat 
și în acest an succese de pres
tigiu. La campionatele euro
pene de sală de la Viena, cu
noscuta sportivă Viorica Vis- 
copoleanu. campioană olimpi
că la Ciudad de Mexico, a 
cîștigat medalia de 
performanța de 6,56 
Cornelia Popescu s-a 
Pe locul doi în proba
ritură în înălțime. In sezonul 
de toamnă s-a afirmat puter
nic Valeria Bufanu care, cu 
timpu) de 12”9/10, a stabilit 
una din cele mai 
manțe mondiale 
100 m garduri.

Rezultate bune 
ținute și în alte
sportive cum ar fi, scrima, ti
rul, tenisul de masă, boxul, 
călăria și rugbiul.

Prin prezența lor activă în 
arena sportivă internațională, 
reprezentanții României au 
contribuit la lărgirea și con
solidarea legăturilor de prie
tenie și cooperare cu sportivii 
din toate țările lumii.

aur cu 
m, iar 

clasat 
de să-
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r Dintre nenumăratele reve- 
/ 1 ioane desfășurate în noap-
? tea Anului nou, unul parcă 
? s-a distins în mod cu totul 
r deosebit prin factura sa spe- 
€ cifică subliniată de vîrsta și
< preocupările celor care l-au or- 
C ganizat. S-a desfășurat în Pe- 
C troșani, într-un bloc de pe 
« strada Constructorul. Elevi,
< care locuiesc pe scara IV a 
» blocului C, s-au adunat din
< inițiativa uteciștilor Liliana 
x Samoilă, Ion Ileanu, Corne- 
x lia Boța, Doru Drăgan și 
C Constantin Marcu pentru 
C a-și sărbători într-un cadru 
C deosebit momentul tulbură- 
1, tor și emoționant al trecerii 
\ în noul an 1971.
S Intr-o sală anume pregăti- 
'i tă și frumos ornamentată, 
* împodobită cu tradiționalul 
S pom de iarnă, ghirlande, spi- 
S rale și confeti a fost întinsă 
$ masa festivă încărcată cu 
S tot felul de bunătăți pregăti
ți te de ei, cu băuturi specifi
ci ce... „Pepsi" și siropuri. Prin- 
? tre cei invitați se aflau cole- 

gii lori Iolanda Meister.
S Dorina și Bebe Enescu, Ga- 

briela Mureșan, Nicolae Bră- 
<’ nișteanu, Florian Șirianu 

ș.a., toți elevi foarte buni Ia

învățătură cu o comportare 
corectă, dovedind mult spirit 
de solidaritate și deplină în
țelegere, care s-au distrat 
într-un cadru organizat, la 
cumpăna dintre ani, urîn- 
du-și reciproc „La mulți 
ani !“, succese la învățătură, 
bucurii, fericire și realizarea 
aspirațiilor lor tinerești.

Desfășurarea acestui reve
lion evidențiază preocupări
le majore, inițiativa și per
sonalitatea, spiritul de cole
gialitate și organizare al a- 
cestor elevi de la Școala ge
nerală nr. 4 din Petroșani 
care au înțeles că această 
clipă solemnă în care vibra
ția timpului își pune am
prenta pe viața și năzuințe
le lor, poate și trebuie trăi
tă la înălțimea momentu
lui unic și emoționant al 
Anului nou.

A fost un revelion plăcut, 
plin de tinerețe și optimism, 
demn de laudă și admirat 
ca un exemplu de petrecere 
plăcută și instructivă orga
nizată de tiheri cu prilejul 
unor momente unice din via
ța lor.

C. II.

Am ales de data aceasta ca 
punct de plecare a acestor în
semnări un local care a fost 
pentru prima oară gazda unei 
astfel de manifestări : restau
rantul „Cocoșul de aur" din 
Vulcan. Mineri, energeticieni, 
preparatori și constructori și-au 
urat „La mulți ani" !, au purtat 
discuții aprinse din care nu 
lipseau evocarea trecutului dar 
nici 
Le-am 
la doi 
lotul
T.C.M.M. : Nicolae Torga și Ion 
Popa.

— Ce a însemnat cincinalul 
pentru dv., tovarășe Iorga ?

— Foarte mult. In primul 
find maturizare profesiona
lă. Să mai amintesc de Fabri
ca de brichete Coroești, puțul 
10 de la mina Vulcan, conduc
ta de epurare a apelor rezidu
ale Coroești și cite alte obiecti
ve industriale Ia care am lu
crat.

— Pe viitor ?
— Extinderea și moderniza

rea preparației Lupeni, devie
rea agentului termic Coroești, 
o serie de lucrări anexe dar 
de o importanță deosebită.

Ion Popa este bine dispus. 
Mereu zîmbițor. De altfel pen
tru cine îl cunoaște 
nevoie 
crările 
sa de 
numai 
toată Valea Jiului. Ne mărturi
sește că ultimii cinei ani 
fest 
gați

România au fost perfor-

viscozr
Calitatea

de mătase 
centrul

atenției colectivului
pri- 

îi
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(Urmare din pag. 1)

a făcut ca din abatajul său să 
se extragă, în anul trecut, 
42 000 tone de cărbune. Pen
tru anul în care am pășit 
avea gînduri și mai îndrăz
nețe i să obțină mereu ran
damente superioare. De ace
lași gînd era animat și șeful 
de brigadă Ion Solovan și

Petre Zanet, Iorgu Asaftci, 
toți salariații minei.

Acele ceasornicului s-au 
suprapus anunțînd ora 0. 
Luminile s-au stins pentru 
cîteva clipe. Tovarășul Au
rel Brînduș, directorul ex
ploatării, a ținut un scurt 
toast, urîndu-le tuturor „La 
mulți ani!“. succese în muncă 
și viață. Cu multă căldură 
i-a felicitat pe cei prezenți

numai e 
de amănunte. Prin lu- 
executate cu brigada 
montori e cunoscut nu 
aici la Vulcan ci în

au 
pentru el doesebit de bo- 
în roade...

