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la realizarea
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Un nou
atelier

— — —... 
strada dr. Petru ]

Secția de tîmplărie și .mo
bilă din cadrul cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" din

• întreprinderea „Băimărea- 
nă“ a asimilat în producția 
noului an peste 80 de piese ce 
se utilizează în construcția a- 
utovehiculelor românești. A- 
mintim dintre acestea diferite 
tipuri de rondele, discuri de 
ambreaj, cuplaje de transmisie, 
cale de reglaj etc. Majoritatea 
acestor repere sînt destinate 
autoturismului ,.Dacia-1300“.

Coautori ai unui bilanț plin de realizări al acestui început de an, o parte din bri
gada Iui Vespasian Cătană de la mina Vulcan, intr-un schimb de păreri cu șeful de 
schimb Gheorghe Buhuțan.

@ Miercuri a sosit in portul 
Tulcea traulerul românesc „Ma
rea Neagră", care se înapoiază 
din cea de a 5-a cursă de pes
cuit oceanic, în care a parcurs 
16 000 mile marine.

Intr-o 
corespondentul 
colae ~ 
stației 
tului 
navei, 
zat că 
cu succes sarcina de a exploata 
zone noi, bogate în pește. 
„Marea Neagră" a realizat pli
nul calelor în numai 32 de zile 
de pescuit efectiv, pescuind în 
total 1 250 tone de pește, cu o 
medie zilnică de 39 600 kg.

convorbirie avută cu 
„Agerpres", Ni- 

Simion, prin intermediul 
de radio-coastă a por- 

Constanța, comandantul 
Victor Orban, a preci- 

. traulerul și-a îndeplinit
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Petroșani și-a extins capaci- < 
tatea de producție prin des- I 

| chiderca unui nou atelier si- ,
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PRODUCȚIEI
Din calendarul pe luna inau

gurală a anului 1971 — ianua
rie — au fost desprinse 
primelor zece zile. Dacă o 
gine certă nu se poate 
contura, după epuizarea 
dinții decade, asupra modului 
cum va fi încheiată prima lună 
de muncă din anul 1971, apoi 
o concluzie se desprinde, to
tuși, asupra activității.

Și iată, de pildă, cum se 
prezintă lucrurile în acest con
text la exploatările miniere din 
bazin. Acolo unde organizațiile 
de partid și conducerile tehni
ce au mobilizat colectivul de 
muncă cu întreaga răspundere 
pentru a pleca cu toate for
țele, din primul schimb și pri
ma zi, la îndeplinirea sarcini
lor de plan, unde s-au tras 
învățăminte din neajunsurile din 
anul trecut, rezultatele pozitive 
nu au intirziat să încununeze 
activitatea acestora. Meritorie 
a fost în acest sens activitatea 
și realizările colectivului de 
muncă al minerilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la mina Vul
can. îndeplinind și depășind 
prevederile planului zi de zi, 
minerii Vulcanului au reușit să 
încheie decada I din ianuarie 
1971 cu un bilanț ce Ie face 
cinste : aproape 1 800 tone de 
cărbune extrase peste plan. De 
remarcat că, exceptînd un sin
gur sector (V), toate celelalte 
colective ale sectoarelor (I, II, 
III și IV) de producție din ca-

filele 
ima- 
încă 
celei

care cu rezultatele 
decadă este frun-

productive, douăzeci nu și-au 
realizat planul.

Așadar, din nou tarele nerit- 
micității producției întunecă o- 
rizontul realizărilor la extrac
ția cărbunelui. Și încă de Ia 
primul pas. Din ce cauză ? Nici 
un colectiv rămas sub plan, 
nici un comitet de direcție nu 
poate invoca un motiv plauzi
bil de justificare a insuccese
lor. Iarna aceasta blinda nu 
a pus probleme în desfășurarea 
procesului de producție la ex
ploatările miniere. Preparațiile 
nu au dus lipsă de vagoane 
C.F.R., puțind, deci, recepționa 
întreaga producție extrasă <le 
colectivele minelor.
vă, au fost anulate tonaje din 
planul de transport
suportarea penalizărilor de că
tre centrală în favoarea C.F.R.- 
uluiT, cum s-a întîmplat în ziua 
de 9 ianuarie cînd preparația 
Petrila — din lipsă de cărbune 
— a fost nevoită să renunțe la 
1 000 de tone transport, iar 
preparația Lupeni la tot atîtea. 

din

CONSILIUL POPULAR
MUNICIPIULUI PETROȘANI
COMITETUL EXECUTIV

Exemplul

tuat pe 
Groza.

Intrarea în funcțiune a noii 
unități de tîmplărie rezolvă 
problemele de deservire a 
populației cu noi produse de 
mobilă și vine în sprijinul 
realizării planului de produc
ție pe anul 1971.A 
In

drul exploatării au dat peste 
plan între 150—1115 tone de 
cărbune contribuind la afirma
rea minei 
din prima 
tașă.

Pe locul
zările se situează 
la Lupeni, al căror colectiv a 
depășit planul primei decade 
cu peste 300 tone de cărbune 
de bună calitate, avind conți
nutul de cenușă redus cu 1 
punct sub norma internă pla
nificată. Și cam atît. In afară 
de faptul că pe bazin produc
ția realizată a îndeplinit condi
ția calității, cărbunele extras 
avînd un conținut de cenușă 
cu 0,3 puncte sub norma 
nificată (un lucru bun cu 
trebuie perseverat!), alte 
zultate pozitive nu au mai
înscrise de mineri în bilanțul 
primei decade. Sarcinile de 
plan la producția de cărbune 
pe ansamblul minelor Văii 
Jiului în cele zece zile trecute 
nu au fost îndeplinite, înre- 
gistrîndu-se o rămînere în ur
mă de 8 670 tone. In afară de 
Vulcan și Lupeni, toate cele
lalte exploatări miniere au în
cheiat decada cu nerealizări : 
Aninoasa — 3 443 tone, Lonea 
— 2 496 tone, Dîlja — 2 264 
tone, Uricani — 2 035 tone, Pe
trila — 290 tone, Bărbăteni — 
180 tone și Paroșeni — 53 tone. 
Din totalul de 32 de sectoare

ORIZONT
• Impuls dat

extracției 
cărbunelui

sarcinile primei decade de co
lectivul sectorului vorbesc de 
la sine. i

® Combină pe

de 
la 
in

Colectivul sectorului V 
la mina Lupeni a pornit 
muncă in noul an avind 
față o promițătoare perspec
tivă de realizări. La abatajul 
trontal nr. 4 ae pe stratul 3 
blocul V, din cadrul sectorului, 
a început din piin să funcțio
neze (după experimentarea fă
cută in luna decembrie) o 
combină de tip 2 K 52 pentru 
tăierea mecanizată a cărbu
nelui. Cu acest modern utilaj 
brigada de frontaliști condusă 
de Vasile Rusu extrage din 
frontul abatajului, zilnic, mai 
mult cu 75 tone de cărbune 
decit prevăd sarcinile.

De fapt sectorul V a stră
bătut în ultimele luni - de 
pregătire pentru activitatea din 
noul an - o perioadă de mu
tații structurale in tehnologia 
de extracție. Dacă in anul 
trecut extragerea cărbunelui 
se mai făcea aici numai cu 
abataje cameră, in prezent 
s-a renunțat complet la aceas
tă metodă de exploatare, cu 
toate avantajele ce decuig 
din aceasta. Abatajul frontal 
cu tăiere mecanizată și sus
ținere metolică cu stîlpi h- 
draulici, amintit, inseamnă o 
soorire a capacității de pro
ducție a sectorului cu 14 la 
sută, viteză mare de avansa
re, reducerea consumului de 
material lemnos, inseamnă spor 
de productivitate (pentru în
ceput randamentul în abataj 
a atins 6,2 tonetoost) și de 
producție. De altfel, cele 660 
tone de cărbune date peste

stratul 18
Tot la mina Lupeni a înce

put din plin și in condiții teh
nologice superioare, exploata
rea stratului 18 in blocul VI. 
In abatajul frontal de pe acest 
strat - susținut cu stîîpi hidra
ulici SVJ — s-a introdus recent 
o combină KWB-2 pe.n'ru tă
ierea mecanizată a cărbunelui. 
Este prima combină introdusă 
pe stratul 18 la mina Lupeni. 
Cu ajutorul ei, frontaliștii din 
brigada lui Mihai Blaga au 
extras în această lună, peste 
sarcinile de plan la zi, 340 to
ne de cărbune.

• S-a terminat

(desigur cu
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cu

I. BALAN

(Continuare . în pag. a 3-a)

pla
care 

re- 
fost

PREȘEDINTE,
Clement Negruț

SECRETAR,
Ion Mischie

următor cu reali- 
minerii de

ORD1NEI DE ZI :
1. Proiect de hotărîre pentru 

adoptarea planului de stat al
Dimpotri-

II
sînt

Iată, deci, numai una 
consecințele păgubitoare ale ne- 
ritmicității producției. Și 
toate acestea, în multe colec
tive de sectoare și exploatări 
miniere, în comitetele de di-

adîncirea
puțului

Zilele trecute s-a consumat, 
de asemenea, un moment im
portant în viața minei. S-a 
terminat adîncirea puțului cen
tru la orizontul 400. O dată 
cu aceasta, brigada de mineri 
a lui Mihai Sandu, de la sec
torul de investiții, a început 
lucrările de amenajare în 
puț. Conducerea minei acordă 
o deosebită importanță acestei 
lucrări, pentru că pe la ori
zontul 
ductia 
blocul 
putea

400 va fi extrasă pro- 
din stratele 3, 5 și 8, 
IV, iar in acest fel va 
fi degajat puțul 12.

M f N IER

In conformitate cu art. 23 din 
Legea nr. 57/1968 de organizare 
și funcționare a consiliilor popu
lare, convoacă

SESIUNEA A IX-A
a Consiliului popular al munici
piului Petroșani, pentru ziua de 
22 ianuarie 1971, ora 9,00 în 
sala clubului Centralei cărbune
lui Petroșani, cu următorul proiect 
al

economiei locale a municipiului 
pe anul 1971 ;

2. Proiect de hotărire pentru 
adoptarea bugetului Consiliului 
popular al municipiului pe anul 
1971 ;

3. Alegerea comisiilor de ju
decată.
Petroșani 11 ianuarie 1971.
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• Cum vă preocupați de : ACTIVIZAREA 
ELEVILOR LA LECȚII • Omagiu celor care 
însuflețesc și modelează viitoarele talente
• Valorificarea folclorului poetic local în școa
lă • Cinci sugestii pentru o activitate pionie
rească.

Simbată și duminică, mem
brii biroului comitetului muni
cipal al U.T.C., precum și mem
brii birourilor comitetelor oră
șenești ale U.T.C. din Valea 
Jiului vor participa la instrui
rea metodică organizată de co
mitetul județean al U.T.C. la 
Orăștie. In cadrul instruirii se 
vor transmite sarcini privind 
activitatea tinerilor în domeniul 
economic, al muncii de propa
gandă, culturale, organizato
rice.

♦—

Expunere
Astăzi, la ora 18 în sala mică 

a Casei de cultură din Petro
șani, medicul N. Scărlătoiu, va 
face o expunere pe o temă de 
actualitate a biologiei medicale, 
mult discutată și îndelung cer
cetată : „Asediul contra cance
rului".

Eficiența actului 
cultural poate fi con
siderată deplină a- 
tunci cînd între vorbi
tor și ascultător, între 
scenă și masa de spec
tatori există 
nicare reală, 
stabilește o 
vie bazată pe 
tare coerentă 
mică.. Aceasta 
perspectiva activității 
culturale de masă în 
actualitate, înțeleasă 
în toată complexita 
tea ei și de activiștii 
culturali din Petro
șani. Stabilirea aces
tei legături bilaterale, 
trainice, se poate rea
liza numai excluzînd 
hazardul, prin cunoaș
terea cît mai fidelă a 
cerințelor și exigențe
lor culturale ce le 
are omul.

Acest raționament a 
străbătut, ca un fir 
conducător, discuția 
despre rosturile insti-

o comu- 
adică se 
legătură 
o recep- 
și dina- 

este

tuției de cultură 
care am avut-o cu di
rectorul Casei de cul
tură din Petroșani, 
prof. Vasile Chircu- 
iescu, și cu instructo
rul metodist Gheor
ghe Negraru. Ambii 
au opinat favorabil i- 
supra diversificării 
formelor de înrîuri- 
re culturală și atrage
rea omului spre o ac
tivitate în care să pri
meze valoarea.

— Diversificarea po 
sibilităților de petre
cere a timpului liber 
în mod plăcut și pro
fitabil sub raport in
telectual, spunea prof. 
V. Chirculescu, 
preocupă de mai mult 
timp. In acest 
am chibzuit îndelung 
asupra înființării unui 
club, conceput într-un 
mod foarte serios. II 
vom inaugura peste 
puțin timp, după ce 
se vor fi terminat a-

ne

sens,

tonic
al corn

ricine cunoaște cit de 
cît mineritul și a avut 
bcazia să vadă cu 

ochii proprii tributul de efort 
uman pe care îl cere stratul 
de cărbune în schimbul fiecă
rei tone de rocă dislocată, este 
de acord că una din specia
litățile cele mai complexe în 
mină e aceea de miner 
talist.

