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Petroșani, strada Republicii tyr. 90.

Telefoaneredactor 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- 
țămint — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

pe tront larg
la

obiectivelor
social
culturale

construcția

res-
100

Colectivul constructorilor 
din cadrul Grupului de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H. 
a făcut trecerea din anul de ■ 
curînd încheiat în cel nou, 
fără a întrerupe firul succe
selor în muncă. Activitatea 
la obiectivele social-culturale 
din planul pe 1971 a dema
rat bine din primele zile 
și continuă cu avînt sporit 
pe un front larg.

Avînd asigurate front de 
lucru corespunzător noilor 
sarcini, materiale și forțe de 
muncă, șantierele Grupului 
T.C.H. au desfășurat lucră
rile la nivelul exigențelor 
de plan reușind să realizeze 
în prima decadă a lunii ia
nuarie 1 100 mii lei volum 
de lucrări și să îndeplinească 
planul fizic al perioadei 
pective în proporție de 
la sută.

Se remarcă îndeosebi 
mul susținut cu care
muncește la noile blocuri de 
locuințe din microraionul 
petroșănean Aeroport VI ex
tindere : H 3—1 cu 60 de a- 
partamente, E 3—1 și E 3—2 
cu cîte 100 de apartamente, 
E 13 cu 20 de apartamente 
proprietate personală, D 2—1 
cu 60 de apartamente, pe
care le înalță constructorii 
șantierului Petroșani. In
timp ce la H 3—1 se execu
tă zidăria la parter, la blo
curile E 2—1, E 3—2 și
D 2—1 se toarnă betoane la 
fundații, se lucrează la ele
vații. Sînt avansate cel mai 
mult lucrările la H 3—1 iar 
blocurile E 3—1, E 3—2 și 
D 2—1 se vor pregăti cu 
fundațiile betonate, elevațiile 
și placa peste subsol, astfel 
ca îndată ce timpul se va 
încălzi, spre primăvară, și 
va permite, să se treacă la 
montarea panourilor de pre
fabricate. In acest răstimp, 
la poligonul de prefabricate 
din Livezeni se lucrează in
tens (pe două schimburi) la 
fabricarea panourilor nece
sare.

La șantierul Vulcan acti
vitatea este concentrată la

(Continuare în pag. a 3-a)

Comitetului

al Consiliului

Vineri după-amiază, a avut loc ședința 
Comitetului executiv al Consiliului popular 
municipal care a luat în discuție modul cum 
s-au dus la îndeplinire în unitățile econo
mice tutelate de consiliile populare sarci
nile în legătură cu îmbunătățirea protecției 
muncii și respectarea normelor de tehnică 
a securității, precum și realizarea planului 
de măsuri pentru lichidarea urmărilor inun
dațiilor din primăvara și vara anului trecut.

De asemenea, comitetul executiv a apro
bat rapoartele și proiectul de hotărîre cu 
privire 
cale și 
nicipal 
supuse 
Iar municipal din 22 ianuarie a. c.

1966 1970

A 3-A

executiv

popular

la adoptarea planului economiei lo- 
a bugetului Consiliului popular mu- 
pe anul 1971, documente care vor fi 
dezbaterii sesiunii Consiliului popu-

municipa

Ședinja

Hotărîri
ale

Consiliului

muncii la domiciliu

in pagina
4

de

Privind folosirea

pentru executarea unor 
articole de artizanat

UN CINCINAL RODNIC
pentru preparațiile municipiului

I 
I
I
I

Ca filiala O.N.T. din Petroșani se primesc înscrieri pen
tru o croazieră pe Mediterană, excursie de 30 de zile cu 
motonava „Varna“. Traseul cuprinde cele mai frumoase 
localități turistice situate pe coasta Meditenanei, precum și 
unele capitale ale țărilor vizitate, între care amintim Na
poli, Roma, Lisabona, Madrid, Ins. Azore, Ins. Canare, Gi
braltar, Las Palmas, Casablanca, Palermo etc.

Costul excursiei este de 14 800 lei. Durata, între 3 apri
lie și 2 mai a. c.

II 
I 
I

Privind aplicarea 
experimentală a salari
zării pe bază de cote 
procentuale a lucrăto
rilor din comerț9

(Continuare în pag. a 3-a)

Valea Jiului

al

(Continuare în pag. a 3-a)

cîștig
din mimi
că o serie

rit- 
se

Prof. VICTOR IAȚENCO, 
președinte al Consiliului municipal 

al Organizației pionierilor

Dr. 4ng. I. CRĂESCU, 
inginer șef preparare, C.C.P.

nostru, cu 
ale con- 
cu minți

de 
tone, pre- 
celui de-al 
Partidului

Astfel, față de recupera-

s
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(Continuare în pag. a 3-a)

românești respirînd forță 
toată ființa sa, s-o fi vă- 
o dată, de două, de zece 
să-i fi simțit în față res-

șarja 
dreptul 
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Dezvoltarea industriei carbo
nifere în cincinalul 1966—1970 
a urmat mersul ascendent al 
tuturor ramurilor industriale 
din țara noastră avînd ca prin
cipal obiectiv atingerea și de
pășirea, la finele intervalului, 
a nivelului de producție 
20—22 milioane de 
văzut în Directivele 
IX-lea Congres al 
Comunist Român.

In contextul general al dez
voltării industriei carbonifere 
din țara noastră s-au încadrat 
și unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani a căror producție de 
cărbune brut reprezintă cca. 37 
la sută din totalul pepducției 
de cărbune extras în R.S.R.

Creșterea cu 38 la sută, în 
anul 1970, față de anul 1965, 
a producției de cărbune brut 
extras din minele bazinului 
carbonifer al Văii Jiului, a 
impus concomitent și dezvolta
rea corespunzătoare a uzinelor 
de preparare din cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani. In 
acest scop, au fost executate 
multiple modificări și raționa
lizări la preparațiile Petrila și 
Lupeni, iar la preparația Co- 
roești — construită în perioa-

da anilor 1961—1965 — s-a tre
cut la funcționarea în regim 
normal de lucru. In felul a- 
cesta, cantitatea de cărbune 
brut supusă proceselor de pre
parare în cadrul celor trei u- 
nități a crescut, în anul 1970, 
în. raport cu anul 1965, cu pes
te 1,7 milioane de tone, iar pro
ducția, netă de cărbune prepa
rat cu aproape 1,4 milioane de 
tone.

Capacitatea orară de prepa
rare a cărbunelui brut, la cele 
trei preparații, se ridică în pre
zent la cca. 1 500 tone, adică 
cu 500 tone mai mult față de 
anul 1965, aceasta pe seama 
intrării normale în funcțiune 
în anii cincinalului a instala
țiilor de preparare la Coroești 
și a creșterii gradului de uti
lizare a utilajelor de prepara
re și transport la preparațiile 
Petrila și Lupeni.

Numeroasele îmbunătățiri teh
nice aduse proceselor tehnolo-

Sporite valenfe
educațional-formative în

ACTIVITATEA PIONIEREASCA

La fiecare sfîrșit și început 
de an se obișnuiește să se pri
vească analitic rezultatele ob
ținute, cîntărindu-se plusurile 
și minusurile din activi
tate, stabilindu-se în ace
iași timp coordonatele activi
tății viitoare. Procedînd la o 
astfel de analiză, de astă dată 
avînd în vedere activitatea 
pionierească a Văii Jiului, se 
poate constata că au existat 
rezultate incontestabile, creîn- 
du-se astfel premisele unei ac
tivități viitoare cu sporite va
lențe educațional-formative.

Considerăm necesar să ară
tăm că cei aproape 400 de co
mandanți de pionieri, alături 
de conducerile de școli, îndru
mați permanent și cu compe
tență de organizațiile de par
tid, au manifestat un interes 
sporit față de activitățile cu 
pionierii, acordîndu-se aten
ție mai ales aspectului calita
tiv al acestora. S-a manifestat 
cu pregnanță străduința facto
rilor răspunzători de această 
importantă problemă, de a cu
noaște mai mult sfera de n- 
terese a copiilor, preocupările 
lor și de a veni în întîmpina- 
rea acestora cu un arsenal 
sporit de activități, menite a 
ridica gradul de atradivitate. 
inventivitate și fantezie speci
fice muncii cu pionierii.

Considerăm ca 
bun, 
sută din totalul 
vîrstă pionierească au fost cu
prinși in Organizația pionieri-

lor și că primirea școlarilor s-a- 
făcut cu mai multă atenție, 
momentul respectiv transfor- 
mîndu-se într-o mică sărbătoa
re a fiecărui detașament.

Momente tot atît de emoțio
nante le-au constituit și ieșiri
le din pionierat, în cadrul că
rora, elevii claselor a VIII-a au 
retrăit cele mai frumoase acti
vități ale anilor de pionierie 
și s-au angajat ca în viață să 
pășească mereu „Tot înainte".

Referindu-ne la activitățile 
propriu-zise se poate aprecia 
că în majoritate s-au desfășu
rat în aer liber sub forma dru
mețiilor, expedițiilor, întrece-

pilor sportive, taberelor în cor
turi sau la cabane, activităților 
social-utile etc.

Acestea, completate cu o bo
gată activitate culturală, sau în 
cercuri cu întîlniri sau vizite 
în întreprinderi, au ajutat la 
formarea trăsăturilor de carac
ter necesare viitorului cetățean 
al țării, au contribuit la edu
carea patriotică, la educarea 
dragostei față de partid. Stu
diind istoria patriei pe „viu" 
au făcut cunoștință cu trecutul 
glorios al poporului 
realizările deosebite 
strucțîei socialiste, 
nații noștri oameni.

Apreciem ca un 
muncii cu pionierii 
cipiul nostru, faptul 
de acțiuni au devenit tradițio
nale, antrenînd o mare masă 
de pionieri la pregătirea și
desfășurarea acestora. Așa de

gice, organizarea mai bună a 
producției și a muncii, ridica
rea continuă a calificării per
sonalului, au condus la creș
terea permanentă a selectivită
ții instalațiilor specifice proce
sului de preparare și, implicit, 
a indicelui global de recupe
rare și a extracției în sorturi 
superioare de cărbune prepa
rat.
rea globală a anului 1965 de 
75,8 la sută, s-a realizat în a-

nul 1970, pe ansamblul prepa- 
rațiilor din Valea Jiului, o re
cuperare de 76,6 la -sută, ceea 
ce reprezintă o creștere — pe 
seama măsurilor arătate — de 
cca. 1 la sută a producției nete 
de cărbune preparat. In mod 
specia] trebuie menționat apor
tul preparației Imperii, unde, 
în perioada amintită, indicele 
de recuperare a fost depășit cu 
1,8 puncte. In același timp, s-a 
îmbunătățit simțitor și extrac
ția de sorturi superioare de 
cărbune preparat, expresie fi
delă a creșterii gradului de se
lectivitate a instalațiilor. In a-

S-a deschis patinoarul 
de la Casa navomodeliștilor
Ieri, 

deliștilor 
orele 8—20. 
adu Iți.

s-a deschis patinoarul amenajat la Casa navomo- 
din Petroșani. El va funcționa în fiecare 

Intrarea: 1 leu pentru copii, 2 lei
zi între 
pentru

FILATELIE
In cadrul 

telie de pe 
cultură, tov. Nicolae Popon

cercului de fila- 
lîngă Casa de

Dimineață

ora 10,vorbește astăzi, la 
despre „Istoria poștei româ
nești".

de basme
de cultură din Petroșani esteIn sala de lectură a Casei

organizată astăzi, la ora 10, o dimineață de basme pentru 
copii, susținută de L. Teodorescu.