Iulian IORDACHE

și tovarășul 
secretarul 
partid al minei. Apoi muzi
ca a atacat o nouă melodie. 
Perechi, perechi s-au avîntat 
în vîrtejul dansului. Baloa
nele multicolore agățate de 
tavan se spărgeau unul după 
altui. Din ele ningea cu 
confeti ce împodobeau cape
tele dansatorilor...

Andrei Colda, 
comitetului de

„Să scoatem din materia 
mă căreia fabrica noastră 
poartă numele, fire de mătase 
artificială de cea mai înaltă 
.puritate — care să ducă mai 
departe renumele firmei" — a- 
ceasta a fost ideea prezentă 
mai întotdeauna în discuțiile 
ce au avut loc cu prilejul șe
dințelor de alegeri ale grupelor 
sindicale — de curînd înche
iate — din cadrul secției „fini
saj textil" a Fabricii de fire 
artificiale „Viscoza" Lupeni. 
Majoritatea muncitoarelor .— 
răsucitoare, depanatoare și bo
binatoare — dînd dovadă de 
un înalt simț al responsabili
tății pentru calitatea 
produs, au propus 
măsuri în vederea 
țirii calitative în 
a producției de 
muncitoare la 
muncă.

Semnificative 
dezbaterile din cadrul 
de alegeri sindicale ce 
loc în schimbul mai- 

Anuța Taborschi (orga- 
Nicoară 
răsucit.

muncitoare,

firului
numeroase 
îmbunătă- 
continuare 

către fiecare 
locul său de

în acest sens

A

In clinchet de pahare
(Urmare din pag. 1)

Dîlja. Adresîndu-i întrebarea 
ce anume și-a propus pentru 
noul an, acesta ne mărturisea : 
„Mă voi strădui să-mi realizez 
sarcinile de plan ce-i revin bri
găzii pe care o conduc, să ob
țin randamente cît mai înalte. 
Ion Huniady, maistru miner în 
sectorul III al E. M. Aninoa-

sa, îmi spunea că în anul ce 
s-a scurs sectorul său și-a în
deplinit planul anual cu 6 zile 
înainte de termen, dînd peste 
prevederile planului 3 500 tone 
de cărbune. „Pentru anul 1971 
îmi voi aduce din plin aportul 
la realizarea planului, dînd o 
producție de cărbune de bună 
calitate".

In ritmul melodiilor de mu
zică ușoară și populară dintre 
care „Perinița" s-a bucurat, du
pă cum era și de așteptat, de 
un deosebit succes, veselia a 
continuat pînă cînd ultimele 
pîlpîiri ale stelelor argintii au 
dispărut de pe bolta cerului 
și zorii primei dimineți a nou
lui an s-au ivit zîmbitoare.

au fost 
ședinței 
a avut 
storiței 
nizatoare de grupă, 
Luiza), de la secția 
Aici, numeroase 
între care M. Pavel, I. Goga, 
V. Bălăceanu, M. Ciurtea au 
subliniat realizările frumoase 
obținute de colectivul secției 
arătate și în darea de seamă, 
reflectînd preocuparea biroului 
grupei sindicale în organizarea 
și urmărirea întrecerii socialis
te pentru îndeplinirea de către 
fiecare' muncitor a planului de 
producție și obținerea unoi' 
produse de calitate — dar au 
arătat, totodată, că mai sînt 
încă rezerve nefolosite pentru 
ridicarea calității firului, 
relevat bunăoară că este 
fluențată în rău calitatea 
ultima perioadă de timp, 
cauza diferitelor deficiențe 
nologice ca lipsa temperaturii 
necesare, a climei, diferite im
purități în materia primă etc., 
deficiențe ce survin de la sec
ția „filatură" și care, practic, 
în faza răsucirii firului, nu se 
mai pot remedia. Muncitoarele 
răsucitoare au propus ca în a- 
ceste cazuri filatorii să separe 
firele brunate de cele normale 
în acest fel evitîndu-se diminu
area calității. Toate pârtiei-

♦

pantele au fost de acord că în 
domeniul ridicării calitative a 
firului s-au obținut rezultate 
bune la care un aport substan
țial au adus fruntașele schim
bului condus de A. Taborschi 
printre care se numără I. Rai- 
ca, C. Săvulescu, I. Alexandru, 
M. Vătafu precum și tinerele 
I. Lobodi, Gr. Brahă și altele 
care s-au integrat perfect în 
colectivul harnic în care mun
cesc și în preocupările lui.

Perseverînd pe linia preocu
pării și rezultatelor de ." ’ 
acum, sîntem convinși că vred
nicul colectiv al secției 
saj textil", toate grupele sindi
cale de aici vor obține noi rea
lizări cu care să se poate mîn- 
dri în fața întregului colectiv 
al fabricii privind calitatea bună 
a firelor de mătase, acest lu
cru fiind 
obiectivele 
riaților de 
noul an și

dealtfel unul 
centrale ale 
la „Viscoza" 

în cincinal.

pînă

„fini-

din 
sala- 

în

BLENDEA,
corespondent „Viscoza" Lupeni

M.
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primele faze, 

i lui
infir-

asemenea, Ilie Năstase a cu
cerit anul acesta titlul de cam
pion internațional a] S.U.A. 
(la Salisbury) pe teren acope
rit și al Italiei (la Roma). A- 
ceste victorii, precum și altele 
obținute în importante turnee 
internaționale l-au situat pe 
Ilie Năstase între cei mai buni 
jucători ai anului, valoarea sa 
fiind recunoscută de cei mai 
reputați specialiști care l-au 
plasat pe locul șase în ierar
hia mondială și pe primul loc 
în Europa.