Imaginea frontaliștilor e 
cunoscută. înșirați de-a 
gul fronturilor de cărbune, ei 
desfășoară asupra a zeci de 
metri cel mai spectaculos asalt 
uman împotriva straturilor din 
adîncuri, transformind peretele 
negru în fluviul de cărbune pe 
care transportoarele puternice 
le aduc spre ziuă. Frontaliș
tii atacă simultan, înșirați 
intr-un lanț ; fiecare are 
turi ortacul, tovarășul de 
tă și de izbîndâ asupra 
micului din față - comun 
rezistent 
îmbrățișarea milenară a stîn- 
cilor subterane. Fiecare opera
ție, fiecare succes e o izbîn- 
dă colectivă ; smulgerea fîșiei, 
asigurarea tavanului care apa
să cu enormitate, dirijarea 
surpării, toate sînt roadele e- 
fortului, iscusinței și probită
ții fiecărui combatant din des
toinicul colectiv uman ce atacă 
frontul.

Și totuși, extracția cărbunelui 
mai are o ipostază în care 
omul adincurilor e pus in fața

ca 
ală- 
lup- 
ina- 

Și 
stratul cuprins în

Cadru din

Petroșani

despre 
preciza 

va avea

menajările ce-i 
destinate.

— Clubul 
care vorbim, 
Gh. Negraru,
un profil distinct, u- 
nic în Valea Jiului. 
Mai întîi vom face un 
sondaj de opinie pen
tru a putea observa 
cu mai multă fideli
tate care sînt preferin
țele actuale. Noi îl 
vedem deschis tutu
ror celor care doresc 
să petreacă timpul li
ber într-un cadru pri
mitor, existînd posi
bilitatea unor audiții 
muzicale diverse, co
lecții de publicații, 
discuții tematice la 
care să fie invitate 
persoane competente, 
capabile să limpezeas
că detalii mai obscu
re sau mai puțin cu
noscute. Ne gîndim 
ca membrii să posede 
legitimații și să con
tribuie cu o cotizație 
oarecare, adunată în

fonduri necesare pen
tru excursii sau 
cheltuieli destinate 
pentru desăvîrșirea 
tivității clubului.

Evident, o astfel 
inițiativă, transpusă 
în realitate, e saluta
ră și, indubitabil, o- 
portună. Este clar că 
organizatorii doresc 
să-i imprime un ca 
racter deosebit, s; 
primeze utilul inte.„_ 
tual asupra divertis
mentului facil. In 
țară mai există astfel 
de cluburi care s-au 
dovedit a fi pe măsu
ra exigențelor oameni
lor care găsesc un me
diu propice pentru 
dezbaterea unor pro
bleme de larg interes. 
Pe această orbită a 
înnoirii formelor de 
activitate culturală se 
plasează și intenția 
care a încolțit 
Casa de cultură 
Petroșani.

tinerilor

Consiliul municipal

în fața unei
noi etape

fron-

c.

Plenarele
activelor
U.T.C
din școli

hi

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

T.

bine 
Iun-

erau toți lio- 
profesionalâ,

avut 
a ea-

comunistului Sidarov 
fruntea brigăzii, în abata- 
cu figuri din blocul III, stra- 
13 au fost schimbați 7 șefi 
brigadă. Nu 
de iscusință

dezbaterea

Poftiți cu încredere la „Autoservirea" din cartierul „Aeroport"

unui examen și mai dificil : 
abatajele cu trepțe răsturnate. 
De astă dată oamenii nu stau 
în același șir, unul lingă altul 
în fața, peretelui de cărbune. 
Nu, pentru motivul că abata
jul nu e orizontal ca-n cazul 
abatajelor frontale, ci are o 
înclinare ce ajunge pînă la 
60-70 de grade și o grosime 
ce abia depășește jumătate de 
metru. In acest caz se face 
apel la metoda abatajelor fi
guri ; frontul se împarte în 
trepte răsturnate, iar minerii 
ocupă cite o treaptă pe care 
o atacă, o transformă în bul
gări de cărbune ce se rosto
golesc spre silozul abatajului. 
Acestei metode de exploatare 
i-a venit rîndul în prima parte 
a anului trecut pentru exploa
tarea stratului 13 la mina Dii- 
ja. Și așa dificilă, prin natura 
sa, în aplicarea noii metode 
s-a întîmpinat un impediment 
foarte serios : lipsa minerilor 
specializați, cunoscători ai a- 
cestei metode de exploatate. 
Pentru că mai mult și mai 
pregnant ca-n orice lucrare 
minieră, abatajele cu trepte 
răsturnate solicită din partea 
minerilor cunoștințe și expe
riență profesională multilatera
lă, iscusință și cutezanță, fără 
de care un om nu are ce 
căuta pe „figuri".

— Găsisem unul în abataj 
care tremura în continuu ca 
varga, iși amintește cu haz 
brigadierul Vasile Sidarov. Ce 
ai omule, ești bolnav ? Du-te 
la medic, i-am zis. Mai tîrziu 
m-am dumirit. Frica îl făcea 
să tremure la fiecare pas, la 
fiecare mișcare. Eh, e ches
tie de acomodare, de obișnu
ință.

Obișnuință ? Da, este și a- 
ceăsta. Nu poți lucra cu ran
dament, nu poți avea rezulta
te într-o muncă in care nu ai 
cîștigat deprindere. Și totuși, 
în cazul abatajului cu figuri 
al brigăzii lui Vasile Sidarov 
e vorba de mult mai mult. E 
vorba de lucruri pe care, in 
orice caz, nu le-am aflat 
la brigadierul rezervat în 
vorbi despre el și meritele 
ci de la alții.

Ce se intîmplase ? Pînă 
numirea 
în 
jul 
tul 
de 
siți

Marți după-amiază a avut 
loc la mina Lupeni o largă 
dezbatere la care au parti
cipat numeroși reprezentanți 
al organizațiilor U.T.C. din 
cadrul exploatării. In fața 
tinerilor a fost prezentat pro
iectul noului Statut al U- 
niunii Tineretului Comunist 
ce va fi supus adoptării ce
lui de-al IX-lea Congres al 
U.T.C.

pentru munca 
în rîndul elevilor

Ieri după-amiază a 
loc, în sala de ședințe 
binetului municipal de partid, 
plenara Consiliului municipal 
pentru munca în rîndul ele
vilor. Plenara a dezbătut ac
tivitatea desfășurată de con
siliu de la înființare și a a- 
doptat programul de activități 
pentru următoarea perioadă 
pînă la 1 septembrie a.

In aceste zile au loc, 
întregul municipiu, plenarele 
activelor U.T.C. de la liceele 
teoretice, școlile profesionale, 
școlile generale de 10 ani 
care dezbat activitatea des
fășurată de comitetele U.T.C. 
în primul trimestru al anu
lui școlar 1970—1971 privind 
creșterea răspunderii elevilor 
față de învățătură și de în
tărirea disciplinei. Cu acest 
prilej se vor adopta și pro
gramele de activități pentru 
trimestrul al II-lea al anului 
școlar.
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ale șeo-

Liceul Vulcan : La ora de limba rusă...

Omagiu celor care
însuflețesc
și modelează

deprocesul

viitoarele talente

aceas. ă

la 
a- 
a- 
la

în 
au

apro- 
elevilor

pentru a 
mai fidel 
al fiecărui 

o 
de

activizăm. Cum și cu ce 
rezultate încercați să țineți 
seama de aceste impera
tive ?

pe care 
calitate

Lucian ARDELEANU, 
directorul Casei pionierilor 

Petroșani

a
profesorului 

per ma
la

spre sufletul

E. M.

Casa pionierilor din Petro
șani este ceti mai veche insti
tuție de acest fel din Valea 
Jiului. Ea și-a deschis porțile 
S-n. iulie 1953 reușind ca în toți 
acești peste 17 ani de existen
ță să-și creeze in rîndul miilor 
de pionieri și școlari o prezen
ță pregnantă, vie, originală. 
Mulți dintre cei care astăzi 
sînt medici, profesori, ingineri, 
artiști, și-au descoperit aptitu
dinile și și-au configurat ta
lentul aici, în sălile acestei 
vile pitorești, vegheați fiind 
de oameni cu dragoste și pa
siune pentru munca educativă 
pe care o făceau. Ei își aduc 
și astăzi aminte cu plăcere de 
cercul „micii naturaliști" 
cadrul căruia ani în șir 
făcut impăieri, disecții, insec
tare. ierbare, pietrare, precum 
și expediții de cercetare de 
10—15 zile la grădina botanică 
din Cluj, la stațiunea Agigea, 
în tabere alpine. Pentru reali
zarea unor culturi și experien
țe interesante cercul avea la 
dispoziție (pe atunci) o seră și 
o eiupercărie, fapt care a fă
cut ca activitatea să nu înce
teze în nici un anotimp.

Un cerc mai nou, dar cu re
zultate nu mai puțin remarca
bile este 
condus cu multă competență de 
artiști plastici reputați. mem
bri ai filialei locale a U.A.P. 
Participanții la acest cerc au 
obținut în anii 1969 și 1970 
cîte un premiu trei la probele 
individuale precum și multe 
mențiuni, diplome, conducăto
rul cercului primind din par
tea C.N.O.P. dinloma de onoa
re ne anul 1969.

Dintre succesele mai vechi și 
noi nu pot lipsi activitățile din 
cadrul cercurilor de teatru și 
balet, expozițiile (de artă ponu- 
Isiră, de artă culinară, de de
sene și fotografii apoi activi- 

devenite tradiționale 
florilor", 

nea'

cel de linogravură

de

ea-
Pe-

din 
din 
și ne la-

tățile
cum sînt ..Carnavalul 
„Carnavalul fulgilor 
ț.a.m.d.

Evident, activitatea 
drul Casei oionierilor 
troșani se împlinește
tura sportivă, cercurile de te
nis de masă, iudo, turism-alni- 
nism, obținînd dese confirmări 
eomnetiționale ale calităților șî 
perseverenței membrilor 
care îi au.

Dacă, inițial, ponderea 
veau cercurile artistice, 
ultima vreme situația
schimbat în favoarea cercuri
lor tehnice și în această răs-

pe

o a- 
în 

s-a

turnare de proporții am por
nit de la realitatea din Valea 
Jiului care este pregnant in
dustrială, dar și de la prefe
rințele pentru tehnică ale ma
jorității elevilor. Activitatea 
din cadrul acestor cercuri teh
nice este susținută, în momen
tul de față existînd și mate
rialul consumabil necesar cît 
și multe utilaje specifice pro
curate, în cea mai mare parte, 
din fondurile existente în bu
get. Un prețios sprijin ne-au 
oferit și ne oferă în 
direcție Grupul școlar minier 
Petroșani, U.U.M.P. și 
Dîlja, cărora le mulțumim și 
pe această cale. Intre rezulta
tele notabile obținute de aceste 
cercuri amintim mențiunile și 
diplomele primite în cadrul 
concursului „Minitehnicus" de 
către micii „constructori mini
eri", cele șase carturi realizate 
de membrii cercului auto-moto, 
navomodelele, rachetomodelele 
suple, elegante, capabile de 
bune performanțe, expozițiile 
etc. In prezent, membrii cercu
rilor tehnice se pregătesc in
tens pentru concursul „Miiii- 
tehnicus ’71“ la care doresc să 
participe cu numeroase reali
zări originale. In ceea ce-i pri
vește, membrii cercurilor artis
tice nu se lasă mai prejos lu- 
crîrtd febril pentru diversele 
concursuri municipale, județe
ne și republicane care le stau 
în față. Mărturie a preocupă
rilor recente și a unora și a 
altora este expoziția deschisă 
pe tot timpul vacanței în holul 
Casei unde, din lipsă de spa
țiu. au fost 
cîteva dintre 
realizate.

Ar mai fi 
aceste rînduri bogata 
tate metodică desfășurată 
cadrul Casei pionierilor, con- 
stînd în numeroasele schimburi 
de experiență cu conducătorii 
cercurilor tehnice din întregul 
municipiu cît și cu conducăto
rii cercurilor de artă populară 
și artizanat din diferite scoli. 
Conducătorii noștri de cercuri 
au îndrumat îndeaproape și ac
tivitățile unor cercuri de la șco
lile din Petrila și împrejurimi, 
asigurîndu-le schițe. modele, 
unele materiale Și . indicații 
metodice.

