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CINCINAL ț

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU, 

a invitat pe șefii misiunilor 
diplomatice la o vînătoare

1966-1970 La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bu
curești au participat sîmbătă la 
o partidă de vînătoare.

Vînătoarea, la care au luat 
parte prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, vicepreședinții Consi
liului de Stat, Manea Mănescu 
și Vasile Vîlcu, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Iosif Banc, secretarul Consi
liului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, adjunc
tul ministrului afacerilor ex
terne, Petru Burlacu, a avut 
loc în pădurile Albele, Teșila 
și Ogarca din judelui Ilfov.

La partida de vînătoare au 
participat ambasadorii Italiei 
— Niccolo. Moscato, Uniunii 
Sovietice — A. V. Basov, Gre
ciei — Jean Cambiotis. R. F. a 
Germaniei — Erich Stratling, 
Belgiei — Jan Adriaenssen, Fin
landei — Kaarlo Veikko Ma- 
kela, R. P. Polone — Jaromir 
Ocheduszko, Indoneziei — Ham- 
zah Atmohandojo, R. P. Mon
gole — Damdinnerenghiin Ba
taa, Republicii Cuba — Jesus 
Barreiro, Franței — Pierre Pe- 
len, Indiei — S. Than, R. P. 
Chineze — Cian Hai-fun, R.S.F.
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Emulație

industria 
locală

® Industria lo
cală a municipiului 
Petroșani a cunos
cut un ritm verti
ginos de dezvolta
re în toate ramu
rile sale de produc
ție. In cincina- 
iului 1966—1970, 
întreprinderea de 
industrie locală Pe
troșani a 
producția 
materiale 
strucții;
30 000 de 
gate de carieră, cît 
s-a realizat în anul 
1965. s-a ajuns Ia 
69 non în 1970.

® Producția de 
mobilă a fost în a- 
n>’’ 1970 de 2.3 ori 
mai mare ca în 
1965, valoric înre- 
mstrînd o creștere 
de la 1,5 milioane 
1? 4 8 milioane lei.

• Volumul bu
nurilor de larg con
sum produse a 
crescut cu 80 la 

în 1970 va- 
producției

dublat 
ramurei 
de cori
de la

sută; 
loarea 
de bunuri de larg 
consum a reprezen
tat o creștere de 
cca. 7 milioane lei 
față de anul 1965.

la extragerea 
cărbunelui

Ieri dimineață, dispecerul 
de serviciu de la Centrala 
cărbunelui ne-a înștiințat 
despre turnura îmbucurătoa
re luată de producția mine
rilor din bazin in ziua de 
22 ianuarie.
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Asemeni oamenilor mun
cii din toate județele 
țării, minerii și side- 

rurgiștii, energeticiem.-și chi- 
miștii, constructorii și ceilalți 
lucrători industriali de pe 
meleagurile hunedorene pri
vesc retrospectiv, cu justifi
cată mîndrie, cu exigență și 
chibzuință etapa deosebit de 
rodnică a cincinalului în
cheiat, își regrupează și își 
amplifică forțele pentru a se 
avînta în noua etapă de pro
gres economic ce 
față.

Cincinalul recent 
ai cărui ani au
pentru țara noastră cinci 
trepte de vertiginos progres 
economic și social, marchea
ză și în industria județului

• Hunedoara dinamici și creș
teri rapide, acumulări canti
tative și calitative impresio
nante. Potențialul industrial 
al județului și-a sporit ma
siv dimensiunile prin ma
terializarea anuală a unui 

volum mediu 
de investiții

Cu excepția E. M. Paroșeni, 
toate celelalte exploatări au 
extras cărbune peste sarcina 
de plan. In frunte s-au situat, 
firește, tot minerii de la 
Vulcan cu o depășire a sar
cinii zilnice cu 583 de tone 
(pe perioada 1—22 ianuarie, 
realizare a planului în pro
porție de 107,6 la sută), ur
mați de cei de la Lupeni, cu 
310 tone depășire a planului 
zilnic, și o 
la sută a 
începutul 
minerii de
realizînd o adevărată 
formanță de producție 
ziua respectivă (3 838 
cărbune), au depășit sarcina
zilnică cu 405 tone, recupe-

realizare de 105,2 
sarcinilor de la 
lunii. Urmează 

la Aninoasa, care, 
per- 

pe 
tone
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Iugoslavia — Iso Njegovan, Da
nemarcei — Torben Busck- 
Nielsen, S.U.A. — Leonard 
Meeker, R. P. Bulgaria — Spas 
Gospodov, Venezuelei — Valen
tin Hernandez-Acosta, R. P. 
Ungare — Ferenc Martin, R. S, 
Cehoslovace — Miroslav Sulek, 
Republicii Peru — Hubert Wie
land, R. P. Albania — Nikolla 
Profi, R. D. Germane — dr. 
Hans Voss, Turciei — Nazif 
Cuhruk, Suediei — Per Otto 
Rathsman, Japoniei — Yoshito 
Shîmoda. însărcinații cu afa
ceri ad interim ai Irakului — 
Salah Eddin I. Al-Sheikhli, Re
publicii Arabe Unite — Ibra
him Yossri, R.P.D. Coreene — 
Pak Bon Son, Iranului — Cy
rus Zoka, Elveției — Guy Du
crey, Pakistanului — A. J. 
Naim, R. P. Congo-Brazzaville 
— E. Br. Engoua, Olandei — 
Josephus F. R. M. Veling, Marii 
Britanii — R. M. Russell; șeful 
ad-interim al Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spa
niei — Antonio Ortiz-Garcia.

In ambianța naturală a pă
durii Albele, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușes- 
cu, a oferit în cinstea oaspe
ților. la terminarea partidei, o 
masă vînătorească. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.

Viscoza Lupeni : 
Operatorul loan 
Moldovan de la 
secția I-a merce- 
rizare pregătind 
celuloza pentru 
desfibrare.
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(Agorpres)

Curățirea și 
recondiționarea 
zonelor verzi
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în valoare de 
circa 2,5 

miliarde lei, 
destinate ridicării de noi 
obiective industriale, dezvol
tării și modernizării celor e- 
xistente.

Datorită acestui fapt, 
dustria județului a 
juns ca în ultimul
al cincinalului să realizeze o 

producție glo
bală industri
ală superioară 
anului 1965 cu 
43,7 la sută, 
procent ce echivalează 
cu o creștere efectivă 
de producție de

proape 5 miliarde lei, 
din care 1,36 miliarde 
lei reprezintă sporul 
obținut de oamenii 
muncii hunedoreni pes
te prevederile inițiale 
ale întregului cincinal. 
Pe această bază, județul 
și-a consolidat rolul de prim 
rang în economia națională, 
deținînd la finele cincina
lului o pondere de 5,2 la 
sută în producția globală in
dustrială a țării, ocupînd lo
cul trei între județe. Demn 
de relevat pentru gradul înalt 
de industrializare a județu
lui este și faptul că în pre
zent la fiecare 
nedorean revine 
industrială de 
lei, mai mult 
mediei pe țară.

Valoarea impresionantă a 
producției industriale actuale
— de aproape 7 ori și ju
mătate mai mare decît în 
anul 1950, anul premergător 
primului cincinal
— își găsește un
corespondent în 
masive înregistrate
țul nostru Ia o seamă de 
iproduse vitale pentru eco
nomia națională. Comparativ 
cu anul 1965, în ultimul an 
ai cincinalului înre
gistrat creșteri efective 
de peste 1,85 milioane 
tone la producția netă 
de cărbune, aproape 
1,5 miliarde kWh la e- 
nm-ria electrică, 462 
mii tone la fontă, 724 
mii tone la oțel și 760 
mii tone la laminate. 
In această perioadă au avut 
loc creșteri considerabile la 
producția de huilă pentru 
cocs și semicocs, minereuri 
de fier, neferoase și alte 
substanțe minerale utile, du
blarea producției de oțeluri 
aliate, sporirea de peste 5 
ori a producției de mase 
plastice.

Forța industrială a Hune
doarei este elocvent demon-

Deschideri noi

PRINCIPATELOR
REMARCABIL ACT ISTORIC
VIAȚA POPORULUI ROMÂN

-JfTDupă ctii'uî .846, cu toate 
că idealurile revoluționarilor nu 
învinseseră, problema unirii, 
pătrunse adînc în conștiința 
poporului nostru, s-a aflat per
manent în centrul activității 
social-politice din cele două 
Principate. Cu toată împotrivi
rea forțelor conservatoare, 
ționare din interior și a 
puteri străine, năzuințele 
selor largi populare de la 
și sate care constituiau
motrice în lupta pentru Unire 
nu puteau fi trecute, pînă la 
urmă, cu vederea. Poporul în
trezărea în înfăptuirea acestui 
măreț act realizarea aspirații
lor sale social-economice 
acestea, după cum au 
evenimentele, inclusiv 
Convenția de la Paris — și ne

referim. mai ales, la Unire — 
nu puteau fi obținute decît prin 
acțiuni energice ale forțelor in
terne care să anihileze pe po
trivnicii din țară și, totodată, 
să pună puterile străine 
faptului împlinit.

Tocmai de aceea, în 
dezbaterilor ce au avut 
Adunările elective ce 
conform Convenției de la Paris, 
să desemneze pe viitorii domni 
ai Moldovei și Tării Românești, 
discuțiile cele mai aprinse s-au 
purtat în jurul Unirii. In ace
lași timp, partizanii realizării 
acestui măreț act erau conști- 
enți că Unirea depindea și de 
poziția celui ce urma să fie 
ales domn. Acest considerent 
a stat nemijlocit la baza alege
rii în unanimitate, la 5 ianuarie

SEARA FESTIVA
In dorința de a cunoaște 

cit mai bine actul istoric de 
la 24 Ianuarie 1859 și a-i a- 
duce un modest omagiu, ute- 
ciștii din cadrul T.A.P.L. 
Petroșani au organizat în data 
de 22 ianuarie o frumoasă 
seară festivă. Profesorul de 
istorie Nicolae Cerchez a ex
pus în fața tinerilor impor
tanța acestui eveniment pen
tru istoria României con
temporane. Expunerea, com-

în fata

cadrul 
loc în 

urmau,

patriot 
consec-

deve-

pletată cu legenda lui Moș 
Ion Roată a stîrnit un viu 
interes în rîndul asistenței.

Ca un omagiu adus aces
tui eveniment, tinerele A- 
driana Șerbu și Viorica 
Bara au recitat versuri în
chinate Unirii, din creația 
lui Vasile Alecsandri.

Apoi, într-un cadru so
lemn, cei peste 60 de tineri 
au intonat „Hora Unirii11.

