
REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

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

- Cu ce ginduri ați intrat 
in noul cincinal, Vasile Rusu ?

In fața întrebării, destoinicul 
brigadier de la frontalul nr. 2 
erf sectorului V Lupeni s-a re
fugiat parcă, cu gîndul, pen
tru o clipă, Ia focul său de 
muncă, să fie mai aproape de 
stratul de cărbune, mai aproa
pe de martorul tăcut al con
fruntării lui de fiecare zi, un 
martor învins care urmează să 
cedeze tot mai muli teren în 
fața omului. Pe față i-am în
trezărit fugar o umbră de se- 
meție, apoi, fire veselă, des
chisă. sinceră, brigadierul își 
dezvăluie planurile, așa, scurt, 
șî concis cum obișnuiesc mi
nerii, dintr-o bucată.

- Ginduri bune. Oricum, nu 
vom rămine mai prejos decit 
in cincinalul trecut, timpul va 
trece repede și va dovedi ho 
tărnea noastră.

Am continuat dialogul - pur
tat cu unul dintre sutele de 
mineri fruntași ai Lupeniului - 
în dorința de a puncta cîteva 
repere de orientare în activi
tatea trecută, care constituie • 
tot atîtea repere pentru cea 
de viitor.

- De cîți ani sînteți șef de 
brigadă ?

- De vreo 10 ani.
- In acest interval s-a intim- 

plat să nu realizați prelimina
rul ?

- Intr-o singură lună, prin 
1967, cînd am avut 
greu. Treceam printr-o apofiză. 
Dor și atunci greutățile au fost 
recunoscute de conducere și, 
la ifîrșitul lunii, ni s-a recal
culat planul.

— Cu cîți oameni lucrați în 
brigadă ?

- Patruzeci. Să știți că toți 
sînt buni, dacă vreți, scrieți-i 
pe toți : Alexandru Culea, 
Constantin Pop, Emil Tătar...
- Cum ați Încheiat ultima 

lună din anul trecut ?
— Cu o depășire destul de 

mare. Vreo 20 la sută peste 
plan.

- Și cum ați inceput noul 
cincinal ?

- Destul de
- Adică ?
- Păi faceți 

decembrie am 
zilnic de 320 tone. In luna ia
nuarie planul a crescut la 368 
tone pe zi, iar noi în prima zi de 
muncă am dat 90 de tone în 
schimbul I, 178 în schimbul II, 
— schimbul de tăiere - și 120 
de tone în schimbul de noapte. 
Adică cu vreo 20 de tone peste

. plan.
O primă certitudine, deci, a 

realizărilor viitoare, o primă 
garanție că tradiția Lupeniu
lui va fi ridicată pe noi culmi 
die destoiniciei.

un front

o socoteală. In 
avut un plan

Alegerea 
comisiilor 

de judecată 
și a asesorilor 

populari
In ultimele zile au avut loc 

adunări ale oamenilor muncii 
pentru desemnarea comisiilor 
de judecată de pe lingă co
mitetele executive ale consi
liilor populare care urmează 
să fie alese în sesiunile 
luna ianuarie.

Listele cu componenței 
misiilor au fost afișate la 

consiliilor populare și îi 
locuri de intensă circu 

Cetățenii municipiulu 
invitați să consulte lis 
iar in caz de obiectiun 

vreunuia din

diile 
alte 
lație. 
sî-nt 
fele, 
împotriva 
propuși în comisiile de ju 
decată să-și comunice obiec 
țiunile comitetelor executive 
ale consiliilor populare pînă 
în 20 ianuarie a. c.

■k
In ultimele două zile a a- 

vut loc și desemnarea în a- 
dunări ale oamenilor muncii 
a asesorilor populari pentru 
judecătoria Petroșani. Aseso
rii propuși de cetățeni vor 
fi aleși de sesiunea Consi
liului popular județean din 
16 ianuarie a. c.

Investițiile miniere aSe Văii Jiului împlinite în cincinaiul 1966-1970

BAZA SI GARANȚIA REALIZĂRII
OBIECTIVELOR VIITOARE

Cantină nouă 
la E. M. Paroșeni
Incepînd cu data de 5 ianuarie a. c. tinerii nefamiliști 

de la E. M. Paroșeni își au cantina lor. Dotată cu mobilier 
nou, cantina se află lingă căminul nefamiliștilor. In sala 
cantinei pot servi masa 80 de abonați într-o serie, iar ca
pacitatea de „producție" poate asigura o masă consistentă 
pentru 3—4 serii, deci pentru 320 persoane. Deocamdată 
însă din „start11 s-a pornit cu 40 de abonați. Posibilități 
de creștere a numărului de abonați sînt. Totul depinde de 
calitatea mîncării, de modul de deservire.
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Cincinalul care s-a încheiat 
a marcat realizări importante 
în toate domeniile de activi
tate a minelor din Valea Jiu
lui. In sfera investițiilor, pe
rioada 1966—1970 se caracteri
zează prin executarea și darea 
în folosință a unor obiective 
de importanță majoră la minele 
în funcțiune, construcția și, apoi 
intrarea în producție a unor 
cîmpuri miniere noi.

Se poate afirma, pe drept 
cuvînt, că în acest interval. a 
avut loc o acțiune vastă de 
modernizare a incintelor mi
niere, de executare și dare în 
exploatare a unor orizonturi 
principale de transport subte
ran, în unele unități fiind în 
linii generale terminată, la al
tele urmînd să continue și în 
actualul cincinal.

La fiecare mină au fost - con
struite o serie de obiective de 
investiții, de aceea mă voi re
zuma în a arăta pe cele mai 
importante.

La E .M. Lonea s-au execu
tat și au. intrat în exploatare 
toate lucrările din subteran 
care au dus la unificarea ce
lor trei mine și, drept conse
cință, la suprafață toate activi
tățile s-au concentrat într-o sin
gură incintă — Lonea II. Aici 
funcționează un puț principal

GHEORGHE DAVIDESCU, 
inginer șef investiții - C.C.P.

de extracție cu schip, un puț 
de materiale și personal, un 
atelier electro-mecanic nou, de
pozite, magazii, un complex so
cial-administrativ modern ș. a., 
care au schimbat complet fi
zionomia vechii mine, au con
tribuit la reducerea substan
țială a personalului auxiliar 
de deservire, la creșterea pro
ductivității muncii pe exploa
tare.

In cadrul minei Dîlja, uni
tate minieră nou intrată în 
producție, s-au dat în exploa
tare o serie de lucrări minie
re ca puțuri, galerii, orizontul 
principal de transport 440 ș. a. 
La suprafață, s-a terminat con
strucția celor trei incinte mi
niere, urmînd ca la incinta 
principală ultimele lucrări să 
fie finisate în prima parte a 
acestui an.

Pe lîngă orizontul principal 
de transport (orizontul IX), la 
mina Aninoasa s-a mai construit 
și dat în exploatare un com
plex de extracție a cărbune
lui la incinta Aninoasa sud,

urmînd ca, în acest an, tot la 
această incintă, să fie dat în 
producție un nou puț de ex
tracție pentru steril și construit 
un depozit de lemne.

E. M. Vulcan a dat în ex
ploatare atelierul electro-meca
nic, depozitul de lemn și com
plexul social-administrativ. In 
acest an se vor termina lucră
rile de construcții și montaj 
la puțul principal cu schip al 
minei.

Și la exploatarea minieră U- 
ricani s-au împlinit, în cinci
nalul 1966—1970, importante lu
crări de investiții, care vor ju
ca un rol deosebit în activita
tea de viitor a unității. Astfel, 
s-au construit și dat în ex
ploatare instalațiile de extrac
ție la puțurile de aeraj vest și 
est și sînt în curs de termi
nare ultimele lucrări din in
cinta principală. In această in
cintă s-au dat în funcțiune un 
complex social-administrativ, un 
atelier electro-mecanic, depozite. 
In anul curent va intra în

producție puțul nr. 3 de ex
tracție cu 'schip.

Tot în această perioadă au 
fost construite și date în ex
ploatare noi mine : Paroșeni 
(octombrie 1966), Bărbăteni 
(1970) și s-au dezvoltat lucră
rile de construcții pentru noua 
mină Livezeni, care va intra 
în producție în 1972. S-a con
struit și dat în exploatare o 
fabrică de stîlpi hidraulici la 
Vulcan, o instalație de briche- 
tare la Coroești, iar pentru a- 
sigurarea alimentării unităților 
miniere cu energie electrică 
s-au construit noi linii electrice 
și stații de transformare.

Este de remarcat faptul că, 
în intervalul 1966—1970, s-a 
dezvoltat o amplă activitate de 
proiectare, de dotare a mine
lor cu utilaje moderne pentru 
tăiere și transport în abataje, 
pe galerii, s-au modernizat unele 
instalații de transport, la su
prafață, al cărbunelui.

Se poate afirma că impor
tantele realizări în domeniul 
investițiilor în cincinalul care 
s-a scurs, constituie o etapă 
importantă pe drumul moder
nizării și amplificării activită
ții de extracție a cărbunelui

(Continuare în pag. a 3-a)

I. M.

Azi, 10 ianuarie, 
19, în sala teatrului are loc 
premiera piesei „Pleacă ber
zele" de Ion Minulescu în 
interpretarea unui colectiv 
de actori ai Teatrului „Va
lea Jiului". Regia este sem
nată de Marcel Șoma, iar 
scenografia de Aurel Florea.

Seara 
distractivă
In sala de dans a Casei 

de cultură, astăzi, de la ora 
20, formația de 
ră „Color11 va 
tinerii invitați 
distractivă.

muzică ușoa- 
cînta pentru 
la o seară

Cu totul meritorie este ini-, 
țiativa Universității populare ■> 
din Petroșani de a proiectă, 
periodic, pentru iubitorii ar
telor plastice, filme docu
mentare despre pictori, sculp
tori, arhitecți, tablouri cele
bre, proiecții tematice 
minate de grupările, 
tele și școlile pe care 
artei le consemnează, 
riguroasă continuitate 
tate ce, din păcate, 
poate atribui și altor cursuri, 
capricioase și inconsecvente, 
fapt ce explică și minima 
audiență), cursul „Arta plas
tică", prin ciclul de confe
rințe asupra istoriei picturii 
atinge principalul 
înscris în statutul 
tăților populare : 
și educarea omului 
me adecvate, atractiveLși cap
tivante. Faptul se poate con
stata și din numărul spec
tatorilor din ce în ce mai 
mare.

In sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani, luni, 
la ora 18, va avea loc o nouă 
manifestare consacrată filme
lor documentare. De această 
dată temele sînt destinate 
„Culorilor picturii11 și „Sculp
turii11.

deter- 
curen- 
istoria
De o 
(cali- 

nu se

deziderat 
Universi- 
instruirea 
prin for-

A fost tipărită broșura

MINERII VAH JIULUI"
inițiativa conducerii 

Centralei cărbunelui Petro
șani a fost tipărită broșura 
„Minerii Văii Jiului11. In pa
ginile ei este popularizat mi
neritul din cel mai mare ba
zin carbonifer al țării, dez
voltarea sa impetuoasă in anii 
socialismului. Prin scurte 
biografii — ilustrate cu fo
tografii — sînt prezentați cei

mai de nădejde muncitori 
mineri care, prin succesele 
și aportul ce-1 aduc la în
deplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, constituie mîn- 
dria colectivelor miniere.

Broșura a fost tipărită
3 000 de exemplare și în
ceste zile este difuzată la ex
ploatările miniere din bazin.
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Ajuns la cea de a IV-a e 
difie a sa, concursul „Mini 
tehnicus ’71“ se desfășoară 
în condițiile în care întreaga 
activitate pionierească este 
închinată mărețului eveni
ment al sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea P.C.R.

Acordîndu-se o atenție dec 
sebită educației patriotice 
active prin muncă și pentru 
muncă, în folosul 
socialiste, formării . 
lității comuniste a pionieri
lor și școlarilor în

societății
persona-
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lor și școlarilor în ultimii 
ani s-a pus un accent deose 
bit pe intensificarea și di 
versificarea activităților teh- 
nico-aplicative. pe antrena
rea unui număr sporit de 
pionieri și școlari în ac
țiuni și competiții care să-i 
lege nemijlocit de munca 
productivă, creatoare. Prin
tre aceste acțiuni putem a- 
minti ) concursurile de mo-

delism (aero-navo-rachete), 
„vînătoareâ de vulpi", con
cursuri de carturi, „EX-TEIl- 
RA“, „Minitehnicus-1 și al
tele. In ultimă instanță toate 
aceste concursuri urmăresc 
stimularea activității cercuri
lor tehnico-științifice, asi
gurarea continuității lor, fi
nalizarea acestor activități 
desfășurate pe parcursul unui 
an școlar, lărgirea și aplica
rea cunoștințelor primite în 
școală, promovarea aptitudi
nilor elevilor, cît și a creării 
unui larg schimb de expe
riență între participanți.