Toate aceste realizări carej 
fără îndoială, pot fi (și vor fi) 
din ce în ce mai substanțiale, 
au făcut ca anul acesta la

Casa pionierilor din Petroșani 
să existe 17 cercuri cu un nu
măr de 1 360 de pionieri și 
școlari. Dacă le-am amintit 
aici, incomplet și în fugă, este 
pentru a aduce un omagiu 
conducătorilor de cerc, ingi
neri, tehnicieni, profesori, ar
tiști plastici care cu pasiune, 
tact pedagogic, competență, 
descoperă, însuflețesc și mode
lează viitoarele talente din 
rîndul pionierilor și școlarilor 
pctroșăneiii.
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înghesuite doar 
multele exponate

de menționat în 
activ i- 
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CINCI SUGESTII PENTRU
0 ACTIVITA TE PIONIEREASCA

1. REȚETE CONTRA LIPSEI
DE OCUPAȚIE

Activitatea poate fi concepută (la nivel de 
detașament sau pe grupuri de detașamente 
apropiate) sub formă de simplă discuție des
pre organizarea timpului liber, a duminici
lor, a vacanțelor școlare sau sub formă de 
colocviu în care cei mari (învățători, profe
sori, alte persoane), precum și pionierii în
șiși, să recomande rețete contra lipsei de 
ocupație, pe baza propriei experiențe. Mulți 
se vor molipsi de turism, de anumite spor
turi, de preocupări casnice, vor deveni co
lecționari. Foarte utilă, consultarea de către 
organizatori (comandanți) a cărții lui Mihai 
Stoian „Adolescența, o primejdie ? Dilemele 
adulților“ București, Editura didactică și pe
dagogică, 1968.

claselor V—VII. Se cere acestora să repare, 
în timpul liber și în atelierele școlii (la Casa 
pionierilor) obiectele stricate existente în 
gospodăria părinților. Acțiunea, supraveghea
tă cu deosebită grijă, poate deveni un con
curs „Minitehnicus" local, practic, instruc
tiv. ’

local, practic,
Se acordă titluri, premii, diplome.

DACA ați fi la catedra 
discuție îndrăzneață dar extrem de

4.
O

lositoare, angajată de diriginte sau coman
dant. Dacă ați fi la catedră cum ați proceda 
intr-un caz sau altul ? (cu unii elevi indisci- 
plinați, cu cei superficiali, cu cei comozi, 
dezordonați, cum ați aplica recompensele sau 
sancțiunile etc.). Elevii se antrenează 
și sincer în dis.ouție, iau atitudine, ne 
să cunoaștem detașamentul, clasa.

fo-

serios 
ajută

■
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Cum vă preocupați de
ACTIVIZAREA
ELEVILOR LA LECȚII ?

In procesul instruc- 
tiv-educativ, cunoaș
terea multilaterală a 
elevilor constituie un 
punct de plecare fără 
de care activitatea 
desfășurată de omul 
de la catedră nu 
poate avea eficiența 
dorită. încă din pri
ma zi de școală diri- 
ginții, fiecare profesor 
în parte, trebuie «ă 
se preocupe cu tact, 
răbdare, perseveren
ță, de elevi, să le cu
noască preocupările,

deprinderile, aptitudi
nile, mediul familial 
în care cresc spre a 
le putea corecta defi
ciențele și a le dezvol
ta trăsăturile .bune de 
caracter. In această 
acțiune, atît de impor
tantă pentru învăță- 
mînt, profesorul tre
buie să dovedească 
solide cunoștințe și 
calități de psiholog, să 
caute cele mai adec
vate căi pentru a pă
trunde

elevilor, pentru a și-i 
apropia, pentru a face 
din ei nu ființe docile, 
fără personalitate, ci 
oameni conștienți, pro
duse de elită 
Iii.

Cunoașterea 
fundată 
permite 
să obțină o 
nentă activizare 
lecții, fapt care e în 
măsură să angreneze 
mobilitatea intelectu
ală a elevilor, capaci
tatea lor de acumulare

și selectare critică a 
materialului predat, 
de găsire a celor mai 
adecvate soluții în di
verse situații și mo
mente ale lecției.

Pe tema activizării 
elevilor la lecții am 
purtat interesante dis
cuții cu cîteva 
didactice de la 
multe școli din 
șani și Vulcan, 
ne-au dezvăluit 
cupările și rezultatele 
lor în această direc
ție.

cadre 
mai 

Pe tru
care 

preo-

2. STELE ALE SPORTULUI 
INTERNAȚIONAL

Portrete, completate prin discuțiile pionie
rilor, ale unor campioni mondiali celebri. 
Devine captivantă o asemenea activitate 
atunci cînd, fiind vorba despre campionii 
noștri mondiali, se organizează întîlniri cu 
aceștia (după modelul întîlnirii pionierilor 
din Petroșani cu marele maestru interna
țional Florin Gheorghiu).

5. CLUBUL ADOLESCENȚILOR
La clasele a VII-a, a VIII-a se pot 

niza dezbateri, sub această largă denumire 
(sau concretă formă organizatorică) despre 
cultură, idealul de viață, chibzuință și ne- 
chibzuință, cosmopolitism etc. Elevii vor ve
rifica și se vor strădui să dovedească că 
sînt în stare de discuții serioase pe teme 
foarte serioase.

orga- s
■

■
3. CONCURSUL „O TREABA PENTRU

TOȚI" lansat la nivel de școală pentru elevii

Prof. Gligor HAȘA, 
președintele Consiliului județean Hunedoara 

al Organizației pionierilor
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Acțiunea de activizare 
la lecții începe cu cunoaș
terea amănunțită a preo
cupărilor, aptitudinilor și 
deprinderilor fiecărui elev. 
Ce căi folosiți 
obține un cit 
profil spiritual 
elev din clasa 
conduceți în 
diriginte ?

Consider că 
cunoaștere al fiecărui elev pre
supune o fructuoasă colabora- 

între profesor, ca „emiță- 
al cunoștințelor, noi, și 
ca „receptor" și benefi- 
al lor — ne spune tova- 
VIORICA TODERICI, pro-rășa

fesoară de istorie la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani. Iar a- 
ceastă colaborare poate să e- 
xiste doar într-un climat care 
se bazează pe încredere și căl
dură. Pentru o profundă cu
noaștere a elevilor mă stră
duiesc, în calitate 
și profesoară, să 
să înlătur orice 
gidă la clasă și 
Ori de cîte ori 
pauze, in 
în drum spre școală sau spre 
casă, în orele de diriginție dis
cut cu elevii și încerc să aflu 
cit mai 
familia 
care îi 
cum și 
țelor la 
nierești 
nosc înclinațiile elevilor 
preferințele, deprinderile, tră
săturile lor de caracter, cunos- 
cîndu-i începem să-i înțelegem, 
să-i îndrăgim și, împreună cu 
ceilalți factori care acționea
ză asupra lor, să le modelăm 
caracterele.

— Activizarea — intervine 
IRONIM MUNTEANU, profesor 
de limba și literatura româ
nă, 
nerală din Petroșani 
problemă de esență a 
vizînd nu atît energia 
nifestare a elevului sau 
titudinea cu care se 
prin ridicarea mîinii

de dirigintă 
mi-i apropii, 
atitudine ri- 
în afara ei. 

am ocazia, in 
timpul excursiilor,

multe despre ei, despre 
lor, despre prietenii pe 
au. In acest fel, pre- 
în timpul interasisțgn- 
ore, a activităților pio- 
etc., am reușit să cu- 

mei,

au prea multă simpatie față de 
Mai mult decît mijloacele»* 

fatalmente res-

A devenit o obișnuință să 
vorbim despre acțiunea de mo
dernizare a învățămîntului, 
învocînd experiențe prestigioa
se din țară sau străinătate, a- 
pelînd la teorii pedagogice de 
ultimă oră etc. Unii înțeleg 
însă că această acțiune pe plan 
mondial, la care s-a racordat 
viguros și școala românească, 
constă, în principal, în dotarea 
învățămîntului cu mijloace au
dio-vizuale moderne care, chi
purile, ar rezolva de la sine 
problema. Trebuie să sublini
em însă că acest proces începe 
cu dascălul care este chemat 
să-și revizuiască metodele și 
procedeele tradiționale, să con
sidere pe fiecare elev un caz 
aparte, demn de cunoscut, și 
să procedeze in consecință. 
Numai după aceea mijloacele 
auxiliare pot fi cu adevărat de 
folos.

Dar ce facem dacă, o dată 
trecuți de etapa primă, esen
țială, de care vorbeam mai sus, 
ne vedem în imposibilitatea de 
a apela la mijloacele audio-vi
zuale, fie din motivul că nu le 
avem 'a îndemînă fie pentru că, 
pur și simplu, nu s-au realizat 
pentru anumite teme ?

„Nimic mai simplu — ar 
spune profesorul de matematică 
Mihai Niculescu de la Lonea 
— ne confecționăm singuri ast
fel de mijloace". Și asemănă
tor ne-ar putea răspunde multe 
cadre didactice din Valea Jiu
lui. Dacă în rîndurile urmă
toare ne vom opri totuși numai 
la căutările profesorului Nicu
lescu este pentru că ele ni se 
par deosebit de interesante.

Dar despre ce este vorba de 
fapt ? încă din 1962 cînd, 
proaspăt absolvent al Institu
tului pedagogic din Craiova, 
era repartizat la o școală gene
rală din Lonea, tânărul dascăl

Mihai Niculescu a început să 
fie frămîntat de ideea îmbogă
țirii și nuanțării lecțiilor sale 
prin intermediul unor exempli
ficări plastice, atrăgătoare, ine- - 
dite. După căutări de luni de 
zile, ,el a reușit să încropească, 
cu mijloace materiale puține, 
un aparat simplu dar, după

laltă la rezultatul din caseta cu 
rezultate. Dacă elevul a indicat 
rezultatul exact se aprinde un 
bec roșu. Dacă rezultatul este 
greșit becul nu se aprinde. 
Aparatul are multiple posibili
tăți de utilizare. De exemplu■ 
se dă elevului operația și aces
ta indică imediat rezultatul,

Un dispozitiv
ingenios pentru
verificarea
cunoștințelor

cum se va vedea, foarte inge
nios de verificat adunarea Și 
scădei'ea în cercul 1 — 10, la 
clasa I. Aparatul e confecționat 
pe tipul de mașină cu contacte 
fixe, funcționînd cu o baterie 
de lanternă. E format dintr-un 
panou pe care se găsesc o serie 
de borne electrice, o 
rezultatelor și tabla 
și scăderii în cercul 
Două banane servesc 
control și lucru. Spre a verifica 
o operație, una din banane se 
introduce în borna din dreptul 
operației respective, iar cea-

casetă a 
adunării 
1 — 10.

pentru

o-dacă îl știe : se dă elevului 
perația și el caută rezultatul, 
dacă nu-1 știe ; se poate des
compune un număr în operații 
de adunare și scădere sau se 
poate oferi elevului posibilita
tea să găsească echivalența o- 
perațiilor (adunări și 
la cercul 1 — 10. Cu 
dificări mașina care 
mensiunea unei coli
format A 4 poate fi folosită și 
la recunoașterea părților de 
vorbire,, la o analiză grama
ticală, la verificarea unor date

scăderi) 
mici mo- 
e de di- 
de hîrtie

simple din istorie, geografie, 
naturale etc.

„Am confecționat pină acum
— ne spune autorul aparatului
— două asemenea dispozitive 
pentru folosirea lor individuală 
de către elevi, și unul de di
mensiuni mari pentru a putea 
fi folosit de dascăl în fața în
tregii clase. Lucrez Ia perfec
ționarea acestui aparat în așa 
fel îneît el să cuprindă toate cele 
patru operații în cercul 1—10, 
iar, mai 
1 — 100. 
în lucru 
verificat 
geometrie, trigonometrie și de
clinări la limbi străine, 
și un calendar electric 
anul curent pe care îl ■ 
tinde apoi pentru un 
deceniu.

— Cine v-a ajutat și ’ 
tă în realizarea acestor 
mijloace didactice ?

— Am primit un sprijin bi
nevenit de la electricianul Ion 
Mîțu și maistrul Solomon Șo- 
recău, ambii de la E.M. Lonea. 
Din păcate, nu prea putem pro
cura materialele necesare. Dacă 
am fi sprijiniți în această di
recție de o întreprindere mare, 
de pildă E.M. Lonea, U.U.M.P. 
etc., realizările noastre ar fi și 
mai importante.

— Cum au fost primite aces
te realizări de cadrele didacti
ce și elevii școlii dv. ?

— Foarte bine, nu numai de 
profesori și elevi dar și de pă
rinți. Ele sînt ușor de mane
vrat, simplu de confecționat, 
(costul materialului nu depă
șește 50 lei pentru un aparat 
individual), nu necesită între
ținere specială. Și apoi, ceea 
ce este mai important, și-au do
vedit deja eficacitatea pedago
gică.

9,

târziu, chiar în cercul 
Mai am, de asemenea, 
o tablă electrică de 
formule la algebră,

precum 
pentru 

voi cx- 
întreg

vă aju- 
utile

P. CONSTANTIN

Instruirea 
comandanților 

de pionieri
Sîmbătă 16 ianuarie, ora

la sediul Consiliului munici
pal al Organizației pionieri
lor are loc instruirea coman
danților de unități din toate 
școlile Văii Jiului. Cu acest 
prilej se vor pune în dezba
tere problemele curente ale 
muncii pionierești din această 
perioadă precum și acțiunile 
de amploare ce se vor orga
niza în cinstea sărbătoririi 
semicentenarului partidului.