1859, -ca domnitor al Moldovei 
a colonelului Alexandru loan 
Cuza, personalitate reprezenta
tivă pentru noile idei și senti
mente ce frămîntau societatea 
românească de-atunci, 
de frunte și luptător 
vent pentru Unire.

Dubla alegere, adică
nirea sa ca domn al Principa
telor Unite la 24 ianuarie 1859, 
dovedește cu prisosință respec
tul de care se bucura Cuza, 
ales de către nație — cum 
spunea un contemporan al său 
— „pentru patriotismul, cura
jul, spiritul său de dreptate și 
de nepărtinire". Și, pentru a 
sublinia mai pregnant caracte
rul de masă al actului săvîrșit 
la 24 ianuarie 1859, după cîțiva 
ani Mihail Kogălniceanu — 
bunul prieten și colaborator a- 
propiat al domnitorului — avea 
să spună adresîndu-se deputa- 
ților: „Unirea, domnilor, eu 
nu recunosc nimănui dreptul 
să zică că e actul său indivi
dual, proprietatea sa exclusivă ; 
Unirea e actul energic al între
gii națiuni române...11

Unirea deplină a celor două 
Principate, pe plan politic și 
administrativ, preocupare de 
bază a lui Cuza în primii ani 
de domnie, s-a realizat trei ani 
mai tîrziu, la 24 ianuarie 1862, 
cînd domnitorul deschide pri
ma Adunare legiuitoare unică 
a noului stat ce se numea de la 
acea dată ROMANIA.

Simion POP Gh. B. RASCHIP

(Continuare în pag. a 3-a)
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Controlul obștesc
în acțiune

rînd o însemnată 
restanța de plan, 
lor, minerii de Ia 
depășit planul cu
300 de tone, cei de la Lonea 
cu 161 tone, iar cei de Ia 
Dîlja, Uricani și Bărbăteni 
cu cantități de cărbune de 
ordinul a zeci de tone.

Buchetul de succese mine
rești din ziua de 22 ianuarie 
a însemnat o creștere de 
producție pe ansamblul mi
nelor Văii Jiului cu 1 846 
tone de cărbune, reducerea 
minusului față de planul lu
nii în curs de la 6 182 tone 
Ia 4 336 tone Ia zi, și apro
pierea momentului îndeplini
rii ritmice și integrale a pla
nului pe Centrală.

In vederea pregătirii de noi 
capacități de producție în sub
teran, la mina Lupeni au în
ceput două importante lucrări 
miniere de investiții. Pentru 
deschiderea stratului 3, blocul 
IV, la orizontul 400, brigada de 
înaintări a lui Nicolae Ungu
reanu de la sectorul de inves
tiții al minei a început săpa
rea unei galerii direcționale 
în steril care va măsura 
tal 600 m. Galeria, de 
dublu, va fi betonată 
final, amenajată adecvat 
rii scopului ca 
ducerea 
sectorului 
la această

sporite 
introducerea 
muncă al 

Ungureanu a 
organizare a 

i superioare și asigu- 
unei dotații cu utilaje

în to- 
profil 

și, în 
servi- 

atare. Con- 
minei și tehnicienii 

preconizează 
lucra re

realizeze 
avansare, 
la locul 
brigăzii lui N.
unor metode de 
lucrului 
rarea i 
corespunzătoare.

Tot pentru deschiderea stra
tului 3, însă în blocul V, ori
zontul 480, o altă vrednică 
brigadă de înaintări - cea a 
minerului Petru Borbinceac - 
a început săparea unei galerii 
transversale cu lungimea de 
cca. 200 m și profil simplu be
tonat (pe anumite porțiuni du
blu).

MINIER

Echipele de control obștesc 
au dreptul, și mai ales dato
ria, de a urmări buna apro
vizionare a unităților comer
ciale, condițiile în care sînt 
desfăcute mărfurile către popu
lație, corectitudinea lucrători
lor din comerț, o serie de alte 
aspecte din activitatea orga
nizațiilor comerciale.

Ințelegînd să-și respecte a- 
ceste obligații, să contribuie la 
lichidarea unor tendințe nesă
nătoase care mai persistă pe 
ici pe colo în comerțul nostru, 
să-și aducă partea de contri
buție la bunăstarea oamenilor 
muncii, echipele de control 
obștesc constituite la nivelul 
comitetelor sindicatelor din 
unele întreprinderi și institu
ții din municipiul nostru au 
desfășurat în anul 1970 o fruc
tuoasă activitate.

In rîndurile care urmează 
ne-am propus să spicuim 
cîteva aspecte subliniate în 
procesele verbale întocmite de 
trei echipe de control obștesc 
din Lupeni, în urma investiga
țiilor efectuate pe teren în 
ultima lună a anului trecut,

In 18 decembrie — ne scrie 
N. Blendea din Lupeni, comi
sia de control obștesc .condu
să de maistrul Iosif Szabo a e- 
fectuat o investigație la maga
zinul alimentar nr. 77 din Braia 
(șef de unitate—Nicolae Florea). 
Cu o zi înainte se primiseră 
portocale. întrebat dacă mai 
sînt portocale, gestionarul a 
răspuns senin că s-au terminat. 
Dar, într-un colț, pe culoarul 
magaziei, s-a dat peste un sac. 
L-a întrebarea „Ce-i în sac ?-1, 
gestionarul a răspuns) „ta- 
laș“ (!). Nu era nici un gram 
de taiaș, ci 11 kg de porto
cale dosite, despre care Nico
lae Florea a motivat că 
ale personalului 
Atunci de ce stăteau 
sac, sub formă de... 
In aceeași zi în magazie 
aflau 960 kg de făină albă, dar 
nu se vindea, șeful de unitate 
motivînd că așteaptă să mai 
primească pentru ca să pună 
în vînzare mai multă o dată. 
Oare 960 kg e atît de puțin ?! 
Cine știe ce aștepta gestiona
rul Nicolae Florea !...

sînt 
unității, 
într-un 
talaș ? 

se

(Continuare în pag. a 3-a)
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Serviciul de amenajări 
zone verzi din cadrul I.G.C. 
Petroșani a început de cîteva 
zile acțiunea de curățire și 
recondiționate a zonelor verzi 
din cartierele localităților 
municipiului. In cadrul 
crăriJor se vor planta 
25 000 arbori și arbuști 
namentali, precum și 
număr mare de trandafiri și 
flori de sezon. Pentru recon- 
dițîonarea și extinderea su
prafețelor de gazon se vor 
efectua săpări și greblări 
peste care se vor semăna 
5 000 kg semjnțe de iarbă. 
Totodată suprafețele vor fi 
curățate de gunoaie și pie
tre, redîndu-le un aspect în
grijit și curat, pe 
buie să-I păstreze 
cursul anului.

lu
cea, 
or- 
un

1

care

instruirea 
propagau 

diștilor
In sala mare a clubului 

C.C.P. va avea loc marți, la 
ora 17, instruirea propagandiș
tilor din invățămîntul de pai- 
tid. Vor participa propagan
diștii din Uricani, Vulcan, A- 
ninoasa, Petroșani, Petrila 
Lonea.

Excursie 
în Retezat
Un număr de 2'3 elevi în

soțiți de patru cadre didac
tice de la Școala generală 
din Cîmpu lui Neag au ple
cat ieri într-o excursie de 2 
zile în munții Retezatului la 
cabana Buta și împrejurimi.

Azi, pe pîrtia din apropie
rea cabanei, elevii excursi i 
niști participă la un con< urs 
de schi și săniuțe, organizat 
de înv. Gheorghe Vitejan, 
în cadrul programului acestei 
excursii.
ÎN CURÎND

„Mecanică fină** 
la Petrila

Pentru satisfacerea mai 
corespunzătoare a cerințelor 
populației din Petrila privind 
executarea de reparații și 
lucrări de întreținere a bu
nurilor de larg consum eu 
folosință îndelungată (frigi
dere, mașini de spălat, aspi
ratoare, motorete, biciclete 
etc.), în această localitate va 
lua ființă, în curînd, o sec
ție de mecanică fină pentru 
uz casnic.

înființarea secției este pre
conizată a avea loc în luna 
februarie.

Montaj literar 
dedicat Unirii
Azi, în sala de spectacole 

din Lonea, va fi prezentat 
un montaj literar dedicat a- 
niversării Unirii Principate
lor. Iși dau concursul forma
țiile clubului din localitate. 
Se va dansa Hora Unirii, se 
va prezenta dialogul dintre 
Alexandru Ioan Cuza și Moș 
Ion Roată, versuri.
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port
contemer
dm lume

mare 
propulsor montat vreoda- 
navă construită în Belgia, 
sa se transmite unei e- 
șase palete, avînd dia-

Ce! mat

Corelafia dintre calitatea

Parcul Național 
Nairobi se află tot felul de 
animale și alte vietăți săl
batice ce trăiesc în Africa. 
Ca orice... grădină zoologică 
și acest mare parc oferă vi
zitatorilor tot felul de curio
zități. Ceea ce vedeți în fo
tografie însă, este o curiozi
tate care rar poate fi satis
făcută și, de aceea, nu i-a 
fost deloc ușor fotoreporte
rului
tul... tragic oferit 
python ce devorează o ga- 
zelă în liniște, ca și cînd ar 
servi micul dejun.

ș o a. r e c
Biologul

periență : a închis un șoarece obișnuit de casă într-o cușcă 
rotundă in Jurul căreia a așezat alte 12 cuști cu șoareci. 
Ce s-a întîmplat ? S-a dovedit că șoarecii, ca și oamenii, 
au simpatii și antipatii pentru semenii lor. Savantul a 
constatat că șoarecele din centru .conversa" numai cu anu- 
miți confrați, ignorînd complet pe alți reprezentanți ai răs- 
pîndituluî neam de rozătoare.

să surprindă momen-
de acest

nare vas

de Anvers, 
„Cockerill Yards

In apropiere 
șantierele firmei 
Hoboken” a fost construit și lan
sat ta apă cel mai mare vas 
portconteiner din lume, botezat 
„Dart Europe". Vasul a fost co
mandat de Compagnie Maritime 
Beige (Lloyd Royal) și va asigura 
un serviciu săptăminal pe de-an- 
tiegul conteinerizat intre Europa 
continentală, Marea Britanie, Ca
nada și Statele Unite.

Vasul are lungimea de 231 m 
și lățimea de 30 m. El este pro
pulsat de un motor Diesel cu 10 
cilindri de mare caoacitate tip 
Cockerill-Ougree-Providence / Sul
zer, care dezvoltă o putere con
tinuă de 29 000 cp la 122 rot/min. 
Acest motor este cel mai 
agregat 
tă pe o 
Puterea 
lice cu
mefrul de 6,3 m greutatea de 
27,2 t.