La concursul ..Minitehni
cus ’71" pot participa pio
nieri și școlari din clase
le V—VIII cu lucrări exe
cutate individual sau în co
lectiv, 
sau în cadrul cercurilor teh- 

. niro aplicative de pe lîngă 
casele pionierilor și din școli.

eu mijloace proprii

Condiția ca o lucrare să 
fie admisă în concurs este 
ca aceasta să fie în stare de 
funcționare. Se impune însă 
ca probele de concurs să 
solicite răspunsuri care să 
materializeze ideile în apli
cații practice, dovedind in
ventivitatea participanți lor. 
spiritul lor de observație, 
gîndirea creatoare, aptitudi
nile etc.

Dacă în edițiile precedente 
Valea Jiului nu s-a ridicat 
la nivelul posibilităților nici 
în ceea ce privește numărul 
de participanți și nici în 
ceea ce privește calitatea 
lucrărilor, în actuala ediție 
se impune cu necesitate an
trenarea unui număr cît mai 
mare de pionieri și școlari 
cît și atragerea unor părinți 
specialiști care să sprijine și 
să îndrume cu competență 
această acțiune. Cele trei

case ale pionierilor de 
Petroșani, Lupeni, Vulcan 
trebuie să constituie adevă
rate „uzine" care să pună la 
dispoziția celor interesați 
spațiul, materialele și utila
jele necesare unor astfel 
de construcții. Avînd în ve
dere profilul industrial al 
Văii Jiului, condițiile reale 
de îndrumare a pionierilor 
și școlarilor în domeniul teh
nicii aplicative, avem con
vingerea că există posibilita
tea ca nici un detașament de 
pionieri să nu rămînă în a- 
fara acestui interesant con
curs.

■aaaaaaaacaaaa ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■• amiaaiaiss

■ I
■ ■
ai
ci
ai 
ai 
ai 
ai
Bl
Bl
81
Bl
Bl
ai 
ai
Bl 
ai 
Bl 
ai 
ai
Bl
Bl
Bl
81
Bl
Bl
SI
SI
Bl
Bl
Bl
Bl 
a l 
ai
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl 
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl 
Bl

■■■■■a.... at!

Prof. Lucreția BELDIMAN, 
activist al Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor

(Continuare în pag. a 3-a)

Primul punct din ordinea de 
zi din cadrul adunării gene
rale de partid de la șantierul 
V instalații Petroșani se epui
zase. Secretarul organizației de 
bază, maistrul principal Pătru 
Florea, anunță cel de al doi
lea punct : primiri de noi 
membri.

In sala de ședințe se face 
liniște. Undeva, lingă un geam, 
un om de statură potrivită cu

lucrările de instalații sanitare 
și de încălzire la diferite blo
curi și centrale termice, parti- 
cipînd activ la construirea 
multor rețele de apă, captări, 
canale termice.

In 1969, la depozitul de mo 
teriale din Livezeni, se simțea 
nevoia acută a unui tehnician 
— erau atîtea treburi care ne 
cesitau coordonare, suprave
ghere, îndrumare. Printre al

In unanimitate
fața radiind de lumină și ochii 
ațintiți spre prezidiu, asculta 
atent cuvintele secretarului. 
Era omul a cărui cerere de 
primire în partid se pusese in 
discuție : maistrul instalator 
Ion Popa. A urmat apoi expu
nerea autobiografiei. Se pome
nesc orașele București, Fetești, 
Hunedoara, Deva, Lupeni, Pe
troșani. Sînt orașele pe care 
maistrul Popa le-a străbătut 
în diferite ipostaze : elev, 
muncitor, iar apoi maistru. Din 
1968 este maistru, aici în ca
drul grupului de construcții din 
Valea Jiului. A muncit timp de 
patru ani în mijlocul construc
torilor din Lupeni coordonind
V_________

tele, primirea de materiale de 
la diferite întreprinderi din 
țară, recepționarea, precum și 
repartizarea lor în funcție de 
solicitările șantierelor, coordo
narea activității la atelierul de 
prefabricate de instalații (dife
rite coloane de apă, derivații 
etc.), primirea de pe șantiere 
a unor comenzi, precum și e- 
xecutarea lor la atelierul me
canic au fost doar cîteva din
tre problemele-cheie care tre
buiau soluționate zilnic, prompt, 
operativ ca șantierele să nu

I. IULIAN

(Continuare în pag. a 3-a)

__________________________________

Iarna — pictor neîntrecut al frumuseților albe
Foto: I. MUSTAȚA

PRACTICA 
STUDENȚEASCĂ 
pe coordonate majore (II)

Conf. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU 
prorectorul Institutului de mine Petroșani

In virtutea liniilor directoa
re expuse pentru diferențierea 
practicii se consideră ca fiind 
utilă împărțirea practicii stu
denților în practică de inițiere 
(pentru anii I și II) și practică 
de specialitate (pentru anii III 
Și IV).

Practica de inițiere trebuie 
să aibă dublu scop :

— de instruire generală și de 
tehnica securității în minerit ;

— de inițiere profesională 
propriu-zișă.

începerea practicii de inițiere 
din anul I de studii cu o du
rată de cei puțin 8 săptămîni 
se justifică prin următoarele !

— imperativul formării, în 
primul rînd a capacității* de 
prevenire și combatere a acci
dentelor, a spiritului de auto- 
protecție și de protecție colec
tivă într-un mediu nelipsit de 
pericole ;

— acomodarea la mediu de 
lucru cu totul deosebit, cu at
mosferă și iluminat artificiale, 
cu dezvoltarea efortului inte
lectual, simultan, cu solicitări 
fizice ;

— necesitatea formării ca
pacității de orientare și orga
nizare în condițiile muncii în 
subteran caracterizată prin de
plasarea continuă a locului de 
muncă ;

— nevoia perceperii esenței 
mineritului, de aplicare a unor 
sisteme tehnice similare în fond, 
la o mare varietate de condiții 
naturale în care se desfășoară 
exploatarea etc.

Durata practicii de inițiere 
de cel puțin 8 săptămîni pen
tru sectorul minier este impusă 
de existența unei perioade de 
10 zile de instruire, perioadă 
care precede fiecare practică 
anuală cît și de diversitatea 
întreprinderilor miniere (exploa
tări de cărbune, de minereuri, 
exploatări la zi și subteran etc.).

Practica de inițiere în pro
fesiune are ca scop principal 
crearea de îndemînări practice 
și familiarizarea studenților cu 
activitățile practice din ateliere
le și sectoarele mecano-energe- 
tice din întreprinderi. Ea va 
avea un conținut diferențiat 
după natura specialității. In ca
drul acestei practici studenții 
vor efectua și vizite în între

prinderi de profil și vor audia 
prelegeri care îi vor iniția a- 
supra conținutului specialității, 
asupra dinamicii ramurii de 
producție și a perspectivelor de 
dezvoltare ale acesteia.

Practica de specialitate pro
punem să aibă o durată mini
mă totală de 8 săptămîni (cel 
puțin 4 săptămîni la finele a- 
nilor HI și IV).

Intrucît practica de speciali
tate are un rol determinant în 
pregătirea studenților în spe
cialitatea unde vor lucra după 
terminarea studiilor, susținem 
punctul de vedere care preco
nizează o prerepartizare a stu
denților pe specialități (subra- 
muri de specialități), pț»_ baza 
cererilor ministerelor sau a 
altor instituții centrale sau lo
cale.

Propunem ca prerepartizarea 
să se facă pînă la sfîrșitul anu
lui III de studii pentru studen
ții ambelor facultăți.

Pentru absolvenții facultății 
de mine se propune să se facă 
prerepartizarea pe următoarele 
subramuri de activitate : ex
ploatări miniere — cu speciali
zare cărbune sau minereu — 
topografie minieră și preparare.

Pregătirea viitorilor absol
venți pe subramuri de activi
tate este absolut necesară în
trucât ea e reclamată atît de 
specificul activității miniere cît 
și impusă de faptul că în urmă 
cu 3 ani s-au desființat secțiile 
de ingineri pentru topografie 
minieră și preparare.

înfăptuirea în bune condiți- 
uni a prerepartizării necesită 
introducerea în actualul plan 
de învățămînt din anul IV a 
unor discipline de specialitate 
(2—4) la alegere care să profi
leze subramurile amintite.

Specializarea viitorilor ingi
neri mineri cu specialitatea ex
ploatări miniere în domeniul 
cărbunelui sau minereuri se 
poate' realiza pe baza actualu
lui plan de învățămînt numai 
prin eșalonarea practicii de 
specialitate și elaborarea proiec
tului de diplomă.

Pentru absolvenții facultății 
de electromecanică minieră se

(Continuare în pag. a 3-a)

DIN SUMAR 

•MAGAZIN
-—JJmor — De ici, colo — Rebus — ’Anec
dote — Foileton de Nicuță Tănase

• Scurt — metraje
• Programul televiziunii pentru zilele de du

minică și luni
® Cînd gestionarul e în concediu...



2 Steaqu! roșu DUMINICA 10 IANUARIE 1971

combinat

reglabil

Telefon

O femeieAndersen desenator
cu greutate

marele prieten al copiilor.dedin hîrtie executate

Femei

insă n-am s-o pot folosi.
El : De ce ?
Ea : Toate rețetele sint calcu

late pentru patru persoane și 
noi nu sîntem decit doi.

la... Oxford

Renumitul scriitor danez Hans Christian Anderseș- făcuse 
vîlvă în lumea artistică prin desenele sale care tțu atras 
atenția unor nume mari în ale picturii: Van Gogh, Matisse 
și Utrillo. Fizicianul danez Oersted, prietenul lui Andersen, 
scria despre el că „dacă nu ar fi fost scriitor renumit el 
ar fi devenit un pictor mare". In acest an, o editură dane
ză a publicat un album Andersen în care au fost reunite 
70 desene în creion, 250 desene în tuș și numeroase minia
turi

Longevitate 
fără tratament

universitate engleză 
prin tradiție doar

Celebra 
frecventată 
de studenți, a acceptat anul 
acesta cererile de înscriere la 
cursurile ei a 170 de... tinere 
fete. Printre acestea se 
Sibella Dorman în vîrstă 
21 ani. fiica guvernatorului 
neral al Maltei, și o bună 
elenă a prințului Charles.

Vînătoare 
cu peripeții

Este binecunoscut că englezii 
sint pasionați vînători. Dar, u- 
neori, aventura cinegetică poete 
lua întorsături cit se poate 
puțin distractive. Astfel, de 
lind, în ținutul Collingham a 
organizată o mare vinătoare 
vulpi. Urmărită de gonaci, 
meni, cîini și cai, una dintre >

D-na Jean Lyra din New 
York și-a dat în judecată so
țul de care se despărțise de 
trei luni pe motiv că pensia 
alimentară care îi fusese fixa
tă nu-i ajungea nici pentru 
mîncare. Misiunea judecătoru
lui nu va fi prea ușoară : d-na 
Lyra este o femeie înaltă 
1,85 și cîntărește... 200 kg.

D-na Valerie Cowan din 
New York a decedat la vîr- 
sta de 85 ani și a lăsat me
dicului său curant, în îngri
jirea căruia s-a aflat timp 
de 50 de ani, o valiză încăr
cată. Mare a fost însă de
cepția constantului Esculap 
cînd deschizând valiza a gă
sit înăuntru toate rețetele 
oferite de el credincioasei 
paciente de-a lungul a ju
mătate de secol. Toate ră
măseseră nefolosite...

de 
tu
fo st 
de 

oa- 
vulpi

a sărit peste un șanț larg de vreo 
patru metri și plin de noroi. In- 
herbîntat de urmărire, întregul e- 
chipaj a dat să sară dar... ghi
nion, s-a împotmolit Au fost ne
cesare 12 ore de eforturi, precum 
și concursul unei brigăzi de pom
pieri și al unui tractor pentru ca 
vinătorii 
clucașul

să poată fi scoși din 
șanț.

bu-

Traversînd Sahara pe jos
Trei englezi — doi bărbați și o femeie — au luat startul

tnfr o competiție căreia mulți îi contestă reușita : traver
sarea pustiului Sahara pe jos Cei trei tineri au pornit la 
23 noiembrie din Kano (Nigeria) și intenționează să ajun
gă la 15 aprilie 1971 la Alger, după ce vor parcurge 4 8(H) 
km prin nisipul deșertului.