Una dintre cele mai aprecia
te victorii ale sportului ro
mânesc în anul care s-a în-

bune perfor
in proba de

au fost ob- 
«liscipline
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pe distanta de 1 000 m. 
de-a doua medalie de 
fost obținută de cuplul 
Simionov — Petre Ma-

vaerd (Danemarca), campionii 
olimpici Ivan Pațaichin și Ser- 
ghei Covaliov s-au dovedit, 
ca și la Ciudad de Mexico, 
imbatabili in proba de canoe 
dublu

Cea 
aur a 
Aurel
xim învingător în proba de ca
noe dublu pe distanța de 
10 000 m

Fotbalul — sportul cel mai 
popular și în România — a 
oferit numeroșilor săi iubitori 
satisfacția de a vedea după 
32 de ani echipa sa favorită 
jucînd in turneul final a! (Agerprcs)
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Simfonie în alb-negru
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Un document zguduitor

V a
i

DUMINICA 3

8,45 Deschiderea
Gimnastica

IANUARIE

r

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Impostorii (4—6); PETRILA : A 
dispărut un Fragonard (6—8); 

Minerul : Numai 
răspunde (4—6); 7 

Testamentul dr. 
ANINOASA :

LONEA — 
mortul va 
Noiembrie : 
Mabuse (7—9); 
întoarcerea dr. Mabuse; VUL
CAN : Omul care nu poate fi 
acuzat (4—6); PAROȘENI : Ex
plozie în munți (6—7); LUPENI 
— Muncitoresc : Tony, ți-ai 
ieșit din minți?! (5—:6); Cultural: 
Ultimul mohican (4—7); BAR- 
BATENI: Să trăim pînă luni 
(5—6); URICANI : Sezon mort, 
seriile I și II (6—7).

In 1
mitatea lui Beethoven, care 
progresa lent, se manifesta cu 
intensități diferite. Dar în anul 
1801, de exemplu, el trebuie să 
stea în fosa orchestrei pentru 
a putea înțelege, cu greutate, 
actorii de pe scenă. In 1804, Ia 
o repetiție cu „Eroica", Bee
thoven își dă seama că nu mai 
aude toate instrumentele...

In viața sa de toate zilele se 
încuibă confuzia. După anul 
l900 el își schimbă locuința de 
50 de ori, are veșnic conflicte 
cu prietenii, editorii sau pro
tectorii săi, duce procese. A- 
pare tot mai mult ca un ex
centric. Este imaginea unei 
existențe profunde solitare, a 
unei lupte lipsite de orice per
spectivă, pe care spiritul său 
creator interiorizat o duce cu 
faptele mărunte ale vieții. „Pot 
spune, scrie el prietenului său 
Wegeler la Bonn, că duc o via
tă mizerabilă. De doi ani evit 
societatea, căci nu mi-e cu pu
tință să spun oamenilor că 
sînt surd. Trăiesc numai în 
notele mele..."

Beethoven scrie „de la țară", 
scrisorile sale provin mereu 
din altă localitate, dar nu 
poartă niciodată adresa expc 
ditorului ; nimeni nu-i cunoa 
ște 
din 
căci 
a-și

domiciliul. Peregrinează 
loc în Ioc cu cărțile sale, 
citește necontenit pentru 
îmbogăți cunoștințele. Pe

rioadele de deprimare alter
nează cu perioade de muncă 
indîrjită. Scrie sonate, va 
riațiuni, Simfonia II. Iar in 
anul 1802, la Heiligenstadt, el 
așterne pe hîrtie ceea ce lumea 
va afla după moartea sa, „tes
tamentul de la Heiligenstadt". 
unul din documentele cele mai 
zguduitoare din istoria muzi
cii — care oglindește starea de 
spirit în care se afla el în a- 
cele zile, la 32 de ani. Urmase 
la Heiligenstadt un tratament 
care, dună șase luni, s-a do
vedit zadarnic. La 6 octombrie, 
Beethoven scrie :

„Ah, voi, oameni, care mă 
credeți dușmănos, turbulent 
sau mizantrop ; cît de nedrepți 
sînteți cu mine — voi nu cu
noașteți cauza tainică a celor 
ce vedeți Ia mine. Din zilele 
copilăriei, inima mea și min
tea mea erau pătrunse de sen
timentul gingaș al bunăvoinței, 
doreau chiar să săvîrșească

fapte mari — aceasta mi-a 
fost totdeauna înclinația. Dar, 
vai, gîndiți-vă, de șase ani mă 
aflu într-o stare deplorabilă, 
înrăutățită de medicii nepri- 
cepuți, an de an mi-e înșelată 
speranța într-o îmbunătățire ; 
în sfîrșit, trebuie să privesc 
în față o boală care nu mai ia 
sfîrșit, a cărei vindecare poate 
dura ani sau nu va fi de Ioc 
posibilă. Născut cu un tempe
rament înflăcărat, receptiv fa
ță de bucuriile societății, am 
fost repede nevoit să mă izo
lez, să-mi petrec viața în so
litudine ; iar dacă uneori în
cercam să trec peste toate a- 
cestea, vai cît de brutal eram 
împins înapoi de trista și în
doita realitate a auzului meu 
slăbit ; și nu mi-a fost încă cu 
putință să spun oamenilor: 
vorbiți mai tare, strigați-mi în 
ureche, sînt surd..." Documen
tul poartă un posts riptum da
tat 10 octombrie, prin care 
Beethoven își ia rămas bun de 
la Heiligenstadt : „Cu tristețe 
în suflet îți soun adio : mă pă
răsește pentru totdeauna scuin- 
pa-mi speranță... Ea s-a vește
jit pentru mine, ca și frunzele 
acestei toamne..."

Al. ALCALAY

(Va urma)

“I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
‘1 
\ 

\

J f J
I
I 
I

f
I
I 
I ( 
I 
I 
I 
I 
I 
I
( 
I

emisiunii, 
de dimineața. 