ȘTIINȚEI

TEHNICII

PURICII AT

sovietic V. Kalkovski a făcut următoarea

Simpatii

Tn portul italian Genova 
va instala o platformă plutitoa
re pentru a permite descărca
rea tancurilor petroliere de 
pînă la 500 000 tone.

Platforma va fi ancorată în
tr-o zonă în care adîncimea a- 
pei este de 50 m, la e distanță 
de cca. 2,4 km de coasta unde 
se află portul petrolier Multedo.

Tirgușorul Bord-Saint-Georges 
din Franța a fost literalmente in
vadat de purici.

In centrul localității se afla o 
cocioabă veche în care erau de
pozitate citeva tone de fin și 
care, în plus, servise la adăposti-

reo clinilor. In această vară, mu
nicipalitatea a hotărît să efectue
ze o curățenie generală. Cînd s-a 
ajuns la cocioaba respectivă, zeci 
de mii de purici, căutînd să evi
te DDT-ul, și-au schimbat reșe-

dința de vară intrînd în casele 
locuitorilor din Bord-Saint-Geor
ges. Pentru a stăvili invazia, pri
marul a trebuit să recurgă la 
serviciile centrului de deparazi
tare din Gueret.

Antilopele 
nu beau ană ? Dragoste în ■ ■■ sticlă

Capacitatea de trafic a por
tului 
cesta 
tentă 
ne/an.

Platforma va fi legată 
coastă printr-o conductă de 
țoii, capabilă să primească 12 000 
tone/oră.

Noua amenajare va costa 
circa 4,8 milioane dolari și va 
fi gata la sfîrșitul anului 1971.

va fi mărită în felul a- 
cu 50%. capacitatea exis- 
fiind de 45 milioane

Combaterea poluării 
atmosferei de gazul 

carbonic de eșapament
Un grup de ingineri sovietici au realizat un dispozitiv 

care se anexează la eșapamentul motorului pentru a redu
ce poluarea cu gaz carbonic și hidrocarburi otrăvitoare.

Regulatorul de farefiere se declanșează automat la frîna- 
rea sau accelerarea automobilului, cînd se produce, de obi
cei, arderea incompletă a benzinei. Important este și fap
tul că regulatorul permite o economisire a peste 35’/# ulei 
și cca. 5% benzină.

Ca dimensiune, automatul este de trei ori mai mic decît 
un aparat telefonic obișnuit și el poate fi lesne racordat la 
motor.

Regulatorul a fost încercat cu succes și recomandat pen
tru autoturisme de tip „Volga". Se lucrează Ia perfecționa
rea sa. O variantă a regulatorului va fi folosită Ia autoea-, 
mioanele de 3 tone.

S-a constatat să 
pasc în regiunile 
Kenya nu se duc 
dată să se adape. Aceasta din ca
uză că hrana lor formată din 
ierbicide conține multă apă. Pînă 
în zori, iarba conține chiar 42 la 
sută apă. De aceea, antilopele 
se hrănesc mai ales noaptea.

antilopele care 
secetoase din 

aproape nicio-

O tandră misivă adresată 
ției sale a fost găsită într-o 
fului Mont Saint Michel. Alături de scrisoare se afla un 
mesaj adresat găsitorului sticlei, în care se menționa că 
autorul rîndurilor este studentul canadian Allan Ruffman. 
Tînărul se afla la bordul unei nave oceanografie? care 
îndeplinea o misiune de cercetare. La 19 iulie 1968, Huff
man a aruncat sticla în mare. Scrisoarea, descoperită de 
Eugene Jamois, a fost expediată pe adresa soției îndră
gostitului oceanograf în devenire.

de un student canadian so- 
sticlă ce plutea în apele gol-

Calculator electronic arestat
La Rotterdam, a fost arestat 

cu mandat un calculator elec
tronic din cauza căruia una 
din cele mai mari firme con
structoare de mașini din Olan
da suferise mari pagube. A- 
ceastă firmă se situase pe 10-

cui întii la concursul pentru 
cea mai bună (cea mai ieftină) 
construcție a unui petrolier. 
După o verificare amănunțită, 
s-a dovedit că mașina electroni
că nu efectuase corect calcu
lele. S-a deschis un proces, în

urma căruia 
nic“ a 
experții vor 
vinovat
constructorii 
gramatorii.

fost

de

„creierul electro- 
închis pînă cînd 
stabili 
această 
mașinii

cine este 
greșeală > 
sau pro-

■■■HB99KH9B9K99I

Dar din cer
In timp ce își bea liniștită 

tradiționalul ceai, geamul s-a 
făcut țăndări și prin fereastră 
s-a rostogolit în cameră o pia
tră. De spaimă, femeia a scă
pat ceașca 
mîndu-i pe huliganii 
tulburaseră liniștea. Apropiin-

din mină, bleste-
care îi

du-se însă, a observat că pia
tra era încinsă. După ce s-a ră
cit, ea a împachetat-o și a 
trimis-o Ia Muzeul Britanic, 
unde oamenii de știință au 
căzut de acord că era vorba 
de o bucată dintr-un purtător 
de rachetă cosmică.

Școală
pentru elefanți

In Ceylon funcționează o școa
lă pentru elefanți. Timp de opt 
luni cit durează școlarizarea, e- 
lefanților li se predau citeva o-

biecte de bază : gimnastica, lu
crul la cimp, defrișarea păduri
lor, transportarea mărfurilor și 
oamenilor, precum și... noțiuni de 
comportare.

Automobilele 
în slujba 
peștilor

adeseori 
peștii 
peștii, 
Fran- 
artifi- 

vechi și

Năvoadele „mătură" 
fundul mărilor, lipsind 
de hrană. Pentru a ocroti 
în apele de pe coastele 
ței se construiesc recifi 
ciali din automobile
beton. Recitii artificiali se uti
lizează de cițiva ani deja în 
Japonia unde au dat rezultate 
excelente: în zonele unde îna
inte fuseseră exterminați toți 
peștii, acum aceștia s-au înmul
țit din nou. S-a calculat că da
torită automobilelor, numărul 
lor a crescut de 10—20 de ori.

REBUS • REBUS • REBUS
UNIREA PRINCIPATELOR

de

Mă-
24 
de

ORIZONTAL :
1) Primul domnitor al 

Principatelor Unite 
numele căruia se leagă 
numeroase reforme in fa
voarea maselor ; — 
rețul act înfăptuit la 
ianuarie 1859, visul
veacuri al poporului ro
mân ; 2) Adunări convo
cate in urma Congresu
lui de la Paris in Țara 
Românească și Moldova 
în scopul Unirii - Necu
noscut (tig.) ; 3) Verbul
conjugat in perioada la 
care ne referim - Ace
leași drepturi in fața le
gilor, prevedere a con
venției de la Paris pen
tru masele din Principa
tele Unite (pl.) : 4) Liber
tatea... pentru care au 
luptat unioniștii - Oame-

nii satelor care, după 
Unire, în 1864, conform 
legii rurale au beneficiat 
de eliberare de clăcășie 
și împroprietărire ; 5) Me
tal nobil - Staționări ;
6) In ianuarie I - Amețit 
- Literatura, muzica, pic
tura etc. care 
prin operele lor 
mentul Unirii -
7) Capitala 
unde, ca și la București, 
exista un guvern pînă la 
desăvîrșirea Unirii — Co
lecție de fluiere — Ustu
roiul din Moldova - Pus 
în roate I 8) înalta... de 
casație și justiție comună 
prevăzută de asemenea 
pentru Principatele Unite 
(pl.) - „Să nu mai fim ai

o 
al

au evocat 
eveni- 
Vene I 

Moldovei

nimănui, să avem și- 
țară" deziderat suprem

imaginii, JMaxitne
alegerea și montarea corectă

a antenelor de recepție
latine

„Fără prietenie nu există via
ță"

CICERO (Către Laelius XXIII.86)

țărănimii sperat în Unire ;
- Principala forță motrice 
în lupta pentru Unire :
9) Personificare a pămîn- 
tului - Gară de avioane ;
10) Nume de fată - U- 
nul din cele două princi
pate surori unite la 24 ia
nuarie 1859 ; 11) „Cînte- 
cul“ Unirii ale cărui ver
suri au fost scrise de V. 
Alecsandri - Invîrtită pe 
la centru-Tufă; 12) Mă
sură pe ogoare - Unele 
au portretul domnitorului 
Alexandru loan Cuza 
(sing.) - Servește I... - 
din ocaua lui Cuza !... ; 
13) ...Roată și Tă- 
nase Constantin, repre
zentanți ai țăranilor în 
divanurile ad-hoc - Gu
vernator al Rusiei care a 
sprijinit Unirea Principa
telor ; - „Falsificat" de 
monstruoasa coaliție, ple
biscitul a dus la înlocui
rea domnitorului Alexan
dru loan Cuza cu Carol 
de Hohenzollern ; 14) „U- 
nitatea și... națională" 
prevăzută de N. Bălcescu
- Localități din județele 
Ilfov, Prahova, Ialomița 
unde țăranii au pornit o 
răscoală sub conducerea 
lui Mircea Mălăieru, ne
mulțumiți de prelungirea 
clăcășiei (24 ianuarie 
1862) deși Unirea se în- 
făptuise.
VERTICAL :

1) ...legiuitoare, dizol
vată de domnitor prin 
□șa-numita „lovitură de 
stat de la 2 mai 1864" 
(pl.) - Primul ministru, 
care sprijinind domnito
rul, a dus o politică de 
înfăptuire a dorințelor

maselor populare ; 2) în
ceată - Mamifer
- Mocirlă ; 3) A ocoli -
Mănîncă lapte - Nicolae 
Bălcescu ; 4) Ax, întors - 
Dragoste de popor, sen
timent puternic al lui 
Cuza - Ante meridian ; 
5) Țin vasele - Bate to
ba - In otravă ! 6) 
mula plebiscitului 
înlocuia pe „da" la 
nii din județul Bacău - 
Șapte numără domnia lui 
Cuza Vodă - înfrumuse
țat ; 7) Atribut al domni
torului Alexandru loan 
Cuza (fem.) - A se stri
ca ; 8) Linie - Nou ; 9) 
A aerisi - In noroi! - A- 
mețit dar nu de tot I ; 
10) Alexandru (abr.) - O- 
raș unde datorită nemul
țumirii față de primul gu
vern după Unire a izbuc
nit o mișcare muncitorea
scă - Abis I ; 11) „Uni
rea" națională săvirșită la 
24 ianuarie 1862 (pl.) - 
Aici s-a dat „Convenția" 
(1858) care prevedea a- 
legerea a doi domnitori 
separați ; 12) însemnare
- Capul Moldovei I - Re
prezentant al antiumaniș- 
tilor din Moldova ; 13)
Cultivă in - Șeful primu
lui guvern unic al Româ
niei (24 ianuarie 1862) - 
In aluat ; 14) Solistă ita
liană - Atributul progra
mului de înfăptuiri al lui 
Cuza - Urcat ; 15) Per
sonalitate meritorie așa 
cum a fost Alexandru 
Ioan Cuza (pl.) - Româ
nia a cărei întregire a a- 
vut loc abia in anul 1918 
(pl.).

prof. 1 IVANESCU

tibetan

For- 
care 
tăra-

Procurarea unui receptor ra
dio sau 
țită mai 
rința de 
pecabiiă 
mai bun 
poate fi devalorificat, dacă res
tul instalațiilor de recepție, 
adică sistemul de antenă 
corespunde aceluiași grad 
perfecționare tehnică.