întreprinderea LEM a rea
lizat o serie de receptoare te
lefonice (U-42 și S-63) de pu
tere reglabilă. Ca aspect, ele 
se prezintă la fel cu receptoa- 

clasice, numai că în drep- 
unde se prinde cu mina

prevăzut cu o rotiță care

aparat 
inimă- 

plămîn“
Medicul brazilian Renan Fa

bio Alves a pus Ia punct un a- 
parat „inimă-izlămîn", care per
mite să fie evitate neajunsu
rile aparatelor de acest fel con
struite pînă acum. Vechile apa
rate prezentau dezavantajul dis
trugerii. în anumite proporții, 
a globulelor roșii și a protei
nelor sanguine. Principiul a- 
panatului doctorului Alves sea
mănă întrucâtva cu cel al res
pirației branhice a peștilor și 
evită dezavantajul amintit mai 
sus. „Branhia mecanică" est< 
destinată operațiilor toracice și 
celor pe inimă, plămîni sau ri
nichi. Experiențele făcute pe 
animale au dat rezultate foar
te bune.

GIOVANNI PAPI NT, 
' scriitor, istoric literar și 

profesor universitar, 
fost 
năr 
are 
cești

întrebat de un tî 
care j
talente scriitori-

este
permite reglarea volumului a- 
custic al recepției telefonice. 
Branșamentul este același ca 
la telefoanele obișnuite : 3 sau 
4 fire, conform modelului.

cazul morții mele, a 
răspuns dramaturgul.

at de un tî- ORSON WELES, ves- 
pretindea că țtitul actor și regizor, a 

turnat un film în Ita
lia și nu se știe din ee 
cauză a plecat supă
rat de acolo. Intorcîn- 
du-se la Londra, a de
clarat în cadrul unui 
interviu i

Profesore, spune- 
și mie cum se 
scrie mai bine ? 

și-a frecat

ți-mi 
poate

Papini 
barba și a spus:

— Cel mai bine 
mai sigur este de 
stînga la dreapta și 
că e posibil șezînd 
scaun.

FRANK WEDEKING 
• J|k— dramaturg german 
■' — s-a îmbolnăvit foarte 

grav. Un alt scriitor 
care se certase cu el 
cu ani în urmă, la ru
gămintea unui prieten 
comun, l-a vizitat în 
speranța unei împăcări 
și așa s-a și întîmplat. 
După un timp oarecare, 
dramaturgul s-a însănă
toșit și și-a întîlnit pe «- 
stradă rivalul care l-<* " 
salutat cordial. Wede-^P 
king nu i-a răspuns. \'

— Ce înseamnă asta, 1 
a întrebat fostul prie
ten, după cum știu ne- . 
am împăcat.

— Ne-am împăcat 1 
dar împăcarea ar fi I 
fost valabilă doar în

rugat să-și spună și el 
părerea.

— Bătrânețea, a spus 
el, este o perioadă în 
viața bărbatului cînd 
acesta poate discuta eu 
femeile probleme știin
țifice fără pericolul ca 
ele să se îndrăgostească 
de el.
VjilNSTEIN. a ținut o

me cu mobilă stil. Un 
vînzător i-a oferit 
garnitură Ludovic 
XV-Jea. Actrița o_ 
grăbit să o cumpere,VzjB
însă a doua zi a navă- ' 
lit revoltată în maga
zinul de unde o cumpă
rase :

— Rușine, ieri 
cumpărat de la dv. șa
se scaune Ludovic 
XV-lea și din șase trei 
s-au rupt I

— Imposibil, a repli--- 
cat vînzătorul. E impo-[S? 
sibil, doar dacă cineva I 
din neatenție s-a așezat 
pe ele I

am

al

’ — Mămico, vrei să scrii in
cal meu o scrisoare pentru moș 
Gerilă ?

- De ce ?
- Pentru că, dacă fac iar gre

șeli de ortografie, iar îmi trimite 
ca anul trecut o carte de gra
matică.

- Mitică are o sticlă cu coniac 
strașnic. Ca să fie sigur că nu s» i 
atinge nimeni de el, lipește pe ! 
sticlă o etichetă : „ATENTIE I 
OTRAVA I"

Cînd caută 
zile, o găsește 
lețel sub ea : 
mulțumiri din
SINUCIGAȘUL."

sticla după citeva 
goală, cu un bi- 

„Cele mai sincere 
lumea cealaltă

,țj| Ea : Drăguț din partea ta că 
mi-ai făcut cadou de Anul nou 
cartea de bucate. Din nefericire

Cules de Anișoara GUȚU 
Lupani

A

PE CIN® ȘI.

BOBOCII ? !...

Foto : I. LEONARD
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extrem de mo-

roșie,Crucea

1. ȚICU

V. IAȚENCO

Crucea 
știți că

roșie 
am

lă 
Să

am 
tul-

Rebus • Rebus
ORIZONTAL : 1) Lăsați...

aer; 2) Nu-i ajunge aerul; 
3) Date pe de lături; 4) Boul 
boilor — Cu plete-n vînt; 5) 
Aer... curent — Aer... e; 6) Pa- 
tinoar.. spartan (de sezon!) — 
Și mai și; 7) Tătici (fam.) 
A da bine: 8) Cu... vînt de 
gătură (pl.) — Un arab... 
nocturnă I; 9) Consoane... în 
(Mase., pl.); 10) N-are aer 
refuz.

VERTICAL : 1) Consumă 
rul în van; 2) E... în 
Nu-i... în aer (fem., pl.); 4) In 
aer cu asanările 
jean; 5) II arunci și-ajungi mai 
sus — Deasupra Egiptului antic
— Acum e cam în aer ! 6) Lo
calitate în județul Hunedoara...
— ... și alta în vecinătate; 7) 
E cam lat 1... — Baraj marit- 
•mut-eșan; 8) Luată pe sus — 
Abia... abia I; 9) De ' la lume 
adunate; 10) E... în aer.

Vasile MOLODEȚ 
Iosif MIC

aer;

Bard clu-
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Doamna Petra a sunat, l-am 
deschis. Era prea elegantă și 
prea distinsă pentru a f: confun
dată cu tovarășa care ne citește 
contoarul. Deși nu este elegant 
m-am rezemat in tocul ușii de 
la intrare și inhalind un miros 
plăcut de Chanel am intrebat-o 
cu ce i-aș putea fi agreabil.

Doamna, deș în vîrstă de vreo 
60 de ani, arăta ca de 59 (hai 
și opt) și fără a apela prea mult 
la buna cuviință s-a așezat in 
foto'::’! din fața barului meu.

- Sint doamna Petra și na mă 
așteptam să fii chiar atît de dră
guț. Din vise ' mi te merginam 
un moșneguță. Cînd colo... Ce 
surpriză plăcută 1 Pentru valoa
rea dumitale literară și mai ales 
fitatefistică stai 
deșt.

— Sinteți de 
internațională ? 
fost inundat...

— Nu sint de la 
dar am venit să te fac fericit... 
Reper, e agreabil apartamentul 
dumitale, dar e prea puțin...

— Doamnă, vă rog să treceți 
la... scopul vizitei. Știți eu...

A deschis poșeta, a scos din 
ea trei poze, și să mă ia dracul 
(zic vorbe mari) dacă nu sint 
sincer... Chipul femeii de pe ce
le trei cărți poștale m-a îndoit, 
așa ne... cum sînt.

— Fata dumneavoastră ?, 
întrebat eu căutînd să pun 
burătoarele cărți poștale.
- Da.
— A fugit de acasă ? E căuta

tă de miliție ?
— Doamne ferește. Are 27 de 

ani, dar nu-i dai încă 19.
— Doriți să arate anii exacți î 

Eu nu am nici o putere. Încerca
ți la cosmetica v-o face să arate 
și de 45. Tehnica în materie de

— In Italia toți oa
menii sînt actori și, cu 
foarte puține excepții, 
chiar foarte buni. Ne
norocirea este că aceste 
excepții au fost anga
jate în teatru și cine
matografie.

$ ALDO FABRIZZI a 
.fost invitat la o școală 
superioară din Roma la 
o conferință despre bă
trânețe, ținută de mari 
profesori universitari, 
medici și'.«specialiști în 
geri a&eAa un mo
ment dat, actorul a fost

lama
Iarna asta e cam hoață, 
Ne supune la suplicii I 
Plină, plină de capricii, 
Ninge dis de dimineață. 
Iar colo pe la amiază 
Ne trimite cîte-o rază. 
De te crezi in... primăvară 
Și apoi, colo spre seară,
Dă o ploaie... doamne, doamne 
Cit in...
Numai noi petroșănenii 
Nu ne
Și muncim pe orice timp 
Pentr-un singur anotimp. 
Anotimp frumos din fire 
Ce se cheamă : Fericire I

douăzeci de toamne I

dăm pe mina iernii

Ion PALTIN

i

1I

serie de prelegeri 
Sorbona despre teoria 
relativității. . Dar pre
legerile prea puțin ac
cesibile majorității nu 
au stîrnit un mare in
teres în rândul audito
rilor. La sfîrșit unul 
dintre ei a comentat : 
prima conferință am 
cam înțeles-o cu toții, 
pe a doua doar Ein
stein și Dumnezeu, iar 
pe a treia în exclusi
vitate Dumnezeu.

y ALIDA VALI și-a a- 
menajat o nouă locuin
ță la Roma în întregi-

9 — Cum se face că 
Tizio mi-a zis că mer
ge la Palermo, dar a 
plecat la Florența.

— Ce vrei, e atît de 
surd îneît 
măcar ce

nu aude nici 
zice el.

p-(mea, 
prea 
care 
nimic. Cînd cinez în 
altă parte, se petrece 
invers.

— Bine, bine, răspun
de gazda. Simț iți-vă ca 
la dv. acasă.

Cînd
zice
am poftă de mîn- 
și nu mănînc mai

Cînd cinez

sînt în casa 
invitatul, nu

PUTEREA OBIȘNUINȚEI...
— Vă rog să ocupați Ioc că nu vedem...
— Mersi, cobor la prima !... Desen de S. POP

întinerire a înaintat vertiginos.
- Vă convine ?
M-am rugat celui de mai sus 

să mărească, să lungească șirul 
de la măcelărie pentru a nu ve
ni iubita mea soție chiar în mo
mentul cînd eu, dus pe altă lu
me, o priveam pe tinăra din cele 
trei cărți poștale care nu în
drăzneam să-i spun doamnei să 
le reintroducă în poșetă.

— Cum adică să-mi convină ?

gest m-a întrebat cine e babeta 
și mai ales cea din poză. L-am 
rugat să-și vadă de pregătirea 
pentru examen și cu o privire pe 
care o înțelege numai el, ne-a 
lăsat singuri.
- Doamnă, vă rog să...
- Am fost informată că ești 

devotat... Cine a fost domnul ? 
Fratele ?

— Doamnă 
amabilitățile.

mă cop’cșești cu 
Vreau să mă cre-

- Fericirea e la 
După nuntă vom 
gați oameni din 
cialistă România.

- Doamnă I
- Dumneata numai trebuie să 

accepți acest mariaj. De restul... 
Nu vei contribui cu nimic la 
tuieiiie pentru nuntă nici... 
singură obligație vei avea.

- Care ?
- Să-mi dai trei mii de

un pas de noi. 
fi cei mai bo- 
Republica So-

chel-
O

cărți

orice sală dorim. N-aș vrea la 
„Ambasador" că e prea în cen
tru... Plăcintă aducem de la... 
Ciorbă de burtă și potroace, pen
tru a treia zi, de la ciorbarii, 
care sint specialiști. Orăștie cîr- 
năciori, Sinaia salam de Sibiu. 
Mistrețul șuncă de Praga, Sadu 
frigidere, Pipera mobilă...

- Doamnă I
- Stai că. n-am terminat. 

Argeș... Cărucior pentru
Din

copil...