In ultimii ani au izbucnit la 
lumină cîteva reușite creații 
poetice momîrlănești prin in
termediul revistelor școlare din 
municipiu și al ziarului „Stea
gul roșu". Ele indică o zestre 
poetică aliată mult timp in 
penumbră, fapt care dă imbol
duri, speranțe, în munca de va
lorificare a uneia din cele mai 
neprețuite comori sufletești.

In acest sens profesorului de 
limba română îi revine o evi
dentă responsabilitate decurg'nd 
din datoria sa de culegător și 
valorificator al folclorului 
utilizarea diferitelor specii 
cale ia orele de literatură

la Liceul de cultură ge-
— e o 

lecției, 
în ma- 
promp- 
anunță 

să răs
pundă la întrebări puse frontal 
clasei, ci mai ales mobilitate 
în gîndire, independență în ju
decată, stringență logică, argu
mentare convingătoare, la o- 
biect. Apreciez deci că „a ac
tiviza" înseamnă a stimula gîn
direa elevului în mod creator 
și aceasta nu numai în etapa 
verificării, ci pe parcursul în
tregii lecții. In cadrul orelor 
de literatură la liceu aceasta 
pretinde sensibile schimbări 
duse rigidității 
lecției.

— In ce mă 
daugă tov. GH. 
fesor de geografie la Liceul 
Vulcan — pot spune că am în
ceput acțiunea de cunoaștere a 
elevilor mei din clasa a IX-a, 
la care sînt diriginte, încercînd 
să aflu motivele care i-au de
terminat să se orienteze spre 
liceu și nu spre o altă școală. 
Am căutat apoi să cunosc ce 
citesc elevii, ce deprinderi și 
aptitudini și-au format, ce de
ficiențe fizice au (acolo unde 
e cazul). Avînd în vedere că 
elevii mei provin din școli di
ferite, m-am străduit să confi
gurez un nucleu al clasei care 
să stimuleze pe ceilalți spre 
o mai mare seriozitate la lec
ție și în studiul individual. Se 
înțelege, după un trimestru 
abia, mai sînt încă multe de 
făcut în aceste domenii.

— Cunoscînd preferințele de 
lectură și orizontul spiritual al 
elevilor din clasa a X-a A, la 
care sint diriginte — ne răs
punde tovarășul MIRCEA PO- 
IENARU, profesor de limbi 
străine la Liceul Vulcan — am 
constatat că ei sînt încă defi
citari în aceste direcții. Dc a- 
ceea, ținînd seama de vîrsta 
lor, am căutat să-i orientez 
spre lecturi bogate în conținut, 
atractive și instructive, încer
când să le trezesc plăcerea și 
curiozitatea de a citi și re
viste literaro, de a comenta 
critic anumite texte, de a tra
duce bucăți în afara celor din 
manual. Am în clasă și un e- 
lev care a dovedit deosebite în
clinații spre tehnică, obținînd 
chiar un premiu important 
concursul „Minitehnicus' 
nul trecut. Dar, 
cesta e un elev 
carte, chiar și la 
ar putea folosi 
pârilor sale. Am 
serios cu el arătindu-i că este 
dator să îmbine cunoștințele 
practice cu cele teoretice, do- 
bîndite la orele de curs și din 
manuale, pentru că numai în 
felul acesta va putea să obțină 
rezultate și mai bune pe tărî- 
mul preocupărilor sale legate 
de tehnică. Se pare că elevul 
a început să înțeleagă menirea 
sa și rezultatele nu au întâr
ziat să se arate.

— Vă rog să-mi permiteți să 
răspund la întrebarea dv. — 
ne spune tov. MATEI DAN, 
profesor de matematică la 
Școala generală nr. 5 Vulcan, 
— nu in calitate de diriginte, 
ci în calitate de comandant de 
unitate. Pregătirea timpului li
ber in mod echilibrat, ținînd 
seama de particularitățile 
vîrstă și individuale face 
și randamentul elevilor la 
rele de curs să fie sporit, 
versitatea, varietatea, originali
tatea acțiunilor pionierești duc 
implicit și la o completare a 
cunoștințelor teoretice și în fe
lul acesta activitatea din cla
să prinde mai multă viață, o- 
rizontul elevilor se lărgește, de 
asemenea și spiritul lor de ini
țiativă. Dar atenție! Fără e- 
xemplul personal al educato
rului nu putem vorbi de un 
adevărat act educativ, 
profesorul pune mîna, elevul 
pune și sufletul.

de 
paradoxal, 
mai slăbuț 
materiile care 
direct preocu- 
stat de vorbă

de 
ca 
o- 

Di-

Dacă

ea.
audio-vizuale, 
trfnse la acest obiect, ne ajută 
imaginația care, atent și inspi
rat folosită, poate deveni un ex
celent mijloc pedagogic, totdea
una modern și la îndemînă. 
De exemplu, la lecția privind 
teorema celor trei perpendicu
lare putem 
trei bucăți 
rite culori i 
să facem o 
a ceea ce i 
ceste; teoreme.

— Sînt încă puține lecțiile 
de istorie la care pot folosi 
picupul, magnetofonul, diafil- 
mele, diapozitivele, intervine . 
prof. VIORICA TODERICI, dar 
temele la care putem bene
ficia de aportul acestor mij
loace sînt urmărite cu deose
bit interes de elevi. Cu aju
torul diafilmelor 
temele : „Originea 
omului', „Aspecte 
clasei muncitoare 
P.C.R." etc., iar cu 
pozitivelor : „Răscoala de la 
Bobilna", „Mișcarea revoluțio
nară condusă de Tudor Vla- 
dimirescu" etc. care au creat 
elevilor puternice stări emo
ționale ce au condus la o mai 
aprofundată înțelegere a feno
menelor istorice predate.

— Beneficiem de un labo
rator lingvistic foarte modern 
care ne deschide, nouă profe
sorilor de limbi străine, posi
bilități excepționale de preda- 1 
re și ascultare, afirmă în în
cheierea discuției prof. M. 
IENARU. Astfel, la orele 
fășurate în acest laborator 
tem. sincroniza mijloacele 
ditive (benzi, plăci), cu 
vizuale (diafilme,. 
scurtmetraje de actualități sau 
artistice). In timp ce textul li
terar e transmis la cască, ele
vul are în fața ochilor imagi
nea care ilustrează textul, ceea 
ce îi solicită în mod diversi
ficat atenția, creindu-i o stare 
foarte propice înțelegerii și a- 
cumulării cunoștințelor. Orele 
din cadrul laboratorului ling
vistic contribuie Ia îmbogăți
rea vocabularului, la ordona
rea cunoștințelor, la exprima
rea clară, la stăpînirea struc
turilor lexicale, la corectarea 
și fidelitatea pronunției cuvin
telor străine etc.

i — cu ajutorul a 
de sîrmă de dife- 

și a unui carton — 
demonstrație pe viu 
constituie esența a-

am ilustrat 
și evoluția 
din lupta 

condusă de 
ajutorul dia- 

Ilăscoala
„Mișcarea

PO- 
des- 
pu- 
au- 

cele 
diapozitive,

tradiționale

privește —
JURCA,

a-
a

a- 
pro-

— Pentru a reuși să ac
tivizăm elevii trebuie să a- 
vem în vedere etapa de 
dezvoltare psihică și fizică 
a lor, precum și discipli
na ori activitatea în dome
niul cărora urmărim să-i

clasele V-IX cînd se studiază 
creația populară orală, dar și 
prin publicarea celor mai bu
ne creații. In clasa a VIII-a e- 
levii iau contact, de pildă, cu 
balada Miorița. Nu ar fi in
teresant ca elevii să afle 
această nestemată a geniului 
poporului nostru, prezentă în 
aproape toate zonele geografi
ce ale țării, cunoaște și în um
bra Parîngului cîteva variante ?

In clasa a IX-a se analizează 
doina, bocetul, cîntecul 
etc. Este un prilej de a 
plifica aceste specii cu 
folclorice de pe plaiurile

— Cum vă ajută mijloa
cele „audio-vizuale pe care 
le aveți la dispoziție în de
clanșarea sensibilității, ima
ginației și interesului ele
vilor pentru cunoștințele 
predate ?

pu- 
în- 
sti- 

în

— Nu-s adversarul mijloace
lor tehnice utilizate la lecții 
— ne spune prof. I. MUNTEA
NU — dar cunoștințele de li
teratură pot fi transmise „mo
dern" și fără multă „aparatură". 
Dinamul rămîne profesorul (chiar 
și cînd se va introduce și ex
tinde. televiziunea școlară). E- 
sențialul este să vibreze cel 
care predă, să aibă sincerita
te față de sine spre a putea 
convinge și declanșa sensibili
tatea tinerilor, pe care să și-i 
facă discipoli, dacă se poate 
spune așa. Ce folosesc totuși 
la lecțiile mele ? Ceea ce reu
șește să emoționeze mai bine 
decît aș putea eu, mai cu e- 
fect: 
ale 
zați,
bibliofile etc.

— Matematica — adaugă 
prof. MATEI DAN — e 
obiect greu, arid, și copiii nu

Sintetizînd cele spuse în ca
drul acestei discuții, am 
tea spune că „a activiza'* 
seamnă în primul rind a 
mula gîndirea elevului
mod creator, fapt posibil cu 
adevărat numai după o cu
noaștere aprofundată a preo
cupărilor, aptitudinilor și de
prinderilor fiecărui elev, ți- 
nînd, evident, seama de dez
voltarea psiho-fizică. Mijloa
cele audio-vizuale declanșea
ză sensibilitatea, imaginația 
și interesul elevilor în mă
sura în care sînt folosite cu 
disccrnămînt, ca posibilități 
auxiliare elocvenței și sen
sibilității profesorului. Aces
ta rămîne însă elementul de 
bază al procesului instructiv- 
educativ, fantezia sa puțind 
ține de multe ori locul unor 
mijloace audio-vizuale costi- 

greu de procurat, 
este să încercăm 
de sub praful ru- 
poate surdiniz.a

sensibilitatea, receptivitatea, 
sinceritatea emoției noastre 
de dascăli, cultivind perma
nent convingerea că este în
totdeauna loc pentru mai 
bine.

sitoare și 
Important 
să scăpăm 
finei care

filmul școlar, 
vocilor
ediții

imprimări 
scriitorilor anali- 
princeps, rarități

un
Masă rotundă consemnată de 

Constantin FASCU

cele două Jiuri. Există un fond 
uman care ne poate împrumuta 
din avuțiile sale spirituale, o 
pluralitate de producții folclori
ce chiar dacă nu întotdeauna 
le pot suporta de la egal con
curența unor piese de rezisten
ță din culegeri antologice.

Elevii pot fi antrenați în 
ceastă muncă după ce li 
face o minimă pregătire, 
special în rîndul cercurilor 
rare, mai ales că există,
lingă competența profesorului 
de limba română, o lucrare de 
bază : „Metoda de cercetare a 
folclorului" de Ovidiu Birlea.

Un experiment personal mi-a 
dovedit câ lecțiile cu o astfel 
de nota inedită stîrnesc intere
sul elevilor care, pentru orele 
următoare, au cules interesante 
poezii populare momirlănești.

Consider că e bine să se 
corde un mai mare interes 
nomenului folcloric de pe 
ceste meleaguri pentru că 
multe ori sîntem tentați să 
aruncăm ochii peste 
a admira o floare, 
fapt, alături de noi 
multe altele, nu mai 
moașe.

Prof. M. MUNTEANU

satiric 
exem- 
fapte 
dintre

prin 
lo
in

a- 
se 
în 

lite- 
pe

că □- 
fe
u
de 
ne 

gard spre 
cînd, de 

zîmbesc 
puțin fru-
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ue capacitate organizatorică 
dar treburile mergeau anevo
ios : abatajul stagna, ‘brigada 
raminea sub plan, iar oame
nii erau mai mult decît descu
rajați. Cei mai mulți din com
ponența veche a brigăzii 
intr-adevăr nu mai lucraseră 
pe figuri ; de aici temeri, des
cumpăniri în fața greutăților, 
a dificultăților. Dar a lipsit și 
un element indispensabil, și 
determinant în ultima instan
ță, pentru roadele fiecărui co
lectiv : dorința, ambiția de a 
învinge dificultățile, de a ieși 
din impas, certitudinea în 
reușită. Această ambiție a fost 
inoculată in conștiința brigăzii 
de noul șef de brigadă, al 
optulea de la deschiderea a- 
batajului, Vasile Sidarov.

De la numirea sa in frun
tea brigăzii au trecut abia 4 
luni. In acest timp, de la 8-9 
metri cît 
tr-o lună, frontul a ajuns la o 
viteză de 
20 metri 
cută, brigada lui Sidarov 
atins cea 
pe sector : peste 600 tone căr
bune. Deci, brigada de la fi
guri se afirmă, și-a recîști- 
aat echilibrul.

— S-au mai acomodat oame
nii, precizează cu modestia-i 
caracteristică șeful de briga
dă, au prins curaj...

,..Au .prins curaj, au prins 
aripi, am adăuga noi datorită 
aceluia care, in tot acest răs
timp de 4 luni, a demonstrat 
că nu e doar un bun specia
list, un ,tas al figurilor", s-ar 
putea zice, ci, in primul rind, 
o mare putere de convingeie, 
un exemplu tonic de cutezan
ță și dăruire în efortul pentru 
redresarea abatajului, a echi
librului brigăzii.