9,00 Matineu duminical pentm 
copii. Desene 
„Toate pînzele 
spectacol realizat 
mânui lui Radu 
in dramatizarea 
Bondi.

10,00 Viața satului, 
muncă în 1971". i 
cu basme — reportaj. Ră
vașe pe 16 mm. DubașU 
de la Săliște — reporta) 

muzical. Cu și fără acid... 
cronică rimată însoțită <!• 
ilustrații. Muzică popu
lară românească.

11,39 Amfiteatru muzical Ye
hudi Menuhin și Orches
tra —
la
De 
La 
lor: 
țiuni).
Anul sportiv 1970 (II). 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Studioul „N". Din cuprins: 
Cum se naște o idee co
regrafică. In exclusivitate: 
Interviu cu Yves Mon
tand. „Șase evadați" — e- 
pisodul al 3-lea. Similitu
dini — reportaj realizat la 
Timișoara. Interviu cu 
cosmonautul sovietic Boris 

Volînov. „Miniaturi sub cu
polă" Canțonete cu Ion 
Buzea.
Pe aripile rapsodiei — 
cîntece și dansuri popu
lare.
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
Secretul Albei ea Zăpada 
— reportaj 
„Sărută-mă. 
muzical, în 
tară.
Opereta vă 
Telejurnalul 
Cîntece mai noi 
vechi < ” ’
Ionel Budișteanu, Nicolae 
Florian la acordeon și 
grup de dansatori ai 
samblului ..Rapsodia 
mână", 
închiderea emisiunii.

animal*, 
sus !" — 
după ro- 
Tu doran, 
lui Dina

„Spor !•
Covoarele
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13,00
14,00

16,00

18,00
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19,30
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20,20

23,00

18,00

18,30

19,20

19,30
19,50
20,10

21,00

22,00
22,10

22,50

Festivalelor din Bath
București.
strajă patriei.
cererea telespectatori- 
Gala UNICEF (selee-

TV.
Kate" — film 
premieră pe

invită, 
de noapte.

și mai 
cu Doina Badea și

LUNI 4 IANUARIE

un
an-
ro-

Deschiderea emisiunii. 
Viața literară. Ancheta e- 
misiunii : „Momentul lite
rar 1970“. Cronica litera
ră : „Moartea lui Ipu" de 
Titus Popovici.
Festivalul datinilor și o- 
biceiurilor de iarnă din 
Maramureș (ediția a Il-a). 
Obiective economice în 
1971.
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică.
Teatru foileton : „Războiul 
celor două roze". (Ultimul 
episod).
Steaua fără nume — mu
zică ușoară.
Telejurnalul de noapte.
Concurs internațional de 
schi — probe alpine. înre
gistrare de la Maribor — 
Iugoslavia.
închiderea emisiunii. j
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Cuvîntarea
tovarășului
NICOLAE

CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)

precise, 
încerca- 

comunist, 
munci-

spectivă clară, țeluri 
La cirtna țării se află 
tul nostru partid 
strins legat de clasa 
toare, de masele largi ale oa
menilor muncii, trup din trupul 
poporului, care își îndeplinește 
cu cinste rolul istoric de forță 
politică conducătoare a socie
tății socialiste, călăuzindu-se 
după legile generale ale noii 
orînduiri, după învățătura 
marxist-leninistă aplicată crea
tor Ia condițiile istorice și so
ciale ale României. Semnifica
ția deosebită a noului an este 
acceutuată și prin faptul că în 
1971 vom aniversa semicente
narul Partidului Comunist Ro
mân, a cărui glorioasă existen
ță demonstrează că idealul su
prem al comuniștilor români a 
fost și rămine slujirea devotată 
a poporului în mijlocul căruia 
s-au născut, asigurarea liber
tății și prosperității patriei, a 
viitorului ei fericit.

rîn-
are

Dragi tovarăși,
Anul 1970 a fost un an bogat 

în evenimente internaționale. 
Deși cercurile imperialiste au 
întreprins o serie de acțiuni 
menite să pună în pericol cau
za păcii, securitatea popoare
lor, să agraveze încordarea pe 
arena mondială, putem afirma 
că linia dominantă a evoluției 
internaționale a constituit-o 
succesele forțelor progresiste în 
lupta pentru înlăturarea peri
colului unui nou război, pen
tru destindere și colaborare. 
Viața a adus noi si noi dovezi 
că popoarele lumii doresc cu 
ardoare să trăiască liber și in
dependent, că ele sînt hotărîte 
să nu mai admită politica im
perialistă de dominație, dictat 
și agresiune, să lupte pentru 
ca toate națiunile să poată co
labora în deplină egalitate, în 
folosul propriu și al progresu
lui general.

In anul 1970, Republica So
cialistă România, credincioasă 
politicii sale de pace, securitate, 
pătrunsă de un înalt spirit de 
răspundere față de soarta 
poporului român și a păcii 
mondiale, a desfășurat o inten
să activitate internațională. 
S-au lărgit relațiile de priete
nie și colaborare ale țării noas
tre ' " -■*-*-•-
s-a 
tră 
mii. In acest an au avut 
schimburi de vizite, 
și întilniri între reprezentanții 
României și ai unui mare nu
măr de state de pe -toate conti
nentele. S-au dezvoltat rapor
turile dintre Partidul Comunist 
Român și celelalte detașamen
te ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale 
frontului antiimperialist. Țara 
noastră a depus eforturi sus
ținute pentru normalizarea si-

cu toate statele socialiste, 
dezvoltat cooperarea noas- 
cu numeroase țări ale lu- 

Ioc 
contacte

tuației pe continent și înfăptu
irea securității europene, pen
tru crearea unui climat care să 
favorizeze o largă și fructuoasă 
cooperare între state. In ace
lași timp, am acționat consec
vent pentru stingerea focarelor 
de război și încordare care pe
riclitează securitatea și liniștea 
omenirii, pentru rezolvarea 
pașnică a litigiilor internațio
nale. Ca rezultat al politicii și 
activității sale. Republica So
cialistă România se bucură de 
prestigiu și simpatie în 
dul tuturor popoarelor,
prieteni pe toate meridianele 
globului, ocupă un Ioc de cin
ste în viața internațională.