Pentru întreținerea 
drumurilor

încă de la începutul anu
lui 1971 problema întreți
nerii drumurilor din muni
cipiul nostru a stat în aten
ția lotului Petroșani din 
cadrul Direcției județene de 
drumuri, executîndu-se o se
rie de lucrări care asigura 
circulația în bune condițiuni.

Astfel, pe drumul ce duce 
spre cabana Rusu au 
transportate și împrăștiate 
de la 1 ianuarie pînă a-

cum peste 260 de tone d 
material antiderapant (pia
tră concasată, zgură etc.), 
s-au desfundat și curățat 
șanțurile și canalele de scur
gere.

Lucrări asemănătoare au 
fost executate și pe drumu
rile care duc la cabana 
Cîmpu lui Neag și Cimpa 

fost asigurînd în acest sezon o 
circulație mai bună pentru 
toate tipurile de mașini.

un rezultat
faptul că peste 90 

elevilor

In hala de ajustaj a laminorului de 650 mm. Foto : V. ONOIU

PRIM-PLANURI
Televiziunea română ne-a 

oferit, în ultimele zile ale 
anului ’70, unul dintre cele 
mai tonifiante prim-planuri 
din cîte am avut ocazia să 
vedem pe micul ecran în 
decurs de un an. Un prim- 
plân cu unul dintre eroii 
Hunedoarei de foc — Eroul 
Muncii Socialiste, Ștefan 
Tripșa.

Nu telecronica acelui prim- 
plan ne străduim s-o redăm 
în aceste cîteva rînduri în 
care, la urma urmelor, se 
poate ghici și un pic de mîn- 
drie că eroul e unul de-ai 
noștri, de pe meleaguri hn- 
nedorene. Ceea ce vrem să 
spunem depășește limitele 
unei telecronici, pătrunde în 
sfera considerațiilor de ordin 
etic pe marginea unui fapt. 
Era în răspunsurile eroului 
în prim-plan acea franchețe 
pe care o găsești condensată 
la elementul de clasă cel 
mai avansat, omul călit în 
bătăliile de pe frontul mun-

cii. Cînd omul caracterizat 
de această franchețe a spus 
da ! s-a și raliat la o ac
țiune a colectivului și a pus 
umărul solid pentru ca iniția
tiva să depășească punctul

Coordonate 
hunedorene

inert zero. Asemenea oameni 
are cu sutele Hunedoara in
candescentă, are cu sutele și 
Valea Jiului carboniferă, fie
care dintre ei putînd fi un 
erou de prim-plan. Trebuie 
să fi văzut citadela siderur
giei 
din 
zut 
ori,

pirația fierbinte, ca să-ți dai 
seama că lingă asemenea co
loși e firesc să se nască eroi. 
Sau trebuie să fi străbătut 
de cîteva ori galeriile sub
terane ale Lupeniului, de pil ■ 
dă.

Așteptam răbdător pe 
platforma oțelăriei 1, un om. 
E o impietate să „rupi" de 
lîngă soarele-șarjă, atunci 
cînd el clocotește mai fier
binte, pe cel care veghează 
zbuciumul titanic al mate
riei scăpate din strînsoarea 
de fier a coeziunii molecu
lare. Cînd se naște o 
spectacolul e de-a 
fascinant pentru cel
urcă prima sau chiar a ze
cea oară pe platformă. Cel 
pe care-1 așteptam era mai 
strul șef Tiberiu Sirca, „un 
om care se identifică cu oțe- 
lăria", cum îl recomandase
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nu

dacă 
de 

i dai

se vede 
e pe plac 
ia la harță 
lice pac I 
fără motive, 
pentru un fleac.

care o 
sînteți 

Lăsuți-o

|

Nu 
țiile pe care ni le-ați 
dat pentru vacanță...

Le curmă disputa 
Truditoarea Mină : 
- Vă certați zadarnic 
Căutind lumina : 
A fost 
Sau a 
Te-am 
Te-am
Ce v-ați face, oare, 
Singuri

I — Bineînțeles
nu, fii liniștit...

Vă mulțumesc... 
mi-am făcut lec-

— DE CE bei vinul 
prin furtun ?

— Medicul m-a sfă
tuit să stau departe 
de băutură.

LA LECȚIEI
MIEZUL nopții. La—R— Ce știi despre 

comisariatul de poli- Volga ?
ție sună telefonul. — Cîntecul edecari-

acear-
îndrepte 

cea bună“

înI
II

NU-I spuneți nicio
dată celei pe 
iubiți că nu 
demn de ea.
să descopere singură 
mai tîrziu.

LA MEDIC :
— Cură de slăbire 

sigură : înainte de ma
să o oră plimbare în 
aer liber, iar apoi să 
nu mîncați nimic.

INTKE prieteni :
— Poți să-mi

100 lei pînă la întîi ? 
Da, dar cu o sin

gură condiție, i 
îmi dai cuvîntul 
onoare că nu mi-i 
înapoi.

— Cum așa ?
— Fiindcă nicioda

tă nu te ții de cuvînt.

UN ELEV se duce 
glonț la profesor în 
prima zi de școală i

— Spuneți-mi, mă 
veți pedepsi pentru 
un lucru pe care 
l-am făcut ?

— Ajutor, ajutor I 
Veniți repede ! strigă 
o voce îngrozită.

— Dar ce se întîm-f 
plă acolo ? <

— O pisică a intrat ' le lor. 
pe geam la mine 
cameră. Repede !

lor, domnule profe
sor.

TREI prieteni 
•X cută despre locuințe-

— Camera mea es
te atît de mică, se 
plinge primul, încît a- 
tunci cînd îmi îmbrac 
haina trebuie să-mi 
scot brațele pe geam.

— A mea, spune ce
lălalt, e și mai mică : 
dacă vine 
cînd 
buie 
prin

— Ei, domnule 1 Și 
pentru un 
fleac ne deranjați 1: 
ora asta ?

— Nici un domnu
le ! Aici e papagalul 1

REBUS • REBUS
(1812—1818) care 
mai mult viața 
de moșneni din 
1821; 2) „...orîn- 
Tudor pentru a 
Satul din Mehe-

ORIZONTAL: 1) Domnitor fanariot 
prin dările noi introduse a înrăutățit și 
țăranilor din Țara Românească — Fiul 
Vladimir, conducătorul răscoalei din anul 
duită" prevăzută în proclamația dată de 
înlocui conducerea țării — A însemna; 3)
dinți de unde a început răscoala — Murdar (fig.); 4) Sat 
în Maramureș — Personaj cu caracter de tip — 1100 la 
romani; 5) ...Românească, cuprinsă de răscoala lui Tudor 
— In frunte — Nicovală (reg.); 6) A nu putea suporta tira
nia boierilor și a domnitorilor, sentiment puternic al Iui 
Tudor Vladimirescu — Nul încurcat; 7) „Patria este... iar nu 
tagma jefuitorilor" mare adevăr formulat de Tudor Vla
dimirescu — Pămîntul țăranilor; 8) Regiune antică pe ma
lul Adriaticii — Punct pe sfera cerească; 9) „înțelegeri" 
încercate de Tudor cu turcii în momentul cînd Eteria l-a 
părăsit, de teama unui atac otoman — Luat la mijloc!; 10) 
Sere încurcate — Mulțimea de țărani participant la răs
coală — Centru de basma !; 11) Face parte din Eteria! — 
Epocă — Tare încurcat — Servește!; 12) A .încerca să-1 
suprime pe Tudor așa cum au făcut-o boierii rămași în 
București.

VERTICAL: 1) Oamenii lui Ipsilanti care l-au prins 
pe Tudor și l-au oinorît Ia 26 mai 1821 — Oltul, trecut de 
Tudor cu mulțimea răsculată îndreptîndu-se spre Bucu
rești; 2) A da apă — Țărani din județele Mehedinți, Gorj 
etc. participanți Ia răscoală (sing.); 3) Crudă la mijloc ! — 
Rărit; 4) Nume feminin — Bucureștiul în care Tudor a 
intrat triumfător la 21 martie și unde norodul i-a făcut o 
călduroasă primire (dim.); 5) A afla — rămas pe Ioc (reg.)
— Vladimirescu Tudor; 6) Pere! — Bîtă — Veche măsură 
de capacitate în Olanda; 7) Cu aer proaspăt — Alexandru I 
al Rusiei care pînă Ia urmă a dezaprobat mișcarea revo
luționară condusă de Tudor; 8) A afla — Fluviu în 
U.R.S.S.; 9) Pe cai (sing.) — Piatră cu litere săpate; 10) 
„Aliați" așa cum constata Tudor că erau boierii greci și 
cei băștinași pentru a stoarce poporul — Vedea numai pe 
centru! — 1821 este cel al răscoalei Iui Tudor Vladimi
rescu; 11) Alt fluviu în U.R.S.S. — Cinci au trecut pînă în 
mai, timp în care Tudor a înlăturat boierimea de la cîrma 
țării; 12) Antifeudal și anti... era caracterul răscoalei con
dusă de Tudor — Țară care ducea o politică de doborîre 
a Turciei în preajma răscoalei; 13) A se răzvrăti împotriva 
orînduirii boierești așa cum au făcut-o țăranii în anul 1821
— Atributul vieții asuprite a țăranilor (mase).

Dicționar : AAM UDIT ILAU
Prof. I. 1VANESCU

doctorul 
sînt bolnav tre - 
să-i arăt limba 

ușă. 
Astea-s fleacuri ! 

In camera mea dacă 
intră soarele 
buie să ies... 

asemenea șk 
1^ 

că să 
calea 
bețivan :

— Cine te obligă să 
bei atîta ?

— Nu mă obligă ni
meni, sînt voluntar...

8
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să vă las ?

MOR ALA: L
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olandeze știu

le
se 

Cit al 
Chiar 
Chiar

E fiindcă in lume
II ține-o batistă 
Eu iți stau deasupra, 
Deci, iți sint stăpină.

intii oul 
fost găina ? 
țesut, Batistă, 
ingrijit, Nas,

dat viață ? 
curăț 

și de cite 
să-mi spui

în Olanda de 
le-au dăruit

au con-

Unora, 
Că 
Să

PASIONANTA

Sub

r
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Submersibilul Ia suprafață remorcînd uriașa pradă

arheologica

Rechinul în... aer, dirijat pe un vas de suprafață

centre culturale.

STIATIMississippi EPITAF
Carrere, căpitanul echipei franceze

voi sosi și eu".

Cel mai vechi ceasornic din lumeMașină de

din Linz (R.F.G.), pri- 
pe întreaga sa lungime

monumen- 
din vestul

...LA MASSACHUSETTS a fost construită 
o ultramicrobalanță ? Noul instrument poate 
detecta cele mai mici variații de greutate cu 
ajutorul presiunii exercitate de o rază de 
lumină folosită drept contragreutate.

■

Submersibilul intră în acțiune, clipele rechinului 
fiind numărate

Firma elvețiană „Tissault" a început fabri
carea de ceasuri cu întregul mecanism format 
din mase plastice. Acestea funcționează ca și 
cele din metal, cu excepția că... nu trebuie gre 
sate.