Foileton de NICUȚA TANASE
du
și... 
vă 

mea

— Dacă vrei s-o faci soția 
mitale. Aranjăm data nunții

— Doamnă... Vă rog, să 
uitați mai atentă la mma 
stingă. Chiar alaltăieri am avut
nunta de argint. Verigheta e de 
comandă și, pe dedesubt, are 
și.„

Doamna a vrut să intervină cu 
nu știu ce replică dar a fost 
salvată de intrarea fiului meu 
care se pregătea de examen. A 
zis sărut mina doamnei și mi-a 
vîrît sub nas, după scuzele ceru
te, o statistică. Subliniase ceva 
pentru mine.

In timp ce eu citeam un ali
niat din statistică, doamna se 
uita la fiul meu, se benocla cu 
foarte, foarte mult interes la ce
le trei cărți poștale. In timp ce 
priveam pe madona din poză, 
l-am întrebat cu ce scop mi-a 
arătat aliniatul subliniat. A făcut 
un gest din care trebuia să înțe
leg că „de sanchi", iar prin alt

deți, e fiul meu.
Această replică a 

cumplit.
- Copilul dumitale ? 

dinar. Sintem cei mai 
meni din lume... Te 
mă-l.

- Ce să fac ?
- Cheamă-I, arată-i 

mele și insuși dumnezeu o să ne 
îndrumeze în legătură cu viito
rul pruncilor noștri. Du-i 
sus să le privească mai 
deși am văzut că făcea 
cînd le privea...

— Doamnă, vă rog să 
la scopul vizitei I
- Dumneata ești mai tare de- 

cît un... Dumneata ești pentru...
- Ce vreți doamnă ?
- Cînd stabilim nunta ? 

duc să comand
— Nunta între
- Fiica mea și
- Doamnă I

zguduit-o

Extraor- 
fericiți oa- 
rog chea

poza fetei

pozele 
bine, 

zîmbre

treceți

Mă
invitațiile, 
cine și cine ? 
fiul dumitale...

de vizită pe care să le trimit...
- Cui?
- De textul invitațiilor la nuntă 

mă interesez eu. Mă privește pe 
mine. Domnule, după nunta asta 
sîntem... vom fi mai bogerți decit 
familia Rockefeller ori Ford I
- Explică-mi, doamnă I
- Cu foiletoanele dumitale i-ai 

înspăimîntat pe gestionari și pe...
— Mai repede ei pe mine.
- Nu fi modest, cuscre. Doam- 

ce mană cerească a căzut
Nu vreau să

ne
pe capul nostru...
te mai rețin. Mă duc să ti imit 
invitațiile de nuntă... O progra
măm pentru duminica viitoare 
că pentru asta nu mai e timp 
de pregătiri... Dumneata nu te 
ocupi de absolut nimic. Vorbesc 
eu cu cineva de la Constanța 
să se ocupe de vin. Murfatlarul 
e alături. Cu adjunctul de la 
l.R.I.C. aranjez tot eu. Deci cu 
carnea e ca și aranjat. Cu I.R.H. 
e ca și aranjată treaba. Ne da

- Care copil.
- Dacă nu ne 

dem. Alba lulia, 
ce nu și Zarea ? Deci Alba lulia 
și Zarea 
Alejd, materiale de 
Ocolul silvic din Piatra... 
casă de la... In ce relații 
Guban ? Cred că bune... 
Guban lustre, un saxofon 
copil, chiar dacă n-o să 
fie saxofonul... Neapărat 
de pe litoral... Dacă nu 
aduce mai multe autoturisme 
dou de nuntă vom renunța 
citeva în favoarea fotbaliștilor 
care au participat la campiona
tul mondial... Te rog, nu mă în
trerupe. Oglinzi de la Scăieni, 
sobe de la „Teracota", tablouri, 
fondul plastic. Am aflat că li se 
distrug în beciuri niște opere de 
artă si orirnd gestionarul ar pu
tea să ne facă cadou citeva o- 
pere p’r»-u a scăpa de ele. Ne
apărat să discutăm cu directorul

îltrebuie 
șampanie.

vin- 
De

șampanie. Cărămidă 
construcție 

Loc de 
ești cu 
De la 
pentru 
fie, să 
un 
se

șef 
vor 
ca

la

de la fabrica de sticlărie Pădu
rea Neagră, cu directorul de la 
O.C.L. Tutunul. Ce-cr mai tiebui 
unei căsnicii în afară de cele 
înșirate ?

- Care căsnicie ?
- Domnule, doar ai un copil 

student și eu am o fată care... 
După primirea cadourilor se pot 
despărți. Fericirea ne bate la ușă.

- Cine va aduce c~-’-i le 
despre care mi-ai...
- Domnule, da’ dumneata., -e 

dumnezeu, doar ești cel mai te
mut foiletonist. Cum se vor simți 
gestionarii și ceilalți cliențî pe 
care ii ai în obiectiv, invitindu-i 
la nuntă ? Se vor întrece la a- 
ducerea cadourilor. Sint sigură 
că din toate colțurile țării, unde 
există gestionari, vom primi cite 
ceva dacă nu ne vor putea onora 
cu prezența. Dumneata cu rela
țiile pe care le ai te-oș ruga ca 
foarte urgent să te ocupi de o 
singură problemă. Să foci ost 
de un naș. Dacă nașul cr- fi să 
zicem, barem director gen<*rol... 
el să n-aducă nimic la masă. 
Am nevoie de un nume printre 
invitați. Gîndeste-te trimHi o in
vitație pe care scrie ■ 
nul si

Nu știu dacă dumneavotr’ră 
ați avut vreodată ocazia să ve
deți zburînd pe scări o doamnă 
distinsă lăsînd în urma 
ei un plăcut miros de Chanel. 
Dacă treceați ieri ne 
12 din zi...

După amiază mi-am 
o icoană pe sticlă de 
mă rog încontinuu calului Sf. 
Gheorghe să nu găsească doam
na cu Chanelul ginere printre 
persoanele cu influență din cel? 
39 de județe ale țării.

doamna...
nași dom-

zborului

la orele

cumpărat 
lampă. Și

J
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Modernizarea fluxului
Exigențele ridicate de ac

tuala etapă a evoluției ascen
dente a mineritului Văii Jiu
lui, a economiei pe ansam
blu, cer în această perioadă 
de început a noului cincinal 
depunerea unei activități sus
ținute și în ceea ce priveș
te amplificarea preparațiilor, 
pentru satisfacerea produc
țiilor mărite, realizarea a cît 
mai mult cărbune cocsificabil.

Importanța deosebită a mo
dernizării preparațiilor este 
înțeleasă la justa ei valoare 
de către colectivul I.C.P.M.H. 
din cadrul Centralei cărbu
nelui Petroșani. Un colectiv 
de proiectanți, condus de 
ing. Iosif Hogman, lucrează 
actualmente intens la efec
tuarea unui studiu tehnico- 
economic privind moderniza
rea și amplificarea prepara- 
ției Petrila Se reanalizează

situația de fapt din unghiul 
fluxurilor moderne, al creș
terii posibile a capacității, al 
ridicării eficienței. Nu vom 
intra în amănunte. Trebuie 
să amintim, însă, că se pro
pune operarea unor modifi
cări de structură în fluxul 
preparării, care includ intro
ducerea mașinilor de zețaj, a 
instalațiilor cu mediu dens 
etc., care dețin caracteristici 
superioare tehnico-funcționa- 
le, urmărindu-se în primul 
rînd creșterea indicelui de 
recuperare. A fost conturată 
varianta cea mai bună de 
preparare pentru viitor și so
luția adecvată de amplasare 
a utilajelor.

In momentul de față, se e- 
xecută comanda locală la fie
care utilaj. Dintr-o discuție

(U nn a re din pag. 1)

preparării
cu inginerul proiectant An
drei Szasz am aflat că noua 
ipostază de preparare cuprin
de comanda centralizată a 
fluxului, care aduce avantaje 
economice mari. Se pot men
ționa în această direcție, e- 
liminarea unei părți însem
nate din efectivul persona
lului operativ, pentru a fi 
redistribuit la locuri mai di
rect legate de activitatea de 
producție, reducerea opririlor 
și pornirilor neproductive, ri
dicarea în consecință a pro
ductivității instalațiilor; a efi
cienței economice, 
că: majoritatea 
prevăzute pentru 
centralizată sînt 
niență autohtonă.

La finele lunii
lucrările de proiectare res
pective vor fi terminate.

O reinar- 
aparatelor 

comanda 
de provc-

februarie

*

I
I

unanimitate
(Urmare din pag. 1)

fost 
Ion 

cum 
? A

Revelion plus
o aniversare

sufere. Aceste sarcini ou 
încredințate maistrului 
Popa. Cum s-a străduit și 
a reușit să-și facă datoria 
reieșit din discuțiile celor care
s-au înscris la cuvînt. Maistrul 
llie Belea : „Am avut pe șanti
ere tot ce ne-a trebuit, am fost 
deserviți operativ și prompt". 

I Rubin Manascu, șef de echi- 
! pă : „Oricînd am apelat la to- 
’ vcrășul Popa, am fost serviți.

Și dacă treburile pe șantier 
au mers bine, aceasta denotă 
că cel de care a depins apro
vizionarea noastră și-a făcut 
datoria conștiincios". Dumitru 
Vișan, inginerul șef : „Orienta
rea mea nu a fost întîmplătoa- 

' re. L-am propus la atelier pen
tru că l-am cunoscut pe Ion 
Popa ca om, ca meseriaș, 
pentru că prevedeam că tre
burile o să meargă bine. Și 
așa a fost”.

Din discuții nu au lipsit nici 
observațiile critice, recomandă
rile vizînd comportamentul, atit 
de necesare unui viitor comu
nist. Alunei secretarul a pus la 
vot primirea sa în partid, toți 
comuniștii au votat în unani
mitate „pentru".
semnificativ care 
la sine despre 
maistrului Popa.

Salariații Trustului de alimen
tație publică din Petroșani au 
sărbătorit azi noapte revelio
nul 1971. Tradiționala petrecere 
a coincis cu un eveniment deo
sebit pentru existența acestei 
unități. O dată cu revelionul 
s-a sărbătorit împlinirea a 20 
de ani de la înființarea 
T.A.P.L. Petroșani. Dublul e- 
veniment a fost sărbătorit la

restaurantul Parîngul din Pe
troșani. După un scurt bilanț 
asupra dezvoltării 
alimentație publică 
Jiului în 20 de ani 
ță, cei prezenți au 
program dedicat evenimentului 
de brigada artistică de agitație 
a T.A.P.L. In continuare a ur
mat tradiționala veselie... ca de 
revelion.

rețelei de 
din Valea 

de existen- 
urmărit un

propune să se facă prereparti- 
zarea pe următoarele subra- 
muri i utilaj minier și mecani
zarea minelor, electrificarea 
minelor și utilaj de preparare.

Repartizarea pe aceste sub- 
ramuri este generată de cerin
țele practice ale industriei mi
niere. Ca și la facultatea de 
mine această prerepartizare 
necesită introducerea în actu
alul plan de învățămînt a unor 
discipline de specialitate facul
tative la alegere.

Practica în vederea elaborării 
proiectului de diplomă să se 
organizeze după ultimul semes
tru de studii pe o perioadă de 
3—4 luni și ea trebuie să aibe 
ca scop principal elaborarea 
proiectului de diplomă.

In timpul acestei practici stu
dentul va aprofunda specialita
tea (subramura de specialita
te), culegînd datele și elemen
tele necesare întocmirii proiec
tului, consultînd literatura de 
specialitate și contribuind la re
zolvarea unor probleme practi
ce ale întreprinderii. El va des
fășura activitate de proiectare 
și de cercetare legată de tema
tica proiectului de diplomă.

Temele pentru proiectele 
diplomă vor fi stabilite de 
tre catedrele de specialitate, 
comun acord cu unitățile în
re se face practica (întreprinde
ri, institute de cercetări și pro
iectări) conform cu cerințele 
acestora.

Pe întreaga perioadă de ela
borare a proiectului de diplomă 
institutul trebuie să-și exercite 
întreaga .autoritate în îndruma
rea și controlul pregătirii a- 
cestora.

Pentru stimularea legării pro
iectului de diplomă de cerințele 
practicii, este indicat să se a- 
corde unele premii speciale de 
către unitatea economică care 
va valorifica rezultatele.

Este bine ca la susținerea 
p- :e<li’h>i să participe și spe
cialistul desemnat de întreprin-

dere, care a îndrumat absol
ventul pe parcursul perioadei 
de practică.

Incepînd cu acest an universi
tar la învățămîntul de subin
gineri se introduce o practică 
de stagiu, cu durata de 20—26 
săptămîni.