Săptămîni și luni de-a rîn
dul brigadierul a fost prezent 
mereu pe toate schimburile, 
pe toate treptele, peste tot

avansa abatajul în-

avansare de peste 
liniari. In luna tre- 

a 
mai mare depășire

unde treburile șchiopătau, 
unde a fost nevoie de o inter
venție, de un impuls pentru 
depășirea inerției, a stagnă
rii. De unii componenți di 
săi, brigada a fost nevoită să 
se despartă ; ordinea, riguro
zitatea' muncii „pe figuii" 
nu-i putea tolera pe cei obiș- 
nuiți cu delăsarea, cu superfi
cialitatea. Alții au dat bir cu 
fugiții din fața dificultăților. 
Nici prin plecarea acestora 
brigada nu a pierdut prea 
mult. Și totuși, o schimbare a 
intervenit 
lă : dacă 
tîmpla ca 
gadierului 
nrrrțe că 
acum 
face datoria pe deplin e 
nințat că va trebui să-și 
alt loc de muncă.

Cert e că brigada de 
guri a lui Vasile Sidarov 
afirmă, se omogenizează, 
întărește, calitativ. In curînd 
brigada se va diviza în două. 
Abatajele cu trepte răsturnate 
se vor extinde, ponderea lor 
în producha minei va creste 
substantial. Brigada lui Sida
rov îndeplinește deja in acest 
scop încă o misiune de răs
pundere — acea de scoală a 
viitorilor mineri pentru „fi
guri’*. Asimilează .pe fiecare 
schimb cite 2-4 tineri și ii 
familiarizează cu exigențele 
muncii pe „treptele răsturnate". 
Concomitent, comunistul Sida
rov se pregătește pentru a a- 
tinge in acest an cu brigada 
sa o performanță pe care o 
cucerise cu mai multi ani în 

la Petrila, o 
avansare lunară 

ml. Va reuși ?

și încă una esenția- 
inainte se mai in
ia muștruluiala bri- 
cîte unul să ame-

Dleacă din brigadă, 
e invers : cel ce nu-și 

ame- 
caute

la fi
se 
se

viteză 
de 

Ing.

urmă 
de 
72
Dumitru Dr.agomir, șeful sec
tarului, ne asigură că 
„Brigadierul are un suflet mare. 
Ce-și propune spre realizare 
nu rămine o simplă vorbă. Și 
aceasta pentru că știe să am
biționeze, să însuflețească oa
menii din jur".

da :

1

RODNIC

nefinanțatea

c. vAleanu

și de viață ale salariați-

M. PROCZNER

Buget Comisia

pregătită
de „startHecensămîntul

s-a încheiat

«
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Combustibilii Văii Jiului
mai bisie valorificași

La nivelul Centralei căr
bunelui Petroșani, în cadrul 
Consiliului tehnico-științific, 
s-au avizat, recent, cîteva 
studii de extrem interes pen
tru Valea Jiului.

Unul dirrtre acestea se re
feră la cercetările întreprin
se, legate de arderea com
bustibililor fumigeni în sobe 
pentru uz casnic de diferite 
tipuri Prin modificările con
structive aduse acestora se 
asigură condiții mai bune de 
funcționare a sobelor în care 
se ard combustibil; din bazi-

nu! nostru carbonifer (huilă 
spălată și brichete).

Un alt studiu tratează pro
blema arderii combustibililor 
solizi cu conținut ridicat de 
umiditate. Se prevăd mai 
multe soluții de ardere a șla
mului de cărbune, prin di
verse procedee și anume :

* fie prin filtrarea direc
tă a șlamului brut;

@ fie prin filtrarea șla
mului flotat, după un prea
labil transport hidraulic;

® fie prin arderea directă 
a suspensiei de șlam în apă.

Rezolvările incluse ar pu
tea oferi avantaje evidente 
în cazul posibilității de ter- 
moficare a Văii Jiului, prin 

■valorificarea .șlamului de ,1a 
preparația Petrila.

Și, o ultimă... .noutate a- 
î vizată : valorificarea -energe- 
. tică a sterilelor rezultate în 
urma procesului de spălare 
a huilelor din bazin. Enun
țarea temei spune totul. Ca 
scop, în afara celui explici
tate este demn de reliefat e- 
ventuala utilizare industrială 
a reziduurilor arderii.

Sarea 
în furajele 
animalelor

Un grup de cercetători con
dus de prof. dr. docent Ion 
Adameșteanu, de la Faculta
tea de medicină veterinară a 
Institutului agronomic „Dr. Pe
tru Groza" din Cluj, a demon
strat că excesul de sare din 
furaje poate provoca grave in
toxicații la animale, simptome- 
de 
cu 
se. 
în 
bilește cu exactitate doza mor
tală de sare ,și sînt redate, ști
ințific, semnalmentele bolii. 
Astăzi, cind creșterea anima
lelor se face cu 
duuri industriale, 
pește, bogate în 
vațiile științifice 
pătă o deosebită 
practică.

Comunicarea rezultatelor a- 
cestor cercetări la facultatea 
de medicină veterinară din 
Brno, în cadrul unei sesiuni 
științifice la care omul de ști
ință clujean a fost invitat, a 
stîrnit un Viu interes în rîndul 
specialiștilor.

• clinice fiind asemănătoare 
ale bolilor infecto-contagioa- 
Astfel, pentru prima dată 

medicina veterinară, se sta-

diferite rezi- 
în special de 
sare, obser- 
amintite ca- , 

importanță

(Agerpres)

Probleme stringente
în preocupările

gospodarilor vulcăneni
Este cunoscută dezvoltarea e- 

•conomică pe care a înregistrat-o 
in ultimii ani orașul Vulcan, 
prin înființarea unor unități in
dustriale ce-și aduc o reală 
contribuție- la sporirea produc
ției de cărbune, la creșterea 
bunăstării materiale a mineri
lor. Aceste unități, între care 
amintim mina Paroșeni, Prepa
rați» cărbunelui Coroești. Fa
brica de brichete. Fabrica de 
stilpi hidraulici, o dată cu în
ființarea lor, au devenit mari 
consumatoare de apă industri
ală, întrebuințată în procesele 
tehnologice. A crescut, tot în a- 
ccst timp, prin sporirea fondu
lui locativ, și consumul de apă 
potabilă 
orașului, 
surse de 
fac decît

și menajeră pe raza 
astfel incit actualele 
captare nu mai satis- 
în parte .cerințele .lo

cuitorilor. In fața acestei situ
ații s-au dispus măsuri dintre 
cele mai eficiente pentru a se 
asigura 
apă, o 
acesteia 
țeniior.

In general, situația este 
noscută, iar beneficiarii — 
unitățile industriale 
joritatea locatarilor 
țeles că greutățile 
alimentarea cu apă 
cele din urmă învinse. Cu toate 
acestea, din necunoașterea de 
către o mică parte dintre locui
tori a cauzelor reale ale aces
tor greutăți, la redacție ne-au 
sosit cîteva scrisori prin care 
se reclamă o aprovizionare in
suficientă 
menajeră.
ne-au 
(Aleea Muncii, bloc E 1), Ion 
Durdoi (blocul D 2.
precum și mai mulți cetățeni 
din str. Republicii nr. 21, blo
cul G 1.

La comitetul de partid al o- 
rașului Vulcan ne-am interesat

un consum rațional de 
distribuire judicioasă a 
în apartamentele cetă-

cu- 
atît 
ma-
■în- 

• în

cit și i
— au 
cauzate
vor fi în

cu apă potabilă și 
Asemenea sesizări 

adresat Ion D.- Ioana

Coroești).

din nou despre situația apro
vizionării cu apă a apartamen
telor.

— Situația este destul de di
ficilă, ne-»a relatat, tovarășul 
Petru Barbu, prim-secretar aî 
Comitetului orășenesc de partid 
președintele consiliului popular. 
Ne străduim zi de zi să asigu
răm, din puținul pe care-1 a- 
vem, o aprovizionare rațională. 
In sprijinul locatarilor put, 
deocamdată, să vină, doar uni
tățile industriale unde se mai 
înregistrează uneori o nejusti
ficată risipă de apă. In rest, 
ne preocupăm de captarea unor 
noi surse de apă pentru a face 
față cerințelur. Ca și pină a- 
cum, in zilele de repaus a uni
tăților industriale se va asigura 
apă caldă unui număr crt mai 
mare de apartamente.

Preocupările comitetului oră
șenesc de partid, ale consiliului 
popular orășenesc pentru ca în 
locuințe să se 
puțin lipsa de 
te. O primă 
fost aceea de 
toată perioada 
corespunzătoare a apartamente
lor, o cei 4hță de prim ordin a 
cărei îndeplinire este 
nată tot de utilizarea 
a apei încălzite și a 
condensat. Am vizitat 
te apartamente din Vulcan și, 
căldura care ne-a întîmpinat 
constituie o notă bună pentru 
gospodarii orașului.

Desigur, și în acest domeniu 
sînt unele excepții. Deși sin
gulare, deși mici (puține, în ra
port cu numărul apartamente
lor) ele constituie o problemă 
mare în fața consiliului popu
lar, a întreprinderii de gospo
dărie locativă. .La consiliul 
popular orășenesc l-am întîlnit 
pe tov. Gheorghe Galan, direc
torul I.G.L., aflat aici tocmai 
pentru asemenea probleme, im-

■resimtă cit mai 
apă, sînt eviden- 
măsură luată a 
a se asigura, în 
iernii, - încălzirea

condițio- 
rațională 
aburului 

mai mul-

preună cu cave am vizitat unul 
din apartamentele care, în pri
vința căldurii, constituie o ex
cepție.

— In apartamentul în care 
locuiesc, caloriferele nu încăl
zesc suficient de cind a fost 
dat in folosință blocul, ne-a 
relatat la fața locului, tovarășul 
Alexandru Trestian (str. Repu
blicii nr. 38 blocul 4 sc. III 
ap. 1) autorul unei sesizări a- 
dresate în acest sens redacției.

— In ultima instanță, dacă 
după verificarea rețelei de în
călzire de la parter nu se va 
depista cauza, întreaga scară o 
vom conecta Ia un alt punct 
termic, ne-a declarat tovarășul 
Gheorghe Galan, angajîndu-se 
astfel ca. în scurt timp, defici
ența să fie înlăturată.

Am relatat, pe scurt, cîteva 
probleme gospodărești ale Vul- 
capului, probleme pentru rezol
varea cărora există preocupare 
din partea comitetului orășe
nesc de partid, a consiliului 
popular orășenesc. Necesitatea 
de a se utiliza cît mai rațional 
actuala sursă de apă a orașu
lui îndeamnă și conducerile teh- 
nico-administrative ale unități
lor industriale la impunerea u- 
nui consum rațional, suprave
gheat, la înlăturarea pe cît po
sibil a risipei, astfel incit viața 
locuitorilor să se desfășoare în 
condițiuni optime.

Armonii de

I. M.

arhitectură minerească

BILANȚ

•Pășind în noul an, Comite
tul orășenesc Lupeni al U.T.C. 
a făcut o retrospectivă pri
vind realizările obținute prin 
munca voluntar-patriotică a ti
nerilor din localitate. Bilanțul 
anului trecut e rodnic. Au fost 
efectuate 195 000 ore de mun
că patriotică, colectindu-se 1 225 
tone fier vechi și 803 kg plante . 
medicinale. S-au amenajat 1,5 
kilometri drumuri și 5 000 me

tri .pătrați de spații verzi, con- 
struindu-se totodată și o bază 
sportivă. Valoarea lucrărilor fi
nanțate se ridică la 72 757 
iar a celor 
2 087 000 lei.

La acțiunile 
țiate au adus o 
Stanțială .organizațiile U.T.C. de 
la E. M. Lupeni, prqparație, 
cooperativa .Deservirea", liceu 

.etc.

Steagulroșu
Coborîrea 

în subteran 
mai sigură și 
mai operativă
Coborîrea in adîncurj 

minerilor de la E. M. Petrila 
se face prin puțul cent.ru. 
Coliviile puțului avînd patru 
compartimente fiecare, intra
rea personalului se făcea in 
patru reprize. Deci sc pier
dea timp prețios. Pentru a a- 
sigura o mai mare operati
vitate intrării și ieșirii din 
subteran și un coeficient spo- . 
rit de siguranță, au fost con
struite două pasarele. Una la 
suprafață și alta la orizon^ 
tu] 14. Prin construirea a-, 
cestora, iningrii ,yur„ «Jtijji- 
concomitent în două compa^f 
timente ntît 'la suprafață ’ci 
și in adine.

D. CîiWPEAN

Conferința 
comitetului 
sindicatului 

E. M. Lonea
In dimineața zilei dc 17 ianuarie, 

de spectacole a clubului din Lonea, 
conferința comitetului sindicatului 
E. ,M. Lonea. Evenimentul va consemna 
re uitatele activității anterioare desfășurate 
de comitetul sindicatului dar mai ales va fi 
axat pe ceea ue este necesar să se inițieze1' 
pentru mobilizarea întregului (Cdtectrv la în
deplinirea sarcinilor sporite din primul an 
al cincinalului, pentru rezolvarea probleme
lor social-culturale 
lor minei.

in sala 
are loc 
de la

fjspc- 
dăresc

Pentru ziua de odih
nă din 17 ianuarie, la 
clubul din Lonea, An
samblul folcloric 
tă Cluju-n toată 
va prezenta două 
tacole la ora 17

10,00—.11,30 Emisiuni-lecție
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. Cultura car
tofilor (timpuriu-'vară- 
toamnă).