Aceasta pe 
cat. Dar nici 

nu-i 
Un ocheaș, 
stavrizi ii 
" oricine, 

avinți 
re-

S-au luat la harță 
Vai, teribilistă, 
Un Nas oarecare 
Și-o biată Batistă 
Cine-a fost dintîi, 
El sau Ea a fost ? 
Care li-i menirea, 
Care-i al lor rost ?
- Că-ți sint precursorul. 
Zise El, cu fală,
Nu încape vorbă, 
Nu-i vreo indoială, 
Deci, să-ți intre-n diblă 
Pentru veșnicie 
Câ ți-am dat născare 
Să-mi fii slugă, mie I
- Ia auzi, mucosul I 
Sări Ea, semeață, 
Mai afirmi și asta 
Că mi-ai
Adică te 
De borș 
Și cutezi
Vorbe-așa urite ? 
Cind un Nas se vede 
Că-aevea există

Ce povestesc 
aripile

Natura a dăruit Olandei în special vînt și 
apă. După cum se știe, Olanda a fost creată 
de olandezi și de... morile de vînt. Oamenii 
au săpat canale, au ridicat diguri, 
struit pompe. Restul l-au făcut morile de vînt.
Invîrtindu-și aripile roților, ele au pus în 
mișcare pompele de apă și au uscat pămîntul 
suprasaturat de umezeală. ........................ . '
harnicilor mori care nu 
nici noaptea, pămîntul a 
De 1200 ’ 
nu le-au 
Doar că 
privilegiu 
limbaj anume.

Da, da. Morile 
vorbească. Nu să 
vrute, nici să povestească istorii lăudăroase, ci 
să vorbească cu toate cele patru aripi ale lor.

Fiecare poziție a aripilor are o ăltă însemnă
tate. Cel care dirijează mișcarea lor poate 
comunica orice cuiva care cunoaște limbajul 
morilor. „Limba“ lor poate fi înțeleasă la mii 
de kilometri distanță, căci morile se înalță 
deasupra caselor și a pomilor, fiind vizibile 
din orice parte.

Dacă morarul așează aripile roții în formă 
de „X", înseamnă că în casa lui se petrece 
un eveniment îmbucurător. Ce anume ? Dacă o 
anumită aripă este roșie — înseamnă că mo
rarului i s-a născut un copil. Dacă este al
bastră — fiica lui s-a măritat.

Dacă aripile sînt așezate în formă de cruce 
— in casă este doliu. Dacă prin apropiere trece 
un convoi funebru, morarul întoarce repede 
acoperișul morii, așezînd aripile cu fața spre 
procesiune.

Dacă aripile sînt așezate în formă de cruce 
dreaptă ( + ), iar aripa de sus este verde, mora
rul își informează clienții că, din cauza unei 
defecțiuni, moara nu va funcționa cîtva timp.

Cu ■ - -
gher, 
apei 
bere, 
ment

In 
decît 
recurg numai cînd vor să macine ceva boabe 
sau să pompeze apă. Și, totuși, în Olanda au 
mai rămas o mie de mori de vînt, pe care 
locuitorii le privesc cu drag și duioșie : Olanda 
a fost doar creată de olandezi și de... mo
rile de vînt.

Numai datorită lor, 
se opresc nioi ziua, 
putut fi smuls apei, 
morile, dar oameniide ani lucrează

acordat nici atenție, nici mulțumiri, 
morile se bucură

special : oamenii

de vînt
pălăvrăgească vrute și

ajutorul morilor se poate chema un dul
se poate anunța că începe pomparea 

și chiar invita un prieten la o cană de 
Aripile pot informa despre orice eveni- 
din viața satului.
prezent, în Olanda nu au mai rămas 
o mie de mori de vînt, la care olandezii

Ichtiozaur 
de vînzare

La Londra a avut loc recent 
o licitație puțin obișnuită. O- 
biectul licitat este scheletul ți
nui ichtiozaur înalt de 6 m 
în vîrstă de... 100 milioane de 
ani și care a aparținut Facul
tății de geologie a Universității 
din Edinburg. Noul stăpin al 
ichtiozaurului a devenit elveția
nul M. Bodmer care l-a cum
părat cu... 3 200 lire sterline.

Klaus Pechstein, un giuvaergiu 
mul om care a străbătut înot Rinul 
de 1 250 km, are acum planuri noi. Nici nu și-a revenit bine 
din oboseala provocată de cele cinci pînă la șapte ore de 
înot pe zi și iată că Pechstein a anunțat că intenționează 
să cucerească la anul fluviul Mississippi. El a calculat că 
va avea nevoie de circa patru luni și jumătate pentru a 
străbate înot cei 6 000 km. Deocamdată mai are de re- 

■ască firma dispusă să preia 
încercări.

9
zolvat o problemă : să găse; 
| costul acestei cutezătoare înce.

Zgomotul 

k

■■ 1. ...........

i — stimulator 
al memoriei

■

cunoscut cît de mult 
atenției zgomotul.

Este 
dăunează 
Experiențele efectuate de dr. 
Maklin de Ia Institutul de 
psihiatrie din Londra au dat 
niște rezultate surprinzătoare. 
El a ajuns la concluzia că 
zgomotul împiedică pe moment

asimilarea celor citite, dar. 
că a doua zi încerci să-ți 
mintești ce ai citit, totul îți 
va apare în minte foarte clar. 
Se pare că zgomotul ajută me
moria, el face să sporească ac
tivitatea obișnuită a creierului.
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CEL ce lingușește face 
lucru josnic, precum face 
cel ce acceptă să fie lingușit, 
lăsîndu-se înșelat ca un prost. 
(Antonio Perăz, om de stat spa
niol)

O
DOI inși pot ține un secret 

numai dacă îl știe unul singur. 
(Shakespeare).

O
AMORUL propriu este 

mai mare dintre toți lingușito
rii. (La Rochefoucauld)

r
NU întotdeauna mîndria este 

semnul inimilor mari. (Corneille) 
O

RESPECTUL față de femeie 
este semnul după care recu
noști omul nobil. (F. Pecaut)

OCHII
Mă întreb, ades, oriunde 
Cînd mi-apar în față, Ei 
Ochii — un cuvînt ce-ascunde 
Universul, dacă vrei, 
Și în care astronomul 
De-ndrăznește să „citească 
Are voie, ca tot omul. 
Uneori să... mai greșească ! 
Ce-s de fapt ? Ca noțiune, 
Asta orișicine-o știe 
Care-avut-a numai bune 
Note la... anatomie. 
Insă Ei, de-i iei aparte, 
Ai prilejul să-ți ofere 
O lectură ca-ntr-o carte 
Formată din două sfere 
Uneori negre ca mura 
Cînd e bună de cules 
(De îți Iasă apă gura!) 
Sau, observi că ți-ai ales 
Două boabe de migdale,' 
Cu sclipiri diamantine... 
Alteori, două petale 
Prejmuite-n bolți senine, 
Ce-s invidiate-n taină 
Parcă de întreg oceanul 
Cînd 
Spre 
Ochii 
Ce-ți 
Țeluri și imbolduri rare, 
Care le descrii în stanțe... 
Ochii — un, tablou schematic 
In al cărui încadrare 
Ai subiectul enigmatic 
Clar de... dezorientare... 
Și-ncercînd să schimbi „peisajul" 
Sau, cum unii spun, „decorul' 
Te trezești și tu-n mirajul 
Celui ce l-a prins... amorul. 
Ochii — o sinceritate 
Ce-o găsești, ca pe nici una 
Alta ipînă-atunci, cu toate 
Că-ți exprimă clar... minciuna !...

descheie-albastra-i haină 
a-și etala... mărgeanul.
— semne de-ntrebare 
dau cîteodat’ speranțe,

Ion LIC1U

Recenta expediție arheologică care a pornit 
din Cairo spre oazele vestice ale deșertului nu 
are doar scopuri științifice, ci și salvatoare. Se 
aude că în aceste regiuni, unde există monu
mente antice vestite, turiștii decupează fres
cele din temple pe care apoi le vînd peste gra
niță. Numeroase monumente au fost distruse 
de locuitorii din împrejurimi pentru a folosi 
piatra la construcții. Scopul expediției arheologi
ce pornite din Cairo este elaborarea unor pla
nuri la fața locului pentru salvarea 
telor țării și transformarea oazelor 
pustiului în

Christian
de rugby, povestea unui amic următoarea is
torioară : „Văduva lui Mac Douglas a pus să se 
graveze pe piatra funerară a soțului ei urmă
torul epitaf: „Odihnește-te în pace". Aflînd 
însă că defunctul soț nu i-a lăsat nimic prin 
testament, a cerut să se completeze epitaful cu 
următoarele cuvinte : „Pînă cind

Mașina pentru votat înlocu
iește tradiționalul buletin în- 
tr-un număr tot mai mare de 
localități americane. In loc să 
bifeze numele candidatului ales 
și să depună buletinul in urnă, 
electorul intrat în cabină gă
sește în fața unui panou pe care 
sînt înscriși, în coloane, candi- 
dații fiecărui partid la posturi
le disputate. Pentru a vota, 
electorul nu face decît să în- 
vîrte una dintre manetele pla-

O VINATOARE

mer

rechin
Vinătocireci este 

o pasiune, o plă
cere care atrage 
pe oricine, chiar și 
pe cei ce se pricep 
mai puțin. Ea nu-i 
nici periculoasă, 
mai ales dacă... 
teribila pradă hăi
tuită este un biet 
urecheat sau chiar 
un prea căuta!

greu, 
cițiva 
„vinează 
dar să te 
după fioroșii 
chini, după acești 
tigri ai mărilor și 
oceanelor este in
tr-adevăr, 
nant, însă 
pe-atît de 
demînă 
pescar...

pasio- 
nu tot 

la în- 
oricărui 
amator.

Cîți oare dintre 
acei curioși vînă- 
tori de rechini n-au 
sfîrșit prin a cădea 
victime propriilor 
lor prăzi pe 
le urmăreau 
ambarcațiuni... 
sice, deschise, 
nu le puteau oferi 
posibilități de apă
rare în caz de... 
contraatac furibund 
din partea fiarei 
încolțite ?

Pentru a se evi
ta pericolul unor 
astfel de vînători 
a fost construit un 
submersibil antire- 
chin al cărui echi
paj format din 
numai două per
soane poate acțio
na la adincimi de 
pină la 50 de m 
urmărind fără e- 
moții și venindu-le 
de hac tigrilor ma
rini pe care îi... 
împușcă printr-un 
hublou lateral ce 
se deschide auto-

prezentăm 
aci o vinătoare cu 
un asemenea sub
mersibil, ocazie cu 
care a fost captu
rat cel mai mare 
rechin din cei 
vînați într-un 
exemplarul 
lung de aproape 
6 m și cîntărind 
peste 700 kg.

sate în 
Mașina 
eventuale schimbări a numelui 
ales, deoarece votul nu este 
înregistrat decit în momentul 
în care electorul părăsește 
bina. Noua metodă de 
mult mai rapidă decît 
buletine.