Pentru stabilirea locurilor de 
practică și a programelor de 
desfășurare a practicii se are 
în vedere 
rj trebuie 
mai rapid 
aceasta,

— stagiul ce urmează a se

că viitorii subingine- 
să se încadreze cît 
în producție. Pentru

obligatorii pe semestru, de cîte 
1—2 zile cu obligația consiliilor 
profesionale de a reglementa 
diferențiat pe secții (ingineri- 
subingineri), pe specialități, pe 
ani de studii și pe discipline 
organizatoare, efectuarea acestor 
vizite, într-un plan pe întreaga 
durată a învățămîntului.

— excursia de 7 zile să 
efectuată în baza aceleiași 
glementări ca și excursiile
1—2 zile pe cît posibil, în ulti
ma săptămînă a lunii septem
brie, înaintea începerii anului 
V (căminele sînt încă libere,

ile
re
de

C4

de 
că-
de 

ca

PRACTICA
STUDENȚEASCA

efectua trebuie 
pe cît posibil, 
care vor lucra

— stagiul se 
exercitarea unei funcții cît mai 
apropiate de funcția de subin- 
giner. Astfel este necesar ca 
participanții să participe direct 
la procesul de execuție, urmă
rire și conducere a producției ;

— lucrarea de diplomă va fi 
elaborată în perioada de stagiu. 
Subiectul lucrării de diplomă va 
fi în directă legătupă cu acti
vitatea desfășurată' pe durata 
practicii de stagiu.

Pe linia împletirii mai strînse 
a x-iivității teoretice și practi
ce in scopul îmbunătățirii prac
ticii în producție, chiar și pe 
parcursul semestrelor de studii, 
propunem ca :

— să se prevadă 2—3 excursii

CITITORILOR

c

cunoscînd

Este un lucru 
vorbește de 
personalitatea

tea „Coafura" în centrul ora
șului nu poate fi, momentan, 
realizată.

9 UN GRUP DE CLIEN
TE, Lupeni. Conducerea coo
perativei „Deservirea" Lu
peni ne-a anunțat că propu
nerea dv. de a muta unitd-

RĂSPUNDEM

(Urmare din pag. 1)

Cînd gestionarul e in concediu
CO-

19,00

19,20

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Aurul (11—13 ianuarie); 
PETRILA : întoarcerea dr. 
Mabuse (10—12 ianuarie); 
LONEA — Minerul: Dragos
tea lui Serafim Frolov (11—13 
ianuarie); ANINOASA : Intr-o 
seară un tren... (10—11 ianua
rie); VULCAN : Prea mic 
pentru un război atît de ma
re (11—13 ianuarie); PARO- 
ȘENI t Jocul care ucide 
(10—11 ianuarie); LUPENI — 
Cultural : Răzbunarea sfîntu- 
lui (11—15 ianuarie); BARBA- 
TENI : Magazinul de pe stra
da mare (12—13 ianuarie).

In urmă cu cițiva ani a luat 
ființă în Petroșani un maga
zin „Auto moto" foarte căutat 
de cumpărători. Acum, după 1 
ianuarie, acest magazin nu și-a 
mai deschis ușa. Gestionarul 
Emilian Popescu a plecat în 
concediu fără să lase ’măcar un 
afiș prin care să anunțe durata 
absenței sale. In felul acesta, 
cumpărătorii așteaptă ore în șir 
la ușa magazinului, revin a 
doua zi, așteaptă din nou, în- 
treabă-n stînga, întreabă-n 
dieapta, dar nimeni nu le poa
te da vreo explicație. >

Așa a pățit și Ștefan Carol- 
Constantin, din Tîrgu Mureș, 
care a venit să-și petreacă săr
bătorile în Valea Jiului. A aș
teptat două zile la rînd deschi
derea magazinului „Auto-moto" 
din Petroșani. Avea omul ne

să se desfășoare, 
în unitățile în 
ca subingineri ; 
va face prin

gradul de 
acestei vizite

măsura ne

mijloace 
Această

anotimp potrivit, 
pregătire adecvat 
de sinteză etc.)

— utilizarea, pe 
cesităților, a lucrărilor de la
borator efectuate la întreprin
deri (mai ales cu utilaj a cărui 
aducere în institut nu este po
sibilă) șl intensificarea înzestră
rii laboratoarelor cu 
tip „atelier școală",
propunere caută să îmbunătă
țească pregătirea practică pe 
calea mijloacelor în funcționare 
reală și pe calea autoutilării 
laboratoarelor.

— proiectele de an să fie 
îmbunătățite prin indicarea lo
cului concret, dintre întreprin
derile apropiate, unde ar urma 
să se aplice lucrarea. Această 
măsură s-ar înscrie pe linia

tendinței actuale de creare a 
secțiilor de proiectare a cadre
lor didactice, prin contract cu 
producția ;

— să fie stimulate lucrările 
științifice studențești, care se 
bazează pe observații concrete 
din întreprinderi și care prezin
tă aparate, machete, colecții de 
eșantioane etc. prin mărirea co
respunzătoare a notei cu prile
jul examinării cunoștințelor 
practico.

Se impune înlocuirea actuale
lor „anexe“ la caietul de prac
tică prin îndrumătoare de prac
tică asemănătoare cu cele de 
la lucrările de laborator, care, 
pe lingă conținutul actual enu- 
merativ, să cuprindă și un text 
operativ (există experiență po
zitivă în țară și chiar în I.M.P. 
din perioada experimentării 
practicii premergătoare). Cu a- 
jutorul acesto’- ..îndrumătoare" 
s-ar reduce simțitor dificulta
tea întîmpinată cu lipsa con
ducătorilor de practică experi
mentați, atît din partea I.M.P. 
cît și din partea producției.

Conținutul fiecărei practici, 
concomitent de an și de diplo
mă, va trebui să fie reglemen
tat de consiliile științifice ale 
institutelor' de învățămînt. Acest 
conținut urmează a fi continuu 
pe-fecționat și adoptat la dez
voltarea ramurii de specialitate 
industrială și la necesitățile 
economiei. Consiliul este nece
sar să organizeze cercetarea și 
valorificarea experienței obținu
te pe calea perfecționării con- 
tinife a formelor de învățămînt 
inclusiv și a formelor de pregă
tire practică, în colaborare cu 
întreprinderile și instituțiile 
beneficiare.’

Dirijarea operativă, în an
samblu, a procesului de pregă
tire practică ar fi indicat să 
revină unei „catedre de practi
că" sau unor cadre didactice 
speciale încadrate la catedrele 
de profil.

Nu mai e
...vînătorească

• CONSTANTIN MARU- 
țA, Uricani. După cum ne 
comunică conducerea filialei 
C.I'.’.C. Peli<»șani, care a cer
cetat cele sesizate de dv. re
dacției, pentru decontarea 
eronată a sumei depusă de 
dv. la unitatea Lupeni se 
face vinovată salariata Vio
rica Felecan, căreia, între 
timp, i s-a desfăcut, la ce
rere, contractul de muncă.

ALBU, Vulcan. 
E. M. Vulcan a

• IOAN 
Conducerea 
reanalizat problema privind 
concediul dv. de odihnă pe 
anul 1969. Ca urmare, vi s-a 
acordat dreptul de concediu 
de odihnă pe anul 1969 în 
luna decembrie 1970 și, în 
continuare, în ianuarie 1971, 
urmînd ca litigiul cu I.M.A. 
Crivești să se rezolve între 
cele două întreprinderi fără 
a mai fi necesară deplasarea 
dv. la Crivești.

Comandanților de detașa
mente și unități, profesorilor 
de fizică, profesorilor mai
ștri, le revine sarcina con
cretă de a depista pionierii 
care au preocupări în dome
niu] tehnicii și de a-i îndru
ma să participe la concursul 
„Minitehnicus ’71" (al cărui 
regulament de desfășurare 
cît și brevetul de participa
re au fost publicate în nr.

50 al revistei „Cutezătorii 
din 10 dec. 1970).

Avînd în vedere faptul că 
o serie de cercuri au fost 
dotate de curînd cu materi
ale specifice lor,
interesul sporit al copiilor 
față de tehnică și bazîndu-ne 
pe contribuția tuturor co
mandanților noștri de pio
nieri în această direcție, avem 
certitudinea că participarea 
Văii Jiului la concursul 
„Minitehnicus ’71“ va fi nu
meroasă și de certă valoare.

voie de o piesă pentru ma
șină. Văzînd că magazinul nu 
se mai deschide și că nimeni 
nu-i poate da vreo lămurire

NOTA
s-a prezentat fa direcțiunea 
O.C.L. produse industriale. Aici 

„a aflat că gestionarul magazi
nului e plecat în concediu 
tru cîteva zile, să-și „facă" 
bătorile, iar dacă vrea 
cum,pere piesele de care
nevoie a fost sfătuit să meargă 
la Hunedoara 
și acolo sînt 
zine.

Nemulțumit

pen- 
săr- 

să-și 
are

sau la Deva că 
asemenea maga-

de explicațiile

primite, omul s-a prezentat 
redacție cerînd să facem cu
noscut publicului că programul 
magazinului cu pricina se 
schimbă în funcție de cheful 
gestionarului, că pentru o piesă 
simplă dar absolut necesară tre
buie să bați drumurile județului., 

Cum își mai justifică atunci 
rațiunea existenței acest ma
gazin înființat cu un scop pre
cis, dar pe care nu-1 satis
face ?

Așa-i ? Cum ? I
P. S. In ziua de 6 ianuarie, 

după discuția avută cu .con
ducerea O.C.L. Industrial, cine
va, foarte binevoitor, a pus pe 
ușa magazinului un 
chis pentru boală".

Ce boală o fi, 
dumneavoastră.

anunț „In-

judecați și

C. H.

Ce fac tinerii din Vulcan
Ca și alți tineri Vuleăneni am 

căutat răspunsul la această în
trebare într o zi de sîmbătă. 
Și anume într una în care a 
lost zi de plată la mina Vul
can; am ales sîmbăta pentru 
că ea este urmată de o zi li
bera pentru marea majoritate 
a salariaților.

Am reușit să străbat cele 
trei puncte de atracție pentru 
tinerii vuleăneni : clubul, cofe
tăria „Trandafirul" și braseria 
„Intim".

Așadar,
Mă opresc în sala de 
printre mesele la care 
că intens. Sînt 7 mese 
sînt ocupate. Vreo 20 
sînt spectatori, privesc,
și ei dar nu au cum, 
Rămin cu speranța să „prindă1 
vreo ocazie. Poate se mai ri

o gălăgie de ne- 
care aparțin

clubul muncitoresc, 
rummy 
se joa- 
și toate 
de inși 
Ar juca 

unde.

dică cineva. Poate...
Sala de șah și biliard. Trei 

mese de șah așezate într-un 
colț. In mijloc biliardul. In to
tal 18 tineri dintre care 7 sînt 
elevi. Este
descris. Elevii, 
Grupului școlar minier Lupeni, 
fumează serios.

La popicărie este lumină. Să 
fie oare vreo dispută ? Curio- 
zitatea mă împinge de la spa
te. Mă conving de adevăr ime
diat. Sînt cițiva din membrii e- 
chipei de popice care se an
trenează febril. II recunosc pe 
Marin Dogaru, unul dintre po
picarii fruntași ai echipei.

De la popicărie mă îndrept 
spre sala de ședințe a clubului 
unde, de regulă, se organizează 
reuniunile de tineret. Credeam

Oare de ce ?

că poate e „ceva", vreo seară 
de dans. Doar fetelor și băie
ților din Vulcan le place dan
sul. Dar... Sala e frumos .ame
najată dar nu pentru tineri, 
ci pentru un... bo-tez.

încă un popas, la biblioteca 
clubului. Bibliotecara (al cărui 
nume nu am reușit să-1 notez) 
răsfoiește niște hîrtii. La un 
raft un tînăr stă cocoțat pe o 
scară. Sînt luat „tare" de că
tre bibliotecară, care în loc să 
mă servească cu o informație, 
a ținut să-mi demonstreze că 
are nervi, 
fiecare cu 
lui.