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18.50 Mult e dulce și fru
moasă.

19,15 Publicitate.

19,20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Ancheta TV : „Cind ac
tele nu corespund rea
lității".

20,45 Itinerar plastic băcăuan.

21(00 Film serial : „Vidocq" 
(VI.).

21.30 Baschet masculin. Cupa
'Cupelor: Steaua —
Spartak Leningrad (re
priza a 2-a).

22,00 Teleglob. Intre Alexan
dria și Suez.

22.30 Noapte de ianuarie... 
Cîntă Angela Moldovan 
și Nicolae Florei.

22.50 Telejurnalul de noapte.

In ziua de 4 ianuarie a. c. < 
în raza teritorială a orașu
lui Petrila a început recen- 
sămîntul animalelor domes
tice. Pentru buna desfășu
rare a recensămîntului s-au 
fixat 16 sectoare în oraș și 
mediul rural, plus patru sec
toare de munte. La acțiune 
au fost antrenați salariați ai 
consiliului popular și cadre 
didactice din localitate. Re- 
censămîntul s-a încheiat cu 
un bilanț pozitiv. In compa
rație cu anul trecut, se sim
te o creștere a numărului de 
bovine, ovine și porcine.

Gh. POPA

In ziua de 11 ia
nuarie a. c., la 
Consiliul popular 
al orașului Petrila i 
s-a dezbătut fon
dul alocat de la ■ 
bugetul pentru 
gospodărirea co
munală. Din bu
getul de 1 537 000 
lei, 650 000 au fost 
desemnați pentru 
întreținerea și as
faltarea străzilor . 
și trotuarelor. Pen
tru salubritatea o- 
rașului și stropi
rea străzilor au 
fost alocate 400 000 
lei. Importante su
ine de bani s-au 
preconizat și pen
tru întreținerea și 
amenajarea parcu
rilor și zonelor 
yerzi.

M. ARON

La sediul Comitetului orășenesc din Pe
trila al U.T.C. a avut loc instruirea comi
siei economice la nivelul orașului. Ca pre
ședinte al comisiei a fost redesemnat ing. 
Gh. Biro de la .prepârația din Petrila. Din 
partea biroului comitetului municipal U.T.C. 
a participat Ion Barb, șeful sectorului eco
nomic care a împărtășit din metodele, ini
țiativele și experiența unor organizații U.T.C. 
privind antrenarea tineretului în procesul 
de producție și de perfecționare profesio
nală.

I. BÂRBULESCU

ora 20. <Cu acest prilej 
amatorii de muzică 
populară se vor .putea 
întîlni cu Maria Peter, 
Dumitru Sopon și alți 
interpreți preferați.

noritmicitațn suit evidente. Tre
buie tras, deci, semnalul de a- 
larmă ! Nu sîntem de acord cu 
acele conduceri ale exploatări
lor și sectoarelor care se auto- 
liniștesc sp unind „lasă că re
cuperăm noi minusul in deca
dele a Il-a și a IILa“. Orga
nele și organizațiile de partid 
de la exploatări, comitetele de 
direcție, cadrele tehnice din 
Centrala cărbunelui ce răspund 
de compartimentul producție, 
trebuie să ia măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea de
ficiențelor și lipsurilor din or
ganizarea producției și a mun
cii. pentru redresarea grabnică 
a activității la extracție a căr
bunelui, întronarea ritmicității 
în această activitate, mobiliza
rea întregului potențial tehnic 
și uman 
piară a 
decadele 
ma lună

îndrumare și control la locurile 
de muncă, asistență tehnică ne
cesară brigăzilor și formațiilor 
de lucru din subteran etc. Și, 
ceea ce este și mai rău, e că 
în cortegiul deficiențelor și 
lipsurilor domină indisciplina 
în muncă, lipsa de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor (ie 
producție. La mina Lonea — 
cu cea mai mare răminere sub 
plan la decadă — în fiecare zi 
au absentat nemotivat de la 
lucru în
salar,iați din 
subteran, la 
la Aninnasa 
Dîlja 37 etc.

La minele
încheiat prima decadă infruc
tuoasă. Efectele nedorite ale

recție nu există destulă fră- 
mîntare, inițiativă și răspun
dere pentru asigurarea ritmici
tății producției. Mai mult, li
nele colective, ca cele ale mi
nelor Lonea, Uricani, Bărbăteni 
și altele, care nu au îndeplinit 
planul nici pe anul de curînd 
încheiat, se vede că nu au tras 
învățămintele din lipsurile și 
insuccesele (în mare parte da
torate neritmicității) avute în 
activitate. In activitatea sectoa
relor și exploatărilor miniere 
rămase sub plan se manifestă 
deficiențe de organizare a pro
ducției și muncii, de aprovi
zionare a locurilor de muncă 
cu cele necesare producției, de

■

■
■

la îndeplinirea exem- 
sarcinilor de plan în 
următoare și pe pri- 

a noului an de muncă.

Văii Jiului s-a

medie peste 80 de 
personalul din 

Uricani peste 50, 
tot pe atîț, la

Pe urmele materialelor publicate

IN CĂUTAREA UNEI LITERE UE LE6E“

® Curtea Supremă a S.U.A. 
a aprobat in principiu apelul 
boxerului Cassius Clay, care a 
fost condamnat pe o perioadă 
de 5 ani, deoarece a refuzat 
să facă serviciul militar. In fe
lul acesta, fostul campion mon
dial va avea drepturi depline 
de a lupta oficial la 8 martie 
la New York în meciul cu Joe 
Frazier, actualul deținător al 
centurii. întâlnirea se va des
fășura la Madison Square Gar
den, din New York. Aflînd re
zultatul apelului său, Cassius 
Clay a declarat : „Acum sînt un 
om liniștit și pot să mă concen
trez în pregătirile mele cu mult 
calm. Eu voi demonstra tuturor 
că sînt adevăratul campion al 
lumii".

La redacție a sosit răs
punsul Direcției comerciale a 
județului Hunedoara la anche
ta „In căutarea unei litere de 
lege" publicată în „Steagul 
roșu" nr. 6 570 din 15 de
cembrie 1970. ..Deficiențele 
semnalate în coloanele zia
rului corespund realității — 
se scrie în răspunsul foru
lui tutelar al T.A.P.L. Ele 
au fost discutate cu conduce
rea trustului și s-au dat dis
poziții în vederea eliminării 
lor. S-a stabilit ca în unită
țile la care lucrează mai pu
țin de 5 angajați, șeful de

unitate să participe efectiv 
la desfacere, iar pentru a se 
putea urmări aportul aces
tuia, încasările realizate de 
ci se vor înregistra separat. 
De asemenea, s-a cerut con
ducerii T.A.I’.L. să se stabi
lească noi programe de lu
cru pentru șefii de unități, 
pentru a urmări mai bine 
procesul de deservire a con
sumatorilor și modul de 
comportare al lucrătorilor din 
subordine.

Realizarea sarcinilor de 
plan va face obiectul unei 
analize ulterioare, iar acolo

unde se va constata că ne- 
realizarea planului se darto- 
rește unor cauze subiective 
(incompetență profesională, 
lipsă de preocupare etc.) vor 
fi luate măsuri în consecin
ță astfel ca situația să nu 
se repete. îmbunătățirea ac
tivității comerciale din uni
tățile de alimentație publică 
din Valea Jiului va sta, și 
în continuare, .in centrul a- 
tenției noastre, urmind ca 
în anul 1971 să ne prevedem 
mai mult timp pentru con
trolul și îndrumarea lor“.

Pe trambulina de la Spin- 
dlcruv Mlyn (Cehoslovacia) s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de sărituri cu schiurile 
la care au participat sportivi 
din Elveția, R. D. Germană, 
Iugoslavia. Norvegia, Polonia, 
Romania, Ungaria și Cehoslova
cia. Victoria a r.evenit .elveția
nului Hans Schmid cu un total 
de 233,7 puncte (eele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 
80,5 și 82 m). Cunoscutul cam
pion cehoslovac Jiri Raska a 
ocupat locul doi cu 223,8 punc
te, fiind urmat de Rudolf 
Hoehnl (Cehoslovacia) — 218,4 
puncte, Gerhard Usbek (R. D. 
Germană) — 195,4 puncte etc. 
Concuren-ții români Nicolae Lu
pii și Anghel Biriș au ocupat 
locurile 48 (153,1 puncte) și res
pectiv 52 (141,2 puncte).

nuat cu desfășurarea partide
lor din runda a 10-a. 
clasamentului, maestru 
că Elena Rubțova, 
o nouă victorie, cîștigînd la 
Brigitte Hoffmann (li. D. Ger
mană). Kviatoslava ÎBrelova 
(Cehoslovacia) a învins-o pe 
Klara Skeghina (U.R.S.S..), iar 
Vesmiila Șikova (Bulgaria) pe 
Galina Vinokurova (U.R.S.S.). 
A fost /consemnată remiză în 
partida dintre jucătoarele so
vietice Tamara Belova și Rim
ma Bilunova. Celelalte partide, 
printre care și cea dintre Mar
gareta Juncu (România) și Olga 
Ignatieva (U.R.S.S.), s-au între
rupt.

In clasament 
conducă Elena Rubțova cu 
puncte, urmată de Klara Ske-

6,5 puncte (1), Rimma 
puncte etc. 
ocupă lo citi 

o partidă în-

ghina —
Bilunova — 6,5 
Margareta .Juncu 
9 cu 3 puncte și 
treruptă.

® După o zi dc odihnă, tur
neul internațional feminin de 
șah de la Celiabinsk a conti-

Lidera 
sovieti- 

a obținut 
cîștigînd

continuă să
8

® Peste 10 000 
au urmărit la 
tîlnirea 
de fotbal dintre echipa locală 
Espanol și formația Rapid Vie- 
na. La capătul unui joc echi
librat scorul a fost egal : 1—1 
(1-1).

de spectatori 
Barcelona în- 

internațională amicală

® Echipa vest-germană de 
fotbal S. V. Hamburg a plecat 
din Mexic in S.U.A. In primul 
joc, susținut la San Francisco, 
fotbaliștii vest-germani au în
vins cu scorul de 2—1 echipa 
„All Stars" — California. In 
partida următoare, S. V. Ham
burg a întrecut cu severul scor 
de 9—0 echipa orașului Hol
lywood.

cent.ru
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Lunohod-1
a parcurs

în totalPAZ 13 (Agerpres).

2930 metri
13 (Agerpres).

Un eșec al forjelor
tiu fost deja inițiate refor-

----♦----

de dreapta din India

Dăm cîteva realizări ale cu
noscutului arhitect finlandez 
Alvar Aalto, clădiri monu
mentale în maniera marelui 
arhitect francez Le Corbu
sier. Arhitectul, stabilit de 
cîtva timp în S.U.A., a con
ceput planurile pentru nu
meroase clădiri din Finlanda 
și S.U.A.

In foto : Institutul politeh
nic din Otaniemi o subur
bie a capitalei Helsinki.

Elemente noi 
privind 

pregătirea 
conferinței 
primilor 
miniștri 

ai țărilor 
Common* 

wealthului

ȚELURILE PRINCIPALE 
ALE GUVERNULUI BOLIVIEI

Expres

„In momentul de fa(ă, 25 
la sută din bombele lansate 
în fiecare zi de către avia
ția americană asupra Indo- 
chinei „revin" 
de sud. In mod 
450 avioane de 
în Vietnamul de 
utilizate în Cambodgia de
cît pentru „raiduri de inter
dicție", adică pentru a îm
piedica forțele patriotice cam
bodgiene să se apropie de 
granița sud-vietnameză. Ter
menul permite însă o extin
dere după dorință, iar avia
ția americană intervine în 
fiecare zi în Cambodgia, unde 
bombardează și incendiază 
așezări umane.

In urmă cu șase luni, pri
mul ministru Lon Noi a fost

Vietnamului 
oficial, cele 
luptă aflate 
sud nu sînt

DELHI 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Indiei, Venkata Giri, 
a semnat un decret prin care 
este dizolvată Adunarea legis
lativă din statul Orissa, iar ad
ministrarea acestui stat trece 
sub controlul președintelui re
publicii. După cum transmite 
agenția Trust Press of India, 
această măsură a fost luată în 
baza hotărîrilor guvernului cen
tral de la Delhi și a recoman
dării făcute 
guvernatorul 
Guvernatorul propune studie-

în acest 
statului

sens de
Orissa.

rea posibilității „formării unui 
guvern de alternativă" în locul 
cabinetului condus de Singh 
Deo, care a demisionat. Acest 
cabinet, format dintr-o coali
ție a partidelor de dreapta, 
în frunte cu „Swatantra", a 
promovat o politică dezapro
bată de majoritatea populației. 
Căderea guvernului Singh Deo, 
prin pierderea majorității în A- 
dunarea legislativă, și trecerea 
statului Orissa sub autoritatea 
președintelui sînt apreciate ca 
un eșec de proporții al forțe
lor de dreapta din India.