In statul New York 
deja instalate aproape 
astfel de mașini.

dreptul fiecărui nume, 
dă posibilitatea unei

vot
cea

ca- 
este 
prin

fostau
7 000 de

Muzeul de ceasornice Abeler, din Wuppertal, face parte 
din cele mai originale colecții particulare din Europa. Din 
1955, această familie de giuvaergii și ceasornicari a strîns 
cele mai frumoase exemplare din toate epocile, iar din 
1958 încoace le-a pus la dispoziția publicului. Printre piesele 
expuse se află un ceasornic egiptean cu apă din epoca Iui 
Amenophis al III-Iea (1411—1375 î.e.n.), considerat unul din
tre cele mai vechi ceasornice din lume. Drept cea mai pre
țioasă piesă a muzeului trece ceasornicul astronomic artistic 
al Iui Antoni Scheg, din Niirnberg, care conține intr-un com
partiment ascuns o descriere în limba germană, din anul 
1754. Complicata operă de artă indică orele zilei și nopții 
in culori diferite, cuprinde printre altele un calendar etern, 
anunță — Ia dorință — sonor minutele, are un indicator 
automat al zilelor și un cadran pentru poziția soarelui în 
zodiac.
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a salarizării 8,45
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13,00 profesională intr-o îne-
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locomotivă
15,30 invățămînt din cadrul

posibilita-
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de noapte.
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și lucrări 
numai la 
activitatea

22,30
22,45

din Cluj 
de varie-

să se deschidă, în cadrul 
meseria de

de mem- 
soț, copii, 
frați. Ele 
salariată, 
prevederi

ob- 
în-

Ca- 
reali- 
artiș- 
jude-

care se face a-

zidăriei a ajuns la ni- 
3.
tonul general, promi- 
de noi realizări, se des-

acestui per- 
de unitate 
cazul ges-

de seară. 
Azi, Ju-

sa experiență, 
de ani la gura 
maistrul șef a

cîteva minute 
secretarul comi-

de lucru la ora

pot fi ajutate 
de familie — 
socri, surori, 
folosi muncă 

aeestei
In trimestrul I 

C.C.P., un curs de

19,30
20,00

ca fochist
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A

In a ten tie,

a utilaje- 
cît și a- 
exploată- 

prin 
ce-

cuptorului, am scos

calitatea programată.

angajează urgent

atelierele de întreținere

MECANICI LOCOMOTIVA

din pag. 1)

I

specialiști

Activitatea pionierească din Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

folcloric
teh

ui unic i-

eu

ales
a 

se

mai 
vor 

școlile 
partidu-

de
a

ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
călduros cu 
mai înainte 
tetului de partid pe oțelă- 
rie. Din tot ceea ce repre
zenta omul doream să scot 
în relief nopțile sale albe. 
Nu acele nopți ale schimbu
lui trei, ci acelea în care el 
n-a mai socotit de ce e che
mat, pentru cît timp e che-

timpul de elaborare. Am fost 
chemat noaptea de acasă. 
După 4 ore de intervenție a 
lăcătușilor a fost dislocată 
scoarța de metal de peste 
liniile de acces, refăcute li
niile. La ora 7 era deci re
zolvată problema platfor
mei. Am trecut la deblocarea 
transbordorului de zgură. 
La 11 era și acesta deblocat 
și a putut ieși șarja. A,ieșit

executarea
de Miniștri a emis 

privind folosirea 
domiciliu pentru e-

Consiliul 
e hotărire 
muncii la 
xeeutarea unor articole de ar
tizanat — covoare, țesături, bro
derii, confecții, împletituri etc. 
— și a altor produse și lucrări.

Prevederile hotărîrii au ca 
stup dezvoltarea și diversifi
carea unor astfel de produse, 
pentru a căror realizare nu sînt 
necesare mașini și utilaje spe
ciale. valorificarea mai deplină 
a resurselor locale, precum și 
efectuarea de lucrări și pres
tarea anumitor servicii. Lista 
produselor și lucrărilor care pot 
fi executate prin muncă la do
miciliu va fi stabilită de orga
nele tutelare pentru întreprin
derile și organizațiile economi
ce subordonate.

Munca la domiciliu va. pu
tea fi prestată pe baza unui 
contract de muncă care se în
cheie pe perioadă determinată 
In cazul unei producții care 
necesită o activitate neîntrerup
tă de 3—12 luni sau pe durată 
nedeterminată cînd necesită o 
activitate neîntreruptă de peste 
1'2 luni. In cazurile cînd peri- 
eada este de pînă la 3 luni, 
sau nu se asigură un volum 
de producție care să justifice

încheierea unui asemenea con
tract, munca la domiciliu se 
va efectua pe baza unui alt 
tip de contract — pentru exe
cutare de produse 
— care dă dreptul 
remunerarea pentru 
prestată;

Ambele feluri de 
pot fi încheiate numai cu per
soane neîncadrate în muncă. 
In contracte se vor prevedea 
condițiile in 
provizionarea cu materii prime 
și materiale, recepția și livra
rea produselor realizate, precum 
și tarifele pentru munca pres
tată.

Persoanele care — avînd con
tract de‘ muncă — realizează 
la domiciliu un volum de pro
ducție egal eu cel stabilit pen
tru salariații ce activează la 
sediu] unității, dobîndesc cali
tatea și drepturile de salariat 
potrivit normelor ce vor fi sta
bilite de forurile competente.

Persoanele care au încheiat 
contracte privind munca la do
miciliu
brii lor 
părinți-, 
nu pot 
încălcarea

constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă și des
facerea contractului.

întreprinderile și organiza
țiile comerciale de stat și ale 
cooperației de consum sînt au
torizate să vîndă cu plata . în 
rate persoanelor care efectuează 
munca la domiciliu în condi
țiile prezentei hotărîri mașini 
de cusut și mașini de tricotat, 
necesare executării lucrărilor 
contractate.

Este interzisă producerea 
prin muncă la domiciliu a pro
duselor alimentare de orice fel, 
precum și a oricăror articole 
sau bunuri la care se folosesc 
materiale nocive-, inflamabile 
sau explozive, folosirea în a- 
ceastă muncă de recipienți sub 
presiune, aparate ce funcțio
nează la tensiune înaltă, utilaje 
pentru sudură oxiacetilenică.

Aplicarea preveder’ .- acestei 
hotărîri este menită să atragă 
în producția socială categorii 
de persoane care nu au posi
bilitatea să lucreze în între
prinderi și organizații econo
mice, să contribuie la crește
rea producției și sortimentelor 
unor bunuri de larg consum.

mat și dacă i se va plăti 
suplimentar răspunsul ’a 
chemare. A fost chemat si 
a venit pentru că era nevoie 
de el, de priceperea și ex
periența lui.

— Nopțile mele albe, spu
ne maistrul șef, nu se leagă 
de evenimente prea plăcute. 
Nu faci nopți albe decît a- 
tunci eînd se întîmplă ceva 
neplăcut. îmi amintesc de 
una mai recentă, pe la ju
mătatea lui noiembrie anul 
trecut. Se ridicase mai mult 
decît trebuia vatra cuptoru
lui 2. Șarja nu era topită și 
avea mult carbon. A perfo
rat pragul ; o perforare adu
ce multe necazuri. Se blo
chează linii de acces, se pier
de metal, se prelungește

de
Până la ora 13, după evacua
rea
scoarța de sub el. La. 15. 
am plecat și eu acasă. înce
pusem ziua

. 3.
In lunga 

aproape 20 
cuptoarelor, 
trăit multe nopți albe la che
marea meseriei. Din 
suprapopulate eu fapte 
nopți albe la fel de 
late s-a născut prima 
de oțel B 80 pentru 
precomprimat. „Mult 
dat de lucru realizarea 
tui sortiment de oțel 
i-am găsit ..secretul".

— De ce ziceți totdeauna 
prezent la astfel de chemări

zile 
și din 
popu- 
șarjă 
beton 

ne-a 
aces- 

dar

NOTE
Două întrebări

ale meseriei, meștere Sirca ?
— Pentru că îmi place ca 

orice lucru să iasă așa cum 
l-aș fi făcut cu mina mea. 
Atunci pot fi liniștit în tim
pul meu liber. Am încredere 
în oamenii cu care lucrez, 
nu mă îndoiesc de capacita
tea lor profesională cum poa
te ar fi unii gata să-mi re
proșeze. Dar oamenii sînt 
firi complexe și trebuie să 
ținem seama de firile lor; 
Poate unul are un necaz în 
familie și Ia lucru nu mai e 
atît de concentrat. Pe plat
formă e nevoie de Lucidita
te, de deplinătatea forțelor, 
de echilibru sufletesc. Oa
menii sînt oameni, greșesc. 
Trebuie să fie cineva care 
să-i ferească de efectele ne
dorite ale greșelilor. Pregă
tirea și lansarea premierelor, 
mai cu seamă, nu permite 
greșeli.

Maistrul șef e doar încă 
unul dintre sutele de eroi 
de prim-plan care s-au „năs
cut" pe platformele oțelării- 
lor și furnalelor Hunedoarei 
fierbinți. Franchețea cu 
care-și spun oamenii aceș
tia opiniile nu e căutată, e 
modul lor de a fi așa cum 
e al minerulriT ale cărui in
trări în. mină se numără .-u 
miile. S-a născut dintr-o ex
periență lungă, presărată cu 
bătălii din. care ei n-au. lfrv 
sit niciodată din primele 
rînduri.

»» I II
viitorii

PETROȘANI5

Condiții de angajare și salarizare : conform 
prevederilor H.C.M. nr. 914/1968 și legislației 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, 
între orele 7—-15, de la biroul personal al în
treprinderii, din Petroșani, str. Republicii nr. 
90, telefon 1804.

1971, urmează 
specializare in

Privind aplicarea experimentală 
pe bază de cote procentuale 

a lucrătorilor din comerț
tea de angajat, în sensul Codu
lui Muncii, cu toate dreptu
rile și obligațiile ce decurg 
din aceasta.

Pentru anumite perioade ale 
anului, cînd unitățile sînt mai 
solicitate, hotărîrea dă dreptul 
șefilor de unități și subunități 
să utilizeze personal retribuit 
pe bază de tarife. Această ca
tegorie de personal nu are ca
litatea de angajat și nu bene
ficiază de alte drepturi în a- 
fară de remunerarea pentru 
activitatea depusă. Răspunde
rea gestionară pentru mărfu
rile încredințate 
sonal revine șefului 
sau colectivului, în 
tiunilor colective.

Hotărîrea prevede 
tea ca șefii de unități să sti
muleze pe cei mai. buni lucră
tori.

Lucrătorii . din comerț vor 
beneficia, în continuare, de re
glementările în vigoare privind 
premierea în cursul anului și 
la sfîrșitul activității anuale.

Aplicarea acestei hotărîri a 
Consiliului de Miniștri contri
buie la sporirea cointeresării 
materiale a lucrătorilor din co
merț pentru creșterea vînzări- 
lor de mărfuri și îmbunătăți
rea continuă a deservirii popu
lației.

Consiliul de Miniștri a apro
bat printr-o hotărire aplicarea 
experimentală a salarizării pe 
bază de cote procentuale a lu- 
erătorilor din comerț, începind 
«te la I februarie 1971, pftiă la 
sfirșitul anului 1972.

Cotele procentuale stabilite 
potrivit noilor reglementări vor 
------ " modificate numai în 

totul excepționale, cu 
comitetului de di- 

întreprinderii sau a

jputea fi 
eazuri cu 
aprobarea 
»ecție al 
«rgantaației comerciale și cu a- 
eo: dul comitetului sindicatului.

Potrivit prevederilor hotărîrii 
personalul operativ și munci
torii din unitățile comerciale 
eu amănuntul, unde vînzărfle 
de mărfuri nu au oscilații mari 
de la o perioadă la alta, vor 
fi salarizați pe bază de cote 
procentuale la valoarea desfa
cerilor realizate. Acolo unde 
vânzările de mărfuri au osci
lații mari de la o perioadă la 
alta salarizarea se va face par
tial pe bază de cote procen
tuale la valoarea desfacerilor 
realizate — de regulă cel pu
țin 50 la sută din salariu, iar 
diferența în raport cu timpul 
efectiv lucrat.