Intrăm în noul an cu hotărî- 
rea fermă de a extinde și mai 
mult relațiile de prietenie, ali
anță și colaborare cu toate ță
rile socialiste, de a face totul 
pentru întărirea unității și 
coeziunii sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperia
liste. In același timp, acționînd 
în spiritul coexistenței pașni
ce, vom lărgi legăturile econo
mice, politice, tehnico-științi- 
fice și culturale cu toate țări
le lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială. Vom milita 
neabătut pentru ca în raportu
rile dintre state să triumfe prin
cipiile egalității în drepturi, 
încrederii și stimei reciproce, 
pentru ca fiecare popor să 
se poată bucura nestingherit de 
dreptul sacru de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător 
voinței, intereselor și aspirații
lor naționale. Ne vom consacra 
eforturile și în anul ce vine 
luptei pentru stingerea focare
lor de război și a conflictelor 
din Indochina și Orientul A- 
propiat, pentru împlinirea ide
alurilor de progres, pace și 
securitate 
porane.

Fie ca 
poporului 
în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, în ridicarea bunăstării 
sale materiale și spirituale, să 
marcheze succese și mai mari 
în lupta popoarelor pentru pro
gres, libertate, independență și 
colaborare, să aducă noi victo
rii forțelor socialismului și pă
cii.

In această noapte de sărbă
toare vă urez din adîncul ini
mii — dumneavoastră, munci
tori, țărani, intelectuali, băr
bați și femei, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, tuturor 
celor care prin activitatea și 
eforturile lor înalță luminosul 
edificiu al României socialiste 
— un an nou fericit, multă să
nătate, împlinirea tuturor do
rințelor, realizări cit mai mari 
în muncă și viață.

La mulți ani dragi compa
trioți !

progres, pace 
ale omenirii contem-

anul 1971 să aducă 
român noi înfăptuiri

Comitetului Executiv

I

Declarajia

1

al Partidului
Comunist
din Spania

n

30 decembrie 1970.

Comitetul Executiv
Partidului Comunist 

Spania

■RfOtWO
5 W w W WW

In urmă cu doi 
ani în R. F. a Ger
maniei a început 
construirea celui 
mai modern centru 
de cercetări în do
meniul cancerului. 
In prezent con
strucția a fost ter
minată, urmind a 

S fi făcută finisarea. 
< Lucrările de fini- 
' sare vor necesita 
; încă doi ani.

Comutarea pedepsei cu 
moartea a celor șase tineri 
revoluționari basci este un 
triumf al tuturor spaniolilor, 
indiferent de ideile și credin
țele lor, civili și militari, 
care doresc să îngroape secu
rea războiului civil; o în- 
frîngere pentru ultrareacțio- 
nari, care doresc să readucă 
Spania Ia perioada anilor 
1936—1939. Această comuta
re este, de asemenea, un tri
umf al solidarității interna
ționale și al conștiinței uma
ne universale.

In aceste momente de bu
curie, gîndurile noastre se 
îndreaptă spre tinerii basci 
deținuți la Burgos și spre 
familiile lor. Se îndreaptă,

de asemenea, către sutele de 
compatrioți care se află în în
chisorile franchiste, deoarece 
luptă pentru libertate.

In fața spaniolilor se află 
sarcina de a obține o amnis
tie totală pentru deținuții și 
exilații politici și sarcina de 
a cuceri libertatea. In mo
mentul de față este vorba de 
a transmite aceste sarcini 
tuturor acelora care în 
timpul acestor zile și-au ma
nifestat voința ca trecutul 
să nu reînvie în Spania.

Măsuri cu
economic

dat 
re- 

con-
® Guvernul chilian a 

publicității programul de 
structurare a industriei 
structoare de automobile a ță
rii, care va avea ca rezultat e- 
liminarea majorității companii
lor străine care posedă în pre
zent uzine de asamblare în 
Chile. Proiectul prevede crea
rea a trei firme mixte, în fie
care dintre ele statul urmînd 
să dețină 51 la sută din capi
tal. In momentul de față, pe 
teritoriul chilian există 11 uzi
ne de asamblare ale unor com
panii ca „Ford“, „Fiat", „Sim- 
ca“, ..Citroen", „Datsun" și „A- 
ustin". Se prevede ca firmele 
ce nu vor dobîndi poziții în 
cadrul întreprinderilor mixte 
preconizate să-și înceteze acti
vitatea pe teritoriul chilian la 
sfîrșitul anului 1972. Muncitorii 
actualelor uzine vor fi absor-

Mesaje de Anul Nou
apărării Nordului socialist 
realizării unificării pașnice 
patriei.

Q

Și
a

La2 (Agerpres). — 
an nou, președintele

caracter
și social

biți, în totalitatea lor, de noile 
firme, care urmează să înceapă 
producția în anul 1973. In pri
mul an, aceasta ar putea să a- 
tingă 40 000 de vehicule. Păr
țile componente ale viitoarelor 
automobile urmează să fie pro
duse în Chile sau alte țări la- 
tino-americane. In 1969, în Chi
le au fost asamblate 22 000 de 
automobile.

O cj> 
lou-j- ® La 24 de ore după eg a 

fost anunțat planul de naționa
lizare a băncilor, guvernul chi
lian a hotărît să întărească 
controlul asupra exploatărilor 
miniere din țară, preluînd 51 
la sută din acțiuni. Totodată, 
s-a anunțat că, în prima săp- 
tămînă a anului 1971, președin
tele Salvador Allende va remi
te Congresului un proiect de 
lege cu privire la naționaliza
rea băncilor de comerț.

s-a încheiat, L. 
relevat că ele per- 
afirme că 1970 în- 
în mod demn cel 
cincinal. Au fost

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La 31 decembrie, Radiotelevi- 
ziunea sovietică a transmis alo
cuțiunea lui L. Brejnev în care 
acesta a felicitat poporul sovie
tic cu prilejul Anului nou.