Cofetăria 
și de această dată o gazdă pri
mitoare. Oaspeți sînt mulți, 
marea majoritate tineri. Relev 
că unii nu vor nici în ruptul

Deh, ce să-i faci, 
necazurile (toanele)

„ Trandafirul" este

LUNI 11 IANUARIE

DUMINICA 10 IANUARIE

10,00
11.30
12,00
12.30

15,00

16.30
18,00
19,20
19.30
20,00
20,25

22,00
22,10
22,30

te-
ES-

Deschiderea emisiunii. Ma
tineu duminical pentru 
pii și școlari.
Viața satului.
Amfiteatru muzical. 
De strajă patriei.
In reluare la cererea 
lespectatorilor : Leni 
cudero.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Studioul „N“. 
Cîntare patriei.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Replici despre... replici. 
Film artistic : „Draga mea 
Clementine" — premieră 
pe țară.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Serată Strauss cu partici
parea Orchestrei Filarmo
nicii și Baletului de la 
Wolksoper din Viena.

TÂ

18,00 Deschiderea emisiunii. Sce
na și ecranul. In vizită la 
Teatrul Național „I. L. 

Caragiale". Premiile docu
mentarului românesc pe 
1970. Filmele săptămînii. 
Din folclorul popoarelor. 
Cîntece și jocuri populare 
din Anglia, Tunisia și Ce
hoslovacia în interpretarea 
ansamblurilor participante 

Festivalul internațional 
folclor România ’69.
sînt și ce trebuie să 
centralele industriale, 

emisiune

19,30
20,00
20,10

21,00

22,00

22,30
22,45
23,00

la
de
Ce 
fie
1001 de seri — 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Agenda politică.
Roman foileton : „Doamna 
Bovary" (I). Dramatizare 
de Giles Cooper, cu Nyree 
Dawn Porter.
Steaua fără nume (muzi
că populară).
Prospectivarea socială. Ce 

este știința despre viitor ? 
Care este obiectivul pros- 
pectivării sociale ? Care 
sînt direcțiile de cercetare 
în vederea conturării ima
ginii României viitorului ? 
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
închiderea emisiunii.

«îmbată seara ?
capului să înțeleagă (oare pî- 
nă cînd ?) că aici trebuie să 
aibă o conduită demnă, civi
lizată. Adică să nu fumeze, să 
nu consume băuturi alcooli
ce, să nu fie stridenți, să nu 
dovedească lipsa celor 7 ani 
de acasă. Mesele din față nu 
mai au scaune. Cîțiva tineri au 
găsit de cuviință că ar fi mai 
bine să le ducă la mesele din 
spate pentru ca la două mese 
să nu mai fie opt persoane, 
ci... patrusprezece. Nimeni nu 
avea curajul să le zică ceva.

Braseria „Intim". Toate me
sele sînt ocupate și aici. Ma
joritatea consumatorilor sînt 
dintre cei mai vîrstnici. La o 
masa doi tineri în jur la 19—20 
de ani se... sărută cu foc. La 
un pahar de băutură ce nu

face omul ? 1 Amîndoi sînt beți. 
Cineva îi roagă să iasă afară, 
dar ei își continuă mai departe 
„programul".

Am încheiat aici acest mic 
itinerariu, în care preferam să 
fiu însoțit și de cineva din 
partea comitetului orășenesc 
U.T.C., din partea acelora care 
sînt chemați să asigure edu
cația moral-cetățenească a tine- 

. rilor, condițiile necesare pentru 
ca să se distreze, să-și petrea
că timpul liber în mod util. 
Dar, din păcate, am fost sin
gur. Poate citind și ei aceste 
rînduri, își 
că în 
30 000 
tineri.

vor aduce aminte 
orașul nostru cu peste 
de locuitori mai sînt și 
Și nu puțini...

Iulian IORDACHE 
muncitor constructor

BAZA Șl GARANȚIA REALIZĂRII 
OBIECTIVELOR VIITOARE

(Urmare din pag. 1)

la 
în 
în 
prevăzute se vor realiza cu cer
titudine.

In actualul cincinal volumul 
de investiții este în creștere, 
este prevăzută realizarea unor 
noi și importante obiective de 
investiții la toate minele, mo
dernizarea și amplificarea insta
lațiilor de preparare a cărbune
lui de~la Lupeni și Petrila, a 
”” construcția unui liceu 

ș. a.
actualul cincinal, așa 
trasat ca sarcină de

minele din Valea Jiului și, 
același timp, o garanție că, 
noul cincinal, obiectivele

U.U.M.P., 
industria]

Pentru 
cum s-a 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și prin Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 25 no
iembrie 197.0, imperativele ac-

tuale sînt : realizarea investi
țiilor Ia termenele prevăzute 
și Ia parametrii proiectați, re
ducerea costurilor, îmbunătăți
rea calității, realizarea unei e- 
ficiențe economice sporite pen
tru fiecare obiectiv de investi
ții în parte. Se cuvine ca a- 
ceste sarcini și cerințe să fie 
îndeplinite întocmai.

Realizarea tuturor acestor im
perative, împlinirea întregului 
complex de investiții viitoare, 
reclamă îmbunătățirea activită
ții 
de 
tei 
pe
cărui obiectiv de investiții, de 
Ia proiectare pînă la punerea 
lui în funcțiune și atingerea 
parametrilor proiectați.

fiecărui lucrător pe linie 
investiții, creșterea exigen- 
din partea tuturor factorilor 
tot parcursul realizării fie-

Tovarășul Ion Popescu, pre
ședintele Filialei de vînătoare 
și pescuit sportiv Lupeni, ne-a 
scris despre... un Revelion cu 
moș Martin :

„Era noaptea de 31 decem
brie și fiecare dintre noi tre
buia să petrecem Revelionul cît 
mai plăcut. Dar un grup de 
vînători de la Lupeni și Uri
cani am trecut din 1970 in 1971 
într-un mod original, în căuta
rea unui urs prin munții Arca
nului din partea vestică a Văii 
Jiului. La chemarea paznicului 
de vînătoare și pescuit Ion 
Manolescu, mai mulți vînători 
din Lupeni și Uricani am por
nit prin ploaie, zăpadă și vis
col să dăm piept cu moș Mar
tin. Am făcut cei 17 km p’nă 
la pîrîul Zamora, iar de aici 
am luat-o mai departe rin 
nămeții înalți și reci. După n- 
proape 15 ore de luptă cu vi
tregiile naturii, mulțumirea se 
ci'ea pe fețele vinătorilor : un 
urs mare, brun, își mutase do
miciliul din munții Arcanului 
pe cîntarul magaziei C.F.R. din 
Lupeni, iar de aici intr-un fri
gider din Craiova. Așa au pe
trecut Revelionul vinătorii Ion 
Manolescu, „nașul" lui moș 
Martin, Constantin Nădrag, 
Gheorghe Pantilie, Gheorghe 
Pătrugan, Aurel Maier, Teodor 
Păcuraru, Ion Ciszar, Vasile 
Mnraru și tractoristul loșca 
Gheza.

A

întuneric 
în... rate

„Astă vară, pe strada Gheor- 
qhe Barițiu din Petroșani, se 
intierupea curentul cam de 
trei ori pe săptămină. Dar nu
mai ziua și numai în zile de 
lucru. In toamnă a început să 
se întrerupă și duminica. Tot 
numai ziua. De prin decem
brie nu se mai întrerupe ziua, 
ci seara, noaotec. Cel mai 
„plăcut" a fost în noaptea de 
revelion. Fiecare am aprins 
ce-am avut : luminări, lămpi de 
petrol, lanterne. Restul orașu
lui a petrecut revelionul la lu
mina becH'iL Zău. chiar nu se 
poate înlătura acest neplăcut 
întuneric ?!“

.Comutăm" întrebarea Măriei 
Manole pe „poziția" S.D.E.E. 
Petroșani și-i mulțumim pentru 
cuvintele frumoase pe care ni 
le adresează in noul an. Re- 

si celelalte aspecte sem
nalate.

Cuvinte 
din inimă

Oamenii adresează cuvinte 
de recunoștință acelora care 
i-au ajutat în clipe grele, re- 
dindu-le încrederea în ei, in 
viață. Așa procedează și mi
nerul Vasile Bucur din Aninoa- 
sa într-o scrisoare adresată re
dacției :

„in luna octon,_..e u anului 
trecut m-am accidentat destul 
de grav în subteran, fracturîn- 
du-mi piciorul sting. Credeam 
că-l voi pierde. Dar o mină și 
o inimă de om s-au luptat cu 
suferința mea și au învins-o. 
Cu pricepere și devotament, 
medicul Mihai Banacu, de la 
spitalul Petroșani, a reușit 
să-mi salveze piciorul, să mă 
redea integru circuitului mun
cii și vieții, li mulțumesc din 
inimă pen’ru aceasta, atît lui 
cit și personalului mediu care 
m-a îngrijit".

Cuvinte calde, din inimă, 
pentru oamenii care tămădu- 
iesc boli, alină suferințe, în
noadă firul vieții semenilor 
lor.

Șantierul 17 Petroșani
a n g a j e a z ă

Maiștri constructori
Zidari calificați
Electricieni
Teracotiști

Condiții

Angajații, în afara salariului, beneficiază de indemni
zație de șantier, abonamente de transport la serviciu și 
permise C.F.R., atît pentru ei cît și pentru membrii fami
liei. Se asigură masa la cantină — contra cost.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, între orele 
7—16, de. Ia sediul șantierului, din stația C.F.R. Petroșani, 
telefon 1358.

de salarizare : conform H.C.M. 914/1968.

Oameni sîntem...
Lui Daradici Petru, din Pe

troșani, strada Micu Klein rit. 
50, ii plouă în casă de vreo 
doi ani. Atunci a făcut o ce
rere în sens la I.G.L. Petroșani 
care a fost înmornu’ntată unde
va... Omul a făcut alta ăar 
ploaia n-a stat. In toamna a- 
nului trecut a mers personal, 
împreună cu Francisc Tecuș, 
președintele' comitetului de ,o- 
catari de pe strada respectivă, 
la maistrul Borza de la secto
rul I.G.L. Petroșani și i-a spus 
despre ce-i vorba. I s-a pro
mis... După trei zile au mers 
din nou la maistrul Borza. De 
data asta meșterul s-a supurat 
și le-a spus să mai aștepte. 
A mai așteptat omul o săptă
mină insă ploaia continua să 
cadă peste mobilă. S-au dus 
atunci tot amîndoi la Consi
liul popular municipal, la tov. 
Gheorghe Elisei. deputat in 
circumscripția ce include și 
strada Micu Klein. Tovarășul 
Elisei a vorbit la telefon cu 
șeful de sector Cristea, care, 
de asemenea, a promis... După 
încă o săptămînă cei doi au 
mers din nou la tovarășul Eli
sei. Tovarășul Elisei a vorbit 
din nou cu I.G.L. (cu maistrul 
Borza). Acesta a promis din 
nou... Dar din nou n-a trimis 
pe nimeni la fața locului.

Cam așa rezolvă I.G.L. Pe
troșani cererile oamenilor mun
cii. Cu promisiuni. Oameni sin- 
tem...'

Rubrică realizată de :
Dumitru GHEONEA
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ÎN MAREA NEAGRĂ

Marea, montată de vîntul 
puternic care a bîntuit ieri 
noapte de-a lungul litoralu
lui românesc, a pus la încer
care navele aflate în cursă, 
cît și pe cele acostate în 
portul nostru maritim. In 
timpul cînd vîntul atinsese 
forța 7, nava „Kordun", sub 
pavilionul Republicii Socia
liste 
care 
cu o 
tone 
din 
mai putut să-și 
cursa, fiind nevoită să lan
seze binecunoscutul semnal 
S.O.S. Ce se întîmplase ? 
Tangajul mare produs de 
valuri și de rafalele de vînt 
a deplasat încărcătura vasu
lui într-un bord, canarisin- 
du-I. Navigația devenise 
greoaie, vasul fiind în peri
col de scufundare. Semnalul 
de ajutor a fost recepționat 
de stația radio-coastă a por-

Federative Iugoslavia, 
naviga spre Grecia 
încărcătură de 5 465 
de pirită, preluată 

portul Galați, nu a 
continue

tului Constanța. Oficialitățile 
portuare au luat măsuri ur
gente pentru ajutorarea na
vei iugoslave. In întîmpina- 
rea acesteia a pornit salva
torul „Viteazul", comandat 
de Ion Polisciuc. Deși viz£ 
bilitatea era redusă din 
cauza ceței, nava „Kordun" 
a putut fi reperată în zona 
Sf Gheorghe. In condițiile 
arătate. pilotul Gheorghe 
Leca, care se afla pe salva
tor — s-a urcat la bordul 
vasului „Kordun" și, împre
ună cu cei de pe „Viteazul" 
i-a acordat asistența necesa
ră, aducîndu-1 în portul 
Constanta, fără nici o ava
rie, unde urmează să i se 
redreseze asieta. Marinarii 
iugoslavi de pe „Kordun" au 
adresat prietenilor români 
calde mulțumiri de recu
noștință pentru promptitu
dinea cu care au răspuns la 
apelul de salvare lansat.