Personalul operativ și mun
citorii din unele categorii de 
unități, cum ar fi depozitele de 
păstrare îndelungată a mărfu
rilor, de colectare și stocare 
a ambalajelor, cele care des-

fac combustibil solid, cherestea, 
materiale de construcții, carne 
și altele de acest gen, vor pu
tea fi retribuiți în regie. Mun
citorii din unitățile comerciale 
care prestează munci nespeci
fice comerțului vor fi salarizați 
în regie sau acord.

Personalul tehnic-administra- 
tiv eu funcții care contribuie 
la creșterea volumului de ac
tivitate va fi retribuit în acord, 
în mod direct proporțional cu 
gradul de realizare sau, după 
caz, de depășire a planului. 
Cei încadrați pe funcții care 
nu contribuie direct la creș
terea volumului de activitate 
vor fi retribuiți în regie, sa
lariile tarifare acordîndu-se in
tegra] la îndeplinirea sarcini
lor individuale de serviciu.

La unele funcții de 'conduce
re stabilite de ministerele și 
organele centrale tutelare sala
riul tarifar se va acorda atît 
pe baza sistemului în acord 
direct proporțional, cît și în 
funcție de realizarea beneficiu
lui planificat. In cazul In care 
nu se realizează beneficiul 
prevăzut, salariul tarifar pe în
tregul trimestru se diminuează 
corespunzător gradului de ne- 
realizare a acestui indicator, 
fără însă ca diminuarea să poa
tă depăși 10 la sută.

Lucrătorii retribuiți pe bază 
de cote procentuale au calita-

Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimi
neață.
Matineu duminical pen
tru copii. „Aventurile 
Iui Plum-Plum“ de Jose 
Geat.
Viața satului. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
telespectatorilor. Recital 
Mihaela Mihai. Forma
ția „The golden gate", 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Emi
siune în limba maghia
ră.
Campionatul european 
de săniuțe. Transmi
siune de la Imst (Aus
tria).
Studioul „N“.
„Unul din doi" — emi- 
siune-concurs. Tema : 
Mari descoperiri științi
fice afe secolului XX. 
Transmisiune din sala 
Casei Centrale a Arma
tei
Rapsodia română, 
leidoscop folcloric 
zat cu concursul 
tilor amatori din 
țul Mehedinți.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul
România ’71. 
dețul Alba.
Divertisment 
— emisiune 
tăți.
Telejurnalul i 
Duminica sportivă.

I.L.H.S., cu sediul la Uri- 
cani, este o unitate econo
mică serioasă. O dovedesc 
lucrările de mare anvergură 
pe care le execută. Meritul 
de a avea la Valea de Pești 
o „Mare“ a noastră, prin ză
găzuirea apelor printr-un ba
raj îi aparține. Tot I.L.H.S.-’ 
ului îi aparține și executa
rea săpăturilor pentru insta
larea conductei de apă de la 
baraj și pînă la Livezeni. 
Pentru montarea ei s-au fă
cut săpături masive și în o- 
rașul Lupeni. Datorită aces
tui fapt sînt în oraș sute de 
metri de șanțuri neacoperite, 
mormane de părnînt și con
ducte părăsite. Toate acestea 
nu numai că strică din as
pectul urbanistic al orașului 
dar știrbesc și din prestigiul 
amintitei unități. Oare echipa 
care execută lucrarea nu ține 
la firma întreprinderii ? Dar 
controlul și îndrumarea teh
nică cum se efectuează ?

In cadrul Institutului de mi
ne din Petroșani se pregătește, 
în prezent, o situație detaliată 
a distribuirii teritoriale a ab
solvenților proximi, incluzînd 
și pe cei de la secțiile de 
subingineri, după domiciliul a- 
cestora. Prin concretizarea a- 
cestei inițiative se va realiza, 
în primul rînd, o corelație în
tre nevoile ramurilor economice 
și ale județelor cu interesele 
absolvenților și se va asigura, 
în a doua ipostază, un funda
ment real de întocmire, de că
tre beneficiari, a pianului nu
meric de repartizare în pro
ducție a viitorilor specialiști. 
De asemenea, se va întocmi, 
pînă la finele lunii curente, o 
prerepartizare a studenților din 
anii III de la cele două facul
tăți, incluși la specialitățile 
care revendică o atare acțiune.

pentru preparațiile 
Coroești și Lupeni

Cursul va funcționa, cu scoatere din producție, pe 
timp de un an.

Cei ce doresc să se pregătească în această meserie, tre
buie să îndeplinească următoarele condiții :

— să fie absolvenți de școală 
serie mecanică;

— să aibă stagiul de un an la
și reparare a locomotivelor;

— să aibă stagiul de fi luni
sau mecanic ajutor.

înscrierile se fac Ia serviciul
C.C.P., pînă la data de 30 ianuarie 1971..

UN CINCINAL RODNIC

Un șofer grăbit
Seara de 9 decembrie a. c. 

se așternuse cam de multi
șor peste orașul Petroșani. 
Acele ceasornicelor iftdicau 
orele 18 și 40 de minute. Din 
stația terminus a cartieru
lui Aeroport, autobuzul 31 
HD 132 a pornit spre Pe
trila. In autobuz erau doar 
vreo 15 călători. Ajuns la 
prima stație conducătorul 
auto Victor Drăghici a oprit. 
N-au apucat însă să urce 
decît vreo 7—8 persoane că 
șoferul, grăbit peste măsură, 
i-a lăsat pe ceilalți în sta
ție și a pornit cu ușile des
chise. Fiind ghețuș se putea 
foarte ușor întîmplă un ac
cident. Că nu s-a întîmplat 
e bine. Cum a procedat însă 
șoferul nu e bine de loc.

„Confuzie"
(Urmare din pag. 1)

eeastă privință, se poate arăta 
că, față
1965 de 
1970 s-a 
de 35,8 
50 000 
lat normal mai mult.

Un accent deosebit 
pus. în cincinalul 
1970. pe reducerea importului 
de cocs și cărbune cocsifica- 
bil. Răspunzînd 
țe. preparațiile 
Iui au crescut 
cărbune spălat 
cocs și semicocs, destinată sec
torului metalurgic, cu peste 
150 000 tone în anul 1970 față 
de producția primului an al cin
cinalului. In același timp, pe 
lingă efortul creșterii cantita
tive a producției de cărbune 
destinată sectorului metalur
gic, s-au depus eforturi con
tinue pentru îmbunătățirea ca
lității acesteia. In felul acesta, 
conținutul de cenușă a cărbu
nelui spălat special a fost re
dus de la 8,8 la’ sută în anul
1966 Ia 8,4 la sută în anul 1970'. 
Pe aceeași linie s-a situat și 
cărbunele spălat special pentru 
semicocs, la care, în anul 1970, 
conținutul de cenușă a fost cu 
0,4 puncte mai mic față de 
norme la preparația Petrila și 
cu 0,5 la preparația Coroești.

Procesele de preparare, ca 
și cele din minerii, se deose
besc de procesele celorlalte ra
muri ale economiei, nu numai 
prin complexitatea lor, dar mai 
«fes prin rolul hotărâtor al fac
torilor naturali ai zăcămîntului, 
respectiv a materiei prime. In 
acest sens, uzinelor de pre
parare le revine sarcina per
manentă de a îmbunătăți cali
tatea cărbunelui, corelînd prin 
aceasta calitatea cărbunelui 
brut cu posibilitățile tehnolo
gice ale consumatorilor de 
produse cărbunoase, în vede
rea realizării unor rezultate 
tehnico-economice optime. Este 
edificator, în acest sens, exem
plul preparaților Lupeni și Pe
trila care au depus eforturi 
substanțiale în această direc
ție, reducînd an de an — pe 
tot parcursul cincinalului — 
conținutul de cenușă a cărbu
nelui preparat. Astfel, în a-

de extracția anului
34,8 la sută, în anul 

realizat o extracție 
la sută, adică 

tone de cărbune
peste 
spă

s-a
1966—

acestei cerin- 
din Valea Jiu- 
producția de 

special pentru

nul 1970 — pentru a-1 aminti 
doar pe acesta din urmă — 
conținutul de cenușă a cărbu
nelui preparat la preparația 
Lupeni a fost redus cu 0,8 punc
te față de norme, iar la pre
parația Petrila cu 0,7 puncte.

Munca permanentă a colecti
velor de- preparatori, axată pe 
îmbunătățirea calității produse
lor, s-a concretizat și în redu
cerea conținutului de umidi
tate, astfel că în anul 1970 
produsele livrate de la pre
parația Coroești au avut cu 
0,4 puncte mai puțină apă față 
de norme, iar cele de la Pe
trila cu 0,2 puncte.

Rezultatele bune obținute de 
preparatori în direcția îmbu
nătățirii permanente a calită
ții produselor — cerință strin
gentă și de maximă importan
ță pentru consumatori — s-au 
datorat, în special, măsurilor 
tehn ico-o rga n i za to rice între p r i n- 
se în toți anii cincinalului ca :

® urmărirea judicioasă și 
permanentă a procesului teh
nologic de preparare;

B raționalizarea ciuruitelor 
de egutare și însilozare a căr
bunelui mărunt;

® întreținerea, repararea și

exemplu „Festivalul 
al școlilor de pe Jiu", întrece
rea de handbal dotată cu cupa 
„Diamantul negru" și „Olim
piada albă a Văii Jiului", la 
care avem oaspeți și din alte 
județe, duminica cultural-spor
ti vă intitulată „De treci codri 
de aramă", „Festivalul grației" 
la gimnastică, cupa „Cutezăto
rii" Ia fotbal, carnavalurile de 
1—2 zile și taberele autofinan- 
țate de 3—5 zile de la caba
nele din jur din timpul vacan
țelor. Acumulând an de an o 
nouă experiență în organiza
rea acestor activități, lărgin- 
du-le sfera educativă și de par
ticipare am reușit să facem ca 
acțiunile amintite să fie tot 
mai îndrăgite de copii, iar par
ticiparea unităților să fie con
siderată o chestiune de presti
giu, Rezultate mulțumitoare

exploatarea rațională 
lor și instalațiilor, 
portului indirect al 
rilor miniere, exprimat i 
reducerea conținutului de 
nușă la cărbunele brut.

In anii cincinalului s-au 
ținut, de asemenea, succese 
semnate din partea preparato
rilor, în direcția aprovizionă
rii cu combustibil a populației. 
Producția de brichete a cres
cut în anul 1970 eu 200 000 tone 
față de anul 1965, aceasta 
specia] pe seama punerii 
funcțiune, în anul trecut, 
instalațiilor de brichetare 
la Coroești, cît și pe seama 
utilizării intensive și extensive 
raționale a utilajelor și insta
lațiilor fabricii de brichete de 
la Petrila. Capacitatea de pro
ducție anuală, realizată la a- 
ceastă fabrică, a depășit în a- 
nul 1970 cu peste 50 000 tone 
capacitatea proiectată.