Nivelul actual în tehnica 
tenelor de recepție oferă mij
loacele corespunzătoare pentru 
a rezolva corect această pro
blemă.

In prezent în tehnica recep
ției, atît radio cît și televizi
une se folosesc două sisteme 
pentru recepția programelor și 
anume ; sistemul antenelor in
dividuale, sistemul antenelor 
colective.

In Valea Jiului s-a răspîndit 
cel mai mult primul sistem, el 
fiind în continuă extindere dar 
în condițiile actuale, în care și 
dezvoltarea urbanistică are loc 
prin concentrarea așezărilor în 
blocuri cu mai multe nivele și 
apartamente, instalarea antene
lor de recepție individuale a

televiziune este înso- 
întotdeauna și de do- 
a avea o recepție im- 
a programelor. Cel 
aparat de recepție

devenit inestetică și nepractică.
S-a dovedit că practica de 

instalare a unui număr mare 
de antene individuale pe aco
perișurile clădirilor de locuit 
cu multe apartamente prezintă 
un triplu aspect negativ : teh
nic, estetic, economic șl anume :

dăunează aspectului estetic și di
minuează valoarea arhitectonică 
a construcțiilor.

Față de cele arătate, recunos- 
cîndu-se că lucrurile stau în
tocmai, aș vrea să adaug că 
99,9 la sută din antenele indi
viduale de recepție din Valea

nu 
de

an-

— antenele fiind apropiate, 
ele se influențează ’reciproc, iar 
calitatea recepției 
la aceia care 
antenă foarte 
tă ;

— antenele 
multe cazuri 
prin metode 
vocîndu-se deteriorarea acoperi
șurilor (în special a izolației 
hidrofuge la 'acoperișurile te
rasă ale blocurilor de locuit) și 
a pereților exteriori ai clădiri
lor ;

— existența pădurii de ante
ne și a coborîrilor pe fațade

scade chiar 
au instalația de 
îngrijit executa-

se fixează în 
de către locatari 
improvizate, pro-

Jiului nu sînt protejate împo
triva descărcărilor electrice din 
atmosferă, această protecție se 
realizează obligatoriu prin pu
nerea la pămînt a pilonului 
metalic de susținere a antenei, 
lucru care cu unele 
s-a respectat pînă 
Ori, ignorarea unei 
mentor? de N.T.S. 
deauna la surprize 
vea valori irecuperabile.

Acest lucru s-ar fi putut e- 
vita de la bun început dacă 
prospectele fabricilor ar fi su
bliniat acest amănunt impor
tant.

excepții nu 
în prezent, 
măsuri de
duce întot- 
care pot a-

— trebuie să se știe că mă
surile de protecție împotriva 
descărcărilor electrice din at
mosferă sint necesare în toate 
cazurile în care antena de re
cepție nu este plasată măcar 
în vecinătatea unui paratrăsnet 
Franklin obișnuit. Un astfel de 
paratrăsnet protejează spațiul 
cuprins într-un cerc cu raza de 
4—ori înălțimea sa.

Se cunosc și alte metode efi
cace de protecție dar spațiul nu 
permite să fac aceste conside
rai ii.

Recomandări referitoare la 
antenele de cameră, voi face 
prin descrierea antenelor stăru
ind asupra celor de televiziune, 
și în cazurile în care acestea 

recomandă.

„Iubește ca

MARȚIAL (Epigrame VI, II)

scurtă nebunie".„Minia e o

HORAȚIU (Epistola II v 62)

„Timpul

OVIDIU

înghite totul"

(Metamorfozele XV.
V 234.)

□minte că ești om".
Istorie

„Lacrimile

VERGILIU

„Munca 
toate”

ușurează durerea”

(Eneida I, v 462)

stăruitoare biruie

Care sînt 
cauzele 
sclerozei 

multiple ?
Specialistul vest-german, dr. 

Hans Selzer, director al 
unui spital special, a ajuns 
la concluzia, întemeiată pe 
experiența acumulată în de
cursul a 18 ani de tratare a 
bolnavilor de scleroză mul
tiplă, că această boală nu 
își are punctul de plecare 
în sistemul nervos central 
(creier, măduva spinării), ci 
este declanșată de o reacție 
alergică a sistemului lim
fatic.

Tratindu-și pacienții cu ul
trasunete, specialistul vest- 
german a reușit să insensi
bilizeze sistemul limfatic al 
bolnavilor, ceea ce s-a sol
dat în numeroase cazuri cu 
o ameliorare evidentă și chiar 
cu vindecare deplină.

Viclean ca nimeni altul, vulpoiul se grăbește să-și devoreze

prada — un biet cocoș ce i-a ieșit în cale.

VERGILIU (Georgice I, v
144-145).

Ins. Ilie BREBEN
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CINCINALUL 1966-1970 IN
INDUSTRIA HUNEDOREANĂ
(Urmare din pag. 1)

strata și de faptul că în 
prezent întreaga producție a 
României antebelice se rea
lizează numai în județul nos
tru în 25 zile la fontă, 34 
de zile la oțel, 55 zile la la
minate finite pline, 30 zile 
Ia minereu de fier, 100 de 
zile Ia energie electrică, 110 
zile la cărbune net.

Avîntul industrial al me
leagurilor hunedorene, inte
grat organic în amplul și di
namicul tablou al industriali
zării rapide a întregii țări, 
a fost însoțit în cincinalul 
trecut de considerabilele e- 
forturi din partea statului și

D
D 
D
O 
O
D
O 
D
D

a colectivelor de muncă pen
tru ridicarea generală a pro
ductivității, a calității și efi
cienței. In întreprinderile ju
dețului, caracterizate prin- 
tr-un grad înalt de mecani
zare și automatizare, prin

procese de producție bazate 
pe tehnologii, metode de or
ganizare și conducere moderne, 
productivitatea muncii 
a înregistrat o creștere 
accelerată, ilustrată 
printr-un spor față de 
1965 de 38,7 la sută.
Este deosebit de elocvent 
faptul că pe întregul cinci
nal trecut, fiecare salariat 
hunedorean a realizat o pro
ducție industrială de aproa
pe 775 000 lei, din care 44 560 
lei reprezintă depășirea față 
de prevederi. Progrese sub
stanțiale s-au făcut în do
meniul creșterii eficienței ac
tivității economice. Pe sea
ma reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție — în
deosebi a consumurilor spe
cifice de cocs, metal, lemn 
de mină, combustibil și e- 
nergie — îmbunătățirii cali
tății produselor, utilizării 
mai raționale a resurselor 
materiale și financiare, a 
sporit continuu rentabilitatea 
producției. Astăzi fiecare sa
lariat din județul nostru rea
lizează prin munca sa cu 
60 la sută mai multe bene
ficii decît în 1965. Numai 
beneficiile suplimentare obți
nute față de planul cincinal 
se ridică în județ la peste 
400 milioane lei. Creșterea, 
diversificarea sortimentală și 
perfecționarea calitativă a

producției hunedorene au de
terminat pătrunderea largă 
pe piețele externe a produ
selor realizate în întreprin
derile județului. De la valori 
modeste în 1965, exportul

SPORUL 
PRODUCTI
VITĂȚII 
MUNCII

138,7»/.
LI

Controlul obștesc în acțiune
(Urmare din pag. 1)

In aceeași zi, o altă comisie, 
cea a lăcătușului Stan Bană, 
a vizitat alte unități comer
ciale din Braia. La unitatea 
C.L.F. nr. 24 (responsabilă 
Elena Radu) s-a constatat cu
rățenie, bun gust, mărfurile 
erau expuse într-un mod plă
cut în rafturi. Doar o dami
geana buclucașă, de vreo 30 
litri, ce conținea vin, rezultat 
clin fructificarea boabelor de 
struguri vînduți în toamna 
anului trecut, și care aparți
nea gestionarei, a fost prezen
tată că ar fi cu... oțet. La în
trebarea comisiei asupra pro
venienței vinului și apartenen
ței damicenei. Elena Radu a 
răspuns că e a ei. ce ea nu are 
voie (1 ?)

A doua unitate vizitată de 
această comisie a fost alimen
tara nr. 84 (gestionar Bela 
Kovacs). Aici s-au găsit mai 
multe produse alimentare 
, scumpe la vedere" : 4 cu.tii 
ide pată de ficat, 7 cutii de 
cîte 1 kg bomboane salon, un 
sac de 50 kg arpacaș, o punea 
cu 20 cutii de pastă de roșii. 
rpr>ate acestea erau reținute, 
‘după spusele gestionarului, 
•'ontru uzul său personal. Cine 
îi dă oare dreptul la așa ceva ? 
în același timp, la respectiva 
unitate alimentară, pachetul de 
drojdie (de 1/2 kr>) se vindea 
cu 3 lei în loc de 2.70 ’ei. 
Deoarece Bela Kovacs este 
responsabilul unității 84 doar

de două luni și ceva, i se în
trevăd frumoase .perspective".

O altă comisie de control 
obștesc din Lupeni — ne in
formează Iosif Tomuș — a vi
zitat în 5 decembrie magazi
nul alimentar nr. 65 Braia 
(gestionar Gheorghe Bondoc). 
Și aici dosirea mărfurilor era... 
la înălțime. In vînzare se 
aflau doar 17 pungi a 5 kg cu 
făină a’bă, iar în magazie aș
teptau (cine știe ce 1) 5 saci 
cu făină de același fel pe care 
o lucrătoare i-a prezentat că 
ar fi cu făină neagră. Minciu
nă sfruntată 1 In alți 12 saci 
de hîrtie. despre care comi
sia a fost informată că ar con
ține orez, s-au aflat cîte 24 
pungi cu mălai fin. iar în vîn
zare nu era pus nici un gram. 
Tntr-un alt loc se afla o ladă 
cu cutii de pastă de roșii, so
licitată în magazin unde... nu 
se găsea așa ceva. Nu se gă
sea nici untură, nici br'nză, 
nici unt sau marearină. pro
duse care au fost desconerite 
în frigiderul unității, unse la 
păstrare de "riiuliul gestionar.