Trecînd în revistă realizările 
anului care 
Brejnev a 
mit să se 
cununează 
de-a] 8-lea
cucerite noi culmi în dezvol
tarea economiei. S-a întărit 
puterea defensivă a țării, a spo
rit bunăstarea Și a crescut ni
vel"! cultural al poporului.

-t etarul general al C.C. al 
f.C.U.S. s-a referit în conti
nuare la activitatea internațio
nală a. Uniunii Sovietice, men- 
ționînd că, fidelă principiilor 
leniniste ale luptei pentru pa
ce și socialism, politica externă 
sovietică 
prielnice 
pașnice,

a asigurat condiții 
muncii constructive, 

în Uniunea Sovietică.

PRAGA 
început de 
R. S. Cehoslovace, Ludwig Svo
boda, a adresat poporului ceho
slovac un mesaj în care subli
niază că datorită eforturilor co
mune, economia țării s-a dez
voltat în 1970, în ansamblu,' 
într-o direcție favorabilă. Au 
fost îndeplinite cu succes pre
vederile hotărîtoare ale planu
lui economiei naționale.

Președintele cehoslovac. a 
subliniat că se creează condi
ții pentru dezvoltarea întregii 
societăți, pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei socia
liste, că s-a consolidat consi
derabil situația internațională a 
Cehoslovaciei.

O

HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul Anului nou, președin
tele R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, a adresat un mesaj 
compatrioților și luptătorilor din 
întreaga țară în care salută 
călduros poporul vietnamez 
pentru victoriile în construirea 
socialismului, în lupta dusă 
împotriva agresiunii S.U.A. și 
cheamă la continuarea și in
tensificarea luptei de rezisten
ță pînă la victoria deplină, în 
numele eliberării Sudului, al

O

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
In cuvîntarea radiotelevizată 
rostită cu prilejul Anului nou, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Pal 
Losonczi, a subliniat că pentru 
concetățenii săi, 1970 a fost a- 
nul încheierii cu succes al ce
lui de-al treilea plan cincinal, 
anul în care a avut loc Con
gresul al X-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. El 
a subliniat că există condiții 
favorabile pentru înfăptuirea 
noilor planuri ale Ungariei, 
menite să îmbunătățească și să 
îmbogățească viața poporului.

( onîerința 
panafricană 
a tineretului 
și*a încheiat 

lucrările
DAKAR 2 (Agerpres). — 

In capitala Senegalului, Da
kar, s-au încheiat lucrările 
Conferinței panafricane a ti
neretului. In rezoluția adop
tată se arată că mișcarea de 
tineret din Africa este hotă- 
rîtă să continue lupta pentru 
eliberarea tuturor teritorii
lor care se află încă sub ju
gul colonial. Participanții la 
conferință s-au pronunțat 
pentru eliminarea de pe con
tinentul african a tuturor 
bazelor militare străine, care 
afectează direct suveranita
tea țărilor respective.

De asemenea, conferința 
a condamnat regimurile ra
siste din Africa de Sud și 
Rhodesia. In rezoluție se a- 
rată că numai datorită spri
jinului unor țări occidentale, 
colonialismul portughez și 
regimurile rasiste din Africa 
pot supraviețui.

Pe plan economic, docu
mentul conferinței recoman
dă dezvoltarea cooperării in- 
terafricane și relevă necesi
tatea continuării efortului 
propriu al fiecărui stat afri- 

, can pentru dezvoltarea eco
nomiei.

, ® După cum relatează agen- 
țai France Presse, referindu-se 
la surse militare ale S.U.A. 
de la Saigon, forțele america
ne au pierdut în cursul anului 
1970 în regiunea Asiei de sud- 
est 1 176 de aparate de zbor 
dintre care 263 de bombardiere 
și 913 elicoptere.

Efectele uriei ierni excesive 
continuă să fie resimțite în 
Franța: La Reims și Saint 
Quentin, temperatura a fost 
vineri de minus 20 de grade. 
Se știe că pe teritoriul Franței 

-și, în mod deosebit, în regiuni
le din partea de sud-est au 
căzut mari cantități de zăpadă. 
Traficul rutier și feroviar con
tinuă să fie încă în mare parte 
paralizat, ca urmare a troiene- 
lor de zăpadă care, pe alocuri, 
depășesc 1,5 metri. Aproxima-

tiv 110 localități sînt izolate.
In Italia ninge și plouă. In 

regiunile din nord zăpada s-a 
depus în straturi apreciabile, 
blocînd sute de schiori în sta
țiunile alpine.

Ninsori și ploi se înregistrea
ză și în zona Africii de Nord. 
In Maroc, stratul de zăpadă 
care s-a depus în munții Atlas 
atinge în medie doi metri, în 
timp ce în zona sudică a aces
tei țări ploile au provocat 
inundații în regiunea Agadir.

Membrii clubului șpor- 
/ „Morsele" din Moscova 

au sărbătorit în mod origi
nal sosirea noului an. îna
inte cu cîteva minute ca a- 
cele ceasornicelor să marche
ze sfîrșitul anului, 26 de 
membri ai clubului au trecut 
înot apa înghețată a rîului 
Moscova. Bineînțeles, ei au 
ajuns cu toții teferi pe ma
lul opus dar... în anul 1971. 
„Ceremonia" de Anul Nou a 
clubului s-a încheiat cu un 
pahar de șampanie și cu un 
toast rostit de veteranul clu
bului, în vîrstă de 60 de ani.
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PE SCURT • PE
• Agenția PAP anunță că Consiliul de Miniștri al R.P. 