Tot în anii cincinalului care 
s-a încheiat, în cadrul prepa- 
rațiilor Petrila și Lupeni au 
intrat în funcțiune, cu întrea
ga capacitate, instalațiile de e- 
purare a apelor reziduale, 
urmare, în prezent la aceste in-

a apelor reziduale a 
în același timp, posibi- 
diversificării produselor 
de la preparații, astfel 
anii din urmă, tot mal 
fabrici de cărămizi au 

cu suc- 
cărămi- 
obținute

stalații se rețin peste 70 la 
sută reziduuri solide din apele 
deversate în Jiu, urmînd, ca 
în viitorii ani, capacitatea a- 
cestora să fie amplificată pen
tru a satisface în totalitate ce
rințele impuse apelor uzate, 
deversate în cursurile de apă. 
Exploatarea instalațiilor de e- 
pmrare 
creat, 
litatea 
livrate 
că, în 
multe
început să folosească 
ces, pentru fabricarea 
zilor, reziduuri filtrate, 
în aceste instalații.

Realizările colectivelor 
muncă de la preparațiile din 
Valea Jiului — succint enu
merate în rîndurile de față — 
vor constitui, în aceste zile, 
principalele probleme de dez
batere în cadrul adunărilor cu 
salariații, temelie de bază în 
realizarea viitoarelor sarcini ale 
noului plan cincinal,, cît și pre
misele unor realizări tot mai 
mari, ca un răspuns concret 
de înfăptuire a Directivelor 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

Dorel Șandor a fost factor 
poștal la Cîmpu lui Neag. 
Avînd această slujbă con
funda cam des geanta de ser
viciu cu propriul buzunar. 
Așa se face că în numai două 
luni s-a trezit cu 4 457 lei mi
nus în tolbă. Metoda era 
simplă. Primea de la oficiul 
poștal din Uricani mandate 
cu bani ce trebuiau date a- 
numitor cetățeni. Și banii, 
bineînțeles. Factorul le sem
na în fals și își însușea su
ma. Și astfel în timp ce el 
huzurea din banii nemunciți, 
pensionarii Ion Furdui și 
loan Stanciu, ostașul Andrei 
Szoos 
darnic 
li se
Dorel 
confuzie și nici nu semnea
ză fals. I-au fost sistate po
sibilitățile.

și alții așteptau za- 
să primească ceea ce 

cuvenea. Acum însă 
Șandor nu mai face

D. CRIȘAN
A. GOȘEA

NOTE

s-au obținut și prin participa
rea pionierilor noștri la acțiu
nile cuprinse în calendarul 
C.N.O.P. In anul care a tre
cut s-au obținut rezultate fru
moase în activitatea culturală 
a unităților de pionieri 
municipiul nostru reușind 
patru formații să se 
pentru faza pe zonă a 
cursului cultural-artistic 
șanse de calificare în 
finală).

Este potrivit a arăta că mai 
avem multe de făcut privind 
activitatea tehnică și în cer
curi.

In acest domeniu încă nu ne 
ridicăm la nivelul cerințelor 
și posibilităților municipiului. 
Neconcludentă a fost partici
parea pionierilor noștri la 
concursul anual „Minitehnicus" 
iar absența unor expoziții 
obiecte confecționate în cer-

din 
ca 

califice 
con- 

(*cu 
faza

cuci, cît și autodizolvarea pe 
parcurs a unor cercuri sînt 
neajunsuri care vor trebui să 
impulsioneze activitatea 
nică în rîndul copiilor.

Reușitele anului trecut 
certitudinea unor succese

dau 
vii

toare ale activității pionierești 
din municipiul nostru, întru- 
cît avem comandanți buni, ex
periența necesară și mai 
copii minunați dornici 
cunoaște mai mult, de 
pregăti mai bine.

Pionierii și școlarii 
piului nostru sînt pregătiți ca 
în acest an, cînd sărbătorim 
semicentenarul P.C.R., să ob
țină rezultate cît mai bune 
atît la învățătură cît și în ac
tivitățile pionierești, manifes- 
tîndu-și astfel dragostea și re
cunoștința față de partidul nos
tru drag, care le asigură o via
ță fericită și un viitor luminos. 
Numeroase activități la detașa-

mente și unități vor fi dedi
cate importantului eveniment 
din viața țării, cu care prilej 
vor afla noi fapte legate de 
lupta Partidului Comunist Ro
mân. de realizările poporului 
nostru și de perspectivele lu
minoase ale țării noastre so
cialiste. Prin spectacole șco
lare de ținută, expoziții, activi
tăți sportive, acțiuni social
utile, cu un cuvînt prin întrea
ga activitate pionierească, ba
zată pe o largă participare 
copiilor 
pere de 
nieri, și 
bune la

a 
și condusă cu price- 
comandanții de pio- 

cu rezultate cît 
învățătură, așa 

întâmpina unitățile și 
noastre, sărbătoarea 
Iui.

Acesta va fi omagiul 
municipiului nostru, adus par
tidului Ia împlinirea celor 50 
de ani de la crearea sa.

CONCURS

Avînt 
pe front larg 
la construcția

obiectivelor 
social 

culturale
blocurile 16 C și D totalizînd 
40 de apartamente și aflate 
cu lucrările în faza de fini
saj, care vor fi 
blocuri din 
ce se vor 
trimestrului 
intens și la 
B 1 cu 66 
ca și la B 3 (glisat în anul 
1970) unde se toarnă planșee- 
le și se execută finisaje de 
interior. Un obiectiv impor
tant la care lucrul se des
fășoară în ritm susținut este 
de asemenea blocul G 10 cu 
119 garsoniere, la care exe
cuția 
velul

In 
țător 
fășoară munca constructori
lor și pe șantierul Lupeni. 
In cadrul acestui șantier se 
află în stadiu de execuție a 
primelor nivele, blocul C 2 
cu 60 de apartamente din 
Lupeni, iar în faza de fun
dații și elevații blocurile 
F 2 și P 3 cu cîte 20 de a- 
partamente fiecare din Uri- 
cani, ca și școala cu 16 săli 
de clasă și centrala termică 
din etapa a II-a extindere a 
ansamblului de locuințe Vis- 
coza IV Lupeni.

primele 
planul pe 1971, 

preda în cursul 
I. Se lucrează 
glisarea blocului 
de apartamente.

la centrul de instruire de pe lingă exploatarea 
minieră Vulcan.

Concursul se va ține în ziua de 2 februarie 
1971 ora 9, la sediul Centralei cărbunelui din 
Petroșani str. 23 August nr. 2.

Informații suplimentare se pot primi zilnic, 
între orele 7—15, de la serviciul personal al 
C.C.P

I
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ORIENTUL
APROPIAT

DAMASC 16 (Agerpres). 
— Misiunea algeriană de in
formare, care întreprinde un 
turneu printr-o serie de sta
te arabe, a fost primită la 
Damasc de premierul sirian 
Hafez Assad. Au fost exami
nate o serie de probleme re
feritoare la situația din O- 
rientul Apropiat și, în spe
cial, ultimele evenimente 
din Iordania. Cherif Belka- 
sem, ministru algerian de 
stat, conducătorul misiunii, 
a remis primului miniștr i 
Hafez Assad un mesaj din 
partea președintelui Algeriei, 
Houari Boumediene. Potrivit 
aprecierii observatorilor, me
sajul exprimă poziția guver
nului algerian față de eveni
mentele din Iordania.

★
ANKARA 16 (Agerpres). 

Mahdi Ammash, șeful delega
ției irakiene, care se află în- 
tr-o vizită oficială de 5 zile la 
Ankara, a avut o convorbi
re cu primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, 
cu care a examinat situația 
din Orientul Apropiat și din 
Cipru, precum și probleme 
bilaterale.

Saleh Mahdi Ammash ur
mează să fie primit de pre
ședintele Turciei, Cevdet 
Sunay, căruia îi va înmîna 
un mesaj din partea șefului 
statului Irak, Ahmed Hassan 
al Bakr.

★
AMMAN 16 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pa
lestinei a dat publicității un 
comunicat în care arată că 
membri ai organizațiilor 
„Frontul Popular pentru Eli
berarea Palestinei", condus 
de Georges Habache, și „Co
mandamentul general al 
FPLP“, condus de Ahmed 
Gibril, se fac vinovați de 
declanșarea incidentelor ce 
au avut loc în regiunea Sa- 
ker, din nordul Iordaniei. 
Comunicatul, citat de postul 
de radio Amman, menționea
ză că provocarea incidentelor 
respective viza declanșarea 
unei noi crize în țară. Sa 
precizează, de asemenea, că 
o comisie militară a fost 
formată pentru a-i judeca 
pe cei vinovați. Comitetul 
Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei re
afirmă, cu această ocazie, 
hotărî rea sa de a respecta 
acordul încheiat între miș
carea 
niană 
niene.

de 
Și

rezistență palesti- 
autoritățile iorda-

★
NAȚIUNILE UNITE 16 A- 

gerpres). — Mohammed 
Zayyat, reprezentantul ia 
O.N.U. al Republicii Arabe 
Unite, a conferit cu Gunnar 
Jarring, în cadrul negocieri
lor angajate la New York 
pentru soluționarea politică 
a conflictului din Orientul 
Apropiat. După cum a de
clarat el, în timpul convorbi
rilor i-a remis lui Jarring 
un document care precizează 
poziția egipteană în ceea ce 
privește tratativele în curs.

Ulterior, reprezentantul 
R.A.U. la O.N.U. a avut o 
altă întrevedere cu secreta
rul general al Națiunilor U- 
nite. U Thant.

BUCHER
RIO DE JANEIRO 16 (Ager

pres). — După aproape 40 de 
zile de captivitate, ambasado
rul Elveției la Rio de Janeiro, 
Giovanni Enrico Bucher, a fost 
pus, în sfîrșit, în libertate sîm
bătă, ora 9 și 25 de minute 
(G.M.T.).

La 7 decembrie anul trecut, 
Bucher a fost răpit de membrii 
unei organizații ilegale. La cî- 
teva ore după răpire, a înce
put un „dialog", purtat prin 
comunicate și mesaje, în ca
drul căruia răpitorii au cerut 
guvernului brazilian, în schim
bul eliberării ambasadorului, 
scoaterea din închisori și tri-

A FOST ELIBERAT
miterea peste graniță a unui 
număr de 70 de deținuți poli
tici. O dată acceptată această 
cerere, au început o serie de 
tratative sinuoase pentru defi
nitivarea listei celor care ur
mau a fi eliberați.

Partea cea mai încordată în 
evoluția acestui eveniment s-a 
consumat în ultimele zile. Con
form înțelegerii dintre guver
nul brazilian și grupul de ră
pitori, cei 70 de deținuți po
litici ceruți în schimbul eli
berării lui Giovanni Enrico 
Bucher au fost transportați la 
Santiago de Chile. După anun-

țarea ajungerii lor la destina
ție, a început o nouă așteptare 
plină de încordare. Abia după 
48 de ore, răpitorii și-au adus 
la îndeplinire făgăduiala.

Din momentul aflării știrii că 
Bucher a fost eliberat, poliția 
braziliană a declanșat o vastă 
operațiune de verificare a tu
turor automobilelor din Rio de 
Janeiro și a celor care voiau 
să părăsească orașul. Pe în
treg teritoriul capitalei, sema
foarele au fost dereglate pentru 
a încetini traficul și a permite 
o mai ușoară interceptare a tu
turor mașinilor.

Luptele din

Cambodgia

Lucrările sesiunii Consiliului
de administrație al I*

Programului 
pentru dez- 
La lucrările 
delegați 

membre
ai 

ale 
de
ai
ai

NEW YORK 16 (Agerpres). 
— La 14 ianuarie s-au deschis 
la New York lucrările sesiu
nii a Xl-a a Consiliului de 
administrație al 
Națiunilor Unite 
voltare (P.N.U.D.). 
sesiunii participă 
celor 37 de țări
Consiliului, un număr mare 
observatori, reprezentanți 
instituțiilor specializate și 
altor organisme din sistemul 
O.N.U. Țara noastră participă 
cu o delegație condusă de am
basadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul României la Or
ganizația Națiunilor Unite.