Comisiile de control obștesc 
au întocmit nrocese verbale de 
constatare, în care au propus 
și unde măsuri. Regretabil 
este că aceste măsuri nu se 
aplică cu promptitudine vino- 
vaților de către forurile com
petente, încurajînd în felul 
acesta abuzul și necinstea în 
unitățile comerțului nostru 
socialist.
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hunedorean s-a amplificat 
masiv, atingînd în anul tre
cut uriașa sumă de 1 437,5 
milioane lei, iar pe ansam
blul cincinalului mai mult 
de 6 miliarde lei.

Succesele de valoare in
contestabilă dobîndite de oa
menii muncii din industria 
hunedoreană în cincinalul re
cent încheiat reprezintă o 
contribuție de seamă Ia ope
ra de înălțare multilaterală 
a României socialiste, un fun
dament trainic pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețe
lor sarcini trasate de partid 
colectivelor din industria ju
dețului Hunedoara în noul 
cincinal.

Filme 
documentare

Mîine, la ora 18, în sala 
bibliotecii Casei de cultură 
din Petroșani vor fi proiec
tate filmele documentare 
despre artă : „Intre impresio- 
niști", „Claude Monet", 
„Drumurile lui Cezanne11 și 
„Matisse". Acest ciclu de 
filme face parte din cursul 
de „Istoria picturii moder
ne" al Universității popu
lare.

Exoozitie 
foto'

In holul Casei de cultură 
are loc mîine seară vernisa
jul expoziției de artă foto
grafică a ing. S. Fisguss.

Mica publicitate
Familia Danciu anunță cu 

durere moartea soțului și ta
tălui Gheorghe.

Inmormîntarea va avea Ioc 
azi, 24 ianuarie ora 14, la 
Uricani

HEZULTOTÂ A PASIUNII
Participam, în urmă 

eu cîtva timp, la una 
dintre repetițiile forma
ției de muzică populară 
a clubului din Vulcan. 
Spectatorul, văzînd și 
ascultînd un concert de 
muzică populară, de o- 
bicei omite pregătirea — 
uneori o muncă înde
lungată, anterioară — a 
artiștilor. Am surprins 
în acea seară, numeroa
sele întreruperi și reîn
ceperi, corectări și reve
niri, de multe ori plic
ticoase sau istovitoare, 
care preced un specta
col. De cele mai multe 
ori membrii unor for
mații muzicale sînt ne

glijați, ei fac parte din- 
tr-un tot indestructibil, 
sînt cuprinși sub titlul 
generic de „taraf* sau 
orchestră. De fapt un 
taraf este compus din 
individualități distincte 
care, prin omogenizare, 
devin ceva superior, o- 
mogen și armonios — o 
formație bine închegată.

Formația și soliștii de 
muzică populară din 
Vulcan s-au remarcat 
— ca și altele, simila
re, din Valea Jiului — 
prin spectacole închega
te și apreciate favora
bil de spectatori. O re
marcă a tov. Nicolae 
Bîldea, directorul clubu

lui, își are adevărul său : 
„E greu să afirmi, că 
unul e mai bun decît 
celălalt. Taraful e o u- 
nitate la care fiecare își 
aduce contribuția sa, a- 
beranța sau absența 
știrbesc unitatea..." Pa- 
raschiv Constantin, loan 
Bobirci, Victor Vîlcea- 
nu, Haineric Ioniță sau 
C. Berucan (vioriști), 
Ștefan Dumitraehe (țam
bal), acordeoniștii Gri- 
gore Ristea și Constan
tin Oaie, clarinetiștii Gh. 
Floricel și C. Santi, Ni
colae Șerban (saxofon) 
și Gheza Muscă (con

trabas) formează o ast
fel de unitate printr-o 
muncă tenace, consec
ventă. Mulți dintre ei 
sînt muncitori care își 
rezervă o mare parte 
din timpul liber pentru 
această pasiune — mu
zica.

Rezultanta muncii ar
tistice a amatorilor — 
fie muzică, teatru, artă 
plastică sau altceva — 
merită o considerație 
specială : este un pro
dus al pasiunii dezin
teresate, un efect al ta
lentului care înflorește 
liber și pur.

Ts.

150 de ani de la

Mișcarea revoluționară 
condusă de

Tudor Vladimirescu
Anul 1821 începea pentru ță

ranul român, ca și precedenții, 
sub semnul apăsătoarelor obli
gații de rentă și a abuzurilor 
boierești de toate felurile care 
îngroziseră și scîrbiseră chiar 
și pe un mare boier ca Dinicu 
Goiescu. Țăranii se vedeau tot 
mai loviți în drepturile lor de 
folosință a pădurilor, pășunilor, 
tot mai sărăciți de nelimitatele 
pofte boierești la care se adău
gau acum și cele ale arendași
lor. La sărăcirea maselor con
tribuia crunta exploatare din 
partea protipendadei fanariote 
și împilarea otomană care 
s.nneau nemulțumirile marii 
majorități a poporului, inclu
siv a unei părți din clasa bo
ierească autohtonă.

Această stare ue lucruri a 
generat răscoala populară din 
1821, condusă de fostul coman
dant de panduri Tudor Vladi
mirescu. Răscoala se produce 
în contextul unei puternice 
mișcări balcanice antiotomane 
la care se raliaseră nenumă- 
rați sîrbi, bulgari, greci hotă- 
rîți să scuture jugul osmanlîilor 
și să-și dobîndească dreptul la 
existența statală liberă.

In noaptea de 18 spre 19 ia
nuarie 1821, Tudor din Vladi- 
miri părăsește Bucureștiul în 
fruntea unei cete de arnăuți, 
îndreptîndu-se spre Tg. Jiu, cu 
gîndul de a-i chema la luată 
pe panduri și după aceea pe 
tot ,,norodul(...) Țării Româ
nești" sub steagul revendicări
lor sociale și naționale. De la 
Padeș, unde își adună o oaste 
destul de numeroasă, Tudor 
lansează o proclamație — pro
gram către tot „norodul ome
nesc" din Muntenia, chemîn- 
du-1 să contribuie cu arma în 
mînă la desființarea birului și 
redobîndirea drepturilor națio
nale, la împărțirea pămînturi- 
lor boierești și mănăstirești, la 
desființarea privilegilor boiere
ști etc.

In scurt timp, rîndurile răs- 
culaților cresc și se întăresc, 
întreaga Oltenie căzând în miini- 
le lor. Pe unde trece Tudor cu 
oastea sa, poporul își dovede

ște sprijinul și entuziasmul, în 
timp ce o bună parte a boieri
mii, ale cărei interese coinci
deau cu cele ale fanarioților 
și turcilor, părăsește țara e- 
migrînd în Transilvania.

Două luni după noaptea cu 
pricina începe marșul răscu 
laților spre București, termi
nat cu primirea triumfală pe 
care le-o face populația Capi
talei. Devenind singura auto
ritate ascultată, Tudor întărește 
armata, cerînd în „Proclama
ția către bucureșteni" unirea 
locuitorilor Capitalei cu oastea 
condusă de el.

încercările nereușite de 
înțelegere cu eteriștii, precum 
și invazia otomană, silesc pe 
Tudor să părăsească Bucureș- 
tiul îndreptîndu-se spre Tîrgo- 
viște unde cade victimă răzbu
nării oamenilor lui Ipsilanti, 
care îl taie cu săbiile în ziua 
de 27 mai. Oastea sa se retrage 
la Drăgășani unde reușește să 
învingă turcii trimiși s-o des
trame, rezistînd pînă la 20 
iulie 1821 între zidurile ospita
liere ale mănăstirii Tismana.

Urmările răscoalei populare 
de la 1821, care a depășit toate 
mișcările sociale și naționale 
precedente, au fost deosebit de 
importante prin faptul că miș
carea a dus la răsturnarea 
regimului fanariot, la moderni
zarea instituțiilor principale iile 
țării, la transformarea țărăni
mii într-o clasă activă. Mișca
rea lui Tudor a constituit pri
ma etapă a revoluției burgheze 
din țâra noastră.

Astăzi, cînd sărbătorim 150 
de ani de la începutul mișcării 
revoluționare conduse de Tudor 
Vladimirescu, ne întoarcem cu 
pioșenie gîndurile spre străda
nia, curajul și jertfa marelui 
patriot, spre entuziasmul și 
eroismul celor mulți și asupriți 
care formau grosul oăstei sale, 
aducînd prinosul nostru de re
cunoștință pentru gîndurile și 
lupta lor, pentru contribuția 
Io” de înaintași la nașterea 
unei Românii moderne, demne, 
independente.

C. P.

mu PRmPMtLOR
(Urmare din pag. 1) tunci. Legea asupra instrucțiu

nii publice decretată în 1864
In fața domnitorului stăteau a fost suportul acestei lumi- 

numeroase și grele probleme de nute măsuri, aceasta prevăzând 
stat cu care urma să se con- s învățămîntul primar obligatoriu 
frunte împreună cu colabora- și gratuit nemaivorbind de 
torn săi, între care Mihâil Ko-'"'*. cele două lăcașuri de învăță- 
gălniceanu, primul său sfetnic, i/țmînt și cultură înființate Ia 
i-a fost de un neprețuit ajutor Iași (1860) și București (1864).
în îndeplinirea acelor alcătuiri 
mărețe.

O serie de reforme au fost 
înfăptuite în vremea domniei 
lui Cuza, reforma agrară și sis
temul electoral fiind pe prim 
plan.

Aproape o jumătate de mi
lion de țărani au fost împro
prietăriți, primind în total peste 
1 766 000 ha teren. Cu toate că 
leforma n-a rezolvat decît în 
parte problema țărănească, ea 
a avut totuși o influență pozi
tivă asupra dezvoltării ■ socie
tății în stadiul în care se afla, 
relațiile de producție feudale 
fiind serios zdruncinate.

Avînd la bază sistemul cen- 
sitar, noua lege electorală lăr
gea componența corpului elec
toral în favoarea burgheziei în 
ascensiune, permițînd și alege
rea în adunare a unor elemente 
aparținînd micii burghezii de 
la orașe și chiar din rîndul ță
rănimii.

In cadrul organizării statului 
pe baze noi, moderne, cores
punzător dezvoltării societății 
noastre de atunci s-au luat și 
alte numeroase măsuri cum ar 
fi Reforma administrativă, .crea
rea armatei naționale perma
nente, a miliției, reorganizarea 
justiției, adoptarea Codului pe
nal, civil și a celui comercial, 
adoptarea legii pensiilor etc.

Invățămîntul de toate gra
dele a cunoscut un progres ui
mitor pentru vremurile de-a-

Speriați de ceea ce se rea
lizase și de ceea ce ar mai fi 
urmat să se înfăptuiască, libe
rali și conservatori încep să 
urzească intrigi, pregătesc com
ploturi, trimit emisari în străi
nătate pentru a-și asigura spri
jinul unor guverne în vederea 
răsturnării lui Cuza, se coali
zează monstruos, flutură din 
nou trădătoarea lozincă a prin
țului străin și, pînă la urmă, 
la 11 februarie 1866, un grup 
de conspiratori reușesc să-1 si
lească să abdice și să apuce 
drumul exilului.