Polone și Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor au 
adoptat o hotărîre cu privire la majorarea celor mai mici 
venituri, suplimentarea salariilor unor grupuri de oameni 
ai muncii, majorarea alocațiilor familiale și a unor pensii 
de bătrînețe și invaliditate. Guvernul a alocat în acest scop 
7,4 miliarde de zloți, această sumă fiind repartizată astfel 
,ncit de noile măsuri să beneficieze familiile și persoanele 

în primul rînd familiile cu mulți

7,4 miliarde de zloți, această sumă fiind repartizată astfel

cu venituri și salarii mici, 
copii.

O Forbes Burnham, primul 
ministru al Guyanei, a anunțat 
o nouă remaniere a guvernu
lui, a cincea efectuată de la 
venirea sa la putere. Printre 
principalele schimbări efectua
te în cadrul cabinetului se nu
mără înlocuirea ministrului a- 
griculturii, Robert Jordan, pre
ședintele partidului de guver- 
nămînt — Congresul Național 
al Poporului. In locul acestuia 
a fost numit Ptolemy Reid, mi
nistrul finanțelor, al cărui por
tofoliu a fost atribuit lui Des
mond Hoyte.

® Un avion aparținind com
paniei „Pakistan Internațional 
Airlines" a suferit un accident 
în momentul aterizării pe aero
portul de Ia Shamshernagar, 
unde făcea o escală în drum 
spre Dacca. Șase pasageri au 
murit, iar alți șase au fost grav 
răniți.

SCURT
0 După cum anunță agen

ția TASS, Curtea Supremă 
a Federației Ruse a comutat 
pedeapsa cu moartea pronun
țată împotriva lui Mark Dîm- 
șiț și Eduard Kuznețov în 
pedeapsă la închisoare pe 
termen de 15 ani.

După cum s-a anunțat, îm
preună cu un grup de alte 
nouă persoane, Dîmșiț și Kuz- 
nețov au fost judecați și con
damnați la diverse pedepse 
de un tribunal din Leningrad 
pentru încercarea de a răpi 
un avion sovietic de pasa
geri.

In luarea acestei hotărîri 
Curtea Supremă, menționea
ză agenția citată, a pornit 
de la faptul că încercarea 
de a deturna avionul a fost 
preîntîmpinată la timp și că 
pedeapsa cu moartea, potri
vit legislației sovietice, este 
o pedeapsă excepțională.

O Un avion francez de pa
sageri, la bordul căruia se a- 
flau 27 de persoane, printre 
care membrii unei echipe al
geriene de fotbal, a fost 
dispărut vineri în largul 
sulelor Baleare. Avionul 
transmis semnale de ajutor la 
puțină vreme după decolarea 
de pe aeroportul de la Alger. 
Avioane de recunoaștere fran
ceze și spaniole au fost trimise 
în regiunea unde se presupune 
că s-a prăbușit avionul.

d-A 
In-

a

au
alte

w
0

numeros public, 
superiori din 

Cubei. Au fost,

O

<

BERLIN 2 (Agerpres). — în 
mesajul de Anu] nou, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, a relevat că anul care s-a 
încheiat a fost marcat de noi 
succese ale statelor socialiste, 
ale forțelor antiimperialiste. 
Walter Ulbricht a caracterizat 
semnarea tratatelor între 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, 
R. P. Polonă și R. F. a Ger
maniei ca o mărturie a succe
sului politicii pașnice consec
vente a țărilor socialiste.

BELGRAD 2 (Agerpres).
In tradiționala declarație făcută 
cu prilejul Anului nou la pos
turile de radio și televiziune, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito s-a referit la 
succesele obținute de oamenii 
muncii în dezvoltarea politică, 
economică și culturală a țării 
și sarcinile ce revin în aceste 
domenii în 1971.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
In cuvîntarea radiotelevizată cu 
prilejul Anului nou, Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a subliniat necesita
tea confruntării continue a gîn- 
dirii politice, care conduce ța
ra, cu realitatea, a fiecărei ac
țiuni, cu interesele oamenilor 
muncii — aceasta fiind condiția 
necesară a încrederii reciproce 
dintre puterea populară și po
por.

® Corespondentul Ager
pres, V. Stamate, transmite : 
Cu prilejul aniversării pro- 
clamării Republicii în Româ
nia, Ia Havana a avut loc 
un concert de muzică de ca
meră românească, susținut de 
Cvartetul „Muzica". Manifes
tarea a fost organizată sub 
auspiciile Consiliului Națio
nal a| Culturii al Republicii 
Cuba și ale Ambasadei ro
mâne Ia Havana. Au parti
cipat un 
funcționari 
M.A.E. al 
de asemenea, prezenți Vasile 
Mușat, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Ha
vana, și membri ai ambasa-

® Luînd cuvîntu] în cadrul 
unei întruniri publice ținute la 
Tel Aviv, ministrul israelian al 
afacerilor externe, Abba Eban, 
a anunțat vineri seara că l-a 
invitat pe ambasadorul suedez 
Gunnar Jarring, mediatorul 
O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, să facă o vizită în Israel.

®. Răspunzînd întrebărilor u- 
nui chestionar difuzat în aju
nul Anului Nou de Institutul 
Francez al Opiniei Publice, ma
joritatea celor întrebați au in
dicat drept principală dorință 
pentru anul care a început rea
lizarea „păcii în întreaga lu
me". Restul dorințelor expri
mate au vizat, probleme privind 
îmbunătățirea situației econo
mice a populației.

®- La Teheran s-a anunțat că 
în urma accidentului feroviar 
care a avut loc joi dimineața 
pe linia Ispahan — Yazd 
murit 45 de persoane, iar 
66 au fost grav rănite.

® Poliția franchistă a arestaf în ultimele zile numeroase 
persoane, acuzate că ar aparține Partidului Comunist sau 
altor organizații de stînga. Noile arestări au fost făcute ca 
urmare a suspendării articolului 18 din Constituție privind 
garantarea libertăților personale.