Consiliul va analiza numeroa
se proiecte de cooperare tehni
că privind industria, agricul
tura, formarea de cadre teh
nice, știința și tehnologia, co
merțul, educația etc. Vor fi

discutate, de asemenea, mai 
multe propuneri de creștere a 
volumului și eficienței activi
tăților P.N.U.D. In calitate de 
președinte al Consiliului pe a- 
nul 1971 a fost ales ambasa
dorul Hernan Santa Cruz, re
prezentantul Republicii Chile. 
Ambasadorul Gheorghe Diaco
nescu a fost ales vicepreședinte 
al Sesiunii.

In aceeași zi au început dis
cuțiile generale asupra carac
terului, volumului și obiective
lor programului de cooperare 
tehnică al P.N.U.D. pentru a- 
nul în curs. Luînd cuvîntul în 
legătură cu aceste probleme, 
reprezentantul țării 
expus considerațiile 
române cu privire 
tea desfășurată de 
la programele sale

Creșterea, an de an, a resur
selor de care dispune P.N.U.D.

noastre a 
delegației 

la activita- 
P.N.U.D. și 
viitoare.

W. U. D.
și efectuarea unui număr spo
rit de proiecte în domenii tot 
mai variate — a arătat amba
sadorul român — subliniază ro
lul unic care revine P.N.U.D. 
în sistemul de cooperare eco
nomică internațională, acest or
ganism puțind să-și aducă o 
contribuție tot mai importantă 
în vederea reducerii decalaje
lor ce există între țările in
dustrializate și cele în curs de 
dezvoltare. P.N.U.D. se dove
dește a fi un instrument ope
rațional, de acțiune practică, 
ce reunește în programele sale 
țări din toate regiunile lumii. 
Utilitatea și viabilitatea acti- , 
vităților P.N.U.D., demohstrate. 1 
de o experiență de mai' mulți' 
ani, întărește convingerea că 
acest organism va juca „un rol 
important în punerea în apli- 
care a obiectivelor deceniului 
dezvoltării.

PNOM PENH 16 (Agerpres). 
—. Lupte grele între forțele 
de rezistență populară din 
Cambodgia și trupele regimu
lui Lon Noi, sprijinite de e- 
fective militare saigoneze, se 
desfășoară în prezent în zona 
defileurilor Stung Chay și 
Pich Nil, la 47 și 90 km de 
capitală. Cele două defileuri 
sînt străbătute de șoseaua 
nr. 4, care face legătura între 
Pnom Penh și portul Kom- 
pong Som. Administrația Lon 
Noi a dislocat, în această zo
nă, importante efective mili
tare, apelînd, totodată, Ia 
sprijinul trupelor saigoneze 
pentru a debloca șoseaua, 
controlată de peste două luni 
de forțele patriotice. Acțiu
nile unităților regimului Lon 
Noi și ale forțelor saigoneze 
sînt susținute de aviația a- 
mericană.

Se subliniază faptul că izo
larea Pnom Penh-ului de o- 
rașul Kompong Som, unde 
se află principala rafinărie 
din țară, a provocat o pe
nurie acută de carburanți în 
capitala cambodgiană.

A
încheierea

vizitei
delegației
de partid
romane

în Polonia
VARȘOVIA 16. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Sîmbătă s-a 
încheiat vizita pe care dele
gația de activiști ai P.C.R., con
dusă de Bujor Sion, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a 
făcut-o în R.P. Polonă, la in
vitația C.C. al P.M.U.P.

Delegația a avut o serie de 
întîlniri și întrevederi la Comi
tetul Central al P.M.U.P., la 
Comitetele P.M.U.P. al voievo
datului Cracovia și al orașului 
Varșovia, la redacțiile unor 
ziare centrale, la instituții de 
presă, radio și televiziune.

La plecare, pe aeroportul 
Okecie, delegația a fost con
dusă de W. Beck, șeful birou
lui de presă al C.C. al P.M.U.P. 
Au fost prezenți Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României 
la Varșovia, membri ai amba
sadei.

Luînd cuvîntul la un mi
ting de masă care a avut 
loc la Colombo, T. B. Illan- 
garatne, ministrul comerțului 
al Ceylonului, a relevat că 
guvernul țării sale este ne
liniștit de proiectul privind 
construirea unei baze mili
tare anglo-americane pe 
Insula Diego-Garcia, situată 
în Oceanul Indian.

Conferință de pre&ă consacrată încheieri? lucrărilor primei 
sesiuni a Comisiei permanente sovieto-engleze

LONDRA 16 (Agerpres). — 
In capitala Angliei a avut loc 
o conferință de presă consa
crată încheierii lucrărilor pri
mei sesiuni a Comisiei perma
nente interguvernamentale so- 
vieto-engleze de colaborare 
tehnico-științifică, comercială și 
economică.

Șeful delegației sovietice, V. 
Kirillin, vicepreședinte al Con- 

' siliului de Miniștri

tim- 
fost 
ale

U.R.S.S., a relevat că, în 
pul lucrărilor sesiunii, au 
analizate diferite aspecte 
colaborării bilaterale. In dome
niul legăturilor comerciale, a 
spus el, a fost discutată, 
special, participarea unor 
stituții corespunzătoare 
ambelor țări la construcția 
nor mari întreprinderi indus
triale și la realizarea unor im
portante proiecte .economice în

U.R.S.S. De asemenea, a rele
vat Kirillin, Uniunea Sovieti
că s-a arătat interesată să ex
porte mașini-unelte în Anglia.

Ministrul industriei și comer
țului al Angliei, John Davies, 
a relevat, la rfndul său, spiri
tul de înțelegere reciprocă, ca
re a caracterizat lucrările se
siunii și importanța dezvoltării 
comerțului anglo-sovietic.

în 
in- 
ale
u-

de negăsitau ramas

R. P. UNGARA : După furtuna de zăpadă care s-a înre
gistrat în R. P. Ungară, budapestanii profită din plin de 

frumoasele zile de iarnă.

și „clienta"
ROMA 16 (Agerpres).

Pentru a treia oară, într-un 
interval de numai trei luni, 
un bandit mascat a atacat 
vineri banca locală din mica 
localitate italiană Besenel- 
lo, somînd, sub amenințarea 
revolverului, pe mereu ace
eași casieră să-i predea toți 
banii.

Băgînd în buzunar „rețeta" 
ultimei incursiuni, în sumă 
de 500 000 de lire, îndrăzne
țul jefuitor a mulțumit poli
ticos vechii sale „cliente11 și 
s-a făcut nevăzut într-un au
tomobil furat, găsit ulterior 
abandonat.

Cît privește pe casieră, a- 
ceasta a declarat că s-a... o- 
bișnuit cu hoțul, care a mai 
vizitat-o la finele Iui octom
brie și în noiembrie 1970. 
Atunci, pe cînd a patra vi
zită ?

Montevideo

Ambasadorul
Vor dispare cîmpurile glaciare ?

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Masa cîmpurilor glaciare po
lare este în descreștere — a- 
firmă specialiștii sovietici, pe 
baza unor îndelungate cercetări 
glaciologice în Arctica. Ei au 
emis ipoteza că, în cazul men
ținerii ritmului actual de to
pire a ghețurilor arctice, peste

1 000 de ani, în regiunea Polu
lui Nord, oceanul va deveni 
practicabil pentru navigație pe 
parcursul întregului an.

Topirea ghețurilor este pusă 
de savanți în legătură cu pro
cesul general de încălzire 
climei pe planeta noastră.

Măsurătorile efectuate

a

cu

ajutorul forajelor au eviden
țiat, de asemenea, reducerea 
ghețarilor care acoperă dife
ritele insule nordice. Numai 
cinci din cei mai importanți 
ghețari, care acoperă insule din 
arhipelagul Severnaia Zemlia, 
pierd anual, în medie, 4,5 kilo
metri cubi de gheață.

• SPORT • SPORT » SPORT « SPORT •

0 strălucită victorie a hoherilor români
Antonio Francese, 

informat asupra e- 
autorităților de a-1 

pe ambasadorul

< Henry Kissinger, consili
erul pentru problemele securi
tății naționale al președintelui 
Nixon, a anunțat că Willy 
Brandt, cancelarul R. F. a Ger
maniei, va face o vizită în 
S.U.A. în cursul căreia va a- 
borda cu autoritățile americane 
o serie de probleme privind 
relațiile dintre cele două țări, 
precum și politica guvernului 
vest-german față de țările 
cialiste.

ții cooperatiste sovietice 
japoneze s-a stabilit că, 
cursul acestui an, volumul co
merțului cooperatist bilateral 
va spori cu 20 la sută — rela
tează agenția TASS.

so-

+ La Ulan Bator a 
semnat acordul referitor 
schimburile de mărfuri și 
țile dintre R. P. Mongolă 
R.D.G. pe anii
precum și protocolul 
cial pe anul în curs.

A plouat în Ciukotka

precizat totuși că nu a ve
nit în Uruguay pentru a ne
gocia eliberarea lui Jackson,

O

ci pentru „a aplana situația
Și a preveni declanșarea u-
nei crize de încredere11. E1
a adăugat că „răpitorii nu
Și-au formulat pretențiile, Și
în acest ,caz ar fi greu să
se negocieze".

♦ Președintele R. S. F. 
goslavia, Iosip Broz Tito, 
primit vineri la reședința 
de la Brioni pe ministrul mun
cii și problemelor sociale 
R.F.G. Walter Arendt, 
adjunctul acestuia, 
Rohe, care fac o vizită 
goslavia, la invitația 
Executive Federale.

Iu- 
a 

sa

al 
și pe 
Helmut 

în Iu- 
Vecei

tratați+ In urma eșuării 
velor dintre reprezentanții sa- 
lariaților și direcția poștei 
britanice, Sindicatul lucrători
lor poștali, care numără apro
ximativ 230 000 de membri, a 
lansat un apel la declanșarea 
unei greve nelimitate, începînd 
de miercurea viitoare.

< Activitatea a 148 de por
turi italiene a fost 
paralizată vineri, ca 
unei greve de 24 de 
cherilor. După cum 
ză agențiile de presă, greviștii 
au protestat împotriva tergi
versării de către autorități a 
reorganizării porturilor, potri
vit prevederilor planului eco
nomic al Italiei din perioada 
1965—1969, rămas nerealizat.

complet 
urmare a 
ore a do- 
informea-

fost 
la 

plă- 
Și 

1971—1975, 
comer-

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— In Peninsula Ciukotka, la 
70 grade latitudine nordică, 
acolo unde, la începutul a- 
cestei luni, a fost înregistra
tă temperatura de —50 gra
de C, la 16 ianuarie a plo
uat. In orașul Anadîr, situat 
dincolo de Cercul Polar de 
Nord, în aceeași zi a fost 
înregistrată temperatura de 
plus 8 grade C.

Un fenomen meteorologic 
asemănător a mai fost sem
nalat în Ciukotka in luna 
decembrie 1955.