Mai presus însă de orice ac
țiuni întreprinse de elementele 
trădătoare pentru detronarea 
lui Cuza și întru subminarea 
înfăptuirilor din perioada dom
niei sale, Unirea celor două 
Principate s-a înscris în isto
ria noastră ca un Aot de o 
importanță deosebită pentru 
desfășurarea ulterioară a luptei 
maselor populare în vederea 
creării statului național unitar 
român.

Cu gîndul la acel Act mă
reț, poporul nostru păstrează 
totodată vie amintirea acelor 
fii luminați ai săi, care, în 
veacuri s-au luptat pentru pro
pășirea țării, pentru transfor
mări înnoitoare, democratice, 
spre binele celor mulți, ară- 
tîndu-le acestora că au și tre
buie să aibă dreptul de a nă
dăjdui spre un viitor pe oare 
îl merită cu prisosință.

Cerințe majore ale îndeplinirii sarcinilor de plan
înscrisă în sfera măsurilor 

stabilite de conducerea de par
tid cu privire la mobilizarea 
salariaților pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, conferința 
organizației de sindicat a mi
nei Petrila a prilejuit o utilă 
trecere în revistă a sarcini
lor ce stau în fața colectivului 
<Je mineri, o temeinică anali
ză a măsurilor ce vor trebui 
adoptate pentru sporirea conti
nuă a producției de cărbune, 
creșterea productivității mun
cii, îndeplinirea exemplară a 
celorlalți indicatori economici 
«ii anului 1971. Dezbaterile con- 
fe rinței au avut drept bază de 
înecare, cum era firesc, rezul
tatele anului trecut, experien
ța acumulată de către comite
tul sindicatului în direcția per
fecționării metodelor proprii de 
lucru. promovării spiritului 
novator menit să contribuie la 
creșterea răspunderii fiecărui 
salariat față de propriile sar
cini de muncă.

Ixi îndemîna comitetului sin
dicalului au stat numeroase 
pirghii prin care, în anul tre
cut, s-a acționat pentru mobi
lizarea sectoarelor și brigăzi
lor de producție. Realizări re
marcabile au fost obținute, du
pă cum a arătat în cadrul dis
cuțiilor tov. Dimftrie Simota, 
inginerul șef al minei, ca ur

mare a colaborării permanente 
ce a avut loc între comitetul 
sindicatului și comitetul de di
recție, precum și a preocupării 
sindicatului pentru buna des
fășurare a adunărilor generale 
ale salariaților în care s-au 
dezbătut cifrele de plan.

— In decursul anului tre
cut, comitetul de direcție al

cordată de către sindicat ana
lizei periodice a cauzelor ră- 
mînerii în urmă a unor bri
găzi și, în aceeași măsură, a- 
nalizei preocupărilor manifes
tate de conducerile sectoarelor 
pentru aprovizionarea ritmică 
și la timpul potrivit a locurilor 
de muncă cu materialele ne
cesare producției, creării con

— Asigurarea apei potabile 
în sector, la locul de muncă, 
nu a fost rezolvată în mod co
respunzător, a spus minerul 
Tudor Pătrașcu din cadrul sec
torului IV. Sîntem nevoiți de 
multe ori să ne asigurăm cu 
apă în sticle pe care le adu
cem de la suprafață.

Alți vorbitori, între care in

Conferința organizației de sindicat a E. M. Petrila
exploatării noastre a primit un 
real sprijin din partea orga
nului sindical, a arătat vorbi
torul. Măsurile luate — între 
care amintim organizarea „zilei 
brigadierului", promovarea și 
stimularea mișcării de inovații 
și raționalizări — s-au soldat 
cu succese evidente în proce
sul de producție. Intr-un cu- 
vînt, activitatea comisiei eco
nomice, ca și a celei de ino
vații, a fost sincronizată cu 
cerințele producției, cele 9 stu
dii elaborate de ingineri și teh
nicieni, pe baza propunerilor 
făcute de muncitori, dovedin- 
du-se de un real folos pentru 
dezvoltarea capacităților de pro
ducție la nivelul sarcinilor de 
plan.

O atenție deosebită a fost a-

dițiilor optime de lucru în a- 
bataje și galerii. Pătrunși de 
dorința ^de a îndrepta lucru
rile, numeroși mineri au luat 
cuvîntul scoțînd la iveală unele 
lipsuri care mai persistă, unele 
cauze subiective care duc la 
răminerea brigăzilor sub plan.

— In domeniul protecției 
muncii s-au adoptat multe mă
suri bune, a arătat, printre al
tele, minerul Constantin Bu- 
noiu. Cu toate acestea, mai e- 
xistă și numeroase lipsuri. Lip
sesc cizme de cauciuc, mănuși 
de protecție. Cît privește casca 
de protecție de tip nou, ea 
este necofespunzătoarp fiind 
prea grea și, de regulă, de mă
rime exagerată.

ginerul Victor Apostu, minerii 
loan Jurca, Gheorghe Terenti- 
că, Aurel Andrei, Dumitru Cio
chină, Ene Vasile și alții s-au 
referit la neajunsuri frecvent 
întâlnite în acordarea asisten
ței medicale angajaților minei, 
precum și în satisfacerea unor 
cerințe ale aprovizionării mi
nerilor cu produse alimentare 
și bunuri de larg consuni. 
Vorbitorii Stefan Nagy, directo
rul clubului minier, și Rudolf 
Cosma, din partea comisiei 
sportive a minei, s-au referit 
la sarcinile ce stau în fața co
mitetului sindical pentru îmbu
nătățirea activității cultural- 
educative și sportive de masă. 
In aceste domenii s-a înregis
trat în general o slabă preocu
pare, chiar un inexplicabil

dezinteres din partea sindica
tului și a conducerii minei, ca
re nu au avut în atenție or
ganizarea și petrecerea plăcută 
a timpului liber de către mi
neri.

— Trebuie manifestată o mai 
mare grijă față de tineret, față 
de noii angajați, a arătat to
varășul Ion Cherecheș, secre
tarul comitetului de partid al 
minei. In anul .1970 a fost or
ganizată o singură duminică 
culturală, fapt care este cu mult 
sub posibilitățile noastre. Cît 
privește participarea la acțiu
nile culturale, animatorii aces
tora trebuie să fie însăși con
ducătorii minei, ai sectoarelor 
de producție. Este cu totul gre
șit principiul după care se mai 
conduc încă mulți ingineri : 
„unii cu producția, alții cu mun
ca culturală11.

Cuprinzînd prin varietatea 
problemelor ridicate de vor
bitori o arie largă de preocu
pări, conferința organizației 
sindicale de la E. M. Petrila 
și-a atins scopul. Ceea ce ră
mâne de făcut pentru acest an 
este ca tuturor cerințelor ex
primate în cadrul dezbaterilor 
să li se găsească o rezolvare 
cît mai operativă, aceasta fă- 
cîndu-se în folosul îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan 
ale colectivului de mineri.

I. M. J

EXPLOATAREA MINIERĂ VULCAN
cu sediul în Vulcan str. Crividîa nr. 52

ZI N G A J E A Z Â

• Un mașinist pod rulant (macaragiu)
cu act de calificare și autorizație de funcționare;

* Muncitori încărcători-descărcători
vagoane C.F.R. cu angajare permanentă. Lucru în acord, după normele 
republicane.

Salarizarea se va face conform H.C.M. 914/1968.

Informații se primesc zilnic la biroul ev.’dență — personal, între
orele 7 si 15.

FABRICA DE PRODUSE IACTATE 
PETROSANI-LIVEZENI

*

Angajează de urgență
4 primitori-distribuitori de produse lactate 

in rutele comerciale din Valea Jiului
Se angajează numai bărbați

Condiții de angajare : 7 clase elementare;
— 21 de ani împliniți;
— Fără antecedente penale;
— Să depună minimum de garanție materială prevăzută de legea

nr. 22/1969;
— Domiciliul stabil în orașul Petroșani;
Salarizarea în acord, conform H.C.M. nr. 914/1968.
Pentru informații suplimentare doritorii se vor adresa la Fabrica de

produse lactate Livezeni, telefon 1823 sau 1824.

DACA constatați 
ABATERI LA LOCUL 

DE MUNCA UNDE AȚI 

FOST CHEMAȚI PEN

TRU PUȘCARE, REFU

ZAȚI EXECUTAREA 

PUȘCĂRII PINA CE 

LOCUL DE MUNCA 

NU MAI PREZINTĂ 
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Conferirea lucrările sesiunii Dietei japoneze
Commonweaithului, Vii dîscufiî privind îmbunătățirea relațiilor

Chinezăcu Republica Populară
englez de a livra arme guvernului de la Pretoria

SINGAPORE 23 (Agerpres). — 
După nouă zile de dezbateri, 
cea de-a 18-a Conferință a Com
monweal thului și-a încheiat lu
crările la Singapore prin adop-

un rechizitoriu împotriva intenției guvernului

La lucrările Comisiei 
dacționale, care s-au desfă
șurat sub conducerea preșe
dintelui Comitetului Execu
tiv, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Gheor- 
ghe Rădulescu, au luat parte 
secretarul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, 
N. V. Faddeev, și reprezen
tanții competenți ai țărilor 
membre ale C.A.E.R.

redacționale a Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 23. — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite : Intre 19 
și 22 ianuarie a. c., la Mos
cova a avut loc ședința Co
misiei de redactare a Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. 
In cadrul ședinței au fost 
dezbătute materiale pentru 
ședința următoare a Comite
tului Executiv, care decurg 
din hotărîrile sesiunilor a 
23-a (specială) și a 24-a ale 
Consiliului.

Ședința Comisiei
■> ->

Austria

„ULEIE
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V1ENA 23 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite: In orașul ~ ~
principalul centru 
din landul Austria 
desfășoară „Zilele 
mânești11. Inaugurarea 
a acțiunilor din cadrul acestei 
manifestări a avut loc vineri 
după-amiază, prin deschiderea 
oficială a expoziției de „zXrtă 
populară și peisaje din Româ
nia". Primarul orașului, Hans 
Schickelgruber și ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Viena, Dumitru Aninoiu, au 
exprimat, cu acest prilej, satis
facția pentru evoluția favora
bilă a relațiilor dintre România 
și Austria.

Programul manifestărilor mai 
cuprinde o expoziție a „Cărții 
românești", precum și prezen
tarea de filme documentare și 
turistice la cîteva din cinema
tografele orașului.