(Agerpres)

praghez
PRAGA 9. — Coresponden

tul Agerpres, Eugen Iones- 
cu, transmite : Desprinderea 
primelor file din noul ca
lendar al anului 1971 a co
incis pentru economia ceho
slovacă cu o serie de rea
lizări însemnate obținute de 
oamenii muncii în diverse 
sectoare de activitate. Zilnic, 
presa, radioul și televiziunea 
informează despre succesele 
în producție cu care a debu
tat primul an al noului plan 
cindinal. Una dintre aceste 
informații a interesat în mod 
deosebit pe locuitorii capita
lei cehoslovace, care urmă
resc cu deosebită atenție sta
diul lucrărilor de construcție 
a unui important obiectiv — 
metrou! praghez.

Pe porțile uzinelor CKD 
din Praga a ieșit zilele aces
tea primul prototip de va- 
gon-motor al viitoarei căi 
subterane. Pină în iulie 1974 
— termenul 
mul ui traseu 
mai sînt trei 
Dar, pentru 
vor efectua 
mentale a sosit vremea unei 
activități febrile. încă în a- 
ceastă lună, pe o 
de 1 200 metri a 
metro, va intra în 
exploatare prima 
de tren subteran. In martie, 
i se va adăuga cea de-a doua

garnitură. Ambele urmează să 
ruleze, în decurs de un an 
și jumătate, cîte. 50 000 de 
kilometri. Apoi, specialiștii 
le vor supune unui riguros 
examen tehnic, vor recoman
da eventuale îmbunătățiri de 
construcție și abia după aceea 
va începe producția în serie 
a vagoanelor-motor.

Prototipul a fost proiectat 
și realizat în întregime la 
uzinele CKD din Praga, și 
constructorii l-au denumit 
R-l. De fapt, este vorba de 
două vagoane legate între ele 
printr-un sistem electric și 
pneumatic comun. Lungimea 
lor atinge aproape 32 de me
tri. Un singur vagon poate 
transporta pînă la 150 de 
pasageri. Intrucît vehiculul 
dezvoltă o viteză de pînă la 
80 km pe oră, constructorii 
l-au înzestrat cu două siste
me de frînare — unul elec- 
trodinamic și altul electro
pneumatic. Garniturile trenu
rilor metroului vor fi for
mate prin îmbinarea a două 
sau trei cupluri de vagoane. 
Aceasta înseamnă că la in
trarea în exploatare a tutu
ror celor trei trasee ale me
troului praghez vor fi nece
sare cam 300 de vagoane du
ble de tipul R-l. Primele 
36 vor fi construite în de
cursul anului 1973.

Primele rezultate 
ale îndeplinirii 

programului științific 
al statiei sovietice 

LUNOHOD-1“
»9

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a avut loc 
o ședință a Comisiei de stat la 
care au fost analizate primele 
rezultate ale îndeplinirii progra
mului științific al stației sovie
tice „Lunohod-1" în cursul ce
lei de-a doua zile lunare.

Adjunctul constructorului șef 
al stației „Luna-17" a comuni
cat cu acest prilej că, între 
9 și 23 decembrie 1970, „Lu- 
nohod-l“ a parcurs în 37 ore 
de lucru „de zi" 1 700 de me
tri, în loc de 1 000—1 500 metri, 
cît fusese programat.

Conducătorul grupului știin
țific operativ a comunicat că, 
în cursul experimentului, a fost 
obținut un vast material știin
țific. In afară de cele 33 ima
gini panoramice ale suprafeței 
lunare, care au fost prelucrate 
de to’pografi, geologi și seleno- 
logi în mod operativ, mai ur
mează să fie studiate fotogra
fiile înregistrate pe un total 
de 4 kilometri de bandă mag
netică. Savantul a relevat, că 
„primul experiment în alcătui
rea hărților topografice ale u- 
nei zone lunare din istoria cos
monauticii se desfășoară cu suc
ces". Fotografiile topografice au 
permis să se stabilească carac-

porțiune 
viitorului 
probe de 
garnitură

inaugurării pri- 
al metroului — 
ani șr jumătate, 
specialiștii care 
probele exper-

• Cercetătorii de la Univer- 
sitatea California au anunțai

I

terul utfui sector ales din Ma
rea Ploilor în suprafață de a- 
proximativ 1 milion de metri 
pătrați. Un deosebit interes pre
zintă faptul că „Lunohod-1“ 
este primul aparat care studia
ză o zonă de latitudine medie 
a globului lunar, în timp ce 
toate misiunile anterioare, in
clusiv aselenizările încununate 
de succes ale stațiilor „Luna-9“ 
și „Luna-13“, au fost înfăptuite 
în regiunea ecuatorului lunar. 
Selenologii au putut constata că 
aparatul s-a dovedit un mijloc 
eficient pentru studierea macro 
și microreliefului lunar, care a 
procurat o serie de date unice 
privind relieful 
satelitului Terrei. S-a constatat 
astfel că ponderea craterelor 
„tinere" de pe suprafața Lunii, 
formate relativ recent ca ur
mare a căderii meteoriților, nu 
este atît de mare cum presu
puneau unii cercetători. Condu
cătorul grupului însărcinat cu 
analiza structurii chimice a ro
cilor lunare a comunicat că 
compoziția chimică a solului 
selenar s-a dovedit a fi mult 
mai apropiată de standardele 
„terestre", decît s-a constatat 
în cursul misiunilor „Apollo".

maritim" al

R. P. Albania la un sfert ac veac
La 11 ianuarie, poporul al

banez sărbătorește împlinirea u- 
nui sfert de veac de la procla
marea R. P. Albania. Aniver
sarea republicii este un nou pri
lej pentru a se face bilanțul 
realizărilor obținute de harnicul 
popor albanez în opera 
dificare a socialismului.

Cu toate că 25 de ani 
zintă o perioadă relativ 
oamenii muncii albanezi 
bogat bilanț de realizări. In a- 
cest sfert de veac au fost puse 
bazele unei industrii moderne. 
In prezent, se realizează numai 
în cinci zile o producție e-

de e-

repre- 
scurtă, 
au un

gală cu cea realizată într-un 
an întreg în perioada dinainte 
de război. Volumul investiții
lor realizate în trei zile este 
egal cu cel realizat în între
gul an 1938. Au luat naștere 
ramuri industriale altădată ne
cunoscute, ca metalurgia feroa
să și neferoasă, industria ex
tractivă și de prelucrare, pro
ducția de energie electrică, in
dustria chimică și mecanică.

In anii de după eliberare, 
s-au produs transformări pro
funde și în viața satului. Pe 
ogoarele țării lucrează aproa- 

tractoare și nume-

roase alte mașini agricole.
Dacă la toate acestea adău

găm faptul că toate localitățile 
rurale albaneze au fost elec
trificate, că a fost generalizat 
învățămîntul, că populația al
baneză se bucură 
medicală gratuită, 
avea imaginea de 
niei. In cei 25 de 
tență, prin eforturile creatoare 
ale oamenilor muncii, a fost 
edificată <? Albanie nouă și 
prosperă, care pășește ferm pe 
calea edificării socialismului.

de asistență 
atunci vom 
azi a Alba- 
ani de exis-

® Peste 700 de persoane 
au decedat anul trecut în Nor
vegia din cauza cancerului 
pulmonar, 90 la sută din ca
zuri fiind provocate de fumat 
— a anunțat un buletin me
dical publicat la Oslo.

că au reușit să realizeze sinte
za hormonului care provoacă 
procesul de creștere la om. Se 
apreciază că, în următorii cinci 
sau zece ani, acest hormon va 
putea fi comercializat în vede
rea tratamentului deficiențelor 
de creștere și a unor maladii.

@ Organizația Unității Afri
cane (O.U.A.) a lansat un apel 
tuturor țărilor lumii, cerîndu-le 
să acționeze pentru a împiedi
ca o eventuală reluare a vîn- 
zărilor de arme britanice că- 

' tre regimul rasist din Republica 
Sud-Africană. In apel se su
bliniază că orice livrare de 
armament către regimul de la 
Pretoria constituie un act „ina- 
mical și ostil" față de comu
nitatea țărilor africane.

® Agenția TASS anunță că, 
la invitația guvernului sovie
tic, primul ministru al Finlan
dei, Ahti Karjalainen, va face 
o vizită oficială în U.R.S.S. 
luna aprilie 1971.

în

® Ministrul de externe 
Portugaliei, Ruj Patricio, va 
ce o vizită oficială la Paris 
între 21 și 23 ianuarie.

al 
fa-

® Ministerul Muncii 
S.U.A. a anunțat că în 
decembrie șomajul a atins 
centul de 6 la sută din întrea
ga forță de muncă america
nă. Potrivit datelor publicate, 
numărul șomerilor a fost luna 
trecută de 4,6 milioane, cea 
mai mare cifră din ultimii 9 
ani.

al 
luna 
pro-

® Din rațiuni electorale, pre
mierul Indira Gandhi 
ticipa la conferința 
miniștri ai țărilor 
wealthului, care va
14 ianuarie la. Singapore, 
anunțat la Delhi.

nu va par- 
primilor 

Common- 
începe la 

s-a

e Ultimele știri sportive
x

® La New Delhi s-au des
fășurat lucrările congresului ști
ințific mondial de Yoga. Au 
prezentat lucrări de speciali
tate peste 120 cercetători.

Din România a luat parte 
președintele comisiei medicale 
Yoga de pe lîngă Ministerul 
Sănătății, doctorul în științe 
medicale I. N. Riga.

La încheierea congresului a 
fost întemeiată Asociația Mon
dială Yoga, România fiind pri
mită ca membră fondatoare.

(Agerpres)

zilele de 20 și 21 august 
tr-un oraș care urmează să 
desemnat.

în-
fie

an 
de

său

® Dl. Pierre Dasriaux, se
cretar al asociației europene 
amatoare de atletism, a anun
țat că intilnirea pe teren aco
perit dintre echipa Americii 
și selecționata Europei nu va 
mai avea loc, deoarece tim
pul de selecție al echipei bă- 
trînului continent este mult 
prea scurt. Dasriaux a preci
zat însă că forul european n-a 
renunțat la organizarea în aer 
liber a meciului Europa — 
S.U.A. inițial programat pentru

® Ca în fiecare sfîrșit de 
cunoscuta revistă americană 
specialitate „Ring Magazine" a 
alcătuit clasamentul mondial al 
celor mai buni pugiliști „grei" 
pe anul care a trecut. Primul 
loc a fost atribuit campionului 
lumii Joe Frazier. Ca salanger 
oficial directorul revistei Nat 
Fleisher l-a desemnat pe fos
tul deținător al centurii Cassius 
Clay. Campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, George Fo
reman este trecut pe locul 3, 
înaintea argentineanului Oscar 
Ringo Bonavena.

urmat de compatriotul
Fersh — 105”, austriacul Stuefer 
— 106”35/100, elvețianul Spre- 
cher — 107”42/100, francezul
Patton — 107”96/100 etc. Schio
rul australian Malcom Milne a 
ocupat locul șapte în 108”46/100.

• Pe stadionul „Boca Ju
niors" din Buenos Aires, în 
prezența a peste 10 000 de spec
tatori, s-a disputat intilnirea in
ternațională amicală de fotbal 
dintre selecționatele Argentinei 
și Franței. La capătul unui joc 
echilibrat, fotbaliștii francezi 
obținut victoria cu scorul 
4—3 (1—0).

asiatică vor juca echipele Co
reei de Sud, Japoniei, Formo- 
sei, Filipinelor, Malayeziei (gru
pa Est), Birmaniei, Tailandei, 
Indoneziei, Indiei, Ceylonului, 
Israelului (grupa centrală), 
R.P.D. Coreeană, Iran, Irak, 
Kuweit, Liban, Siria (grupa de 
Vest).