Hotelurile alpine 
s-au... golit

La Paris a fost parafat 
protocolul privind schimbul 
de mărfuri dintre Bulgaria și 
Franța pe anul 1971. Protoco
lul, menționează agenția BTA, 
asigură condiții pentru dezvol
tarea în continuare a comer
țului dintre cele două țări și 
creează totodată posibilități 
sporite pentru exportul în 
Franța a unor produse ale in
dustriei constructoare de ma
șini, metalurgice, chimice 
ușoare din Bulgaria.

ei

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). — Suedia beneficiază 
Ia mijlocul lunii ianuarie, de 
un timp extraordinar. La 
Stockholm și în cea mai ma
re parte a țării, zăpada care 
căzuse la sfîrșitul anului tre
cut a dispărut complet da
torită încălzirii brusce a 
timpului. Din lipsă de zăpa
dă, campionatul național de 
schi ar putea fi amînat. In 
plus, hotelurile alpine sînt 
practic goale, iar una din 
principalele fabrici de schi
uri a fost nevoită să-și re
ducă volumul producției.

♦ Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
Willi Stoph, l-a primit pe 
Frantisek Hamouz, vicepreșe
dinte al guvernului federal 
cehoslovac, care se află la 
Berlin cu prilejul celei de-a 
12-a sesiuni a Comisiei mixte 
economice R. D. Germană ’— 
R. S. Cehoslovacă.

Viscol puternic

VIENA 16 (Agerpres). — 
Campionatele europene de bob 
— 4 persoane, desfășurate pe 
pîrtia de la Igls (Austria), s-au 
încheiat cu un remarcabil 
succes al echipajului României 
condus de maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru, avînd 
ca echipieri pe Ion Zangor, 
Dumitru Pascu și Dumitru Foc- 
șeneanu. Strălucita victorie a 
boberilor români a fost decisă 
in ultimele două manșe ale 
competiției, cînd echipajul lor 
a realizat în ambele coboriri 
timpuri sub 1’05" înregistrînd 
l’04“55/100 în manșa a IlI-a și 
respectiv l’04”38/100 (cel 
bun timp al concursului) 
manșa a IV-a.

Pe renumita pîrtie de la 
(în lungime de 1506 m), unde 
au mai cucerit titlul european 
cu patru ani în urmă, sporti
vii români și-au reconfirmat 
valoarea internațională în a- 
ceastă spectaculoasă disciplină 
a sporturilor de iarnă. Demon- 
strînd o înaltă măiestrie și un 
deosebit curaj, ei au reușit 
să remonteze handicapul pe

mai 
în

Igls

care îl aveau după prima zi 
de întreceri, cînd ocupau locul 
doi și să termine învingători 
cu un avans de 32 sutimi de 
secundă față de puternicul e- 
chipaj vest-german condus de 
Zimmerer.

Corespondenții agențiilor in
ternaționale de presă sublinia
ză în comentariile lor compor
tarea excelentă a boberilor ro
mâni care, deși nu se pre
zentau cu un stagiu de antre
nament ca al celorlalte echi
paje, au reușit să furnizeze 
în cele din urmă o surpriză 
dacă se ține cont de faptul că 
formațiilor vest-germane, el
vețiene și austriece li se acor
dau prima șansă în lupta pen
tru medaliile de aur.

Corespondentul Agenției
Reuter menționează faptul că 
echipajul României a marcat 
un timp foarte bun în manșa 
decisivă (l’04”38/100), timp care 
i-a permis să termine învin
gător în această dificilă com
petiție.

După terminarea întrecerii, 
Ion Panțuru a declarat cores-

UPI: 
de 

în ultima 
l’04”44/100, 
fenomenal, 
drept să 
că nu vom 
locul întîi.

pondentului agenției 
„Cînd echipajul condus 
Zimmerer a făcut 
coborîre timpul de 
care mi se părea 
am avut emoții și 
spun îmi era teamă 
mai putea ocupa
Dar am vorbit cu băieții și am 
hotărît să facem totul pentru a 
învinge, și pînă la urmă am 
reușit".

Iată clasamentul final 
campionatelor: 1.
(Ion Panțuru, Ion Zangor, Du
mitru Pascu, Dumitru Focșe- 
neanu) — 4’19”07/100 (l’05”25/ 
100 — 1’04”89/100 — l’04”55/ 
100 — 1’04”38/100) ; 2. R. F. a 
Germaniei I (Wolfgang Zim
merer, Walter Steinbauer, Ste
fan Gaisreiter, Peter Utzschnei- 
der) — 4’19”39/100 ; 3, R. F. a 
Germaniei II (Horst Floth, 
Donat ErtI, Volkhard Thoelke, 
Pepi Bader) — 4’20”26/100 ; 4. 
Elveția II — 4’21”; 5. Franța
— 4’21”39/100 ; 6. Austria II
— 4’22”60/100 ; 7. Suedia —
4’22”77/100; 8. Austria I —
4’23”ll/100,

al
România

MONTEVIDEO 16 (Ager
pres). — Oliver Wright, tri
misul personal al premieru
lui britanic pentru a trata 
eu autoritățile uruguayene e- 
liberarea ambasadorului Ma
rii Britanii la Montevideo, a 
fost primit vineri de pre
ședintele Uruguayului, Jorge 
Pacheco Areco, căruia i-a 
remis un mesaj din partea 
primului ministru Heath. In 
aceeași zi, trimisul britanic 
a avut o întrevedere cu mi
nistrul de interne Uruguayan, 
generalul 
care l-a 
forturilor 
descoperi 
Jackson.

In urma discuțiilor cu re
prezentanții Uruguayului, O- 
liver Wright 
opiniile 
lităților 
pectivul 
de cele 
săi și că nutrește speranțe 
că ambasadorul răpit va fi 
eliberat. Totodată, el a ară
tat că întrevederile sale cu 
ambasadorii S.U.A. și Brazi
liei (țări care au diplomați 
răpiți de aceeași organizație 
clandestină care l-a răpit pe 
Geoffrey Jackson) au fost 
„pur informative", și că nu 
poate fi vorba de o pozi
ție comună, opusă celei a 
autorităților din Uruguay. De 
asemenea, Wright a dezvăluit 
că „a împărtășit guvernului 
Uruguayan experiența dobîn- 
dită în cazul 
Cross11 (consilier 
britanic răpit la 
de o organizație 
nadiană). Oliver

sale 
de a 
caz 
ale

a declarat că 
asupra moda- 
acționa în res- 
sînt apropiate 
interlocutorilor

răpirii lui 
comercial 
Montreal 

ilegală ca- 
Wright a

ambasa- 
a putut 

nici o 
a faci-

Intre timp, poliția uru- 
guayană a continuat vineri 
interogarea a 17 suspecți re
ținuți dintr-un total de cî- 
teva sute de persoane ares
tate și ulterior eliberate, în 
legătură cu răpirea 
dorului Jackson. Nu 
fi descoperită însă 
pistă susceptibilă de
lita descoperirea celui răpit 
și, eventual, a consulului bra
zilian Dias Gomide și a di
plomatului nord-american 
Claude Fly, deținuți ca os
tatici de aceeași organizație 
clandestină.

In ciuda marii desfășurări 
de forțe polițienești și mili
tare, răpitorii au rămas de 
negăsit. Vineri seara, grupări 
ilegale au comis o nouă ac
țiune îndrăzneață. Deghizați 
în militari și circulînd în 
vehicule asemănătoare cu 
cele ale forțelor de ordine, 
ei au pătruns într-un car
tier rezidențial din Monte
video, strecurindu-se printre 
barajele poliției, și au plasat 
o serie de bombe în vila u- 
nui industriaș considerat ca 
fiind apropiat de cercurile 
guvernamentale.

♦ Comitetul de acțiune con
tra rasismului din Marea Bri- 
tanie a hotărît să organizeze 
o mare campanie de protest 
împotriva proiectului guvernu
lui conservator de a relua li
vrările de armament i 
Republica Sud-Africană. 
fi organizate mitinguri și 
nifestații în fața uzinelor 
societăților interesate în 
zarea de arme către Africa de 
Sud, a declarat Peter Hain, u- 
nul din liderii acestui comitet.

Potrivit ultimelor date 
statistice, populația Americii 
Latine a atins, la sfîrșitul anu
lui 1970, 284 251 000 locuitori. 
Ritipul de creștere anuală a 
populației a fost de 2,9 la sută. 
Cel mai ridicat indice de 
creștere a populației a fost 
atins în Brazilia, Columbia, 
Mexic și Panama.

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— In regiunile desțelenite 
din Kaz.ahstan a bintuit un 
puternic viscol, care a pro
dus greutăți importante în 
buna desfășurare a transpor
turilor. Vîntul puternic a dis
trus, în unele locuri, rețele
le de telecomunicații și de 
transport a energiei electri
ce.

către
Vor 
ma- 

și 
vîn-

♦ In urma convorbirilor ca
re au avut loc între organiza-

In luna decembrie a anu
lui trecut, în Canada erau 
538 000 șomeri, adică 6,2 la 
sută din totalul forței de mun
că a țării.

♦ La Uian-Bator a sosit o 
delegație guvernamentală 
R. D. Germane, condusă 
Horst Solie, ministru 
problemele economice 
ne.

a 
de 

pentru 
exter-

Conferința pentru studii
selenare de la Houston

Din cauza viscolului, au 
fost închise școlile, iar auto
mobilelor le-a fost interzisă 
plecarea din '"''■alități altfel 
decît în coloane.

In prezent, puternice mij
loace tehnice au fost trimise 
pentru restabilirea circulați
ei pe drumuri, iar la Țelino- 
grad, mii de oameni partici
pă la lucrările de deszăpezire.

Expediție în junglă

HOUSTON 16 (Agerpres). — 
La Houston se desfășoară cea 
de-a doua conferință anuală 
pentru studii selenare. Luînd 
cuvîntul, vicepreședintele Aca
demiei sovietice de Științe, A- 
lexandr Vinogradov, și-a ex
primat părerea că mostrele a- 
duse anul trecut de pe Lună 
de sonda sovietică „Luna-16" 
au o vîrstă de 4,85 miliarde 
de ani. Se știe că în cursul 
studierii rocilor lunare aduse 
pe Părnînt de către echipajele 
navelor „Apollo11, savanții a- 
mericani au apreciat că vîrsta

lor ar fi de 4,4—4,6 miliarde 
ani.

Academicianul sovietic a a- 
preciat că fenomenele vulca
nice au jucat un mare rol în 
formarea solului lunar. Potri
vit aprecierilor sale, este mult 
mai plauzibilă această teorie 
decît cea a impactului dintre 
meteoriți și suprafața lunară.

In încheiere, Vinogradov a 
declarat că savanții sovietici 
sînt gata să ofere savanților 
americani și străini mostre lu
nare aduse de sonda „Luna-1611 
pentru a fi studiate.

AMBASADA franceză din 
Lima a anunțat că o expedi
ție franco-peruviano-ameri- 
cană plecată pentru a studia 
jungla din sud-estul Perului 
a dispărut de mai mult de 
cinci luni. Atașatul de presă 
al ambasadei a comunicat 
că expediția a pătruns in 
junglă în luna august anul 
trecut în regiunea Madre de 
Dios locuită de unele tribu
ri sălbatice de indieni. De 
atunci, s-a pierdut orice con
tact radio cu membrii ei.

Regiunea respectivă
locuită de tribul Yaminahuas 
care a respins pînă acum 
orice contact cu oamenii al
bi. Se reamintește că o altă 
expediție care a încercat să 
exploreze regiunea cu cîțiva 
ani în urmă a dispărut.

Se relevă că autoritățile 
peruviene examinează în 
prezent posibilitatea unei o- 
perațiuni de regăsire a ex
ploratorilor.
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