SINGAPORE 13 (Agerpres). 
— In ajunul conferinței primi
lor miniștri ai statelor mem
bre ale Commonwealthului, au 
intervenit două elemente noi. 
După cum precizează surse a- 
fricane din Singapore, unde ur
mează să aibă loc reuniunea, 
țările Africii au hotărît ca, în 
cadrul conferinței, să prezinte 
un proiect de rezoluție care 
condamnă guvernele ce spriji
nă țările unde se practică dis
criminarea rasială. Se aprecia
ză că adoptarea unui aseme
nea document ar pune într-o 
situație extrem de dificilă gu
vernul britanic, care și-a măr
turisit intenția de a ridica em
bargoul asupra livrărilor de 
arme către rasiștii de la Pre
toria.

Pe de altă parte, se men
ționează că primul ministru al 
Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
naike, are intenția de a pro
testa împotriva guvernului bri
tanic care nu a consultat țările 
Commonwealthului înainte de 
a hotărî crearea unui centru 
militar de comunicații pe Insula 
Diego Garcia, din Oceanul In
dian. Șeful guvernului ceylo- 
nez consideră, în această pri
vință, ca și oficialitățile de la 
Delhi, că „Oceanul Indian tre
buie declarat o zonă a păcii".

LA
Președintele Boliviei, generalul 
Juan Jose Torres, a acordat un 
interviu unui corespondent al 
agenției poloneze de presă 
PAP, în care a schițat țelu
rile principale ale guvernului 
său. „Scopul nostru — a spus, 
președintele — este eliberarea 
din starea de dependență, ga
rantarea participării maselor în 
toate domeniile de activitate și 
promovarea unei politici exter
ne independente. Ne conside
răm o parte a lumii a treia 
și luptăm pentru independență 
economică conform convingeri
lor noastre care, considerăm 
noi, exprimă interesele Boliviei 
și reflectă realitatea țării noas
tre. Reformele sociale sînt în
făptuite prin mijloace pașnice".

In continuare Juan Torres a 
vorbit despre programul eco
nomic al guvernului denumit 
„strategia dezvoltării". Arătînd 
că

me în agricultură, în sistemul 
de învățămînt și în organiza
rea aparatului de stat, preșe
dintele bolivian a subliniat ne
cesitatea înfăptuirii „unei pro
funde reforme a vieții politice 
și a constituției".

Referindu-se în cursul inter
viului la baza socială a guver
nului său, președintele Torres 
a arătat: „Guvernul meu a 
venit la putere datorită spri
jinului frontului muncitorilor, 
soldaților, țăranilor și intelec
tualilor. Partidele noastre po
litice, care trec acum printr-o 
perioadă de criză — a spus 
președintele — vor putea să-și 
desfășoare activitatea - și în 
viitor dacă se vor reorganiza 
și vor înțelege bine că scopul 
principal îl constituie revoluția 
patriotică". Vorbind despre ro
lul armatei, Juan Torres a 
spus că este încredințat că 
aceasta și-a înțeles rolul după 
lichidarea grupului de ofițeri 
de dreapta.

Declarația premierului 
canadian la încheierea 
vizitei sale în India

MOSCOVA 13 (Agerpres). * 
Centrul de comunicații cos"'’-'® 
la mari distanțe anunță 'că”'-le
la data aselenizării, laboratorul 
cosmic autopropulsat „Luno
hod-1" a parcurs în total 2 930 
m.

Miercuri, paralel cu experi
ențele științifice, au fost per
fecționate metodele de orienta
re a lunohodului pe suprafața 
Selenei.

La început, „Lunohod-1" s-a 
deplasat pe un teren tipic pen
tru părțile plane ale mărilor 
selenare, iar apoi a intrat în
tr-o zonă cu un număr sporit 
de cratere, avînd diametrele 
între 3 și 30 m, unde a dat 
dovadă de bună capacitate de 
manevră. In timpul opririlor 
au fost realizate telefotografii 
panoramice.

La 13 ianuarie au fost par
curși 553 m.

Pentru perioada 13-15 ianu
arie se prevede efectuarea u- 
nor experiențe științifice fără 
deplasarea lunohodului.

AVERTISMENT

PENTRU FUMĂTORI

ORIENTUL APROPIAT
• Apelul parlamentului 

Iordaniei
Orientul Apropiat, 
ring, nu va da 
rioase.

Gunnar Jar- 
rezultate se-

Din presa străină 
nevoit să abandoneze patrio- 
ților jumătatea septentrională 
a tării, o cincime din cei 7 
milioane de locuitori cam- 
bodgieni. Gratie celor 185 
milioane dolari primiți de la 
Washington, armata regimu
lui de la Pnom Penh nu
măra 160 000 de oameni. Dar 
a pierdut deja în luptă, în 
zece săptămîni, zece batali
oane. „Ea rămîne complet de
pendentă de asistența S.U.A., 
de operațiunile de degajare 
executate de cei 12 000 sol
dați saigonezi, precum și de 
susținerea aeriană camuflată 
a forțelor americane", se 
spune într-un raport alcătuit 
pentru Senatul american.

Generalul Lon Noi a tre
buit să renunțe, în decem
brie, la controlul unei noi 
suprafețe de teren, în fața 
forțelor patriotice care, în 
jurul Pnom Penli-ului, au 
strangulat propriu-zis drumu
rile. Șoseaua care duce la 
Kompong Som, unicul port 
al țării, a fost tăiată Ia ju
mătatea lui noiembrie. Nici 
o operațiune, nici un bom
bardament n-a putut încă să 
taie acest cordon ombilical. 
Pnom Penh-ul se asfixiază 
lent, cu cei 600 000 de locui
tori ai săi și un milion de 
refugiați. Nu mai există, în 
prezent, nici benzină, nici 
kerosen pentru avioane. A- 
cestea ar putea, desigur, veni 
din Vietnamul de sud pe 
Mekong; un tanc petrolier 
este, de altfel, gata de trei 
săptămîni să pornească pe 
fluviu. Dar ar trebui, pentru 
aceasta, ca Saigonul să ac
cepte „să-i împrumute" o es
cortă de canoniere. Or, Sai
gonul nu se pronunță afir
mativ. Saigonul vrea mai iu
tii ca Pnom Penh-ul să plă
tească taxele intervenției 
sud-vietnameze în Cambod
gia.

AMMAN 13 (Agerpres). — 
Parlamentul Iordaniei, întrunit 
marți la Amman eu ușile în
chise, a adoptat un apel adre
sat șefilor de state arabe, în 
care solicită ca „evenimentele 
din Iordania să nu fie exa
gerate, iar situația să fie a- 
preciată în mod corespunzător 
pentru a se pune capăt fră- 
mîntărilor care au loc acum 
între membrii aceleiași familii".

american
„E-

• Senatorul 
Edmund Muskie : 
xistă posibilitatea de 
a se ajunge la un a- 
cord între părțile im
plicate în conflict”

mare a comiterii anumitor gre
șeli. Premierul iordanian a fă
cut un apel la încetarea focu
lui pe întreg teritoriul țării, 
arătînd că cei care se vor face 
vinovați de declanșarea osti
lităților vor fi considerați tră
dători de patrie.

Lucrările Adunării Naționale 
iordaniene s-au desfășurat, la 
cererea deputaților, cu ușile. în
chise.

DELHI 13 (Agerpres). — 
Premierul canadian, Pierre 
Trudeau, și-a încheiat vizita o- 
ficială în India, unde a con
ferit cu premierul Indira Gan
dhi și cu alte oficialități de 
la Delhi. In cadrul convorbiri
lor, primul ministru al Indiei 
a exprimat îngrijorarea țării 
sale în legătură cu construirea 
de către Anglia și S.U.A. a 
unor baze militare în Oceanul 
Indian, subliniind că asemenea 
acte „duc la accentuarea în
cordării în această regiune a 
lumii" — relatează agenția 
Press Trust Of india. Cei doi 
premieri au evocat, de ase
menea, o serie de probleme 
înscrise pe agenda conferinței 
țărilor membre ale Common
wealthului, ale cărei lucrări 
încep la 14 ianuarie la Singa
pore.

La încheierea vizitei oficiale, 
Pierre Trudeau a rostit o cu- 
vîntare în fața studenților Uni-

versității „Jawaharlal Nehru" 
din Delhi, în care a evocat in
tenția Angliei de a relua li
vrările de armament către Re
publica Sud-Africană. „Noi am 
ajuns la concluzia — a arătat 
premierul canadian — că fie
care țară în parte este cel mai 
bun judecător .al acțiunilor 
sale politice. Nu altora le re
vine rolul de a spune 
me trebuie să facă țara 
pectivă. Dar, a 
fiecare țară trebuie 
considerare 
sale și să 1 
care, * în 
ar putea 
nu numai 
ci ar aduce . 
crației și păcii în lume, 
aș putea spune ce va 
această eventualitate
Este însă suficient ca un număr 
de țări să se retragă d 

Commonwealth pentru a 
declanșa o reacție în lanț".

JJ

Interesele arabe dea
supra oricăror motive 
de disensiune

AMMAN 13 (Agerpres). -- 
Regele Arabiei Saudite, Feisal, 
a dat publicității o declarație 
în care cheamă autoritățile ior
daniene și unitățile palestiniene 
să respecte acordurile de la 
Cairo și Amman.

Suveranul saudit subliniază 
că interesele 
cauzei arabe trebuie să 
prioritate asupra oricăror 
tive de disensiune.

superioare ale 
aibă 
mo-

CAIRO 13 (Agerpres). — Se
natorul american Edmund Mu
skie și-a încheiat vizita între
prinsă în capitala R.A.U., unde 
a fost primit marți de preșe
dintele Anwar Sadat. Senato
rului american i-a fost prezen
tat punctul de vedere al gu
vernului egiptean în legătură 
cu actuala situație din Orien
tul Apropiat. După întrevede
rile avute cu oficialitățile 
R.A.U., Edmund Muskie a de
clarat, potrivit agenției UPI, 
că „a avut posibilitatea să ca
pete o perspectivă mai largă 
asupra problemelor din această 
zonă". El a arătat că, după pă
rerea 
de a
între părțile implicate în con
flict și că negocierile reclamă 
multă răbdare. Muskie a opi
nat că țelul național al Egip
tului de a-și recăpăta terito
riile este legitim și, totodată, 
că dorința Israelului de a a- 
vea frontiere sigure este justi
ficată.

• O nouă întrevedere 
Hussein — Bahi 
Ladgham

(Agerpres).
al Iordaniei, ca- 
clinica „Fitzroy 
Londra, a avut

„R.A.U. nu va permi
te nimănui să-i impu
nă condiții” — decla
ră președintele Anwar 
Sadat

a. c.

CAIRO 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe U- 
nite, Anwar Sadat, a făcut cu
noscut că „guvernul egiptean 
va depune toate eforturile pen
tru a evita vărsarea de sînge 
după expirarea acordului de în
cetare a focului în zona Cana
lului de Suez, la 5 februarie 

, anunță agenția MEN.
In declarația făcută cadrelor 
de conducere din Ministerul 
Justiției, șeful statului egiptean 
a subliniat că R.A.U. nu va 
permite îjimănui să-i impună 
condiții. Actualul acord tem
porar de încetare a focului, a 
spus președintele R.A.U., nu va 
fi prelungit dacă misiunea re
prezentantului special al secre
tarului general al O.N.U. în

Noi incidente la Belfast
BELFAST 13 (Agerpres). — 

In noaptea de marți spre 
miercuri, în capitala nord-irlan- 
deză s-au produs noi incidente 
între populație și membri ai 
trupelor britanice staționate în 
Ulster, Tinerii manifestanții, a- 
flați în cartierul catolic Bal-

in- 
or-

lymurphy, au lansat sticle 
cendiare asupra forțelor de 
dine care patrulau în acel sec
tor. Militarii au intervenit, a- 
restînd 12 persoane.

Noile incidente din Belfast au 
intervenit după o perioadă mai 
mare de calm.

sa, există posibilitatea 
se ajunge la un acord

LONDRA 13 
Regele Hussein 
re se află la 
Nuffeield" din
miercuri o nouă întrevedere cu 
Bahi Ladgham, președintele 
Comitetului Superior Arab, în
sărcinat cu supravegherea nor
malizării situației din Iordania. 
Surse ale Ambasadei iordaniene 
din Londra — citate de agen
ția France Presse — au făcut 
cunoscut că atît discuțiile de 
marți, cît și cele de miercuri 
au fost „amicale și cordiale", 
și că Bahi Ladgham a prezen
tat suveranului hașemit o in
formare asupra misiunii ce i-a 
fost încredințată. In capitala 
Marii Britanii se menționează 
că regele Hussein, care ur
mează să părăsească clinica joi, 
va 
la 
la

maj rămîne o zi sau două 
Londra înainte de a reveni 
Amman.