In ceea ce privește zona A- 
mericii de Sud echipele au fost 
repartizate în două grupe : Bra
zilia, Argentina, Chile, Bolivia, 
Ecuador (grupa A) și Uruguay, 
Peru, Columbia, Venezuela, Pa
raguay (grupa B). Toate aceste 
meciuri se vor juca în Colum
bia în cursul lunii octombrie 
1971.

au 
de

© Proba masculină de sla
lom special din cadrul con
cursului internațional de schi 
de la Vărs (Franța) a fost cîș- 
tigată de sportivul vest-german 
H. Schlager. El a fost crono
metrat în cele două manșe cu 
timpul total de I03”92/100 
(49”84/100 plus 54”08/l00), fiind

© Comisia amatoare de 
lîngă F.I.F.A. a luat în discuție 
în cadrul unei ședinței care a 
avut loc la Atena modul în care 
se vor desfășura meciurile pre
liminarii din cadrul turneului 
olimpic de fotbal de la Mun- 
chen. Cu prilejul acestei șe
dințe au fost alcătuite grupele 
preliminarii ale zonelor asia
tice și Americii de sud. In zona

pe

O Cu prilejul unui concurs 
atletic de sală desfășurat la 
College Park (Maryland), sprin
terul american Lee Evans, cam
pion olimpic la Ciudad de Me
xico, a stabilit cea mai bun^ 
performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 500 m cu 
timpul de 54”4/10. Un rezultat 
excelent a fost realizat și în 
cursa masculină de 60 yărzi, 
în care americanul Mel Pender 
a egalat cea mai bună perfor
manță mondială de sală cu re
zultatul de 5”9/10.

M. FABIAN
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egipteană

a Yemenului de Sud.

/

fi 
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Agenția P.A.P. anunță că, 
ianuarie, Consiliul de Mi-

Lacul 
la 20
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în economia

înaltul 
a sal-

altă parte, 
la Assuan 

de inundațiile ca- 
care devastau pe-

Khaddam va întreprinde vizite 
în Republica Arabă Yemen și 
în Republica Democratică Popu- 
iură

® 
la 8
niștri al R.P. Polone a adoptat 
Hotărîrea cu privire la stabi
lizarea prețurilor cu amănun
tul la unele produse alimentare 
și la asigurarea aprovizionării 
pieței interne cu mărfuri in
dustriale mai ieftine. Hotărîrea 
a fost luată în conformitate cu 
directivele Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.

Rolul barajului de la Assuan

CAIRO 9 — Coresponden-
1 Agerpres, Constantin 

Oprică, transmite : „Din anul 
1964, cînd au fost deviate 
apele Nilului pentru con
struirea marelui baraj de 
la Assuan, venitul național 
al R.A.U. a crescut cu 450 
milioane lire egiptene" — a 
declarat în cadrul unei con
ferințe de presă, Helmy Saed, 
ministrul egiptean al elec
tricității. Hidrocentrala de 
la Assuan a adus o econo
mie de 19 milioane lire e- 
giptene, reprezentînd costul 
combustibilului înlocuit. De 
asemenea, în cursul ultimilor 
cinci ani a fost irigată o 
suprafață de 860 000 de fed
dani (un feddan egal 0,42 
ha), realizîndu-se creșteri 
considerabile la recoltele de 
bumbac, orez și trestie de 
zahăr. In același timp,

1 250 000 de feddani vor 
redați agriculturii, grație 
pelor barajului de la Assuan; 
dintre aceștia 750 000 de fed
dani urmează să fie cultivați 
în vreme ce alți 500 000 au 
și fost redați agriculturii.

Lacul format prin crearea 
barajului a reținut, pînă la 
sfîrșitul anului trecut, 78,5 
miliarde metri cubi de apă, 
la un nivel de 164,90 metri, 
avînd o capacitate de 15 ori 
mai mare decît a vechiului 
baraj de la Assuan, construit 
la începutul secolului, 
furnizează de Ia 15 
tone de pește pe zi.

Pe de 
baraj de 
vat țara 
țastrofale
riodic regiunea respectivă.

ORIENTUL APROPIAT
MAHMOUD RIAD : 
„Franța și R.A.U. fac tot 
ceea ce depinde de ele 
pentru găsirea celei mai 
bune solutii“

PARIS 9 (Agerpres). —- In
tr-o alocuțiune rostită cu pri
lejul unui dineu oferit în cin
stea sa, ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., Mahmoud 
Riad, a declarat că vizita pe 
care a efectuat-o la Paris 
stituie un succes. „înțeleg 
aceasta, a precizat Riad, 
Franța și R.A.U. fac tot 
ce depinde de ele pentru
rea celei mai bune soluții în 
problema Orientului Apropiat".

Pe de altă parte, ministrul 
egiptean a adresat omologului 
său francez, Maurice Schumann, 
invitația de a vizita R.A.U., 
invitație pe care ministrul 
francez a acceptat-o, urmînd 
ca data să fie stabilită ulterior.

con- 
prin 

că 
ceea 
găsi-

★

■ PARIS 9 (Agerpres). — In- 
cheindu-și vizita oficială de trei 
zile în Franța, ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmoud Riad, 
a ținut, sîmbătă dimineața, o 
conferință de presă. Printre al
tele, el a afirmat că prevede
rile rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967

aplicate în to- 
ele constituind 

Evocîndu-le, mi-
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trebuie să fie 
talitatea lor, 
un ansamblu.
nistrul egiptean a insistat asu
pra importanței primordiale a 
retragerii forțelor israeliene de 
pe teritoriile arabe Ocupate. Pe 
de altă parte, a afirmat el, 
cum anumite clauze, ca acelea 
privind 
nu pot 
R.A.U.
O.N.U. 
Gunnar 
un calendar.
tean a menționat că guvernul 
său acordă sprijin total cauzei 
palestinienilor.

In timpul șederii sale la Pa
ris, Mahmoud Riad a avut în
trevederi cu șeful diplomației 
franceze, Maurice Schumann, și 
a fost primit de președintele 
Georges Pompidou și premie
rul Chaban Delmas. El a a- 
preciat drept utile contactele 
pe care le-a avut cu oficialită
țile franceze.

situația palestinienilor, 
fi aplicate imediat, 

a cerut mediatorului 
în Orientul Apropiat, 
Jarring, să stabilească 

Ministrul egip-

Deteriorarea situației
5

din Iordania
In 
si-

AMMAN 9 (Agerpres). — 
cursul ultimelor două zile, 
tuația s-a deteriorat din nou 
în Iordania. Sursele palestinie
ne au afirmat că blindate ale 
armatei iordaniene au bombar-

dat pozițiile deținute de fedaini, 
că lupte violente au avut loo 
în orașul Russeifah, ocupat, în 
prezent, de către unitățile ior
daniene și că, în cursul zilei 
de sîmbătă, zona operațiilor 
militare s-a extins, cuprinzînd 
regiunea Salt (22 km de Am
man), precum și întreg sectorul 
Jerash. In același timp, Yasser 
Arafat, președintele Comitetu
lui Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a lan
sat un apel către toți șefii de 
state arabi, menționînd că ar
mata iordaniană „a declanșat 
fără nici un motiv operațiuni 
ofensive împotriva pozițiilor 
deținute de fedaini". Apelul cere 
intervenția șefilor de state a- 
rabi . pentru restabilirea situa
ției.

Pe de altă parte, surse gu
vernamentale iordaniene decla
ră că responsabilitatea inciden
telor revine organizațiilor pa
lestiniene, menționînd că uni
tățile armatei ’au efectuat nu
mai o serie de percheziții în 
minele de fosfați din orașul 
Russeifah, pentru a găsi doi 
militari răpiți de fedaini.

In același timp, din capitala 
iordaniană se anunță că gru
pul de observatori militari arabi 
a hotărît să-și înceteze activi-i 
tatea, în semn de protest față 
de reizbucnirea incidentelor în
tre forțele palestiniene și uni
tățile guvernamentale.
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Apelul adresat forțelor politice din țară
de primul ministru al

TUNIS 9 (Agerpres). 
Primul ministru al 
Hedi Nouira, care 
nește și atribuțiile 
statului pe timpul 
președintelui Bourguiba din 
țară, a adresat un mesaj na
țiunii. Ei a lansat un apel 
către toate forțele politice tu-

Tunisiei, 
îndepli- 
șefului 

absenței

nisiene, în vederea asigurării 
continuității și stabilității in
stituțiilor de stat și menținerii 
unității naționale. Cu același 
prilej, Nouiră a anunțat că, 
înainte de a pleca la New 
York pentru tratament me
dical, președintele Bourgui-

.Tiparul

Tunisiei
ba a transmis Adunării Na
ționale proiectul unei refor
me constituționale, care pre
vede atribuții sporite acor
date puterii legislative și mo
dificări în structurile Par
tidului Socialist Desturian, 
de guvernămînt.

PATRU FETIȚE

,NEW YORK 9 (Agerpres). - 
Tînăra W. Springer, în vîrstă 
de 22 de ani, originară din 
Twin Falls (Idaho), a născut 
vineri patru fetițe. După cum 
au anunțat medicii spitalului 
din localitatea Jerome, 
mama, cît și gemenele 
sănătoase.

LA EGALITATE

atit 
sînt

LONDRA 9 (Agerpres). 
Un nou sondaj al opiniei 
blice din Marea Britanie efec
tuat de societatea specializată 
„Opinion Research Center", și 
ale cărui rezultate au fost pu
blicate de ziarul „Evening Stan
dard", arată că atît Partidul 
conservator de guvernămînt, 
cît și Partidul laburist de opo
ziție au înregistrat un număr 
egal de voturi — 45 la sută.

De menționat că rezultatele 
ultimului sondaj efectuat în lu
na decembrie indicau favorabil 
pe laburiști, cu un 
3,5 la sută.

CAII SĂLBATICI DE 

COLINELE

DE HAITE

GISTRAL, 

DE LUPI

pu-

avans de

PE

ATACAȚI

9 (Agerpres).MADRID
Haite de lupi flămînzi, ca ur
mare a zăpezilor căzute în 
mari cantități pe teritoriul Spa
niei, au atacat hergheliile de 
cai sălbatici care trăiesc pe 
colinele Gistral din provincia 
septentrională Lugo. Peste- 
3 300 de cai au pierit. Pentru 
protejarea cailor, al căror nu
măr este în continuă descreș
tere, autoritățile locale au ho* 
tărît- organizarea unor vînători 
de lupi.

PROCESUL SERGENTULUI

CHARLES HUTTON

FORT MCPHERSON 9 
gerpres). — La Fort McPherson 
a început în fața Curții mar
țiale procesul intentat sergentu
lui Charles Hutton, cel de al 
treilea militar american im
plicat in masacrul comis in 
satul sud-vietnamez Song My. 
Procesul a inceput prin citirea 
declarației făcute de Hutton Ia 
17 noiembrie 1969 prin caie 
el a recunoscut că a partici
pat la masacru. „Am tras asu
pra caselor, asupra oamenilor 
care alergau sau stăteau pe 
loc... Nu am fost de acord cu 
acestea, dar am primit ordin 
să acționăm astfel. Am intil- 
nit un grup de 10-15 săteni 
asupra cărora am tras. Am 
omorît mulți dintre ei". La în
trebarea „Pentru ce au fost 
uciși toți sătenii Hutton a 
afirmat : „Ei erau considerați 
toți comuniști". „Chiar și co
piii mici ?" - a fost o altă în
trebare. „Da, chiar și ei", a 
venit răspunsul.

După citirea rechizitorului, 
avocatul lui Hutton a cerut a- 
chitarea acestuia, sub motivul 
că masacrul a fost ordonat de 
căpitanul Medina, care trebuie 
să răspundă doar el in fața 
justiției.

Dezbaterile procesului conti
nuă.

EȘUAREA PACHEBOTULUI

FRANCEZ „ANTILLES"

(A-

SAN JUAN 9 (Agerpres). - 
Pachebotul francez „Antilles" a 
eșuat vineri în apropiere de 
Insulele St. Vincent. In același 
timp, la bordul vasului a iz
bucnit un incendiu. Cea mai 
mare parte a pasagerilor - 
circa 1 000 - au fost evacuați 
cu ajutorul șalupelor. Nu sint 
victime.

ACCIDENTELE DE CIRCULAȚIE

IN S.U.A.

WASHINGTON 9 - Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite : Potrivit unui 
studiu preliminar publicat de 
biroul național pentru secuii- 
tatea traficului rutier, 55 300 
persoane și-au pierdut viața 
în accidente de circulație în 
anul 1970, adică cu 1 100 mai 
puține decît în 1969. Această 
scădere este atribuită unor 
măsuri luate pentru asigurarea 
securității circulației, printre 
care introducerea centurilor de 
siguranță, a mobilității tijei 
volanului, înmulțirea semnelor 
de avertizare de pe șosele, mic
șorarea numărului intersecții
lor obligatorii prin construirea 
de pasaje de nivel.
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