Cele mai multe arestări au fost operate în orașele Car
tagena, San Sebastian și Madrid. După cum relatează agen
ția France Presse, la Madrid au fost arestați 100 de munci
tori și studenți. Mulți dintre aceștia au fost internați în în
chisoarea Caravanchel.

un beneficiu al fiecăruia și al tuturor
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tina Prună — spălători de 
bobine, iar de la serviciul 
C.T.C. Aurelia Ianc. In total 
27 de salariată ai secției au 
răspuns PREZENT la serviciu 
în noaptea Revelionului. La 
încheierea schimbului, în 
cartea cu evidența produc
ției au fost consemnate pri
mele 6 800 bobine de visco- 
ză produse în noul an.

Dar, pentru ca secția a Il-a 
•llatură să-și poată desfășura

activitatea și avea materia 
primă — celuloză produsă 
în stare lichidă prin trata
rea chimică — necesară pen
tru a produce firul argintiu 
și mătăsos de viscoză s-au 
prezentat la serviciu zeci de 
muncitori și din secția I-a 
preparație chimică. In frunte 
cu maistrul Dumitru Banța, 
au lucrat în schimbul din 
noaptea Revelionului Con
stantin Pîrvuleț și Ion Sa
ragea — la presele de mer- 
celizare, Gheorghe Pera, A-

lexandru Borbei și Zaharia 
Florea — operatori chimiști 
la xentagenare, Marin Voi- 
nea și Tuliu Alexa — opera
tori chimiști la dezfibratoare, 
Olaru Petru — operator chi
mist la sala sodelor, Petru 
Voin și Nicolae Mateescu — 
operatori chimiști la subsec- 
ția reactivate. Schimbul lor 
a produs primele 29 șarje 
de celuloză tratată, fire de 
mătase în devenire pentru in
dustria textilă românească în 
noul an și cincinal.

polono-vest-germane, publicația 
varșoviană „Perspektywy11 re
levă că R.F.G. se plasează în 
rîndul celor mai importanți par
teneri ai Poloniei din grupul ță
rilor capitaliste dezvoltate. Noul 
acord pe termen lung, semnat 
în octombrie 1970, pe perioada 
1970—1974, constituie o bună 
bază în vederea creșterii volu
mului schimburilor de măr
furi și îmbogățirii formelor de 
colaborare economică. La rîn
dul său, „GIos Pracy" mențio
nează că pentru prima oară în 
cursul anului trecut, s valoarea 
schimburilor reciproce polono- 
vest-germane a depășit cifra 
de un miliard mărci. .

Un salt important a fost în
registrat și în ceea ce privește 
schimburile de mărfuri dintre

U.R.S.S. și 
ultimii cinci 
2,6 ori, iar 
și comercial 
1974 prevede o dublare a aces
tor schimburi11 (Sovetskaia Rus
sia). Referindu-se la relațiile 
sovieto-japoneze, ziarul „Prav
da" scria că „circuitul de măr
furi între cele două țări a 
crescut din 1958 pînă în 1969 
de 16,5 ori, atingînd valoarea 
de 559 milioane ruble11. Toto
dată, în acest domeniu al co
laborării economice Est-Vest se 
mai remarcă extinderea forme
lor complexe, cum ar fi crea
rea societăților economice mix
te. Intr-un asemenea caz, o 
condiție esențială în vederea 
promovării unei cooperări re
ciproc avantajoase este ca pro
prietatea asupra obiectivelor 
realizate în comun să revină

Franța „care, în 
ani, au crescut de 
acordul economic 

pe perioada 1970—

țării pe teritoriul căreia se 
construiesc acestea.

Nu trebuie însă uitat că în 
calea suflului înnoitor al ex
tinderii colaborării internațio
nale se mai pun însă, în mod 
artificial, bariere restrictive 
dictate de politica unor orga
nisme închise, de genul Pieței 
comune. Or, accelerarea pro
gresului general depinde de o 
colaborare activă, reciproc a- 
vantajoasă, de așezarea rela
țiilor economice pe baza res
pectului deplin al principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne.

Punînd în centrul activității 
sale economice pe plan extern 
intensificarea și perfecționarea 
continuă a colaborării cu toate 
statele socialiste, România ac-

ționează și în direcția dezvoltă
rii legăturilor comerciale și de 
cooperare cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor social- 
politică. De la tribuna Națiu
nilor Unite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „numai par- 
ticipînd activ la diviziunea in
ternațională a muncii, Ia cir
cuitul mondial de valori mate- 
rale și spirituale putem asigu
ra progresul propriei noastre 
țări și, totodată, ne putem a- 
duce contribuția la cauza păcii 
în întreaga lume". Astăzi, Ro
mânia apare ca un partener 
activ în relațiile economice cu 
toate zonele lumii, fie că e 
vorba de Europa, fie de țările 
în curs de dezvoltare. De pil
dă, schimburile comerciale cu 
țările „lumii a treia11 au cres
cut în perioada anilor I960— 
1969 de 4,6 ori. Acest proces 
este o consecință a dezvoltării

și diversificării economiei ro
mânești, a faptului că aceasta 
oferă o gamă din ce în ce mai 
largă de mărfuri inclusiv ma
șini și utilaje de mare tehnici
tate, demonstrînd creșterea 
potențialului economic al Ro
mâniei socialiste.

Dezvoltarea unor 
de bună înțelegere, 
relațiilor comerciale 
efectuează schimburi comercia
le cu peste 100 de țări), colabo-* 
rarea largă în domeniul econo
mic, tehnico-științific, precum 
și în alte domenii, intensifica
rea contactelor pe plan bilate
ral și multilateral alcătuiesc 
în concepția țării noastre, în
săși esența politicii de destin
dere, de creare a unui climat 
favorabil rezolvării probleme
lor majore ale vieții internațio
nale.

raporturi 
extinderea 
(Românii
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