St. Poelten, 
industrial 

de jos, se 
culturii ro- 

festivă

0 nouă rundă
de convorbiri

între
reprezentanții 
Pieței comune

Șl
Norvegiei

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
■— La Bruxelles s-au încheiat 
lucrările unei noi runde a 
convorbirilor dintre reprezen
tanții Pieței comune și Nor
vegiei, una din cele patru țări 
vest-europene care cere adera
rea la C.E.E. Reprezentantul 
Norvegiei, ambasadorul Soren 
Semmerfelt, a adus în discuție, 
printre altele, problema con
tribuției țării sale la bugetul 
comunitar. El a declarat că 
Norvegia intenționează să so
licite, la fel ca și Anglia, o pe
rioadă de tranziție de opt ani 
înainte de a se supune inte
gral regulilor comunitare. Prin
tre dezavantajele aderării ar 
fi și acela că datorită obliga
tivității importului de produse 
agrare din țările membre ale 
C.E.E., populația norvegiană 
va trebui să plătească prețuri 
mult mai ridicate decît cele 
de pe piața mondială.

Colaborarea economică
și tehnico-științifică 

„un imperativ al timpului” 
declară Gerhard Schroeder, președintele Co
misiei pentru afacerile externe a Bundestagului

■ ii

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
După vizita în Uniunea Sovie
tică, Gerhard Schroeder, pre
ședintele Comisiei pentru afa
cerile externe a Bundestagu- 
lui și vicepreședinte al U.C.D., 
șț-a împărtășit impresiile pre
sei vest-germane. Reluînd de
clarațiile făcute de Schroeder, 
ziarul sovietic „Pravda" men
ționează că președintele Comi
siei pentru afacerile externe 
a Bundestagului a apreciat ca 
necesară și utilă vizita sa la 
Moscova și a salutat colabora
rea economică și tehnico-științi
fică dintre R.F.G. și Uniunea 
Sovietică. „In acest domeniu, 
a spus el, se deschid perspec-

tive promițătoare nu numai 
pentru R.F.G. și U.R.S.S., dar 
și pentru alte țări europene", 
subliniind că o asemenea co
laborare constituie „un impera
tiv al timpului11 și că realiza
rea pe această cale a unor 
mari proiecte poate sluji cau
zei păcii.

„Trebuie să încercăm, a de
clarat în continuare Schroeder, 
ca, în ciuda tuturor deosebiri
lor dintre sistemele noastre 
sociale, să ajungem la relații 
de bună vecinătate cu Uniunea 
Sovietică11. Pronunțîndu-se în 
favoarea contactelor bilaterale, 
el a relevat că acestea ar 
duce Ia o mai bună cunoaște
re reciprocă.

tarea unui comunicat comun. 
După cum relevă documentul 
final, au fost discutate proble
me generale ale situației po
litice și economice a lumii 
contemporane, precum și posi
bilitățile de extindere a coope
rării dintre statele membre ale 
Commonwealthului. O atenție 
deosebită a fost acordată hotă- 
ririi Marii Britanii de a relua 
livrările de arme către regi
mul rasist al Republicii Sud- 
Africane.

Potrivit aprecierilor observa
torilor politici, recenta reuniu
ne de la Singapore s-a trans
format într-un aspru rechizi
toriu împotriva intențiilor de
clarate ale guvernului englez 
de a livra armament guvernu
lui de la Pretoria. Atitudinea 
Angliei a fost condamnată u- 
nanim de statele africane.

Cu toate că documentul fi
nal a fost semnat de toți par- 
ticipanții, observatorii aprecia
ză că viitorul Commonwealth
ului nu poate fi privit cu op
timism. In sprijinul acestei 
concluzii sînt citate, atît decla
rația președintelui Zambiei, 
Kenneth Kaunda, la încheierea 
lucrărilor, care menționa că - 
„această conferință nu consti
tuie decît începutul unei lupte 
de lungă ' durată11, cît și ca
racterul comunicatului comun 
care, în afara unor fraze cu 
caracter general, nu face decît 
să enumere problemele discu
tate la conferință.

TOKIO 23 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Lucrările celei de-a 
65-a sesiuni ordinare a Dietei 
japoneze au fost reluate la 22 
ianuarie, în prezența împăratu
lui Hirohito.

Primul ministru, Eisaku Sato, 
a expus programul administra
ției sale pentru anul fiscal 
viitor. Referindu-se la situația 
internă, premierul a subliniat 
că în cursul anului 1970 în eco
nomia țării s-au obținut suc
cese importante, arătînd, toto
dată. că guvernul său trebuie 
să se ocupe de probleme ur
gente ca poluarea, stabilizarea 
prețurilor în continuă creștere, 
menținerea ritmului de dezvol
tare economică.

In contextul preocupărilor de 
politică externă ale administra-

ției sale, Eisaku Sato a opinat 
că relațiile cu S.U.A. au cea 
mai mare importanță, întrucît 
ele au o influență mai mare 
asupra Japoniei decît rapor
turile cu alte state. El a afir
mat că negocierile japono-anie- 
ricane în vederea retrocedării 
Okinawei se desfășoară normal 
și că guvernul speră ca această 
insulă să intre sub controlul 
japonez în prima jumătate a 
anului viitor. In continuare, 
premierul a spus că Japonia 
trebuie să acorde o deosebită 
atenție relațiilor sale cu China, 
întrucît acestea sînt foarte im
portante nu numai pentru in
teresele naționale ale Japoniei, 
ci și pentru perspectiva păcii 
și slăbirea tensiunii în Extre
mul Orient. Premierul, care a 
folosit pentru prima oară, în

Greva factorilor poștali 
britanici în a patra zi

ORIENTUL APROPIAT
• Operația de strîngere a armelor de la mi
liția iordaniană și cea 
cheiată

palestiniană a fost în-

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Greva națională a lucrători
lor de Ia serviciile P.T.T.- 
ului britanic a intrat sîmbă- 
tă în a patra zi, fără să se 
întrevadă nici o perspectivă 
de reglementare
conflict de muncă. Liderii sin
dicali au anunțat sîmbătă că 
la această acțiune participă 
200 000 din cei 230 000 de sa- 
lariați ai P.T.T.-ului, distri
buirea corespondenței fiind

a acestui

Vi- 
poș- 
inod

paralizată în totalitate, 
neri, numeroși factori 
tali s-au prezentat în 
voluntar la lucru, dar numai 
pentru

Intre 
pelului 
hotărîri 
efectua 
și legături de telecomunica
ții spre Marea Britanie au 
fost luate de lucrătorii poș
tali din Irlanda. Australia și 
Norvegia.

d'stribuirea pensiilor, 
timp, răspunzînd a- 
liderilor greviștilor, 
privind refuzul de a 
transporturi poștale

mod oficial, denumirea de 
„Republica Populară Chineză", 
a declarat că guvernul său este 
pregătit să intre în contact cu 
guvernul chinez, pentru a de
păși situația anormală a re
lațiilor dintre Japonia și Chi
na.

La rîndui său, ministrul de 
externe, Kiichi Aichi, 
ciind problema stabilirii 
raporturi normale cu 
populară ca 
plicată", a spus că 
dorit ca guvernul 
să-și îmbunătățească 
cu China potrivit principiilor 
respectului reciproc față de 
pozițiile fiecărei părți și nea
mestecului în afacerile interne 
și, în acest sens, dorește să 
întrețină un dialog cu Repu
blica Populară Chineză. In ceea 
ce privește Indochina, ministrul 
și-a exprimat „speranța că în 
această regiune pacea va fi 
realizată cît mai curînd posi
bil. Dacă va .exista vreun col 
pentru Japonia în realizarea 
acestui 
să depunem eforturi 
în acest sens11, 
Aichi.

Referindu-se la 
nostru, ministrul 
a spus că guvernul japonez va 
căuta să întrețină relații și mai 
strînse cu țările europene, a- 
cordînd o atenție deosebită 
progreselor înregistrate în ne
gocierile dintre Estul și Vestul 
Europei.

Actuala sesiune a Dietei ja
poneze va dura pînă la 24 mai, 
cu o întrerupere de o săptă- 
mînă la sfîrșitul lunii aprilie.

apre- 
de 

China 
,dificilă și com- 

„este de 
japonez 
relațiile

scop, noi intenționăm 
pozitive 

a precizat

continentul 
de externe

AMMAN 23 (Agerpres). — 
„Guvernul iordanian și rezis
tența palestiniană au aplicat 
prevederile acordului de la 
13 ianuarie", a declarat gene
ralul Abdel Hamid Hilmi, pre
ședintele Comisiei militare in- 
terarabe, care funcționează în

Iordania. El a anunțat că ope
rația de strîngere a armelor 
de la miliția iordaniană și cea 
palestiniană a fost încheiată 
și că observatorii militari din 
Iordania au întreprins vineri 
mai multe vizite de inspecție 
la Amman și

• întrevederile lui Gunnar Jarring
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Aprepiat, ambasa
dorul Gunnar Jarring, a avut 
vineri întrevederi separate cu 
reprezentanții permanenți la 
Națiunile Unite ai Israelului, 
Iordaniei și R.A.U. In cursul 
dimineții, Jarring a conferit cu

Irbid.

israel ian Yosef 
după-amiază și

ambasadorul 
Tekoah, iar 
seara s-a întîlnit cu reprezen
tantul Iordaniei, Muhammad 
El-Farra, și cu cel al R.A.U., 
Mohammed El-Zayyat. Nu au 
fost difuzate nici un fel de 
declarații cu privire la pro
blemele abordate în cursul 
acestor discuții.

CHILE, SOLIDAR CU
ECUADORUL

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Guvernul chili
an își exprimă solidaritatea cu 
Ecuadorul, în legătură cu 
centele violări ale apelor 
teritoriale de către vase 
pescuit aparținînd S.U.A.

re
sale 

de
.......
protestează împotriva măsurilor 
de intimidare și amenințare 
care au drept scop încălcarea 
suveranității de stat a 
frățești — a declarat ministrul 
chilian al afacerilor 
Clodomiro Almeyda.