• Dezbaterile „încuiate” 
din Adunarea națio
nală iordaniană

AMMAN 13 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Iordaniei, Wasfi Tal!, 
a făcut marți o declarație în 
fața membrilor Adunării Na
ționale, convocată pentru a e- 
xamina evoluția evenimentelor 
din țară. Wasfi Tall a subli
niat că normalizarea situației 
în Iordania nu poate fi reali
zată decît pe baza respectării 
ordinii și legii.

Referindu-se la. acordurile în
cheiate la Cairo și Amman, pri
mul ministru a precizat că au 
fost obținute succese în dome
niul aplicării acestora, cu spri
jinul Comitetului Superior A- 
rab. El a menționat, totodată, 
că există încă numeroase difi
cultăți care împiedică normali
zarea efectivă a situației. Prin
tre acestea, se află imposibi
litatea autorităților de a exer
cita controlul asupra întregului 
armament existent în orașe și 
în special în unele cartiere ale 
capitalei, precum și tensiunea 
care s-a creat la Amman ca ur-

e anu- 
res- 

subi'niat el, 
să ia în 

efectele politicii 
nu adopte măsuri 
cazul de față, 
pune în pericol 
Common wealth-'il, 

: prejudicii demo- 
Nu 

face în 
Canada.

Ultimele pregătiri 
în vederea lansării 

navei spațiale 
Apollo-14“

CAPE KENNEDY 13 (Ager
pres). — Marți după-amiază au 
început la baza de lansări spa
țiale Cape Kennedy ultimele 
pregătiri în vederea lansării 
navei spațiale „Apollo-14", pre
văzută pentru ziua de 31 ia
nuarie. Se efectuează prima „nu
mărătoare inversă" simulată, 
care va dura șase zile.

Membrii echipajului — as- 
tronauții Alan Shepard, Stuart 
Roosa și Edgar Mitchell — in- 
trați luni în carantină, au efec
tuat antrenamente la simula
toarele pentru starea de inpon- 
derabilitate. In cadrul acestor 
pregătiri, astronauții vor urca, 
săptămîna viitoare, la bordul 
cabinei de comandă și vor si
mula toate operațiunile prece- 
dînd lansarea propriu-zisă.

r
l
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Perspectivele industriei de aluminiu din
BELGRAD 13 (Agerpres). 

— In anii următori, indus
tria de aluminiu din Iugos
lavia va cunoaște o puterni
că dezvoltare. In diferite lo
calități din țară se află în 
construcție obiective ale in
dustriei de aluminiu care 
vor face ca, din exportator 
de bauxită Iugoslavia să de
vină exportator de aluminiu 
și de produse prelucrate din

metal. Noul combinat 
Titograd va furniza

acest 
de la 
anul acesta primele tone de 
aluminiu. O dată cu încheie
rea primei faze a construc
ției, acest combinat va reali
za o producție anuală 
50 000 tone aluminiu 
200 000 tone alumină.

Planurile de dezvoltare a 
industriei aluminiului pre
văd, de asemenea, construi-

de
Și

rea unei uzine la Mostar, cu 
o capacitate 
alumină, iar 
mează să fie 
senița și va
400 000 tone

Unități ale
sînt prevăzute, de asemenea, 
a fi înființate și în Croația. 
Astfel, la Șibenik se află în 
construcție un combinat de 
aluminiu, care va produce

de 200 000 tone 
altă uzină ur- 

ridicată la Vla- 
produce anual 
alumină.
acestei industrii

LONDRA 13 (Agerpres). - 
Numărul deceselor din Marea 
Britanie provocate de boli care 
au legătură cu fumatul este 
de aproximativ 100 000 anual, 
a informat programul de te
leviziune al BBC, „Panorama". 
Peste 30 000 de oameni mor 
în fiecare an din cauza can
cerului pulmonar, a 
aceeași sursă.

Pe de altă parte, 
regal ai medicilor din 
Britanie a lansat un 
ment solemn împotriva fuma
tului, arătînd că un om in vir- 
stă de 35 de ani care fumea
ză sacrifică in medie cinci 
ani și jumătate din viața sa. 
„Decesele premature și bolile 
grave provocate de tutun au 
atins in prezent proporții îngri
jorătoare", se afirmă in rapor
tul întocmit de „Royal Colle
ge".

precizat

Colegiul 
Marea 

avertis-

CONSTANȚA 

RADIAȚIILOR SOLARE

PE SCURT. PE SCURT. PE SCURT • PE SCURT
La Cairo a sosit miercuri 

într-o vizită oficială Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. El va participa

al
Și 

la festivitățile prilejuite de în
cheierea construcției comple
xului hidrotehnic de la Assuan.

La Budapesta, a fost 
semnat un protocol cu privire 
la schimbul.de mărfuri și plăți 
între Ungaria și Polonia pe 
anul 1971. Potrivit acordului, 
schimbul de mărfuri între cele 
două țări semnatare va. creș-i 
te cu 8 la sută în comparație: 
cu nivelul anului 1970,

Ministrul tunisian al a- 
facerilor externe, Mohammed 
Masmoudi, a avut marți, la 
Washington, o întrevedere cu 
secretarul de stat american, 
William Rogers. Au fost exa
minate evoluția situației din 
Orientul Apropiat și perspec
tivele deschise de reluarea 
misiunii Jarring.

Poliția spaniolă a arestat
30 de studenți. în urma unui 
raid efectuat în cetatea uni
versitară madrilenă. Totodată, 
autoritățile franchiste au e- 
fectuat percheziții la domici
liul unor persoane considerate 
„periculoase pentru ordinea 
publică".

@ Președintele Republicii 
Niger, Diori Hamani, și-a înce
put turneul său vest-european, 
sosind marți la Roma. In capi
tala italiană, Diori Hamani a 
avut o întrevedere cu președin
tele Giuseppe Saragat. Printre 
problemele examinate de cei 
doi șefi de state, relațiile eco
nomice dintre Italia și Niger 
au reținut în mod deosebit a- 
tenția.

După Roma,
etape ale turneului 
telui Nigerului 
Bruxelles

La 13 ianuarie, a sosit la 
Moscova Gerhard Schr.oeder, 
președintele Comisiei pentru 
afacerile externe a Bundestagu- 
lui R. F. a Germaniei, vice
președintele Uniunii Creștin-- 
Democrate, anunță agenția 
TASS.

Iugoslavia
anual 100 000 tone, iar în a- 
propiere o fabrică de alumi
nă cu o capacitate de 100 000 
tone.

După cum se știe, Iugosla
via dispune de mari rezerve 
de bauxită, situîndu-se prin
tre primele țări din Europa. 
Anul trecut, în rriinele de 
bauxită s-a realizat o pro
ducție de peste 2 200 000 
tone.

I 
I 
I 
I I
I
I 
I 
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® Un atac cu bombe a avut loc în noaptea de marți 
spre miercuri asupra locuinței lui Robert Carr, ministrul 
muncii și productivității al Marii Britanii. Clădirea și au
tomobilul ministrului au suferit avarii.

Ministrul de interne, Reginald Maudling, care ține lo
cul primului ministru, Edward Heath, plecat la Singapore 
pentru conferința Commonwealth a ordonat imediat lu
area celor mai urgente măsuri de protecție a membrilor 
guvernului britanic și deschiderea unei anchete pentru 
descoperirea atentatorilor .

# Guvernul japonez a ho
tărît să înființeze, în cursul 
acestui an, la Tokio, „Centrul 
asiatic al UNESCO", cu scopul 
de a intensifica schimbul ile 
culturale și de a impulsiona 
activitatea de restaurare a 
monumentelor de artă din a- 
ceastă regiune. In planurile vii
torului centru figurează, prin
tre altele, lucrările de restau
rare a monumentelor istorice 
și de artă de la Borobudur din 
Indonezia și a celor de la 
Mohenjo Daro din Pakistanul 
de Vest.

In același timp, centrul din 
Tokio se va ocupa și de pre
gătirea cadrelor necesare eco
nomiei și altor domenii ale vie
ții sociale din țările în curs 
de dezvoltare din zona amin
tită.

Oliver Wright, înalt func
ționar britanic la Foreign Offi
ce, a sosit miercuri la Monte
video pentru a studia împre
ună cu autoritățile uruguayene 
modalitățile de obținere a eli
berării ambasadorului britanic, 
Geoffrey Jackson, răpit săptă- 
mîna trecută. In aceeași zi el 
s-a întîlnit cu ministrul de ex
terne, Jorge Peruano. Diploma
tul britanic va conduce, totoda- 

activitatea Ambasadei Ma- 
Britanii pînă 
Jackson.

tă, 
rii 
lui

la eliberarea

La invitația 
afacerilor externe 
Stefan Jedrychowski, miercuri 
a sosit Ia Varșovia într-o vizi
tă oficială Rudolf Kirchschlae- 
ger, ministrul de externe al 
Austriei.

ministrului 
al Poloniei,

(Ti pami

vor 
și Paris.

următoarele 
președin
ți Bonn,

Viena își <
conferința

desfășoară
1 O.N.U.

O' La 
lucrările 
consacrată adoptării unui pro
tocol asupra substanțelor psi
hotrope. Sînt reuniți 399 de 
delegați din 50 de state și re
prezentanți ai unor organiza
ții internaționale. Din țara 
noastră participă, în calitate 
de observator, Dionisie Bircea, 
consilier la Ambasada român:) 
din Viena.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concur

sul nr. 2 din 13 ianuarie 1971
Fond general de

1 108 144 lei.
Extragerea

27 18
Fond de 

lei.
Extragerea

20 6
Fond de premii • 

lei.

premii :

I : 33 1 21 5

premii :

a II-a :

581 239

35 25 7

526 905

HOUSTON 13 (Agerpres). — 
James Arnold, profesor la U- 
niversitatea din California, a 
declarat la Houston, cu prile
jul celui de-al doilea Congres 
al specialiștilor în studii sele
nare, că examinarea erectului 
radiațiilor solare asupra roci
lor lunare demonstrează că 
timp de milioane de ani ener
gia iradiată de Soare a ră
mas constantă. Prin 
opinează savantul 
cei care au explicat 
erei glaciare pe Terra prinlr-o 
scădere a intensității respecti
vei radiații vor trebui să gă
sească o altă ipoteză.

Evoluția radiației solare in 
timp a putut fi urmărită pe 
Lună deoarece satelitul natu
ral al Pămintului nu este pro
tejat de o atmosferă, fapt 
care permite razelor să lase 
pe roci „urme" inteligibile 
pentru specialiști. Or, de mi
lioane de ani, activitatea so
lară a dat dovadă de o re
marcabil regularitate, a spus 
James Arnold.

urmare, 
american, 

apariția

BALENELE SE „SINUCID"

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Un număr de 29 de balene 
s-au „sinucis" recent, arun- 
cindu-se pe plaja Insulei San- 
Clemente, din apropierea ora- 
șului Los Angeles. Pînă in 
prezent, cazuri similare au măi 
fost semnalate De litoralul a- 
tlantic al Statelor Unite, dar 
nimeni nu a putut da, deo
camdată, vreo explicație plau
zibilă acestui fenomen. Unii 
specialiști americani înceaică 
să explice fenomenul prin ipo
teză că balena „conducătoare", 
care este urmată de întregul 
grup, nu ar fi izbutit să deter
mine la timp adincimea apei, 
în timp ce alții socotesc 
balena, îmbolnăvindu-se. 
poposit în 
într-o zonă puțin adincă pen
tru a se odihni, antrenind cu 
sine întregul grup de mami- 

„eșuat"

că
a

mod intenționat

fere marine, care a 
ulterior pe plajă.

RĂPITORII AMBASADORULUI 

ELVEȚIAN ÎN BRAZILIA OFERĂ 

„GARANȚII SUPLIMENTARE"

RIO DE JANEIRO 
gerpres). - Răpitorii 
dorului 
Bucher, 
din Rio 
în care 
va fi eliberat imediat după so
sirea la Santiago de Chile sau 
Alger a celor 70 de deținuți 
politici eliberați".

Declarația, care este însoți
tă de semnătura ambasadoru
lui răpit, a fost adresată poli
ției in urma cererii autorită*;!or 
de a li se furniza „garanții 
suplimentare" pentru aplicarea 
acordului incheiat cu cei ce 
l-au sechestrat pe diplomatul 
elvețian.

13 (A- 
ambasa- 
Brazilia, 

poliției
elvețian în 

au transmis 
de Janeiro o declarație 
confirmă că „ostaticul

VISCOL PUTERNIC

IN ȚINUTUL ALTAI

13 (Agerpres). - 
zile, în ținutul

MOSCOVA 
Timp de trei 
Altai, din Siberia de vest, a 
bintuit un puternic viscol, 
teza vintului atingînd 
m/secundă - anunță 
TASS. In unele locuri, 
a smuls acoperișurile
deteriorat liniile electrice 
de telecomunicații.

Comisia 
urmărilor 
prin radio 
tățile mai
curățarea zăpezii de pe liniile 
de comunicații, au fost tri
mise mijloace tehnice puterni
ce.

vi- 
35-40 

agenția 
vintul 

aș*

pentru combaterea 
uraganului menține 
legătura cu locaii- 
îndepărtate. Pentru
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