Extinzînd limita apelor lor 
teritoriale — a spus în continu
are ministrul chilian — unele 
țări latino-americane nu au 
făcut altceva decît să se confor
meze rezoluțiilor Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite și, 
în special, ale Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.), care recu
nosc dreptul suveran al fiecărei 
țări de ’a dispune în mod liber, 
de resursele lor naturale. Gu
vernul chilian, a subliniat el,

respinge energic acțiunile de 
intimidare și amenințare care 
vizează încălcarea suveranității 
unei țări, a dreptului de a u- 
tiliza resursele sale naturale 
pentru progresul și prosperita- 

otea poporului lor, fără nici 
intervenție din afară.

unei tari

externe,
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8,45
9,00
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■■
10,00
11,30

12,00
12,35

■ 13,00

■ 15,00

■

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și școlari. Ga
leria de carton : „Le
genda ciocîrliei". Film 
serial : „Fiul mării". 
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români — Ion Chirescu. 
De strajă patriei.
In reluare Ia cererea 
telespectatorilor. Recital 
Engelbert Humperdink. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

16,30 Studioul „N". Invitatul 
emisiunii : Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Din sumar : 
Itinerar libanez — do
cumentar. „Intr-o expo
ziție de fotografii" — 
reportaj filmat. „Mane
chinele prin Paris" — 
scurt metraj. Vînătoare 
în taiga (film). Bufnițe 
și pisicuțe — desen a- 
nimat. „Mulți ani tră
iască" — imagini ine
dite la fotografi. Muzi
că ușoară cu Iva Zani- 
chi și Patty Pravo.
Cintare Patriei — con
curs coral interjudețean. 
Participă echipele re
prezentative din jude
țele Satu Mare, Bacău 
și Vîlcea.
i 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
România ’71. Azi jude
țul Bihor.
Film artistic: „O fe
meie distinsă".
Spectacol de varietăți cu 
Julie Andrews.
Cronica Unirii. 
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă.

18,00

19,20

19,30
19,50

20,20

21,50

22,20
22,45
22,55
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TEMPERATURA
DE... 1 GRAD C IN CUBA

HAVANA 23 (Agerpres). - 
In noaptea de miercuri spie 
joi, în localitatea Alacranes, 
la circa 100 km est de Havana, 
a fost semnalată cea mai scă
zută temperatură inregis ită 
în Cuba din anul 1916. Ast
fel, mercurul termometrului 
indica... 1 grad Celsius.

ADIO, 
AUiudUZE DESCHISE

In-

I

I

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt

PARIS 23 (Agerpres). - 
cepind de simoaia, pe străzne 
Parisului nu mai circulă auto
buze cu platforma din spate 
deschisă, mijloace de transport 
care timp de 50 de ani au 
constituit o parte integrantă a 
decorului parizian. Locuitorii 
capitalei franceze nu par să 
fie însuflețiți de faptul ca vor 
avea la dispoziție de acum 
înainte autobuze moderne, ia 
fel ca locuitorii tuturor celor
lalte orașe europene. Aceasta, 
deoarece ei s-au obișnuit să 
călătorească pe platforma des
chisă, unde puteau să fumeze, 
să vorbească cu glas tare, să 
privească lumea și unde se 
simțeau ca în mijlocul străzii. 
Vineri, vechile autobuze au fost 
pline de călători. Aceștia au 
vrut să străbată încă o dată 
orașul cu mijlocul de transpoit 
îndrăgit.

întreprinderea orășenească 
de transport va păstra un nu
măr din vechile autobuze. Une
le vor lua calea muzeelor, iar 
altele vor ajuta regizorilor de 
film să reconstituie, cînd va 
fi necesar, atmosfera străzii 
pariziene din anii trecuți.

LABORATOARE Șl „ORAȘE" 
SUBACVATICE

Rainer Barzel 
despre 

convorbirile 
de la Varșovia

VARȘOVIA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : In cadrul 
unei scurte conferințe de pre
să, Rainer Barzel, președintele 
fracțiunii parlamentare U.C.D. 
/U.C.S. în Bundestagul vest- 
german, a prezentat o declara
ție în care a arătat că, după 
părerea sa, scopul principal al 
vizitei sale la Varșovia a fost 
atins. In timpul acesteia, el a 
prezentat poziția U.C.D./U.C.S. 
și a dorit să cunoască exact 
poziția poloneză oficială, în 
scopul de a se putea trece la 
realizarea practică a unei po
litici de înțelegere. Convorbiri
le au fost „de lucru, des
chise, uneori aprinse, dar au 
fost însoțite de dorința de a se 
ajunge la puncte relativ apro
piate", a menționat eli

Președintele fracțiunii par
lamentare a U.C.D./U.C.S. a 
arătat că va informa conduce
rea Partidului social-democrat 
și a Partidului liber-democrat 
despre convorbirile avute 
Varșovia.

Rainer Barzel a părăsit 
bătă dimineața Varșovia, 
cînd, pe calea aerului, 
Bonn.

La 1 decembrie 1970, 
populația Islandei se ridica la 
203 395 persoane, se arată în- 
tr-o statistică oficială publicată 
la Reykjavik. In decurs de un 
an, numărul locuitorilor acestei 
țări a crescut cu 949, ceea ce 
reprezintă 0,5 la sută, 
pitala țării, Reykjavik, 
81 561 locuitori.

Creșterea extrem de 
a populației acestei țări nor
dice se datorește, în principal, 
ritmului ridicat al emigrației și 
scăderii natalității.

INUNDAȚII Șl ALUNECĂRI

DE TEREN

ÎN ITALIA

In ca- 
trăiesc

redusă

ROMA 23 (Agerpres).
Precipitațiile abundente caie 
au căzut, în ultimul timp, pe 
teritoriul Italiei au provocat 
o serie de inundații și alune
cări de terenuri. Circulația a 
fost perturbată pe șoselele 
Genova-Roma și Neapole-Bari.

In urma tratativelor pur
tate între 18 și 22 ianuarie la 
Berlin, între guvernele R. D. 
Germane și R. D. Vietnam a 
fost semnat un acord economic

cu privire la ajutorul mate
rial acordat R. D. Vietnam în 
anul 1971. A fost stabilit, de 
asemenea, schimbul de mărfuri 
reciproc pentru aceeași peri
oadă.

0 Agenția China Nouă a- 
nunță din Colombo că a fost 
semnat un protocol cu privire 
la schimburile de mărfuri din
tre R. P. Chineză și Ceylon pe 
anul 1971. De asemenea, a fost 
semnat un contract cu privire 
la livrările de orez și cauciuc. 
Potrivit acestuia, R. P. Chineză 
va exporta în Ceylon 200 000 
tone de orez și va primi în 
schimb aproximativ 41000 tone 
de cauciuc.

@ Un acord privind coope
rarea tehnico-științifică și un 
protocol referitor la colabora
rea economică dintre R. P. Chi
neză și Republica Guineea E- 
cuatorială au fost încheiate la 
Pekin.

CAIRO 23. — Corespon
dentul Agerpres. Constantin 
Oprică, transmite : In pre
zența ministrului culturii al 
R.A.U., Badr-ed-Din Abou 
Ghazi, la Cairo s-a deschis o 
expoziție internațională de 
carte, la care participă 50 
de țări, reprezentate de peste 
750 case de edituri. La aceas
tă importantă manifestare 
culturală, România prezintă

un stand, organizat de între
prinderea de comerț exterior 
„Libri" cu cărți în limba ro
mână sau în limbi străine 
din diverse domenii : științe 
social-politice, filozofie, isto
rie, tehnică, literatură, artă, 
precum și material didactic. 
Vizitând standul țării noastre, 
ministrul egiptean al culturii 
a avut cuvinte elogioase la 
adresa nivelului exponatelor 
românești.

ROMA 23 (Agerpresp - Un 
grup de experți in cercetări 
subacvatice studiază, la sediul 
FAO din Roma, posibilitățile 
instalării de laboratoare șt 
„orașe" subacvatice. In ca
drul dezbaterilor pe această 
temă, savantul elvețian Jacques 
Picard și-a exprimat părerea 
că omul ar putea locui și 
munci temporar in mediul 
submarin. După ce iși termină 
lucrul, a spus Picard, oamenii 
pot ieși la suprafață, 
și-au făcut, in prealabil, 
compresiunea. Savantul 
țian a avertizat din nou îm
potriva poluării mărilor și ocea
nelor. „Noi trăim din ce în ce 
mai mult din mare și depin
dem de ea, nu numai în ce 
privește alimentația, ci și res
pirația". Dacă poluarea mă
rilor și oceanelor va continua, 
există o reală posibilitate ca 
phytoplanktonul și algele să 
fie distruse, iar viața pe pa- 
mînt amenințată. Este foarte 
important, a adăugat savan
tul, să fim asigurați că nu vor 
mai fi aruncate in mări și 
oceane substanțe otrăvitoare. 
Aceasta este o problemă ur
gentă, întrucît apele marine 
sînt poluate în fiecare an cu 
aproximativ 1 200 000 tone de 
substanțe otrăvitoare, provenite 
din plumb, mercur, petrol, de- 
tergenți și ierbicide.

daca 
de- 

eive-

„SUCCESORUL"
LUI FRANCOIS DUVALIER

Mi-

SE VA CONSTRUI 
TUNELUL PE SUB 
CANALUL M1NECII ?

legul său francez, Jean Cha- 
mant.

Discuțiile celor doi miniștri 
se vor referi, in special, la pro
blema construirii în comun, de 
către Franța și Anglia, a unui 
tunel care să lege cele do
uă țări pe sub Canalul Mî- 
necii.

BAZINUL HIDROLOGIC
AL RINULUI

AMENINȚAT DE POLUARE

sîm- 
ple- 
spre

PARIS 23 (Agerpres). - 
nistrul britanic al transportu
rilor, John Peyton, a sosit la 
Paris pentru convorbiri cu co-

Ia

)parul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

$ Senatul chilian a aprobat 
proiectul de lege privind înfăp
tuirea reformei constituționale 
care va permite naționalizarea 
principalelor bogății cuprifere 
ale țării, aflate sub controlul 
unor companii străine, îndeo
sebi nord-americane.

Pentru a căpăta putere de 
lege, proiectul urmează să fie 
aprobat și de Camera Deputa- 
ților.

După cum se știe, cuprul for
mează una din principalele bo
gății ale statului chilian. Ca 
urmare a înfăptuirii naționali
zării, statul va beneficia de un 
venit anual suplimentar de 70 
milioane dolari.

PORT AU PRINCE 23 (A- 
gerpres). - Dictatorul haitian 
Franțois Duvalier, care s-a 
autoproclarnat „președinte pe 
viață", l-a desemnat vineri 
drept „succesor" pe fiul său, in 
virstă de 19 ani, Jean Claude 
Duvalier. In mesajul radio
difuzat cu acest prilej, el a 
precizat că Duvalier jr. va 
prelua prerogativele președin
ției „la momentul potrivit", 
„după ratificarea de către 
popor" a numirii.
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- Cea mai importantă rezer
vă subterană de apă dulce din 
Europa occidentală, evaluată la 
100 de miliarde de metri cubi, 
este amenințată cu poluarea. 
Consiliul european de la Stras
bourg a propus ca statele ri
verane ale Rinului să ia de 
urgență măsuri pentru a men
ține puritatea apei subterane 
din această regiune. In acest 
sens, Institutul pentru mecanica 
fluidelor de la Strasbourg ur
mează să întreprindă un stu-


